
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

بتوجيهات حممد بن زايد 
الهالل الأحمر تعزز مبادراتها ملحاربة 
العط�ش وتوفري م�صادر املياه يف اليمن

•• ح�رضموت- وام:

بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�ل�شيخ  �شمو  �مل�شلحة، ومتابعة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
رئي�س  �لظفرة  نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن 
ملحاربة  مبادر�تها  �لهيئة  ع��ززت  �لإم��ار�ت��ي،  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال  هيئة 
�ل��ع��ط�����س وت��وف��ر م�����ش��ادر �مل��ي��اه يف �ل��ي��م��ن. ون��ف��ذت �ل��ه��ي��ئ��ة خال 
�ل�شنو�ت �ملا�شية بناء على توجيهات �لقيادة �لر�شيدة، مئات �مل�شاريع 
يف جمال �إمد�د�ت �ملياه �ل�شاحلة للمناطق و�ملحافظات �ليمنية �لتي 
تعاين �شحا يف هذ� �ملرفق �حليوي، و�لتي ��شتفاد منها مئات �لآلف 

من �ل�شكان يف �ملناطق �جلبلية و�ل�شحر�وية.   )�لتفا�شيل �س4(

تعميمان يثريان ا�ستغراب امليدان

الأول باإقرار اختبار مركزي للرتبية الأخالقية 
والثاين بعد �صاعتني باإلغاء الختبار

•• دبي – حم�شن را�شد 

�ملد�ر�س  �د�ر�ت  �إذ تلقت   ، �مليد�ن �لرتبوي  ��شتغر�ب  �ث��ارت  ب��ادرة  يف 
�لحد �ملا�شي 21 �ل�شهر �جلاري وحتديد�ً �ل�شاعة �ل� 8:14 دقيقة 
�إد�رة  و�لتقييم  �ملناهج  قطاع  يف  ممثلة  �لرتبية  وز�رة  م��ن  تعميماً 
�لتقييم و�لإمتحانات، تعلن فيه لكافة �ملد�ر�س عن موعد �لختبار 

�ملركزي �للكرتوين ملادة �لرتبية �لخاقية.   )�لتفا�شيل �س5(

قوات النظام ت�صتعيد قرية ا�صرتاتيجية يف اإدلب
•• بريوت-وكاالت:

�أم�س  �لإن�����ش��ان  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  �أف���اد 
�ل�شورية متكنت  ق���و�ت �حل��ك��وم��ة  ب���اأن  �لأح���د 
م��ن �ل�����ش��ي��ط��رة جم����دد� ع��ل��ى ق��ري��ة �مل�شرفة 
عنيفة  بعد معارك  وذل��ك  �إدل���ب،  �شرق  جنوب 

مع م�شلحي �ملعار�شة يف �ملنطقة.
وذكر �ملر�شد �أن معاودة �ل�شيطرة على �لقرية 
جرت بعدما �شنت قو�ت �لنظام ق�شفاً بع�شر�ت 
�لقذ�ئف �ل�شاروخية على عدة حماور قريبة.

�ل�شيطرة  ��شتعادت  �ملعار�شة  ف�شائل  وك��ان��ت 

�مل��ا���ش��ي بعد  �لأ���ش��ب��وع  �ل��ق��ري��ة منت�شف  ع��ل��ى 
�شاعات من �شيطرة �لقو�ت �حلكومية عليها.

و�أ�شاف �ملر�شد �أن �لطر�ن �لرو�شي �شن �أي�شاً 
غار�ت على مناطق بريف �إدلب �جلنوبي.

�ملعار�شة  م�����ش��ل��ح��ي  �أن  �إىل  �لإ�����ش����ارة  جت����در 
ي�����ش��ي��ط��رون ع��ل��ى م��ع��ظ��م م��ن��اط��ق حمافظة 

�إدلب.
�ل�شهر  �لأ�شد قال  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س  كان 
�إدلب  �إن معركة  زي���ارة لإدل���ب  �مل��ا���ش��ي خ��ال 
�لفو�شى و�لإره��اب يف  �لأ�شا�س حل�شم  �شتكون 

كل مناطق �شوريا.

مفو�سية حقوق الإن�سان تدعو لـتدخل عاجل 

جنوب العراق ي�صتعل.. ومزيد من قتلى الحتجاجات

غريفث�س يف �سنعاء لبحث ا�ستئناف املفاو�سات
اجلي�ش اليمني يحرر مواقع ا�صرتاتيجية يف �صرواح

•• اليمن-وكاالت:

��شرت�تيجية يف مديرية  مو�قع  �ليمني،  �لوطني  �جلي�س  قو�ت  حررت 
�شرو�ح، غربي حمافظة ماأرب. 

�أم�س  �جلي�س فجر  ق���و�ت  �شنت  �لإخ���ب���اري،  ن��ت  �شبتمرب  مل��وق��ع  ووف��ق��اً 
هجوماً مباغتاً على مو�قع مليلي�شيا �حلوثي �ملتمردة يف جبهة �ملخدرة، 
متكنت خالها من حترير عدد من �لتباب يف �جلبهة. و�أ�شفر �لهجوم 
عن �شقوط قتلى وجرحى يف �شفوف �مليلي�شيا، فيما لذت �أعد�د كبرة 

منها بالفر�ر، عاوة على تدمر عدد من �لآليات �لتابعة لها. 
�إىل  م��ارت��ن غريفث�س،  �ل��ي��م��ن،  �إىل  �لأمم���ي  �مل��ب��ع��وث  ذل���ك، و���ش��ل  �إىل 
�شنعاء يف زيارة لبحث �لعر�قيل �أمام �تفاق �ل�شويد و�إمكانية ��شتئناف 
�أطر�ف �لنز�ع �ليمني تو�شلو� �إىل �تفاق حول بع�س  �ملفاو�شات. وكان 
فيما  �ملا�شي،  دي�شمرب  وميناء �حلديدة، يف  ب�شاأن ملف مدينة  �لنقاط 
تعرث �لتو�شل لتفاق يف ق�شايا �أخرى، مع �لعلم �أن �حلوثيني ي�شعون 

عر�قيل د�ئمة ملنع تنفيذ �لتفاق.
وكان مبعوث �لأمم �ملتحدة �إىل �ليمن، �أ�شار �جلمعة �إىل بو�در �إيجابية 
لتنفيذ �تفاق �حلديدة بني �ل�شرعية و�حلوثيني، وذلك بعد و�شع نقاط 
�ملر�قبة �لأممية يف �ملدينة. و�شدد على �أن �حلديدة �شهدت �نخفا�شاً يف 
�لأمنية يف �حلديدة  �حل��و�دث  �أن  موؤكد�ً  و�لأمني،  �لع�شكري  �لت�شعيد 

تر�جعت بو�قع 40%.
كما �أ�شاد غريفث�س بخطو�ت �حلكومة �لإيجابية �لتي �شاعدت يف �إدخال 
�شفن �مل�شتقات �لنفطية �إىل مو�نئ �حلديدة، �إل �أنه �أعرب عن قلقه من 

تقييد �حلوثي حلرية �لفريق �لأممي يف �حلديدة.
و�شكر �ل�شعودية على دورها يف �لتو�شل لتفاق �لريا�س بني �حلكومة 

�ليمنية و�ملجل�س �لنتقايل.

•• بغداد-وكاالت:

دع���ت �مل��ف��و���ش��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا حلقوق 
�لعر�قية،  �حل��ك��وم��ة  �لإن�������ش���ان، 
�أم�س �لأحد، �إىل �لتدخل �لعاجل 
ذي  حمافظتي  يف  �لعنف  لوقف 

قار و�لب�شرة جنوبي �لعر�ق.
وفتحت ق��و�ت �لأم���ن �ل��ن��ار على 
�لعر�ق، مما  حمتجني يف جنوب 
متظاهرين،   3 مقتل  عن  �أ�شفر 
��شتمر�ر  مع  �لع�شر�ت،  و�إ�شابة 
�ل���ش��ط��ر�ب��ات �ل��ت��ي ب�����د�أت قبل 
�أ���ش��اب��ي��ع يف ب��غ��د�د وب��ع�����س �ملدن 

�جلنوبية.
بال�شرطة  م���������ش����ادر  وذك����������رت 
طبية  وم�����������ش�����ادر  �ل����ع����ر�ق����ي����ة 
جتمعو�  �ملحتجني  �أن  ل��روي��رتز 
ع��ن��د ث��اث��ة ج�����ش��ور رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
و��شتخدمت  �لنا�شرية،  مدينة 
�ل����ذخ����رة �حلية  ق�����و�ت �لأم������ن 
للدموع  �مل�����ش��ي��ل  �ل���غ���از  وع���ب���و�ت 
لتفريقهم، مما �أ�شفر عن �شقوط 

ثاثة قتلى.
و�أ���ش��اف��ت �مل�����ش��ادر �أن �أك���رث من 
�أ�شيبو� يف ��شتباكات  �آخرين   50
بالر�شا�س  معظمهم  ب��امل��دي��ن��ة، 
�مل�شيل  �ل���غ���از  وع����ب����و�ت  �حل�����ي، 

و�أم ق�شر هو �أكرب ميناء لل�شلع يف 
�لباد، وي�شتقبل و�رد�ت �حلبوب 
و�شحنات  �ل��ن��ب��ات��ي��ة  و�ل�����زي�����وت 
�ل�شكر �إىل بلد يعتمد ب�شدة على 

�ملو�د �لغذ�ئية �مل�شتوردة.
وُقتل ما ل يقل عن 330 �شخ�شا 
بغد�د  يف  �ل�شطر�بات  ب��دء  منذ 
وجنوب �لعر�ق، �أو�ئل �أكتوبر، يف 
�أكرب موجة �حتجاجات ت�شهدها 
�لباد منذ �شقوط �شد�م ح�شني 

عام 2003.
بالإطاحة  �مل��ح��ت��ج��ون  وي��ط��ال��ب 
بالنخبة �ل�شيا�شية �لتي يقولون 
�إن�����ه�����ا ف����ا�����ش����دة وت�����خ�����دم ق����وى 
�أجنبية، بينما يعي�س �لكثر من 
فر�س  دون  ف��ق��ر  يف  �ل��ع��ر�ق��ي��ني 

عمل �أو رعاية �شحية �أو تعليم.
يف غ�شون ذلك، نبهت �ملفو�شية 
على  م���ف���رط  ع��ن��ف  وج�����ود  �إىل 
جرت  �ل��ت��ي  �ل��ت�����ش��ادم��ات  خلفية 
بني �لقو�ت �لأمنية و�ملتظاهرين 

يف حمافظتي �لب�شرة وذي قار.
�تخاذ  ع��ل��ى  �مل��ف��و���ش��ي��ة  وح���ث���ت 
�لنف�س  ���ش��ب��ط  درج�����ات  �أق�����ش��ى 
�ل�شتباك  م���ع���اي���ر  وت���ط���ب���ي���ق 
�أرو�ح  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �لآم�����ن 

�ملتظاهرين.

للدموع.
و�أفادت مفو�شية حقوق �لإن�شان 
قتلى  ح�شيلة  بارتفاع  �لعر�ق  يف 
قتلى   3 �إىل  �لب�شرة  حمافظة 
بعدما  �لأح�������د،   ،75 و�إ����ش���اب���ة 
�حلية  �ل�����ذخ�����رة  �����ش���ت���خ���دم���ت 

ميناء  ق��رب  �حتجاجات  لتفريق 
�خلليج  ع��ل��ى  �مل���ط���ل  ق�����ش��ر،  �أم 

و�لقريب من مدينة �لب�شرة.
�حت�شدو�  ق���د  �مل��ح��ت��ج��ون  وك����ان 
�لأم������ن بفتح  ق�����و�ت  م��ط��ال��ب��ني 
�ل���ط���رق �مل��ح��ي��ط��ة ب��امل��ي��ن��اء �لتي 

�أغلقتها �لقو�ت �حلكومية ملنعهم 
من �لو�شول ملدخله.

�إن قو�ت  �مل��ي��ن��اء  وق���ال م�����ش��وؤول��و 
ب��ال��ق��وة، �جلمعة،  �لأم����ن ف��رق��ت 
�مليناء  م��دخ��ل  �أغ��ل��ق��و�  حمتجني 

و�أعادت فتحه.

مواقــيت ال�صالة
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متظاهرون عر�قيون يو��شلون �لحتجاج يف بغد�د  مطالبني بالطاحة بالنخبة �ل�شيا�شية �حلاكمة )رويرتز(

�شبان �شوريون يعاينون موقعا ��شتهدف بغارة جوية يف بلدة معارة �لنع�شان )� ف ب(

احلر�ش الإيراين يتوعد معتقلي الحتجاجات وي�صفهم بـاملرتزقة

ـــر  ــــوط حتـــا�ـــص ــــغ ــــص ــــ� ال
ف�صاد بق�صايا  نــتــانــيــاهــو 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�لإ�شر�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  يو�جه 
بنيامني نتانياهو �شغوطا متز�يدة 
د�خ����ل ح��زب��ه وم����ن خارجه،  م���ن 
بعد  تنحيه عن من�شبه  �أج��ل  من 

�تهامه بق�شايا ف�شاد.
ق���دم���ت منظمة  �لأح������د،  و�أم�������س 
�حلركة من �أج��ل ج��ودة �حلكم يف 
�إ�شر�ئيل �لتما�شا للمحكمة �لعليا 
�ل���وزر�ء  لرئي�س  �أم���ر�  ت�شدر  �أن 
من�شبه  ل��رتك  نتانياهو  بنيامني 
بالر�شوة  �خلمي�س،  �ت��ه��ام��ه،  �إث���ر 

و�لحتيال وخيانة �لأمانة.
يف  �أم�شى  �ل��ذي  نتانياهو،  ونفى 
�حلكم 4 وليات، تلك �لتهامات، 
وقال �إنه �شيظل يف من�شبه ويد�فع 

عن نف�شه.
وج�������اء ت���وج���ي���ه �لت����ه����ام����ات ل���ه، 
�خل����م����ي���������س، و������ش�����ط ح�����ال�����ة من 
�لفو�شى �ل�شيا�شية غر �مل�شبوقة 
يف �إ�شر�ئيل بعد �نتخابات جرت يف 
�أبريل ثم يف �شبتمرب ومل يفز فيها 
نتانياهو �أو مناف�شه �لرئي�شي بيني 
غانت�س، �لذي ميثل تيار �لو�شط، 

باأغلبية توؤهله للحكم.

•• عوا�شم-وكاالت:

قال نائب قائد �حلر�س �لثوري �لإير�ين، �أم�س �لأحد، 
�لذين  �ملرتزقة،  و�شفهم  من  ب�شدة  �شتعاقب  باده  �إن 
�رتفاع حاد يف  بعد  �ل�شو�رع،  �إث��ر مظاهر�ت يف  �عتقلو� 
�أ�شعار �لوقود. و�أكدت �ل�شلطات �لإير�نية �أنها ��شتعادت 
�لهدوء بعد �ل�شطر�بات �لتي �ندلعت يف جميع �أنحاء 
�شعر  �ل�شلطات  رفعت  �أن  بعد  نوفمرب،   15 يف  �لباد، 
يف   200 �إىل  ت�شل  بن�شبة  م��ف��اج��ئ،  ب�شكل  �ل��ب��ن��زي��ن، 

�ملئة.
وذكرت وكالة فار�س �لإير�نية، نقا عن م�شوؤولني �أنه 
�شهدت  �لتي  �لحتجاجات  ق��ادة  من   180 �عتقال  مت 
�لنار يف م�شارف ومر�كز  �إغاق طرق �شريعة و�إ�شر�م 

�شرطة ونهب متاجر.
و�شرح نائب قائد �حلر�س �لثوري علي فدوي : بالتاأكيد 

�شرند وفقا للوح�شية �لتي �رتكبوها. و�أ�شاف يف موؤمتر 
���ش��ح��ايف ب��ط��ه��ر�ن: ل��ق��د �أل��ق��ي��ن��ا �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى جميع 
�ل��ذي��ن ق��دم��و� �ع��رت�ف��ات �شريحة  �لعماء و�مل��رت��زق��ة 

باأنهم كانو� مرتزقة لأمركا و�آخرين.
ك��م��ا ق���ال �إن��ه��م ع��ل��ى ع��اق��ة ب��ج��م��اع��ة جم��اه��دي خلق 
�لإي���ر�ن���ي���ة �مل��ع��ار���ش��ة �ل��ت��ي ت��ع��ت��ربه��ا ط��ه��ر�ن تنظيما 
جميعا،  عليهم  قب�شنا  لقد  ف��دوي:  و��شتطرد  �إرهابيا. 
يز�ل  ول  �لعقوبات.  باأق�شى  عليهم  �شيحكم  و�لق�شاء 
�ل��ع��دد �لإج���م���ايل ل��اأ���ش��خ��ا���س �ل��ذي��ن �ع��ت��ق��ل��و� ب�شبب 
�لإن�شان  حقوق  مكتب  لكن  و����ش��ح،  غر  �ل�شطر�بات 
 1000 ب��اأك��رث م��ن  �ل��رق��م  ل��اأمم �ملتحدة ق��ّدر  �لتابع 
�شخ�س �لثاثاء. وكان فدوي يتحدث يف جتمع للبا�شيج، 

�مليلي�شيات �ملو�لية للموؤ�ش�شة �حلاكمة يف طهر�ن.
و�جلمعة، �أعلنت قيادة �لبا�شيج �أن �ل�شطر�بات لرتفاع 
ط��ه��ر�ن مت  �شد  عاملية  ح��رب  �إىل  ترقى  �ل��وق��ود  �أ�شعار 

جامعة الدول العربية: وزاري اليوم لبلورة 
موقف جماعي جتاه �صرعنة ال�صتيطان

•• القاهرة -وام:

�أكدت جامعة �لدول �لعربية �أهمية �لدورة غر �لعادية ملجل�س �جلامعة على م�شتوي 
وبح�شور   ، �ل��ع��ر�ق  برئا�شة  �لث��ن��ني  �ل��ي��وم  �نعقادها  �مل��ق��رر  �ل��ع��رب  �خلارجية  وزر�ء 
�لمني �لعام للجامعة �لعربية �أحمد �أبو �لغيط ، لبلورة موقف عربي جماعي ومن�شق 

للت�شدي للخطوة �لمريكية �لأخرة بخ�شو�س �شرعنة �ل�شتيطان �لإ�شر�ئيلي .
قطاع  رئي�س  �لعربية  للجامعة  �مل�شاعد  �لعام  �لم��ني  علي  �أب��و  �شعيد  �لدكتور  وق��ال 
فل�شطني، يف ت�شريحات لل�شحفيني، �إن �لجتماع �لوز�ري �ليوم لي�س فقط من �أجل 
تتطلب  �أ�شبحت  �لتي  و�خل��ط��و�ت  �ملو�قف  لتخاذ  و�إمن��ا  �لمريكية،  �خلطوة  تقييم 
جتاوز �لد�نة �إىل �شرورة �تخاذ �جر�ء�ت عملية ملو�جهة �لقر�ر �لمريكي ، موؤكد� �أن 
�ملوقف �لعربي �لذي �شي�شدر عن �لوزر�ء �شيكون جماعيا من�شقا و جزء� من �ملوقف 
�لدويل يف �لت�شدي للخطوة �لمريكية ، ويف ممار�شة مزيد من �ل�شغوط �ل�شيا�شية 

و�لدبلوما�شية على �ل�شاحة �لدولية لانت�شار للحق �لفل�شطيني .
و�أو�شح �أن هناك خطة عمل عربية متو��شلة لن�شرة �لق�شية �لفل�شطينية.

االثنني   25  نوفمبر  2019 م  - 28 ربيع األول  1441  العدد  12791    
Monday   25   November   2019  -  Issue No   12791

حممد بن ر��شد خال ت�شلمه �أور�ق �عتماد عدد من �ل�شفر�ء   )و�م(

ت�سلم اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول ال�سقيقة وال�سديقة
حممد بن را�صد: جمتمعنا متنوع الثقافات 
والأعراق ون�صعى ل�صعادة الب�صرية جمعاء

حممد بن ز�يد خال مباحثاته مع رئي�س مونتينيغرو    )و�م(

ا�ستقبل وزير �سوؤون جمل�س الوزراء م�ست�سار الأمن الوطني الربيطاين
حممد بن زايد ورئي�ش مونتينيغرو يبحثان 

عالقات التعاون والق�صايا الإقليمية والدولية
•• اأبوظبي-وام:

ت�شلم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل يف ق�شر �لوطن يف �لعا�شمة �أبوظبي �شباح 
�ل�شقيقة  �لدول  �شفر�ء  �عتماد عدد من  �أور�ق  �م�س 

و�ل�شديقة �ملعينني لدى �لدولة.

ح�شر مر��شم ت�شليم �أور�ق �لعتماد .. �لفريق �شمو 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  �شيف بن  �ل�شيخ 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 
نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل  �لرئا�شة 

وزير �لت�شامح وعدد من �أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء.
)�لتفا�شيل �س3(

•• اأبوظبي-وام:

عقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لأع���ل���ى للقو�ت  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
فخامة  م��ع  ر�شمية  مباحثات  جل�شة  �م�س  �مل�شلحة 
�جلبل  مونتينيغرو  رئ��ي�����س  ج��ي��وك��ان��وف��ي��ت�����س  م��ي��ل��و 
�لأ�شود �ل�شديقة .. تناولت �لعاقات �لثنائية و�شبل 

�لأو���ش��اع يف  �إىل  �إ�شافة  كافة  �مل��ج��الت  تطويرها يف 
�ملنطقة وجممل �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية.

من جهة �أخرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�شيدويل  �م�س معايل مارك  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء م�شت�شار �لأمن �لوطني 

يف �ململكة �ملتحدة.                       )�لتفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد ورئي�ش مونتينيغرو يبحثان عالقات التعاون والق�صايا الإقليمية والدولية

ز�يد �آل نهيان بوفاة �لفقيد �ل�شيخ 
�شلطان بن ز�يد �آل نهيان.

و�أقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
م���اأدب���ة غد�ء  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
و�لوفد  �ل���ب���اد  ل�����ش��ي��ف  ت��ك��رمي��ا 

�ملر�فق.
�لفريق   .. و�مل��اأدب��ة  �جلل�شة  ح�شر 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي�����د �آل 
�لوزر�ء  نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل�شيخ  و����ش���م���و  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي������ر 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 

بها  �لرتقاء  على  �لبلدين  قيادتي 
ملا فيه خر �شعبيهما.

و�أك�����د �ه��ت��م��ام ب����اده مب���د ج�شور 
�ل���������ش����د�ق����ة وت����ن����م����ي����ة �ل����ت����ع����اون 
�ل��ث��ن��ائ��ي ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن خ��ا���ش��ة يف 
و�لتجارية  �لقت�شادية  �جل��و�ن��ب 
و�ل�شتثمارية و�لزر�عية و�لتعليمة 
قوية  �شر�كات  لبناء  توؤ�ش�س  و�لتي 
�إمكاناتهما  توظيف  للبلدين  تتيح 
�ل��ت��ي تتوفر  �مل��ت��ن��وع��ة  و�مل���ق���وم���ات 
�مل�شالح  حتقيق  �أج��ل  م��ن  لديهما 

�مل�شرتكة ل�شعبيهما.

ح�شرهما  ف��ي��م��ا  �مل�����ش��وؤول��ني.  م��ن 
معايل   .. مونتينيغرو  ج��ان��ب  م��ن 
رئي�س  نائب  �شيموفيت�س  ميلوتني 
جمل�س �لوزر�ء لل�شوؤون �ل�شيا�شية 
و�لقت�شادية و�لنظام �ملايل ووزير 
رئي�س  �لريفية  و�لتنمية  �ل��زر�ع��ة 
�مل��ن��ظ��م��ة مل�����ش��ارك��ة �جلبل  �ل��ل��ج��ن��ة 
 ..  2020 �ك�������ش���ب���و  يف  �لأ�������ش������ود 
�خلا�س  �مل�شت�شار  رو���ش��ن  وم��ي��ان 
ل��رئ��ي�����س �جل���ب���ل �لأ�����ش����ود ومت����ار� 
�ل�شيا�شية  م�شت�شارة  بر�جوفيت�س 
�لأ�شود  �جلبل  لرئي�س  �خل��ارج��ي��ة 

م�شتقبل  يف  �لأث��������ر  ع���ظ���ي���م  ل���ه���ا 
و�ل�شعبني  �لبلدين  بني  �لعاقات 

�ل�شديقني.
من جانبه �أعرب رئي�س مونتينيغرو 
�لإمار�ت  دول��ة  بزيارة  �شعادته  عن 
ول��ق��ائ��ه قيادتها  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�عتز�زه مب�شتوى �لعاقات �ملتينة 
�ل�شديقني  �ل��ب��ل��دي��ن  جت��م��ع  �ل��ت��ي 
و�لأ����ش�������س �ل���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا من 
�ملثمر  و�لتعاون  �ملتبادل  �لح��رت�م 
و�مل�شالح �مل�شرتكة .. بجانب توفر 
�لإر�دة �ل�شيا�شية �مل�شرتكة وحر�س 

�لرئا�شة ومعايل �شلطان بن �شعيد 
ومعايل  �لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري 
ب��ن حممد قرقا�س  �أن���ور  �ل��دك��ت��ور 
ل��ل�����ش��وؤون �خلارجية  �ل��دول��ة  وزي���ر 
ومعايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي 
وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل 
�لكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  وم��ع��ايل 
�ملعرفة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة 
�ملزروعي  م��ب��ارك  و���ش��ع��ادة حم��م��د 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����و�ن  وك���ي���ل 
و�شعادة عبد�ل�شام �لرميثي �شفر 
وعدد  مونتينيغرو  ل���دى  �ل���دول���ة 

�لإمار�تية  ب��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  ورح���ب 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة يف ب����اده، 
�أ�شكال  ب��ك��ل  �أن���ه���ا حت��ظ��ى  م���وؤك���د� 
�لازمة  و�ل��ت�����ش��ه��ي��ات  �لت�شجيع 
لإجن�����اح�����ه�����ا وحت����ق����ي����ق �جل�������دوى 

�ملن�شودة منها.
كما قدم فخامة رئي�س مونتينيغرو 
تعازيه  ����ش���ادق   .. �ل���ل���ق���اء  خ����ال 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  وم���و�����ش���ات���ه 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
 " " ح��ف��ظ��ه �هلل  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ع���ق���د 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
جل�شة  �م�������س  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
ميلو  فخامة  مع  ر�شمية  مباحثات 
مونتينيغرو  رئي�س  جيوكانوفيت�س 
�جل����ب����ل �لأ�������ش������ود �ل�������ش���دي���ق���ة .. 
و�شبل  �لثنائية  �لعاقات  تناولت 
�إ�شافة  كافة  �ملجالت  تطويرها يف 
وجممل  �ملنطقة  يف  �لأو����ش���اع  �إىل 
و�لدولية  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا 

حممل �لهتمام �مل�شرتك.
�ملباحثات  ب��د�ي��ة  يف  �شموه  ورح���ب 
���� �ل��ت��ي ع��ق��ده��ا �جل��ان��ب��ان يف ق�شر 
بفخامة   ������ �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل����وط����ن 
جيوكانوفيت�س  م��ي��ل��و  �ل��رئ��ي�����س 
و�لوفد �ملر�فق يف دولة �لإمار�ت .. 
متطلعا �إىل �أن تكون زيارته للدولة 
�شجل  �إىل  مهمة  �إيجابية  �إ���ش��اف��ة 
�لبلدين  ب��ني  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ع��اق��ات 

�ل�شديقني.
كما نقل �شموه �إليه حتيات �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  " حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
و�شعبها  ملونتينيغرو  ومتنياته   "
�لتقدم  م�����ن  م�����زي�����د�  �ل�������ش���دي���ق 

و�لرخاء.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لعاقات  �أن   .. نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
ومونتينيغرو  �لإم����ار�ت  دول��ة  ب��ني 
م���ل���ح���وظ���اً منذ  ت�����ط�����ور�ً  ����ش���ه���دت 
بني  �لدبلوما�شية  �لعاقات  �إقامة 
 ..  2008 ع����ام  خ����ال  �ل��ب��ل��دي��ن 
م�شرتكا  ج��ه��د�  ه��ن��اك  �أن  م�شيفاً 
�لعاقات  ه�����ذه  ت��ف��ع��ي��ل  ل�����زي�����ادة 
لها  يتوفر  ما  و��شتثمار  وتعميقها 
م��ن م��ق��وم��ات �ل��ت��و���ش��ع و�لزده�����ار 

خال �لفرتة �لقادمة .
حجم  ب��������زي��������ادة  ������ش�����م�����وه  ون�����������وه 
�ل�����ش����ت����ث����م����ار�ت �لإم������ار�ت������ي������ة يف 
مونتينيغرو خال �ل�شنو�ت �ملا�شية 
�لإمار�ت  �أن  م��وؤك��د�  كبر..  ب�شكل 
على  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شركات  ت�شجع 
و�كت�شاف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  م���ن  م��زي��د 
يف  �ملتنوعة  �ل�شتثمارية  �لفر�س 
م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو، ك��م��ا حت���ر����س على 
�لتنمية  مل�شروعات  �ل��دع��م  تقدمي 
وجتاربها  خ���رب�ت���ه���ا  وت����ب����ادل  ب��ه��ا 
�مل�����ج�����الت  م���ع���ه���ا يف  �ل���ت���ن���م���وي���ة 

�ملختلفة.
�لتطور  �أن  �إىل  ����ش���م���وه  و�أ������ش�����ار 
�لإيجابي يف �لعاقات بني �لبلدين 
.. جعل  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل���ف���رتة  خ����ال 
مونتينيغرو �شريكاً �قت�شادياً مهماً 
لدولة �لإمار�ت يف منطقة �لبلقان، 
ويف �ل���وق���ت ن��ف�����ش��ه ف����اإن �لإم�����ار�ت 
���ش��ري��ك �ق��ت�����ش��ادي �أ���ش��ا���ش��ي ل��ه��ا يف 

�ملنطقة �لعربية.
�أن ما  ث��ق��ت��ه يف  ���ش��م��وه ع���ن  وع���رب 
���ش��ت�����ش��ف��ر ع��ن��ه ه����ذه �ل����زي����ارة من 
�شيكون  و�ت�����ف�����اق�����ات،  ت���ف���اه���م���ات 

جهاز  م��دي��ر  ببوني�شيك  ودي��ج��ان 
دو�شانكا  و���ش��ع��ادة  �ل��وط��ن��ي  �لأم����ن 
جيكنيك �شفرة مونتينيغرو لدى 

�لدولة.
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وك�������ان 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�م�س  ��شتقبل  قد  �مل�شلحة  للقو�ت 
فخامة ميلو جيوكانوفيت�س رئي�س 
�لأ�شود"  �جل���ب���ل   " م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو 
ر�شمية  زي��ارة  ب��د�أ  �ل��ذي  �ل�شديقة 

�إىل دولة �لإمار�ت.
وج�������رت ل�����ش��ي��ف �ل����ب����اد ������ ل���دى 
�أبوظبي  يف  �ل��وط��ن  ق�شر  و�شوله 
������ م���ر�����ش���م ����ش��ت��ق��ب��ال ر���ش��م��ي��ة �إذ 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شطحب 
�ل�شيف  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�ل�شام  وعزف  �ل�شرف  من�شة  �إىل 
�لوطني ملونتينيغرو .. فيما �أطلقت 
بزيارة  21 طلقة ترحيبا  �ملدفعية 

�لرئي�س �ل�شيف.
و�شافح فخامة ميلو جيوكانوفيت�س 
�ل�شيوخ  �شمو  من  م�شتقبليه  كبار 
و�ل��وزر�ء و�مل�شوؤولني �لذين رحبو� 
بزيارته للدولة فيما �شافح �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�مل�شوؤولني  وك��ب��ار  �ل������وزر�ء  ن��ه��ي��ان 

�ملر�فقني للرئي�س �ل�شيف.
رئ����ي���������س  �������ش�����ت�����ق�����ب�����ال  يف  وك������������ان 
مونتينيغرو .. �لفريق �شمو �ل�شيخ 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س 
�آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 
�لوزر�ء  نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ومعايل  �ل���رئ���ا����ش���ة  �����ش����وؤون  وزي�����ر 
وزير  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان 
�أنور  �لق��ت�����ش��اد وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور 
ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي���ر �لدولة 
ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل رمي 
بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة 
ل�����ش��وؤون �ل��ت��ع��اون �ل���دويل ومعايل 
ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي وزي���رة 
و�شعادة  �مل��ع��رف��ة  وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة 
�مل�����زروع�����ي وكيل  م����ب����ارك  حم���م���د 
و�شعادة  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���و�ن 
�لرميثي  عبيد  ح��ارب  عبد�ل�شام 
مونتينغرو  ل����دى  �ل���دول���ة  ���ش��ف��ر 

وعدد من �مل�شوؤولني.
فيما ي�شم �لوفد �ملر�فق لل�شيف .. 
نائب  �شيموفيت�س  ميلوتني  معايل 
لل�شوؤون  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
و�لنظام  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 
و�لتنمية  �ل����زر�ع����ة  ووزي�����ر  �مل����ايل 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��ري��ف��ي��ة 
�إك�شبو  يف  �لأ���ش��ود  �جل��ب��ل  مل�شاركة 
2020 .. وميان رو�شن �مل�شت�شار 
�لأ�شود  �جل��ب��ل  ل��رئ��ي�����س  �خل���ا����س 
م�شت�شارة  ب��ر�ج��وف��ي��ت�����س  ومت�����ار� 
لرئي�س  �خل���ارج���ي���ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ببوني�شيك  وديجان  �لأ�شود  �جلبل 
مدير جهاز �لأمن �لوطني و�شعادة 
دو�شانكا بيكنت�س �شفرة مونتنيغرو 

. �لدولة  �لأ�شود" لدى  "�جلبل 

ت�سمل املجالت ال�سياحية والثقافية وا�ستبدال رخ�س القيادة بني البلدين

حممد بن زايد ورئي�ش مونتينيغرو ي�صهدان مرا�صم تبادل مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بني البلدين
•• اأبوظبي - وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
رئي�س  جيوكانوفيت�س  ميلو  وفخامة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
مونتينيغرو �جلبل �لأ�شود �ل�شديقة �م�س مر��شم تبادل مذكر�ت تفاهم بني 
عدد من �جلهات و�ملوؤ�ش�شات يف دولة �لإمار�ت ومونتينيغرو لتعزيز �لتعاون 

بني  �لقيادة  رخ�س  و��شتبد�ل  و�لثقافية  �ل�شياحية  �مل��ج��الت  يف  وت��اأط��ره 
�لبلدين . و�شملت مذكر�ت �لتفاهم �لتي تبادلها �جلانبان �� يف ق�شر �لوطن 
�� �لتايل :  مذكرة تفاهم حول ��شتبد�ل رخ�س �لقيادة يف �لبلدين .. تبادلها 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�لد�خلية ومعايل ميلوتني �شيموفيت�س نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء لل�شوؤون 
�لريفية  و�لتنمية  �ل��زر�ع��ة  ووزي��ر  �مل��ايل  و�لنظام  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 

رئي�س �للجنة �ملنظمة مل�شاركة �جلبل �لأ�شود يف �إك�شبو 2020 .
بن  �شلطان  معايل  تبادلها   .. �ل�شياحة  جم��ال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة   ��
�شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد ومعايل نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء لل�شوؤون 

�ل�شيا�شية و�لقت�شادية يف مونتينيغرو .
�� مذكرة تفاهم للتعاون يف �ملجال �لثقايف .. تبادلها معايل نورة بنت حممد 

�لكعبي وزيرة �لثقافة وتنمية �ملعرفة ومعايل ميلوتني �شيموفيت�س.

ح�شر �ملر��شم .. �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ومعايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س وزير 
�لها�شمي وزيرة دولة  �إبر�هيم  �لدولة لل�شوؤون �خلارجية ومعايل رمي بنت 
ل�شوؤون �لتعاون �لدويل و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد 
�أبوظبي و�شعادة عبد�ل�شام �لرميثي �شفر �لدولة لدى مونتينيغرو وعدد 

من �مل�شوؤولني .. كما ح�شرها �لوفد �ملر�فق للرئي�س ميلو جيوكانوفيت�س.

ا�ستقبل وزير �سوؤون جمل�س الوزراء م�ست�سار الأمن الوطني الربيطاين

حممد بن زايد ومارك �صيدويل يبحثان عالقات ال�صداقة 
والق�صايا التي تدعم م�صاعي ال�صالم وال�صتقرار يف املنطقة 

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان ويل عهد  ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
مارك  معايل  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لوطني يف  �لأم��ن  م�شت�شار  �ل���وزر�ء  �شوؤون جمل�س  وزي��ر  �شيدويل 
�ململكة �ملتحدة.  وبحث �شموه ووزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء م�شت�شار 

ق�شر  ج��رى يف  �ل��ذي  �للقاء  خ��ال   - �لربيطاين  �لوطني  �لأم���ن 
و�لتن�شيق  �لتعاون  و�أوجه  �ل�شد�قة  �أبوظبي- عاقات  �ل�شاطئ يف 
�مل�شرتك بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة خا�شة 
يف  و�ل�شتقر�ر  �ل�شام  م�شاعي  تدعم  �لتي  و�لق�شايا  �ل�شوؤون  يف 
تهم  �لتي  �لق�شايا  من  ع��دد  ح��ول  �لنظر  وجهات  وتبادل  �ملنطقة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر  �لبلدين.  

رئي�س  �لنيادي  مطر  �شعيد  علي  ومعايل  �لوطني  �لأم��ن  م�شت�شار 
�لهيئة �لحتادية للجمارك ومعايل علي بن حماد �ل�شام�شي نائب 
وم��ع��ايل خلدون  �لوطني  ل��اأم��ن  �لأع��ل��ى  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
حممد  و���ش��ع��ادة  �لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئي�س  �مل��ب��ارك  خليفة 
باتريك  و�شعادة  �أبوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن  وكيل  �مل��زروع��ي  مبارك 

مودي �شفر �ململكة �ملتحدة لدى �لدولة و�لوفد �ملر�فق للوزير. 
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اأخبـار الإمـارات

ت�سلم اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول ال�سقيقة وال�سديقة

حممد بن را�صد: جمتمعنا متنوع الثقافات والأعراق ون�صعى ل�صعادة الب�صرية جمعاء

دولة  �ل��ث��اين  بلدهم  يف  بال�شفر�ء 
�لإمار�ت .. متمنيا لهم ولعائلتهم 
�أر�س  على  وطيبة  �شعيدة  �إق��ام��ة 
دولة �لإمار�ت ويف كنف جمتمعها 

�ملتنوع �لثقافات.
و�أك����د ���ش��م��وه ل��ه��م خ���ال جتاذبه 

نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل����������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

مو�شوع تودون مناق�شته �أو عر�س 
عاقات  ت��ط��وي��ر  يف  ت�شهم  �أف��ك��ار 
بني  �لقائمة  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شد�قة 

دولتنا وبلد�نكم.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أ�����ش����ار 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم - يف 

جو�تيمال و�جلمهورية �جلز�ئرية 
�لدميوقر�طية �ل�شعبية.

وقد نقل �أ�شحاب �ل�شعادة �ل�شفر�ء 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

�أنهم  م��ع��ه��م  �حل����دي����ث  �أط��������ر�ف 
�شيحظون بكل �لرعاية و�مل�شاعدة 
من قبل �جلهات �ملعنية و�مل�شوؤولني 

يف �لدولة.
حكومتي  �أب������������و�ب  ل����ه����م  وق���������ال 
ووز�ر�تي مفتوحة لكم لأي �أمر �أو 

�مل�����ش��ل��ح��ة حت���ي���ات ق������ادة وزع���م���اء 
دولهم ومتنياتهم لدولة �لإمار�ت 
قيادة وحكومة و�شعبا دو�م �لتقدم 

و�خلر و�لزدهار.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ورح�����ب 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت�����ش��ل��م 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل يف 
ق�شر �لوطن يف �لعا�شمة �أبوظبي 
�شباح �م�س �أور�ق �عتماد عدد من 
�شفر�ء �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة 

�ملعينني لدى �لدولة.
�أور�ق  ت�����ش��ل��ي��م  م���ر�����ش���م  ح�����ش��ر 
�ل�شيخ  �شمو  �لفريق   .. �لع��ت��م��اد 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل����������وزر�ء وزي����ر 
�لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء 
مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل 
�آل نهيان وزير �لت�شامح وعدد من 

�أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء.
�عتماد  �أور�ق  ���ش��م��وه  ت�شلم  وق���د 
���ش��ف��ر�ء ك���ل م���ن مم��ل��ك��ة �لرنويح 
وج����م����ه����وري����ة ب���ن���م���ا و�ل������ولي������ات 
وجمهورية  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
زميبابوي وجمهورية �لهند وكند� 
وجمهورية  ك��ي��ن��ي��ا  وج���م���ه���وري���ة 

دولتنا  �أن  �إىل   - حديثه  معر�س 
ومتنوعة  عظيمة  ف��ر���س  ل��دي��ه��ا 
من �أجل �ل�شتثمار وبناء عاقات 

طيبة مع خمتلف دول �لعامل.
�ل�شفر�ء  �أنتم   " �شموه  وخاطبهم 
ج�شور  ب����ن����اء  يف  م����ه����م  دورك����������م 
و�حل�شاري  �لإن�����ش��اين  �ل��ت��و����ش��ل 
ب���ني ���ش��ع��ب��ن��ا و���ش��ع��وب��ك��م م���ن �أجل 
تعاون  و�شمان  �لعليا  م�شاحلهم 
على  و�ملنفعة  باخلر  يعود  مثمر 

�جلميع".
ومتنى عليهم �شموه �أن يتعرفو� �إىل 
م��ن خال  �لإم����ار�ت  �شعب  ثقافة 
و�لجتماعية  �لثقافية  �ملنا�شبات 
�لتي  و�مل���ل���ت���ق���ي���ات  و�مل���ه���رج���ان���ات 
يعودو�  حتى  �ل��دول��ة  ت�شت�شيفها 
ي��ح��م��ل��ون يف  وه�����م  ب����اده����م  �إىل 
ر���ش��ائ��ل حم��ب��ة و�شام  ذ�ك���رت���ه���م 
�إىل �شعوبهم.  من �شعب �لإم��ار�ت 
�ملتنوع  جمتمعنا  �إن  �شموه  وق���ال 
�لثقافات و�لأعر�ق ت�شكل جميعها 
�مللونة  �لدميوغر�فية  �لف�شيف�شاء 
و�لتناغم  ب���ال�������ش���ع���ادة  و�مل���ف���ع���م���ة 
يبادلنا  �أن  ناأمل  ما  وه��ذ�  و�لألفة 
�شعادة  �أج������ل  م����ن  �لآخ���������رون  ب����ه 

�لب�شرية جمعاء. 

حممد بن را�صد ي�صدر مر�صومني برتقية ق�صاة يف حماكم دبي واأع�صاء بالنيابة العامة
•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء، رعاه �هلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي �ملر�شوم رقم 
39 ل�شنة 2019 برتقية ُق�شاة يف حماكم دبي، و�ملر�شوم رقم 40 ل�شنة 

�أع�شاء يف �لنيابة �لعامة يف دبي. برتقية   2019
ون�ّس �ملر�شوم رقم 39 ل�شنة 2019 على ترقية �ثنني من ُق�شاة �ملحاكم 
�أحمد  و  �مل��ط��وع،  حمد  �شليمان  عبيد  حممد  وه��م��ا:  �لأَُول  �لب��ت��د�ئ��ّي��ة 
حممود حممد �حلاج حممد، �إىل بد�ية مربوط �لدرجة �لر�بعة لقا�شي 

��شتئناف.
كما ن�ّس ذ�ت �ملر�شوم على ترقية ُق�شاة �ملحاكم �لبتد�ئّية: نا�شر حممد 
�أحمد �حلمادي، و�شعود �شامل  �شليمان علي  �ل�شحي، ود�ود  �شيف حممد 
و�أحمد  �ملطيوعي،  خلفان  حممد  عبيد  وخ��ال��د  �جل��اب��ري،  �شعيد  �شعود 
�ل��ب��دو�وي، و�شيف علي  �مل��زروع��ي، ووليد علي حممد  ر��شد  �شليم  �شعيد 
حممد �أحمد �ل�شحي، وحممد مهر �شيف بنو��س �لكتبي، وحممد ح�شني 
حممد �شليمان عبد�هلل، وفي�شل جمعة خمي�س علي �لعجمي، �إىل بد�ية 

مربوط �لدرجة �خلام�شة لقا�شي �بتد�ئي �أوَّل. 
ون�ّس �ملر�شوم رقم /40/ ل�شنة 2019 على ترقية وكاء �لنِّيابة �لأَُول: 

�شهيل  �أحمد  عبد�هلل  وخالد  �ل�شويدي،  �شاملني  بن  حممد  علي  عبد�هلل 
�لقحطاين، وح�شن �شالح ح�شن �شالح �لظفر �لظفري، وحممد ح�شني 
علي ح�شني �حلمادي، وعلي حممد خاطر ز�هد �حلمادي، وجمال يو�شف 
حممد عبد�هلل �شرفاء، وفريده ثاين بخيت مبارك �ل�شويدي، و�آمنة �شيف 
حميد بوع�شيبه �آل علي، وب�شائر عي�شى حممد �حلمادي، و�أبوبكر �أحمد 
�ملرزوقي، وميثاء  �لرحمن  �أحمد �حلمادي، وهيفاء حممد عبد  عبد�هلل 
علي مبارك علي، و�أحمد ر��شد خمي�س ر��شد �ل�شويدي، ووليد عبد�لعزيز 
عبيد  وحمد  �أه��ل��ي،  �إبر�هيم  من�شور  و�أمينة  �لنيباري،  عبد�هلل  حممد 
و�آمنة  �لزعابي،  �شيف  و�إبر�هيم عبد�هلل غامن  �لكتبي،  �شعيد بن فري�س 

�لزرعوين،  جمعة ح�شن خمي�س بوكتارة، وثريا عبد�لرحيم عبد�لكرمي 
وحنان حممد �ل�شيد �أحمد عبد�لرحيم �لها�شمي، وكليثم عبد�هلل حممد 
�أحمد  �ل�شام�شي، وح�شني يو�شف  ح�شن، وخلفان �شيف خلفان �حلرميل 
حممد  وح�شني  �ل��دو���ش��ري،  علي  جمعة  ع��ب��د�هلل  وعي�شى  ع��ب��د�هلل،  علي 
ح�شن بن متيم �لتميمي، وغامن عبد�هلل جمعة بن جرب �ملهري، وحمدة 
لرئي�س  �خلام�شة  �لدرجة  بد�ية مربوط  �إىل  �أهلي،  عبد�لرحيم  حممد 

نيابة ُم�شاعد.
وُيعمل بهذين �ملر�شومني �عتبار�ً من �لأول من يناير 2020، وين�شر�ن 

يف �جلريدة �لر�شمّية.

الإمارات تقدم 367 مليون درهم لال�صتجابة الإن�صانية يف اليمن لعام 2019 
•• اأبوظبي-وام:

قدمت دولة �لإمار�ت يف �إطار جهودها لتخفيف معاناة �لأ�شقاء 
دولر  م��ل��ي��ون   100 دره����م  م��ل��ي��ون   367 م��ب��ل��غ  �ل��ي��م��ن��ي��ني، 
�أمريكي ، لدعم خطة �لأمم �ملتحدة �لن�شانية يف �ليمن للعام 
دولة �لإمار�ت  قدمتها  �لتي  �مل�شاعد�ت  لي�شل حجم   ،2019
يف �أربع �شنو�ت �إىل �أكرث من 22 مليار درهم 6 مليار�ت دولر 

�أمريكي.
ووقعت معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون 

�لتعاون �لدويل يف هذ� �ل�شدد مذكرة تفاهم لدعم خطة �لأمم 
�ملتحدة لا�شتجابة �لإن�شانية يف �ليمن للعام 2019، ووقعها 
�لعام  �لأم��ني  وكيل  ل��وك��وك،  م��ارك  �ل�شيد  �ملتحدة  �لأمم  عن 
�لإن�شانية و�لإغاثة يف حالت  �ل�شوؤون  �ملتحدة ومن�شق  لاأمم 

�لطو�رئ .
وف����اء دولة  م��ن  ه��و ج���زء  �ل��ت��م��وي��ل  ه���ذ�  �أن  و�أك�����دت معاليها 
يف  �لإن�شانية  �ملتحدة  �لأمم  جهود  لدعم  بتعهد�تها  �لإم���ار�ت 
للم�شاعدة وخا�شة من  �لأكرث حاجة  للفئات  للو�شول  �ليمن 
�ل�شخي  ب��ال��دع��م  ل��وك��وك  �أ���ش��اد  م��ن جانبه  �لأط��ف��ال.  �لن�شاء 

�لذي تقدمه دولة �لإمار�ت، خلطة �لأمم �ملتحدة لا�شتجابة 
�مل�شاهمة  هذه  �أن  �إىل  م�شر�  لليمن،   2019 لعام  �لإن�شانية 

وفرت �شريان �حلياة ملايني �ليمنيني.
�إىل تقييمات  و�شتغطي �مل�شاهمة �لقطاعات �لإن�شانية ��شتناد�ً 
خا�شة  لليمنني،  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ت��وف��ر  يف  �لح��ت��ي��اج��ات 
�لفئات �لأكرث �شعفاً من �لن�شاء و�لأطفال، و�حلد من �نت�شار 
�لكولر� عرب تزويد �لأمهات و�لأطفال مبياه نظيفة ملكافحة 
�لعاملية  �ل�����ش��ح��ة  خ���ال منظمة  م��ن  وذل����ك  �ل��ت��غ��ذي��ة،  ���ش��وء 

و�ليوني�شف و�شندوق �لأمم �ملتحدة لل�شكان.
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اأخبـار الإمـارات
كليفالند كلينك اأبوظبي ي�صاعد �صابة يف التمتع بروؤية طبيعية

•• اأبوظبي -وام:

يف  �أبوظبي  كلينك  "كليفاند  م�شت�شفى  يف  �لعيون  معهد  يف  �أط��ب��اء  جن��ح 
عاج مري�شة �إمار�تية تبلغ من �لعمر 25 عاماً من حالة حادة من �لإعاقة 
�لب�شرية من خال �شل�شلة من �لإجر�ء�ت �ملتخ�ش�شة �لتي �أدت �إىل منحها 

�لقدرة �لطبيعية على �لروؤية.
�أق��د�م من  بعد ثاثة  �لأ�شياء على  روؤي��ة  ت�شتطيع  م��رمي  �ل�شابة  تكن  ومل 
وجهها دون نظار�تها �لطبية، وهذ� ما جعل حركتها بالغة �ل�شعوبة ، لكن 
حتى مع �رتد�ء �لنظار�ت مل تتمكن مرمي �أبد�ً من روؤية �لعامل من حولها 
بو�شوح، �إذ كانت تعاين من م�شتوى نادر من �لإعاقة �لب�شرية، وذلك ب�شبب 
وجود حالة حادة من ق�شر �لنظر بدرجة �شالب 25 بالإ�شافة �إىل �لنحر�ف 

بدرجتني، وهذ� ما كان يعني عدم وجود عاج و�حد حلالتها.

م�شت�شفى  زي���ارة  م��رمي  ق���ررت  �ملتفاقمة،  مل�شكلتها  ح��ل  ع��ن  بحثها  خ��ال 
معهد  يف  لها  �ملتاحة  �خل��ي��ار�ت  على  �أبوظبي" لتتعرف  كلينك  "كليفاند 
ب�شكل  �لطبية  �لنظار�ت  �إىل  �حلاجة  من  �لتخل�س  على  مل�شاعدتها  �لعيون 

كامل.
متثلت �خلطوة �لأوىل لعاج مرمي يف م�شت�شفى "كليفاند كلينك �أبوظبي" 
بزر�عة عد�شات د�خل �لعني، وذلك خلف �لقزحية و�أمام �لعد�شة �لطبيعية، 
وهذ� ما �أدى �إىل حت�شني حالة ق�شر �لنظر لديها �إىل �لدرجة �شالب 18، 
وحت�شن نظرها بعد ذلك دون �لنظار�ت ب�شكل كبر. بعدها خ�شعت مرمي 
بروؤية  متتعها  �إىل  �أدت  �لتي  �لقرنية  يف  �لنك�شار  لت�شحيح  ليزر  جلر�حة 

مثالية يف كلتا �لعينني دون نظار�ت.
وقال د. بريان �آرم�شرتونغ، ��شت�شاري طب �لعيون يف م�شت�شفى "كليفاند 
كلينك �أبوظبي": "جاءت مرمي �إلينا وهي يف حالة متفاقمة جد�ً، �إذ مل تكن 

قادرة على �لروؤية ب�شكل جيد حتى �أثناء �رتد�ء �لنظار�ت. كان علينا �أن جند 
�لأمر على �جلمع بني تقنيتني ملنحها  بنا  و��شتقر  مل�شاعدتها،  حًا مبتكر�ً 
روؤية 20/20. بد�أنا رحلة �لعاج بزر�عة عد�شات د�خل �لعني للق�شاء على 
�جلزء �لأكرب من �مل�شكلة. بعد ذلك بعام �أو �ثنني، �أجرينا لها جر�حة �شمايل 

و��شتخدمنا �لليزر لت�شحيح �جلزء �ملتبقي من �مل�شكلة".
و�أ�شاف د. �آرم�شرتونغ: "ميكن �أن توؤدي جر�حة ت�شحيح �لب�شر �إىل نتائج 
هائلة. فهذه �لتقنيات توفر بالفعل حًا كامًا مل�شكلة �لروؤية، وقد ت�شبب 
بطريقة  حولهم  من  �لعامل  يختربون  لأنهم  �ملر�شى  عند  �لإرب���اك  بع�س 
�لو�قع  مع  يتاأقلمون  �ملر�شى  ن��رى  ونحن  بال�شعادة  ن�شعر  متاماً.  جديدة 
�جلديد". بعد �لعاج �أخذت مرمي تتاأقلم مع قدرتها �جلديدة على �لروؤية 
و�أ�شبحت ترى بعينها �لي�شرى بحدة ب�شر �أف�شل من 20/20، وهو �ملعيار 

�ملقبول عاملياً للروؤية �ملثالية.

�صعادتكم غايتنا احتفالية 
ترفيهية لالأيتام بن�صائية دبي

•• دبي-وام:

�حتفالية  �لل�شيلي  ف��رع  �لن�شائية  �لنه�شة  جمعية  نظمت 
خا�شة ��شتهدفت �لأيتام حتت �شعار �شعادتكم غايتنا وجاءت 
�لأخوة  روح  تعزيز  بهدف  �لت�شامح  عام  مع  تز�منا  �لفعالية 
وغر�س مبد�أ �لت�شامح بني فئات �ملجتمع. �أقيمت �لحتفالية 
يف م�شروع قرية �لعائلة �لذي يعترب �أحد �أهم مبادر�ت �لدولة 
خليفة  �ليازية  كرمت  �لفعالية  ختام  ويف   . �لأي��ت��ام  لرعاية 

مديرة فرع �لل�شيلي �جلهات �مل�شاركة و�أثنت على تعاونهم .

بتوجيهات حممد بن زايد 

الهالل الأحمر تعزز مبادراتها ملحاربة العط�ش وتوفري م�صادر املياه يف اليمن
•• ح�رضموت- وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن 

بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س 
هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي، عززت �لهيئة مبادر�تها 

ملحاربة �لعط�س وتوفر م�شادر �ملياه يف �ليمن.
ونفذت �لهيئة خال �ل�شنو�ت �ملا�شية بناء على توجيهات 
�لقيادة �لر�شيدة، مئات �مل�شاريع يف جمال �إم��د�د�ت �ملياه 
تعاين  �ل��ت��ي  �ليمنية  و�مل��ح��اف��ظ��ات  للمناطق  �ل�����ش��احل��ة 
مئات  منها  ��شتفاد  و�لتي  �حل��ي��وي،  �ملرفق  ه��ذ�  يف  �شحا 
و�ل�شحر�وية.  �جلبلية  �ملناطق  يف  �ل�شكان  م��ن  �لآلف 
و��شتمر�ر� ملبادر�ت �لقيادة �لر�شيدة يف هذ� �ل�شدد، تنفذ 
�لهيئة حاليا م�شروع مياه حو�رم قف �لعو�مر مبحافظة 
ن�شمة، ويت�شمن حفر  �آلف   4 ي�شتفيد منه  ح�شرموت، 
ب��ئ��ر �رت���و�زي���ة، وت��وف��ر خ���ز�ن���ات م��ي��اه ب��اأح��ج��ام كبرة، 

وتو�شيل �شبكة �إمد�د�ت �ملياه ملنازل �لأهايل يف �ملنطقة، ويعترب �مل�شروع من 
�أكرب م�شاريع �ملياه �لتي توفر حلول ناجعة مل�شكلة �شح �ملياه على �ل�شاحة 

�ليمنية.
و�أكد �لدكتور حممد عتيق �لفاحي �لأمني �لعام لهيئة �لهال �لأحمر �أن 
توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
جاءت �شمن �ملبادر�ت �لتي ت�شطلع بها �لقيادة �لر�شيدة 
�ملجالت  جميع  يف  �ليمنية  �ملحافظات  و�إع��م��ار  لتنمية 
�حل��ي��وي��ة، وحت�����ش��ني ج���ودة �خل��دم��ات ل��اأ���ش��ق��اء وتعزيز 

قدرتهم على مو�جهة ظروفهم �لر�هنة.
وقال �إن �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان يتابع �شر 
لتح�شني  �لهيئة  تنفذها  �لتي  �مل�شاريع  جميع  يف  �لعمل 
�خلدمات �لتي يحتاجها �لأ�شقاء يف �ليمن، ويوجه �شموه 
يف  �لتنمية  مبجالت  تنه�س  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  بتبني  د�ئما 
�ل�شرورية  �خل��دم��ات  �شحا يف  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �مل��ح��اف��ظ��ات 
خا�شة �لتي تتعلق مب�شادر �ملياه باعتبارها ع�شب �حلياة 

�أن هيئة �لهال �لأحمر �أجن��زت يف زمن قيا�شي م�شروع  . و�أك��د �لفاحي 
�ليمنية،  �ل�شاحة  تو�جهها  �لتي  �لتحديات  �لعو�مر رغم  ح��و�رم قف  مياه 
�لأطر�ف،  مرت�مية  ق��رى  من  وتتكون  �شحر�وية  �ملنطقة  �أن  �إىل  �إ�شافة 
�لبحر، ما تطلب  بارتفاعات �شاهقة عن �شطح  وموزعة على قمم �جلبال 

�ل�شاحلة  �مل���ي���اه  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  ب��ع��ي��دة  لأع���م���اق  �حل��ف��ر 
و��شتخر�جها عرب م�شخات وتوزيعها عرب �شبكات طويلة 

�إىل منازل �ل�شكان �ملتناثرة يف �ل�شحر�ء.
وق����ال �أم����ني ع���ام �ل��ه��ال �لأح���م���ر �إن م�����ش��روع حماربة 
�لهيئة  �ل���ت���ز�م  ك��ذل��ك �شمن  ي��اأت��ي  �ل��ي��م��ن،  �ل��ع��ط�����س يف 
بتعزيز �خلدمات �لأ�شا�شية لاأ�شقاء يف �ليمن، من خال 
خطة تنموية �شاملة تلبي �حتياجات �ل�شاحة �ليمنية يف 

�ملجالت كافة.
و�أ�شاف " ن�شعى د�ئما للقيام بو�جبنا جتاه �لأ�شقاء بكل 
ت�شع  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  تطلعات  وحتقيق  جت���رد، 
�أهلنا يف �ليمن يف مقدمة �أولوياتها يف �لتنمية و�لإعمار 

وتوفر �حلياة �لكرمية".

من جانبه �أكد حميد ر��شد �ل�شام�شي ممثل هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي 
�ملحليني هناك، حيث  لل�شكان  بالن�شبة  �ملياه  �أهمية م�شروع  يف ح�شرموت 
يوفر لهم �حتياجاتهم من �ملياه �لنظيفة دون عناء، و�لتي كانت يف �ملا�شي 
حلما بالن�شبة لهم، م�شر� �إىل �أن �مل�شروع من �شاأنه �أن يخفف �لكثر من 
و�لتي  �ملياه،  على  للح�شول  تو�جههم  كانت  �لتي  �ملعاناة 
على  ���ش��ر�  طويلة  م�شافات  �أج��ل��ه��ا  م��ن  يقطعون  ك��ان��و� 
�لأقد�م، م�شدد� على �أن �مل�شروع من �شاأنه �أي�شا �أن ي�شاهم 
�لتي  و�لوبائيات  �لأم��ر����س  ومكافحة  �لبيئة  �إ�شحاح  يف 
مبادر�ت  �إن  �ل�شام�شي  وق��ال  �مل��ي��اه.  تلوث  ب�شبب  تنتقل 
�لهيئة مل تتوقف عند منطقة بعينها، بل �متدت جلميع 
�لتي حظيت  �لأخ��رى يف حمافظة ح�شرموت  �ملديريات 
باهتمام �ل��ه��ال �لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي م��ن خ��ال بر�جمه 
�لإن�شانية وعملياته �لإغاثية وم�شاريعه �لتنموية، م�شر� 
م�شاريع  من  �ملزيد  تنفيذ  تت�شمن  �لهيئة  خطة  �أن  �إىل 
�حليوية  �لحتياجات  �أهم  من  باعتبارها  �ليمن  يف  �ملياه 

و�مللحة للمناطق �ل�شحر�وية و�جلبلية يف �ليمن.

ن�سمة  اآلف   4  
ـــفـــيـــدون  ـــت ـــس يـــ�
مــــــن مــــ�ــــســــروع 
ــــاه حـــــــوارم  ــــي م
ـــر  ـــوام ـــع قــــف ال
حــ�ــســرمــوت يف 

الـــهـــال الأحــمــر 
مئات  ظماأ  ــروي  ت
�سكان  مــن  الآلف 
اجلبلية  املناطق 
يف  وال�سحراوية 
عدد من املحافظات

الجتماعات ال�صنوية حلكومة الإمارات .. يد بيد لريادة وطن
•• اأبوظبي -وام: 

عقدت  �لتي  �لإم���ار�ت  دول��ة  مل�شتقبل  �لت�شاركي  �لت�شميم  جل�شات  ج�شدت 
حلكومة  �ل�شنوية  لاجتماعات  �لثالثة  �ل���دورة  لأع��م��ال  حت�شر�  �أم�����س 
دولة �لإمار�ت �لتي تنطلق �ليوم،  نهجا حكوميا ر�ئد� يف �لعمل يد� بيد مع 
�لريادة  دروب  نحو  �أجل �شياغة م�شتقبل وطن مي�شي قدما  �ملجتمع من 

�لعاملية يف �شتى �ملجالت.
�لإم��ار�ت )و�م(  �أنباء  ��شتطاع لوكالة  و�أكد م�شاركون يف �جلل�شات خال 
�لتنمية  م�شرة  �أ�شا�شية يف  ركيزة  ي�شكل  و�أطيافه  فئاته  بكافة  �ملجتمع  �أن 
�لر�شيدة  �لقيادة  وبتوجيهات  �حلكومة  مبادرة  وج��اءت  للدولة  �مل�شتد�مة 
�لت�شاركية لتوؤكد على �لدور �ملجتمعي �لهام لأبناء  بتنظيم هذه �جلل�شات 
و�أ���ش��ح��اب همم وكافة  �أع��م��ال  وك��ب��ار مو�طنني ورو�د  �شباب  �لإم����ار�ت م��ن 

�لفئات يف �شياغة م�شتقبل وطنهم.
وقال حممد �شعيد حارب �إن �مل�شاركة �ليوم يف جل�شات �لت�شميم �لت�شاركي 
وعك�شت  �لدولة  �أبناء  لكافة  وت�شريف  تكليف  هو  �لإم���ار�ت  دول��ة  مل�شتقبل 
توؤكد  �لر�شيدة  قيادتنا  فاليوم  �ملجتمع،  فئات  خمتلف  بني  �لتاحم  مدى 
مبا  م�شيد�  للوطن،  �ل��ري��ادة  عنو�نه  م�شتقبل  �شنع  يف  �ل��ه��ام  دورن���ا  على 
�لق�شايا  من  عدد�  تناولت  ثرية  نقا�شات  من  �لت�شاركية  �جلل�شات  �شهدته 

�لوطنية �لهامة.
و�أ�شاف �أن �لجتماعات �ل�شنوية حلكومة �لإمار�ت هي �جتماعات من �أجل 
��شت�شر�ف م�شتقبل م�شرق لوطننا �ملعطاء �لذي جنح يف ت�شطر �لإجناز�ت 
ب�شو�عد �أبنائه وجاءو� �ليوم لي�شاركو� يف بلورة روؤية وخطط مل�شرة �لعمل 

�حلكومي خال �ملرحلة �ملقبلة.
دولة  يف  �حلكومي  �لعمل  �شعار  �إن   " �شنجل  علي  �ل��دك��ت��ور  �لعميد  وق��ال 
 " �آل نهيان  �لإم��ار�ت م�شتمد من روؤي��ة �ملغفور له �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان 
�أن �مل�شاركة  �إىل  " يف �لهتمام بر�أ�س �ملال �لب�شري، م�شر�  طيب �هلل ثر�ه 
و��شحة  وت��ط��رح خططا  �مل�شتقبل  ت��رثي  �ل��ه��ام  �حل��دث  ه��ذ�  �ملجتمعية يف 

للعمل �حلكومي يف �ملرحلة �ملقبلة " .
و�أ�شاف " �أننا بالتكاتف و�لتاحم من�شي قدما يف م�شتقبل م�شرق لوطننا 

�ملعطاء ويف م�شرة �لإجناز و�لتنمية مبختلف �لقطاعات".
�لت�شميم  جل�شات  يف  بامل�شاركة  فخرها  عن  �ملهري  �شلطان  بدور  و�أعربت 
ج���اءت حت�����ش��ر� لاجتماعات  �ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت  دول���ة  مل�شتقبل  �ل��ت�����ش��ارك��ي 
�ل�شنوية حلكومة دولة �لإمار�ت، م�شرة �إىل هذه �جلل�شات �شهدت م�شاركة 

جمتمعية و��شعة من خمتلف �أفر�د �ملجتمع.
بامل�شاركة  �شعادتها  عن  �لهمم  �أ�شحاب  من  �لفا�شي  رئي�شة  �أع��رب��ت  كما 
�لر�شيدة  �لقيادة  �إمي��ان  يج�شد  �حل��دث  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�شرة  �جلل�شات،  يف 

يف  و�ل��رخ��اء  �لتنمية  حتقيق  ويف  �ل��دول��ة  م�شرة  يف  ب��دوره��م  و�حل��ك��وم��ة 
خمتلف �لقطاعات.

ولفتت �إىل �أن دولة �لإمار�ت ر�ئدة يف متكني �أ�شحاب �لهمم، منوهة �إىل �أن 
هذه �جلل�شات وفرت من�شة هامة لنا من �أجل ��شتعر��س �أفكارنا لل�شتقبل 

وروؤيتنا لدورنا يف م�شرة �لتنمية �مل�شتد�مة للدولة " .
�لت�شميم  �أعمال جل�شات  �شارك يف  �إن��ه  �لزعابي  �شعيد  �أحمد  وق��ال حممد 
�لت�شاركي مل�شتقبل دولة �لإمار�ت �شمن حمور " �لقت�شاد �لرقمي "، حيث 
��شتعر�س مع جمموعة من �مل�شاركني مقرتحات لدعم �أجندة �لجتماعات 

�ل�شنوية حلكومة �لدولة �ليوم.
�أتاحت لأبناء  �لدولة  ر�ئ��دة من جانب  �شكل مبادرة  ه��ذ� �حل��دث  �أن  و�أك��د 
يف  �حلكومي  �لعمل  مل�شرة  و�أفكار  روؤي��ة  طرح  يف  �مل�شاركة  فر�شة  �ملجتمع 

دولة �لإمار�ت .
جمتمع  �لإم����ار�ت  دول��ة  مل�شتقبل  �لت�شاركي  �لت�شميم  جل�شات  يف  و���ش��ارك 
�لإم�����ار�ت مبختلف ف��ئ��ات��ه م��ن خ���ال م�����ش��ارك��ة ج��م��ع م��ن �ل�����ش��ب��اب وكبار 
�لأعمال  ورو�د  و�ملتقاعدين  �لهمم  و�أ���ش��ح��اب  �لأم���ور  و�أول��ي��اء  �مل��و�ط��ن��ني 
�ملو�شوعات  و�ق��رت�ح  �ل�شنوية  �لجتماعات  �أجندة  تطوير  بهدف  وغرهم 

و�لتحديات.
غد�  تنطلق  �ل���ذي  �لإم�����ار�ت  دول���ة  حلكومة  �ل�شنوية  �لج��ت��م��اع��ات  وت��ع��د 

�ملن�شة �لأكرب و�لأ�شمل �لتي جتمع فريق عمل دولة �لإمار�ت من �جلهات 
�حلكومية �لحتادية و�ملحلية لبحث �لتحديات �لتي تو�جه م�شرة �لتنمية 

ومناق�شة �أولويات �لعمل �حلكومي يف خمتلف �لقطاعات .
كما تعنى �لجتماعات بر�شم �خلطط وبر�مج �لعمل و�ل�شيا�شات ومو�ءمة 
يف  �لعمل  وب��دء  بينها  ما  يف  و�لتن�شيق  و�ملحلية  �لحتادية  �ل�شرت�تيجيات 
�لتخطيط ملئوية �لإمار�ت 2071 �لتي ت�شكل برنامج عمل حكوميا �شاما 
�شمعة  لتكري�س  �ملدى  بعيدة  ��شرت�تيجيات وطنية  و�شع  يت�شمن  ومو�شعا 

�لإمار�ت ومتكينها معرفيا و�قت�شاديا وجمتمعيا .
مثل  �حل��ي��وي��ة  �لقطاعات  يف  �ل�شتثمار  تعزيز  �إىل  �لج��ت��م��اع��ات  وت��ه��دف 
�لإمار�تية  �لقيم  منظومة  وبناء  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  و�ل�شحة  �لتعليم 
وتر�شيخ  �لوطني  �لقت�شاد  يف  �لإنتاجية  م�شتوى  ورفع  �مل�شتقبل،  لأجيال 

�لتعا�شد و�لتاحم �ملجتمعي .
ي�شار �إىل �أنه يف يونيو 2017 مت �عتماد عقد جتمع وطني �شنوي مب�شمى 
�لعمل  توحيد  بهدف  �لإمار�ت"  دول��ة  حلكومة  �ل�شنوية  "�لجتماعات 
ومناق�شة  و�ملحلي  �لحت���ادي  �مل�شتويني  على  و�ح��دة  كمنظومة  �حلكومي 
بح�شور  �حلكومية  �مل�شتويات  كافة  على  �شنوي  ب�شكل  �لتنموية  �لق�شايا 
�لت�شور  و�شع  يف  �لوطنية  �لقطاعات  و�إ���ش��ر�ك  �ل��ق��ر�ر  و�شناع  �مل�شوؤولني 

�لتنموي للدولة و�شول ملئوية �لإمار�ت 2071.

مرمي املهريي ت�صتعر�ش جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي اأمام منت�صبات مدر�صة خولة الع�صكرية
•• ابوظبي - وام:

�شعيد  حممد  بنت  م��رمي  م��ع��ايل  ��شتعر�شت 
ح������ارب �مل����ه����ري وزي�������رة دول������ة ج���ه���ود دول����ة 
�لإمار�ت يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي ملو�طنيها، 
�حلديثة  و�لتكنولوجيا  �لبتكار  دور  وتفعيل 
�لأمن  وتعزيز  �ل��زر�ع��ي،  بالإنتاج  �لرت��ق��اء  يف 

�لغذ�ئي �مل�شتد�م .
ج���اء ذل���ك خ���ال زي��ارت��ه��ا �ىل م��رك��ز تدريب 
مدر�شة خولة بنت �لأزور �لع�شكرية، حيث كان 
�لأزور  بنت  خولة  مدر�شة  قائد  ��شتقبالها  يف 
�لع�شكرية �لتي قدمت لها �شرحاً مف�شًا عن 
وما  للمجند�ت  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��ت��دري��ب  م��ر�ح��ل 
مهار�ت  من  �كت�شبنه  وم��ا  تاأهيل،  من  تلقينه 
م��ي��د�ن��ي��ة وحم���ا����ش���ر�ت ن��ظ��ري��ة يف جم���الت 
وتطوير  و�لقيادية  �لع�شكرية  منها  خمتلفة 
و�ملتمثلة  �لفردية و�جلماعية  و�ملهار�ت  �لذ�ت 
و�لرماية  و�لأ�شلحة  �مل�شاة  على  تدريبهن  يف 
و�لإ����ش���ع���اف���ات �لأول����ي����ة و�ل���رم���اي���ة و�مل���ه���ار�ت 
دينية  وحم��ا���ش��ر�ت  و�جلوجيت�شو  �لع�شكرية 
و�أمنية. وقد حر�شت معاليها على �أن تكون مع 
�ملجند�ت �للو�تي لبني ند�ء �لوطن وتطوعن 
يف مدر�شة خولة بنت �لأزور �لع�شكرية م�شيدة 
ب����روح �ل��ت��ع��اون و�لن�����ش��ب��اط و�مل���ث���اب���رة �لتي 
حتلني بها عند زيارة معاليها لهن مما يب�شر 
باأجيال طموحة ل تعرف �مل�شتحيل وتعلي من 

�شاأن �لوطن.
و�أ�شارت معايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب 
�مل���ه���ري خ����ال ح��دي��ث��ه��ا م���ع �مل���ج���ن���د�ت �إىل 

�جلهود �حلثيثة �لتي تبذلها حكومة �لإمار�ت 
يف ظ��ل روؤي���ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
حت��ق��ي��ق �لأم�����ن �ل���غ���ذ�ئ���ي �ل���وط���ن���ي، وه����و ما 
�ل�شرت�تيجية  م�شتهدفات  تنفيذ  يف  يتجلى 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��اأم��ن �ل��غ��ذ�ئ��ي �ل��ت��ي ت��رت��ك��ز على 
�إقامة م�شروعات  ر�أ�شها  عدد من �ملحاور على 
با�شتخد�م  م�������ش���ت���د�م���ة  وغ���ذ�ئ���ي���ة  زر�ع����ي����ة 
�لتكنولوجيا �حلديثة، ف�شًا عن جهود تقليل 
فقد وهدر �لطعام يف �ملجتمع، و�لرتكيز على 
�إىل حت�شني  �إ���ش��اف��ة  �لأغ��ذي��ة  م�����ش��ادر  تنويع 
نظم �لتغذية و �شمان �شامة �لغذ�ء ، وهو ما 
لتحقيق  �لدولية  باجلهود  �لنهاية  يف  يرتبط 

�لأمن �لغذ�ئي �لعاملي.

و�أع���رب���ت م��ع��ايل م���رمي �مل��ه��ري ع��ن �إميانها 
م�شاعيها  تعزيز  على  �لإم��ار�ت  بقدرة  وثقتها 
وحت��ق��ي��ق �مل��زي��د م��ن �لإجن������از�ت �مل��ل��م��و���ش��ة يف 
�لوطني  �ل�شعيد  على  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم���ن  ملف 
يف  �لفعالة  و�مل�شاهمة  و�ل����دويل،  و�لإق��ل��ي��م��ي 
�أهد�ف  وحتقيق  �جل���وع  على  �لق�شاء  ج��ه��ود 
�شعوب  كل  �زده��ار  ل�شمان  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �أن  معاليها  و�أك����دت  �ل��ع��امل. 
موؤ�شر  يف  �لأو�ئ�����ل  م��ن  ت��ك��ون  �أن  �إىل  ت�شعى 
�لأمن �لغذ�ئي بحلول �لعام 2021 ، على �أن 
 ،  2051 �لعام  يف  �لأول  �ملركز  �لدولة  حتتل 
31 يف  �ل���  وذل��ك يف ظل �حل�شول على �ملركز 

�لعام 2018، من �إجمايل 113 دولة.

و�أو�شحت �ن دفع عجلة �لبحث و�لتطوير �إىل 
م�شتهدفات  لتحقيق  ممكن  عامل  هو  �لأم���ام 
�لأمن �لغذ�ئي على م�شتوى �لدولة، و�لنهو�س 
و�شول  يف  و�شي�شهم  ب��ه،  �ملرتبطة  ب��امل��ج��الت 
�لأوىل يف  �لع�شر  �مل��ر�ت��ب  �إىل  �لإم����ار�ت  دول��ة 
عام  بحلول  �ل��غ��ذ�ء  لأم���ن  �ل��ع��امل��ي  �لت�شنيف 
�لريادي  موقعها  ت��ع��زي��ز  وب��ال��ت��ايل   ،2021
ك��م��رك��ز ع��امل��ي ل��اأم��ن �ل��غ��ذ�ئ��ي �ل��ق��ائ��م على 
�لبحث  دور  تفعيل  وذلك عن طريق  �لبتكار، 
للمجتمع  �ل�����ازم  �ل���زخ���م  و�إع����ط����اء  �ل��ع��ل��م��ي 
من  للتحول  و�خل�����رب�ء،  و�ل��ب��اح��ث��ني  �لعلمي 
عملية تلقي �ملعرفة �إىل �شناعتها وت�شديرها 
م�شرة �ىل �ن هدفنا �أن ت�شبح دولة �لإمار�ت 

�لذي  �لغذ�ئي،  �لأم��ن  بيت خ��ربة ومعرفة يف 
ه��و �أح���د �أه���م �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة �ملرتبطة 
هو  �لبتكار  �أن  على  ورك���زت  كما  مب�شتقبلنا، 
حمور �ل�شرت�تيجية �لوطنية لاأمن �لغذ�ئي 

لدولة �لإمار�ت.
و�أ����ش���ارت �ىل �ع��ت��م��اد ب��رن��ام��ج »ت�����ش��ري��ع تبني 
مت  و�ل���ذي  �حل��دي��ث��ة«  �ل��زر�ع��ي��ة  �لتكنولوجيا 
مبادر�ت  تبني  على   2019 يناير  يف  �إع��ان��ه 
�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة ت���رك���ز ع���ل���ى ت���ط���وي���ر �لأم�����ن 
للتحديات  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  و�إي��ج��اد  �لغذ�ئي 
�أ�شا�شيني،  حمورين  خال  من  تو�جهها  �لتي 
�لتكنولوجيا  �����ش���ت���خ���د�م  �لأول  ي�����ش��ت��ه��دف 
وت��ط��وي��ر �آل���ي���ات �ل��ع��م��ل �مل�����ش��رتك ب���ني رو�د 
�لأعمال و�جلهات �حلكومية، مبا ي�شمن زيادة 
معدلت �إنتاج �لغذ�ء من خال �إيجاد �لبيئات 
�ملحور  ي�شتهدف  فيما  لا�شتثمار،  �مل�شجعة 
�لثاين تنمية وتطوير ��شتزر�ع �لأحياء �ملائية 
بيئات  �مل��ائ��ي��ة يف  و�لأح���ي���اء  �لأ���ش��م��اك  برتبية 
�ل��ه��ادف��ة �إىل توفر  �ل��ع��ذب��ة و�مل���احل���ة،  �مل��ي��اه 

م�شادر جديدة لاإنتاج �لغذ�ئي.
�لغذ�ئي  �لأم����ن  م��ل��ف  »�إن  م��ع��ال��ي��ه��ا:  وق��ال��ت 
�لنمو  تعزز  ي�شتهدف تطوير مبادر�ت حيوية 
م�شادر  تنويع  وت�شمن  للدولة،  �لقت�شادي 
�ل��دخ��ل يف م��رح��ل��ة �ق��ت�����ش��اد م��ا ب��ع��د �لنفط، 
�أف�شل �حل��ل��ول يف مو�ءمة  �إي��ج��اد  م��ن خ��ال 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ع ت��وج��ه��ات حت��ق��ي��ق �لأم����ن 
�إقليمي  �لغذ�ئي، وحتويل �لإمار�ت �إىل مركز 
�ل�شمكي  و�ل���ش��ت��زر�ع  �ل��زر�ع��ة  مل�شاريع  وعاملي 

�مل�شتد�م".

اعتماد اأول حقيبة نقل اأموال مزودة بنظام اأمني
•• دبي-وام:

�عتمد مركز �عتماد �لأنظمة �لمنية �لتابع ملوؤ�ش�شة تنظيم �ل�شناعة �لأمنية 
نوعها  من  �لأوىل  تعد  و�لتي  �أمني  بنظام  م��زودة  �أم��و�ل  نقل  حقيبة  �أول 

�لأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق  يف 
ح������ي������ث ت���������ش����ت����خ����دم 
�لأم�������������و�ل  ن�����ق�����ل  يف 
يقوم  �لثمينة  و�مل���و�د 
حو�يل  با�شتخد�مها 
نقل  ح��ار���س   1500
�أم���و�ل يف �إم���ارة دبي. 
خالد  �ملهند�س  وق���ال 
عبد�لرحمن �حلمادي 
�عتماد  م��رك��ز  م��دي��ر 
�لأن�����ظ�����م�����ة �لم���ن���ي���ة 
حتتوي  �حلقيبة  ب��اأن 
ع�����ل�����ى م�����و�������ش�����ف�����ات 
�أم����ن����ي����ة ع���ال���ي���ة حتد 
فتحها  �إم��ك��ان��ي��ة  م���ن 
تعر�شها  ح��������ال  يف 
ك��م��ا ميكن  ل��ل�����ش��رق��ة 

مع  �إل��ك��رتوين  بنظام  تو�شيلها  يتم  حيث  �ل�شناعية  �لأق��م��ار  عرب  تتبعها 
مركبة نقل �لأمو�ل وغرفة �لعمليات �لتابعة للقيادة �لعامة ب�شرطة دبي. 
و�أفاد �حلمادي �أنه يتم فح�س كل حقيبة على حدة للتاأكد من فاعلية عمل 
�ملنظومة �لأمنية فيها فيما ي�شعى �ملركز لإعتماد ما يقارب 400 حقيبة 
�أم��و�ل �شمن �ملو��شفات �ملعتمدة من قبل �ملركز خلدمة �شركات نقل  نقل 
�إن  �لأمني  �لتدخل  و�شرعة  و�شهل  �آمن  نقل  ل�شمان  ومتعامليها  �لأم��و�ل 

دعت �حلاجة.
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اأخبـار الإمـارات
مب�ساركة باحثني من 30 دولة

جامعة دبي تختتم موؤمترا حول تطوير اإدارة الأعمال والقانون
 •• دبي-الفجر:

�ختتمت كلية دبي لاأعمال يف جامعة دبي �م�س �ملوؤمتر �لدويل �لثالث 
و�لباحثني  �لعلماء  من  حول تطوير �لأعمال و�لقانون مب�شاركة 144 

من �أكرث من 30 دولة عربية و�أجنبية.
ومت تنظيم �ملوؤمتر حتت �شعار �آفاق جديدة يف عامل �ملال و�لإد�رة حيث 
�أكد فيها على  �ألقى �لدكتور عي�شى �لب�شتكي، رئي�س جامعة دبي، كلمة 
�أهمية �لبحوث و�لدر��شات �لتي يتناولها ودورها يف دعم بر�مج تطوير 
�لق��ت�����ش��اد و�لأع���م���ال يف دب��ي ودول���ة �لم�����ار�ت. و�أ���ش��اد بتنوع �لبحوث 

�أ�شهر  من  �لدكتور�ه  وط��اب  �جلامعات  باأ�شاتذة  �خلا�شة  و�لدر��شات 
�لكليات يف �لدول �لعربية و�لأجنبية يف قطاعي �لد�رة و�لقانون. وقال 
�ملدن  تطوير  يف  ت�شاهم  ع��و�م��ل  ع��دة  �ىل  يحتاج  �لقت�شاد  تطوير  �ن 
�لعاملية و�ن هذ� ل يتحقق �ل من خال تطوير �لقانون و�لإد�رة و�لإبد�ع 
وقو�عد �لبيانات و�حلو�شبة �ل�شحابية و�نرتنت �لأ�شياء و�لبلوك ت�شني، 
و�لتقنيات  �لب�شرية  و�مل��ورد  �لطبيعية  �مل��و�رد  على  يعتمد  ه��ذ�  كل  و�أن 
�حلديثة.  و�أ�شار �ىل �أن تقنيات �لت�شالت و�ملعلومات وفرت م�شتقبا 
م�شيئا للعديد من �لدول و�أحدثت هوة و��شعة بني �لدول �لتي متلك 
�أن تعزيز �لقت�شاديات  تلك �لتقنيات وتلك �لتي ل متلكها. ولفت �ىل 

�ملو�هب  تنمية  يف  ت�شاهم  �لتي  �لأكادميية  بالن�شاطات  مرهون  �لعاملية 
�لفردية و�لتي ين�شاأ عنها د�ئما بر�ء�ت �لخرت�ع وحقوق �مللكية و�ملجتمع 
�ملعريف. وركزت حماور �ملوؤمتر و�جلل�شات �ملتخ�ش�شة وور�س �لعمل �لتي 
�أقيمت على هام�شه على �لإد�رة و�لت�شويق و�ملالية و�لقت�شاد و�لقانون 

و�د�رة �مل�شاريع و�ملو�رد �لب�شرية و�لعمليات �للوج�شتية وغرها.
تعد  �لتي  دب��ي  و�شناعة  ورع��اي��ة غرفة جت��ارة  بدعم  �مل��وؤمت��ر  ومت عقد 
�جلامعة �إحدى مبادر�تها وعدد من �لرعاة. ومت �ختيار�ف�شل �لدر��شات 
و�لإد�رة  �لتجارية  بتطوير�لأعمال  �خلا�شة  �لدولية  �ملجلة  يف  لن�شرها 

و�لقانون ومنح جائزة لأف�شل بحوث �لدكتور�ه.

تعميمان يثريان ا�ستغراب امليدان

الأول باإقرار اختبار مركزي للرتبية الأخالقية والثاين بعد �صاعتني باإلغاء الختبار
•• دبي – حم�شن را�شد 

�ملد�ر�س �لحد  �د�ر�ت  �إذ تلقت   ، �مليد�ن �لرتبوي  ��شتغر�ب  �ثارت  بادرة  يف 
�ملا�شي 21 �ل�شهر �جلاري وحتديد�ً �ل�شاعة �ل� 8:14 دقيقة تعميماً  من 
وز�رة �لرتبية ممثلة يف قطاع �ملناهج و�لتقييم �إد�رة �لتقييم و�لإمتحانات، 
ملادة  �لل��ك��رتوين  �مل��رك��زي  �لختبار  موعد  ع��ن  �مل��د�ر���س  لكافة  فيه  تعلن 
�لرتبية �لخاقية ، و��شتهدفت فيه �ل�شفوف من �لتا�شع �إىل �لثاين ع�شر 
 24 ب��دء�ً من يوم �م�س �لح��د  وجلميع �مل�شار�ت ، على �ن يكون �لختبار 
وحتى بعد غد �لثاثاء 27 ، وتركت �لوز�رة يف تعميمها لد�ر�ت �ملد�ر�س 
�خليار لتحديد �لوقت �ملنا�شب خال �لدو�م �لر�شمي ، وعلى دفعات بحيث 
ي�شمل نطاق �لتطبيق جميع �لطاب حمددة مدة �لمتحان ب� 45 دقيقة 

وما بني ذهول �د�ر�ت �ملد�ر�س فيما يحدث وكل يفكر عن �ل�شباب ، مل يربر 
�لقطاع �ملعني بالوز�رة ��شباب ما فعله من ��شد�ر تعميم و�شحبه يف غ�شون 
�ل�شباب �حلقيقية  ليعلن عن  �مليد�ن  على   �لقطاع  ولن يخرج   ، �شاعتني 
�لقطاع  �ن  ب��ال��وز�رة  م�شوؤولة  م�شادر  به  �شرحت  ما  وف��ق  �لتخبط  لهذ� 
�لتخبط  م��ربر�ت هذ�  ، وكل يخمن  على كف  �مليد�ن ي�شرب كفاً  �شيرتك 
 ، متابعة  �أو  تدقيق  �أو  تن�شيق  دون  �ل���وز�رة  قطاعات  م��ن  تخرج  لتعاميم 
�لتعميم  �ملعني بهذ�  �لقطاع  �ن  �لم��ر وه��ي  �ن يعلن حقيقة  �ك��رم له من 
�لتقييم و�لإمتحانات" ، غاب عنه عندما  "�إد�رة  �ملناهج و�لتقييم  " قطاع 
�علن عن بدء �لختبار �ملركزي �للكرتوين ملادة �لرتبية �لخاقية كقطاع 
معني بالمتحانات ، �ن يتاأكد كقطاع معني �ي�شاً باملناهج بان مادة �لرتبية 
�لخاقية مدرجة باخلطة �لدر��شية ، �إذ تبني �ن �ل�شباب �حلقيقية ور�ء 

، موؤكدة على �د�ر�ت �ملد�ر�س �نه يف حالة حدوث �ي عطل عليها �لتو��شل 
فور�ً مع �لدعم �لفني . 

�ىل هنا ويبدو �لمر طبيعياً ول غر�بة فيه ، �إل �ن ما �ثار ��شتغر�ب �مليد�ن 
وب���د�أت على   ، �لتعميم  �مل��د�ر���س  �د�ر�ت  �ن تلقت  �أن��ه ومب��ج��رد   ، �ل��رتب��وي 
�لفور يف تنفيذ �لتعليمات وتوزيع �ملهام ، فوجئت بتعميم �خر بعد �شاعتني 
 " ب�  10:21 دقيقة معنون  �ل�شاعة  من تلقيها للتعميم �لول ، وحتديد�ً 
�لوىل  �لتعليمات  كافة  و�شحب   ، �لول  �لتعميم  �إلغاء  " مفاده   ت�شحيح 
�د�ر�ت �ملد�ر�س  و�لغاء �لختبار �ملركزي ملادة �لرتبية �لخاقية ، مطالباً 
بن�شيان �لتعميم �لول وكاأنه مل يكن ، وتاأجيل مو�شوع �لختبار�ت لبد�ية 
�لف�شل �لف�شل �لدر��شي �لثاين ، موؤكدة عليهم �نه �شيتم �خطارهم يف وقت 

لحق .

�شحب �لتعميم �لول ، �نه تبني للقطاع �ملعني �ن مادة �لرتبية �لخاقية 
مل ياأت ذكرها ومل تدرج �شمن �خلطة �لدر��شية ، ولذ� مت �لتاأجيل حلني 
�در�جها على �ن يوؤدي �لطاب �لختبار فيها يف وقت لحق يحدده �لقطاع 

�ملعني مع بد�ية �لف�شل �لدر��شي �لثاين .  

رفع م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طاب املدار�س

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق مبادرة »طالبنا �صفراء اأبوظبي للمظهر العام« يف حديقة الباهية
•• اأبوظبي -الفجر:

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي، من خال مركز بلدية �ل�شهامة، مبادرة بعنو�ن 
حديقة  يف  �أي��ام  �أربعة  مدى  على  �لعام(،  للمظهر  �أبوظبي  �شفر�ء  )طابنا 
�لباهية، مب�شاركة وز�رة �لرتبية و�لتعليم ممثلني مبدر�شة موزة بنت بطي، 
�أبوظبي  �لإم����ار�ت، وم��رك��ز  ت��ر�ث  ون���ادي  �لبيئة،  �ل��ري��ف، وهيئة  وم��در���ش��ة 
للنفايات )تدوير(، جمعية �أ�شدقاء �لبيئة، هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�شامة 

�لغذ�ئية.
�حلكومية،  �ملد�ر�س  طاب  من   200 فيها  �شارك  �لتي  �ملبادرة،  و��شتهدف 
وتعريفهم  بهم،  �ملحيطة  �لبيئة  على  �حلفاظ  باأهمية  �لطاب  توعية  �إىل 
حماية  ط��رق  وتو�شيح  م�شتد�مة،  بيئة  خللق  �لبيئية  و�للو�ئح  بالقو�نني 
طلبة  نفو�س  يف  �لبيئية  �لقيم  وغر�س  �لبيئي،  �لتلوث  من  للوقاية  �لبيئة 
فيها،  و�لإب����د�ع  �لبيئية  �مل�شاريع  عمل  على  ت�شجيعهم  وك��ذل��ك  �مل��د�ر���س، 

و�مل�شاركة يف �حلمات �لتوعوية و�إز�لة �ملخلفات.
و�جلل�شات  �لتوعوية  و�ملحا�شر�ت  �لور�س  من  �لعديد  �لفعالية  وت�شمنت 

قدمها  �ل��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  �ملتعلقة  �لتفاعلية  و�لأن�����ش��ط��ة  �حل���و�ري���ة 
لل�شور  �مل�شاركون للطاب، كما ت�شمنت معر�شاً  �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيون 
وم�شابقة ثقافية، بالإ�شافة �إىل تقدمي �لهد�يا للطلبة �لفائزين و�مل�شاركني، 
�أي��ام )14-11-5- �لباهية خال  �أي��ام يف حديقة  �أربعة  �ملبادرة  و��شتمرت 

. نوفمرب   )19
و�شمن كلمته �لفتتاحية لفعاليات �ملبادرة �أكد �ل�شيد حميد ر��شد �لدرعي 
مدير مركز بلدية �ل�شهامة �أن بلدية مدينة �أبوظبي حري�شة على �إطاق 
مبادر�ت جمتمعية توعوية تثقيفية من �شاأنها �أن ت�شكل �أ�شا�شا متينا لوعي 
للمجتمع وهم  �لأوىل  �للبنة  ترتكز على  و�أنها  جمتمعي م�شتقبلي ل�شيما 
�ل�شرت�تيجيني  �شركائنا  مع  بالتعاون  �ليوم  ن�شعى  حيث  و�أبناوؤنا،  طلبتنا 
موؤمن   ، مبهامه  و�ع  جيل   ، �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  بقيم  مفعم  جيل  لإيجاد 
بدوره يف حماية و�شون وحماية �ملر�فق �لعامة، و�مل�شاهمة يف مو�جهة كافة 
�أ�شكال م�شوهات �ملظهر �لعام ، ونحن على ثقة مطلقة بحر�شكم و �إر�دتكم 
على �إحد�ث �لتغير �ملطلوب يف �ل�شلوك ، و�لفكر و�لثقافة �ملجتمعية �لتي 
ت�شاهم يف حتقيق تطلعات قيادتنا من منطلق �ملبد�أ �لقائل ) كلنا م�شوؤول(.

�أبوظبي للمظهر �لعام(، جاءت  �أن مبادرة )طابنا �شفر�ء  و�أ�شاف �لدرعي 
تعك�س  �لتي  �مل���ر�آة  بالفعل  ه��م  �لطلبة  ه���وؤلء  �أن  �لبلدية  لإمي���ان  �نعكا�شا 
ثقافتنا ووعينا ودورنا �لفعال يف �لتنمية �ل�شاملة، ونحن نعول على دوركم 
يف �إجناح هذه �ملبادرة وحتقيق �أهد�فها �لتوعوية و�لتثقيفية و�لفكرية، كما 
ن�شع كامل ثقتنا يف �لدور �لر�ئد و�لدعم �للوج�شتي �لذي يقدمه �شركاوؤنا 
وهيئة  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  �ل�شادة:  من  بكل  ممثلني  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  يف 
�لذين  )ت��دوي��ر(  للنفايات  �أبوظبي  ومركز  �لإم���ار�ت،  ت��ر�ث  ون��ادي  �لبيئة، 
لكافة  �مل�شتمر  ودعمهم  �ل��د�ئ��م  حلر�شهم  �ل�شكر  �آي���ات  �أ���ش��دق  لهم  نرفع 
بالقو�نني  �ملجتمع  لتعريف  معنا  وتعاونهم  ومبادر�تها،  �لبلدية  فعاليات 
و�للو�ئح �لبيئية خللق بيئة م�شتد�مة، وتو�شيح طرق حماية �لبيئة للوقاية 
من �لتلوث �لبيئي، وغر�س �لقيم �لبيئية يف نفو�س طلبة �ملد�ر�س، وكذلك 
ت�شجيعهم على عمل �مل�شاريع �لبيئية و�لإبد�ع فيها، و�مل�شاركة يف �حلمات 

�لتوعوية و�إز�لة �ملخلفات.
حول دور �لبلدية يف هذه �ملبادرة و�أهد�فها و�لر�شائل �لتي ��شتهدفت �حلملة 
�إي�شالها للجمهور �أكد حميد ر��شد �لدرعي �أن من �أهم �أهد�ف �ملبادرة: توعية 

�لطاب  تعريف  به،  �ملحيطة  �لبيئة  على  �حلفاظ  باأهمية  �ملد�ر�س  طاب 
بالقو�نني و�للو�ئح �لبيئية خللق بيئة م�شتد�مة، تو�شيح طرق حماية �لبيئة 
�ملد�ر�س،  نفو�س طلبة  �لبيئية يف  �لقيم  �لبيئي، غر�س  �لتلوث  للوقاية من 
�شجيع �لطلبة على عمل �مل�شاريع �لبيئية و�لبد�ع فيها، ت�شجيع �لطلبة على 
عمل �مل�شاريع �لبيئية و�لبد�ع فيها و�مل�شاركة يف �حلمات �لتوعوية و�إز�لة 
�إجناح  يف  للم�شاركة  �ملجتمع  �أف��ر�د  �أبوظبي  مدينة  بلدية  ودع��ت  �ملخلفات. 
�ملبادرة من خال �مل�شاهمة يف فعاليات �ملبادرة ، وزرع �لقيم �لإيجابية لدى 
على  �حلفاظ  بهدف  و�ملجتمعية  و�مل�شوؤولية  �لوعي  م�شتوى  ورف��ع  �لأب��ن��اء 

�ملظهر �لعام وحماية �ملر�فق �لرتفيهية و�لعامة و�لرتقاء بجودة �حلياة.
للمظهر  �أبوظبي  �شفر�ء  )طابنا  مبادرة  �إط��ار  و�شمن  ذ�ت��ه  �ل�شعيد  على 
�لعام(، قام وفد من �إد�رة خدمات و�إ�شعاد �ملجتمع مبركز بلدية م�شفح بق�شم 
مت  حيث  ز�ي��د  مدينة  مركز  مع  م�شرتكة  حملة  بعمل  �ملجتمعي  �لتو��شل 
توعية طاب مدر�شة �لأر�س �ل�شعيدة ومدر�شة دروي�س بن كرم فيما يخ�س 
وقدم  وتثقيفية،  توعوية  م�شابقات  فقرة  عمل  ومت  �لعام  �ملظهر  م�شوهات 

�ملركز�ن �لهد�يا �لتقديرية و�لتحفيزية على �لطاب.

مكتب �صوؤون التعليم يف ديوان ويل العهد يطلق برناجمًا لتدريب 1500 معلم على منهاج الرتبية الأخالقية
•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل��ت��ع��ل��ي��م يف دي����و�ن ويل �لعهد  ����ش���وؤون  �أع��ل��ن م��ك��ت��ب 
ت��دري��ب��ي تفاعلي  ب��رن��ام��ٍج  �إط�����اق  �أب��وظ��ب��ي ع���ن  يف 
تدري�س  يف  ودع��م��ه��م  �ملُ��ع��ّل��م��ني  ب��ت��ط��وي��ر  متخ�ش�س 
م���ق���رر�ت م��ن��ه��اج �ل��رتب��ي��ة �لأخ��اق��ي��ة ع��ل��ى م�شتوى 
تدريب  ي�شتهدف  و�ل���ذي  �ل��دول��ة،  م��د�ر���س  خمتلف 
م�شتوى �لدولة، حيث مت �إجناز  على  معلماً   1500
منت�شبيها  عدد  و�لبالغ  منهم  �لأوىل  �لدفعة  تدريب 
�ل�شركاء  من  عدد  مع  بالتعاون  وذلك  معلماً،   400

و�خلرب�ء يف هذ� �ملجال.
��شتجابة  �خل����ط����وة،  ه����ذه  وت����اأت����ي 
لحتياجات �ملعلمني، وبهدف تعزيز 
على  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �لأد�ء  م�����ش��ت��وي��ات 
م�شتوى �لدولة، ما يحقق �لو�شول 
�لأخاقية،  �لرتبية  ملنهاج  �لأف�شل 
�ل���ذي ج��رى �إط��اق��ه ع��ام 2016 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات، 
حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
يف  �لتنفيذ  حيز  وليدخل  �مل�شلحة، 
جميع مد�ر�س �لإمار�ت خال �لعام 

�لدر��شي 2018-2017. 
وت��ت��م��ي��ز �ل������دورة ب��ك��ون��ه��ا جت��م��ع ب���ني خم��ت��ل��ف فئات 
وم�شتويات  ق���در�ت���ه���م  �خ����ت����اف  وع���ل���ى  �مل���ع���ل���م���ني، 
كونها  عن  ف�شًا  و�ملنهجية،  �لتعليمية  تخ�ش�شاتهم 
تتبع نهجاً مبتكر�ً، ي�شهم يف تطوير �إمكاناتهم، وطرق 
�لتو��شل مع �لطاب بهدف �إثر�ء �ملحتوى، وو�شول 
وممتع،  �شل�س  ب�شكل  �مل�شتهدفة  �لفئات  �إىل  �ملعلومة 
خا�شة و�أن هذ� �ملنهاج يعترب ��شتثنائياً على م�شتوى 

�ملنطقة و�لعامل ويف قطاع �لتعليم بوجه عام.

وي��رت��ك��ز م��ن��ه��اج �ل��رتب��ي��ة �لأخ��اق��ي��ة، �ل���ذي ُتدّر�س 
مقرر�ته ملدة 60 دقيقة يف �ل�شفوف �لدر��شية يومياً، 
�ل�شخ�شية و�لأخاق،  �أ�شا�شية هي:  �أركان  �أربعة  على 
و�لدر��شات  �مل��دن��ي��ة،  و�ل��در����ش��ات  و�مل��ج��ت��م��ع،  و�ل��ف��رد 
مبثابة  �لأخاقية  �لرتبية  منهاج  ويعترب  �لثقافية. 
لتعزيز  خ�شي�شاً  ��ّم��م  ���شُ وت��ف��اع��ل��ي  مبتكر  ب��رن��ام��ج 
و�أعمارهم  جن�شياتهم  �ختاف  على  �ل�شباب  معارف 
بالقيم و�ملبادئ �ل�شاملة �لتي تعك�س ُخا�شة �لتجارب 

�لإن�شانية �مل�شرتكة.

مبادرة نوعية متفردة
�أك������دت م���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت �شامل 
م�����ش��ب��ح �مل����ه����ري وزي��������رة �ل����دول����ة 
مبادرة  �أن  �ل��ع��ام،  �لتعليم  ل�����ش��وؤون 
وجه  �لتي  �لأخاقية  �لرتبية  م��ادة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ه��ا 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 
ب��ت�����ش��م��ي��ن��ه��ا يف �مل���ن���اه���ج و�مل����ق����رر�ت 
�ل���در�����ش���ي���ة، ت��ع��ت��رب م���ن �مل����ب����ادر�ت 
�ل��ن��وع��ي��ة �مل���ت���ف���ردة، وت���رتج���م روؤي���ة 
�لقيادة يف بناء �ل�شخ�شية �لإمار�تية 
لتكون �لقيم و�لأخاق و�ل�شلوكيات 
تعميق  وب��ال��ت��ايل  وتكوينها،  نهجها  �أ���ش��ا���س  �حلميدة 

�ملو�طنة �لعاملية و�لإيجابية.
عهد  ويل  دي��و�ن  مع  �لتعاون  �أن  معاليها،  و�أو�شحت 
�أبوظبي يف هذ� �لربنامج، يتخذ �أ�شكال و�أبعاد�ً عديدة، 
�لتدريبي  للربنامج  �ل��دي��و�ن  �ع��ت��م��اد  �شمنها  وم��ن 
�لقطاعني  يف  ومعلمة،  معلم   400 ي�شتهدف  �ل��ذي 
تدريبية،  ن���و�ة  م�شتقبًا  ل��ي��ك��ون��و�  و�خل���ا����س،  �ل��ع��ام 
�لرتبوي.  ل��ل��م��ي��د�ن  ي��ن��ق��ل��ون خ��رب�ت��ه��م وجت��ارب��ه��م 

و�مل�شوؤولة  �ل�شوية  �ل�شخ�شية  بناء  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
و�ملتزنة و�ملت�شاحمة و�ملبدعة و�ملتفاعلة مع حميطها، 
هي روؤية منبثقة عن وز�رة �لرتبية و�لتعليم، وجاءت 
مادة �لرتبية �لأخاقية، لتدعم هذ� �لتوجه ب�شورة 

حمكمة وو�عدة ومدرو�شة، ولتزيده ر�شوخاً.
و�أث���ن���ت م��ع��ال��ي��ه��ا ع��ل��ى �ل���دع���م �ل����ذي ت��ول��ي��ه �لقيادة 
على  ق��ادرة  يجعلها  ما  �لتعليمية،  للعملية  �لر�شيدة 
�ملناف�شة، وحتقيق خمرجات نوعية، ت�شهم يف ��شتد�مة 
ما  وه��و  �إ�شافية،  مكا�شب  وحتقيق  �لوطن،  منجز�ت 
نتطلع �إليه من خال بيئة تعليمية حا�شنة لطلبتنا 

وت�شهم يف نقلهم �إىل �آفاق �لعاملية.

اإدراك الحتياجات
مكتب  م��دي��ر  �لنعيمي  حم��م��د  �أك���د 
���ش��وؤون �لتعليم  يف دي��و�ن ويل عهد 
�أبوظبي، �أن هذ� �لربنامج �لتدريبي 
لحتياجات  �إدر�ك��ن��ا  �شياق  يف  ي��اأت��ي 
�ملعلمني و�أهمية �لعمل على تدريبهم 
وتطويرهم يف �شبيل �إي�شال �لر�شالة 
بناء  يف  و�مل�������ش���اه���م���ة  �ل�����ش��ح��ي��ح��ة، 
جمتمع وجيل قائم على �أ�ش�س وقيم 

و�أخاق �شحيحة.
عملية  :"�أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  و�أ������ش�����اف 

�ل��ت��دري��ب��ي و�لح����رت�يف  �ل��ربن��ام��ج  ت�شميم وت��ط��وي��ر 
�ملدر�شني  وُم���ق���رتح���ات  �آر�ء  �إىل  ت�����ش��ت��ن��د  �جل���دي���د 
�ل�شابقني، بحيث ُير�عي ب�شكٍل خا�س تلبية �حتياجات 
�شائر  يف  للربنامج  م��ث��ايل  تطبيٍق  ل�شمان  �ملُعلمني 

�ل�شفوف �ملدر�شية". 
با�شتمر�ر  ي�شعى  �ملكتب  �أن  �لنعيمي  حممد  و�أو���ش��ح 
مع  �ل�شرت�تيجية  و�ل�شر�كات  �لتفاقيات  �إب��ر�م  �إىل 
خرب�تها  ل�شتثمار  �مل��رم��وق��ة،  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 

�لطريق  بتمهيد  م�شاعينا  حتقيق  يف  مل�شاهمة  �لغنية 
لتقدمي منهاج �لرتبية �لأخاقية يف مد�ر�س �لدولة 
�لأ�شا�شي  �لهدف  حتقيق  من  متكننا  فاعلة  بطريقة 
من هذ� �ملنهاج �لذي ي�شعى �إىل تعزيز دور �ملوؤ�ش�شات 
�لتحلي  على  وحتفيزهم  �لن�سء  �إع��د�د  يف  �لتعليمية 
�شخ�شياتهم  �شقل  يف  و�مل�شاعدة  �حلميدة  باخل�شال 
�ملزدهر  �مل�شتقبل  ووق��ود  �ملجتمع  �أ�شا�س  كونهم حجر 
قالت  جانبها،  من  �إليه".  �لو�شول  �إىل  ن�شعى  �ل��ذي 
�لعنود �لكعبي مدير م�شروع يف مكتب �شوؤون �لتعليم 
بديو�ن ويل �لعهد: "يتوجب علينا �أن مننح �جلو�نب 
�مل�شرة  يف  �أول��وي��ات��ه��ا  �لوطنية  و�لتن�شئة  �ل��رتب��وي��ة 
�لإن�شانية  �ل��ق��ي��م  �أن  �إذ  �لتعلمية، 
�لوطنية  و�مل���وروث���ات  و�حل�����ش��اري��ة 
غ��ر���ش��ه��ا يف جيل  �إىل  ن�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي 
�مل�شتقبل من خال هذ� �ملنهاج �لذي 
يعترب �لأول من نوعه على م�شتوى 
�لعلم  لطاب  ح�شانة  ه��ي  �ل��ع��امل، 
�مل�شتقبلية،  �لتحديات  مو�جهة  يف 
�مل���ن���ه���اج يف  �أن ي��ن��ج��ح ه����ذ�  �آم���ل���ني 
�لفر�س  وت���وف���ر  �ل�����ش��ب��اب  مت��ك��ني 
�ملجتمع  ت��ط��وي��ر  يف  لينجحو�  ل��ه��م 
جميع  على  �لوطن  م�شتقبل  وبناء 

�لأ�شعدة".
و���ش��ُي��ق��دم �ل��ربن��ام��ج �ل��ت��دري��ب��ي وف���ق �أ���ش��ل��وب فردي 
�لتدري�س  ومنهجيات  م��ك��ّون��ات  و�شتتمحور  ورق��م��ي، 
�مل�شمولة يف �لتدريب حول �لتنوع �لثقايف �لذي مييز 
دولة �لإمار�ت، بالإ�شافة �إىل تزويد �ملُعلمني بالأدو�ت 
�ل���ازم���ة ل��ت��ع��دي��ل وم���و�ءم���ة �لأم��ث��ل��ة و�ل����درو�����س يف 
�لطاب،  جميع  م�شاركة  لتفعيل  �لدر��شية  ف�شولهم 
ما �شي�شمن بنهاية �ملطاف تو�فر ُمدربني خُمت�شني 

مبنهاج �لرتبية �لأخاقية يف كل مدر�شة �أو منطقة.

جــمــيــلــة املــهــريي: 
ــي  ــن ــب املـــــنـــــهـــــاج ي
الـــ�ـــســـخـــ�ـــســـيـــة 
نحو  ـــة  ـــي ـــارات الإم
تــعــمــيــق املــواطــنــة 
العاملية والإيجابية

النعيمي:  حممد 
الــــــــربــــــــيــــــــة 
والـــتـــنـــ�ـــســـئـــة 
اأولوية  الوطنية 
يف  ا�سراتيجية 
امل�سرية التعليمية

ال�صحة اأبوظبي تطلق ا�صتجابة 
للمر�صى يف احلالت الطارئة

•• اأبوظبي-وام:

"��شتجابة" �ل��ت��ي متكن  �ت�����ش��ال  م��رك��ز  �أب��وظ��ب��ي  �ل�شحة  د�ئ����رة  �أط��ل��ق��ت 
على  �حل�شول  م��ن  �لإم����ارة  يف  �ل�شحية  �ملن�شاآت  يف  �مل��ت��و�ج��دي��ن  �ملر�شى 
�لدعم و�مل�شاندة من مركز قيادة �لعمليات �لطبية �لتابع للد�ئرة، لت�شهيل 
�ت�شال  قناة  ع��رب  وي�شر  ب�شهولة  �لطارئة  �ل�شحية  للخدمات  و�شولهم 

مبا�شرة.
ومي��ك��ن �ل���ش��ت��ف��ادة م���ن خ���دم���ات م��رك��ز �لت�������ش���ال ع���رب �ل���رق���م �ملجاين 
�مل�شت�شفى على �خلدمات  يف  �ملتو�جدين  �ملر�شى  حل�شول   ،8001717
�لعاجلة و�لإجابة عن �أي ��شتف�شار�ت طارئة متعلقة بجملة من �حتياجات 
�أو توفر  �إج��ر�ء فح�س طبي ت�شخي�شي ���ش��روري،  �ل��ط��و�رئ مبا يف ذل��ك 
على  �حل�شول  �أو  �ل�شحي  �لقطاع  يف  �حل��رج��ة  �لأ���ش��رة  م��ن  طبي  �شرير 
�أو ف�شيلة دم نادرة وغرها من �لحتياجات  �أو نادر،  تخ�ش�س طبي حرج 

�لطارئة للمر�شى �ملتو�جدين يف �ملن�شاآت �ل�شحية يف �لإمارة.
�ل�شحة  د�ئ��رة  وكيل  �لهاملي،  حمد  حممد  �شعادة  ق��ال  �ل�شدد،  ه��ذ�  ويف 
�أهد�فنا �لر�مية  �أبوظبي على مو��شلة  "نعمل يف د�ئرة �ل�شحة  �أبوظبي: 
�إىل تعزيز جودة �خلدمات �ل�شحية �ملقدمة يف �لإمارة، حيث ياأتي �إطاق 
مركز �ت�شال "��شتجابة" لتقدمي من�شة قادرة على تقدمي �لدعم �لعاجل 
ذويهم."  �أو  �ل�شحية  �ملن�شاآت  يف  �ملر�شى  �شيما  ل  �لإم���ارة،  �شكان  جلميع 
�حلالت  ت�شنيف  على  �لد�ئرة  عمل  فريق  "�شيحر�س  �لهاملي:  و�أ�شاف 
�إىل مركز  "��شتجابة" وحتويلها  �إىل مركز �ت�شال  �ل��و�رد  ح�شب �لت�شال 
�ل�شاعة  م��د�ر  على  يعمل  و�ل��ذي  للد�ئرة  �لتابع  �لطبية  �لعمليات  قيادة 
وطيلة �أيام �لأ�شبوع لدعم �حلالت �لطبية �لطارئة بالتن�شيق مع خمتلف 
�شرورة  �لإم����ارة  ب�شكان  �ل��د�ئ��رة  وتهيب  �لإمارة."  يف  �ل�شحية  �ملن�شاآت 
�أينما دعت  "��شتجابة" و��شتخد�مها  �ت�شال  �ل�شتفادة من خدمات مركز 
��شتف�شار�ت غر  �أو  �أي ماحظات عامة  �حلاجة، يف حني ميكنهم تقدمي 

طارئة من خال مركز �ت�شال حكومة �أبوظبي.
وكانت د�ئرة �ل�شحة �أبوظبي قد �أقرت معيار�ً جديد�ً لأق�شام �لطو�رئ يف 
وقت �شابق �لعام �ملا�شي يتم مبوجبه ت�شنيف �أق�شام �لطو�رئ يف �مل�شت�شفيات 
ق�شم  فئة  هما  ق�شمني  �إىل  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  و�خلا�شة  �حلكومية  �لعامة 

�لطو�رئ وفئة مركز �لرعاية �لعاجلة.
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اأخبـار الإمـارات
ربط املحفظة الرقمية لبوابة عجمان للدفع الذكي بالهوية الرقمية املوحدة

•• عجمان-وام: 

عجمان  لبو�بة  �لرقمية  �ملحفظة  �أن  عجمان،  يف  �ملالية  د�ئ���رة  �أعلنت 
للدفع �لذكي هي �ملحفظة �لرقمية �لأوىل �لتي ترتبط بالهوية �لرقمية 
�ملوحدة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة UAE Pass ، و�لتي ت�شمح 
بو�شول �مل�شتخدمني �إىل خدمات �لهيئات �حلكومية �ملحلية و�لحتادية، 
وم����زودي �خل��دم��ات �لآخ��ري��ن، �إىل ج��ان��ب ج��ه��ات خمتلفة م��ن �لقطاع 

�خلا�س، وتوقيع �مل�شتند�ت ب�شكل �آمن عرب �لهاتف �لذكي.
مت ذلك �لربط من خال �شر�كة ��شرت�تيجية مت عقدها فيما بني د�ئرة 
�ملالية يف عجمان ودبي �لذكية و�لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �لت�شالت.

و�لدقة  باملرونة  �لذكي  للدفع  عجمان  لبو�بة  �لرقمية  �ملحفظة   تتميز 
جميع  ومتابعة  دف��ع  م��ن  متكنهم  م��وح��دة  و�ج��ه��ة  للمتعاملني  وتتيح 
عملياتهم �ملالية لدى �جلهات �حلكومية �لتابعة لإمارة عجمان. كما �أنها 
ت�شجع �ملتعاملني على تبني �لقت�شاد �لرقمي حيث �أنه ل يتم �حت�شاب 
�لدفع عن طريق  بعملية  �لقيام  عند  �ملعامات  على  �إ�شافية  ر�شوم  �أية 

�ملحفظة، مقارنة بو�شائل �لدفع �لتقليدية �لأخرى.
و متكن �لهوية �لرقمية �ملتعاملني من �لت�شجيل ببو�بة عجمان للدفع 
ي�شمح  ب��ال��ب��و�ب��ة  �ل��ه��وي��ة  �رت��ب��اط  �أن  ور�ح����ة، حيث  �شهولة  بكل  �ل��ذك��ي 
للمتعاملني �لر�غبني يف �لت�شجيل بالبو�بة باإن�شاء ح�شاباتهم و�لت�شجيل 
�لربيد  �أو  �مل��ت��ح��رك  �ل��ه��ات��ف  رق��م  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �ل��ه��وي��ة  رق��م  با�شتخد�م 

�لإلكرتوين، وذلك �إذ� �شبق و�أن �شجلو� يف �لهوية �لرقمية، �لأمر �لذي 
ي�شهل �لو�شول �إىل �خلدمات �حلكومية ويب�شط �إجر�ء�ت �ملعامات.

وقالت �لدكتورة عائ�شة بنت بطي بن ب�شر، مدير عام دبي �لذكية: "ن�شعى 
لتوفر  �لرقمي،  �لتحول  �مل�شتويات يف جمال  �لرتقاء لأعلى  �إىل  د�ئما 
جودة حياة وجتربة عي�س �أف�شل للمتعاملني. ونحن نثمن جهود د�ئرة 
�ملالية يف عجمان على هذ� �لتعاون �لكبر �لذي من �شاأنه �أن يحر�س على 
ي�شمن  مّم��ا  �خل��دم��ات،  قطاع  يف  للمتعاملني  ��شتثنائية  جت��ارب  تقدمي 
�إ�شعادهم". من جانبه قال �شعادة حمد عبيد �ملن�شوري، مدير عام �لهيئة 
�لعامة لتنظيم قطاع �لت�شالت: "تو��شل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�مل�شي قدما يف م�شرة �لتحول �لرقمي ونحن هنا نحذو حذوها وذلك 

على حر�شا على تطوير كفاءة �خلدمات �ملقدمة للجمهور، حيث �أن هذ� 
�ملالية يف عجمان ميثل خطوة مهمة  د�ئ��رة  �لتحالف �ل�شرت�تيجي مع 
�آل علي،  �أحمد  �مل�شتد�م." وقال �شعادة مرو�ن  ت�شجع �لقت�شاد �لرقمي 
مدير عام د�ئرة �ملالية يف عجمان: "ت�شاهم هذه �لتفاقية يف �إحد�ث نقلة 
�ملتعامل  �أنه عندما يقوم  �لأعمال، حيث  نوعية يف �حلفاظ على مرونة 
�لرقمية،  �لهوية  خال  من  �لذكي  للدفع  عجمان  بو�بة  يف  بالت�شجيل 
فاإنه يتمتع باإجر�ء�ت معامات تتميز بال�شهولة و�لر�حة و�لأمان، حتى 
�أن �ملتعامل قد ل ي�شطر يف بع�س �لأحيان للح�شور �شخ�شيا من �أجل 
�إجر�ء �أو �لتوقيع على معاملة، �لأمر �لذي يجعل دولة �لإم��ار�ت حتتل 

مقدمة �ملر�تب يف �لتناف�شية �لرقمية.

حاكما عجمان والفجرية يح�صران ماأدبة 
غداء �صيخة بنت را�صد النعيمي

•• عجمان -واأم: 

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �لفجرة ماأدبة �لغد�ء �لتي �أقامتها �م�س �ل�شيخة �شيخة بنت 

ر��شد �لنعيمي تكرميا ل�شموهما و�ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولني.
ح�شر �ملاأدبة �إىل جانب �شموهما �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل 
عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو  عجمان  عهد 
لل�شوؤون  عجمان  حاكم  ممثل  �لنعيمي  حميد  بن  �أحمد  و�ل�شيخ  �لفجرة 
�لإد�رية و�ملالية و�ل�شيخ عبد �لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية 

�ل�شياحية و�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
ومعايل �ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س ديو�ن �حلاكم. كما 
ح�شر �ملاأدبة �ل�شيخ �شعيد بن ر��شد �لنعيمي و�ل�شيخ �شقر بن ر��شد �لنعيمي 
و�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �لنعيمي و�ل�شيخ �أحمد بن ر��شد �لنعيمي و�شعادة 
�للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل �لنعيمي قائد عام �شرطة عجمان و�ل�شيخ 
�شلطان بن علي �لنعيمي و�ل�شيخ حممد بن علي �لنعيمي رئي�س دو�ئر �لعدل 
يف عجمان و�شعادة عبد�هلل �أمني �ل�شرفاء �مل�شت�شار يف ديو�ن �حلاكم، وعدد 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  مديرمكتب  �لغفلي  غليطه  بن  وط��ارق  �ل�شيوخ  من 
عجمان ويو�شف حممد �لنعيمي مدير عام �لت�شريفات و�ل�شيافة وعدد من 

�ل�شيوخ وكبار �ل�شخ�شيات و�مل�شوؤولني .

بطاقة �صعود طائرة للنزلء املخالفني
•• دبي -وام:

�أحمد  حممد  �ل��ل��و�ء  �شعادة  ك�شف 
�لعامة  �لإد�رة  ع���ام  م��دي��ر  �مل����ري 
ل��اإق��ام��ة و���ش��وؤون �لأج��ان��ب بدبي 
ع���ن �إط�����اق م�����ش��روع ج��دي��د يعد 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  �لأول 
�لعامل �ملقرر �إطاقه يف مطلع عام 
2020 وبالتعاون مع �شركة دوبز 
يف  �لعاملة  �ل�شركة  لدناتا  �لتابعة 

تقدمي �خلدمات �جلوية �لعاملية.
ويهدف �مل�شروع �إىل �إجناز �إجر�ء�ت 
لقانون  �ملخالفني  للنزلء  �ل�شفر 
�لدخول و�لإقامة بطريقة حديثة 
وذكية ت�شاهم يف متكني �لإد�رة من 
للنزلء  مثايل  بيانات  مرجع  بناء 

من دولة على م�شتوى �لعامل لكن 
ما مييز دولة �لإمار�ت و�إمارة دبي 
�مل�شروع  �أن��ه  �خل�شو�س  وجه  على 

�لأول عامليا لفئة �ملخالفني .
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل��ع��م��ي��د خلف 
�لعام لقطاع  �ملدير  �لغيث م�شاعد 
م���ت���اب���ع���ة �مل���خ���ال���ف���ني و�لأج�����ان�����ب 
بطاقة  م�����ش��روع  �أن  دب���ي  ب��اإق��ام��ة 
باملخالفني  خا�س  �لطائرة  �شعود 
�ملخالفني  �إي��و�ء  مركز  طريق  عن 
�ملخالفني  متابعة  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��اب��ع 
�لعامة  �لإد�رة  يف  و�لأج������ان������ب 
ل��اإق��ام��ة و���ش��وؤون �لأج��ان��ب بدبي 
�ملخالفني  جميع  باإيو�ء  و�ملخت�س 
من  �مل��ح��ال��ني  �أو  عليهم  �ملقبو�س 
�أن  ...م�����ش��ي��ف��ا  �مل��خ��ال��ف��ني  �إد�ر�ت 

ب���دوره يف رف��ع وتعزيز  مم��ا ي�شهم 
�لنزلء  ل��ف��ئ��ة  �خل���دم���ة  م�����ش��ت��وى 
�ملتعاملني  �إحدى فئات  و�لتي تعد 
يف جمتمع دولة �لإم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة .
وق������ال �ل�����ل�����و�ء حم���م���د �مل������ري �إن 
�لطائرة  ���ش��ع��ود  ب��ط��اق��ة  م�����ش��روع 
للنزلء يعترب �لأول من نوعه على 
�ملخالفني  للنزلء  �لعامل  م�شتوى 
ل��ق��ان��ون �ل���دخ���ول و�لإق����ام����ة كما 
ي��ع��ت��رب م���ن �مل�����ش��اري��ع �مل��ت��م��ي��زة يف 
دول��ة �لإم��ار�ت �إذ يعد نقلة كبرة 
تقدمي  جم���ال  يف  متميز  و�إجن�����از 
لا�شرت�تيجية  وف��ق��ا  �خل���دم���ات 
�حلكيمة للقيادة �لر�شيدة �لر�مية 
كافة  على  �لت�شهيل  ���ش��رورة  �إىل 

ف���ئ���ات �مل��ج��ت��م��ع �ل���ت���ي ت��ق��ي��م على 
�أر����س �لإم����ار�ت وم��ن �شمنها فئة 

�لنزلء.
و�أو�شح �ملري �أن هذ� �مل�شروع يهدف 
�إج�����ر�ء�ت  وت��ب�����ش��ي��ط  ت�شهيل  �إىل 
�أي  دون  �ل���دول���ة  مل���غ���ادرة  �ل��ن��زي��ل 

عن  كالتاأخر  ت�شادفه  قد  عو�قب 
لتحقيق  ياأتي  كما  �لرحلة  موعد 
ل���ه���ذه �لفئة  �ل�����ش��ع��ادة  ج����زء م���ن 
...مو�شحا  �لدولة  مغادرتها  قبل 
�إىل  �ل�����ش��ع��ود  ب��ط��اق��ة  �أن م�����ش��روع 
�لطائرة بحد ذ�ته موجود يف �أكرث 

فرع  مع  بالتعاون  تتم  �لإج���ر�ء�ت 
لدناتا  �ل��ت��اب��ع  دوب���ز  �شركة  مكتب 
�لذي  �إي������و�ء  م���رك���ز  و�مل����وج����ود يف 
يوفر خدمة �إنهاء جميع �إجر�ء�ت 
و�إ�شد�ر  �ملخالفني  للنزلء  �ل�شفر 
�ل��ط��ائ��رة وبطاقة  ب��ط��اق��ة ���ش��ع��ود 
�ملطار  �إىل  ون��ق��ل��ه��ا  �لأم��ت��ع��ة  وزن 
�لأم�����ر �ل����ذي مي��ك��ن �ل���ن���زلء من 
منطقة  �إىل  م���ب���ا����ش���رة  �ل����ذه����اب 
�إجر�ء�ت �جلو�زت وبعدها مبا�شرة 
�إىل بو�بة �لطائرة ...لفتا �إىل �أن 
جو�ز  بتوفر  م�شبقا  تقوم  �لإد�رة 
�أو  دوب��ز  ل�شركة  وت�شليمه  �ل�شفر 
وثيقة �شفر يتم �إ�شد�رها من قبل 
لها  �لتابع  �لقن�شلية  �أو  �ل�شفارة 

�لنزيل �ملخالف.

زايد لالأعمال اخلريية تطلق عمرة زايد للعمال يف عام الت�صامح
•• اأبوظبي-وام:

�شلطان  بن  ز�يد  موؤ�ش�شة  �أطلقت 
�خلرية  ل���اأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  �آل 
و�لإن�������ش���ان���ي���ة �م�������س ع���م���رة ز�ي���د 
متكني  �إىل  تهدف  �لتي   2019
م���ئ���ات �ل���ع���م���ال �مل���ح���ت���اج���ني من 
و�أد�ء  �حل�������ر�م  �هلل  ب���ي���ت  زي�������ارة 
�لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل��ع��م��رة  م��ن��ا���ش��ك 
�شمن �شل�شلة �ملبادر�ت �ملجتمعية 
عام  يف  تنفذها  �لتي  و�لإن�شانية 

�لت�شامح.
ت��اأت��ي ه���ذه �مل���ب���ادرة �مل��ب��ارك��ة على 
�ملوؤ�ش�شة  م��ك��رم��ة  ���ش��اح��ب  ن��ه��ج 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
وبناء  ث���ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�شمو  م��ن  ك��رمي��ة  توجيهات  على 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
لاأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  �شلطان  ب��ن 
�خلرية و�لإن�شانية و�شمو �ل�شيخ 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ع��م��ر 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 

و�ملدينة  �ملكرمة  مكة  م��ن  ك��ل  يف 
�حلافات  �أف�شل  و�ختيار  �ملنورة 
وذلك  �ملعتمرين  لنقل  �حلديثة 
�ملوؤ�ش�شة  ���ش��رك��اء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�حتادية  حكومية  موؤ�ش�شات  م��ن 

وحملية وخا�شة.

�ل��ت�����ش��ام��ح وذل����ك ب��ه��دف �إدخ����ال 
مئات  قلوب  �إىل  و�لفرح  �ل�شعادة 
�لعمال يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
بتاأدية  حلمهم  وحتقيق  �ملتحدة 
�لعمرة لأول مرة يف حياتهم ورد 
�لتي  �لفئة  ج��زء من جميل ه��ذه 

�لعمال .
ونوه �إىل �أهمية مبادرة عمرة ز�يد 
بالتعاون  �ملوؤ�ش�شة  �أطلقتها  �لتي 
و�لتن�شيق مع �شركة �شحة وبلدية 
�لظفرة،  م��دي��ن��ة  وب��ل��دي��ة  �ل��ع��ني 
وقيمتها  �مل���ب���ادرة  ب��ف��ك��رة  م�شيد� 

لاأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  �شلطان  ب��ن 
�خلرية و�لإن�شانية.

و�أك��������د ����ش���ع���ادة ح���م���د ����ش���امل بن 
ك����ردو�����س �ل���ع���ام���ري م���دي���ر عام 
تاأتي  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  �أن  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
عام  يف  �ملوؤ�ش�شة  م��ب��ادر�ت  �شمن 

وبني �أن �ملوؤ�ش�شة ت�شعى من خال 
تعظيم  �إىل  �ملجتمعية  مبادر�تها 
�ل��ف��ائ��دة د�خ��ل �ل��دول��ة وخارجها 
وتر�شيخ قيم عمل �خلر وتعزيز 
روح �مل�شوؤولية �ملجتمعية، وجتذير 
قيم �ل���ولء ل��دى ه��ذه �لفئة من 

تلعب دور� مهما وكبر� يف نه�شة 
وتطور �لدولة.

�لعمرة  رح����ل����ة  �أن  �إىل  ول����ف����ت 
�لتعاقد  ومت  �أي����ام   9 �شت�شتغرق 
و�ختيار  �حل���م���ات  �أف�������ش���ل  م���ع 
�ملعتمرين  �لفنادق لإقامة  �أف�شل 

�لجتماعي  ودوره�����ا  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�شريحة  ع��ل��ى  �لنف�شية  و�آث���اره���ا 
�إيفادهم  ت�شتهدف  وه��ي  �لعمال 
تر�شخ  فيما  �لعمرة  �شعائر  لأد�ء 
�للحمة  وم��ف��اه��ي��م  ق��ي��م  �مل���ب���ادرة 

و�لرت�حم و�لتكافل �ملجتمعي.

ال�صارقة ت�صدل ال�صتار على انتخابات املجل�ش ال�صت�صاري.. واملراأة تفوز بثالثة مقاعد
•• ال�شارقة-وام:

�لدكتور  �مل�����ش��ت�����ش��ار  ����ش���ع���ادة  �أع���ل���ن 
ن�����ش��ار رئي�س  ب���ن  م��ن�����ش��ور حم��م��د 
�ملجل�س  لن��ت��خ��اب��ات  �لعليا  �للجنة 
�م�س  �ل�شارقة  لإم���ارة  �ل�شت�شاري 
و�لقائمة  �لنتخابات  نتائج  �لأح���د 
�لذين  �ل�25  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  �لأول����ي����ة 
خا�شو� �نتخابات �ملجل�س يف مناف�شة 
ن�شف  ل�����ش��غ��ل  م��ر���ش��ح��ا   189 ب���ني 
م��ق��اع��د �مل��ج��ل�����س ب��ع��د �ن��ت��ه��اء فرتة 
�أيام  �أربعة  ��شتمرت  �لتي  �لت�شويت 

وفرز جميع �لأ�شو�ت.
م�شتوى  على  �مل�شاركة  ن�شبة  وبلغت 
�ملائة فيما �شوت  59،4 يف  �لإم���ارة 
وناخبة  ن��اخ��ب  و600  �أل���ف���ا   26
�أع�����ش��اء �لهيئات  م��ن جم��م��وع ع���دد 
و758  �ألفا   44 �لبالغ  �لنتخابية 
مو�طنا ومو�طنة.. وحققت �ملر�أة يف 
لإمارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  ع�شوية 
عن  مر�شحات  ث��اث  ف��وز  �ل�شارقة 
�لبطائح  ومنطقتي  �ل�شارقة  مدينة 

�مل���دف���ع ع��ل��ى ع����دد �أ�����ش����و�ت 190 
�شيف  عبيد  خليفة  وح�����ش��ل  ���ش��وت��ا 
�ل�����ش��وي��دي ع��ل��ى �مل��رك��ز �خل��ام�����س ب� 
مرو�ن  �شاد�شا  تاها  �شوتا   185
ع���ب���د �حل���م���ي���د حم���م���د �ل��ع�����ش��ك��ر ب� 
عبد  جميلة  وح�شلت  �شوتا   183
�ملركز  على  �ملقهوي  �إبر�هيم  �لعزيز 
عبد  وح�شل  �شوتا   178 ب�  �ل�شابع 
�لبا�شط �أحمد �شلطان �أبو �لزود على 
�ملركز �لثامن ب� 161 �شوتا وح�شل 
�لهرمودي  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  م���رو�ن 
�أ�شو�ت  ب��ع��دد  �ل��ت��ا���ش��ع  �مل��رك��ز  ع��ل��ى 

�شوتا.  155
عدد  بلغ  فقد  �ل��ذي��د  مدينة  يف  �أم���ا 
�أع�����ش��اء �ل��ه��ي��ئ��ات �لن��ت��خ��اب��ي��ة فيها 
وعدد  وم��و�ط��ن��ة  م��و�ط��ن��ا   2273
1733 ناخبا .. فيما مل  �مل�شوتني 
وو�شلت  باطلة  �أ���ش��و�ت  �أي��ة  ت�شجل 
ن�شبة �لت�شويت �إىل 76.2 يف �ملائة 
�ملجل�س �ل�شت�شاري  . وفاز بع�شوية 
لإمارة �ل�شارقة عن مدينة �لذيد يف 
�شلطان  حممد  جمال  �لأول  �مل��رك��ز 

ملدينة  مقاعد  ت�شعة  �لتايل:  �لنحو 
ثاثة  يخ�ش�س  فيما   .. �ل�����ش��ارق��ة 
وخورفكان  �ل��ذي��د  م��ن  لكل  مقاعد 
وك���ل���ب���اء وم���ق���ع���دي���ن ل���ك���ل م����ن دبا 
لكل  و�ح���د  ومقعد  و�مل����د�م  �حل�شن 

من �حلمرية و�لبطائح ومليحة.
�أع�شاء �لهيئة �لنتخابية  وبلغ عدد 
 19140 �ل���������ش����ارق����ة  م���دي���ن���ة  يف 
�مل�شوتني  وع���دد  وم��و�ط��ن��ة  مو�طنا 
عدد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا   .. ن��اخ��ب��ا   9593
�أ�شو�ت  ثمانية  �لباطلة  �لأ����ش���و�ت 
وو�شلت ن�شبة �لت�شويت �إىل 50.1 

يف �ملائة.
�ل�شت�شاري  �ملجل�س  بع�شوية  وف��از 
لإمارة �ل�شارقة عن مدينة �ل�شارقة 
�إ�شحق  �شاهني  �لأول  �ملركز  من  كل 
�إ���ش��م��اع��ي��ل �مل����ازم����ي ب���ع���دد �أ����ش���و�ت 
�شيف  �لثاين  وباملركز  �شوتا   791
�أ�شو�ت  ب��ع��دد  ب��ن روي���ج���دة  حم��م��د 
732 �شوتا و باملركز �لثالث حممد 
�أ�شو�ت  بعدد  علي  �آل  حممد  �شالح 
عن  �لر�بع  �ملركز  يف  و  �شوتا   559

بعدد �أ�شو�ت 407 �أ�شو�ت و باملركز 
�لثاين طالب علي �لبلي �لظهوري ب� 

�شوتا.  277
و�شمت قائمة �لحتياط عن مدينة 
دبا �حل�شن كل من حميد عبيد علي 
�حلمودي يف �ملركز �لأول بعدد �أ�شو�ت 
259 �شوتا و باملركز �لثاين حممد 
حممد عبيد �ملهلبي ب� 250 �شوتا . 
و بلغ عدد �أع�شاء �لهيئة �لنتخابية 
مو�طنا   640 �حلمرية  منطقة  يف 
وم��و�ط��ن��ة وع����دد �مل�����ش��وت��ني 412 
بدون ت�شجيل �أ�شو�ت باطلة .. فيما 
 64.4 �إىل  �لت�شويت  ن�شبة  و�شلت 
�ملجل�س  بع�شوية  وف��ازت   .. �ملائة  يف 
�ل���ش��ت�����ش��اري لإم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة عن 
منطقة �حلمرية فاطمة علي حميد 
�ملهري بعدد م�شوتني 137 ناخبا 
ون��اخ��ب��ة ويف ق��ائ��م��ة �لح��ت��ي��اط عن 
منطقة �حلمرية ح�شل ر��شد غامن 

عبيد �ل�شام�شي على 94 �شوتا.
�أع�شاء  بلغ ع��دد  �مل��د�م  و يف منطقة 
مو�طنا   1491 �لنتخابية  �لهيئة 

و�حلمرية .
لنتخابات  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  ورف��ع��ت 
�ل�شارقة  لإمارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 
و�لتربيكات  �ل��ت��ه��اين  �آي����ات  �أ���ش��م��ى 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
�ل�شارقة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
�لتجربة  ح���ق���ق���ت���ه  م�����ا  مب���ن���ا����ش���ب���ة 
لاإمارة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
بت�شجيل  ت��ك��ل��ل  ك���ب���ر  جن�����اح  م����ن 
ن�����ش��ب��ة ق��ي��ا���ش��ي��ة ب��ع��دد �ل��ن��اخ��ب��ني يف 
�ملجل�س  لنتخابات  �لثانية  �ل���دورة 
لت�شكل  �ل�شارقة  لإم��ارة  �ل�شت�شاري 
�إىل  ل��اإم��ارة ي�شاف  �إجن���از� جديد� 
هناأ  كما  �لنوعية..  �إجناز�تها  �شجل 
لنتخابات  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
�ل�شارقة  لإمارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 
جميع �لفائزين يف �نتخابات �لدورة 

�لثانية للمجل�س �ل�شت�شاري.
�ملجل�س  ع�����ش��وي��ة  م��ق��اع��د  وت���ت���وزع 
�ل�����ش����ت���������ش����اري لإم����������ارة �ل�������ش���ارق���ة 
لاأع�شاء �لذين يتم �نتخابهم على 

ب���ن ه���وي���دن ب���ع���دد �أ�����ش����و�ت 266 
�شوتا و باملركز �لثاين عبيد حممد 
�شوتا   235 ب���  �لطنيجي  �لقاب�س 
و باملركز �لثالث حممد �شامل �شيف 

�لطنيجي ب� 202 .
و�شمت قائمة �لحتياط عن مدينة 
�ل��ذي��د ك��ل م��ن حممد ز�ي���د خليفة 
بعدد  �لأول  �مل���رك���ز  يف  �ل��ط��ن��ي��ج��ي 
�أ�شو�ت 189 �شوتا و باملركز �لثاين 
 176 ب�  �لكتبي  بخيت  مهر  ر��شد 
�شوتا ويف �ملركز �لثالث عو�س ر��شد 

�شعيد �لطنيجي ب� 158 �شوتا .
و يف م��دي��ن��ة دب���ا �حل�����ش��ن ب��ل��غ عدد 
�أع�������ش���اء �ل��ه��ي��ئ��ة �لن���ت���خ���اب���ي���ة بها 
وعدد  وم��و�ط��ن��ة  م��و�ط��ن��ا   3659
فيما   .. ن��اخ��ب��ا   2567 �مل�����ش��وت��ني 
ثاثة  �لباطلة  �لأ����ش���و�ت  ع��دد  بلغ 
�لت�شويت  ن�شبة  وو���ش��ل��ت  �أ����ش���و�ت 
�إىل 70.2 يف �ملائة.. وفاز بع�شوية 
�ل�شارقة  لإمارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 
ع���ن م��دي��ن��ة دب���ا �حل�����ش��ن يف �ملركز 
�لظهوري  �لطليع  علي  �شيف  �لأول 

مدينة �ل�شارقة عبد �لرحمن حممد 
409 ويف  �إب��ر�ه��ي��م �ل��ي��ا���ش��ي ب��ع��دد 
علي  حممد  ح�شل  �خلام�س  �مل��رك��ز 
�أ�شو�ت  ج��اب��ر �حل���م���ادي ع��ل��ى ع���دد 
عبيد  عو�س  وعبيد  �أ�شو�ت   403
�لطنيجي يف �ملركز �ل�شاد�س ب� 376 
�شوتا و �شريفة مو�شى ح�شن �ملازمي 
يف �ملركز �ل�شابع بعدد �أ�شو�ت 326 
�شوتا وفاز جا�شم جمعة عمر �ملازمي 
 297 �أ���ش��و�ت  بعدد  �لثامن  باملركز 
�إ�شماعيل  �لتا�شع  �ملركز  يف  و  �شوتا 
 278 ب���  �ل��ربمي��ي  ��شماعيل  ك��ام��ل 

�شوتا.
و يف قائمة �لحتياط ملدينة �ل�شارقة 
ح�����ش��ل ع��ب��د �ل�����رز�ق �أ���ش��د ع��ب��د �هلل 
بعدد  �لأول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  �ل��ع��ب��دويل 
225 �شوتا وح�شلت خلود  �أ�شو�ت 
�ملركز  على  �ل�شايغ  حممد  �بر�هيم 
�شالح  تاها  �شوتا   214 ب�  �لثاين 
�ملركز  يف  ع��ا���ش��ور  ب��ن  �شعيد  حممد 
�لر�بع  �مل��رك��ز  ويف   193 ب���  �ل��ث��ال��ث 
�لرحمن  عبد  ���ش��امل  في�شل  ح�شل 

 1007 �مل�شوتني  وع��دد  ومو�طنة 
.. فيما مل ت�شجل �أية �أ�شو�ت باطلة 
وو�شلت ن�شبة �لت�شويت �إىل 67.5 
�ملجل�س  بع�شوية  وف���از   .. �مل��ائ��ة  يف 
�شامل  ر����ش��د  دغي�س  �لأول  �مل��رك��ز  يف 
ناخبا   197 م�شوتني  بعدد  �لكتبي 
وناخبة و باملركز �لثاين �شهيل �شامل 
 169 �أ����ش���و�ت  ب��ع��دد  �لكعبي  ح��م��د 
�شوتا.. و�شمت قائمة �لحتياط كل 
�ملركز  من حمد �شامل عبيد عيد يف 
و  �شوتا   142 �أ���ش��و�ت  بعدد  �لأول 
�أحمد عبد �هلل ر��شد  �لثاين  باملركز 

معدن ب� 105 �أ�شو�ت.
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اأخبـار الإمـارات

••  راأ�س اخليمة- الفجر:

بناء على توجيهات قائد عام �شرطة 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �ل���ل���و�ء ع��ل��ي عبد�هلل 
��شتحد�ث  مت  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ع��ل��و�ن  ب��ن 
متخ�ش�شة  ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة  وح����������دة 
�لهوية  تعك�س  �ل�شياحية  لل�شرطة 
�ملوؤ�ش�شية لل�شرطة ودوريات �شياحية 
تقدمي  ت��ت�����ش��م��ن  وم�������ش���وؤول���ي���ات���ه���ا 
لكل  و�لأم��ن��ي��ة  �ل�شياحية  �خل��دم��ات 
و�أكد   . �لإم����ارة  يق�شد  وز�ئ���ر  �شائح 
مدير  م��ن��خ�����س  ع����ب����د�هلل  �ل���ع���م���ي���د 
ب�شرطة  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام 
�ل�شياحية  �شرطة  �أن  �خليمة  ر�����س 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة ل���ت���ق���دمي �خل����دم����ات 
خارج  م���ن  �لإم�������ارة  وزو�ر  ل��ل�����ش��و�ح 
ود�خ�����ل �ل����دول����ة، ومب����ا ي��ت��و�ف��ق مع 
تطلعات �حلكومة �لر�شيدة يف جمال 
�أرق���ى �خل��دم��ات مب��ا ي�شمن  تقدمي 
حت���ق���ي���ق �ل�����ه�����دف �لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
تعزيز  �إىل  �لر�مي  �لد�خلية  ل��وز�رة 

�ملقدمة  باخلدمات  �ملتعاملني  ر�شا 
عالية.  وك���ف���اءة  و���ش��ف��اف��ي��ة  ب���ج���ودة 
�لتطويرية  �خل����ط����ة   ”: وت�����اب�����ع 
تنفيذ  ت�شمنت  �ل�شياحية  لل�شرطة 
�لتي  و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  �لعديد من 
عا�شمة  �خليمة  ر��س  �ختيار  تو�كب 
لل�شياحة �خلليجية وذلك من خال  
�جلهات  مع  �لإ�شرت�تيجية  �ل�شر�كة 
�حلكومية على م�شتوى �لإم��ارة ويف 
نف�س �لوقت مو�كبة عملية �لتطوير 
مكانة  ����ش��ت��د�م��ة  وت��ع��زي��ز  �ل�شياحي 
�مارة ر��س �خليمة  كوجهة �شياحية 
ر�ئدة على م�شتوى منطقة �خلليج،  
حيث ت�شهد �لإمارة  ��شتقطاب �عد�د 
�رتفاع  و�ملتوقع  �ل�شّياح  متز�يدة من 
�لعدد خال �لربع �لأخر من �لعام 
م�شتويات  �ىل  2019م  �جل������اري 

قيا�شية.

  املهام ال�سياحية:
�ل�شرطة  و�ج����ب����ات  م���ن  و�ن���ط���اق���ا 

�ل�شياحية  تعمل �لدوريات �ل�شياحية 
�لعام  م��د�ر  �ل�شو�ح على  على خدمة 
م��ن خال  م��ه��ام خمتلفة  ومت��ار���س 
����ش��ت��ه��د�ف �لأم����اك����ن �ل�����ش��ي��اح��ي��ة يف 
�آمنة  �شياحية  بيئة  لتوفر  �لإم���ارة 
يف  و�لأم���ان  بالمن  �ل�شعور  وتعزيز 
�ل�شياح  �أف��و�ج  فيه  يتو�جد  كل مكان 
مثل  �جلبلية  �ملناطق  �شو�ح  و�ل���زو�ر 
�لرت�ثية  �مل���ن���اط���ق  �و  ج��ي�����س  ج��ب��ل 
�ل�شكنية  �مل�����دن  �أو  و�ل�������ش���ح���رو�ي���ة 
و�ل�������ش���ي���اح���ي���ة �مل���م���ت���دة ع���ل���ى ط���ول 
�شو�حل �لم��ارة، حيث �شاهم هذ� يف 
و�ختيارها  �لإم�����ارة  �شمعة  حت�شني 
كعا�شمة لل�شياحة �خلليجية وهو ما 
يجعلنا �مام حتدي كبر للمحافظة 
و�لر�ئدة  �ملتقدمة  �ملكانة  ه��ذه  على 
�ملنطقة،  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ���ش��ي��اح��ي��ا 
حتقيق  على  �جلميع  �شيعمل  حيث 
�ل�����ش��ي��اح��ي وت��ق��دمي خدمات  �لأم����ن 
عاِل  م�شتوى  وعلى  �لتوقعات  تفوق 
�لتعامل  يف  و�ل���ك���ف���اءة  �جل�����ودة  م���ن 

م���ع �ل�������ش���ّي���اح و�ل����ز�ئ����ري����ن ب�����دًء من 
�مل�شاعدة  وتقدمي  ��شتقبالهم  ح�شن 
�لازمة لهم ف�شًا عن �للتقاء بهم 
مبا�شرة  ب�����ش��ورة  معهم  و�ل��ت��و����ش��ل 
للتعرف على �شكاويهم و�حتياجاتهم 
و�لإجابة على ��شتف�شار�تهم وتدوين 

ماحظاتهم.
  و�أ���ش��ار �ل��ر�ئ��د حميد ب��ال �لنوبي 
باأن  �ل�شياحية  �ل�شرطة  ق�شم  رئي�س 
�لق�شم �لذي مت تفعيله عمليا يف عام 
2017 ، وبا�شر�ف مبا�شر من قائد 
��شتقبال  �إىل  يتاأهب  �ل�شرطة،  ع��ام 
بالتعاون  �ل�شتوي  �ل�شياحي  �ملو�شم 
�لإد�ر�ت  خم��ت��ل��ف  م���ع  و�ل�������ش���ر�ك���ة 
ب��ال��ق��ي��ادة وهيئة  �مل��ع��ن��ي��ة  و�لأق�������ش���ام 
من  �ل�شياحة  لتنمية  �خليمة  ر�أ����س 
خال �تخاذ كافة �لتد�بر �لوقائية 
�لازمة لتاأمني �جلميع خال هذه 
�ل��ف��رتة ع��رب حزمة م��ن �مل��ب��ادر�ت يف 
���ش��ام��ل��ة لتعزيز  �أم��ن��ي��ة  �إط�����ار خ��ط��ة 
�لأمن و�لأمان ون�شر �ل�شعادة لل�شياح 

و�لقاطنني يف �مارة ر��س �خليمة.

م�ساركة وا�سعة: 
���ش��ارك يف  ق��د  �لق�شم  �أن  �إىل    ولفت 
�ملعتمدة  �لر�شمية  �لفعاليات  جميع 
من قبل �لهيئة خال �لعام �جلاري 
2019 و�لتي بلغت نحو 18 فعالية 
، بالإ�شافة �إىل ما يقدمه �لق�شم من 
�ل�شرطية  ل��اإد�ر�ت  و�لإ�شناد  �لدعم 
خمتلف  يف  م���������ش����ارك����ت����ه����ا  خ��������ال 
ب�شكل  و�لتو�جد  �ملتنوعة  �لفعاليات 

يومي مبعدل 12 �شاعة يف �ليوم من 
خال فرق عمل �لدوريات �ل�شياحية 
و�لن�شائي  �ل���رج���ايل  �ل��ع��ن�����ش��ر  م���ن 
�ل���ذي ت��ت��ع��ام��ل  م��ع �ل�����ش��ّي��اح ب�شورة 
و�لإر�شاد  �لن�شح  وت��ق��دمي  مبا�شرة 
لغات  بعدة  لهم  و�مل�شاعدة  �مل��ي��د�ين 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �أه����د�ف  يحقق  مب��ا 
ل�شرطة ر�أ�س �خليمة و�ملن�شجمة مع 
روؤية وز�رة �لد�خلية يف �أن تكون دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �أف�شل 
دول �لعامل يف حتقيق �لأمن و�لأمان

=حلول امل�ساكل : .
��شتطاع حل  ق��د  �لق�شم  ب��اأن    وق��ال 
بني  �ل��و�ق��ع��ة  �ل�شكاوى  م��ن  �لعديد 
و�ملناطق  �ل���ف���ن���ادق  د�خ�����ل  �ل�������ش���ّي���اح 
�ل�شياحية ب�شكل ودي وب�شرية تامة، 
كو�در  بان�شمام  �لق�شم  يتمتع  حيث 
ب��ه��ذ� �ل�شاأن  ت��اأه��ي��ًا ع��ال��ي��اً  م��وؤه��ل��ة 
ولغات  �لإجنليزية  �للغة  ويتحدثون 
�أخرى، كما ميتلك �لق�شم 6 دوريات 
هجينتني  ���ش��ي��ارت��ني  منها  �شياحية 
ت��ع��م��ان ب��ال��ك��ه��رب��اء ل��ل��ح��ف��اظ على 

�لبيئة ومنع �لتلوث، وثاث دوريات 
�أخرى من �لنوع �لريا�شي، وك�شف باأن 
�لق�شم خال �لفرتة �لقادمة �شيقوم 
و��شكوتر�ت  هو�ئية  در�ج��ات  باإدخال 
�ل�شو�طئ  ك��اف��ة  ل��ل��ت��و�ج��د يف  م��ائ��ي��ة 
و�شي�شتخدم  �مل��ائ��ي��ة،  و�مل�����ش��ط��ح��ات 
�أحذية  �مل��ي��د�ن��ي��ني  �لق�شم  م��وظ��ف��ي 
خا�شة  م��و����ش��ف��ات  ذ�ت  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
لتاأدية مهام عملهم بنوع من �لبد�ع 
و�لب��ت��ك��ار وعلى �ل��وج��ه �لأك��م��ل من 

�أجل خدمة �ل�شياح و�ل�شياحة.

•• عجمان ـ الفجر 

تطوير  �إىل  و�أكادمييون  خرب�ء  دعا 
�لعربية  �ل��دول  يف  �ل�شحي  �لتعليم 
مبا يو�كب �لنمو �ملت�شارع يف جمالت 
�ل�����ش��ي��دل��ة وط���ب �لأ���ش��ن��ان و�لطب 
متطلبات  ي���ر�ع���ى  ومب����ا  �ل��ب�����ش��ري 
تعزيز  و�إىل  باملنطقة،  �لعمل  �شوق 
�ل�شطناعي  �ل����ذك����اء  �����ش���ت���خ���د�م 
وب����ر�م����ج �حل���ا����ش���وب �مل���ت���ط���ورة يف 
جم����الت �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة. كما 
���ش��رورة تطوير  �شدد �خل��رب�ء على 
�لدعم  وت���ق���دمي  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
�ملادي يف �ملجالت �ل�شحية �ملختلفة 

مبا يخدم �ملجتمعات �لعربية.
على   و�ملتخ�ش�شون  �خل���رب�ء  و�أك���د 
و�لتحليل  �ل�شريرية  �ل�شيدلة  دور 
�ل����دو�ئ����ي يف �مل���ن���اه���ج �لأك���ادمي���ي���ة، 
وعلى �أهمية تطبيق مفهوم �ليقظة 
�ل���رع���اي���ة  �ل����دو�ئ����ي����ة يف جم�������الت 
�إىل  و�أ����ش���ارو�  ل��ل��م��ر���ش��ى.  �ل�شحية 
�لكفاء�ت  ودع���م  لت�شجيع  �حل��اج��ة 
ب���ر�ء�ت �لخرت�ع  �أج��ل تطوير  م��ن 

وحمايتها.  �ل�����ش��ح��ي��ة  �مل���ج���الت  يف 
�إجر�ء�ت �لرقابة  ودعو� �إىل تطوير 
�لدو�ء  ت�شنيع  عملية  يف  �ل��دو�ئ��ي��ة 
�ل�شامة  ت���ع���زي���ز  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا 
�ل�شحية،  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  و�ل��ف��ع��ال��ي��ة 
�لتكافوؤ  �أهمية حتديث قو�عد  و�إىل 
�حل����ي����وي ل��ل��م��ن��ت��ج��ات �ل����دو�ئ����ي����ة، 
وتنظيم  �ملزيفة،  �لأدوي���ة  ومكافحة 
�لرتخي�س �ل�شريري للم�شت�شفيات، 

�أكرث  �شحية  رع��اي��ة  نظام  وتطبيق 
�لأو����ش���ط و�شمال  �ل�����ش��رق  �أم���اًن���ا يف 

�أفريقيا.
ج����اء ذل����ك خ����ال �مل���وؤمت���ر �ل����دويل 
�ل����ر�ب����ع ل��ل�����ش��ي��دل��ة و�ل���ط���ب �ل���ذي 
�شعار  حتت  عجمان  جامعة  يف  �أقيم 
و�لتكنولوجيا  �لبتكار  ثقافة  “بناء 
هام�س  وعلى  �ل�شحي”.  �مل��ج��ال  يف 
�مل�����وؤمت�����ر، ����ش��ت�����ش��اف��ت ك��ل��ي��ة طب 

�لأوىل  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل���ن���دوة  �لأ����ش���ن���ان 
لتطوير مناهج كليات طب �لأ�شنان 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  ج��ام��ع��ات  يف 
عمد�ء  ون������و�ب  ع���م���د�ء  مب�����ش��ارك��ة 
و�أ�����ش����ات����ذة م����ن ع�����ش��ر ك���ل���ي���ات طب 
�لدكتور  �لندوة  �فتتح  �أ�شنان. حيث 
كلية طب  ف��ن��ا���س، عميد  �أب���و  ���ش��امل 
متميزة  م��ن�����ش��ة  وك���ان���ت  �لأ����ش���ن���ان، 
�لتي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �خل���رب�ت  لتبادل 

تو�جهها �لكليات مع تطوير �ملناهج 
وحتديثها لر�شم �خلطط �مل�شتقبيلة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م مو�كب  م�����ش��ت��وى  ل��ي��ك��ون 
�أي�شا  وناق�شو�  ج��دي��د.  ه��و  م��ا  لكل 
�لتطوير يف �ملجال �لبحثي مبنطقة 

�خلليج.
�أك�����د �ل���دك���ت���ور خ��م��ي�����س ج����اب �هلل، 
�لأ�شتاذ �مل�شارك يف كلية طب �لأ�شنان 
�أن  �لعلمية،  �للجنة  ت��ر�أ���س  و�ل���ذي 
مناق�شة تطوير �ملناهج �مل�شتمر كان 
وفق �ملعاير �لعلمية �حلديثة و�لتي 
�لكليات  تعزز ح�شول  �أن  �شاأنها  من 

على �لعتماد�ت �لدولية. 
�ملوؤمتر  �أي��ام  �ألقيت خال  وقد  هذ� 
حما�شرة   55 م���ن  �أك����رث  �ل��ث��اث��ة 
�ل�شيديل  �مل���ج���ال  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�لأ�شنان،  و�لدو�ئي، ويف جمال طب 
و�ل�شيادلة  �لأط�����ب�����اء  م���ن���ح  ومت 
 21.5 ب���و�ق���ع  ����ش���ه���اد�ت  �حل�����ش��ور 

�شاعات معتمدة كل يف تخ�ش�شه.
�مل��وؤمت��ر ع��دة لقاء�ت  كما مت خ��ال 
وتوقيع عقود بني �ل�شركات �ملحلية 

و�لدولية �مل�شاركة.

العميد عبداهلل منخ�س : 

ال�صرطة ال�صياحية تعزز �صعور 
الأمن والأمان يف عا�صمة ال�صياحة  

خال موؤمتر عقد يف جامعة عجمان

خرباء واأكادمييون يدعون اإىل �صرورة تطوير املناهج يف كليات طب الأ�صنان وال�صيدلة

•• دبي -وام:

�أجنزت جمعية د�ر �لرب تركيب 103 مربد�ت مياه يف مو�قع خمتلفة من دبي بهدف توفر 
مياه �ل�شرب �لباردة �ملجانية لعابري �ل�شبيل و ل�شريحة �لعمال من �ملجتمع �ملحلي.

و�أكدت �جلمعية �أنها تتوقع �أن ي�شتفيد من �مل�شروع �لإن�شاين �أكرث من 25 �ألف عامل عرب 
توفر �ملياه �ل�شاحلة لل�شرب لهم.

“د�ر �لرب” �أن  رئي�س قطاع �خلدمة �لجتماعية يف  نائب  �لزهر�ين  �لدكتور ه�شام  و�أو�شح 
�ملو�قع �لتي غطتها �ملبادرة برتكيب مربد�ت �ملياه هي جممعات �لعمال و�ملناطق �ل�شناعية 
�مل�شتفيدون  ي��ك��ون  �أن  �مل��ت��وق��ع  �ل��ع��ام��ة �لأخ����رى. وم��ن  �ل��ب��ن��اء و�مل�شاجد و�لأم��اك��ن  وم��و�ق��ع 
�لرئي�شيون من “مربد�ت �ملياه” عمال �لبناء و�ل�شناعة و�ملز�رعون وعمال �لنظافة وغرهم 

من �شر�ئح �لعمال.

•• دبي -وام:

و�لقت�شادية  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
و�ل�شناعية �م�س مبقر �لأمانة �لعامة للمجل�س 
يف دبي �جتماعها �لثاين من دور �لنعقاد �لأول 
�شعادة  17برئا�شة  �ل���  �لت�شريعي  �لف�شل  من 
�شعيد ر��شد عبد�هلل �لعابدي، �لذي مت �نتخابه 
نا�شر  �شلطان  م��ره  و���ش��ع��ادة  للجنة،  رئي�شاً 
حممد �ل�شويدي مقررًة، وفقاً للمادة 52 من 

�لائحة �لد�خلية للمجل�س.
�شلطان  م��ره  من  كل  �شعادة  �لجتماع  ح�شر 
ود.  �للجنة،  م��ق��ررة  �ل�شويدي  حممد  نا�شر 

وعائ�شة  �ل��ط��اي��ر،  حممد  مطر  حميد  ط���ارق 
�أح��م��د عبد�هلل  و�أ���ش��ام��ه  �ل��ب��رق،  ر�شا ح�شني 
�ل�شعفار، وعائ�شة ر��شد �شلطان ليتيم �آل علي، 
ومرو�ن عبيد علي عبيد �ملهري فيما ح�شرها 
من �لأمانة �لعامة للمجل�س �لوطني �لحتادي 
�لأمني  �لزعابي  حممد  جابر  �لدكتور  �شعادة 

�لعام �مل�شاعد للت�شريع و�لرقابة.
وقال �شعادة �شعيد ر��شد �لعابدي رئي�س �للجنة 
�إن �للجنة خال �جتماعها �ليوم �طلعت على 
�لأول من  �لنعقاد  دور  �أعمالها خال  ج��دول 
يت�شمن  �لذي  ع�شر،  �ل�شابع  �لت�شريع  �لف�شل 
�لعامة،  و�مل��و���ش��وع��ات  �ل��ق��و�ن��ني  م�����ش��روع��ات 

م�شر�ً �إىل �أنه �شيتم مناق�شة م�شاريع �لقو�نني 
�ل��ع��ام��ة ح�شب �لأول���ي���ات، حيث  و�مل��و���ش��وع��ات 
بد�أت �للجنة مناق�شة م�شروع قانون �حتادي يف 
�شاأن �عتماد �حل�شاب �خلتامي �ملوحد لاحتاد 
عن  �مل�شتقلة  للجهات  �خلتامية  و�حل�����ش��اب��ات 

�ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2018-12-31.
��شتعر�شت  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ�����ش����اف 
�لقانون،  م�����ش��روع  ع��ل��ى  �مل��اح��ظ��ات �خل��ا���ش��ة 
بالإ�شافة �إىل �لطاع على �لأور�ق �لفنية �لتي 
�لعامة للمجل�س  �لأمانة  �عد�دها من قبل  مت 
�لوطني �لحتادي، حيث تقرر عقد لقاء�ت مع 
�جتماع  خ��ال  �ملحا�شبة  ودي���و�ن  �ملالية  وز�رة 

ع��ل��ى وجهة  ل��اط��اع  وذل���ك  �ل���ق���ادم،  �للجنة 
وماحظاتهم،  �ل��ق��ان��ون  م�����ش��روع  يف  ن��ظ��ره��م 

ومناق�شتها مع �أع�شاء �للجنة.
و�أكد �شعادة رئي�س �للجنة �أن �ملجل�س �لوطني 
�لحت�����ادي ي��ح��ر���س ع��ل��ى ت��ق��دمي �أف�����ش��ل �أد�ء 
برملاين يف �إطار ممار�شة �ملجل�س لخت�شا�شاته 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة و�ل���رق���اب���ي���ة وذل�����ك مت��ا���ش��ي��اً مع 
وروؤيتها  �لر�شيدة،  �لقيادة  وتطلعات  توجهات 
�ل�شنو�ت  خ��ال  و��شرت�تيجيتها  �مل�شتقبلية 
�ملو�طنني،  �إ���ش��ع��اد  �إىل  ت�شعى  �ل��ت��ي  �مل��ق��ب��ل��ة، 
�لتناف�شية  و�مل��وؤ���ش��ر�ت  �مل��ر�ك��ز  �أع��ل��ى  وحتقيق 

�لعاملية.

•• دبي - وام:

�أعلن �ملعهد �لدويل للت�شامح �نطاق �ملناف�شات للفوز ب�جائزة حممد بن ر��شد 
�لعامل حيث  دول  �لرت�شح من جميع  ��شتام طلبات  وب��دء  للت�شامح  مكتوم  �آل 
�شيتم فتح �لباب �أمام �لأفر�د و�جلهات من �أ�شحاب �ملبادر�ت و�لإجناز�ت للتقدم 
�إىل �جلائزة عرب �لت�شجيل يف �ملوقع �لإلكرتوين �خلا�س باجلائزة ووفق �ملعاير 
و�ل�شروط �لتي مت �عتمادها من جمل�س �إد�رة �جلائزة ومبا ي�شمن حتقيق �أعلى 

معاير �لدقة و�ل�شفافية و�لنز�هة.
جاء ذلك خال �ملوؤمتر �ل�شحايف �لذي حتدث فيه �شعادة �لدكتور حمد �ل�شيخ 
�أحمد  �للو�ء  و�شعادة  للت�شامح  �لدويل  للمعهد  �ملنتدب  �لع�شو  �ل�شيباين  �أحمد 
خلفان �ملن�شوري �أمني عام جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للت�شامح حول �آخر 
�مل�شتجد�ت و�ملعاير و�ل�شروط و�لفئات �خلا�شة باجلائزة �لتي �أطلقها �شاحب 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�أ�شحاب �لإجناز�ت  �لإم���ار�ت لتكرمي  �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل �شمن �شعي 

وتر�شيخ قيمة �لت�شامح ركيزة رئي�شة للحو�ر و�لتعاي�س بني �شعوب �لعامل.
للمعهد  �ملنتدب  �لع�شو  �ل�شيباين  �أح��م��د  �ل�شيخ  حمد  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  وق���ال 
�ملبادرة  تعد  للت�شامح  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  جائزة  �ن  للت�شامح  �ل��دويل 
وتو�شيع  �لت�شامح  مفهوم  تر�شيخ  �إىل  تهدف  �لتي  نوعها  م��ن  �لأوىل  �لعاملية 
“ �ننا نعلن �ليوم  د�ئرة �لنفتاح بني ثقافات و�شعوب �لعامل«. و�أ�شاف �شعادته 
بدء �ملناف�شات للم�شاركة يف �لدورة �لأوىل من جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
للت�شامح �لتي ت�شل قيمة جو�ئزها �إىل 5 مايني درهم .. ولنعلن كذلك بدء 
من  �لت�شامح  جم��ال  يف  و�لإجن����از�ت  �مل��ب��ادر�ت  �أ�شحاب  م��ن  �لرت�شيحات  تلقي 
جميع دول �لعامل ومن �جلهات و�لأف��ر�د على حد �شو�ء” م�شيفا “�أن �جلائزة 
فكر  و�أهد�فها  غاياتها  يف  جت�شد  �لعاملية  �لإجن���از�ت  لتكرمي  �ملبتكرة  بروؤيتها 
نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  وروؤي��ة موؤ�ش�شها �شاحب 
�إىل  �لت�شامح  “رعاه �هلل” يف حتويل  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
ثقافة ومنهج عمل و�أ�شلوب حياة جتتمع عليه �شعوب �لعامل ملا فيه خر �لب�شرية 
عاملي  ملنهج  توؤ�ش�س  �لروؤية  هذه  و�شمن  �جلائزة  �أن  �شعادته  وذك��ر  و�شعادتها«. 

و�لأيادي  �مل��ب��ادر�ت  باأ�شحاب  �لحتفاء  خال  من  �لقيمة  هذه  تعزيز  يف  جديد 
�لبي�شاء من جميع دول �لعامل وتعزيز مكانتها كاأحد �لركائز �لرئي�شية للحو�ر 
و�لتعاي�س �ل�شلمي و�لإميان بالتعددية و�لختاف وقبول �لآخر �أ�شا�شاً وركيزة 
رئي�شة للو�شول �إىل جمتمع �إن�شاين يقوم على �ملحبة ونبذ �حلقد و�لكر�هية«. 
عام جائزة حممد  �أم��ني  �ملن�شوري  �أحمد خلفان  �للو�ء  �شعادة  ذكر  ومن جهته 
وبعيدة  �ل�شتباقية  �لروؤية  من  تاأتي  �جلائزة  �أن  للت�شامح  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �مل��دى 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” باأهمية �طاق مبادرة عاملية حتمل 
�لعامل«.  �إىل  �لإم���ار�ت  دول��ة  من  �لإن�شانية  و�لأخ���وة  و�ل�شام  �لت�شامح  ر�شالة 
وبني �شعادته �ملن�شوري �أن عام �لت�شامح �لذي �أعلنت عنه دولة �لإمار�ت هو �أكرب 
�لنبيلة  �لإن�شانية  �لقيم  �لإم��ار�ت على تعزيز منظومة  دليل على حر�س دولة 
�لتي تعترب ركيزة �أ�شا�شية من ركائز �حل�شارة و�أهمية �إر�شاء قيم �لت�شامح ونبذ 
�ملعتمدة  �لفئات  �أن  �شعادته  و�أك��د  و�ل�شعوب.  �لثقافات  على  و�لنفتاح  �لتطرف 
للجائزة �شرتكز على �ملجالت �ملعرفية و�لإبد�عية و�لثقافية و�لفنية من خال 

�لإن�شاين  �لفكر  وه��ي  رئي�شية  جم��الت   5 ع��رب  �لعاملية  ب��الإجن��از�ت  �لحتفاء 
و�لأدب �لعاملي و�لفنون �جلمالية وم�شاريع �ل�شباب و�لإعام �جلديد.

و�أفاد �شعادته �أنه ولرت�شيخ �ملكانة �لعاملية للجائزة فقد مت و�شع جمموعة من 
�جلائزة حيث  �لغايات من  ت�شهم يف حتقيق  �لتي  و�لأح��ك��ام  و�ملعاير  �ل�شروط 
ميكن �لرت�شح للجائزة يكون ب�شفة فردية �أو جهة عن طريق �ملوقع �لإلكرتوين 
كما ميكن تر�شيح �شخ�شيات �أو جهات مرموقة تتميز ب�شمعتها �لطيبة ودعمها 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  جائزة  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار  و�ل�شور.  بامل�شتند�ت 
د�خل  م��ن  و�مل��ج��الت  �لقطاعات  جميع  �أم���ام  ومفتوحة  مقيدة  غ��ر  للت�شامح 
دولة �لإم��ار�ت �لعربّية وخارجها كما �شيتم �إحالة طلبات �لرت�شح للجائزة �إىل 
�للجنة �لفنية �ل�شت�شارية لدر��شتها ورفع �لتو�شيات �ملنا�شبة ب�شاأنها �إىل جلنة 
�لتحكيم«. وتركز �جلائزة �لعاملية للت�شامح على �لحتفاء بالإجناز�ت �لتي تر�شخ 
مفهوم �لت�شامح يف �ملجالت �ملعرفية و�لإبد�عية و�لثقافية و�لفنية كما تهدف 
�إىل تكرمي �لفئات و�جلهات �لتي لها �إ�شهامات متميزة يف تر�شيخ قيم �لت�شامح 

باعتباره و�شيلة للتفاعل �حل�شاري بني �ل�شعوب.

•• دبي-وام:

عقدت جلنة �ل�شوؤون �لجتماعية و�لعمل و�ل�شكان و�ملو�رد 
�لثاين  �جتماعها  �لحت���ادي  �لوطني  للمجل�س  �لب�شرية 
يف  �ل�17،  �لت�شريعي  �لف�شل  من  �لأول  �لنعقاد  دور  من 
مقر �لأمانة �لعامة للمجل�س يف دبي، برئا�شة �شعادة �شر�ر 
حميد بالهول �لفا�شي �لذي مت �نتخابه من قبل �أع�شاء 
ثنية  بن  ماجد  �شعادة مرمي  و�نتخاب  لها،  رئي�شاً  �للجنة 
�لد�خلية  �لائحة  م��ن   52 للمادة  وف��ق��اً  للجنة،  م��ق��ررة 

للمجل�س.
ثنية  ب��ن  ماجد  م��رمي  م��ن  ك��ل  �شعادة   .. �لجتماع  ح�شر 
مقررة �للجنة، وحميد علي �لعبار �ل�شام�شي، وخلفان ر��شد 
و�شابرين  �لطنيجي،  عبيد  �شيخة  و�لدكتورة  �ل�شام�شي، 

فيما  �ملن�شوري،  عبد�لرحمن  وناعمة  �ليماحي،  ح�شني 
�لحتادي  �لوطني  للمجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  من  ح�شره 
�شعادة �لدكتور جابر حممد �لزعابي �لأمني �لعام �مل�شاعد 
بالهول  حميد  ���ش��ر�ر  ���ش��ع��ادة  وق���ال  و�ل��رق��اب��ة.  للت�شريع 
خطة  على  �جتماعها  خ��ال  �طلعت  �للجنة  �إن  �لفا�شي 
�لت�شريعي  �لف�شل  من  �لأول  �لنعقاد  دور  خ��ال  عملها 
�ل�����ش��اب��ع ع�����ش��ر، �ل��ت��ي ت�����ش��م��ل م��ن��اق�����ش��ة م�����ش��اري��ع قو�نني 
ومو�شوعات عامة، �شمن �خت�شا�شات �ملجل�س �لت�شريعية 
و�لرقابية.. لفتا �إىل �أن �ملجل�س يعمل على حتقيق �أهد�فه 
�ل�شرت�تيجية لتعزيز �ملنظومة �لت�شريعية مبا يتو�فق مع 
�أف�شل �ملعاير �لعاملية، و�لرتقاء بدوره �لرقابي مبا ي�شهم 
يف حتقيق روؤية �لإمار�ت، ومناق�شة �أكرب قدر من �لق�شايا 

�لوطنية وم�شروعات �لقو�نني.

من�صور بن زايد ي�صتقبل وزير 
خارجية تركمان�صتان

•• اأبوظبي -وام:

وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
جمل�س  رئي�س  نائب  مريدوف  ر�شيد  معايل  �لوطن،  بق�شر  �م�س  �لرئا�شة  �شوؤون 

�لوزر�ء وزير خارجية تركمان�شتان و�لوفد �ملر�فق له.
�ملجالت  �لتعاون يف  و�شبل تطوير  �لبلدين  �لعاقات بني  �للقاء بحث  جرى خال 
�ل�شتثمارية و�لقت�شادية و�ل�شياحية و�لثقافية مبا يحقق �مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين 
و�ل�شعبني �ل�شديقني. ح�شر �للقاء �شعادة ر��شد �شعيد �لعامري وكيل وز�رة �شوؤون 
�لرئا�شة لقطاع �لتن�شيق �حلكومي، و�شعادة ح�شن عبد�هلل �لع�شب �شفر �لدولة لدى 

جمهورية تركمان�شتان، و�شعادة خلفان �شلطان بن ح�شرم �لكتبي.

انتخاب �صعيد العابدي رئي�صا للجنة املالية بـالوطني الحتادي ومريه �صلطان ال�صويدي مقررة 

انطالق مناف�صات جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم للت�صامح على م�صتوى العامل

انتخاب �صرار الفال�صي رئي�صا لـ »اجتماعية الوطني الحتادي«

دار الرب توفر مربدات مياه لـ 25 األف عامل
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�أط���ل���ق���ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع يف 
�م�����س، وب��ال��ت��ع��اون م��ع �لقيادة  دب���ي 
�لإمار�ت  �لعامة ل�شرطة دبي وروؤية 
و�حد”  “كلنا  م���ب���ادرة  �لإع��ام��ي��ة، 
�لت�شامح،  ف��ر���ش��ان  ي��ق��دم��ه��ا  و�ل���ت���ي 
�ل�شيخ  م��ظ��ل��ة  حت����ت  ت��ن��ف��ذ  و�ل����ت����ي 
�لنعيمي  ح��م��ي��د  ب����ن  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز 
يف  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س 
ل�شبكة  �ل��ف��خ��ري  �ل��رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان 
روؤي��ة �لإم���ار�ت �لإع��ام��ي��ة، وتهدف 
من  جديد  جيل  وتاأهيل  متكني  �إىل 
ت�شاهم  �إيجابية  طاقة  ذوي  �ل�شباب 
و�لتعاي�س  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ن�����ش��ر  يف 
�أقو�له  على »نهج ز�ي��د«، عرب در��شة 
و�أف����ع����ال����ه وم����و�ق����ف����ه �ل����ت����ي ع����ززت 
قادة  لكافة  و�شارت ملهمة  �لت�شامح 

�لعامل، لن�شرها يف �ملجتمعات �ملحلية 
ويف �أنحاء �لدولة.

ت�شتمر  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادرة  و���ش��ت��ت�����ش��م��ن 
�ملحا�شر�ت  م��ن  �شل�شلة  �شهر،  مل��دة 
وور�س �لعمل تقدم لنزلء �ملوؤ�ش�شات 
�شجون  يف  و�لإ���ش��اح��ي��ة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
يقام على هام�شها  و�لرجال،  �لن�شاء 
�لتو��شل  و�شائل  على  مكثفة  حملة 
�شر�ئح  ملختلف  موجهة  �لجتماعي 
تعزز  بر�شائل  وتخاطبهم  �ملجتمع 
دمج  ومتطلبات  لحتياجات  وعيهم 
من  و�ملتعافني  عنهم  �ملفرج  ومتكني 

�لإدمان.
ن���خ���ب���ة من  �مل������ب������ادرة  وي���������ش����ارك يف 
�مل���وؤث���ري���ن �لج��ت��م��اع��ي��ني وخ����رب�ء 
�ل���ذك���اء �ل��ع��اط��ف��ي وت��ط��وي��ر �ل����ذ�ت 
ي����ت����ط����وع����ون ب���وق���ت���ه���م وخ���ربت���ه���م 
و�ملفرج  �ل���ن���زلء  ل��دع��م  وق��ن��و�ت��ه��م 

عنهم و�ملتعافني من �لإدم��ان، �لأمر 
بالتوعية  �مل�شاهمة  �شاأنه  من  �ل��ذي 
�ل�شريحة  ه��ذه  �أف���ر�د  تقبل  باأهمية 
و�حلياة  للعمل  �ل��ف��ر���ش��ة  ومنحهم 
و�ت����خ����اذ �خل�����ي�����ار�ت �خل���ا����ش���ة بهم 

وم�شوؤولياتهم  ح��ي��ات��ه��م  ومم��ار���ش��ة 
مرحلة  متجاوزين  طبيعية  ب�شورة 

�ملا�شي.
بح�شور  �مل�������ب�������ادرة  �إط����������اق  ومت 
�ل�شمايل،  حم���م���د  ع���ل���ي  �ل���ع���م���ي���د 
للموؤ�ش�شات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
�شرطة  يف  و�لإ���ش��اح��ي��ة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
نائب  ج��ل��ف��ار،  م���رو�ن  و�لعميد  دب��ي 
للموؤ�ش�شات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
�ملر  وحريز  و�لإ�شاحية،  �لعقابية 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ح��ري��ز،  ب��ن 
�لجتماعية  و�ل����رع����اي����ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
وفر�شان  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ة  يف 
عبد  �لإع��ام��ي  �مل�شت�شار  �لت�شامح 
�هلل �ل�شحي، �ملدير �لتنفيذي لروؤية 
�لإمار�ت �لإعامية، و�لدكتورة مايا 
�لهو�ري، و�شارة �شالح جا�شم، وعدد 

من �مل�شوؤولني يف �لهيئة.

ون����وه ح��ري��ز �مل���ر ب��ن ح��ري��ز بجهود 
للرتويج  و�شعيهم  �لت�شامح  فر�شان 
على  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم  لن�شر 
تعزيز  �أهمية  �إىل  ز�ي��د«، لفتاً  »نهج 
م�����ش��اع��ر �ل��ت�����ش��ام��ح جت���اه ف��ئ��ة نزلء 
عنهم  و�مل��ف��رج  �لعقابية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�شرورة  �لإدم������ان  م���ن  و�مل��ت��ع��اف��ني 
جتاههم  ب������دوره  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ع��ري��ف 

وم�شوؤوليته عن دجمهم ومتكينهم.
�ل�شويدي،  ه��دى  �ل��دك��ت��ورة  و�أك����دت 
عر�شة  �لأك��رث  �لفئات  �إد�رة  مديرة 
فر�شان  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �أهمية  لل�شرر 
�شي�شاهمون  �ل�����ذي�����ن  �ل���ت�������ش���ام���ح 
باإي�شال �شوت �لنزلء و�ملفرج عنهم 
باحتياجاتهم  و�لتعريف  للمجتمع 
لاندماج  �لفر�شة  منحهم  و�أهمية 
وممار�شة  وحم��ي��ط��ه��م  �أ����ش���ره���م  يف 

حياتهم و�لقيام مب�شوؤولياتهم.

فر�شان  ت��ط��وع  �ل�����ش��وي��دي:  وق���ال���ت 
�ل��ت�����ش��ام��ح ل��ل��ع��م��ل م��ع��ن��ا ي�����د�ً بيد، 
وت�����ش��خ��ر ج���ه���وده���م ل���دع���م ن����زلء 
و�لإ�شاحية  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
قدر�تهم  تطوير  على  وم�شاعدتهم 
�ل��ن��ف�����ش��ي��ة و�ل���ن���ظ���ر ب��اإي��ج��اب��ي��ة �إىل 
�مل���رح���ل���ة �مل��ق��ب��ل��ة م���ن ح��ي��ات��ه��م كما 
�شوتهم  �لت�شامح  فر�شان  �شي�شخر 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع���رب  وق��ن��و�ت��ه��م 
�لجتماعي للتوعية باحتياجات هذه 
�أ�شرهم و�أ�شحاب  �ل�شريحة وتثقيف 
�ملجتمعية  و�ل���������ش����ر�ئ����ح  �لأع�����م�����ال 
�ملختلفة باأن �ملفرج عنهم و�ملتعافون 
تعاطف  �إىل  ب��ح��اج��ة  �لإدم�������ان  م���ن 
�لأ�شرة  ون�����ش��ائ��ح  وت��وج��ي��ه  وحم��ب��ة 
�إىل  بحاجة  وه��م  �ملجتمع  و�ح��ت��و�ء 
فهم متطلباتهم �لنف�شية و�لروحية، 

وطبيعة مر�شهم.

•• ال�شارقة -وام:

عام  مدير  �لقا�شمي  حممد  بنت  جميلة  �ل�شيخة  �شعادة  ��ع��ت  وقَّ
مدير  نركيزيان  وف���اروج  �لإن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة  مدينة 
عام بنك �ل�شارقة �تفاقية تعاون يقوُم من خالها بنك �ل�شارقِة 
اً يف �ملباين �جلديدة للمدينِة و�لتي �شت�شمُّ مد�ر�س  بامل�شاهمِة ماديَّ
وفقاً  ومي�شرة  وجمهزة  متخ�ش�شة  ريا�شية  و���ش��الت  وماعب 
روؤية  ر�ئدة حتّقُق  تعليمية  بيئٍة  توفر  بهدِف  �لدولية  للمعاير 

�ملدينة يف منا�شرة و�حتو�ء ومتكني �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة.
�إىل  و�لتقدير  بال�شكر  �لقا�شمي  �ل�شيخة جميلة  �شعادة  هت  وتوجَّ
مببادئ  �لإل��ت��ز�َم  توؤّكد  �لتي  �لقيِّمة  �مل�شاهمة  على  �ل�شارقة  بنك 

�ملدينة يف خدماتها  م�شاندة  على  و�حلر�س  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
�لتي تقدمها للطلبة ذوي �لإعاقة وفَق �أف�شِل �ملمار�شات �لعاملية.

�لعاقات  وتنمي  �ل��ت��ع��اوَن  ت��ع��زز  ك��ي  د�ئ��م��اً  �ملدينة  تعمُل  وق��ال��ت 
ت�شعى  حيث  و�لعاملية  و�لإقليمية  �ملحلية  و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  مع 
لرت�شيخ مبد�أ �مل�شوؤولية �ملجتمعية ومتتني قيِم �لتطوع و�ملبادرة 
و�لبتكار �لجتماعي و�لتوعية بحقوِق �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة يف 

�ملجالت كافة.
من  ��شتفادو�  �لذين  �لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�س  ع��دَد  �أن  و�أو�شحت 
خدمات �ملدينة خال �لعام �لدر��شي �ملا�شي هو: 2339 �شخ�شاً 
50 منهم  610 م��وظ��ف��ني،  �مل��وظ��ف��ني ف��ي��ه��ا  ب��ل��غ ع���دد  يف ح��ني 
�ملباين �جلديدة  �شتتيح  �هلل  وب��اإذن  �لإع��اق��ة  ذوي  �لأ�شخا�س  من 

�لريادي  �لنهِج  �ل�شتمر�ر يف  مع  �لطلبة  �أكرب من  عدد  ��شتقبال 
و�لتوعوي للمدينة.

من جانبه �أكد مدير عام بنك �ل�شارقة �أن �لدعم �ملقدم للمدينة 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ملبادئ  �لبنِك  �لقائمني على  �إدر�ك  نابع من 
منوها بالدور �لريادي للمدينة و�شعيها �مل�شتمر لتمكني ومنا�شرة 

و�حتو�ء �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة .
��شتكماًل  تاأتي  �جلانبني  بني  �لتعاون  �تفاقية  �أن  بالذكر  جدير 
مل�شرة �لتعاون بينهما �إذ �شبق و�أن وقعا �تفاقية للتعاون يف فرب�ير 
2015 �شمن حملة �شبون�شر 10 ومن خالها دعم بنك �ل�شارقة 
�لتابع  و�لوظيفي  �لطبيعي  �لعاج  لق�شم  �لت�شغيلية  �مل�شاريف 

للمدينة.

•• دبي-الفجر:

دبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  متكنت 
ع�شابة  �أف��ر�د  على  �لقب�س  �إلقاء  من 
و�حد  �آن  يف  جرميتني  متار�س  عربية 
وهما، �لرتويج للمخدر�ت، و�جلرمية 
�أ�شلوب  خ����ال  م���ن  وذل�����ك  �مل��ن��ظ��م��ة، 
بالتخطيط  ي��ت�����ش��م  حم��ك��م  �إج���ر�م���ي 
و�لح�����رت�ف�����ي�����ة و�ل����ع����دو�ن����ي����ة جت���اه 
ترويج  �إىل  �أفر�دها  يعمد  �إذ  �ملجتمع، 
�لذين  �ل�شباب  بني  �ملخدرة  �لعقاقر 
ترت�وح �أعمارهم بني 18و 30 عاما.

�إبر�هيم  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ر  �ل���ل���و�ء  وق�����ال 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  م�����ش��اع��د  �مل���ن�������ش���وري، 

ل�شرطة دبي ل�شوؤون �لبحث �جلنائي، 
للعيون  �إجن����از�ً  تعد  �لعملية  ه��ذه  �إن 
�ل�����ش��اه��رة ع��ل��ى �أم����ن وح��م��اي��ة �أف����ر�د 
�ملجتمع، وت�شديها لكل خبيث ي�شتغل 
�لتو��شل �لجتماعي للرتويج  و�شائل 
للعقاقر �ملخدرة مقابل مبالغ مالية 
ت�شل�شلي من  ن��ح��و  ع��ل��ى  ك��ان��ت حت���ول 
م���ن خال  وذل�����ك  �آخ������ر،  �إىل  ع�����ش��و 
ح�شابات بنكية خمتلفة، ت�شب جميعها 
�لع�شابة  لزعيم  يعود  بنكي  يف ح�شاب 
�لعربية  �لدول  �إحدى  يف  �ملقيم حالياً 
�أ�شلوباً  ذل���ك  يف  م��ت��ب��ع��ني  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة، 
�إج���ر�م���ي���اً �ح���رت�ف���ي���اً حم��ك��م��اً وغر 
تقليدي، حيث �أطلق عليها “ �لعملية 

�لرقم يف �أكرث  لتكرر هذ�  12” نظر�ً 
من جانب من جو�نب �لق�شية. 

ومن جانبه، �أ�شار �لعميد عيد حممد 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  ح�����ارب،  ث����اين 
�إىل  دب���ي،  ب�شرطة  �مل��خ��در�ت  ملكافحة 
�أن �لع�شابة مت ك�شفها من قبل فريق 
�لعقيد  ب��رئ��ا���ش��ة  و�ل���ت���ح���ري  �ل��ب��ح��ث 
�لعام  �مل��دي��ر  نائب  م��وي��زة،  علي  خالد 
تلقتها  معلومات  على  بناًء  �لإد�رة،  يف 
جمهول  �شخ�س  ع��ن  �ملعنية  �جل��ه��ات 
يقوم  �لطباعة،  مكاتب  �أح��د  يف  يعمل 
ب��رتوي��ج �مل��خ��در�ت م��ن خ��ال و�شائل 

�لتو��شل �لجتماعي “�لو�ت�شاب » 
وق���ال �ل��ع��م��ي��د ع��ي��د ث���اين ح����ارب، �إنه 

بعد �لتعرف على هوية ذلك �ل�شخ�س 
وحتليل  �مل�شبوهة  لتحركاته  و�ملتابعة 
�ملعلومات �لتي توفرت عنه وتقاطعها 
ق�شم مكافحة �جلرمية  مع معلومات 
للتحريات  �لعامة  �لإد�رة  يف  �ملنظمة 
و�مل��ب��اح��ث �جل��ن��اي��ة ب�����ش��رط��ة دب����ي، مت 
�لذي  �ملبنى  �أم��ام  عليه  �لقب�س  �إلقاء 
ي�شكن فيه بدبي، وبعد �إخ�شاع �ل�شقة 
فيها  ع���رث  للتفتي�س،  ي�شكنها  �ل��ت��ي 
على كمية من �لعقاقر �ملخدرة �لتي 
يروجها، وقد �أظهر �ل�شتجو�ب �لأويل 
ع�شابي  بت�شكيل  يرتبط  �أن��ه  للمتهم 
�ل�شهاد�ت  ذوي  م���ن  �أف�������ر�ده  ج��م��ي��ع 
مكنهم  �ل��ذي  �لأم��ر  �لعالية،  �لعلمية 

من �ل�شتمر�ر يف هذ� �لعمل �لإجر�مي 
مدة طويلة. و�أو�شح �لعميد عيد ثاين 
حارب، �إن �لع�شابة تتكون من موظف 
ومترير  تلقي  مهمته  �ل��ب��ن��وك  ب��اأح��د 
�حل������و�لت �مل�����ش��ب��وه��ة و�إخ��ف��ائ��ه��ا عن 
�إد�رة �لبنك �لذي يعمل فيه، حيث بلغ 
جمموع �لتحويات �لتي قام باإخفائها 
درهم،  مليون   12 عامني  م��د�ر  على 
يف  يعملون  متهمني  لأربعة  بالإ�شافة 
�لدولة،  يف  خمتلفة  خا�شة  قطاعات 
�لع�شابة  زع��ي��م  ي��دي��ره��م  وجميعهم 
لن�شاطها  و�مل��خ��ط��ط  �مل���دب���ر  و�ل��ع��ق��ل 
�لإج�����ر�م�����ي �لح���������رت�يف، وه�����و يقيم 
�لعربية  �ل�����دول  ب���اإح���دى  م��وط��ن��ه  يف 

جميع  �إل��ي��ه��ا  ينتمي  �ل��ت��ي  �ل�شقيقة 
�لقب�س  �أل��ق��ي  وق��د  �لع�شابة.   �أف���ر�د 
ع��ل��ى �مل��ت��ه��م��ني ت��ب��اع��اً يف ك��ل م��ن دبي 
للجهات  جميعاً  و�أح��ي��ل��و�  و�أب��وظ��ب��ي، 
جز�ءهم  لينالو�  �ملخت�شة  �لقانونية 

�لعادل.

م�صر والأردن �صيفتا �صرف جائزة حممد بن زايد لأف�صل معلم خليجي

»العملية 12« تطيح بع�صابة ت�صتهدف ال�صباب باملواد املخدرة

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت جائزة حممد بن ز�يد لأف�شل معلم خليجي عن تو�شيع نطاق �لدول 
�مل�شاركة يف �جلائزة، لت�شمل كا من جمهورية م�شر �لعربية، و�ململكة �لأردنية 
�لها�شمية لتكونا �شيفتي �شرف، بجانب فتح �ملجال مل�شاركة �ملعلمني �ملقيمني 
يف �لدول �مل�شاركة �لذين يعملون وفقا لنظام �لتعليم �ملعتمد فيها يف �لدورة 

�لثالثة للجائزة 2019 2020- وممن تنطبق عليهم �ل�شروط.
�أبوظبي لاإعان عن  �لذي عقد �م�س يف  �ملوؤمتر �ل�شحفي  جاء ذلك خال 
قبل  م��ن  و�مل�����ش��ارك��ة  �لت�شجيل  ب��اب  وف��ت��ح  للجائزة،  �لثالثة  �ل���دورة  �ن��ط��اق 

�ملعلمني يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي بالإ�شافة �إىل �لأردن وم�شر.
وتاأتي هذه �خلطوة حر�شا من �جلائزة على �متد�د �أثرها و�أهد�فها �إىل �أكرب 
عدد ممكن من �ملعلمني يف �ملنطقة وعلى �مل�شتوى �لعربي، حتقيقا لفل�شفتها 
�لرتبوية  و�إجناز�ته  مكانته  و�إب��ر�ز  �ملعلم  دعم ومتيز  على  �لقائمة  �لرتبوية 

وتفانيه و�أعماله �لتي ت�شهم يف حت�شني جودة �لتعليم.
�لرتبية  وزي��ر  �حلمادي  �إبر�هيم  بن  ح�شني  معايل  �ل�شحفي،  �ملوؤمتر  ح�شر 
و�لتعليم، �مل�شرف �لعام للجائزة و�شعادة �ملهند�س عبد �لرحمن �حلمادي نائب 
�شوؤون  مكتب  مدير  �لنعيمي  خليفة  وحممد  للجائزة،  �لعليا  �للجنة  رئي�س 
و�لدكتور  للجائزة،  �لعليا  �للجنة  �أبوظبي ع�شو  عهد  دي��و�ن ويل  �لتعليم يف 
حمد �أحمد �لدرمكي �أمني عام �جلائزة، و�لدكتور حممد �ملعا وكيل �لوزر�ة 

لل�شوؤون �لأكادميية للتعليم �لعايل.
معايرها  يف  و�لتجويد  �لتح�شني  عملية  مو��شلة  ع��ن  �جل��ائ��زة  �أعلنت  كما 
�إدر�ج  مت  حيث  �لثالثة،  ل��ل��دورة  �لفرعية  �مل��ع��اي��ر  بع�س  �إ���ش��اف��ة  خ��ال  م��ن 
معيار �لريادة �ملجتمعية و�ملهنية �لذي يهدف �إىل تعزيز دور �ملعلم يف ت�شجيع 
�لريا�شية،  �لفعاليات  يف  و�مل�شاركة  �لريا�شة  ممار�شة  على  و�لزماء  �لطلبة 
�ملعلم للطلبة  �لريا�شات، وت�شجيع  �ملعلم لبع�س  ومن جو�نب ذلك، ممار�شة 
على �مل�شاركة يف خمتلف �لريا�شات مثل �ل�شباحة و�جلوجيت�شو وغرها من 

�لريا�شات، وحتقيق �لطلبة للبطولت �لتي تاأتي ثمرة لدعم �ملعلم.
وتخ�ش�س �جلائزة مليون درهم لكل معلم فائز يف كل دولة م�شاركة يف حال 

��شتوفى �ملعاير و�ل�شروط �ملعتمدة.
ومن �ملعاير �لفرعية �لأخرى �لتي متت �إ�شافتها �شمن �ملعيار �لرئي�شي �لتعلم 
و�لتطور �مل�شتد�م، وهو ميكن �ملعلم من �ملهار�ت �حلياتية �ملختلفة، ومن �أمثلة 
ذلك، مهار�ت �لفكر �لتحليلي، و�ملهار�ت �لقيادية و�لإد�رية، ومبادئ �لإ�شعافات 

�لأولية، ومبادئ �لتعامل مع �لكو�رث و�حلر�ئق.
�أن جائزة  و�أكد معايل ح�شني �حلمادي، يف كلمة له خال �ملوؤمتر �ل�شحفي، 
“حممد بن ز�يد لأف�شل معلم خليجي”، من �جلو�ئز �لر�ئدة كون �مل�شتهدف 
هو �ملعلم، �ل�شريك �لأ�شا�شي يف بناء �أجيال �مل�شتقبل، و�ل�شخ�س �ملوؤمتن على 
م�شر�  و�أخاقيا،  ومعرفيا  علميا  تن�شئتهم  عاتقه  على  يقع  و�ل��ذي  طلبتنا 

�أن �جلائزة جاءت لتوثق �لإجن��از �لرتبوي وتكرم �ملتميزين من �ملعلمني  �إىل 
ممن قدمو� خا�شة معارفهم وتفانو� يف عملهم و�أخل�شو� �إىل مهنة �لتعليم 
باأنهم، �شانعو �حل�شارة  �إياهم  �لغد، و��شفا  باأجيال  �لنبيلة، لرتقو� �شعود� 

ورمز �لت�شحية ومنارة �لإ�شعاع �لفكري و�ملعريف.
�شاحب  قبل  م��ن  �جل��ائ��زة  تلقاها  �لتي  و�ملتابعة  و�لتوجيه  �ل��دع��م  �إن  وق��ال 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة ، ي�شكل حجر �رتكاز لتميز �جلائزة وم�شيها قدما يف حتقيق 
�أهد�فها �لرتبوية، لفتا �إىل �أن ما يلقاه �لتعليم عامة و�ملعلم ب�شفة خا�شة من 
�لهتمام و�لرعاية من قبل �شموه كبر وو��شح، وما هذه �جلائزة �إل نتاج روؤية 
�لائقة  �ملكانة  �ملعلم  �لتعليم من خال منح  باأهمية تعزيز  �شموه وتطلعاته 
فح�شب،  حمليا  لي�س  �لرتبوية  وم�شاهماته  دوره  و�إب��ر�ز  �ملنا�شب،  و�لتقدير 

و�إمنا على �مل�شتوى �لعربي.
من�شة  �لر�شيدة،  �لقيادة  م��ن  كامل  بدعم  �أ�شبحت،  �جل��ائ��زة  �أن  �إىل  ولفت 
مهمة، لإعاء �شاأن �لتعليم و�ملعلم، و�إلهام �ملعلمني، ودفعهم لاإبد�ع و�لتميز 
بالنجاح  ذل��ك  ورب��ط  ومهار�تهم،  قدر�تهم  تعزيز  على  و�لرتكيز  �لوظيفي، 
�لذي يحققونه يف �شلك �لتعليم، ناهيك عن كونها �أ�شحت حمطة لانتقال 
يف  وتناميه  �ملعلم  ب���دور  و�لقناعة  و�ل��ر���ش��ا  �لتميز  م��ن  ج��دي��د  م�شتوى  �إىل 
�شيكون  �لعربية وهو مما ل �شك فيه  �لتعليمية، �شمن منطقتنا  منظوماتنا 

له مردود و�فر ود�عم لنه�شة �لتعليم يف بلد�ننا.
تعليمية  روؤي��ة  بناء  عاتقها،  �أخ��ذت على  �نطلقت،  �جل��ائ��زة عندما  ب��اأن  و�أف���اد 
كان  وهذ�  باملنطقة،  �لتعليم  يف  لارتقاء  �جلهود  تكري�س  هدفها  م�شتقبلية، 
�أحد �لأ�شباب �لتي ��شتدعت �إ�شر�ك دول جديدة يف �جلائزة، هما م�شر و�لأردن، 
ك�شيفتي �شرف، ف�شا عن �إدر�ج فئة �ملعلمني �ملقيمني �شمن �لدول �مل�شاركة 
ومنحهم �إمكانية �لتقدم للجائزة، وتعزيز معايرها ب�شكل م�شتمر من خال 
ت�شمني �لنقاط �لتح�شينية، وهذ� برمته �شيوؤتي ثمار� �إيجابية على �ل�شعيد 
�مل�شتقبلي للجائزة و�أثر ذلك يف �لو�شول �إىل �أكرب �شريحة ممكنة من �ملعلمني، 

و�إبر�ز �إبد�عاتهم و�إجناز�تهم �لرتبوية للعلن.
وقال : “ نوؤمن يقينا، �أن �لتعليم ل ميكن �أن يرتقي �إىل �شلم �لتقدم، و�لتطور 
جناح  �أ�شباب  من  وفرنا  ومهما  ذل��ك،  م�شوغات  توفر  دون  من  و�لتناف�شية، 
�لتعليم، ل ميكننا �أن ن�شل �إىل �لهدف و�ملبتغى �إذ� ��شتثنينا �ملعلم، �إذ يجب �أن 
يكون ع�شب �لعملية �لتعليمية يف �أف�شل حالته وم�شتوياته، �ملعلم �لذي ننتظر 

منه �لكثر و�لإ�شافة، �شاحب �أعظم ر�شالة و�أنبل مهنة عرفها �لتاريخ«.
على  قائمة  �جلائزة  فل�شفة  �أن  �حلمادي،  عبد�لرحمن  �ملهند�س  �شعادة  و�أك��د 
وو�جبات  فرو�س  يف  يبدع  �ل��ذي  �ملعلم  تكرمي  غر�شها  عاملية  معاير  �أ�شا�س 
�شيء  ت��ق��دمي  خ��ال  م��ن  �لتميز  �إىل  ي�شعى  ب��ل  فح�شب،  ذل��ك  ولي�س  عمله، 
��شتثنائي من مبادر�ت و�أعمال وبر�مج ونتاجات تربوية تنعك�س رقيا و�إيجابا 
�لتعليم  تطوير  �إىل  طريقنا   “  : و�أ���ش��اف   .« برمته  �مل��در���ش��ي  �ملجتمع  على 

م�شتمر، ونحن حري�شون على �أن نهتم مبختلف عنا�شره ويف مقدمتهم �ملعلم، 
وت�شكل مثل هذه �جلو�ئز �لرتبوية حافز� للميد�ن للتميز و�لجتهاد وتعزيز 
�حلر�ك �لرتبوي �لفعال، فاملعلم لي�س ناقا للمعرفة فقط بل هو �شانع لها 
�لتعليمية  �لطفرة  ظل  يف  م�شتقبا  مو�جهتها  عليه  كبرة  حتديات  و�أمامه 
�أكرث  و�لتعرف  تنمية مهار�ته  وذلك من خال  و�أوجهها  وتعدد منهجياتها، 

�إىل م�شار�ت �لتطور �لتعليمي، لذلك فاإن حجم �مل�شوؤولية هنا م�شاعفة » .
وقال حممد �لنعيمي، �إن �جلائزة �أر�شت منذ �نطاقها وبتوجيهات من �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
و�أثمرت  �ملعلمني،  �شفوف  بني  و�جل���ودة  �لتناف�شية  معيار  �مل�شلحة،  للقو�ت 
حر�كا فاعا متت ترجمته �إىل �إبد�عات و�أعمال تربوية قيمة يزخر بها �مليد�ن 
�إليه  �لرتبوي يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، وهذ� على �لدو�م ما نتطلع 

ون�شعى جاهدين �إىل بلوغه.
وذكر �أن �جلائزة ت�شكل �أد�ة مهمة يف حفز وتطوير قدر�ت �ملعلمني ومهار�تهم 
تر�شخ  ب��ذل��ك  وه��ي  ل��دي��ه��م،  �لإب����د�ع  ج��و�ن��ب  وتنمية  �لتعليمية،  وكفاياتهم 
�لر�شيدة  �لقيادة  �أن دعم  �ملنطقة، موؤكد�  لتعليم طائعي يرقى بالأجيال يف 
للمعلم وو�شعه يف مكانة مرموقة ي�شكل �أحد �أهم �أهد�ف و�أولويات �جلائزة، 
فاملعلم يظل د�ئما �شمام �لأمان لتحقيق تطلعات دولنا �لعربية، و��شتمر�رية 
�لدورتني  “ �إن �جلائزة حققت جناحا كبر� يف  وق��ال  و�لتقدم.  �لريادة  نهج 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ودع��م �شاحب  روؤي��ة  نتاج  وه��ذ�  �ملا�شيتني، 
نهيان، �لذي وجه باإطاق �جلائزة ويحر�س د�ئما على تعزيز نه�شة �لتعليم 
يف دولة �لإمار�ت و�لدول �لعربية �إميانا منه باأن �لتعليم طريقنا نحو �لريادة 

�لعاملية، و�أحد �أهم �لأ�شباب يف تقدم وبقاء �لدول يف �لطليعة«.
و�أكد �لدكتور حمد �لدرمكي، �أن �ملعلم يتمتع مبكانة مميزة �شمن �هتمامات 
ورعاية قيادتنا �لر�شيدة، ويحظى بالدعم و�لتقدير �لكبرين، ويتعاظم دور 
�ملعلم، يوما بعد �آخر، فهو �شاحب �لأثر �لفارق يف م�شرة �لطالب �لتعليمية، 
وقد  لهم،  د�عمة  بيئة  وتوفر  معلمينا  حفز  يف  �جل��ائ��زة  �أهمية  تكمن  وهنا 
�لقيم  م��ن  جمموعة  على  ورك���زت  عاملية،  معاير  وف��ق  �جل��ائ��زة  تاأ�شي�س  مت 
�لتعليم،  تدعم حركة  �لتي  �لأ�شا�شية  و�ملبادىء  �ملعا�شرة  �لرتبوية  و�ملفاهيم 
وتوفر م�شاحة كبرة لتحقيق جمتمع مدر�شي متناغم ومتجان�س، ومن هذه 
�لقيم �لتي تكر�شها �جلائزة �لت�شامح و�لتنوع �لثقايف و�لنتماء �لوطني ودعم 
�لبتكار، وهي مبجملها عو�مل بناء ومتيز يف خارطة �لتعليم، �إن �أح�شن �ملعلم 
�لتقييم  عملية  “ �إن  وقال  �ل�شليم يف مدر�شته.  بال�شكل  وتطبيقها  توظيفها 
ومن  �ملكتبي  بالتقييم  تبد�أ  ث��اث،  مر�حل  وفق  تتم  �جلائزة،  يف  للم�شاركني 
ت�شهم  بدورها  و�لأخ��رة  �مليد�نية،  �لزيار�ت  و�أخ��ر�  �ل�شخ�شية  �ملقابات  ثم 
�ملعلم  مبا�شر مع  نكون على متا�س  �مل��ي��د�ن، حيث  قلب  �ملو�هب من  ك�شف  يف 
ويرقى  طلبته  ويلهم  ليبدع  و�ل��ع��ط��اء،  �لعمل  فيه  يح�شن  �ل��ذي  ميد�نه  يف 

مب�شتوياتهم » .

�ملهمة  و�أدو�ره��م �لرتبوية  �ملعلمني  ب��اأد�ء  �أن �جلائزة هدفها �لرتقاء  و�أو�شح 
على  يحتذى  مثال  بادنا  يف  �ملعلم  من  جتعل  �أن  �إىل  ت�شعى  حيث  و�لقيمة، 
م�شتوى �لعامل، و�أن يكون قادر� على �ملناف�شة يف �ملحافل �لدولية مبا ميتلكه 
م��ن خ���رب�ت وم���ه���ار�ت، ون��ح��ن وهلل �حل��م��د منتلك من���اذج ع��دي��دة م��ن نخب 
و�إبر�زها  تكرميها  �جل��ائ��زة  ودور  تناف�شية،  مكانة  لنف�شها  �أوج���دت  تعليمية 

وتعزيز تقدمها، و�أن ت�شيف لتميزها متيز� �آخر«.
ولفت �إىل �أن �جلائزة تو��شل خطى �لريادة، وذلك من خال �إ�شافة معاير 
جديدة ترقى بها وتو�شع �أفق متيزها و�ملتميزين من �ملعلمني، م�شر� �إىل �أن 
هذ�  ويف  �ملعلمني،  من  �مل�شتهدفني  رقعة  تو�شيع  على  حري�شة  �أي�شا  �جلائزة 
للمعلمني  �ل�شماح  بجانب  �شرف،  ك�شيفتي  و�لأردن  م�شر  �إدر�ج  مت  �ل�شدد 
�ملقيمني �لذين يعملون يف �ملد�ر�س �حلكومية، وهذه �خلطو�ت من �شاأنها �أن 

ت�شيف بعد� تربويا جديد� وحيويا عرب حتقيق �لتناف�شية و�أهد�ف �جلائزة.
وتقدم بال�شكر �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، على �لدعم و�لتحفيز �لكبرين 
وتلك �لرعاية �لتي يلقاها �ملعلم، وهو ما هياأ �أ�شباب �لنجاح و�لتميز للجائزة 
على مد�ر دورتني �شابقتني، لفتا �إىل �أن هذ� �لنجاح �لذي حتقق هو جناح لنا 

جميعا، فكلنا �شركاء فيه.
وكانت جائزة حممد بن ز�يد لأف�شل معلم خليجي قد �أعلنت يف دورتها �لثانية 
�شمو  �لفريق  �شلم  حيث  ق���دوة،  منتدى  خ��ال  م��وؤخ��ر�  باجلائزة  �لفائز  ع��ن 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، درع 

�لتكرمي للفائزة ليلى عبيد �شامل مطوع �ليماحي.
خليجي،  معلم  �أف�شل  ج��ائ��زة  �ليماحي  مطوع  �شامل  عبيد  ليلى  و��شتحقت 
بعد حتقيقها جمموعة من �لإجناز�ت، من بينها ت�شميم 20 خطة متكاملة 
�لأع��و�م �خلم�شة  45 خطة تف�شيلية على مدى  �أك��رث من  �لرب�مج، و�إجن��از 
�ملا�شية تتز�من مع مبادر�ت �لدولة مثل عام ز�يد وعام �خلر وعام �لبتكار 
ك��ف��اءة وفاعلية  ب��ر�م��ج متنوعة ذ�ت  ل��ك��ل خ��ط��ة  ك���ان  �ل��ت�����ش��ام��ح، ح��ي��ث  وع���ام 
وموؤ�شر�ت �أد�ء و��شحة و�أثر بارز، من �شمنها �إعد�د غرفة م�شادر للموهوبات، 
وناد من رو�ئع �لأدب، وركن »مقهى �لكتاب«. كما و�شعت �ملعلمة خطة �شاملة 
لحت�شان �ملو�هب من حيث �إعد�د �لرب�مج و�لفعاليات وتعميمها على م�شتوى 
�ملدر�شة و�ملنطقة، �إ�شافة �إىل تطبيق عدد من �لرب�مج �لإبد�عية يف �لتعليم، 

مثل �أفكار »�ل�شينما �ملدر�شية« و»حمكمة �للغة �لعربية« و»معر�س �لقر�ءة«.
ون��ال��ت �ملعلمة �أك���رث م��ن �أل���ف �إ���ش��ادة م��ت��ع��ددة وث��ري��ة م��ن �مل��در���ش��ة و�ملنطقة 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  م��ن  �شكر  ���ش��ه��ادة  �أب��رزه��ا  �مل��ح��ل��ي،  و�ملجتمع  و�ل����وز�رة 
لاأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية، ودرع من منتدى قدوة، 
و�شهادة �شكر من جمل�س �لتعليم، ف�شا عن �إ�شاد�ت عديدة من �أولياء �لأمور 

و�لطالبات.

•• دبي -وام:

�ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ح�شر 
�لحتفال �لذي �أقيم مبنا�شبة تد�شني �ملقر �جلديد للقن�شلية �لعامة جلمهورية 
تركمان�شتان يف منطقة جمر� يف دبي. وقد �أ�شاد �شموه - يف كلمة له يف �ملنا�شبة 
وتركمان�شتان  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ني  �لقائمة  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات  مب�شتوى   -
�لتجاري  و�لتبادل  �مل�شرتك  �ل�شتثمار  قطاع  يف  خا�شة  �ل�شعد  خمتلف  على 
و�ل�شياحي .. موؤكد� �شموه حر�س �لقيادة �لر�شيدة يف دولة �لإمار�ت على تعزيز 
�ل�شديقني مبا  و�ل�شعبني  �لبلدين  �لنفتاح بني  �ل�شد�قة ومزيد من  �أو��شر 
يوؤمن �مل�شالح �مل�شرتكة للطرفني. كما حتدث �شعادة قن�شل عام تركمان�شتان 

باده  لقن�شلية  جديد  مقر  تد�شني  �أن  �إىل  م�شر�  �لحتفال  خ��ال  دب��ي  يف 
يف  ل�شيما  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ع  �لثنائية  �لعاقات  تطوير  يف  �شي�شهم  دب��ي  يف 
حميد  معايل   .. �لحتفال  ح�شر  و�لتجارية.  و�ل�شياحية  �لثقافية  �ملجتالت 
حممد �لقطامي رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة �ل�شحة يف دبي �ملدير �لعام و�شعادة 
�شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة “ در�جون �أويل “ و�شعادة علي �جلرو�ن 
�لرتكمانية  �لإمار�تية  �ل�شركة  �أويل”  “در�جون  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�مل�شرتكة �لتي ت�شتثمر يف حقول �لنفط يف تركمان�شتان. كما ح�شر �حلفل .. 
تركمان�شتان  وزير �خلارجية يف  �ل��وزر�ء  رئي�س  نائب  ر�شيد  معايل مريدوف 

وعدد من �مل�شوؤولني و�أبناء �جلالية �لرتكمانية يف �لدولة.

حمدان بن را�صد يح�صر حفل تد�صني املقر اجلديد لقن�صلية تركمان�صتان يف دبي

تعاون بني اخلدمات الإن�صانية وبنك ال�صارقة لتمكني ذوي الإعاقة

هيئة تنمية املجتمع تطلق مبادرة كلنا واحد بالتعاون مع فر�صان الت�صامح

ال�صيخة �صما بنت حممد تطلق  
مبادرة  �صوؤال املراأة واأحوالها

•• العني – الفجر

�آل نهيان رئي�س  �لدكتورة �شما بنت حممد بن خالد  �ل�شيخة  �أطلقت 
�لثقافية  نهيان  �آل  خالد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  موؤ�ش�شات  �إد�رة  جمل�س 
“ خ���ال ح��ف��ل تكرمي  �مل����ر�أة و�أح��و�ل��ه��ا  “ ���ش��وؤ�ل  و�لتعليمة م��ب��ادرة 
�لطالبات �ملتميز�ت يف كليات �لتقنية �لعليا يف �لعني ، م�شتهدفة �ملر�أة 
�شوؤ�ل   �ملتحدة حيث مت �لطرح لها ب�شيغة  �لعربية  �لإم��ار�ت  يف دول��ة 
كما جاء يف حديثها “�أن �أ�شل �لعلم �شوؤ�ل ، و�أ�شل �ملعرفة �ألف �شوؤ�ل 
و�شوؤ�ل ، ولأن حقوق �ملر�أة وحالها ومكانتها تنطلق من �شوؤ�ل مفتوح 
�أجل  و�أحو�لها، من  �مل��ر�أة  “�شوؤ�ل  �أطلق مبادرة  ف��اإين   ، �مل�شتقبل  على 
فتح �آفاق جديدة حول  دور �ملر�أة وقدر�تها و�إطاق طاقاتها، وتفعيل 
ح�شورها، من �أجل ر�شم م�شتقبل خمتلف، يرتكز على مفهوم �لتنمية 
�مل�شتد�مة” بهذ�  عربت �شمو �ل�شيخة د. �شما عن يقينها بدور �ل�شوؤ�ل 
يف فتح �لباب على �مل�شتقبل و�لدخول نحو عمق �لعقل وجانبه �ملعتم 
فتفتح   .. �ل��ن��ور  م��ن  �خل��وف  حبي�شة  تظل  �لتي  �ملخفية  �لأ�شئلة  م��ن 
لنبحث يف  ؛  و�ل��اع��ادي��ة  �ل��ع��ادي��ة  �لأ�شئلة  ك��ل  ل��ط��رح  �شموها جم��ال 
�مل�شكوت عنه من �لأ�شئلة ، فرنى �ملجتمع وخا�شة �ملر�أة بعني جديدة 
�لتي توؤثر على �شخ�شيتها  �لعقل  ، عني تك�شف �جلو�نب �خلفية من 
على  للق�شاء  �ل��دويل  “�ليوم  مبنا�شبة  و�ليوم   .. �ملجتمع  وبالتايل   ،
�إن�شان  �لعنف �شد �ملر�أة”  وجهت �ل�شيخة �لدعوة لكل �مر�أة بل وكل 
على �أر�س �لإمار�ت باأن يطرح ما يدور يف خاطره من �أ�شئلة دون �شقف 
، وتبد�أ �ملبادرة بطرحها �لأول حول �لأ�شئلة �لتي تدور يف ذهن �ملر�أة 
عن �ملر�أة و�أي�شا يف ذهن �لرجل عن �ملر�أة ؛ و�أكدت بقولها لنبحث �شويا 
عن �لإجابات، وحتما �لإجابات �شتفتح لنا �أ�شئلة �أخرى، ومع كل �شوؤ�ل 
جديد، يت�شع �إدر�كنا ووعينا ، وتقودنا �لإجابات �أي�شا �إىل �إيجاد طرق 
تطوير  نحو  �ل��و�ح��د  �لبعد  خ��ارج منطية  و�أف��ك��ار   ، جديدة وخمتلفة 
�أ�شئلتنا منوذجا  ولتكن  ؛  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �ملجتمع يف 
بني  �مل�����ش��او�ة  وخا�شة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  لتحقيق  ؛  للعامل 
�لرجل و�ملر�أة وغلق �لفجوة بينهما، وقد و�شعت �شموها �آليات �لعمل 
لتتم جميعها عرب مو�قع �لتو��شل من خال و�شع معاير لاأ�شئلة 
ليتم عقب ذلك  جتميع �لأ�شئلة �لتي طرحت وت�شنيفها  وو�شعها يف 
للتعرف  �ل��دول��ة  �لر�شيدة يف  للقيادة   دليا   لتكون  ؛  كتاب   �أو  ملف 
على ما يدور يف ذهن �ملجتمع ودليا يف �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي ت�شاهم 
يف تقليل �لفجوة ما بني �لرجل و�مل��ر�أة يف دولة �لإم��ار�ت و�لكثر من 

�لقر�ر�ت �لتي �شيكون لها تاأثر جمتمعي كبر .
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•• ال�شارقة-الفجر: 

ع��ق��ول م��ب��دع��ة، وم���و�ه���ب يف خمتلف 
و�لريا�شية،  و�لفنية  �لعلمية  �ملجالت 
حفل  يف  �ل�شارقة”  ن��ا���ش��ئ��ة  جت��م��ع��ه��ا 
م����ن����ارة وط�����ن ليكون  ع����ن����و�ن  ي��ح��م��ل 
تعبر�ً يرمز �إىل روؤية �لإمارة مل�شتقبل 
�لدولة وطموحاتها من خال طاقات 
�ل�شارقة  نا�شئة  ت��ك��ّرم  ح��ي��ث  �أب��ن��ائ��ه��ا، 
�لذين  و�لب��ت��ك��ار�ت  �ملنجز�ت  �أ�شحاب 
�مللتقيات  م��ن  ع��دد  �لإم����ار�ت يف  مثلو� 
جانب  �إىل  �ل����دول����ي����ة،  و�مل���ن���اف�������ش���ات 
و�لفنانني  و�ل���ري���ا����ش���ني  �مل���وه���وب���ني 
�ل����ذي����ن ق����دم����و� جت����ارب����ه����م يف �أب������رز 
�ملحلية  و�ملعرفية  �لإبد�عية  �لأح��د�ث 
�ل�شارقة”  “نا�شئة  تفتح  و�خلليجية.  
ي�شتقبل  �ل����ذي  ل��ل��ح��ف��ل  تنظيمها  يف 
�شيوفه يف �ليوم �لثاين لنطاقه 27 
للمنا�شبات  نوفمرب يف مركز �جلو�هر 
و��شعة  من�شات  بال�شارقة،  و�ملوؤمتر�ت 
�لتي  ج���ه���وده���ا  ث���م���رة  ل����ش���ت���ع���ر�����س 
بالأجيال �جلديدة،  قادتها لا�شتثمار 
بتوجيهات وروؤى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 
�ل�شارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  قرينته،  ودع��م 
رئي�شة موؤ�ش�شة  �لقا�شمي،  بنت حممد 
و�ملبتكرين.  �لقادة  ل�شناعة  ق��رن  رب��ع 
مبر�كزها  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  ج���ه���ود  ت��ن��ك�����ش��ف 
مناطق  خمتلف  يف  �ملنت�شرة  �لثمانية 
من  �ل�شباب  ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �لإم�����ارة، 

�شرة  ب��ت��ت��ب��ع  ع����ام����اً،   18-13 ع��م��ر 
-2018( �لعامني  خ��ال  منجز�تها 
من  �لعديد  ح�شدت  حيث   ،)2019
م�شاركتها  خال  و�لنجاحات  �جلو�ئز 
�ملحلية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  �ل���ع���دي���د  يف 
بجائزة  منت�شباً   11 ف��از  �إذ  و�لعاملية، 
�ل�شباب،  ل���ط���اق���ات  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ 
 Community بجائزة  وت��وج��و� 
�لعاملية  فيك�س  بطولة  يف   Award
ب�����ال�����ولي�����ات �مل����ت����ح����دة �لأم����رك����ي����ة. 
ك��م��ا ن���ال ف��ري��ق ن��ا���ش��ئ��ة و�����ش���ط ثاث 
�لذكاء  م�����ش��اب��ق��ات  �شل�شلة  يف  ج��و�ئ��ز 
مبجال  و�ل�������روب�������وت،  �ل����ش���ط���ن���اع���ي 
م�شابقة �لروبوت فيك�س فئة �ل� �إي دي 
 Skills Award ج��ائ��زة  منها  �آر، 
دولة  متثيل  �إىل  �ل��ف��ري��ق  �أه��ل��ت  �ل��ت��ي 
نهائيات  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
لويفيل  م��دي��ن��ة  �ل��ع��امل��ي��ة يف  �مل�����ش��اب��ق��ة 
جانب  �إىل  �لأمركية.  كنتاكي  بولية 
بجائزة  كلباء  نا�شئة  ف��ري��ق  ف��از  ذل��ك 
جم����ال  يف   Build Award
�شمن   ،)VEX-IQ( م�����ش��اب��ق��ة 
�ل�شطناعي  �لذكاء  م�شابقات  �شل�شلة 
و�ل�����روب�����وت، وح�����ش��د �ل��ن��ا���ش��ئ��ة �أرب����ع 
�مل�شابقة  يف  ذهبيتني  منها  ميد�ليات 
�لإم�������ار�ت، متمثلة  مل���ه���ار�ت  �ل��وط��ن��ي��ة 
وب����رون����زي����ة فئة  وف�����ش��ي��ة  ذه���ب���ي���ة  يف 
فئة  وذهبية  �لكهربائية،  �لتو�شيات 
�ملعلومات،  ت��ق��ن��ي��ة  ب��رجم��ي��ات  ح��ل��ول 
�لثاين يف  باملركز  �لفوز  �إىل  بالإ�شافة 
معر�س وم�شابقة بالعلوم نفكر 2019 

عن م�شروع مثلث �لتنبيه �لأوتوماتيكي 
)�ملثلث �لآيل للطو�رئ(.

  
الفنون  م�ستوى  على  ـــازات  الإجن

والآداب
�ملو�هب  من  �لعديد  �لنا�شئة  و�أظهرت 
�لو�عدة على م�شتوى �لفنون �مل�شرحية 
�لعديد  بتحقيق  توجت  �لتي  و�لآد�ب 
�لتي تربز  و�لإجن���از�ت  �لنجاحات  من 
مبو�هب  �له���ت���م���ام  يف  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  دور 
�ل�شباب �لفنية، حيث فاز �أحد خريجي 
ممثل  �أف�شل  بجائزة  �ل�شارقة  نا�شئة 
�مل�شرحية، وفاز  �ل�شارقة  �أي��ام  و�ع��د يف 
منت�شباً مبر�كز متقدمة يف �شباق   18
�ل��ث��ام��ن للثقافة و�ل��ف��ن��ون يف  �لأن��دي��ة 
و�مل�شرح،  �ل��ع��ام��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  جم���ايل 
حمد�ن  بجائزة  منت�شبني  �أرب��ع��ة  وف��از 
بن ر��شد لاأد�ء �لتعليمي فئة �لطالب 

�ملتميز.

مهرجان  يف  منت�شباً   15 ���ش��ارك  كما 
�مل�شرح �لعربي بالقاهرة �شمن برنامج 
لنا�شئة  خ�����ش��ي�����ش��اً  ���م���م  ����شُ ت���دري���ب���ي 
�ل�����ش��ارق��ة لإك�����ش��اب��ه��م م���ه���ار�ت حركة 
بالإ�شافة  �جل�شد ومو�جهة �جلمهور، 
منت�شبي  م��ن  جمموعة  م�شاركة  �إىل 
نا�شئة �ل�شارقة يف �جتماع �شباب �لأمم 
�لأمركية،  �ملتحدة  بالوليات  �ملتحدة 
ل��ت��ع��زي��ز ق��در�ت��ه��م ع��ل��ى �إي���ج���اد حلول 
و�ن�شمام  �لعاملية،  للم�شكات  مبتكرة 
معر�س  ف��ع��ال��ي��ات  �إىل  منت�شباً   40
و�لق�ش�س  ل��اأف��ام  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
برنامج  �شمن  “كوميكون”،  �مل�شورة 

�لأول. م�شتو�ه  �ملانغا” يف  “فن 

الإجنازات الريا�سية
��شتثمرت  �ل��ري��ا���ش��ي،  �مل�شتوى  وع��ل��ى 
�ل�شبابية  �مل������و�ه������ب  يف  �ل���ن���ا����ش���ئ���ة 
�أ�شكال  جميع  لهم  وقدمت  �لريا�شية، 

�لدعم �لتي مكنتهم من �لن�شمام �إىل 
�لريا�شية،  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  ف��رق 
ملنتخب  منت�شبني  ثاثة  �ن�شم  حيث 
�شنة،   18 حت���ت  ل��ل��رج��ب��ي  �لإم��������ار�ت 
منتخب  �إىل  منت�شبني   3 �ن�شم  فيما 

�لإمار�ت للتايكو�ندو.
17 منت�شباً من �مل يزين يف  و�لتحق 
كرة قدم �ل�شالت �إىل �أندية �حلمرية 
و�حتاد كلباء وخورفكان ودبا �حل�شن، 
 8 م�����ه�����ار�ت  ����ش���ق���ل  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
�لطائرة  �لري�شة  ريا�شة  يف  منت�شبني 
نا�شئة  ن��ظ��م��ت��ه  مب��ال��ي��زي��ا  مع�شكر  يف 
�لإمار�ت  �حت��اد  مع  بالتعاون  �ل�شارقة 
�لطائرة  و�ل���ري�������ش���ة  �ل���ط���اول���ة  ل���ك���رة 
�ملتخ�ش�شة،  �لأك���ادمي���ي���ات  �إح����دى  يف 

و�لعديد غرها. 

اإجنازات 2018 
�لنا�شئة  متكنت   ،2018 ع��ام  خ��ال 

من حتقيق �لعديد من �لنجاحات �لتي 
�إجن��از�ت��ه��ا طو�ل  �إىل ر���ش��ي��د  ت�����ش��اف 
�لفرتة �ملا�شية، ومن �أبرزها، �حل�شول 
�لروبوت  بطولة  يف  �لأول  �ملركز  على 
و�لفوز  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لوطنية  فيك�س 
بجائزة �لفريق �ملثايل يف بطولة فيك�س 
�لأمركية،  �ملتحدة  بالوليات  �لعاملية 
�مل�شابقة  يف  �ل���ث���اين  ب��امل��رك��ز  و�ل���ف���وز 
للم�شاركة  و�لتاأهل  للروبوت،  �لوطنية 
يف �أوملبياد �لروبوت �لعاملي يف تاياند. 
�لأول  �ملركز  �لنا�شئة على  كما ح�شلت 
و�ملركز  �ل��ق�����ش��رة،  �لأف�������ام  ف��ئ��ة  يف 
�شباق  يف  �لعامة  �ملعلومات  فئة  �لثاين 
�لأندية للثقافة و�لفنون، و�شارك  11 
�ل���دويل  ت��ون�����س  م��ه��رج��ان  يف  منت�شباً 
 10 ���ش��ارك  ف��ي��م��ا  �مل��در���ش��ي،  للم�شرح 
�لعربي  �ل���دن  م��ه��رج��ان  يف  منت�شبني 
– م�شقط، و���ش��ارك ع��دد من  يف عمان 
برنامج  يف  �ل�����ش��ارق��ة  نا�شئة  منت�شبي 
�شفر�ء �لأمم �ملتحدة يف نيويورك،  كما 
�إط��اق برنامج م�شرح �لفرجان يف  مت 
م�شاركاً   60 باإجمايل  �لأوىل   دورت���ه 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل  14 ف��ري��ق��اً،  مي��ث��ل��ون 
م�شاركة 21 منت�شباً يف برنامج حياكم  
بالتعاون  �ل�شارقة  نا�شئة  �لذي نظمته 
و�ل�شياحي  �لتجاري  �لإمن��اء  هيئة  مع 

بال�شارقة.

ــد  اأح املـــزروعـــي،  �سعيد  حمــمــد   
منت�سبي نا�سئة ال�سارقة

نا�شئة  تبذلها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  =ح���ول 

�ملنت�شبني،  ع��ل��ى  و�أث���ره���ا  �ل�����ش��ارق��ة، 
 17 �مل���زروع���ي،  �شعيد  ي��ق��ول حم��م��د 
عاماً: “�إن �ن�شمامي لنا�شئة �ل�شارقة 
طو�ل 5 �أعو�م فتح يل �أبو�باً و��شعة يف 
و�لنجاح، حيث متكنت  �لإب���د�ع  ع��امل 
م��ن حتقيق �ل��ع��دي��د م��ن �لإجن�����از�ت 
و�لتكنولوجيا،  �ل���ع���ل���وم  م�������ش���ار  يف 
�ل��ع��دي��د م��ن �ملهار�ت  ل���دي  و���ش��ق��ل��ت 
وتعلمت  �ل����ق����ي����ادي����ة  �ل���������روح  م���ث���ل 
�لربجمة و�لت�شميم، و�أ�شلوب �لإلقاء 
وي�شيف  �لكثر«.  وغرها  و�لإتكيت 
بالن�شبة  �لنا�شئة  “�شكلت  �مل��زروع��ي: 
باأكمله،  �ل��ع��امل  م��ع  و���ش��ل  حلقة  يل 
حتقيق  يف  لانطاق  �لبد�ية  وكانت 
��شعى  ما  د�ئما  كنت  �لتي  طموحاتي 
�ملجالت،  خم��ت��ل��ف  يف  حتقيقها  �إىل 
�ملتحدة  ل�����اأمم  ���ش��ف��ر  ك��ن��ت  ح��ي��ث 
م���رت���ني يف م��ل��ت��ق��ى ����ش���ب���اب �ل���ع���امل، 
يف  م��درب  �أ�شغر  لقب  على  وح�شلت 
�لعاملي  �ل���روب���وت  �أومل��ب��ي��اد  �ل��ع��امل يف 
مب�شاركة  وح��ط��م��ت  ك��و���ش��ت��اري��ك��ا،  يف 
ف��ري��ق��ي �ل��رق��م �ل��ق��ي��ا���ش��ي م��رت��ني يف 
يف  �لثانوية  و�لفئة  �لإع��د�دي��ة  �لفئة 
�أومل��ب��ي��اد �ل���روب���وت، و�أ���ش��ب��ح��ت نائب 
رئ��ي�����س ����ش���ورى ���ش��ب��اب �ل�������ش���ارق���ة يف 

�ملزروعي:  وي��ت��اب��ع  �ل�شابعة«.  دورت���ه 
جامعة �ل�شارقة  يف  �أدر�س  حالياً  “�أنا 
كلية �لطب، و�أطمح �إىل �أن �أتخ�ش�س 
ما  �أ�شتثمر  و�أن  �لأع�����ش��اب  جم��ال  يف 
يف  �لنا�شئة،  يف  وج���ودي  م��ن  تعلمته 
ب�شكل  �لطب  يف  �لتكنولوجي  �ملجال 

�أكرب«.

عــبــد الــرحــمــن الــكــمــايل، اأحــد 
منت�سبي مركز نا�سئة وا�سط   

�لرحمن  ع��ب��د  ي���ق���ول  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
�لكمايل، 16عاماً، ومن �مل�شاركني يف 
�لأوتوماتيكي  �لتنبيه  مثلث  م�شروع 
�ل��ث��اين يف معر�س  ب��امل��رك��ز  و�ل��ف��ائ��ز 
خال  “�كت�شبت  نفكر”:  “بالعلوم 
�ن�����ش��م��ام��ي ل��ن��ا���ش��ئ��ة �ل�����ش��ارق��ة على 
من  �لعديد  �ملا�شيني،  �لعامني  م��د�ر 
���ش��اع��دت��ن��ي يف �شقل  �ل���ت���ي  �مل����ه����ار�ت 
�لروبوت،  �شناعة  جمال  يف  مهار�تي 
و�حل�شول على �لعديد من �لبطولت 
و�لعاملي،  �مل���ح���ل���ي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع���ل���ى 
م�شرتي  �إك��م��ال  �إىل  �أط��م��ح  و�ل��ي��وم 
�إجناز�ً  �أحقق  و�أن  �لتخ�ش�س،  يف هذ� 
�إىل ر�شيد دول��ة �لإم���ار�ت يف  ي�شاف 

هذ� �ملجال«.

•• دبي-الفجر:

�لقائد  �مل��ري،  �هلل خليفة  �للو�ء عبد  �شعادة  تر�أ�س 
ملجل�س  �لأول  �لج���ت���م���اع  دب������ي،  ل�����ش��رط��ة  �ل����ع����ام 
يهدف  �لذي  و�لإنفاق،  للمو�رد  �لأمثل  �ل�شتغال 
و�خلطط  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  تطبيق  ك��ف��اءة  حتقيق  �إىل 
و�خلدمات  و�لعمليات  �لعمل  وب��ر�م��ج  و�لأن��ظ��م��ة 
بال�شورة  �ل��ق��در�ت  وخمتلف  و�مل��ب��ادر�ت  و�مل�شاريع 
�لعميد  بح�شور  وذل��ك  �لب�شرية،  للمو�رد  �لأم��ث��ل 
�شيف بن عابد، مدير �لإد�رة �لعامة للمالية نائب 

رئي�س �ملجل�س، وباقي �أع�شاء �ملجل�س.
�إد�رة  �لعقيلي، مدير  �هلل  عبد  �ل�شيد ماجد  وق��دم 
يف  للمالية،  �لعامة  �لإد�رة  يف  و�حل�شابات  �مل��و�زن��ة 

بد�ية �لجتماع، نبذة للح�شور حول مهام �ملجل�س، 
و�لتي تتمثل يف �شمان حتديد �أولويات �لإنفاق مبا 
يحقق م�شالح �ملعنيني، ويلغي �لنفقات يف �ملجالت 
�لتي ل ت�شيف قيمة، ودعم تطبيق بر�مج تر�شيد 
و�خلدمات  �لعمليات  تكاليف  ومر�جعة  �لنفقات، 
ب�����ش��ورة دوري�����ة ل�����ش��م��ان رف���ع ك��ف��اءت��ه��ا، وتطبيق 
“�حلوكمة  �ملتحققة  للنتائج  وفقا  �ملحا�شبة  نظام 

�ملالية«.
�لنفقات  ت��ر���ش��ي��د  م��ن��ظ��وم��ة  �لعقيلي  و����ش��ت��ع��ر���س 
�إدر�ج  مت  حيث   ،2005 �لعام  من  بد�ية  بالقيادة 
ل�شرطة  �ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  �شمن  �لرت�شيد 
تر�شيد  ق�شم  �إن�����ش��اء  مت   2009 �ل��ع��ام  ويف  دب���ي، 
منهجية  تنفيذ  مت   2009 �ل��ع��ام  ويف  �ل��ن��ف��ق��ات، 

�إن�شاء ق�شم  2015 مت  �لعام  �لنفقات، ويف  تر�شيد 
ت�شكيل  مت   2019 �لعام  ويف  �لتكاليف،  حما�شبة 

جمل�س �ل�شتغال �لأمثل للمو�رد و�لإنفاق.
منظومة  ت��ط��وي��ر  �آل��ي��ة  �إىل  �لعقيلي  ت��ط��رق  ك��م��ا 
دبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  يف  �لنفقات  تر�شيد 
�مل��م��ار���ش��ات �خل��ا���ش��ة بالرت�شيد  ت��ب��ن��ي  ب��د�ي��ة م��ن 
ونتائج  ق����در�ت  وع��ر���س  �مل��ج��ل�����س،  تاأ�شي�س  وح��ت��ى 
�ملقرتحة  �لآل��ي��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل���ايل،  �لرت�شيد 

لتحقيق �أهد�ف �ملجل�س.
ويف ختام �لجتماع، مت ��شتعر��س �إجر�ء�ت �لرت�شيد 
�ملنفذة يف �شرطة دبي، ودور �لإد�رة �لعامة للمالية 
يف عقد �لور�س �لتنفيذية يف جمال تر�شيد �لنفقات 

على �لإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�شرطة.

•• ال�شارقة-الفجر:

مر�س  مو�جهة  يف  و�لإ����ش���ر�ر  �لأم���ل  �أهمية  ع��ن  ع���رّبت  �إن�شانية  م�شاهد  بعد 
�ل�شرطان و�لتغلب عليه، �ختتمت م�شرة لنحيا �لريا�شية �لعاملية �لتي تنظمها 
جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان، م�شاء �ل�شبت، فعاليات دورتها �لثانية، �لتي 
 200 ن��اج��ي��اً،  3000 �شخ�س وم��ق��ّدم رع��اي��ة، و250  م��ن  �أك���رث  ���ش��ارك فيها 
متطوعاً من خمتلف �جلن�شيات، بالتاأكيد على �أهمية �لوعي �ملجتمعي، وجهود 
�لرعاية، يف م�شرة عاج �ملر�شى، و�لدور �لذي تلعبه يف ح�شد �لطاقات جلعل 

�ل�شرطان جمرد ذكرى يف حياة �لإن�شان. 

حكايات
وخال �لفعاليات �لتي ُنِظم خالها جمموعة من �لأن�شطة �لتي تنوعت ما بني 
كثرة  وجت��ارب  ق�ش�س  على  �مل�شاركون  تعّرف  و�لريا�شية،  و�لفنية  �لرتفيهية 
و�أق��ارب �مل�شابني،  �أنحاء �لعامل لناجني ومقدمي رعاية و�أ�شدقاء  من خمتلف 
حكايات تروي �لأمل، وتقود نحو �لتعّرف على قدرته يف �شناعة �مل�شتحيل، حيث 
�أكدت �لناجية �بتهاج، �لتي تو�جدت رفقة زوجها خالد، مقّدم �لرعاية و�ل�شريك 
يف رحلة عاجها، على �أن �ل�شرطان مثله مثل �أي مر�س �أخر لكن على �لإن�شان 
باأنه قادر  �ملبكرة، و�أن يت�شّلح بالأمل ويوؤمن  �أن يبادر على �لدو�م بالفحو�شات 

على جتاوزه. 
�لثالثة،  مرحلته  يف  �ل��ث��دي  �شرطان  مب��ر���س  ت�شخي�شي  مت  “عندما  وق��ال��ت: 
�شعرت وقتها �أن �حلياة توقفت، و�أن �لو�قع �لذي �أعي�شه بات بعيد�ً عما �أتخيل، 
فكرت باأبنائي، و�أ�شرتي، وبد�أت يف رحلة �لعاج �لتي د�مت خم�س �شنو�ت، تعلمت 
خالها �لكثر من �لِعرب و�لتجارب، �شاندين زوجي خال هذه �لفرتة، وقف �إىل 

جانبي طو�ل مدة عاجي.
�أ�شدقاء مر�شى  وتابعت:�كت�شفت �شعادة ل تو�شف عندما تعّرفت على جمعية 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  ت��ق��وده��ا  �ل��ت��ي  �لنبيلة  �جل��ه��ود  ه��ذه  �ل�����ش��رط��ان، 
�ل�شارقة، �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي، �لرئي�س �ملوؤ�ش�س جلمعية 
�أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان، قّدمت يل �ل�شيء �لكثر وميكنني �لقول �إنها كانت 
�أ�شفى من هذ� �ملر�س من خال ما وجدته من دعم  �أن  – بعد �هلل - يف  �شبباً 

ومتابعة م�شتمرة من جميع �لقائمني عليها. 
من جهتها قالت �لناجية هدى: مت ت�شخي�شي باملر�س يف �لعام 2015، وتعافيت 
منه – بحمد �هلل - �لعام �ملا�شي، وقبيل �كت�شايف �لإ�شابة كنُت �أ�شعر بالإرهاق 
�ملتو��شل �لذي يزد�د يوماً بعد يوم، ثم �أبلغوين باإ�شابتي ب�شرطان �لدّم �حلاّد، 
مكثت ملدة 8 �أ�شهر يف غرفة عزل تلقيت خالها تربعات �لنا�س �أ�شحاب �لعطاء 

و�لإن�شانية بالدم، وبد�أت يف رحلة �لعاج. 
ومهما  �ب���د�ً  �ل�شت�شام  ب��ع��دم  نف�شي  �أخ���ربت  �لأوىل  �للحظة  منذ  وت��اب��ع��ت: 
�أمي،  كانت �لظروف، وما �شاعدين على �لتحلي بال�شرب و�لعزمية و�لأم��ل هي 
مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية  على  ذلك  بعد  وتعرفت  و�أهلي،  وعائلتي،  و�أ�شدقائي، 
على  وعرفتني  و�ل��دع��م،  �لرعاية  �أ�شناف  خمتلف  يل  قدمت  �لتي  �ل�شرطان، 
�أ�شخا�س عانو� من نف�س �لآلم وت�شاركت معهم �لتجارب خال رحلة عاجهم، 
وهذ� بالن�شبة يل كان طريقاً مهماً و��شتثنائياً عزز من ثقتي بنف�شي و�إمياين باأن 
�أن يتكاتف �جلميع للق�شاء  �ل�شرطان لي�س م�شاألة �شخ�شية وح�شب، بل يجب 

عليه يف نف�س �ملري�س قبل ج�شده«. 
باأنني  �لطبيب  �أبلغني  عندما  �أ���ش��ّدق  مل  “كلوي”:”  �لناجية  قالت  ب��دوره��ا 
م�شابة بال�شرطان، حاولت �أن �أكذب �لأمر، لكن �شرعان ما تاأكدت باأنه حقيقة، 
وبد�أت يف رحة �لعاج، وكافحت، وبذلت ق�شارى جهدي من �أجل �لنت�شار عليه، 

وت�شاندين  �إىل جانبي  د�ئماً  كانت  لذلك،  �لأ�شا�شي  �لد�فع  �أمي هي  كانت  لقد 
باأن يكون �لأمر  يف كّل حلظة من تلك �للحظات«.  وتابعت: “دعوت �هلل مر�ر�ً 
�شريعاً ول يتطلب �أي معاناة وجهد�ً، وقد ��شتجاب لدعائي، ومل مير يوماً دون 
و�لأه��ل من حويل قدمو� يل  �لأ�شدقاء  بي،  �ملحيطني  �لأ�شخا�س  م��وؤ�زرة من 
�لكثر من �لدعم و�ملوؤ�زرة، وها نحن �ليوم يف ختام هذه �مل�شرة �لتي جئت لها 
بد�فع �مل�شوؤولية جتاه �لآخرين، كّل ما �شاهدناه من مظاهر هي تعريف لاأمل 
و�لإ�شر�ر، �جلميع هنا يغر�شون يف د�خل �لن�شان �لإميان باأن �ل�شرطان جمرد 
جمعية  ب��ه  تقوم  �ل��ذي  ف��ال��دور  وقيمتها،  باحلياة  بيقيننا  عليه  نتغلب  مر�س 

�أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان كبر ومهم ويعزز �لأمل«. 
�شرطان  �لناجية من  �شقيقته  ر�ف��ق  �ل��ذي  “ريك”،  �لرعاية  ق��ال مقدم  ب��دوره 
�لعظام، وزوجته �لناجية من �شرطان �لثدي: “مقدم �لرعاية هو حجر �لأ�شا�س 
�حلياة  يقود  �ل��ذي  فهو  �ل�شرطان،  �شد  �لأ�شخا�س  يخو�شها  �لتي  �ملعركة  يف 
�أمامهم، �ل�شخ�س �لذي يرهن حياته كلها من �أجل �لآخرين ول ينتظر �أبد�ً �أي 
مكافئة �أو جائزة من �أحد، فاملقابل �لوحيد �لذي يبحثه عنه هو �شفاء �ل�شخ�س 

�لذي ير�فقه طو�ل هذه �لرحلة. 
وتابع: بعد �أن متر مو�قف �شخ�شية وب�شكل مبا�شر مع �مل�شابني تبد�أ يف مر�كمة 
�لتجارب، يف �ل�شابق مل �أكن �أعلم �شيئاً عن هذ� �ملر�س ولي�س يل عاقة بالعلوم 
�لطبية، ولكن بعد �أن مت ت�شخي�س �شقيقتي باملر�س بد�أت يف خو�س هذه �لتجربة، 
ُت�شفى وبالفعل ح�شل، وبعد  �أن  و��شتلمت زمام �لأمور عنها، وكانت غايتي هي 
�شنو�ت �أ�شيبت زوجتي، ومل �أتركها حلظة خال �لع�شر �شنو�ت �لتي خا�شتها مع 
هذ� �ملر�س �لذي ل �أنكر �أن للطب و�لدو�ء و�لعاجات دور مهم فيه، لكن هناك 
عاج �آخر و�أكرث �أهمية يتجلى يف �لأمل و�لإ�شر�ر على �حلياة رفقة �لآخرين، 

وما هذه �مل�شرة �إل ذلك �لعاج. 

تتويج للحياة
وعلى �متد�د 24 �شاعة متو��شلة، تظافرت �جلهود، وتقاطعت �خلطى من �أجل 
�إطاق ر�شالة �إن�شانية غاية يف �لأهمية مفادها �أن �لأمل و�لوعي و�لعزمية �شاح 
مهّم ملو�جهة هذ� �ملر�س، فكان �أن �أ�شاء �مل�شاركون مئات �لفو�ني�س �لتي حملت 
ر�شائل وعبار�ت معنوية وعاطفية ترجمت �لوعي �لذي ميتلكه �أقارب و�أ�شدقاء 
�ملر�س،  ه��ذ�  �شد  معاركهم  تفا�شيل  معهم  عا�شو�  �لذين  و�لر�حلني  �مل�شابني 
كما ُغر�شت ع�شر�ت �ل�شتات ل�شجرة �لغاف �حتفاًء وتخليد�ً لأرو�ح من ذهبو� 
�شحية �ملر�س، وتاأكيد�ً على �أن �ل�شرب و�لتحمل �ل�شفة �لأهم يف هذه �لرحلة، 
وجت�شيد�ً لقدرة تلك �ل�شجرة �لتي تتخذها دولة �لإم��ار�ت رمز�ً للت�شامح على 

حتمل �لظروف �ل�شحر�وية �لتي تعي�س بها. 

تكرمي
جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  جعفر،  �شو�شن  ���ش��ع��ادة  ك��ّرم��ت  �مل�����ش��رة  خ��ت��ام  ويف 
�لعام  �مل��دي��ر  �مل��ا���ش��ي،  �شو�شن  �ل��دك��ت��ورة  ير�فقها  �ل�شرطان،  مر�شى  �أ���ش��دق��اء 
عدد  �أك��رث  �شّجل  �ل��ذي  �لقمة”  “فريق  �ل�شرطان،  مر�شى  �أ���ش��دق��اء  جلمعية 
598458 خطوة، فيما كّرمت كّل من نهاد،  خطو�ت خال �مل�شرة باإجمايل 
من �شركة نفط �لهال �لذي قطع 108065 خطوة، و�أحمد �لبادر، من فريق 
كما مت  97583 خطوة،  �أجنز  �لذي  ووليد  102679 خطوة،  قاطعاً  �لقمة 
47124 خطوة، وفريق  بو�قع  ناجية قطعت خطو�ت  “ ماريا” �أك��رث  تكرمي 
�لذين   ”Bridges not Walls“ وف��ري��ق   »The Incredibles«
�ل�شرطان،  مر�شى  لعاج  ريعه  �شيذهب  مايل  مبلغ  �أك��رب  جمع  معاً  ��شتطاعو� 
بعد مبيعاتهم خال �مل�شرة، وفريق »Karak kids« �لذي فاز بجائزة �أف�شل 

ديكور خال �حلدث. 

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  وزي��ر  �ل��ب��و�ردي  �أحمد  بن  حممد  معايل  ��شتقبل 
�ل�شيدة  باأبوظبي  �ل��دف��اع  وز�رة  مقر  يف  �ل��دف��اع  ل�����ش��وؤون 
و�لوفد  �لفرن�شية  �مل�شلحة  �لقو�ت  وزي��رة  فلور�ن�شباريل 

�ملر�فق لها.
وبحث معايل وزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع ووزيرة �لقو�ت 
و�لعمل  �لتعاون  �للقاء عاقات  �لفرن�شية خال  �مل�شلحة 
�ملتحدة وجمهورية  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �مل�شرتك 
�لدفاعية  و�ل�شوؤون  باجلو�نب  يتعلق  فيما  فرن�شاخا�شة 

و�لع�شكرية.
و��شتعر�س �جلانبان عدد�ً من �مللفات �لإقليمية و�لدولية 
ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ب��ع��دد  �خل��ا���ش��ة  �ل��ت��ط��ور�ت  ع��ن  ف�شًا 

�لهتمام �مل�شرتك.
وز�رة  بني  �لقانونية  �لوثيقة  توقيع  �جلانبان  �شهد  كما 
�لدفاع  ووز�رة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لدفاع 
جلمهورية فرن�شا لتبادل �شابط �لرتباط بهدف ت�شهيل 
�ملجال  �ل��ط��رف��ني يف  ب��ني  �لعملياتي  و�ل��ت��ع��اون  �ل��ت��و����ش��ل 
�لع�شكري وذلك على هام�س �لحتفال بالذكرى �ل�شنوية 
�لعا�شرة لتفاق �لدفاع �لثنائي مع فرن�شا و�لذي �أقيم يف 

قاعدة �ل�شام يف �أبوظبي.
و�أكد معايل وزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع بهذه �ملنا�شبة �أن 
وخا�شة يف  ت�شهد تطور�ً  و�لفرن�شية  �لإمار�تية  �لعاقات 
جت�شد  �لتفاقية  هذه  و�أن  و�لع�شكري،  �لدفاعي  �جلانب 
�ل�����ش��ر�ك��ة مع  ع��اق��ات  تعزيز  على  �ل��دف��اع  وز�رة  ح��ر���س 
�شركائها و�لتز�مها يف تعزيز �أو��شر �لتعاون بني �لبلدين.

من جانبها �أكدت وزيرة �لقو�ت �مل�شلحة �لفرن�شية �أهمية 
ت��ع��زي��ز ودع����م ع��اق��ات �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك��ة ب��ني �لبلدين 
وخ�����ش��و���ش��اً يف �مل��ج��ال �ل��دف��اع��ي و�ل��ع�����ش��ك��ري مب��ا يخدم 

م�شاحلهما.

البواردي يوقع وثيقة قانونية مع وزيرة القوات امل�صلحة الفرن�صية

على مدار 24 �ساعة من الفعاليات الداعمة واملوؤازرة ملر�سى ال�سرطان

ناجيًا و3 اآلف م�صارك ومقدم رعاية عّززوا الأمل واحلياة يف ختام »لنحيا« الثانية   250

اللواء املري يرتاأ�ش الجتماع الأول ملجل�ش ال�صتغالل الأمثل للموارد والإنفاق 

حتتفي باأ�سحاب الإجنازات الريا�سية والفنية والعلمية 

نا�صئة ال�صارقة.. عقول مبدعة ومواهب كبرية يتوجها حفل منارة وطن
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•• دبي-وام: 

�إن  �لجتماعية  و�لتاأمينات  للمعا�شات  �لعامة  �لهيئة  قالت 
باحلد  �ملعا�س  عليه  �ملوؤمن  �لحت��ادي مينح  �ملعا�شات  قانون 
�مل��ع��ا���س عند  ح�����ش��اب  ر�ت���ب  م��ن   100% بن�شبة  �لأق�����ش��ى 
35 ع��ام��اً، وه��ي م��ي��زة يف قانون  �ل���ش��ت��م��ر�ر يف �لعمل مل��دة 
�لتقاعد  �أي �شناديق  تتوفر يف  ما  ن��ادر�ً  �ملعا�شات �لحت��ادي 

�لأخرى حول �لعامل.
و�أو�شحت حنان �ل�شهاوي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ملعا�شات 
�إن �ملعا�س �لتقاعدي يرتفع كلما ز�دت �شنو�ت خدمة �ملوؤمن 

عليه، حيث يرتفع من %60 عن 15 �شنة خدمة �إىل 70% 
عن 20 �شنة يف �خلدمة، ويزد�د �ملعا�س ب�شكل تلقائي بن�شبة 
عليه يف �لعمل  �ملوؤمن  يق�شيها  �إ�شافية  �شنة  كل  عن   2%
بحيث �إذ� ق�شى 25 �شنة �رتفع معا�شه �إىل %80 من ر�تب 
ح�شاب �ملعا�س و�إىل %90 عند 30 �شنة يف �خلدمة ثم �إىل 

�خلدمة. يف  �شنة   35 عند   100%
وقالت �إ�شافة �إىل ذلك فاإن �ملوؤمن عليه مينح مكافاأة بو�قع 
3 �أ�شهر من ر�تب ح�شاب �ملعا�س عند كل �شنة يق�شيها بعد 
35 عاماً، وعلى �شبيل �ملثال �إذ� ق�شى �ملوؤمن عليه 38 عاماً 
يف �خلدمة وكان ر�تب ح�شاب معا�شه 60 �ألفاً فاإنه مينح �إىل 

جانب معا�شه 180،000 درهم عن كل �شنة من �ل�شنو�ت 
�ملكاأفاة  �إجمايل  �أن  �أي  �شنة،   35 بعد  ق�شاها  �لتي  �لثاث 
 540،000 ت�شبح  �شنو�ت  �لثاث  عن  �ملعا�س  �إىل  �إ�شافة 

درهم.
�أغلب  �أن ر�تب ح�شاب �ل�شرت�ك يف �لهيئة ميثل  و�أو�شحت 
�لر�تب  ي�شمل  حيث  �لر�تب،  يف  �ملهمة  �لرئي�شية  �لعنا�شر 
�ل�شكن،  ،ب���دل  �ملعي�شة  غ���اء   ، �لأب���ن���اء  ع���اوة   ، �لأ���ش��ا���ش��ي 
و�لعاوة �لجتماعية، وبالتايل عندما يتقاعد �ملوؤمن عليه 
�لتقاعد،  عند  ملعا�شه  �لرئي�شي  �ملكون  �لعنا�شر  ه��ذه  تظل 
�لذي  للر�تب  وم��ق��ارب��اً  مرتفعاً  معا�شه  يظل  لذلك  وتبعاً 

على  يعتمد  ه��ذ�  لكن  عمله،  ر�أ����س  على  وه��و  يتقا�شاه  ك��ان 
�شرط رئي�شي وهو زيادة مدة خدمته و�شوًل �إىل مدة �حلد 

�لأق�شى للمعا�س.
عليهم  للموؤمن  �لتاأمينية  �ملميز�ت  �أن  �ل�شهاوي  و�أ�شافت 
ترتفع مع زيادة �شنو�ت �خلدمة يف ظل �حتمال زيادة �لر�تب 
ح�شاب  ر�تب  �رتفاع  وبالتايل  �لرتقيات  نتيجة  �مل�شتقبل  يف 
م�شتحقاته  عليه  بناء  ت�شوى  �ل��ذي  عليه  �مل��وؤم��ن  ����ش��رت�ك 
�ملنافع  حت�شنت  �لر�تب  �شقف  �رتفع  كلما  �أن��ه  �إذ  �لتاأمينية، 
عليه  للموؤمن  ي��وف��ر  �ل���ذي  �لأم���ر  تقائي  ب�شكل  �لتاأمينية 

معا�شاً ذ� قيمة مرتفعة عن �لتقاعد.

•• اأبوظبي -الفجر:

للعلوم  خ���ل���ي���ف���ة  ج����ام����ع����ة  �أع����ل����ن����ت 
�لبحثية  �جل��ام��ع��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
�لتي تركز على �لنهو�س بالتعليم من 
و�كت�شاف  و�لبحث  �لتدري�س  خ��ال 
عزمها  ع��ن  �م�����س  �مل��ع��رف��ة،  وتطبيق 
�لوطني  بالعيد  �حتفالية  تنظيمها 
�لثامن و�لأربعني لدولة �لإم��ار�ت يف 
يف  نوفمرب  م��ن  و�لع�شرين  �ل�شاد�س 
�لرئي�س  �حلرم  �جلامعيني،  حرميها 
�شت�شمل  حيث  �ل��ن��خ��ل،  �شا�س  وح���رم 
و�لأن�شطة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�ملتنوعة �لتي ينظمها طلبة �جلامعة. 
ينظم طلبة جامعة خليفة من خمتلف 
�لأندية �لطابية �حتفالت و�أن�شطة 
�لوطني  �ل��ع��ي��د  مب��ن��ا���ش��ب��ة  م��ت��ن��وع��ة 
�ل�48 لدولة �لإمار�ت و�لتي �شت�شلط 
�ل�شوء على عام �لت�شامح �لذي يوؤكد 
دور دول��ة �لإم��ار�ت �لعاملي يف حتقيق 

مفهوم �لتعاي�س وقبول �لآخر.
و���ش��ي��ت��خ��ل��ل ف��ع��ال��ي��ات �حل��ف��ل تقدمي 
عر�س لإرث �ل�شيخ ز�يد وفيلم ق�شر 
وذلك  للت�شامح،  ز�ي���د  تعهد  بعنو�ن 

�لذي  �لرئي�س  �لعر�س  �لبدء يف  قبل 
يقدمه نادي وم�شرح �لإمار�ت.

�مل���و����ش���وع، قال  ل���ه ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
�لدكتور عارف �شلطان �حلمادي، نائب 
خليفة  جل��ام��ع��ة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
يف  “ي�شعدنا  و�لتكنولوجيا:  للعلوم 
�لفعاليات  ن�شهد  �أن  خليفة  جامعة 
�حتفاًل  �لتي ينظمها طلبة �جلامعة 
�ل�48،  �لإم����ار�ت����ي  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 

�لتز�م �جلامعة  �لأن�شطة  توؤكد  حيث 
�أر�شى  �ل��ذي  �لت�شامح  بنهج  وطلبتها 
ق��و�ع��ده �ل��ق��ائ��د �مل��وؤ���ش�����س �مل��غ��ف��ور له 
نهيان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 
�حلكيمة،  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  وق����ي����ادة 
يف  �لحتفالية  �لأن�شطة  جت�شد  فيما 
�رتباط طلبتنا برت�ث  حرمينا مدى 
�لدولة و�إجناز�تها �لتي �شهدتها عرب 
�لقيم  على  للتاأكيد  �إ�شافة  �لع�شور، 

ل�شمان  �هتماماً  �لقيادة  توليها  �لتي 
عملية �لتقدم يف �مل�شتقبل«.

وم���ن �مل��ق��رر �أن ت��ب��د�أ �لح��ت��ف��الت يف 
�ل��ن��خ��ل يف مت���ام �ل�شاعة  ���ش��ا���س  ح���رم 
�ل�شاعة  ���ش��ب��اح��اً، ويف مت��ام  �ل��ع��ا���ش��رة 
�جلامعة  ح����رم  يف  ع�������ش���ر�ً  �ل���ر�ب���ع���ة 
خيماً  �حل���ف���ل  و���ش��ي�����ش��م  �ل���رئ���ي�������س. 
ت�شمل  �لطلبة  تنظيم  م��ن  ط��اب��ي��ة 
على �لركن �لإمار�تي �لكوري وخيمة 

ل���ع���ام �ل��ت�����ش��ام��ح، وم��ت��ح��ف �ل���ذ�ك���رة 
متثل  خا�شة  خيمة  وهناك  �لوطني، 

�لإمار�ت«. دولة  يف  �لطب  “تطور 
و�شي�شارك جمل�س طلبة جامعة خليفة 
تنظيم  خ����ال  م���ن  �لح���ت���ف���الت  يف 
م�شابقة للت�شوير �لفوتوغر�يف حتت 
�لكامر�”،  بعد�شة  “�لإمار�ت  عنو�ن 
و�لتي �شتعر�س من 8 �إىل 10 �شور 
�حرت�فية مت �لتقاطها من قبل طلبة 

جامعة خليفة �شمن مو�شوع “معامل 
يف دولة �لإمار�ت”، حيث �شتقوم جلنة 
باختيار  خ���ال �حل��ف��ل  �حل���ك���ام  م���ن 
�لفائز �لأول و�لثاين و�لثالث و�لذين 
�شيحظون بجو�ئز قيمة عن م�شابقة 

�لت�شوير �لفوتوغر�يف.
�لكوري  �لإمار�تي  �لركن  و�شيحتوي 
وجمل�س  �إم�������ار�ت�������ي  جم���ل�������س  ع���ل���ى 
�إمار�تي كوري وحتدي  كوري، ودّك��ان 

�إ�شافة  لاأطفال،  ومنطقة  �لهند�شة 
�ل�شور  للتقاط  �شغرة  خيمة  �إىل 

�لتذكارية.
�لت�شامح،  م���ف���ه���وم  مت���ث���ل  وك���ون���ه���ا 
�لت�شامح”  “عام  خ��ي��م��ة  ���ش��ت�����ش��ل��ط 
دولة  حمافظة  كيفية  ع��ل��ى   �ل�����ش��وء 
مال  ك��ر�أ���س  مكانتها  ع��ل��ى  �لإم�����ار�ت 
تاأ�شي�شها،  بد�ية  منذ  للت�شامح  عاملي 
�شعوب  ب��ني  للتو��شل  ج�شر�ً  وكونها 

�ل��ث��ق��اف��ات، فهي  �ل��ع��امل م��ن خمتلف 
و�لحرت�م  �لنفتاح  من  بيئة  جت�شد 
وتعزيز  �لتطرف  �أ�شكال  جميع  ونبذ 
ومن  �ل�����ش��ع��وب.  ب��ني  �لتعاي�س  م��ب��د�أ 
جامعة  طلبة  جمل�س  �شيقوم  جانبه، 
خليفة بالإ�شر�ف على �لطلبة �لذين 
�شيربزون �إجن��از�ت دول��ة �لإم��ار�ت يف 
و�لنفتاح  و�لتعاي�س  �لت�شامح  جمال 

على �لثقافات �لأخرى.

املعا�صات: القانون الحتادي مينح املوؤمن عليه 100 % من راتب ح�صاب املعا�ش اإذا ا�صتمر يف العمل 35 عاما

اخليم الطابية تلقي ال�سوء على متحف الذاكرة الوطني وتطور الطب يف الإمارات والركن الإماراتي الكوري

جامعة خليفة تنظم حفاًل للعيد الوطني بفعاليات عن عام الت�صامح واإرث زايد يف ال�صاد�ش والع�صرين من نوفمرب

•• كينيا-الفجر:

�أكد �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي، رئي�س جمل�س �ل�شارقة لاإعام، 
�ملبعوث �لإن�شاين ملوؤ�ش�شة �لقلب �لكبر، �لتز�م �إمارة �ل�شارقة وموؤ�ش�شاتها، 
يد  وم��د  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  كافة  يف  و�ملحتاجني  لاجئني  دعمها  مبو��شلة 
�لعون لهم م�شر�ً �إىل �أن �لتعاون على �خلر ميثل جوهر ثقافة �ملجتمع 

�لإمار�تي وقاعدة �لعاقات �لر��شخة بني موؤ�ش�شاته و�أفر�ده.
موؤ�ش�شة  نظمتها  �لتي  �مليد�نية  �ل��زي��ارة  لوفد  تروؤ�شه  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
ع���دد من  �ل��اج��ئ��ني يف كينيا مب�����ش��ارك��ة  �إىل خم��ي��م��ات  �ل��ك��ب��ر  �ل��ق��ل��ب 
�مل�شوؤولني ورجال �لأعمال �لإمار�تيني، �لذي �شم كًا من �شعادة �للو�ء 
�شيف �لزري �ل�شام�شي، �لقائد �لعام ل�شرطة �ل�شارقة، و�شعادة علي �شامل 
�ملدفع،  �لدكتور خالد عمر  �ل�شارقة،  و�شعادة  �ملدفع، رئي�س هيئة مطار 
�هلل  عبد  علي حممد  و�شعادة  )�شم�س(،  لاإعام  �ل�شارقة  رئي�س مدينة 
�خليال، ع�شو جمل�س �لإد�رة يف غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة، و�شعادة 
ح�شن  و�شعادة  للعقار�ت،   �لغامن  �شركة  رئي�س  �ل�شويدي،  غ��امن  �شعيد 
و مرمي حممد  لاإعام،  �ل�شارقة  عام جمل�س  �أمني  �ملن�شوري،  يعقوب 

�حلمادي، مدير موؤ�ش�شة �لقلب �لكبر.
وتاأتي هذه �لزيارة، ترجمًة لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
وتوجيهات  �ل�شارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن 
قرينة �شموه، �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي، رئي�شة موؤ�ش�شة 
�ل��اج��ئ��ني ل��دى �ملفو�شية  �ل��ب��ارزة ل��اأط��ف��ال  �مل��ن��ا���ش��رة  �ل��ك��ب��ر،  �لقلب 
�ملزيد  ح�شد  �إىل  وت��ه��دف  �ل��اج��ئ��ني،  ل�����ش��وؤون  �ملتحدة  ل���اأمم  �ل�شامية 
وتوفر  كانو�  �أينما  و�ملحتاجني  �لاجئني  مل�شاندة  �ملجتمعي  �لدعم  من 
�لعي�س  �لأ�شا�شية ودعمهم مب�شاريع م�شتد�مة متكنهم من  �حتياجاتهم 

تنفذها  �لتي  نوعها  من  �لثالثة  �ل��زي��ارة  وه��ي  و��شتقر�ر،  باأمان  �لكرمي 
�ملوؤ�ش�شة لوفود من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س. 

و�ل�شلطات  �لكينية  �حلكومة  عن  ممثلني  زي��ارت��ه  خ��ال  �لوفد  و�لتقى 
�مل��ح��ل��ي��ة ومم��ث��ل��ني ع���ن �مل��ف��و���ش��ي��ة �ل�����ش��ام��ي��ة ل�������ش���وؤون �ل���اج���ئ���ني، �إىل 
�لاجئني  �أو���ش��اع  معهم  وتباحث  �للجوء،  خميمات  عن  ممثلني  جانب 
تنفيذ  على  �لإ���ش��ر�ف  و�آل��ي��ات  �مل�����ش��اع��د�ت  �إي�����ش��ال  و�شبل  و�حتياجاتهم 
م�شاندة  كيفية  �إىل  بالإ�شافة  �مل�شتد�مة،  �لأ�شا�شية  �خلدمات  م�شاريع 

�جلهات �لتي ترعى وتنظم �حلياة �ليومية يف �ملخيمات.
و�أو�شح �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي، �أن �طاع موؤ�ش�شات �لدولة على 
�ملوؤ�ش�شات  �إىل �حتياجاتهم، ميّكن  �أو�شاع �لاجئني عن كثب و�ل�شتماع 
من ت�شميم وتنفيذ بر�مج �إن�شانية ذ�ت نفع مبا�شر وكفاءة عالية، تخفف 
تدريجياً من معاناتهم �ليومية وتر�شي دعائم م�شاريع م�شتد�مة خا�شًة 

فيما يتعلق بتوفر خدمات �لتعليم و�لرعاية �ل�شحية و�لأمن و�لغذ�ء. 
�إن �لعامل �ليوم باأّم�س �حلاجة للقيم  و�أ�شاف �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد: 
و�شعتهم  �لذين  وحماية  �ملرحلة  حتديات  ملو�جهة  �ل�شامية  �لإن�شانية 
تتز�يد فيه  �ل��ذي  �ل��وق��ت  �ل���ش��ت��ق��ر�ر، ففي  ع��دم  م��ن  ظروفهم يف حالة 
م�شببات �لفقر و�للجوء يجب على �خلر �أن يح�شد قو�ه يف �ملقابل، ولي�س 
هناك �أكرث قوًة من �ملجتمعات �لتي تعلن بكامل مكوناتها ��شتعد�دها ملد 
حقوقهم  من  وحرمتهم  �لظروف  �أ�شعفتهم  ملن  وقوية  �شخية  ع��ون  يد 

�لطبيعية يف �حلياة. 
وبح�شب بيانات �ملفو�شية �ل�شامية لاأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لاجئني، تبقى 
كينيا من بني �أكرب �لدول �مل�شت�شيفة لاجئني ب�شفة د�ئمة ب�شبب تدفق 
�أعد�د كبرة منهم من �لدول �ملجاورة هرباً من �ل�شر�ع، حيث بلغ عدد 
�لاجئني حتى �أكتوبر 2019 نحو ن�شف مليون لجئ �أكرث من ن�شفهم 

يف  معظمهم  ويتو�جد  �ل�شود�ن  جنوب  من   25% ونحو  �ل�شومال  من 
خميمني لاجئني، ومتثل �لن�شاء و�لأطفال �لن�شبة �لأكرب من �لفارين 
من جنوب �ل�شود�ن نحو كينيا، كما �أن %63 من لجئي جنوب �ل�شود�ن 

تقل �أعمارهم عن 18 عاماً.
كينيا  يف  �لاجئني  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لتحديات  �أك���رب  �أح���د  �لتعليم  وي�شكل 
خ�شو�شاً مع تز�يد رغبة �لتحاق �لطاب �لاجئني من جنوب �ل�شود�ن 
�إجمايل  م��ن   24% �لطالبات  ن�شبة  ت�شكل  حيث  �ل��ث��ان��وي��ة،  ب��امل��د�ر���س 
للفتيات  �مل��ت��وف��رة  �ل��در����ش��ي��ة  �مل��ق��اع��د  ع��ج��ز يف  م��ع  �مللتحقني،  �ل��ط��اب 
فتاة   400 2019 نحو  �لعام  �إذ تقدمت يف   75% �ل�  �لاجئات يفوق 
بطلب �حل�شول على مقعد يف مدر�شة �لبنات �لثانوية �لوحيدة �ملتو�جدة 
يف خميم كاكوما ومل تلتحق �شوى 90 فتاة ب�شبب حمدودية عدد �ملقاعد 
�لدر��شية، ومن �ملتوقع �أن ينمو معدل طلب �حل�شول على مقاعد در��شية 

يف �لعام 2020 وما بعده.
�أدت �أزمة  وعلى �شعيد �لرعاية �ل�شحية ووفًقا لوز�رة �ل�شحة يف كينيا، 
�جلفاف �إىل تف�شي �لأمر��س ب�شكل م�شتمر، حيث بلغ عدد حالت �لإ�شابة 
بالكولر� 2،466 حالة مع 6 وفيات و477 حالة ح�شبة مع 3 وفيات 

مت �لإباغ عنها يف عام 2019.
لجئني  وي�شم   ،1992 �لعام  �أن�شئ يف  وز�ر �لوفد خميم كاكوما �لذي 
�طلع  ،كما  و�أثيوبيا  و�ل�شومال  �ل�شود�ن  من  �أغلبهم  جن�شية   22 من 
على �أو�شاع مدر�شة “�أجنلينا جويل”، �لتي تعترب و�حدة من 26 مدر�شة 
�ل�شامية  للمفو�شية  �خلا�شة  �ملبعوثة  �ن�شاأتها  �لتي  �ملخيم،  يف  �بتد�ئية 
لاأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لاجئني، �أجنلينا جويل يف �لعام 2002، بهدف 
توفر بيئة تعليمية �آمنة للفتيات �لاجئات، حيث و�شل عدد �لطالبات 
�ملنت�شبات للمدر�شة حتى �لآن 250 طالبة من خمتلف �ملر�حل �لدر��شية، 

�بتد�ء من �ل�شف �خلام�س وحتى �ل�شف �لثامن.
�شحية  مر�كز   8 توفرها  �لتي  �ل�شحية  �خل��دم��ات  على  �لوفد  وت��ع��ّرف 
تدعمها �ملفو�شية، بالتعاون مع وز�رة �ل�شحة يف كينيا، حيث تعرفو� على 
و�ملجتمع  لاجئني  �أ�شا�شية  �شحية  خدمات  من  �ملر�كز  تلك  تقدمه  ما 

�ملحلي �مل�شيف، حيث يقع �ملخيم على م�شارف مدينة كاكوما. 
�لقلب  قالت مرمي حممد �حلمادي، مدير موؤ�ش�شة  �لزيارة  وحول هذه 
م�شوؤولني  بح�شور  كينيا  �إىل  �لكبر  �لقلب  زي���ارة  ت��رتج��م  �لكبر:” 
�جلهات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة يف �لدولة، حر�س �ملوؤ�ش�شة على 
معرفة �أو�شاع �لاجئني يف خميماتهم، لتطوير �مل�شاريع و�لرب�مج �لتي 
ت�شتهدف م�شاعدتهم و�شمان ��شتجابتها للتحديات �لتي يعانونها ب�شكل 
يومي، كما جت�شد م�شاعينا نحو تعميم �لعمل �لإن�شاين وتر�شيخ ثقافته 

لدى �ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د يف �ملجتمع �لإمار�تي«. 
 و�أ�شافت �حلمادي: “ كانت نتائج �لزيار�ت �ل�شابقة مثمرة وجنم عنها 
بناء م�شت�شفى يف بنغاد�س بالتعاون مع منظمة �أطباء با حدود، ونحن 
�لإن�شانية  �مل�شاريع  م��ن  �مل��زي��د  �شت�شهد  �ل��ق��ادم��ة  �لأع����و�م  ب��اأن  ثقة  على 
للفقر�ء  �لأ�شا�شية  �لحتياجات  لتلبية  �إمار�تية  موؤ�ش�شات  تنفذها  �لتي 

و�لاجئني يف �ملناطق �ملت�شررة«. 
بنت  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  �ل�شارقة،  �ل�شمو حاكم  وكانت قرينة �شاحب 
حممد �لقا�شمي، �أطلقت موؤ�ش�شة �لقلب �لكبر ر�شمياً يف يونيو 2015، 
بتحويل  ق�شى  ق��ر�ر�ً  �إ�شد�رها  بعد  لاجئني،  �لعاملي  �ليوم  مع  تز�مناً 
�إن�شانية عاملية، بهدف م�شاعفة جهود  �إىل موؤ�ش�شة  �لكبر  حملة �لقلب 
�لعامل،  �أنحاء  و�ملحتاجني يف خمتلف  و�مل�شاعدة لاجئني  �لعون  تقدمي 
ما �أ�شاف �لكثر �إىل ر�شيد دولة �لإمار�ت �حلافل بالعطاء�ت و�ملبادر�ت 

�لإن�شانية، وعزز من �شمعتها �إقليمياً ودولياً.

القلب الكبري وم�سوؤولون اإماراتيون يطلعون على احتياجات خميمات الاجئني يف كينيا

�صلطان بن اأحمد القا�صمي: التعاون على اخلري جوهر ثقافة املجتمع الإماراتي وقاعدة العالقات الرا�صخة بني موؤ�ص�صاته واأفراده

•• اأبوظبي -وام:

ك�شفت �للجنة �ملنظمة لاحتفال �لر�شمي باليوم �لوطني 48 لدولة �لإمار�ت 
عن �أجندة عر�س �إرث �لأّولني �مل�شرحي �لذي �شيقام يف مدينة ز�يد �لريا�شية 
يف �لثاين من دي�شمرب �لقادم وي�شتمر ملدة خم�شني دقيقة متوقعة ح�شور �كرث 

من 20 �لف �شخ�س.
بثقافة وتاريخ دولة  �ملتجّذرة  �لق�ش�س  �مل�شرحي  �لأّول��ني  �إرث  و�شروي عر�س 
�لإمار�ت وي�شلط �ل�شوء على �لقيم �لنبيلة �لتي ُبنيت دولة �لإمار�ت على �أ�ش�شها 

و�لتي حتر�س �لأجيال على تو�رثها جيًا بعد جيل.
وقال �ملتحدث �لر�شمي با�شم �للجنة �ملنظمة �شعيد �ل�شويدي يف ت�شريح لوكالة 
�نباء �لمار�ت و�م �ن �إرث �لأولني يعترب �كربعر�س م�شرحي يف تاريخ �حتفالت 
�لدولة باليوم �لوطني ويحتفي بالقيم �لنبيلة �لتي تربى وترعرع عليها �لباء 
ه��ذ� يف  و�لتي لت��ز�ل موجودة �ىل يومنا  �لبناء من بعدهم  و�لج���د�د وورثها 
�ملجتمع �لمار�تي م�شيفا �ن �لعر�س هو عبارة عن ق�ش�س م�شتوحاة من �رث 
�لجد�د �لقائم على قيم �لكر�مة و�ل�شهامة و�ل�شرب ولكل ق�شة عربة خمتلفة 

عن �لخرى ي�شتفيد منها �حل�شور.

و��شار �ىل �ن عدد �مل�شاركني يف ��شتعد�ت هذ� �لعر�س تبلغ نحو 5000 م�شارك 
من 70 دولة خمتلفة �أما عدد �لعار�شني �لذين �شوف يوؤدون �لعر�س �مل�شرحي 
فقد بلغو� 900 عار�س من 50 دولة. وذكر �ن م�شاحة من�شة �مل�شرح �لتي تبلغ 
مرت   12 علوها  �شا�شة   22 جنباتها  على  ن�شبع  مربع  مرت  �لف   10 ح��و�يل 
�شت�شتخدم لعر�س مقاطع �لفيديو و�لر�شوم �ملتحركة و�ملوؤثر�ت �لب�شرية �ملطّورة 
خ�شي�شاً لاحتفال ��شافة �ىل 250 مكرب� لل�شوت و2500 وحدة ��شاءة. كما 
مت ��شتخد�م �أكرث من 3 كيلومرت�ت من �لأقم�شة �لد�كنة لت�شكيل خلفية من�شة 
�لعر�س وت�شميم �أكرث من 1،700 زي �شرتديها �لعار�شون خال �لحتفال 

حيث مت �إنتاج جميع �لأزياء يف �لإمار�ت بني �أبوظبي ودبي و�ل�شارقة مت ��شتخد�م 
16،500 مرت مربع من �لأقم�شة فيها و�شبغها با�شتخد�م 26 لوناً خم�ش�شة 

لإنتاج �لأزياء �لتي �شتظهر خال �لعر�س.
و�أو�شح �ل�شويدي �أن �للجنة وفرت ت�شهيات لأ�شحاب �لهمم عرب وجود �ملر�فق 
و�خلدمات �لتي تتنا�شب مع �حتياجاتهم كما ميكن لكبار �ل�شن و�أ�شحاب �لهمم 
�حل�شول على �لتذ�كر جماناً عن طريق �إبر�ز بطاقة �لهوية وحجزها عرب رقم 
�لت�شال 80086823 كما ميكن لاأطفال بعمر �ل�شنتني �أو �أقل من �لدخول 

�ىل �حلفل �لر�شمي بدون تذكرة.

الف �صخ�ش يتوقع ح�صورهم لعر�ش اإرث الأولني 2 دي�صمرب مبنا�صبة اليوم الوطني 48  20
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عربي ودويل

�إىل  �لأ���ش��رت�يل  �ل��ربمل��ان  دع��ا رئي�س جلنة �ل�شتخبار�ت و�لأم���ن يف 
منح �للجوء �إىل رجل ُقّدم على �أنه جا�شو�س �شيني �شابق هرب �إىل 
�أ�شرت�ليا وك�شف عن معلومات مدوية حول عمليات جت�ش�س ين�شبها 

�إىل بكني.
ووفق جمموعة “ناين” �لإعامية، فاإن هذ� �جلا�شو�س �لذي عرفت 
هويات  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة  لا�شتخبار�ت  ك�شف  ليكيانغ  و�ن��غ  با�شم  عنه 
يف  متمركزين  �ل�شينية  �لع�شكرية  �ل�شتخبار�ت  يف  كبار  م�شوؤولني 

هونغ كونغ.
يف  �ل�شينيني  �ل��ع��م��اء  عمل  طريقة  ح��ول  تفا�شيل  و�ن���غ  و�أو���ش��ح 
�مل�شتعمرة �لربيطانية �ل�شابقة وتايو�ن و�أ�شرت�ليا. وقال �إنه �شارك 

يف عمليات �خرت�ق وتدخل يف �ملناطق �لثاث.
تاأ�شرة  ل��دي��ه  �ل���ذي  �ل�شابق  �ل�شيني  �جل��ا���ش��و���س  يعي�س  وح��ال��ي��اً، 
�شياحية، يف �شيدين مع زوجته و�بنه بح�شب “ناين” �لتي كانت �أول 

من ك�شف عن ت�شريحاته �ل�شبت.
�لأ�شرت�يل  �ل��ربمل��ان  يف  و�لأم����ن  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  جلنة  رئي�س  ور�أى 
�لنائب �أندرو ها�شتي، وهو منتقد �شر�س لبكني، �أن على �أ�شرت�ليا �أن 

متنح و�نغ �للجوء �ل�شيا�شي.
يف  ي��رغ��ب  �شخ�س  �أي  “بر�أيي  “ناين”  جم��م��وع��ة  ل�شحف  وق���ال 

م�شاعدتنا يف �لدفاع عن �شيادتنا، ي�شتحّق �حلماية«.

�أطفالها  ب�شحبة  د�ع�����س  تنظيم  �أن�����ش��ار  م��ن  �أمل��ان��ي��ة  �شيدة  و�شلت 
�لثاثة �إىل مطار فر�نكفورت بغرب �أملانيا م�شاء �أم�س �لأول.

�لأملانية  �لأن��ب��اء  لوكالة  �لحت��ادي��ة  �ل�شرطة  با�شم  متحدث  و�شرح 
)د.ب.�أ( �إن �أربعة �أ�شخا�س و�شلو� من مدينة �أربيل، �شمايل �لعر�ق، 
10ر21  �ل�شاعة  �أملانية  طائرة  منت  على  فر�نكفورت  مدينة  �إىل 
)بالتوقيت �ملحلي(. و�أو�شح �ملتحدث �أنه مت نقل �لأربعة من �شوريا 
قامت  �ل�شرطة �لحت��ادي��ة  �أن  م��وؤك��د�ً  ���ش��اب��ق،  وق��ت  �ل��ع��ر�ق يف  �إىل 
بتطبيق �شروط �لدخول �ملعتادة، بالن�شبة لهم. و�أ�شاف �ملتحدث �أن 
�ملعنية يف ولية هي�شن، حيث تقع فيها فر�نكفورت،  �شلطات �لأمن 
�شتتوىل �لتحقيق يف ق�شية �ملر�أة. وهذه �أول مرة يتم فيها ��شتعادة 
�شيدة �شافرت �إىل مناطق كانت ي�شيطر عليها د�ع�س، �إىل �أملانيا بدعم 

من �حلكومة �لحتادية.
وكانت �أملانيا يف �ل�شابق ت�شاعد فقط يف خروج �أطفال من مع�شكر�ت 
بتهمة  للتحقيق  �ل��ع��ائ��دة  �ل�����ش��ي��دة  وتخ�شع  �ل�����ش��وري��ة.  �لع��ت��ق��ال 
رعاية  و�ج��ب  �ه��م��ال  وك��ذل��ك  �أجنبية،  �إره��اب��ي��ة  جلماعة  �لن�شمام 
وتربية �أطفالها، بح�شب ت�شريحات متحدث با�شم �لدعاء �لعام يف 
�أمر �عتقال بحقها  �أنه لي�س هناك  �أكد  فر�نكفورت. ولكن �ملتحدث 
حالياً. و�أو�شح �أن �ملر�أة تبلغ من �لعمر 30 عاماً، دون �لإف�شاح عن 
مكان ميادها �أو �إقامتها. و�أ�شاف �ملتحدث �أن ما يحدث لل�شيدة بعد 

و�شولها لأملانيا يعد �شمن �خت�شا�شات �ل�شرطة.

قال م�شوؤول �ن �لبحرية �لأمركية �شتو��شل جهودها لطرد جندي 
�لرئي�س دونالد  يف حتٍد لرغبة  “نايفي �شيلز”،  يف قو�تها �خلا�شة 
�شاب م�شاب من  �أ���ش��ر  بقتل  تهما  غ��الغ��ر  �إدو�رد  وو�ج���ه  ت��ر�م��ب. 
عنا�شر تنظيم د�ع�س طعنا وحماولة قتل مدنيني �آخرين يف �لعر�ق 

يف �لعام 2017،وعرقلة جمرى �لعد�لة.
ومتت تربئة غالغر من معظم هذه �لتهم يف متوز/يوليو لكنه دين 
ب�شب �لتقاط �شورة مع جنود �آخرين �أمام جثة �ل�شاب ومت تخفي�س 
رتبته. لكّن تر�مب قرر يف 15 ت�شرين �لثاين/نوفمرب �جلاري �إلغاء 

قر�ر خف�س رتبة �جلندي �لبالغ 40 عاما.
و�أطلقت �لبحرية هذ� �ل�شبوع �إجر�ء� قد ينتج عنه جتريده وثاثة 
�آخرين يف وحدته من رتبتهم، وهو ما يعني عمليا طردهم من وحدة 
بغ�شب على تويرت �خلمي�س  تر�مب  �شيلز«. وكتب  “نايفي  �لنخبة 
غالغر  �إدو�رد  �لبحرية  وج��ن��دي  �ملقاتل  جت��رد  ل��ن  “�لبحرية  �أّن 
من رتبته«. لكن م�شوؤول كبر� يف �لبنتاغون، طلب عدم ذكر ��شمه 
ملفات  مبر�جعة  خا�شا  جمل�شا  �إّن  �ل�شبت  ق��ال  بحرية،  ليتحدث 

�لعنا�شر “ما�س يف �إجر�ء�ته«.

عوا�شم

�سيدين

برلني

وا�سنطن

حزب نتانياهو ي�صهد اأول حماولة لالإطاحة به 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

بزعامة رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي �ملنتهية  “ليكود”،  تقدم �لنائب عن حزب 
�لأحد بطلب لرئا�شة �حلزب  �أم�س  �شاعار  نتانياهو، جدعون  وليته بنيامني 
لإجر�ء �نتخابات متهيدية قبل 11 دي�شمرب”كانون �لأول” �ملقبل، وذلك �أمًا 
�ملنتمي  د�خ��ل �حل��زب  ر�شمية  �أول حماولة  بنتانياهو. وه��ذه هي  �لإطاحة  يف 
�إىل تيار ميني �لو�شط لاإطاحة بزعيمه منذ �إعان �ملدعي �لعام �لإ�شر�ئيلي 
�أفيخاي مندلبليت �لأ�شبوع �ملا�شي، توجيه �تهامات لرئي�س �لوزر�ء تت�شمن 
�ل�شهر  من   11 يف  وتنتهي  �لأم��ان��ة.  وخيانة  و�لحتيال  ر�شى  على  �حل�شول 
�ملقبل مهلة منحها �لرئي�س روؤفني ريفلني لنو�ب �لكني�شت لت�شكيل حكومة، 
و�إل فاإنه �شيتعني �لتوجه لنتخابات نيابية �شتكون �لثالثة يف �إ�شر�ئيل خال 
“�قرت�حه  �إن  �لقول  �شاعار  عن  �لإ�شر�ئيلي  �لبث  هيئة  ونقلت  و�ح��د.  ع��ام 
�ل�شيا�شية  �لأزم��ة  وينهي  �لكني�شت �حلايل  ت�شكيل حكومة �شمن  �إىل  �شيقود 
�مل�شتمرة منذ عام تقريباً، و�شيمنع �لجنر�ر لنتخابات نحن يف غنى عنها”، 
لنتانياهو  �ملو�لني  �حلزب  �أع�شاء  بانتقاد�ت من  �لفور  على  �لق��رت�ح  وقوبل 
ليكود نر  ح��زب  ع��ن  �لنائب  �ق��رتح  كما  �ل���ولء.  بعدم  �شاعار  �تهمو�  �ل��ذي��ن 
بركات �إجر�ء �نتخابات د�خل �حلزب على من�شب قائم باأعمال رئي�شه فقط، 
�أخرى لا�شتعد�د  لتفادي حدوث �نقاب د�خل �حلزب من جهة، ومن جهة 
ليوم ما بعد نتانياهو. و�أ�شبحت “�حلركة من �أجل جودة �حلكم يف �إ�شر�ئيل” 
على  نتانياهو  �إجبار  �أج��ل  �لعليا من  للمحكمة  دع��وى  تقدم  �أول جهة  �ليوم، 
�ل�شتقالة يف ظل �تهامات �لف�شاد. وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن �لقانون �لإ�شر�ئيلي 
�شده،  �تهام  لئحة  توجيه  ب�شبب  من�شبه  من  بال�شتقالة  نتانياهو  يلزم  ل 
و�إمنا يجربه فقط على �ل�شتقالة �إذ� ما متت �إد�نته يف �لنهاية، وكان نتانياهو 
�أكد �خلمي�س �ملا�شي عزمه على �لبقاء يف من�شبه، وو�شف توجيه لئحة �تهام 

له باأنه �أمر يرقى �إىل م�شتوى “حماولة �لنقاب«.

هل تنجح �سيا�سة الأمر الواقع؟

اعرتاف اأمريكا بامل�صتوطنات لن ينفع اإ�صرائيل 

توتر بني رو�صيا والغربيني يف منظمة حظر الكيميائي
•• الهاي-اأ ف ب:

هذ�  ج��دي��دة  ملو�جهة  �لغربّية  و�ل��ق��وى  رو�شيا  ت�شتعّد 
�لأ�شبوع خال �لجتماع �ل�شنوي ملنّظمة حظر �لأ�شلحة 
�لأوىل  للمّرة  ترقب حتديد حمققيها  مع  �لكيميائّية، 

�مل�شوؤولني عن هجمات كيميائّية وقعت يف �شوريا.
مرتكبي  حت��دي��د  �ملكلفني  �ملحققني  ف��ري��ق  و�شُي�شدر 
هذه �لهجمات يف �شوريا تقريرهم �لأول يف مطلع �لعام 
�ملقبل، ما يثر منذ �لآن توتر� بني �لدول �لأع�شاء يف 

�ملنظمة �لتي تتخذ مقر� لها يف لهاي.
ُيعقد من  �ل���ذي  �مل��ح��وري  �ل�شنوي  �لج��ت��م��اع  وخ���ال 
باإعاقة  ا  خ�شو�شً مو�شكو  ُت��ه��ّدد  �جلمعة،  �إىل  �لإث��ن��ني 
�لأ�شلحة  ح��ظ��ر  م��ن��ّظ��م��ة  م��ي��ز�ن��ّي��ة  ع��ل��ى  �ل��ّت�����ش��وي��ت 
�لكيميائّية لعام 2020 يف حال ت�شّمنت متويًا لفريق 

�ملحّققني.
م�شكات  �شيثر  ذل��ك  ف��اإن  �مليز�نية،  جتميد  ح��ال  ويف 
وفرن�شا  �مل��ّت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �أن  ول���و  للمنظمة،  ك���ربى 
�لّدعم  من  يكفي  ما  لديها  �أّن  تعترب  �ملّتحدة  و�ململكة 

لاإقر�ر �مليز�نّية باأغلبّية كبرة من �لأ�شو�ت.
�ملا�شي  �لعام  جهودها  و�ل�شني  و�إي���ر�ن  رو�شيا  و�شمت 
عليها  �لت�شويت  مت  �لتي  �مليز�نية  �إق��ر�ر  لعرقلة  �شعيا 
27. وياأمل  99 �شوتا مقابل  �لأم��ر بغالبية  يف نهاية 
�لدبلوما�شيون �لغربيون يف �حل�شول على غالبية �أكرب 

هذه �ل�شنة تاأكيد� للدعم �لدويل للمنظمة.
�شوريا  �شديدة من جانب  �لّرغم من �عرت��شات  وعلى 
�ل�193  �لأع�����ش��اء  �ل���دول  غالبّية  ���ش��ّوت��ت  وحلفائها، 

�لعامل، عندها  بقية  يقبلها  �أ�شا�شية  �أو جتاهل، حقائق 
�شيكون من �ل�شعب جد�ً �لقول باأن دوًل تريد �لعرت�ف 

بفل�شطني �شوف ترتوى يف �لأمر.
خارج  حكومات  ملو�فقة  �لكاتب  يلفت  �آخ��ر،  جانب  من 
�إ�شر�ئيل  قالته  ما  على  كبر،  حد  �إىل  �لعربي،  �لعامل 
و�شو�ها  مقاطعات  مع  ��شتهد�فها  �شيا�شة  �أن  من  بحق 
من �لإجر�ء�ت، ي�شعها يف موقف غر عادل، وي�شب يف 
ينبغي  باأنه  �إ�شر�ئيل  قالت  وكلما  و�ح��د.  جانب  �شالح 
تبني  �أم��ام  �لباب  فتحت  كلما  �ملت�شددة،  مو�قفها  تبني 
مو�قف متطرفة لن تفيدها، مبا فيها �إجر�ء�ت �ملقاطعة 

 .)BDS( و�شحب �ل�شتثمار�ت وفر�س �لعقوبات
�لإ�شر�ئيليني  م��ن  يعتقد  م��ن  ح��ت��ى  �ل��ك��ات��ب،  وح�����ش��ب 
بوجوب �لأخذ بعني �لعتبار �لإجماع �لدويل، ويف�شلون 
�أن يكون يف �شف �إ�شر�ئيل، لن يقرب �ملوقف �لأمريكي 

•• وا�شنطن-وكاالت

من �شاأن �عرت�ف �لوليات �ملتحدة ب�شرعية �مل�شتوطنات 
�لإ�شر�ئيلية �أن ي�شر باإ�شر�ئيل �أكرث مما ينفعها، بر�أي 
منتدى  ل��دى  �ل�شيا�شي  �لق�شم  م��دي��ر  ك��وب��ل��و،  مايكل 

�ل�شيا�شة �لإ�شر�ئيلية. 
وح�شب ما كتبه كوبلو، يف موقع “فورين بولي�شي”، مل 
مايك  �لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  �إع��ان  مفاجئاً  يكن 
بومبيو عن تر�جع �لوليات �ملتحدة عن موقف قانون 
�أربعني عاماً، ويعترب  تبنته �خلارجية �لأمريكية طيلة 
�أمر  �لغربية  �ل�شفة  يف  �لإ�شر�ئيلية  �مل�شتوطنات  بناء 
�شمتان  هناك  كانت  ف��اإن  �ل���دويل.  �لقانون  مع  يتنافى 
 – �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  ق�شايا  ح��ي��ال  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شيا�شة  يف 
ب�شاأن  �إ�شر�ئيل  دعم  فهما  تر�مب،  عهد  يف  فل�شطينية، 
مطالب �إقليمية، و�لإ�شر�ر على عدم �أهمية �أي �إجماع 
– �لفل�شطيني.  �لإ�شر�ئيلي  �ل�شر�ع  ب�شاأن  قائم  دويل 
بتلك  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  لرتحيب  �لكاتب  ويلفت 
�لتطور�ت باعتبارها بنظرها مفيدة على �ملدى �لطويل. 
ولكن �إن جنحت حملة �إد�رة تر�مب يف �إقناع �لعامل باأن 
�لإجماع �لدويل ل معنى له، فهي �شت�شر باإ�شر�ئيل من 
عدة نو�حي، ومبا يتجاوز �أية فائدة جتنيها من خال 

مباركة و��شنطن ببناء م�شتوطنات. 
وكما يو�شح �لكاتب، لطاملا كانت �إ�شر�ئيل ثابتة يف قولها 
�إن �ل�شر�ع �لإ�شر�ئيلي – �لفل�شطيني ل ميكن �أن يحل 
�إل عرب مفاو�شات بني �جلانبني، و�أنه ل ميكن فر�س 
حل على �لطرفني من �خل��ارج. وقبل �ملجتمع �لدويل 
�لأمم  ق���ر�ر�ت  م��ن  ع��دد  رب��ط��ت  �ل�شيغة، وفيما  ب��ه��ذه 

�ملتحدة م�شاألة �ل�شيطرة �ملطلقة ب�شرعية �مل�شتوطنات، 
�إىل حل وفر�شه عرب  للتو�شل  مل تبذل م�شاعي ج��ادة 

�لديبلوما�شية �أو �لإكر�ه. 
�إىل ذلك يعتقد كاتب �ملقال �أنه يف حال زعمت �إ�شر�ئيل 
و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �أن���ه ل �أه��م��ي��ة لإج��م��اع دويل على 
�لدول  م��ا مينع بع�س  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ل��ن  �مل�����ش��ائ��ل،  تلك 
ب���دول���ة فل�شطينية  ع���ن �لع�����رت�ف م���ن ج��ان��ب و�ح����د 
1949، وهو  ل��ع��ام  �ل��ه��دن��ة  ���ش��ي��ادة وف��ق خ��ط��وط  ذ�ت 
م�شاعي  وب�شاأن  لتجنبه.  �إ�شر�ئيلية  حكومات  �شعت  ما 
�لإ�شر�ئيلي  بال�شر�ع  تتعلق  �إ�شر�ئيلية  ديبلوما�شية 
من  كثر  يف  �شممت،  باأنها  �لكاتب  ي��رى  �لفل�شطيني، 
دولة  بقيام  و�ح��د  جانب  من  �لع���رت�ف  ملنع  �لنو�حي، 
دولية  هيئات  �شد  �شغط  حمات  و�شملت  فل�شطينية، 
على  �لع��ت��م��اد  عليه  وي�شاف  كع�شو.  فل�شطني  تقبل 
�ملتحدة  �لأمم  ملنع  �لأم��ن  جمل�س  يف  �لأمريكي  �لفيتو 
�ل��ع�����ش��وي��ة، وحتى  م��ن ق��ب��ول فل�شطني ك��دول��ة ك��ام��ل��ة 
�لدعوة �إىل تقلي�س �مل�شاعد�ت �خلارجية للفل�شطينيني 
كو�شيلة  �ل����دويل  �ل��ق��ان��ون  م��ن  ل��ا���ش��ت��ف��ادة  ���ش��ع��و�  �إذ� 

للح�شول على دولة. 
وح�شب �لكاتب، �شيكون ذلك مبثابة كابو�س ديبلوما�شي 
�أبعاد غر م�شبوقة بالن�شبة لإ�شر�ئيل، ومت جتنبه  ذي 
�إىل حد كبر حتى �لآن، ولأن �إ�شر�ئيل لطاملا جنحت يف 
�لقول �إن �إجماعاً دولياً هو �ل�شبيل �لوحيد للتو�شل �إىل 
حل د�ئم يتم عرب مفاو�شات مبا�شرة بني �لطرفني. و�إن 
�أية �شيا�شات  ق�شى �ملوقف �لإ�شر�ئيلي �جلديد باأهمية 
عن  �لنظر  بغ�س  ت��ر�م��ب،  �إد�رة  �أو  �إ�شر�ئيل  تطرحها 
و�حد،  �لرت�جع، من جانب  و�أن��ه ميكن  �لآخرين،  ر�أي 

عدم  طالبة  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  دبلوما�شية  وق��ال��ت 
�لتحقيق  ف��ري��ق  ن��ت��ائ��ج  ي��رتق��ب  “�لكل  ����ش��م��ه��ا  ك�����ش��ف 

و�لتحري«.
�أن  �لدبلوما�شيني  من  �لعديد  بح�شب  �ملفرت�س  وم��ن 
�آذ�ر- �أو  ���ش��ب��اط-ف��رب�ي��ر  يف  �ملحققني  ت��ق��ري��ر  ي�����ش��در 

مار�س.
�لهجمات  ح��ق��ي��ق��ة  �ل�������دو�م يف  ع��ل��ى  رو����ش���ي���ا  و���ش��ك��ك��ت 

تعزيز  ل�شالح   2018 حزير�ن-يونيو  يف  �ملنّظمة  يف 
�شلطات �ملنّظمة عرب �ل�شماح لها بتحديد �مل�شوؤول عن 
تنفيذ هجوم كيميائي ولي�س �لكتفاء بتوثيق ��شتخد�م 

�شاح كيميائي.
ويف ذلك �حلني، �شّبهت رو�شيا �ملنظمة �لفائزة بجائزة 
“تايتانيك تغرق”،  ب�شفينة   2013 لل�شام عام  نوبل 

مّتهمًة �إّياها باأّن عملها بات م�شي�شا للغاية.

�ملوقف  �لدويل من  �مل�شتوطنات �ملجتمع  ب�شاأن  �جلديد 
دولياً  لعباً  �ملتحدة  �لوليات  تعترب  و�إذ  �لإ�شر�ئيلي.  
�إد�رة  �أظهرت  وقد  �لوحيد،  �لاعب  لي�س  هي  �أ�شا�شياً، 
�إج��م��اع يف  غ��ر ق�شد، موهبة يف ح�شد  وع��ن  ت��ر�م��ب، 

معار�شة �شيا�شاتها ل دعمها.
مل  �مل�شتوطنات،  ب�شاأن  و��شنطن  باإعان  يتعلق  وفيما 
�لتنبوؤ  ميكن  �ملتحدة  �لأمم  يف  �أع�شاء  فقط  يرف�شه 
مبو�قفهم، بل ��شتنكرته كل من رو�شيا و�أملانيا وفرن�شا 

و�لحتاد �لأوروبي. 
للح�شول  �لتحرك  عو�س  ب��اأن��ه  �لكاتب،  ي��رى  وه��ك��ذ�، 
�لإ�شر�ئيلية  �مل�����ش��ت��وط��ن��ات  ح����ول  دويل  �إج���م���اع  ع��ل��ى 
لإد�رة  �جلديدة  �ل�شيا�شة  �أدت  �لغربية،  �ل�شفة  وو�شع 
ر�ف�����س للموقف  �ل���دويل  �لإج��م��اع  ت��ر�م��ب لت�شلب يف 

�لإ�شر�ئيلي.

�لذي  �ملنظمة  تقرير  ورف�����ش��ت  ���ش��وري��ا  يف  �لكيميائية 
خل�س �إىل ��شتخد�م مادة �لكلورين يف هجوم ��شتهدف 
مدينة دوما يف �لغوطة �ل�شرقية قرب دم�شق يف ني�شان-
م�شعفي  م��ت��ه��م��ة  ق��ت��ي��ا،   40 و�أوق�����ع   2018 �أب���ري���ل 
“�خلوذ �لبي�شاء” باإعد�د مقطع �لفيديو عن �لهجوم.
ورغ���م تلك �خل��اف��ات، ف���اإن �ل��ق��وى �ل��ك��ربى ق��د تتفق 
�إ���ش��اف��ة غاز  خ��ال �لج��ت��م��اع على م�شاألة م��ه��ّم��ة، ه��ي 
للمو�د  �ملنّظمة  لئحة  �إىل  “نوفيت�شوك”  �لأع�����ش��اب 

�ملحظورة.
طوره  ع�شكري  ط���ر�ز  م��ن  �أع�����ش��اب  غ���از  ونوفيت�شوك 
�ل��ب��اردة، و��شُتخدم يف  �إب��ان �حل��رب  �لحت��اد �ل�شوفياتي 
�ملزدوج  �لرو�شي  �لعميل  لت�شميم   2018 �آذ�ر-م��ار���س 
�ل�شابق �شرغي �شكريبال و�بنته يوليا يف �شالزبري يف 

جنوب غرب �إنكلرت�.
و�ّتهمت لندن مو�شكو بالوقوف خلف �لهجوم رد�ً على 
�لربيطانية،  �ل�شتخبار�ت  �أجهزة  مع  �شكريبال  تعاون 

فيما نفت رو�شيا �أي �شلوع.
�لأ�شلحة  ح��ظ��ر  مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س  وق�����رر 
�إ�شافة جمموعتني  �لثاين-يناير  كانون  �لكيميائية يف 
مادة  �إح��د�ه��ا  �ل�شمية  �لعالية  �لكيميائية  �مل���و�د  م��ن 
نوفيت�شوك �إىل قائمة �ملو�د �ملحظورة مبوجب �تفاقية 

حظر �لأ�شلحة �لكيميائية.
يف �ملقابل، تطالب رو�شيا باإ�شافة مو�د كيميائية �أخرى 

تتهم �لدول �لغربية باختبارها �إىل �لقائمة.
�ل�شائكة  �مل�شاألة  لهذه  ت�شوية  �إن  �لدبلوما�شيون  وق��ال 

بد�أت تلوح.

يومني لبحث خطط �لتعامل مع �شعوبات �لعجز 
89 مليون  ب�  �ملايل �ملرت�كم عليها، و�ل��ذي يقدر 

دولر.
�أن�����ش��ط��ة وب��ر�م��ج عمل  ك��م��ا تبحث �لج��ت��م��اع��ات 
�لأون�������رو� و�خل����دم����ات �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا لاجئني 
�لتربعات  جلمع  و��شرت�تيجيتها  �لفل�شطينيني 
وبرنامج �إ�شاحاتها ��شافة �إىل متابعة تو�شيات 
��شتجابة  وم��دى  �ل�شابقة،  �ل�شت�شارية  �للجنة 

وكالة �لغوث �إليها.
ت��ع��اين منه  �ل���ذي  �مل���ايل  �لعجز  يت�شبب  �أن  وك���اد 
�لوكالة بتوقف خدماتها يف �إقليم �لأردن، خا�شة 

•• عمان-وكاالت:

�للجنة  �ج��ت��م��اع��ات  دول���ة يف   30 ي�����ش��ارك ممثلو 
�ل�شت�شارية لوكالة �لأمم �ملتحدة لإغاثة وت�شغيل 
تبد�أ   و�ل��ت��ي  �لأون����رو�،  �لفل�شطينيني  �لاجئني 
�أزم����ة �لوكالة  ل��ب��ح��ث  �ل��ي��وم �لث��ن��ني يف ع��م��ان، 
عن  ممثلون  �ل�شت�شارية  �للجنة  وت�شم  �ملالية. 
�لدول �لعربية �مل�شيف ة لاجئني �لفل�شطينيني، 
وجامعة  �لأوروب���ي���ة  و�ملجموعة  �ملانحة  و�ل���دول 

�لدول �لعربية.
ملدة  �لج��ت��م��اع��ات  ه���ذه  ت�شتمر  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن 

�لدر��شي  �لعام  �فتتاح  ك��ان  �إذ  �لتعليم،  جم��ال  يف 
ل���ول ت��دخ��ل دول عربية،  �مل��ج��ه��ول��ة  م��ن �لأم����ور 
و�لتي قدمت دعماً للوكالة مكنها من �فتتاح �لعام 

�لدر��شي يف موعده.
�أخرى  �مل��ايل م��رة  �لعجز  �أن يت�شبب لها  ك��اد  كما 
�حلايل،  �ل�شهر  بد�ية  خدماتها  تقدمي  بتعطيل 
عن  �مل��ف��ت��وح  ب��الإ���ش��ر�ب  موظفوها  ه��دد  �أن  بعد 
�لأردن  دفع  ما  رو�تبهم،  زي��ادة  يتم  �إذ� مل  �لعمل 
�لأك��رب من هذه  و�ملت�شرر  �مل�شت�شيف  �لبلد  وهو 
�ملوظفني  ب��ني  و�لتوفيق  �لتدخل  �إىل  �خل��ط��وة، 

و�إد�رة �لوكالة، وهو ما �أوقف �لعت�شام.

•• بريوت-اأ ف ب:
�أوقفت �لقوى �لأمنية �للبنانية خم�شة �شبان بينهم ثاثة قا�شرين 
لإز�ل��ت��ه��م لف��ت��ة ل��ل��ح��زب �ل���ذي يتزعمه رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة �شرق 
بروت، قبل �أن تعود وتفرج عنهم لحقاً وفق حمامني، �إثر موجة 

�نتقاد�ت غا�شبة.
و�أفادت جلنة �ملحامني للدفاع عن �ملتظاهرين يف لبنان على �شفحتها 
“توقيف خم�شة �شبان من �شمنهم ثاثة  �أنه جرى  على في�شبوك 
قا�شرين يف حمانا من قبل �لنائب �لعام �ل�شتئنايف يف جبل لبنان 

على خلفية �ز�لة لفتة ملركز للتيار �لوطني �حلر«.
و�أو�شح �جلي�س يف بيان �أنه ت�شلم �ملوقوفني �خلم�شة، وبينهم �ثنان 
بلدية  �شرطة  �لعمر، من  �ل�12 من  يف  و�آخ��ر  �لعمر  �ل�15 من  يف 

حمانا، �لتي تبعد 20 كيلومرت�ً �شرق بروت، قبل �أن ي�شلمهم �إىل 
قوى �لأمن �لد�خلي.

و�شائل  ع��ل��ى  �ن��ت��ق��دو�  �ل��ذي��ن  �لنا�شطني  غ�شب  �لق�شية  و�أث�����ارت 
نظام  “ي�شقط  �أحدهم  وكتب  �أطفال،  توقيف  �لجتماعي  �لتو��شل 
�ل�12 من �لعمر  “حني يهز طفل يف  وعّلق �آخر  يعتقل �لأطفال”، 

عر�س �لدولة، �عرف �أن �لدولة فا�شدة«.
وت��د�ول نا�شطون دع��و�ت للم�شاركة يف تظاهرة �لأح��د حتت عنو�ن 

“�أحد �لتمزيق«.
وخال �أ�شابيع من �حلر�ك �ل�شعبي، �أوقفت �لقوى �لأمنية ع�شر�ت 
�ملتظاهرين قبل �أن تطلق �شر�حهم، وقد بدت �آثار �شرب على عدد 

منهم.

توقيف قا�صرين يثري غ�صبًا يف لبنان ممثلو 30 دولة يبحثون اأزمة الأونروا يف الأردن

اجلامعة العربية ترف�ش »ال�صرعنة« الأمريكية لال�صتيطان  »بريك�صت« عنوان الربنامج النتخابي جلون�صون 
•• القاهرة-وكاالت:

�لعربية  �ل�������دول  ج���ام���ع���ة  �أك�������دت 
�أه��م��ي��ة �لج��ت��م��اع �ل��ط��ارئ لوزر�ء 
�نعقادها  �ملقرر  �لعرب  �خلارجية 
�لعر�ق  ب��رئ��ا���ش��ة  �لث���ن���ني،  �ل���ي���وم 
للجامعة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  وبح�شور 
لبلورة  �لغيط،  �أب��و  �أحمد  �لعربية 
ومن�شق  ج��م��اع��ي  ع���رب���ي  م���وق���ف 
�لأمريكية  ل��ل��خ��ط��وة  ل��ل��ت�����ش��دي 
�ل�شتيطان  �أن  ب��اع��ت��ب��ار  �لأخ����رة 
�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي غ����ر �ل�������ش���رع���ي ل 

يتعار�س مع �لقانون �لدويل.
وق�����ال �ل���دك���ت���ور ���ش��ع��ي��د �أب�����و علي 
للجامعة  �مل�����ش��اع��د  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
فل�شطني،  ق��ط��اع  رئ��ي�����س  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ليوم،  لل�شحافيني  ت�شريحات  يف 
لي�س  �ل�����وز�ري غ���د�ً  �إن �لج��ت��م��اع 
ت��ق��ي��ي��م �خلطوة  �أج�����ل  ف��ق��ط م���ن 
�ملو�قف  لتخاذ  و�إمن��ا  �لأمريكية، 
تتطلب  �أ�شبحت  �لتي  و�خلطو�ت 
جت��اوز �لإد�ن���ة �إىل ���ش��رورة �تخاذ 
�لقر�ر  مل��و�ج��ه��ة  عملية  �إج�����ر�ء�ت 
�ملوقف  �أن  م�����وؤك�����د�ً  �لأم����ري����ك����ي، 
�لعربي �لذي �شي�شدر عن �لوزر�ء 
جماعياً  ع��رب��ي��اً  م��وق��ف��اً  ���ش��ي��ك��ون 

•• لندن-اأ ف ب:

�لربيطاين  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  ي��ك�����ش��ف 
�مل����ح����اف����ظ ب����وري���������س ج���ون�������ش���ون عن 
م�شاريعه يف حال فاز بالنتخابات �لتي 
�شُتجرى يف 12 كانون �لأول-دي�شمرب 
�لحتاد  م��ن  ب���اده  �إخ����ر�ج  وتت�شمن 

�لأوروبي �أوًل وطي �شفحة �لتق�شف.
�لنتخابات  ه���ذه  ج��ون�����ش��ون  وي��ع��ت��رب 
�شنو�ت،  �أرب������ع  خ����ال  �ل��ث��ال��ث��ة  وه����ي 
من  ب��اده  لإخ���ر�ج  �لوحيدة  �لو�شيلة 
ماأزق بريك�شت �لذي يق�شم �لباد منذ 

�ل�شتفتاء عام 2016.
�لربيطانيني  م���ن   52% �أي����د  وق���د 

خال �ل�شتفتاء بريك�شت.
�لناخبني، يعدهم  ويف حماولة لإقناع 
لعيد  م���ب���ك���رة  ب”هدية  ج���ون�������ش���ون 
وهي  �نتخابه،  �أُع��ي��د  ح��ال  �ملياد” يف 
ب�����ش��اأن �تفاق  �إع������ادة م�����ش��روع ق���ان���ون 
�لن�شحاب من �لحتاد �لأوروبي �لذي 
مع  جون�شون  ب�شاأنه  �ل��ت��ف��او���س  �أع���اد 
�ملقبل،  �ل�شهر  �لربملان  على  بروك�شل 
ب��ه��دف ت��ن��ف��ي��ذ ب��ري��ك�����ش��ت �خ���ر كانون 

�لثاين-يناير.
برناجمه  عر�س  قبل  جون�شون  وق��ال 
وي�شت  يف  �لأح�������د  �أم���������س  ظ���ه���ر  ب���ع���د 

من�شقاً، و�شيكون جزء�ً من �ملوقف 
للخطوة  �ل���ت�������ش���دي  يف  �ل�������دويل 
�لأمريكية، ويف ممار�شة مزيد من 
�ل�شغوط �ل�شيا�شية و�لدبلوما�شية 
لانت�شار  �ل��دول��ي��ة  �ل�شاحة  على 
للحق �لفل�شطيني بتاأكيد �حلقوق 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

�لدويل.
و�أكد �أبو علي �أن هناك خطة عمل 
�لق�شية  لن�شرة  متو��شلة  عربية 
�لوزر�ء  �جتماع  و�أن  �لفل�شطينية، 
�لتحرك  خ���ط���ة  �إط�������ار  يف  ي����اأت����ي 

�أن  ح����ني  “يف  )و������ش�����ط(،  م���ي���دلن���دز 
�لديوك  لتقطيع  تتح�شر  �ل��ع��ائ��ات 
�لرومية يف عيد �ملياد �ملقبل، �أريدها 
وهي  �لأع���ي���اد  ف���رتة  م��ن  ت�شتفيد  �أن 
م��ت��ح��ررة م��ن م��اأ���ش��اة ب��ري��ك�����ش��ت �لتي 

تبدو من دون نهاية«.
بريك�شت  “�شيحقق  �أن برناجمه  و�أكد 
وحترير  ق��دم��اً  بامل�شي  لنا  و�شي�شمح 

�إمكانات �لبلد كله«.
وت��ع��ّه��د ج��ون�����ش��ون ���ش��م��ان ع����دم رفع 
�ملد�خيل  ع��ل��ى  �ل�����ش��ري��ب��ة  م����ع����ّدلت 
و�لتاأمني �ل�شحي �لوطني و�ل�شريبة 

�لعربي �شيا�شياً و�إعامياً وقانونياً 
ل��ل��ت�����ش��دي ل��ل��م��وق��ف �لأم���ري���ك���ي 
ت��د�ع��ي��ات��ه ع��ل��ى م�شتوى  و�إب���ط���ال 

�لعامل.
�مل�شاعد من  �ل��ع��ام  �لأم���ني  وح���ذر 
�لأمريكية  خ��ط��ورة ه��ذه �خل��ط��وة 
�ملو�قف  �شل�شلة  �إىل  ت�شاف  �لتي 
حتاول  �لتي  �لعد�ئية  �لأمريكية 
وتكاملها  تطابقها  يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر 
م�����ع �ل�������ش���ي���ا����ش���ات و�خل������روق������ات 
�لق�شية  لت�شفية  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، وذل������ك ب������دٌء من 
بالعرت�ف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �خل��ط��وة 
بالقد�س عا�شمة لدولة �لحتال 
�لأمريكية  �لإد�رة  ب��وق��ف  م����رور� 
و��شتمر�ر  “�لونرو�”  مت���وي���ل 
�ل�شلطة  ���ش��د  �ل��ع��د�ئ��ي��ة  �مل���و�ق���ف 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، يف حم����اول����ة من 
جديدة  �أ�ش�س  لإقامة  �لإد�رة  تلك 
�لدولية، لإقامة  للقو�نني  منافية 
ممكنة،  �أو  حمتملة  ���ش��ام  عملية 
�شتوؤدي  ن��ه��اي��ت��ه��ا  يف  �أن��ه��ا  م���وؤك���د�ً 
�لفل�شطينية  �لق�شية  ت�شفية  �إىل 
وت�������ش���ف���ي���ة �مل�����������وروث و�لأ�����ش���������س 
ترتكز  �ل��ت��ي  و�ل��دول��ي��ة  �لقانونية 

عليها �لق�شية �لفل�شطينية.

وجود  ظ��ل  يف  �مل�����ش��اف��ة،  �لقيمة  ع��ل��ى 
حكومة حمافظة.

�ل����ن����و�ب  ي���ع���ق���د  �أن  �مل����ت����وق����ع  وم�������ن 
 17 يف  ج��دي��دة  جل�شة  �لربيطانيون 
دورة  بد�ية  يف  �لأول-دي�شمرب  كانون 
�إل  ذل��ك  ي��رتك  ول  ج��دي��دة.  برملانية 
وق��ت��اً ق�����ش��ر�ً ل��در���س م�����ش��روع قانون 
�خل���روج م��ن �لحت���اد �لأوروب����ي �لذي 
لن يكون بالإمكان �مل�شادقة عليه قبل 

عيد �ملياد.
لكن مع هذ� �لإع��ان يوؤكد جون�شون 
�لحت���اد  م��ن  �خل����روج  ع��ل��ى  ت�شميمه 

�لأوروبي يف �أ�شرع وقت ممكن.
ي��ت�����ش��ّدر حزب  �حل������ايل،  �ل���وق���ت  ويف 
�مل��ح��اف��ظ��ني �ل�����ذي ي�����ش��ه��د ت���ز�ي���د� يف 
بن�شبة  �ل����ر�أي  ����ش��ت��ط��اع��ات  �شعبيته 
�لت�شويت،  ن��و�ي��ا  م��ن   40% ح���و�ىل 
ب��اأك��رث م��ن ع�شر ن��ق��اط على  م��ت��ف��ّوق��اً 
�لرئي�شي  �مل���ع���ار����س  �ل���ع���م���ال  ح�����زب 
ي�شتفيد  �أن  �ملفرت�س  وم��ن  )ي�����ش��ار(. 
�حلزب من تخلي زعيم حزب بريك�شت 
للموؤ�ش�شات  �مل��ن��اه�����س  ف����ار�ج  ن��اي��ج��ل 
�لأوروب����ي����ة ع��ن ت��ق��دمي م��ر���ش��ح��ني يف 
د�ئ�����رة. وك����ان فار�ج   300 �أك����رث م��ن 
�ملوؤيدة  �لأ���ش��و�ت  يعّر�س  ب��اأن  متهماً 

لربيك�شت خلطر �لت�شّتت.
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اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لنهر �لخ�شر للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م   رخ�شة رقم:1138684 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف حامد عو�س ح�شني �ملنهايل %40

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حامد عو�س ح�شني حممد �ملنهايل من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حامد عو�س ح�شني حممد �ملنهايل من 100% �ىل %60

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�شركة �لنهر �لخ�شر للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 

 �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م  
GREEN RIVER GENERAL CONTRACTING & MENTINES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/�شركة �لنهر �لخ�شر للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
GREEN RIVER GENERAL CONTRACTING & MENTINES LLC

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

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

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
ل�شت�شار�ت  �ل�ش�����ادة/تيكنيكا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN و�لتدريب رخ�شة رقم:2704575 

تعديل ��شم جتاري من/تيكنيكا ل�شت�شار�ت و�لتدريب  

 TECNICA TRAINING & CONSULTANCY

�ىل/�أي �شي �ر كيو ل�شت�شار�ت �ل�شامة و�ل�شحة

 I C R Q SAFETY AND HEALTH CONSULTANCY

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

�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 

�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فاييت ل�شاح �حلا�شب 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لآيل  رخ�شة رقم:2712987 
تعديل ��شم جتاري من/فاييت ل�شاح �حلا�شب �لآيل  

 FAYETTE COMPUTER REPAIR

�ىل/فاييت لا�شت�شار�ت �لد�رية
 FAYETTE NANAGEMENT CONSULTANCY

تعديل ن�شاط/��شافة ��شت�شار�ت ودر��شات �د�رية )7020003(
تعديل ن�شاط/حذف ��شاح �جهزة �حلا�شب �ليل و�شيانتها )9511001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
عبد�للطيف  �ل�ش�����ادة/عبد�لرحمن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلياطة �خليم و�لطر�بيل
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1086150 

تعديل ��شم جتاري من/عبد�لرحمن عبد�للطيف خلياطة �خليم و�لطر�بيل  
 ABDUL RAHMAN ABDUL LATIF TENTS & TARPAULIN TAILIRING

�ىل/عبد�لرحمن عبد�لرحيم لتنجيد �ل�شيار�ت
 ABDUL RAHMAN ABDUL LATIF AUTO UPHOLSTERY

تعديل ن�شاط/��شافة تنجيد مقاعد �ملركبات )4520018(
تعديل ن�شاط/حذف خياطة وجتهيز �خليام و�لطر�بيل )1392001.1(

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

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

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
رخ�شة  �ل�شاطيء   عرو�س  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رقم:1742258 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �بوبكر خمتار �حمد %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة �شعيد حممدنور ح�شن �لنوهي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خوله �شعيد حممد بخيت �ملحرمي

تعديل ��شم جتاري من/مطعم عرو�س �ل�شاطيء  

 AROOS ALSHATI RESTURANT

�ىل/مطعم بنجاب جاردن

 PUNJAB GARDEN RESTAURANT

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

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
�لدو�ت  لت�شليح  �شالح  �بو  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لكهربائية- فرع  رخ�شة رقم:1045596-1 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عو�س �حمد �شالح بن �شميدع من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عو�س �حمد �شالح بن �شميدع من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ميون �لدين عاكف حممد �ليا�س %100

تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/حمل �بو �شالح لت�شليح �لدو�ت �لكهربائية- فرع

 ABU SALEH ELECTRICAL REPAIRS BRANCH

�ىل/حمل �يديل �ميج لت�شليح �لدو�ت �لكهربائية
 IDEAL IMAGE ELECTRICAL REPAIRES

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
  1 �بو حممد للحاقة - فرع  �ل�ش�����ادة/�شالون  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1078506-1 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بابو �شيل �شوتاجيت كومار �شيل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاتياجيت كومار �شيل

تعديل ��شم جتاري من/�شالون �بو حممد للحاقة - فرع 1  

 ABO MOHAMED HAIRDRESSING SALOON - Branch 1

�ىل/�شالون بيوتيفول درمي للرجال

 BEAUTIFUL DREAM GENTS SALOON

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

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
�ل�ش�����ادة/�شاج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لقرية كافيه 
رخ�شة رقم:CN 2374405 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
�ل�ش�����ادة/�مني  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كافيه 
رخ�شة رقم:CN 2448532 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
�ل�ش�����ادة/�شكاي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مت لتجارة مو�د �لبناء 
رخ�شة رقم:CN 2317223 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
نيمي�س  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة �لعامة ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2672673 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عليا يو�شف حممد علي كوجك %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شم حممد جا�شم خليفه �حلو�شني

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

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

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون كييب كت 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب لاطفال رخ�شة رقم:2154554 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة في�شل ع�شام يو�شف عبد�هلل عبد�لكرمي جناحي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف بدريه �لعويني جمعه �لعويني �لنعيمي

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

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

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شبورت�س بوول للماب�س 

�لريا�شية ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2736375 

تعديل ن�شب �ل�شركاء
علي �بر�هيم علي عبد�هلل �حلمادي من 95% �ىل %51

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد جمال �لدين نور جاما من 5% �ىل %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عر�فات �ل�شام �شاهيد �ل�شام %25

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة روكت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1061104 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل طارق وليد حممد �خلليفي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف �شلطان بطي �شامل ر��شد �ملن�شوري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فيني فرن�شي�س
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شويت فول كويف 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �شوب  رخ�شة رقم:2465957 
تعديل وكيل خدمات

��شافة �شامل جمعه خمي�س �شحوبه �لظاهري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة بريكني�س موجلي�شا هبتى %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد بخيت �شامل بخيت �ل�شيعري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
��شكي  بلو  �ل�ش�����ادة/نيو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتجارة �لهو�تف و�جهزة �للكرتونية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2757761 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة تو�شيف �لزمان �شاه خمتار ح�شني �شاه %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة �شعيد حممدنور ح�شن �لنوهي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممدنور ح�شن عبد�لرحيم �لنوهي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

�لق�شر �ل�شرقي - فرع 1 
رخ�شة رقم:CN 1751032-1 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
�ل�ش�����ادة/�شيافا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لاجهزة �للكرتونية 
رخ�شة رقم:CN 2659812 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
�ل�ش�����ادة/هيت ليت لت�شليح كهرباء  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

ومكيفات �ل�شيار�ت ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2890423 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ز�ل بارو� بر�ديب بارو� %5
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بيكا�س بارويه �شاكن�شا بارويه %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �وتام بي�شو��س �شريدهام بي�شو��س %20
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بيكا�س بارويه �شاكن�شا بارويه

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �وتام بي�شو��س �شريدهام بي�شو��س
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان  �لقت�شادية خال 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة مطاعم كات�س ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2242590 
تعديل مدير/��شافة علي عبا�س ر�شان

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بي �ر ��س فن�شرز �نف�شتمنت ليميتد
BRS Ventures Investment Ltd

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بافاجوتو ر�جهور�م �شيتي
تعديل مدير حذف جيلي�س مي�شال كوروى

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

وبدت �ل�شلطات عاجزة عن �حتو�ء 
�حل����ر�ئ����ق �ل���ت���ي �����ش���ت���م���رت عدة 
لا�شتعانة  لبنان  و��شطر  �أي���ام، 
ع���دة لإخماد  دول  م��ن  ب��ط��ائ��ر�ت 
تدريجياً  �نح�شرت  �لتي  �لنر�ن 

مع بدء ت�شاقط �لأمطار.
وتقول مرفت )59 عاماً(، �لتي 
���ش��ي��د� جنوباً  م��دي��ن��ة  م���ن  �أت�����ت 
ب�شري،  م�����ش��رة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�إح���دى  ك��ان��ت  �أي�����ش��اً  “�حلر�ئق 
جّن  بعدما   )...( �ل��ث��ورة  �أ���ش��ب��اب 

�لنا�س” نتيجة ف�شل �ل�شلطات.

•• مرج ب�رضي-اأ ف ب:

و�ل�شنديان  �ل�شنوبر  �أ�شجار  بني 
مرج  م��ن��ط��ق��ة  يف  و�حل��م�����ش��ي��ات 
�ملو�طنني  م���ئ���ات  ي�����ش��ق  ب�����ش��ري، 
ي��ه��ت��ف��ون ب�شوت  ط��ري��ق��ه��م وه���م 
و�حد �شد م�شروع �إقامة �شد على 
مدعومني  غنية،  زر�ع��ي��ة  �أر�����س 
م���ن ح����ر�ك ���ش��ع��ب��ي ع����ارم يجتاح 
�شهر  م�����ن  �أك��������رث  م����ن����ذ  ل����ب����ن����ان 
�حتجاجا على �لطبقة �ل�شيا�شية 

�حلاكمة.
ونفخ �حلر�ك �ل�شعبي �لذي يعم 
جميع �ملناطق �للبنانية منذ 17 
ت�����ش��ري��ن �لأول-ن����وف����م����رب، روح���اً 
م��ن �حلمات  �لكثر  ج��دي��دًة يف 
و�لجتماعية  �لوطنية �حلقوقية 
و�لبيئية يف �لباد، وبينها �حلملة 
�شد م�شروع ميوله �لبنك �لدويل 
ل��ب��ن��اء ���ش��د ه���دف���ه ت���وف���ر مياه 
مرج  منطقة  يف  ل��ب��روت  �ل�شفة 

ب�شري جنوب �شرق �لعا�شمة.
ومنذ �لتا�شع من ت�شرين �لثاين/

بيئون  نا�شطون  با�شر  ن��وف��م��رب، 
حتركات  �شل�شلة  �ملنطقة  و�أه��ايل 
���ش��د �مل�����ش��روع �ل���ذي ي��ع��ود عمره 
�حتجاجات  ر�ف���ع���ني  ل�������ش���ن���و�ت، 
وجرى  عليه.  وبيئية  �قت�شادية 
�أمام  �ملنطقة  �إغ����اق  �ل��ع��ام  ه���ذ� 
عمليات  ت��ب��د�أ  �أن  قبل  �مل��و�ط��ن��ني 

قطع �لأ�شجار، وفق نا�شطني.
وب�����ع�����د ����ش���ل�������ش���ل���ة �ع���ت�������ش���ام���ات 
وتظاهر�ت فتحت �لقوى �لأمنية 
بناء  �مل��زم��ع  �ملنطقة  �إىل  �مل��دخ��ل 
ن�شب  مت  ح���ي���ث  ف���ي���ه���ا،  �ل�������ش���د 

خيمتني للمعت�شمني.
وتز�مناً مع حلول عيد �ل�شتقال 
�ل�شبت حيث عّمت تظاهر�ت كافة 
�ملناطق �للبنانية، نظم �لنا�شطون 
�جل����م����ع����ة م���������ش����رة ����ش���خ���م���ة يف 
���ش��ار خالها مئات  ب�����ش��ري،  م��رج 
كيلومرت�ً   20 ن��ح��و  �مل��و�ط��ن��ني 
بالفا�شوليا  م��زروع��ة  �أر������س  يف 
و�لزيتون  �حلم�شيات  و�أ���ش��ج��ار 

و�لرمان و�ل�شنوبر.
وعلى وقع مو�شيقى �أغنية “بيا 
�ليطالية �ل�شهرة، علت  ت�شاو” 
�لعامية  باللغة  �مل�شاركني  �أ�شو�ت 
نبيعها،  بدنا  ما  �لطبيعة،  “بدنا 
بدنا  �أح��ر����س،  بدنا  �شهول،  بدنا 
حقول، ما بدنا �شد مبرج ب�شري، 

بدنا حممية طبيعية«.
وعلى هام�س م�شاركته يف �مل�شرة، 
يقول رولند ن�شور، �ملن�شق �لعام 
ل�”�حلملة �لوطنية للحفاظ على 
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  ب�شري”،  م���رج 
ج�����زء�ً  ح��م��ل��ت��ن��ا  “نعترب  ب���ر����س 
�ل��ث��ورة يف  م��ن  ي��ت��ج��ز�أ  ل  �أ�شا�شياً 
نتيجة  �أن���ه  �إىل  م�شر�ً  لبنان”، 
حت���رك���ات���ه���م خ������ال �لأ����ش���اب���ي���ع 

�أمام  مفتوحاً  �ملرج  “بات  �ملا�شية 
منذ  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

�أ�شهر وهذ� �إجناز للثورة«.
�لوطنية  �لأن��ا���ش��ي��د  وق���ع  وع��ل��ى 
م��ن ح��ول��ه، يهتف �مل�����ش��ارك��ون يف 
�مل�شرة �شعار�ت علت خال �شهر 
مثل  �للبنانية  �مل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  يف 
�إ�شارة  يف  كلهم”  ي��ع��ن��ي  “كلهم 
جميع  ي�شتهدف  �لتحرك  �أن  �إىل 
و”نحن  ��شتثناء،  دون  �مل�شوؤولني 
جيوبهم  وه�����م  ����ش���ر�ئ���ب  ن���دف���ع 

مليئة«.
ويقول ن�شور “ل ميكن �أن نف�شل 
�أبد�ً �لهم �لبيئي عن هموم �لثورة 

بالجمال«.
ون�����ش��ور )27 ع���ام���اً( و�ح���د من 
ت�شعة نا�شطني جرى ��شتدعاوؤهم 
للح�شور يوم �لإثنني �ملقبل �أمام 
معهم  للتحقيق  �لأم��ن��ي��ة  �ل��ق��وى 
ب��ع��د ���ش��ك��وى ت��ق��دم��ت ب��ه��ا �شركة 

م�شوؤولة عن تنفيذ �مل�شروع.
�ملتظاهرون  ُيفاجاأ  طريقهم،  ويف 
ب�شجرتني مقطوعتني ثم مب�شغل 
مكان  ويف  �ل���ش��م��ن��ت.  ل�����ش��ن��اع��ة 
متوقفة  ج���ر�ف���ات  �أرب�����ع  ق���ري���ب، 

جانباً.
وجرى قبل �أ�شابيع قطع جمموعة 
و�ل�شنديان  �ل�شنوبر  �أ�شجار  من 
يقولون  نا�شطني  وف��ق  وغ��ره��ا، 
�أيام  قبل  �ن��ت�����ش��ار�ً  �شجلو�  �إن��ه��م 

مبغادرة �آليات عدة �ملكان.
�لذين  �لآلف  مئات  غ��ر�ر  وعلى 
ب�شام  يتهم  لبنان،  يف  يتظاهرون 
“�أنقذو�  حملة  م��ن  �ل��دي��ن  زي���ن 
مرج ب�شري” �مل�شوؤولني بال�شرقة 

و�لف�شاد.
“مل  للم�شاركني  متوجهاً  ويقول 
يبق �شوى �ل�شجر مل ياأخذوه مل 
ت��ر�ب ول  يرتكو� لنا ل مياه ول 

هو�ء، ول �أي �شيء«.
�لذين  �مل�����ش��ارك��ني  ت�شفيق  يعلو 
ع�شاً  ب����ي����د  م���ع���ظ���م���ه���م  ح����م����ل 
ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى �ل�����ش��ر يف هذه 
�مل��ن��ط��ق��ة �جل��ب��ل��ي��ة و�ل���رت�ب���ي���ة، 

وباأخرى �لعلم �للبناين.
ب�شري  �شد  م�����ش��روع  كلفة  وتبلغ 
وم����ن  دولر.  م����ل����ي����ون   617
�أكرب  ث���اين  ي�شبح  �ن  �مل��ف��رت���س 
قدرة  ت�شل  �أن  على  لبنان  �شدود 
مرت  مليون   125 �ىل  ��شتيعابه 
مكعب �شتتجمع يف بحرة تقارب 

م�شاحتها 450 هكتار�ً.
حمل  �شتحل  �لبحرة  ه��ذه  لكن 

�لر��شي �لزر�عية.
ويرفع �لنا�شطون و�أهايل �ملنطقة 
خ�شية  فقط  لي�س  عالياً  �ل�شوت 
على �لزرع بل �أي�شاً من �أن يكون 
�ملياه،  ثقل  ونتيجة  نف�شه  �ل�شد 
عاما لتحريك �ل�شدع �لزلز�يل 
وت�شبب  �ملنطقة  م��ن  مي��ر  �ل���ذي 

مرج  “�تركو�  �ل�شتقال  ي��وم  يف 
ب�شري م�شتقًا«.

�ىل  ب���ح���اج���ة  “نحن  وي�������ش���ي���ف 
لدينا  ل���ي���ك���ون  و�����ش���ح���ة  خ���ط���ط 
�أن  ب�شرط  لكن  �أكرث”  حمميات 

تتمكن �ل�شلطات من حمايتها.
وقبل �أيام قليلة من بدء �حلر�ك 
�ل�����ش��ع��ب��ي يف ل��ب��ن��ان، و�ل�����ذي بات 
يطلق عليه “ثورة 17 ت�شرين”، 
م�شاحات  �حل�����ر�ئ�����ق  �ل���ت���ه���م���ت 
ح���رج���ي���ة ����ش���ا����ش���ع���ة وح���ا����ش���رت 

مدنيني يف منازلهم.

يف  بنائها  ي��ع��اد  �أن  على  �لث��ري��ة، 
منطقة �أخرى.

ترتفع  ب�����ش��ري،  ودي����ان  �أح����د  ويف 
�أثرية يعتقد  �أعمدة  فوق �لر���س 
فيما من �ملمكن  �نها “رومانية”، 
روؤية عمود �آخر �شقط يف جمرى 

نهر �لأويل �إىل جانبها.
�إىل  ع��ام��اً(   30( لو�شيان  �ن�شم 

م�شرة مرج ب�شري �ل�شبت.
“من�شي  �مللتحي  �ل�����ش��اب  وي��ق��ول 
�ليوم لنقول +ل+  ب�شري  يف مرج 
ولنقول  �ل��ب��ي��ئ��ة،  يف�شد  مل�����ش��روع 

�شت  ب��ق��وة  ب���زل���ز�ل   1956 ع���ام 
درجات على مقيا�س ريخرت.

و�حلكومة  �ل���دويل  �لبنك  �ن  �ل 
يوؤكد�ن �تخاذ �لجر�ء�ت �لازمة 
زلز�لية.  خم���اط���ر  �ي  ل���ت���ف���ادي 
وجود  �ل���دويل  �لبنك  ي��وؤك��د  كما 
�لت�شجر  �أخ��رى لإع��ادة  م�شاريع 

قرب �ملنطقة.
بظلها  تلقي  ثالثة  �إ�شكالية  لكّن 
على �مل�شروع، وهي �لآثار �ملوجودة 
بناء  يتطّلب  �إذ  ب�����ش��ري،  م���رج  يف 
مو�شى  م��ار  كني�شة  تدمر  �ل�شد 

74 �ألًفا �شحية قنبلة ثانية �أُلقيت على ناغاز�كي بعد ثاثة 
�أيام.

وقال �حلرب �لأعظم من “ن�شب �ل�شام” يف هرو�شيما “يف 
�أقل من حلظة، �لتهم ثقب �أ�شود من �لدمار و�ملوت كل �شيء. 
�أول��ئ��ك �لذين  ن���ز�ل م��ن ه��وة �ل�شمت ه��ذه ن�شمع ���ش��ر�خ  ل 

رحلو�«.
ع�شكرية  لأغ���ر�����س  �ل���ذّري���ة  �ل��ط��اق��ة  “��شتخد�م  �أن  و�أّك�����د 
بحق  لي�س  وق��ت م�شى، جرمية  �أي  م��ن  �أك��رث  �ل��ي��وم،  ي�شّكل 
�لإن�شان وكر�مته فح�شب، بل بحق �أي م�شتقبل ممكن لبيتنا 
�ل�شحايا  ذك��رى  لإحياء  دف��رت  على  �لبابا  ووّق��ع  �مل�شرتك”. 
و�شط  معهم،  ت�شامًنا”  “�حلزن  �شيعي�س  �إّن���ه  ق��ال  �ل��ذي��ن 

ت�شفيق حار من �حل�شور.

•• هريو�شيما-اأ ف ب:

لأغر��س  �ل��ذّري��ة  �لطاقة  ��شتخد�م  فرن�شي�س  �لبابا  و�شف 
ع�شكرية ب�”�جلرمية” �أم�س يف هرو�شيما حيث وجه ر�شالته 
�لد�عية للتخّل�س من �لأ�شلحة �لنووية و�شط لقاء موؤّثر مع 
�ليابانية عام  �ملدينة  �لذي تعر�شت له  �لهجوم  �لناجني من 

.1945
وتاأتي �لزيارة بعد �شاعات من حمطة تت�شمن رمزية مهمة 
�أنو�ع �لأ�شلحة  يف مدينة ناغاز�كي، حيث هاجم �لبابا جميع 

�لنووية، مبا يف ذلك تلك �مل�شتخدمة كو�شيلة ردع.
�لوليات  �ألقت  بعدما  �لأق��ل  على  �شخ�س  �أل��ف   140 وُقتل 
ر�ح  بينما   1945 ع��ام  هرو�شيما  على  ذري��ة  قنبلة  �ملتحدة 

و�شبك يديه مع �أيدي عدد من �لناجني �مل�شّنني �لذين طغت 
عليهم �لعاطفة لدى لقائهم �حلرب �لأعظم �لبالغ من �لعمر 

82 عاًما و�لذي روو� �أمامه �شهاد�تهم �ملروعة.
وج��ع��ل �ل��ب��اب��ا �ل���دع���وة ل��ع��امل ب����دون �أ���ش��ل��ح��ة ن���ووي���ة �ملحور 
�إذ بد�أها من  �أيام لليابان،  �مل�شتمرة لأربعة  �لأ�شا�شي لزيارته 
�ملدينتني �للتني تعّد�ن �ل�شاهد �لأبرز يف �لعامل على فظائع 

�ل�شاح �لنووي.
�أجل  م��ن  ك��ح��اج  ه��ن��ا  �إىل  �مل��ج��يء  “بوجوب  �شعر  �إن���ه  وق���ال 
�ل��ذي��ن جن��و� من  �أول��ئ��ك  ب�”قوة وكر�مة”  و�أ���ش��اد  �ل�شام” 

�لهجوم ومن �لثمن �جل�شدي و�لنف�شي �لناجمني عنه.
وكما فعل يف ناغاز�كي يف وقت �شابق �لأحد، و�شع �لبابا �إكليًا 
لل�شاة  ر�أ�شه  وحنى  لل�شحايا  تكرمًيا  �لبي�شاء  �لزهور  من 

قبل حلظة تاأّمل بينما ُقرعت �لأجر��س تكرميا للذين ق�شو� 
للبابا  م��ن هجوم هرو�شيما  �ل��ن��اج��ون  وو���ش��ف  �ل��ك��ارث��ة.  يف 
�لتجارب �لتي مّرو� بها و�أعربو� عن دعمهم لر�شالته �لد�عية 

للتخّل�س من هذه �لأ�شلحة.
وكانت بني هوؤلء يو�شيكو كاجيموتو �لتي كانت يف �ل�24 من 

عمرها عندما وقع �لهجوم.
�إىل جنب كالأ�شباح”  “�لنا�س وهم مي�شون جنًبا  و��شتذكرت 
قائلة “ل ميكن لأي �شخ�س يف �لعامل �ن يتخّيل م�شهد� من 

�جلحيم كهذ�«.
و�أعرب �لناجون عن قلقهم من �ختفاء ذكرى �لهجومني بعد 
رحيلهم فيما ياأمل بع�شهم باأن ي�شّلط �لبابا �ل�شوء جمدد�ً 

على �لأحد�ث �لتي �شهدوها.

البابا يندد بجرمية ا�صتخدام الطاقة النووية لأغرا�ش ع�صكرية 

مطالب بيئية على لئحة احلراك ال�صعبي يف لبنان 

عنف وهجمات على مراكز لل�صرطة يف ت�صيلي 

انتخابات رئا�صية يف رومانيا متيل لـ »ويوهاني�ش«  

اإيطاليا متنع ر�صو �صفينة على متنها 73 مهاجر

وا�صنطن تدعو حلجب �صفحات القادة الإيرانيني

�لعا�شمة ويف مدن ل كالر� )و�شط( وبولني�س ولو�س �أنخيلي�س )جنوب(.
و�نتهى يوم �ل�شبت باإ�شابة 127 �شخ�شاً بجروح بينهم مدنيني وعنا�شر 
من قو�ت حفظ �لأمن، وتوقيف 300 �شخ�س على �مل�شتوى �لوطني، وفق 

�ل�شرطة.
للعنف.  مفاجئ  ت�شعيد  بعد  �لتهدئة  �إىل  �جلمعة  دع��ت  �حلكومة  وكانت 
وبد�أت موجة �لغ�شب يف ت�شيلي يف 18 ت�شرين �لأول/�أكتوبر �حتجاجا على 
و�أ�شبحت  �أو�شع  لت�شمل مطالب  تو�شعت  لكنها  �ملرتو  بطاقات  �أ�شعار  رفع 

�أخطر �أزمة �جتماعية عرفتها ت�شيلي منذ ثاثة عقود.
ومن �أ�شل �ألفي �شخ�س ُجرحو� منذ بد�ية �لأزمة، �أ�شيب �أكرث من مئتني 
حفظ  قو�ت  ت�شتخدمها  خا�شة  طلقات  ب�شبب  �أعينهم  يف  خطرة  بجروح 
�ملثرة  ��شتخد�م طلقات �خلردق  �لثاثاء تعليق  �ل�شرطة  و�أعلنت  �لأم��ن. 

للجدل.
مّتت  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب،  ت�شرين  و15  �لأول/�أك���ت���وب���ر  ت�شرين   18 وب��ني 
�أثناء  وقعت  خمالفات  ب�شبب  �لق�شاء  �أم���ام  �شخ�شاً   17434 ماحقة 
بن�شبة  �رتفع  �لعدد  �أن  �إىل  ت�شيلي  �لعامة يف  �لنيابة  و�أ�شارت  �لتظاهر�ت. 

%72 مقارنة بالفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي.

�ل�شرت�كيون  �تخذه����ا  �لتي  للج����دل  �ملثي���رة  �لقر�ر�ت  �أ�شعفتها  �لتي 
�لدميوقر�طيون.

ويو�جه �لرئي�س �ملنتهية وليته، د�ن�شيا �لبالغة 55 عاماً �لتي �نتقلت 
توّلت  عندما   2018 �لثاين/يناير  كانون  يف  �ل�شيا�شية  �لو�جهة  �إىل 
�ل�شرت�كي  للحزب  �ل�شابق  �لرئي�س  طلب  على  بناء  �حلكومة  رئا�شة 

�لدميوقر�طي �لذي يقبع يف �ل�شجن حالياً بتهم ف�شاد.
ورّكزت حملتها �لنتخابية على “�لدفاع عن �لرومانيني«.

�ملزيد من  “�دلت ب�شوتها لولية رئا�شية نرى فيها  �نها  وقالت �لأحد 
�مل�شاركة و�لحرت�م لل�شعب �لروماين ومل�شاحلنا �لوطنية«.

وبعد 21 �شهر�ً من �لفو�شى، �أ�شقط �لربملان حكومة د�ن�شيا يف ت�شرين 
�حلزب  ر�ي��ة  حتت  ميينية  و�شطية  بحكومة  و��شتبدلها  �لأول/�أك��ت��وب��ر 

�لقومي �لليرب�يل �لذي ينتمي �ليه يوهاني�س.
�لوزر�ء  رئي�شة  �ل�شيا�شية،  �ل�شاحة  من  �ملفاجئ  �خل��روج  ه��ذ�  و�أ�شعف 
�ل�شابقة يف وقت تعر�س �حلزب �ل�شرت�كي �لدميوقر�طي �لذي �شيطر 
على �حلياة �ل�شيا�شية �لرومانية منذ 1990، �إىل نك�شات بعد فوزه يف 

�لنتخابات �لت�شريعية عام 2016.

عا�شفة  م���ن  ل��اح��ت��م��اء  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
لكنها رف�شت ر�شو �ل�شفينة.

�لبعثة،  رئي�س  ج��ات��ي  ري��ك��اردو  وق���ال 
�ملوجود على منت �ل�شفينة، �إنها طلبت 
لكنهما مل  �إيطاليا ومالطا  �لر�شو يف 
ت�شمحا لها بذلك. و�أ�شاف �أن �إيطاليا 
ميناء  يف  �ل�شفينة  تر�شو  �أن  �قرتحت 

طر�بل�س �لليبي.
ميناء  نطلب  ن���ز�ل  “ل  ج��ات��ي  وق���ال 
�آم�����ن�����ا ل�����ن�����زول )�مل����ه����اج����ري����ن( وه���و 
وفقا  للحكومة  م��ل��زم  ق��ان��وين  و�ج���ب 
على  �أ�شخا�س  معنا  دولية.  لتفاقات 
�إنز�لهم لأ�شباب  �ل�شفينة ينبغي  منت 

�شحية«.
تفاقم  �ل��ع��ال��ي��ة  �لأم�����و�ج  �أن  و�أ����ش���اف 

�لأمور  “�أحد  �أن  �ملبعوث  و�أ�شاف 
�ل��ت��ي ن��دع��و �إل��ي��ه��ا �ل�����ش��رك��ات مثل 
وتويرت،  و�إن�����ش��ت��غ��ر�م  ب���وك  في�س 
هو حجب �شفحات �ملر�شد �لأعلى 
�خلارجية  ووزي��ر  خامنئي  )علي( 
و�لرئي�س  ظ��ري��ف  ج����و�د  حم��م��د 
يعيدو�  ح���ت���ى  روح���������اين،  ح�����ش��ن 

خدمة �لإنرتنت �إىل �شعبهم«.
 15 �����ش���ط���ر�ب���ات يف  و�ن����دل����ع����ت 
ن��وف��م��رب )ت�����ش��ري��ن �ل���ث���اين( بعد 
����ش���اع���ات م���ن �إع������ان �إ�����ش����اح يف 
للبنزين  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  ط��ري��ق��ة 
�لأكرث  �لأ�شر  �إىل  توجيهه  بهدف 
ف���ق���ر�ً. ل��ك��ن �لإج������ر�ء ت���ر�ف���ق مع 

�ل�شيف  ه����ذ�  لأ����ش���اب���ي���ع  �لإي���ط���ال���ي���ة 
حمكمة  �أم���رت  �أن  بعد  �إل  يحل  ومل 
ملئة  و�ل�شماح  �مليناء  بفتح  �ل�شلطات 

مهاجر بالنزول.
ق�����و�ت خفر  ق���ال���ت  �آخ�����ر  ويف ح�����ادث 
يف  �نت�شلت  �إنها  �لإيطالية  �ل�شو�حل 
وق���ت ���ش��اب��ق م���ن �ل���ي���وم �لأح�����د جثث 
قاربهن  �ن���ق���اب  ب��ع��د  ن�����ش��اء  خ��م�����س 
ب�شبب �شوء حالة �لبحر وهي �لآن يف 

جزيرة لمبيدو�شا.
�أن ثاثا  و�أو�شح بيان خفر �ل�شو�حل 
م��ن��ه��ن ج���رى �ن��ت�����ش��ال��ه��ن م��ن �لبحر 
�ث��ن��ت��ني على  ع��ل��ى ج��ث��ت��ي  ُع���رث  بينما 
�ل�شاطئ. وجهود �لإنقاذ م�شتمرة لكن 

�شوء �لأحو�ل �جلوية يعرقلها.

وفر�شت  �ل��ب��اد«.  يف  �ملتظاهرين 
و����ش��ن��ط��ن �جل��م��ع��ة ع��ق��وب��ات بحق 
�لي��ر�ين حممد  �لت�شالت  وزير 
وذل�����ك  ج����ه����روم����ي  �ذري  ج�������و�د 
على  �لو��شعة  �لرقابة  يف  “لدوره 

�لنرتنت” يف �ير�ن.
�لأمريكي  وك���ان وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
تغريدة  يف  دع����ا  ب��وم��ب��ي��و  م���اي���ك 
�ملتظاهرين  �جل��م��ع��ة  بالفار�شية 
ك��ل دليل  �إر����ش���ال  �إىل  �لي��ر�ن��ي��ني 
�ل�شلطات  م�����ن  “قمع”  ع���ل���ى 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  �إىل  �لإي��ر�ن��ي��ة 
موؤكد�ً �أنهم “�شيعاقبون على تلك 

�لتجاوز�ت«.

•• �شانتياغو-اأ ف ب:

تو��شلت �أعمال �لعنف �ل�شبت يف ت�شيلي يف خ�شّم �أزمة �جتماعية �ندلعت 
منذ �أكرث من �شهر، مع �شرقة م�شرف قرب �شانتياغو ونهب حمال جتارية 
�إىل  بالإ�شافة  �جلرحى  ع�شر�ت  و�شقوط  لل�شرطة  مر�كز  على  و�لهجوم 

توقيف مئات �لأ�شخا�س، ح�شب ما �أعلنت �ل�شرطة.
�إىل  �لعا�شمة،  �شاحية  يف  �ل��و�ق��ع��ة  مايبو  يف  �جلمعة  ت��ظ��اه��رة  وحت��ّول��ت 
�لأمر  �أ�شخا�س  جمموعة  و��شتغّلت  �لليل.  ط��و�ل  ��شتمرت  عنف  �أع��م��ال 
�ألف   190 )ح��و�ىل  بيزو  مليون  ب�150  منه  و�خل��روج  لقتحام م�شرف 
�أفاد  دولر �أمركي( و16 �ألف دولر و3800 يورو و�شاحني، ح�شب ما 

�للفتانت كري�شتوبال ليلو و�شائل �إعام حملية.
وعقب تظاهرة جديدة حا�شدة يف �شاحة �إيطاليا يف �شانتياغو، مركز �حلر�ك 
�لجتماعي، تعّر�شت حمال جتارية ومتاجر مو�د غذ�ئية ومكاتب لل�شرقة 
باإ�شر�م  روؤو�شهم،  على  �أغطية  ي�شعون  �أ�شخا�س  وق��ام  �ملدينة.  و�شط  يف 

�لنر�ن يف مركزين جتاريني ومركز ثقايف، بح�شب ح�شيلة �ل�شرطة.
�أنحاء �لباد، يف  �شبع مر�كز لل�شرطة يف جميع  �أي�شاً  وهاجم متظاهرون 

•• بوخار�شت-اأ ف ب:

بد�أ �لناخبون يف رومانيا �أم�س �لإدلء باأ�شو�تهم يف �لدورة �لثانية من 
و�ملوؤيد  وليته  �ملنتهية  �لرئي�س  فيها  ُيعترب  �لتي  �لرئا�شية  �لنتخابات 
�ل��وزر�ء �ل�شابقة  لأوروب��ا كاو�س يوهاني�س �لأوف��ر حظاً مقابل رئي�شة 

�لي�شارية فيوريكا د�ن�شيا.
ويف حني �شكل فوزه مفاجاأة يف �لنتخابات �لرئا�شية عام 2014، ت�شدر 
ت�شرين  م��ن  �لعا�شر  يف  �لأوىل  �ل���دورة  نتائج  ع��ام��ا(،   60( يوهاني�س 

�لثاين/نوفمرب بح�شوله على %38 من �لأ�شو�ت.
د�عياً  �أوروبية”  “�أدليت ب�شوتي من �أجل رومانيا حديثة،  وقال �لأحد 

�لرومانيني �إىل �لقتد�ء به.
وبعد ثاث �شاعات على فتح مر�كز �لقرت�ع، بلغت ن�شبة �مل�شاركة �أكرث 

من %7 بقليل من �أ�شل 18،2 مليون ناخب.
لوكال�����ة  دياكوني�ش��كو  كري�شتيان  �ل�شابق  �خل��ارج��ي��ة  وزي�������ر  وق���ال 
و�لأوروب�����������ي- �لأوروب������ي  �خل��ي��ار  “يوهاني�س مي��ث��ل  �إن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 

�لروماني���ة  �لدبلوما�شية  م�ش�����ار  توّقع  وي�شمن  �لوحي������د”  �لأطل�شي 

•• �شقلية-رويرتز:

قال رئي�س بعثة �إنقاذ �إ�شبانية �أم�س �إن 
�ل�شماح  رف�شت  �لإيطالية  �ل�شلطات 
�أحد  �إىل  �آرم��ز  �أوب��ن  بدخول �شفينتها 
مو�نئ �لباد لت�شتمر حمنة �ل�شفينة 
ظروف  يف  �ل�شبل  ب��ه��ا  تقطعت  �ل��ت��ي 
متنها  وعلى  �ملتو�شط  بالبحر  �شعبة 

ما يزيد على 70 مهاجر� �أفريقيا.
73 م��ه��اج��ر�، كانو�  �ن��ت�����ش��ال  وج���رى 
مكد�شني يف قارب مطاطي، على بعد 
نحو 50 ميا قبالة ليبيا م�شاء يوم 

�لأربعاء.
�إيطاليا  �إن  �آرم���ز  �أوب���ن  بعثة  وق��ال��ت 
مياهها  ب���دخ���ول  ل��ل�����ش��ف��ي��ن��ة  ���ش��م��ح��ت 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�لتو��شل  من�شات  و��شنطن  دع��ت 
ح�شابات  حل���ج���ب  �لج���ت���م���اع���ي 
عرب  �لإير�نيني  �لقادة  و�شفحات 

�لنرتنت.
ل�شوؤون  �لأم��ري��ك��ي  �ملبعوث  و�أك���د 
�إير�ن بر�يان هوك بح�شب ما ذكره 
�ل�شلطات  �أن  “بلومربغ”  لوكالة 
ل  “�لنفاق”  مت��ار���س  �لإي��ر�ن��ي��ة 
�لإنرتنت )يف  “قطع  و�شط  �شيما 
�حلكومة  ت��و����ش��ل  بينما  �ل��ب��اد( 
����ش��ت��خ��د�م �ل�����ش��ف��ح��ات ك��اف��ة على 

من�شات �لتو��شل �لجتماعي«.

�ملوقف.
من  تعليق  على  �حل�شول  يت�شن  ومل 

�أي م�شوؤول �إيطايل.
موجود  روي���رتز،  م��ن  م�شور  و�شاهد 
مهاجرين  �ل�������ش���ف���ي���ن���ة،  م�����نت  ع���ل���ى 
�لأماكن  �أحد  يتجمعون لاحتماء يف 
تتقاذفها  �ل��ت��ي  �ل�شفينة  ظ��ه��ر  ع��ل��ى 
ي��ب��دو يف  �ملتاطمة يف ح��ني  �لأم����و�ج 

�لأفق ومي�س �لربق.
وغرب  و�شط  من  �ملهاجرين  ومعظم 
�أفريقيا وبينهم ثاث ن�شاء ور�شيعان 
خا�شو�  م���ر�ف���ق  دون  ق��ا���ش��ر�  و24 
حياة  ع��ن  بحثا  �لبحر  عبور  خماطر 

�أف�شل يف �أوروبا.
و��شتمر نز�ع �أوبن �آرمز مع �حلكومة 

يف  �لبنزين  �شعر  يف  ك��ب��رة  زي���ادة 
خ�شم �أزمة �قت�شادية عميقة.

�لإير�نيون  �ن��ق��ط��ع  ذل���ك  وغ����د�ة 
م�شدد  ت�شييق  ب��ع��د  �ل���ع���امل  ع���ن 
�إىل  �ل������دخ������ول  �إم����ك����ان����ي����ة  ع����ل����ى 
�ن����رتن����ت م����ا �ع���ت���رب و���ش��ي��ل��ة ملنع 
�ل�شطر�بات  فيديوهات  �نت�شار 
بح�شب  قتلى  خم�شة  خلفت  �لتي 
مائة  من  و�أك��رث  ر�شمية،  ح�شيلة 
�لعفو  م��ن��ظ��م��ة  ب��ح�����ش��ب  ق���ت���ي���ل 

�لدولية.
وقال هوك “قطع �لنظام �نرتنت 
�لقتلى  �إخ������ف������اء  ي�����ح�����اول  لأن��������ه 
لآلف  فيها  ت�شبب  �لتي  و�مل��اآ���ش��ي 
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اإعــــــــــان
�ل�ش�����ادة/ظبي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لغربية للمقاولت 
رخ�شة رقم:CN 1153932 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

 CN 1185511:عني �ل�شم�س للديكور رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هوم زون 

 CN 2321966:لقطع غيار �ملكيفات رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شما �لهر لنجارة �مل�شلحة
 رخ�شة رقم:CN 1130141  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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الغاء اعان �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
بيونر  �لتجاري مركز  CN بال�شم  رقم:1178802 
�شبا للرجال ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــان
لتقييم  �لمار�ت  �ل�ش�����ادة/كور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لن�شاء�ت ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1200014 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شه �شياح حممد مو�شى �لقبي�شي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ندرو نيت�شول�س بريتنل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كيفني جون د�ينن

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شه �شياح حممد مو�شى �لقبي�شي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان  �لقت�شادية خال 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رويال خلدمات �لتموين 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1049959 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/

��شافة بي �ر ��س فن�شرز �نف�شتمنت ليميتد
BRS Ventures Investment Ltd

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف بافاجوتو ر�جهور�م �شيتي

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25 

اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم بوروبانكو

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2544265 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شن جا�شم نا�شر حممد �لنوي�س %33

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل عبد�لعزيز نا�شر رحمه �ل�شام�شي %33
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد �حلكيم من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شعيد �حلكيم من 100% �ىل %34
تعديل وكيل خدمات/حذف خالد جمال ح�شني �شعيد �ل�شعدي

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/مطعم بوروبانكو  

BURRO BLANCO RESTAURANT
�ىل/مطعم بوروبانكو ذ.م.م

BURRO BLANCO RESTAURANT LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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الاليد باور انرتنا�صيونال خلدمات حمطات الطاقة - ذ م م
�ل�شادر  �لعادية  غر  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب 
لتدقيق  �حلبيب  عبد  مر�ل  مكتب  يعلن   2019/11/21 بتاريخ 

�حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �لد�رية عن حل وت�شفية �شركة
الايد باور انرنا�سيونال خلدمات حمطات الطاقة - ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
�لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى   CN-2670511

فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب   026716054

و�إح�شار   )705( رقم  مكتب   )7( �لطابق  �جلنيبي  عبد�هلل  �شعيد 
�مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خال مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ 

هذ� �لعان.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 
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جرين كوين�ش للمقاولت اللكرتوميكانيكية- ذ م م
مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غر �لعادية بتاريخ 
حل  عن  �حل�شابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن   2019/11/19

وت�شفية �شركة
جرين كوين�س للمقاولت اللكروميكانيكية - ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
 CN-2585837 فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم 
فاك�س    037378999 رقم  هاتف   �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
�شناعية   – �لعني  مدينة   –  202075 �س.ب    037378989

رقم  و�خرون مكتب  �ل�شحي  علي  بناء عبد �هلل حممد  هيلي 
�أق�شاها  مدة  خال  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار   )3(

45 يوما من تاريخ هذ� �لعان

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 
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ور�صة بور ون للخراطة- ذ م م
مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غر �لعادية بتاريخ 
حل  عن  �حل�شابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن   2019/11/21

وت�شفية �شركة
ور�شة بور ون للخر�طة - ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
 CN-2730018 فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم 
فاك�س    037378999 رقم  هاتف   �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
�شناعية   – �لعني  مدينة   –  202075 �س.ب    037378989

رقم  و�خرون مكتب  �ل�شحي  علي  بناء عبد �هلل حممد  هيلي 
�أق�شاها  مدة  خال  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار   )3(

45 يوما من تاريخ هذ� �لعان

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 
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اإعــــــــــان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم قرية �جلو�هر

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1011496 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شريف �ل�شام حممد �حمد خر %100
تعديل وكيل خدمات

��شافة �شعيد حممد �ل�شغر يرو�ن �ل�شام�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممد �ل�شغر يرو�ن �ل�شام�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــان
�شرتوكر  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب للخر�طة رخ�شة رقم:2009525 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد جديع حممد ظافر �لحبابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فهد جديع حممد ظافر �لحبابي

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  نوفمرب  2019 العدد 12791 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  نوفمرب  2019 العدد 12791 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  نوفمرب  2019 العدد 12791 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  نوفمرب  2019 العدد 12791 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  نوفمرب  2019 العدد 12791 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  نوفمرب  2019 العدد 12791 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  نوفمرب  2019 العدد 12791 



االثنني    25   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12791  
Monday   25   November   2019  -  Issue No   12791

19191915

عربي ودويل

ثاث طائر�ت ت�شتخدم لوجهات يف ولية �شمال كيفو.
�لذي  لل�شركة  �لتابعني  �ل�شيانة  عمال  �أح��د  وحت��دث 
كان يف �ملوقع عن وجود “م�شكلة تقنية” يف �لطائرة، 

بح�شب ما نقل عنه موقع “�كتو�ليتيه«.
و�أر�شلت بعثة �لأمم �ملتحدة يف �لكونغو �لدميوقر�طية 

�شيارتي �إطفاء مل�شاعدة فرق �لإنقاذ �ملحلّية.
بوؤر  �لتي تعد من  بيني،  �إىل  �لطائرة متوجهة  وكانت 
وباء �إيبول �لذي قتل �أكرث من 2000 �شخ�س �لعام 
�ل�شمال من  �إىل  350 كيلومرت�  �لفائت، وتبعد نحو 
لطائر�ت من طر�ز  ح��و�دث  با�شتمر�ر  وت�شّجل  غوما. 
مع  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة،  �لكونغو  جمهورية  يف  �ن��ت��ون��وف 

خ�شائر ب�شرية كبرة يف بع�س �لأحيان.
�شحن  طائرة  فقدت  �لأول-�أك��ت��وب��ر،  ت�شرين   11 ويف 
�لكونغو  لرئي�س  رحلة  يف  �للوج�شتي  �جل��ان��ب  ت��وؤم��ن 
�لدميوقر�طية فيليك�س ت�شي�شيكيدي يف �شرق �لباد، 

وعلى متنها ثمانية �أ�شخا�س.

•• غوما-اأ ف ب:

ُعرث على 23 جثة �أم�س بعد �شاعات من حتطم طائرة 
�شكانية  كثافة  ذ�ت  منطقة  يف  �إقاعها  ل��دى  �شغرة 
�لدميوقر�طية،  �لكونغو  جمهورية  يف  غوما  مبدينة 

بح�شب �لدفاع �ملدين.
جوزيف  بغوما  �مل��دين  �ل��دف��اع  خدمة  يف  �ملن�شق  وق��ال 
 23 “بلغ  عليها  ُع��رث  �لتي  �جلثث  ع��دد  �إن  ماكوندي 

�لآن«.
من  كل  تت�شمن  �حلالية  �لقتلى  ح�شيلة  �أن  ويعتقد 
كانو� على منت �لطائرة بالإ�شافة ل�شخا�س كانو� يف 

موقع حتطها.
�أ�شود  دخ��ان  �أع��م��دة  �لتحطم  موقع  من  �شور  وتظهر 

و�أل�شنة لهب على �لأرجح من �لطائرة �ملنكوبة.
و��شتبعد �مل�شوؤول يف مطار غوما ريت�شارد مانغولوبا يف 
ت�شريحات لفر�ن�س بر�س وجود �أي ناجني ممن كانو� 

على منت �لطائرة.
وكانت �لطائرة من طر�ز “دورنييه-
بي”  “بزي  ل�شركة  �لتابعة   ”228
على  �ل���و�ق���ع���ة  ب��ي��ن��ي  �إىل  م��ت��وج��ه��ة 
عندما  غوما  �شمال  كلم   350 بعد 
���ش��ك��ن��ي��ة قرب  حت��ط��م��ت يف م��ن��ط��ق��ة 

�ملطار يف �شرق �لباد.
“بزي  ����ش���رك���ة  �مل����وظ����ف م����ن  وق������ال 
مامادو  ه��ري��ت��ي��ي��ه  ل��ل��ط��ر�ن  بي” 
منت  ع��ل��ى  ر�ك���ًب���ا   17 ه��ن��اك  “كان 
�أفر�د  �ثنني من  �إىل جانب  �لطائرة 
�ل���ط���ائ���رة حو�ىل  �أق��ل��ع��ت  �ل���ط���اق���م. 
09،10 �شباًحا  �أو   09،00 �ل�شاعة 

)07،00 ت غ(«.
ولدى �شركة �لطر�ن حديثة �لعهد 

بول�شونارو  �أن طالت ف�شيحة فافيو  و�شبق  ريو.  بولية 
�ليميني  �لرئي�س  ولي��ة  ب��د�ي��ة  فلطخت  �ل��ع��ام،  مطلع  يف 

�ملتطرف �لذي �نتخب بناء على وعد با�شتئ�شال �لف�شاد.
�لوكالة  ك�شفت  ح��ني  �لأوىل  �لف�شيحة  ت��ل��ك  و�ن��دل��ع��ت 
�حل��ك��وم��ي��ة �مل��ك��ل��ف��ة م��ر�ق��ب��ة �مل��ع��ام��ات �مل��ال��ي��ة يف كانون 
عن  خ���ارج���ة  “معامات  ع���ن  �مل��ا���ش��ي  �لأول/دي�������ش���م���رب 
�لأمناط” ت�شل قيمتها �لإجمالية �إىل 1،2 مليون ريال 
)حو�ىل 270 �ألف يورو( يف 2016 و2017 على ح�شاب 
لفافيو  �ل�شابق  �ل�شائق  ك���روز  دي  ج��وزي��ه  فابري�شيو 

بول�شونارو، ل تتنا�شب مع دخله �ملعلن.
�أجر�ها  م�شبوهة  �إي����د�ع  عملية   48 �ل��وك��ال��ة  ر���ش��ت  كما 

�ألف ريال   96 �إجمالية قدرها  فافيو بول�شونارو بقيمة 
)حو�ىل 22 �ألف يورو( بني حزير�ن-يونيو ومتوز-يوليو 
��شتخد�م  ���ش��وء  �أي  �ل����دو�م  على  ينفي  �أن���ه  ول��و   ،2017

لاأمو�ل �لعامة.
علق  لكنه  �حلني  ذلك  يف  حتقيقا  �لعامة  �لنيابة  وفتحت 
ديا�س  �لعليا  �ملحكمة  رئي�س  حكم  بعدما  متوز-يوليو  يف 
�إىل  �إذن ق�شائي للو�شول  توفويل بوجوب �حل�شول على 

هذ� �لنوع من �لبيانات �ملالية.
�ملحكمة  با�شرت  �إذ  قريبا  ي�شقط  قد  �لقر�ر  ه��ذ�  �أن  غر 
�لعليا �لأ�شبوع �ملا�شي مد�ولت قد تق�شي نتيجتها باإعفاء 

�ملدعني �لعامني من �حل�شول على مثل هذ� �لإذن.

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

�أعلنت �لنيابة �لعامة يف ريو دي جانرو فتح حتقيق جديد 
ق�شية  يف  ب��ول�����ش��ون��ارو  ج��اي��ر  للرئي�س  �لبكر  �لب���ن  بحق 
ل�”موظفني  �أج��ور  �أم��و�ل عامة من خ��ال دف��ع  �ختا�س 
�لتحقيق  �أن  بيان  يف  �لعامة  �لنيابة  و�أو�شحت  وهميني«. 
فتح بحق فافيو بول�شونارو “لعدم �لنز�هة �لإد�رية على 
وظيفة  ميار�شو�  مل  وهميني  ماأجورين  بتوظيف  �رتباط 
يف مكتبه«. وفافيو بول�شونارو �لبالغ من �لعمر 38 عاما 
�إليه  �ملن�شوبة  �لوقائع  �أن  غر  �ل�شيوخ،  جمل�س  يف  ع�شو 
�ملحلي  �ل��ربمل��ان  نائبا يف  فيها  ك��ان  �لتي  �لفرتة  �إىل  تعود 

رئي�صة بوليفيا املوؤقتة توقع حتقيق بالف�صاد �صد جنل الرئي�ش الربازيلي  
قانونًا لإجراء انتخابات عامة

•• الباز-وكاالت:

ي�شمح  قانوناً  �شتوقع  �أنها  �آنييز،  جيانني  �ملوؤقتة  بوليفيا  رئي�شة  �أعلنت 
باإجر�ء �نتخابات عامة.  وكتبت �آنييز على ح�شابها ب�شبكة تويرت : “ �شاأوقع 
قانوناً ب�شاأن نظام ��شتثنائي و�نتقايل لإجر�ء �نتخابات عامة، �شدقت عليه 
على  �شدق  ق��د  �ل�شيوخ  جمل�س  وك��ان  )�ل���ربمل���ان(«.  �لت�شريعية  �جلمعية 
�ل��ذي �شدق  �ل��ن��و�ب  �أن مي��رره ملجل�س  �أم�����س، قبل  �شابق  �لقانون يف وق��ت 
عليه �أي�شاً بعد جل�شة ��شتمرت 6 �شاعات، ويلغي �لقانون نتائج �لنتخابات 
�لرئا�شية �لتي �أجريت يف 20 �أكتوبر)ت�شرين �لأول( �ملا�شي وفاز فيها �إيفو 
هدفها  �إج���ر�ء�ت  �شل�شلة  ويت�شمن  �ل��ت��و�يل،  على  ر�بعة  بولية  مور�لي�س 

�لتعجيل باإجر�ء �نتخابات عامة.

•• بغداد-اأ ف ب:

�إث������ر  ب���ل���غ���ت �لأزم�������������ة  يف وق�������ت 
�لعر�ق  يف  �ل�شعبية  �لحتجاجات 
ذروت���ه���ا، ب��ات��ت �ل��ب��اد �أم����ام �أمام 
قادة  م��ع مت�ّشك  م�����ش��دود  ط��ري��ق 
مبكا�شبهم  و�ل��ت��ي��ار�ت  �لأح�����ز�ب 
ورف�شهم  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �مل���ال���ي���ة 
خ�����رب�ء  ب���ح�������ش���ب  ت������ن������ازل،  لأي 

وم�شوؤولني.
تعمل معظم �لتيار�ت �ل�شريكة يف 
�ل�شلطة وفق مقولة “كام �لليل 
ت�شريحاتها  يف  �لنهار”:  ميحوه 
ل����اإ�����ش����اح وع�������زم على  ت���اأي���ي���د 
و�ل�شتجابة  �ل��ف�����ش��اد  م��ك��اف��ح��ة 
لطلبات �ملحتجني يف بغد�د ومدن 
ت�شرين  م��ن  �لأول  منذ  �جل��ن��وب 
�لأول-�أك��ت��وب��ر، ويف �خل��ف��اء عمل 
�ملغامن  ت��ق��ا���ش��م  ع��ل��ى  م��ت��و����ش��ل 
توؤكد  م����ا  ب��ح�����ش��ب  و�مل���ن���ا����ش���ب، 
لوكالة  ع����دة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  م�����ش��ادر 

فر�ن�س بر�س.
�ل���وزر�ء  ي��ح��اول رئي�س  ويف وق��ت 
ع�����ادل ع��ب��د �مل���ه���دي �ل�����ذي توىل 
بتو�فق  �شهر�   13 قبل  من�شبه 
�ت����خ����اذ  �ل����ع����ل����ن  يف  �����ش����ي����ا�����ش����ي، 
تق�شي  ق���د  وت����د�ب����ر  �إج���������ر�ء�ت 
برف�س  ي�شطدم  حزبيني،  وزر�ء 
فقد�ن  خ�شية  للتغير  �لأح����ز�ب 
يدر  بنفط  غني  بلد  يف  مكا�شبها 

مليار�ت �لدولر�ت �شنويا.
ر�ح  �لتي  �لحتجاجات  تغر  ومل 
�شخ�شا   350 ن��ح��و  ���ش��ح��ي��ت��ه��ا 
من  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن،  م��ن  غالبيتهم 
�ملمار�شات �ل�شيا�شية يف بلد يحتل 
على   180 م����ن   168 �مل����رك����ز 
لئحة �أكرث �لدول ف�شاد�، بح�شب 
�ل�شفافية  م���ن���ظ���م���ة  ت�����ش��ن��ي��ف 

مقرب  م�شدر  وي��ق��ول  �ل��دول��ي��ة. 
بر�س  ل���ف���ر�ن�������س  �ل�����ش��ل��ط��ة  م����ن 
مظلم،  نفق  �إىل  و�شل  “�لو�شع 
ولي�س هناك حل يف �لأفق لاأزمة 
�ل�شعبي  �ل�شغط  رغ���م  �حل��ال��ي��ة 

�جلاري«.
عر�قي  �شيا�شي  ي��رى  جهته،  من 
بارز �إن م�شوؤويل �لأحز�ب و�لكتل 
“يرف�شون �خلروج من �لت�شكيلة 

�لوز�رية �لتي ت�شّيع مكا�شبهم«.
ورغ��������م ����ش���غ���ط �لح����ت����ج����اج����ات 
�مل��ط��ل��ب��ي��ة غ����ر �مل�������ش���ب���وق���ة منذ 
�شد�م  �ل��رئ��ي�����س  ن���ظ���ام  ���ش��ق��وط 
2003، تتم�شك  ح�شني يف �لعام 

�ل�شلطة بنظام �ملحا�ش�شة.
�لقت�شادي  �خل���ب���ر  وب��ح�����ش��ب 
ع���دد موظفي  ز�د  �مل���ول���وي،  ع��ل��ي 
�أ�شعاف منذ  �لقطاع �لعام ثاثة 
يف  �ل��زي��ادة  ك��ان��ت  بينما   ،2003
لهوؤلء...  ت��دف��ع  �ل��ت��ي  �ل���رو�ت���ب 

ت�شعة �أ�شعاف!
�لعام  �لقطاع  رو�ت���ب  حجم  وبلغ 
ثلث  ن��ح��و  �أي  دولر،  م��ل��ي��ار   36
�لتي   2019 �ل����ع����ام  م�����و�زن�����ة 
�ل��ت��اري��خ �حلديث  �لأك���رب يف  تعد 
ترتفع  �أن  �ملتوقع  وم��ن  ل��ل��ع��ر�ق. 
�ل���رو�ت���ب يف مو�زنة  ه���ذه  ق��ي��م��ة 
�ل�شلطات  ���ش��ع��ي  م����ع   ،2020
لزيادة �لنفاق وتوفر مزيد من 
�لوظائف �أما بتهدئة �ملحتجني، 
�لبطالة  ن�شبة  خف�س  وحم��اول��ة 
�لتي تبلغ 25 باملئة لدى �ل�شباب. 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

ت�شارك �أعد�د قيا�شية من �لناخبني 
يف هونغ كونغ يف �نتخابات �ملجال�س 
�حلركة  ت����اأم����ل  ح���ي���ث  �مل���ح���ل���ّي���ة، 
�مل����د�ف����ع����ة ع����ن �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة 
�ل�شغوط  زي������ادة  ع���ن  ت�����ش��ف��ر  �أن 
بكني  م��ن  �مل��دع��وم��ة  �لإد�رة  ع��ل��ى 
�أ�شهر  بعد  ملطالبهم  لا�شتجابة 

من �ل�شطر�بات.
وت�������ش���ّك���ل���ت ط����و�ب����ر ط���وي���ل���ة من 
�ل��ن��اخ��ب��ني �أم����ام م��ر�ك��ز �لق����رت�ع 
جمل�شا   18 لن��ت��خ��اب  �مل��دي��ن��ة  يف 
م�شاركة  ن�شبة  ت��وق��ع  م��ع  حمليا، 
مرتفعة لنتخاب مر�شحي �لقوى 

�لدميوقر�طية.
�لنتخابية  �ل�شوؤون  جلنة  وقالت 
�لناخبني  م����ن  ب���امل���ئ���ة   56 �إّن 
 4،13 ع��دده��م  �ل��ب��ال��غ  �مل�شجلني 
مليون �شخ�س �شاركو� يف �لقرت�ع 

بحلول بعد ظهر �لأحد.
وهو ما ي�شكل �أعلى ن�شبة م�شاركة 
�نتخابات  تاريخ  يف  �لإط���اق  على 
�ملجال�س �ملحلّية يف هونغ كونغ بعد 
�ل�شني  ل�شلطات  �مل��دي��ن��ة  �ن��ت��ق��ال 
ل  �ل���ع���ادة،  ويف   .1997 �ل��ع��ام  يف 
�أع�شاء �ملجال�س  ي�شرتعى �نتخاب 
�شخ�شا   452 ع����دده����م  �ل���ب���ال���غ 
�ملجتمعية  �مل�شائل  عن  �مل�شوؤولني 
م���ث���ل خ����ط����وط ����ش���ر �حل����اف����ات 
�نتباه  �و  حما�شة  �لقمامة،  وجمع 
�أهمية  �ك��ت�����ش��ب  ل��ك��ّن��ه  �مل��و�ط��ن��ني، 
جديدة بعد �أ�شهر من �ل�شطر�بات 

لندن،  يف  للعر�ق  �شفر�  �ل�شدر، 
�لإنكليزية.  �لآخ��ر ل يجيد  وه��و 
كما عنّي �أحمد �ل�شدر، �بن �شقيق 
�ل�شكرتر  من�شب  يف  م��ق��ت��دى، 

�لأول يف �ل�شفارة.
ل  �لدبلوما�شي،  �مل�شدر  وبح�شب 
ميكن �شغل هذ� �ملن�شب قبل 13 
ع�شر عاما من �خلدمة يف �ل�شلك، 
وهو �مر غر متو�فر يف �ملوظف 

�ملعني.
ويت�شاءل �مل�شدر ذ�ته “كيف لبلد 
�لعامل  مع  �لتو��شل  �لعر�ق  مثل 
تعيينات  ع��رب  م�شاكله  و�ي�����ش��ال 
لأ�شخا�س دون كفاءة ومل يعملو� 
�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة، ومل  يف جم�����ال 
ي��وق��ع��و� يف ح��ي��ات��ه��م ع��ل��ى ورق���ة 

و�حدة ومل يتخذو� قر�ر�؟«.
ي�������ش���م���ع �مل�����ت�����ظ�����اه�����رون ب����وع����ود 
�أي  دون  عمليا  ت��ب��ق��ى  وخ���ط���و�ت 

تطبيق فعلي.
�لف�شاد  م��ك��اف��ح��ة  جم�����ال  ف���ف���ي 
�مل����ايل ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل �مل���ث���ال، �أعلن 
ب�60  ق���ائ���م���ة  �ل����������وزر�ء  رئ���ي�������س 
و�أحالهم  �مل��ت��ورط��ني  م���ن  ����ش��م��ا 
�ملخت�شة  �ل���ن���ز�ه���ة  ه��ي��ئ��ة  ع���ل���ى 
مب��ك��اف��ح��ة خم��ت��ل��ف �ل���ف�������ش���اد يف 
�لإد�ر�ت �لر�شمية، و�إن كان دورها 
�ل�شغوط  ب�����ش��ب��ب  م��ع��ط��ل  ���ش��ب��ه 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �مل���ت���ب���ادل���ة م���ن قبل 

�أطر�ف خمتلفة.
توقيف  �أو�م����ر  �لهيئة  و�أ����ش���درت 
ب��ح��ق م�����ش��وؤول��ني غ��ال��ب��ي��ت��ه��م من 

لفر�ن�س  م�����ش��در ح��ك��وم��ي  ي��ق��ول 
تخ�شع  ب��ات��ت  �ملنا�شب  �إن  ب��ر���س 
مو�شحا  و�ل�����ش��ر�ء،  �لبيع  ملنطق 
�أن “وز�رة معينة تخ�ش�س حلزب 
�شيا�شي، ويقوم �لأخر ببيعها ملن 

يدفع �ملبلغ �لأكرب«.
�ل�����وز�ر�ت  ب��ع�����س  �ن  وي�����ش��ر �ىل 

بيعت ب�20 مليون دولر.
�ل����ط����و�ئ����ف  م����ت����ع����دد  ب����ل����د  ويف 
�لعو�مل  هذه  باتت  و�لنتماء�ت، 
�لر�شمية،  �لتعيينات  يف  �أ�شا�شية 

�ملنظمات  لد�ئرة  رئي�شا  �ل�شلطة، 
يف وز�رة �خلارجية و�لتي تتعامل 

مع غالبية �ملنظمات �لدولية.
دبلوما�شي عر�قي طلب  وبح�شب 
فالح  يتقن  ل  ��شمه،  ك�شف  ع��دم 
ي�شبق  ومل  �لإنكليزية،  �لعامري 

له �شغل من�شب ر�شمي.
�لعامري  ���ش��ق��ي��ق��ة  ع���ّي���ن���ت  ك���م���ا 

م�شت�شارة يف وز�رة �خلارجية.
وعنّي جعفر �ل�شدر، �بن عم رجل 
�ل���ب���ارز مقتدى  �ل�����ش��ي��ع��ي  �ل��دي��ن 

حارث  �ل��ع��ر�ق��ي  �لباحث  بح�شب 
“�شيغة  �ن  وي����و�����ش����ح  ح�������ش���ن. 
�حل��ك��م �لت��ن��ي-�ل��ط��ائ��ف��ي وزعت 
�ل�شلطة و�مل��و�رد بني �لعديد من 
�لاعبني” �ملوؤثرين يف �لرتكيبة 
هوؤلء  �أن  �ىل  م�شر�  �حل��اك��م��ة، 
�ملوؤ�ش�شات  �شعف  من  “��شتفادو� 
�شلطاتهم  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���ر����ش���م���ي���ة 

�لذ�تية«.
كان  وبينما  �لأخ�����رة،  �لآون����ة  يف 
�لعر�قيني  م��ن  �لآلف  ع�����ش��ر�ت 

“��شقاط  ب  يطالبون  �ل�شارع  يف 
ت�شربت  و�ل������ش�����اح،  �لنظام” 
ق��ائ��م��ة ب��ت��ع��ي��ني ع����دد ك��ب��ر من 
�مل��������در�ء �ل���ع���ام���ني و�ل�����وك�����اء يف 
�ل�����وز�ر�ت وف���ق �ن��ت��م��اء�ت حزبية 

و�شيا�شية.
فالح،  ع���نّي  �مل���ث���ال،  �شبيل  ف��ع��ل��ى 
رئي�س  �ل���ع���ام���ري  ه�����ادي  ���ش��ق��ي��ق 
وزعيم منظمة  “�لفتح”  �ئتاف 
ب����در �مل���ق���رب���ة م���ن �إي�������ر�ن و�أح����د 
�لد�عمني لو�شول عبد �ملهدي �ىل 

�ل�شيا�شية.
وت�������ش���ه���د ه����ون����غ ك����ون����غ �أ�����ش����ه����ر� 
�لحتجاجية  �ل���ت���ج���م���ع���ات  م����ن 
و�شعت  �لتي  �لعنيفة  و�مل��و�ج��ه��ات 
�ملحتجني  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل�����ش��رط��ة 
�ملطالبني بانتخابات عامة مبا�شرة 
بحكم  �ل��ت��ي حتظى  �مل��دي��ن��ة  حلكم 
للتحقيق  ب��الإ���ش��اف��ة  ذ�ت����ي،  ���ش��ب��ه 
فيما يعتربونه وح�شية �ل�شرطة يف 

�لت�شريعي  �مل���ج���ل�������س  وي���ن���ت���خ���ب 
�مل���دي���ن���ة مب���زي���ج من  �لأع����ل����ى يف 
�لقرت�ع �لعام و�ملقاعد �ملخ�ش�شة 
�ملو�لية  �ل�شناعية  للمجموعات 
بكني  �شيطرة  ي�شمن  ما  لل�شني، 
�شكانها  تعد�د  �لبالغ  �ملدينة  على 

7،3 مليون ن�شمة.
وي���ع���ت���رب �مل���ع�������ش���ك���ر �مل�����د�ف�����ع عن 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة �ق��������رت�ع �لأح�����د 
�ملدينة كاري  ��شتفتاء على حاكمة 
لم و�حلكومة �ملوؤيدة لبكني �لذين 

قاومو� مطالب �حلركة.
وقال جيمي �شام وهو مر�شح موؤيد 
ب���ارزة  و�شخ�شية  ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
ن�شوت  “نحن  �لح��ت��ج��اج��ات  يف 
لإع��ط��اء حكمنا على م��ا ح��دث ... 
مل  ما  لختيار  ن�شوت  �أي�شا  نحن 

ياأت بعد«.
ل����ك����ن �لق������������رت�ع ل���ي�������س رم�����زّي�����ا 
���ش��ي��ت��م �خ���ت���ي���ار بع�س  ب��ال��ك��ام��ل: 
�لت�شريعية  �ملر�شحني لانتخابات 
�ملجال�س  �أع�شاء  من  �ملقبل  �لعام 
�ملجال�س  �شت�شاهم  ك��م��ا  �مل��ح��ل��ي��ة، 
�ملجمع  ع�����ش��ًو� يف   117 ب���  �أي�����ش��ا 
�لن��ت��خ��اب��ي �ل����ذي ي�����ش��م 1200 
�لتنفيذي  �لرئي�س  ويختار  ع�شو 

للمدينة، وت�شيطر عليه بكني.
وخ����ف����ت �لح����ت����ج����اج����ات �أخ�������ر� 
موؤيدة  �شخ�شيات  ح��ّث��ت  �أن  ب��ع��د 
�مل���و�ط���ن���ني على  ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�إعطاء  وقف �ل�شطر�بات لتجنب 
تعليق  �أو  لتاأجيل  ذريعة  �حلكومة 

�لنتخابات.

�لتعامل مع �ملحتجني.
وي�����ش��ي��ط��ر �مل����و�ل����ون ل��ب��ك��ني على 
�ملجال�س �ملحلية منذ قرتة طويلة، 
ي�شاعد  �ن  يف  �ل��ن��اخ��ب��ون  وي���اأم���ل 
�إ����ش���ع���اف ق��ب�����ش��ة ب��ك��ني ع��ل��ي��ه��ا يف 

�إعطاء حركتهم زخما جديد�.
وق����������ال �ل�����ط�����ال�����ب م���ي�������ش���ي���ل نغ 
للمرة  ي�����ش��ّوت  �ل���ذي  )19عاما( 
بر�س  ف���ر�ن�������س  ل���وك���ال���ة  �لأوىل 

�لو�حدة  �لبطاقة  كانت  لو  “حتى 
ير�ودين  ي��ز�ل  ل  قليا،  �شت�شاعد 
�لأمل �أن ت�شاعد يف تغير �ملجتمع 
وتدعم �حتجاجات �ل�شارع يف �شكل 

ما«.
�أف�شل  وت�����ش��ّك��ل ه���ذه �لن��ت��خ��اب��ات 
كونغ  ه����ون����غ  مل����و�ط����ن����ي  و����ش���ي���ل���ة 
يف  مبا�شرة  متثيل  على  للح�شول 

�إد�رة �شوؤون مدينتهم.

�ل�شابقني،  و�مل��ح��اف��ظ��ني  �ل����وزر�ء 
على  ح��رب�  تبقى  �أن  ي��رج��ح  لكن 
خارج  غالبيتهم  لأن  ن��ظ��ر�  ورق 
بق�شايا  �تهمو�  و�لبقية  �ل��ب��اد، 
�شغرة ل تقارن بحجم �ل�شبهات 
�ل����ت����ي حت�����وم ح�����ول �مل�������ش���وؤول���ني 

�لكبار.
جزء�  �لر�شمية  �ملنا�شب  وب��ات��ت 
م����ن و�����ش����ع ي����د �لأح�����������ز�ب على 
�ملالية  ومو�ردها  �لدولة  مقدر�ت 

و�لعقود و�ل�شتثمار�ت.
يف خ�شم ذلك، كرر �ملرجع �ل�شيعي 
�ل�شي�شتاين،  علي  �هلل  �آية  �لأعلى 
دع����وة ح��ك��وم��ة ع��ب��د �مل���ه���دي �ىل 
�إ�شاح جدي، كما �شبق له �ن دعا 
�شلفه حيدر �لعبادي للقيام بذلك 

يف �لأعو�م �ملا�شية.
�ملرجع  �أب��رز  �جلمعة،  خطبة  ويف 
و�زن،  بثقل  �ل��ذي يحظى  �لأعلى 
�شرورة �ل���ش��ر�ع يف �جن��از قانون 

جديد لانتخابات.
يقول �مل�شدر �ملقرب من �ل�شلطة 
�ليها  دع���ت  �ل��ت��ي  “�ل�شاحات 
ت�شتهدف  و�ملتظاهرين  �ملرجعية 
يف  عليه”،  يقفون  �ل��ذي  �لغ�شن 
�حلاليني،  �مل�شوؤولني  �ىل  �إ���ش��ارة 
للم�شتقلني  يتيح  ق��ان��ون  �أي  لأن 
����ش���غ���ل م����ق����اع����د ب����رمل����ان����ي����ة “ل 

ينا�شبهم، ويقو�س وجودهم«.
�إبعاد هوؤلء عن �ل�شلطة هو �أبرز 
ومنهم  �ملحتجون،  يكرره  مطلب 
ع����ام����ا( يف  حم���م���د ط���ال���ب )25 

�شاحة �لتحرير و�شط �لعا�شمة.
“ما نريده هو طرد  يقول طالب 
�ل�شر�ق  ه������وؤلء  ك���ل  وحم��ا���ش��ب��ة 
و�ل���ف���ا����ش���دي���ن �ل����ذي����ن �أح����رق����و� 
�ل��ع��ر�ق ودّم����رو� �أر���ش��ه وخر�ته 

و�شرقو� قوت عائاته«.

ال�سلطة تتم�سك بنظام املحا�س�سة

اأزمة العراق يف طريق م�صدود مع تعنت الأحزاب

قد يعمل على تنفيذ عمليات قتل و�سلب وابتزاز 

الن�صخة اجلديدة من داع�ش.. كيف �صتكون؟
•• وا�شنطن-وكاالت:

من  يتمكن  وق��د  �شابقاً،  جنا  لكنه  وزعيمه،  مناطقه  د�ع�س  تنظيم  فقد 
�لظهور جمدد�ً بر�أي كاثي غيل�شنان، حمررة لدى موقع “ذ� �أتانتيك” 
�ل�شتخبار�ت  ق�شايا  يغطي  غيغلو،  مايك  وزميلها  دولية  �شوؤوناً  تغطي 

و�لأمن �لقومي.
كان يف �شيف  لد�ع�س  �لأمريكيون  تنبه  �أول ما  �لتقرير،  وح�شب معدي 
2014، لكن �لتنظيم كان موجود�ً باأ�شكال �أخرى قبل ذلك بع�شر �شنو�ت 
م�شمى  حت��ت  �لأمريكية  �ل��ق��و�ت  ح��ارب��و�  مقاتليه  معظم  وك��ان  تقريباً. 
�لقاعدة يف �لعر�ق، �إىل �أن �أدت عملية ع�شكرية �أمريكية كبرة ل�شحقهم. 

وعندها ر�أى �ل�شعب �لأمريكي وحكومته �أن �حلرب قد �نتهت. 
و�نت�شر بعد ذلك، ح�شب كاتبي �ملقال، تنظيم م�شلح متجدد ذو طموحات 
و�شوريا،  �لعر�ق  عرب  مناطق  على  د�ع�س  ��شتوىل  حني  يف  �أو���ش��ع،  دولية 
و�أع��ل��ن��ه��ا خ��اف��ة. ويف ظ��ل حم��اول��ة �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة م��ن ج��دي��د �إنهاء 
�حلرب هناك يف �أعقاب �نهيار ما �شمي خافة، يبقى �ل�شوؤ�ل حول ما �إذ� 
كان د�ع�س قادر�ً على تكر�ر �شجله يف �لبقاء، وما قد يكون عليه يف �شكله 

�لقادم.
�آخر  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  يف  ول��ف��ق��د�ن��ه،  د�ع�����س،  زع��ي��م  ملقتل  �لكاتبان  ويلفت 
مناطقه، �لتي بلغت م�شاحتها، يف �أوج �شيطرته، ما يعادل حجم بريطانيا. 
لكن كما كان عليه �حلال بعد �حلرب �لعر�قية، ما ز�ل د�ع�س و�لظروف 

د�خل مع�شكر�ت د�خل �شوريا يف ظروف �شيئة. ومل يقدم �ملجتمع �لدويل 
ما يكفي مل�شاعدة ح�شود من �لأطفال بذل د�ع�س جهود�ً مت�شافرة جلعلهم 

متطرفني.
�آرون زيلني، باحث خم�شرم يف  يتوقع  �ملرحلة؟ ل  �شيلي هذه  �لذي  فما 
�ملنظمات �جلهادية، فورة جديدة لد�ع�س، قريباً، و��شتيائه على مناطق، 
ولكنه ي�شر �إىل �حتمال �أن يحافظ د�ع�س على مكونه �لرئي�شي يف �لعر�ق 
يف  �لأر����س  حتت  ب�شهولة  يعمل  �لتنظيم  لأن  �أي�شاً،  �شوريا  ويف  خا�شة، 
�أن�شاره  مناطقه، وجنا من قبل بهذه �لطريقة- بو��شطة �رتباطات بني 
لروؤية  �لن��ت��ظ��ار، تطبيقاً  �ل��ع��امل. وم��ن ه��ن��اك، ي�شتطيع  وف��روع��ه ح��ول 

طويلة �لأمد و�شعها قادته با�شم “��شرت�تيجية �لأجيال«.
و�أ�شاف زيلني: “�إنهم يعتربون هذه �لفرتة مبثابة معركة ��شتنز�ف، ويف 
نهاية �ملطاف �شي�شيبون �جلميع بالإرهاق. هم لي�شو� متحجري �لتفكر، 

بل هم على ��شتعد�د للتطور«. 
�إىل ذلك، هلل وزير �لدفاع �لأمريكي ملقتل �أبو بكر �لبغد�دي، زعيم د�ع�س 

يكون  وق��د  و�ع���دة.  �أنها  وحتى  قائمة،  ظهوره  هياأت  �لتي  �لبيئة  وحتى 
د�ع�س �أ�شعف �ليوم، لكن ما ز�ل لديه �آلف �لأع�شاء يف �لعر�ق و�شوريا. 
قر�ر  لكن  �خلا�شة،  م�شاكله  �لعر�ق  �أوباما من  �إد�رة  كان لن�شحاب  وقد 
تر�مب �ملفاجئ و�لأحادي �جلانب ب�شحب قو�ت �أمريكية من �شمال �شرق 

�شوريا، كان �شورة للفو�شى.
�لإن�شانية  �لإغاثة  وتوفر  �لبناء  لإع��ادة  �أمريكية  جهود  حالياً  وتو�جه 
له  تتعر�س  ما  وهو  متز�يد�ً،  تهديد�ً  �ل�شابقة  د�ع�س  معاقل  يف  و�لأم��ن 
�أي�شاً قو�ت �شوريا �لدميقر�طية بقيادة كردية، بعدما كانت �شريكاً رئي�شياً 

لأمريكا يف �حلرب �شد د�ع�س. 
م�شتنقع  وت�شبب  ك��اٍف،  ب�شكل  �ملناطق  بناء عدد من  يتم  �لعر�ق، مل  ويف 
قابلتها  �أ�شابيع،  منذ  م�شتمرة،  ت��ظ��اه��ر�ت  ب��خ��روج  و�قت�شادي  �شيا�شي 

�حلكومة بو��شطة قمع وح�شي.
�لتطرف  ج��ر�ء  و�شوريا  �لعر�ق  يف  كامل  ع جيل  روِّ �ملقال،  كاتبي  وح�شب 
و�حلرب، ويقبع ع�شر�ت �لآلف من �مل�شتبه يف �نتمائهم لد�ع�س و�أ�شرهم 

يف غارة �أمريكية نفذت يف نهاية �ل�شهر �ملا�شي، وو�شف موته باأنه “ن�شر 
�لعامل  �أن  تر�مب  و�أعلن  د�ع�س”.  للق�شاء على  �ملهمة �جلارية  كبر يف 

�أ�شبح “�أكرث �أماناً نتيجة ملقتله«.
�إجماع  �أي  �لكاتبني،  �لتايل للعملية، مل يكن هناك، ح�شب  لكن يف �ليوم 

ب�شاأن ما �شيوؤول �إليه د�ع�س بعد مقتل �لبغد�دي. 
ينتظره  د�ع�س  �أن  �خل��رب�ء  بع�س  يرى  �ل�شابق،  �ل�شوؤ�ل  على  ولاإجابة 
م�شتقبل �أ�شود ب�شبب �شعوبة �لتن�شيق بني عنا�شره وخاياه يف مو�جهة 
يعني عدم مقدرته على ح�شد قو�ت كبرة  ما  حملة ع�شكرية متو��شلة 

كما فعل عندما دخل �ملو�شل يف 2014. 
ويعتقد �آخرون �أن د�ع�س قد يعمل كحركة �إجر�مية خطرة، قادرة على 
�أمنية  ق��و�ت  ت�شتطيع  بر�أيهم  لكن  و�ب��ت��ز�ز،  و�شلب  قتل  عمليات  تنفيذ 

حملية �لتعامل معها.
نيته  يكمن يف  �ملقال،  كاتبي  ب��ر�أي  رئي�شياً،  لد�ع�س هدفاً  لتنظيم  �أن  �إل 
ي�شع  �ملنطقة مت��ام��اً،    ب��اخل��روج من  رغبته  تر�مب  ك��رر  وفيما  �لبقاء. 

د�ع�س ن�شب عينيه �جليل �لقادم.
�أل���ف ط��ف��ل دون �خل��ام�����ش��ة د�خل   20 و�أ����ش���ار زي��ل��ني �إىل وج���ود ح���و�يل 
�أولد �شغار�. وقد هرب  ��شتمالة  د�ع�س حاول  و�أن  �شوريا،  مع�شكر�ت يف 
مناطقه،  �لتنظيم  فقد  عندما  و�شوريا  �لعر�ق  من  د�ع�س  �أع�شاء  بع�س 
بنية ن�شر روؤيته �لعنيفة. وقال زيلني: “ل يتعلق �لأمر بالقتال وح�شب، 

بل هو م�شروع جمتمعي«. 

م�صاركة قيا�صية للناخبني يف هونغ كونغ   قتياًل بتحطم طائرة يف الكونغو الدميوقراطية   23
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الفجر الريا�ضي

�نطلقت يف مقر جمل�س دبي �لريا�شي �شباح �أم�س �لأحد 24 نوفمرب 2019، 
دورة حوكمة �ملوؤ�ش�شات �لريا�شية �مل�شتوى �لثاين و�لتي تتناول تطبيقات عملية 
يف �حلوكمة �ملوؤ�ش�شية �لتي ينظمها جمل�س دبي �لريا�شي وت�شتمر ملدة يومني 
مب�شاركة عدد من �أع�شاء جمال�س �إد�ر�ت �لأندية و�ملدر�ء �لتنفيذين و�ملوظفني 
�ملخت�شني يف �حلوكمة و�لعاملني يف �لإد�ر�ت �لتي ترتبط باحلوكمة مثل �إد�ر�ت 

�ملالية و�لتدقيق يف �أندية و�شركات كرة �لقدم بدبي.
�آل  �أم��ان  ونا�شر  �لريا�شي  دب��ي  ع��ام جمل�س  �أم��ني  ح��ارب  �شعيد  �شعادة  وح�شر 
رحمة م�شاعد �لأمني �لعام جانب من فعاليات �لدورة، حيث رحب �لأمني �لعام 
باحلا�شرين من �لأندية و�شركات كرة �لقدم بدبي، و�أكد �أن هذه �لدورة تهدف 
�إىل تعزيز دور �حلوكمة يف �لعمل �لريا�شي يف �أندية و�شركات كرة �لقدم بدبي 
كونها �أحد ركائز �لتطوير �ملن�شود �لذي ي�شعى جمل�س دبي �لريا�شي لتحقيقه 
دبي  ج��ه��ود جمل�س  �إط���ار  ت��اأت��ي يف  وه��ي  دب���ي،  �لريا�شي يف  �لعمل  يف منظومة 
�لريا�شي منذ �لعام 2014 يف تاأ�شي�س وحد�ت خمت�شة باحلوكمة يف �ملوؤ�ش�شات 
�لريا�شية بدبي وتاأهيل كو�درها لأد�ء دورهم على �لنحو �مل�شبوط، مبا يرتجم 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  م��ن  �ل�����ش��ادرة  و�لتعليمات  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات 

بخ�شو�س تطبيق �حلوكمة يف �ملوؤ�ش�شات �لريا�شية بدبي.

كما �أكد �لأمني �لعام �أن جمل�س دبي �لريا�شي حر�س على و�شع برن�مج �شامل 
�لفائدة  لتعزيز  �ملجال  هذ�  نفي  خمت�شي  متحدثني  و��شتقطاب  �ل��دورة  لهذه 

منها وحتقيق �أهد�فها �ملهمة يف جمال تطبيق �للو�ئح و�ملر�قبة و�جلودة.
وتقام �لدورة ملدة يومني بالتعاون مع معهد “حوكمة” بدبي، وحا�شر يف �ليوم 
�ملجل�س، فيما  �لد�خلي يف  �لتدقيق  �ل�شيز�وي مدير مكتب  �لأول للدورة خالد 
�لتنفيذي ملعهد  �لرئي�س  �أ�شرف جمال �لدين  �لثاين �لدكتور  �ليوم  يحا�شر يف 

“حوكمة«.
ومت يف �ليوم �لأول من �لدورة �شرح �لتطبيقات �لعملية للحوكمة يف �ملوؤ�ش�شات، 
�ملنظومة  يف  �لرئي�شية  و�لعنا�شر  و�لو�شوح  �لتو��شل  مو�شوعات  ناق�شت  كما 
�لريا�شية ودورها يف عملية �تخاذ �لقر�ر، ومهام كل عن�شر من عنا�شر �ملنظومة 
جمل�س  ميثاق  مو�شوع  �ل���دورة  تناولت  كما  بهم،  �خلا�شة  �مل�شوؤوليات  و�أه���م 
�لإد�رة و�أهميته وحمتوياته، كما مت خال �لدورة طرح فكرة بناء نظام حوكمة 
و�لإد�ري  �لتنظيمي  و�لهيكل  �للو�ئح  و�شع  يتم  بحيث  �لريا�شية  للموؤ�ش�شات 

و�ختيار �ملنت�شبني للموؤ�ش�شة على �أ�ش�س �شليمة.
ومت تق�شيم �مل�شاركني يف �لدورة من ممثلي �لأندية و�شركات كرة �لقدم �إىل فرق 
عمل متو�زنة، بحيث ي�شع كل فريق �لت�شور �خلا�س باإن�شاء �لهيكل �لتنظيمي 

�لقر�ر،  �شناعة  و�آليات  �لقر�ر�ت  باإ�شد�ر  �ملخت�شة  و�جلهات  �لنموذجي  للنادي 
ومت بحث عنا�شر �لقوة و�ل�شعف يف كل منوذج لإي�شاح �ل�شكل �لأمثل للهيكل 
و�لو�شوح  �لتو��شل  عملية  �أهمية  على  �لتاأكيد  �ل��دورة  خ��ال  ومت  �لتنظيمي، 
�للذ�ن يعد�ن �أمًر� بالغ �لأهمية ل�شمان جناح نظام �حلوكمة �ملوؤ�ش�شية فاملوظف 
�مل�شوؤول عن مهام �ملحا�شبة و�لإباغ يحتاج �إىل فهم �لهيكل �لتنظيمي باأكمله يف 
�ملوؤ�ش�شة �لتي يعمل فيها وكذلك كل موظف يحتاج �إىل هذ� �لفهم لأد�ء و�جباته، 
ومت تو�شيح ذلك من خال تطبيق منوذج عملي على نتائج �لتو��شل �ل�شلبية 

�إذ� كان غر و��شح.
و��شتعر�س خالد �ل�شيز�وي خال �لدورة ملخ�س عما مت تقدميه خال �لدورة 
�ل�شابقة �لتي نظمها �ملجل�س �لعام �ملا�شي ملنت�شبي �لأندية و�لتي متحورت حول 
مبادئ �حلوكمة �ملوؤ�ش�شية وت�شمنت حتليل فجو�ت �حلوكمة وجمالت �لتح�شني 
لتطبيق  �ملمار�شات  و�أف�شل  �لقدم  ك��رة  و�شركات  �لأن��دي��ة  حوكمة  منظومة  يف 

�حلوكمة يف �ملوؤ�ش�شات �لريا�شية.
وتاأتي هذه �لدورة �شمن �شل�شلة من �لرب�مج �لتطويرية يف جمال �حلوكمة �لتي 
2014، و�لتي تهدف �إىل  يقدمها جمل�س دبي �لريا�شي لأندية دبي منذ عام 

�لرتقاء مب�شتوى �أد�ء �لأندية و�شركات كرة �لقدم يف دبي على �لنحو �لإد�ري.

ويعمل جمل�س دبي �لريا�شي على تنظيم �لعديد من �لرب�مج ويطلق �ملبادر�ت 
�أندية  يف  وبالأخ�س  �لريا�شي  �لقطاع  منت�شبي  كافة  تطوير  �إىل  تهدف  �لتي 
دبي من مدربني و�إد�ري��ني ولعبني وحر��س �ملرمى يف جميع �ملر�حل �لعمرية، 
ملنت�شبي  �ملجل�س  ينظمها  �لتي  �لتثقيفية  �ل��رب�م��ج  من  �لعديد  �إىل  بالإ�شافة 

�لأندية.
وتاأتي هذه �لدورة �إمياًنا من �ملجل�س باأهمية تطبيق �حلوكمة يف �أنديتنا و�آثارها 
�لإيجابية على حتقيق �لنتائج يف خمتلف �مل�شابقات و�شبق للمجل�س �أن تعاون مع 
�شركة ديلويت �لعاملية �أحد �أكرب �شركات �خلدمات �ل�شت�شارية و�ملهنية يف �لعامل 
لتقييم �لأندية و�لتعرف على �لفجو�ت �ملوجودة يف جمال تطبيق �حلوكمة ومت 
و�شع �لتو�شيات �لازمة ل�شد هذه �لفجو�ت من خال �لتقرير �لذي قدم بهذ� 

�ل�شاأن.
ف �حلوكمة على �أنها �لنظام �لذي يتم من خاله �لتوجيه و�لرقابة على  وُتَعرَّ
خال  من  وذل��ك  �ل�شرت�تيجية،  �لأه���د�ف  حتقيق  ل�شمان  �ملوؤ�ش�شي  �مل�شتوى 
ب�شفافية  �ملعنية  �لأطر�ف  كافة  و�لعاقات مع  �مل�شوؤوليات و�للتز�مات  حتديد 
جمل�س  م�شوؤوليات  بني  تف�شل  �لتي  و�للو�ئح  �لإج���ر�ء�ت  جمموعة  خال  من 

�لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية.

�ختتمت �أم�س �لأول مناف�شات “ بطولة �لعامل للتزلج على �ملاء” و�لتي ��شتمرت 
خم�شة �أيام على كورني�س �لقرم �ل�شرقي يف �لعا�شمة �أبوظبي وذلك حتت رعاية 
�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �أبوظبي �لدويل للريا�شات �لبحرية، ومتابعة 
�ل�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي.

�لفعاليات  �أق��وى  �إح��دى  31 دول��ة، يف  160 مت�شابقا من  �ملناف�شات  �شارك يف 
وكان  �لبحرية،  �لريا�شة  وحمبي  �لإم��ار�ت  جمهور  بها  �حتفى  �لتي  �لبحرية 
�مل��ي��د�ل��ي��ات �ل��ذه��ب��ي��ة يف �ل��ي��وم �لأخ����ر مل�شلحة �لفريق  �حل�����ش��اد �لأك����رب م��ن 

�لأ�شرت�يل �لذي قدم �أجمل �لفو��شل �ملهارية على مياه �لكورني�س.
�حتاد  رئي�س  بن حريز  �ملر  .. حريز  �لأوىل يف �خلتام  باملر�كز  �لفائزين  وت��وج 
�ل��دويل للتزلج  �لإم��ار�ت للريا�شات �لبحرية، وخو�شيه فيليب رئي�س �لحت��اد 
على �ملاء، و�شامل �لرميثي مدير عام نادي �أبوظبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
حيث بلغ جمموع �لفائزين باملر�كز �لأوىل 30 فائز� يف �لفئات �لع�شر �لرئي�شة 

للبطولة.
وكانت �لفئة �لأق��وى هي “ �لفئة �ملفتوحة رجال “ و�لتي تاأهل فيها للنهائي 
�شتة مت�شابقني حيث تفوق �لأ�شرت�يل نيكول ر�با وحقق �لفوز بالذهبية باأعلى 
وثالثا  ت��ي��زوك��ا،  �شوتا  �ل��ي��اب��اين  ثانيا  وح��ل  نقطة،   96 وه��و  �لنقاط  م��ن  ق��در 
“ متكنت من حتقيق  للن�شاء  �ملفتوحة  “�لفئة  �إي��ك��وين، ويف  ت��وين  �لأ���ش��رت�يل 
وحلت  نقطة،   66 وقدرها  بنقاط  ف��ر�ج  �ألي�س  �لإيطالية  �لذهبية  �مليد�لية 

ثانيا �لهولندية �شاين مايجر وثالثا �لأرجنتينية �إيجو�نا دي �أرما�س.
ويف “فئة �لنا�شئني” حقق �لذهبية و�ملركز �لأول �لأ�شرت�يل �شام بر�ون بنقاط 
وقدرها 86 نقطة، وحل ثانيا �لفرن�شي ماك�شيم روك�س، وثالثا �ل�شويدي جيمي 
بتحقيق  ماكارثي  ماكينزي  �لنا�شئات” �لأ�شرت�لية  “فئة  يف  وتاألقت  هو�شر، 
�لثاين  �مل��رك��ز  يف  وح��ل��ت  نقطة،   74 وق��دره��ا  بنقاط  �لأول  و�مل��رك��ز  �لذهبية 
�لإيطالية جوليا موليناري، وحلت يف �ملركز �لثالث �لرو�شية �أنا ماريا، ويف “فئة 
فوق �ل40 عاما لل�شيد�ت “ حققت �لذهبية و�ملركز �لأول �لنيوزلندية �شارلوت 
برودبينت بعدد نقاط 48 نقطة وحلت ثانية �لأمريكية كاثي ويليامز، وثالثة 
�لذهبية  حتقيق  من  متكن  رج��ال  �لفئة  نف�س  ويف  با�شلر.  �شيجريد  �لأملانية 
�لأ�شرت�يل تر�في�س �أو�شبورن بنقاط وقدرها 60 نقطة، وحل ثانيا �لأمريكي 

د�يل كارتور�يت وثالثا �لفرن�شي د�نيل ديجيزنوي.
لوكا�س  �لفرن�شي  و�لذهبية  �لأول  �مل��رك��ز  حقق   “  30 �ملحرتفني  “فئة  ويف 
لجنلو�س بر�شيد 59 نقطة، وحل ثانيا �لفرن�شي يان كالفيز وثالثا �لرب�زيلي 
 “ لل�شيد�ت   30 �مل��ح��رتف��ات  “فئة  يف  �لذهبية  وحققت  ج��ي��اردي،  مار�شيلو 
�لرب�زيلية ماريانا نيب بنقاط وقدرها 75 نقطة، وحلت ثانية �ليابانية مايو 
�أو�ما وثالثة زي زي ها�شترمن هوجن كوجن. ويف “فئة �لنا�شئات حتت 14 �شنة 
�لأ�شرت�لية �شيينا كورين ب� 70 نقطة، وحققت  �لأول  �ملركز  باإحر�ز  “ تفوقت 
�ملركز �لثاين �ملك�شيكية فرديناند� جوميز، وحلت ثالثة �ليابانية ميو ناكاجاو�. 
ويف “فئة حتت 14 �شنة بنني “ حل يف �ملركز �لأول و�لذهبية �لأمريكي �أليك�س 

�ملركز  فيما حقق  �شاكاي،  ريتو  �لياباين  ثانيا  نقطة، وحل   79 بر�شيد  �ألبني 
�لثالث �لإيطايل �شتيفانو جومي�س.

للنجاح  �لكبر  �رت��ي��اح��ه  �ل��ن��ادي  ع��ام  م��دي��ر  �لرميثي  ���ش��امل  �أب���دى  م��ن جهته 
�لذي �شهدته �ملناف�شة و�لتفوق �لفني يف �إحدى �لفعاليات �لبحرية �ملهمة على 
�شورة  �ملناف�شة يف  �إخ��ر�ج  ��شتطاع  �لنادي  �أن  �إىل  م�شر�   .. �لإم���ار�ت  م�شتوى 
مثالية، وتعامل مع �لبطولة باحرت�فية عالية، حيث ��شتفاد من ر�شيد �خلربة 

�لكبر لكو�دره و��شتثمرها يف تنظيم مميز للبطولة.
وقال �لرميثي : “تعلمنا من كرثة �لأحد�ث وتنوعها كيف نرتقي بها لاأف�شل، 
وكيف ن�شنع منها �لنجاح، ويف �لإمار�ت ن�شتلهم �لإبد�ع من قيادتنا �لر�شيدة، 

ونفخر باأن نحقق هذه �لأرقام �خليالية يف �لريا�شة �لبحرية«.
ووجه �ل�شكر لفريق �لإمار�ت �لذي �جتهد يف �أول م�شاركة له، وحاول �لو�شول 
لأف�شل �ملر�كز وخرج باملك�شب �ملن�شود وهو �خلربة و�لحتكاك مع بقية �ملناف�شني 
.. وقال: “كان ح�شور منتخبنا جميا يف �لبطولة، وحقق �لأبطال �لهدف من 
�مل�شاركة يف هذ� �لتجمع �لريا�شي لأقوى و�أف�شل �ملحرتفني”.. موجها �ل�شكر 
ل�شركاء �لنادي على جهودهم لإجناح �لبطولة وهم م�شت�شفى �ل�شامة، و�شركة 

�لد�ر وجهاز �أبوظبي حلماية �ملن�شاآت.
�أقيمت  �ملاء باملوقع �لذي  �أ�شاد رئي�س �لإحت��اد �لدويل للتزلج على  من ناحيته 
فيه مناف�شات �لتزلج على �ملاء يف كورني�س �لقرم، خا�شة و�أنه ي�شم كل عنا�شر 
�ل�شباق  ي��خ��رج  �أن  على  ت�شاعد  طبيعية  ب��ع��و�م��ل  متتع  �ملنطقة  و�أن  �ل��ن��ج��اح 

�ل�شتعر��شي يف �شورة مثالية .. م�شيفة �أن منطقة �لقرم متتلك �لتكامل من 
�ل�شباق،  �إقامة  �أجل  �ملكان مغلق من  و�أن  �للوج�شتية خا�شة  �لإع��د�د�ت  ناحية 
عن  �لبتعاد  و�أي�شا  �لأم���و�ج  �نعد�م  ناحية  من  �ملت�شابقني  �حتياجات  وتاأمني 

�لتيار�ت �ملائية و�لهو�ئية.
وتابع خو�شيه فيليب : “هذ� �ملوقع و�شع �لبطولت و�لكوؤو�س �ملقبلة لاحتاد 
�لدويل يف ماأزق حيث �أن �جلميع �شيطالبون �لآن باأن تقام �لبطولة يف مو�قع 
هي  �لأم����و�ج  �ن��ع��د�م  وخا�شية  �للوج�شتية،  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  �مل��و����ش��ف��ات  بنف�س 
من  مغلق  �ملكان  �أن  �إىل  بالإ�شافة  مكان،  �أي  متيز  �لتي  �لأ�شا�شية  �خلا�شية 

�جلهتني وعلى �شكل قناة«.
وقال : “�شنقوم باعتماد �إمارة �أبوظبي كمحطة �أ�شا�شية لبطولت �لتزلج على 

�ملاء يف �مل�شتقبل ولن�شاطات �لحتاد �لدويل«.
و�شجل �لبطل عمر بن يو�شف بن عمر �ملهري م�شتوى مميز� من �ملهارة يف 
�لبطولة، حيث متكن من �لو�شول �إىل �لت�شفيات �لأخرة، وحقق ر�شيد� بلغ 
43،67 نقطة كي يحل ثالثا يف �ملجموعة �خلا�شة به وبفارق �أجز�ء عن �شاحب 
�ملركز �لثاين �للبناين كارل خازن و�لذي حقق 44،22 نقطة، وليتاأهل ح�شب 
من  ب�شدة  �ق��رتب  قد  عمر  وليكون  و�ل��ث��اين،  �لأول  �ملركز  �شاحبي  �لقو�نني 
حتقيق �إجناز �لتاأهل يف �أول م�شاركة له بالبطولة على �أر�شه وبني جماهره، 
و�أثبت عمر �أنه م�شروع بطل قادم يف هذه �ملناف�شة وميتلك �لكثر من �لأدو�ت 

كي ينجح يف �لبطولت �لدولية للتزلج على �ملاء قريبا.

�أعلنت بطولة مبادلة �لعاملية للتن�س 
�شتيفانو�س  �ل��ت��ن�����س  جن��م  �ن�����ش��م��ام 
�لاعبني  قائمة  �إىل  ت�شيت�شيبا�س 
ي�شمن  م��ا  فعالياتها،  يف  �مل�شاركني 
مناف�شات  م�شاهدة  �مل�شابقة  لع�شاق 
حما�شية بح�شور �أربعة لعبني على 
�ل�شتة  �شمن  �مل�شنفني  م��ن  �لأق����ل 
�لأو�ئ��ل خال �شهر دي�شمرب �ملقبل، 
بنهائي  �لفائز  �ليوناين  تاأكيد  بعد 
�لتن�س،  حم����رتيف  ر�ب���ط���ة  ب��ط��ول��ة 
م�����ش��ارك��ت��ه يف �مل��ن��اف�����ش��ات �لأه�����م يف 
منطقة �خلليج و�لتي تنطلق خال 
�لفرتة بني 19 و21 دي�شمرب �ملقبل 
للتن�س يف مدينة  �ل���دويل  �مل��رك��ز  يف 

ز�يد �لريا�شية.
وم���ع ف����وزه ع��ل��ى دوم��ي��ن��ي��ك ث��ي��م يف 
ن���ه���ائ���ي ب���ط���ول���ة ر�ب����ط����ة حم���رتيف 
�لتن�س 2019، �ختتم ت�شيت�شيبا�س 

�أع���ل���ى يف لندن  ب��ت�����ش��ن��ي��ف  م��و���ش��م��ه 
م�شرته،  يف  جديد�  �إجن���از�  ليحقق 
ول��ي��ت��وج��ه ب��ت�����ش��ن��ي��ف��ه �جل���دي���د �إىل 
�لنجوم  ملجموعة  لين�شم  �أب��وظ��ب��ي 
�لعاملية  مبادلة  بطولة  �مل�شاركني يف 
��شتقطاب  يف  جنحت  و�ل��ت��ي  للتن�س 
جم��م��وع��ة ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت�����ش��م��ل �شتة 
لع�����ب�����ني م������ن �أب�����������رز جن��������وم ه����ذه 
�لريا�شة يف فئة �لرجال، مبا يف ذلك 
�لعامل  على  �أول  �مل�شنف  �لإ���ش��ب��اين 
ر�فاييل ناد�ل و�مل�شنف ثانيا نوفاك 
�مل�شنف  و�ل���رو����ش���ي  دي��وك��وف��ي��ت�����س، 
�مل�شنف  ميدفيديف  د�نييل  خام�شا 
مناف�شات  ت�����ش��ه��د  ب��ي��ن��م��ا  ر�ب�����ع�����ا.. 
ماريا  �ل��رو���ش��ي��ة  م�شاركة  �ل�����ش��ي��د�ت 
ب��ع��دة بطولت  �ل���ف���ائ���زة  ���ش��ار�ب��وف��ا 
�ل�شابة  ت��و�ج��ه  ���ش��ام، حيث  ج��ر�ن��د 
�ل�شاعدة �أماند� �أني�شيموفا يف مبار�ة 

ودية يف �ليوم �لأول للبطولة.
قفزة  حقق  ق��د  ت�شيت�شيبا�س  وك���ان 
�لتن�س  ت�����ش��ن��ي��ف  و�رت����ق����ى  ن���وع���ي���ة 
�لعاملي يف عام 2019، حيث بلغ �أول 
ن�شف نهائي له يف بطولت “جر�ند 
ب��و�ب��ة بطولة  م��ن  �شام” �ل��ك��ربى 
�أق�شى  �أن  بعد  �ملفتوحة  �أ���ش��رت�ل��ي��ا 
على  ث��ال��ث��ا  �مل�شنف  ف��ي��دري��ر  روج���ر 
�ليوناين  �لنجم  ح�شد  كما  �لعامل. 
بطولة  يف  �ل���ث���اين  �ل����ف����ردي  ل��ق��ب��ه 
 »Open 13« �ملفتوحة  مر�شيليا 
�ل�شني  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  �إىل  وو���ش��ل 

�ملفتوحة يف �شبتمرب.
قال  �خل��ط��وة  تلك  على  تعليقه  ويف 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ل��ي��ك��ري�����س،  ج���ون 
“ي�شكل  “فا�س للرتفيه”:  ل�شركة 
��شتقطاب �أف�شل �لأ�شماء �لعاملية يف 
�أولوية  �أبوظبي  �إىل  �لتن�س  ريا�شة 

تلك  خ��ا���ش��ة  ل��ن��ا،  بالن�شبة  ق�����ش��وى 
�ملو�هب �ل�شاعدة يف فئة �لرجال من 
��شتطاع  حيث  ت�شيت�شيبا�س،  �أم��ث��ال 
يحجز  �أن  ع���ام���ا   21 ب��ع��م��ر  وه�����و 
�لاعبني. فهو من  كبار  مكانه بني 
ينتظرهم  �لذين  �ل�شباب  �لاعبني 
م�شتقبا باهر�. و�شت�شهم �شخ�شيته 
�إلهاب  يف  �ملميز  وح�شوره  �حليوية 
حما�س �جلمهور �إىل �أق�شى درجة«.

مع  م�����ش��رت��ه  ت�شيت�شيبا�س  وع����زز 
�مل�شنفني  م���ن  �أرب����ع����ة  ع��ل��ى  ت��غ��ل��ب��ه 
فيدرر،  وه��م  عامليا،  �لأو�ئ����ل  �لع�شر 
و�ألك�شندر  وث���ي���م،  وم��ي��دف��ي��دي��ف، 
ل���دى �جلماهر.  م��وق��ع��ه  زف��ري��ف 
ي�شتهر  �لذي  ت�شيت�شيبا�س،  ويتطلع 
ب�شرباته �لقوية، �إىل تقدمي �أف�شل 
عرو�شه يف �أول ظهور له يف �لبطولة 
�ملذهلة  نتائجه  �إىل  �إ�شافة  ليحقق 

ويف   .2019 ع���ام  يف  حققها  �ل��ت��ي 
�ليوناين:  �لنجم  ق��ال  �ل�شدد،  ه��ذ� 
�لتي �أتو�جد فيها  “�إنها �ملرة �لأوىل 
يف �أبوظبي، و�أريد �أن �أترك �نطباعا 
���ش��م��ن هذه  م�������ش���ارك���ت���ي  ج���ي���د� يف 
عن  �لكثر  �شمعت  ول��ق��د  �مل�شابقة. 
�لبطولة و�لعا�شمة �لإمار�تية �لتي 
ر�ئع ومر�فق ع�شرية،  تتميز مبناخ 
�ملثالية  �ل���وج���ه���ة  م��ن��ه��ا  ي��ج��ع��ل  م���ا 
و�لبد�ية  �ل�شتاء  ف�شل  يف  للتدريب 

�لأن�����ش��ب ل��ب��دء �ل��ع��ام �جل��دي��د. وقد 
��شتقطاب  جنح �ملنظمون بالفعل يف 

�أ�شماء موؤثرة يف عامل �لتن�س«.
“�أ�شعى  ت�����ش��ي��ت�����ش��ي��ب��ا���س:  و�أ�����ش����اف 
د�ئ����م����ا لغ���ت���ن���ام ك����ل ف���ر����ش���ة تتيح 
�أف�شل  �شد  مهار�تي  �ختبار  �أمامي 
عن  ف�شا  �ل�شاحة،  على  �لاعبني 
�أه��م��ي��ة ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة ك��ون��ه��ا توفر 
 2020 مل��و���ش��م  �����ش���ت���ع���د�د� م��ث��ال��ي��ا 

�حلافل باملناف�شات«.

جمل�ش دبي الريا�صي ينظم دورة امل�صتوى الثاين من حوكمة املوؤ�ص�صات الريا�صية

اأ�سراليا تت�سدر املناف�سات.. و30 ميدالية يف اليوم النهائي

جناح تنظيمي كبري ملونديال التزلج على املاء يف اأبوظبي

مبادلة العاملية للتن�ش تعلن ان�صمام اليوناين 
�صتيفانو�ش لقائمة امل�صاركني يف دي�صمرب
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�لدرمكي  نعيمة  �ل��دك��ت��ورة  �أك���دت 
عميدة �حلياة �جلامعية �أن �لهدف 
�لأوملبياد  مناف�شات  تنظيمهم  من 
�ل��ري��ا���ش��ي ب�����ش��ك��ل ���ش��ن��وي و�ل����ذي 
�لريا�شية  �لأن�شطة  وحدة  نظمته 
�لعني  مبدينة  �لإم����ار�ت  بجامعة 
“�أوملبياد  ����ش���ع���ار  حت����ت  م�����وؤخ�����ر�ً 

“ و�خ��ت��ت��م ق��ب��ل ب�شعة  �ل��ت�����ش��ام��ح 
�ملجال  بجانب  �لرتكيز  ه��و   ، �أي���ام 
�لا�شفي  �مل��ج��ال  �لأك��ادمي��ي على 
ر�أ�س  على  �لريا�شة  ت��اأت��ي  و�ل���ذي 
يف  عليها  ي��ع��ت��م��دون  �ل��ت��ي  قائمته 
وقالت:”  �لطالب.  �شخ�شية  بناء 
يتم  عندما  طالب  �أي  �أن  �مل��ع��روف 
ي���رك���ز على  �جل���ام���ع���ة  ق���ب���ول���ه يف 
�جلانب �لدر��شي ولكن يجب �أن ل 

�لريا�شي �لذي  �لدور  �أي�شاً  نهمل 
�لطالب  �شخ�شية  بناء  على  يعمل 
نف�شه  يف  ثقته  م��ن  ي�شاعف  حتى 
ويتعرف على �لعديد من �لزماء 
ب��ج��ان��ب �ل���وق���وف ع��ل��ى ج��م��ل��ة من 
�لأ����ش���ي���اء �لإي��ج��اب��ي��ة �لأخ�����رى ما 
�شخ�شيته.  ب���ن���اء  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��ده 
�جلانب  على  فقط  ن��رك��ز  ل  نحن 
�أي�شاً  �لأك���ادمي���ي، ف��الأومل��ب��ي��اد ه��و 

�أح�����د �أه���د�ف���ن���ا �ل���ت���ي ن��ول��ي��ه��ا كل 
�ل��رتك��ي��ز و�له��ت��م��ام و�ل��ت��ي متنح 
�ل���ط���ال���ب ف���ر����ش���ة �ل���ت���ع���رف على 
�شخ�شيات خمتلفة وتبني يف نف�شه 
�لأوملبياد   �أن  ك��م��ا  �ل��ت��ن��اف�����س.  روح 
�لذي يت�شمن �لعديد من �لألعاب 
ي�شارك  �لتي  و�جلماعية  �لفردية 
�لثانوية  �مل��د�ر���س  فيه ط��اب م��ن 
�لتعرف  فر�شة  لهم  ت��ت��اح  �ل��ذي��ن 

ع���ل���ى �ل����ع����دي����د م����ن �لأ�����ش����ي����اء يف 
�شيكونون  �أن��ه��م  خ��ا���ش��ة  �جل��ام��ع��ة 

م�شتقبًا من بني طابها«.
قائلة  نعيمة  �ل��دك��ت��ورة  و�أ���ش��اف��ت 
�لإم����ار�ت لدينا  :” نحن يف دول��ة 
م��ن��ا���ش��ب��ة يف ك���ل ع����ام ي��رت��ب��ط بها  
�لأوملبياد �لذي �أطلقنا عليه يف هذه 
�ل�شنة “�أوملبياد �لت�شامح”، ول �شك 
�أن �لت�شامح مرتبط �رتباطاً وثيقاً 

كبرة.   بدرجة  �لريا�شية  ب��ال��روح 
لقد توليت عمادة �حلياة �جلامعية 
لدي  وقد �شار  قبل فرتة ق�شرة 
ونحن  للريا�شة  وحما�س  �هتمام 
�جلانب  هذ�  لتطوير  ن�شعى  د�ئماً 
�مل�شاركني  ج��م��ي��ع  م��ن  مل�����ش��ت  وق���د 
�لت�شامح”  ب”�أوملبياد   �رتياحهم 
مم��ا ي��وؤك��د �ل��ن��ج��اح �ل����ذي حققته 
�أهد�فها،  وب��ل��وغ  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ن�شخة 

ول �شك �أننا ن�شعى د�ئما للتح�شني 
�إىل  ع��اٍم  �لتطوير من  و�ملزيد من 

�آخر«.
نهاية  نعيمة يف  �ل��دك��ت��ورة  و�أك���دت 
ت�شريحها :”هنالك جمموعة من 
�لدولة من خمتلف  �أندية   لعبي 
�أوملبياد  يف  ���ش��ارك��و�  ق��د  �لإم������ار�ت 
ه��ذ� �ل��ع��ام  �ل��ذي ت��ز�م��ن و�شادف 
تاريخ  �فتتاح �جلامعة يف نوفمرب 

�فتتحها  و�لتي   1977 �لعام  من 
�ل�شيخ  تعاىل  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور 
�� طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
�هلل  ثر�ه �� �لذي كانت لديه حكمة 
ح��ني ق��ال يف ي��وم �لف��ت��ت��اح: “هذ� 
نعي�س  ف��اإن��ن��ا  ول��ه��ذ  عزيز” ،  حلم 

حالياً حلم �ل�شيخ ز�يد«.

للريا�شة  �لإم������ار�ت  جل��ن��ة  ن��ظ��م��ت 
مع  بالتعاون  �لأول  �أم�س  �لن�شائية 
�لقيوين  �أم  يف  �لن�شائية  �جلمعية 
حديقة  ح�����ول   “ م�������ش���ي  “�شاعة 
�ل�شيخ ز�يد يف �لإمارة وذلك �شمن 
ف��ع��ال��ي��ات �مل���ه���رج���ان �ل��ري��ا���ش��ي يف 
�أطلقته  “�لذي  “ �أم �لإم���ار�ت  حب 
�للجنة حتت �شعار “ �أن��ا و�أم��ي معا 

لنمط حياة �شحي«.
يهدف �ملهرجان �إىل ت�شجيع �حلياة 
�أ�شلوب  �ل��ري��ا���ش��ة  وج��ع��ل  �ل�شحية 
حياة للمر�أة باعتبارها عماد �لأ�شرة 

و�لقدوة �حل�شنة لبناء جيل ريا�شي 
�أف�شل  م�شتقبل  ���ش��ن��ع  ع��ل��ى  ق����ادر 
����ش���ارك عدد  �مل���ج���الت و  يف ج��م��ي��ع 
تتقدمهم  و�لأط��ف��ال  �ل�شيد�ت  من 
�ل��ف��ر���ش��ان حاملني  جم��م��وع��ة م���ن 
�أعام �لإمار�ت يف �مل�شي ملدة �شاعة.

�ل�شويدي  ن�����ورة  ���ش��ع��ادة  و�أ�����ش����ادت 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت������اد  م���دي���رة 
�لفعالية  ل��ه��ذه  �جل��ي��د  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م 
رعاية  مثمنة   .. �لقيوين”  “�أم  يف 
�لن�شائية  �ل���ق���ي���وي���ن  �أم  ج��م��ع��ي��ة 
للمهرجان �لذي خرج بنتائج طيبة 

.
وقالت �إن �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
لاأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�لتنمية �لأ�شرية توجه د�ئما بتفعيل 
�لرب�مج �لتوعوية للمر�أة بخ�شو�س 
�لريا�شة و�شرورة ممار�شة �ملر�أة لها 

يف حياتها �ليومية .
�لن�شائي  �لحت�����اد  م���دي���رة  و�أك�����دت 
عامة  ب�����ش��ف��ة  �ل��ري��ا���ش��ة  �أن  �ل���ع���ام 
رجال  للجميع  ����ش���رورة  �أ���ش��ب��ح��ت 

ون�شاء و�ملو�ظبة عليها يوؤدي لنتائج 
جيدة يف حياة �ملر�أة و�شحتها �إ�شافة 
لرتبية �أطفالها على حب �لريا�شة 
جانبها  م��ن   . ممار�شتها  و���ش��رورة 
�لعام  �مل�شرف  ثمنت خلود بوهارون 
�لذي  �لكبر  �لدعم  �لفعالية  علي 
ت��ل��ق��اه �مل������ر�أة �لإم���ارت���ي���ة م���ن �شمو 
كل  مبارك يف  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لريا�شي  �ملجال  �شيما  ل  �ملجالت 
�لذي يحظى بدعم ورعاية �شموها.

“يف  �لريا�شي  �ملهرجان  �إن  وقالت 
حب �أم �لمار�ت “ هو �حتفاء بروؤية 

يف  للمر�أة  �لد�عمة  �شموها  وعطاء 
�إىل  �إ�شافة  و�ملنا�شبات  �ملجالت  كل 
�لإمار�تية  �مل����ر�أة  ه��وي��ة  ي��وؤك��د  �أن���ه 
�لتاألق  نهج م�شرة  على  و�إ�شر�رها 

�أع���ل���ى مر�تب  وم��ع��ان��ق��ة  و�ل��ت��م��ي��ز 
�ملجالت  ك��ل  و�لإب������د�ع يف  �ل��ت��ف��وق 
وم��ن��ه��ا �ل��ري��ا���ش��ة �ل���ذي ب���رزت فيه 
على  �ملنوعة  م�شاركاتها  خ��ال  من 

�ل�شعيدين �ملحلي و�خلارجي ف�شا 
عن �إميان �لإمار�تية بالدور �لفاعل 
�لن�شائية  �ل��ري��ا���ش��ة  ت��ل��ع��ب��ه  �ل����ذي 
�ل�شحة  �مل����ر�أة  م��ن��ح  يف  �ملجتمع  يف 

�ل��ب��دن��ي��ة و�ل��ن��ف�����ش��ي��ة �ل���ت���ي جتعل 
و�شعيدة  متو�زنة  �خلا�شة  حياتها 
�أ�شرتها  م����ع  ع���اق���ت���ه���ا  وحت�������ش���ن 

وحميطها ويف مكان عملها.
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�ف��ت��ت��ح �ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور ����ش���امل ب���ن ركا�س 
�شابقاً  �لحت������ادي  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
�لتي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �حلبل”  ���ش��د   “ ب��ط��ول��ة 
مبنا�شبة  �لعاملية  �للولو  جمموعة  �أقامتها 
ع����ام �ل��ت�����ش��ام��ح مب�����ش��ارك��ة ع����دد م���ن �لفرق 
و�لأن��دي��ة �لهندية يف �لإم����ار�ت، وق��د ح�شر 
مركز  ملعب  على  �أقيم  �ل��ذي  �لفتتاح  حفل 
�لعني،  �ل��ن��ي��اد�ت يف  ه��اي��رب مبنطقة  �ل��ل��ول��و 

�شعادة حممد �لنيادي مدير �ملو�رد �لب�شرية 
�لدين  جمال  و�شاجي  �ل��ع��ني،  يف  و�ل��ت��وط��ني 
و�أو�ين  �ل��ل��ول��و،  ملجموعة  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل��دي��ر 
ك��ري�����ش��ت��ان �مل���دي���ر �ل���ت���ج���اري، وحم��م��د عمر 
�للولو،  �لعامة يف جمموعة  �لعاقات  مدير 
وعدد من �مل�شوؤولني يف بلدية �لعني و�لدو�ئر 
جمع  ح�شور  جانب  �إىل  �لأخ���رى،  �لر�شمية 
و�جلاليات  �لهندية  �جلالية  �أبناء  من  كبر 

�لعربية و�لآ�شيوية.  
و�ألقى �ل�شيخ �لدكتور �شامل بن ركا�س كلمة 

بهذه �ملنا�شبة �أكد فيها �أن �لفعاليات �لتي تقوم 
بها �جلاليات ت�شكل منوذجاً للتعاي�س وغر�س 
�ل�شر�ئح  جميع  ب��ني  و�ملحبة  �لت�شامح  قيم 
و�ملكونات يف جمتمع �لإمار�ت. م�شر�ً �إىل �أن 
�جلالية �لهندية يف �لإمار�ت لها كل �لتقدير 
ت�شهم  �لتي  �لعنا�شر  من  باعتبارها  و�لثناء 
�لإقت�شادي  �ل�شعيد  على  �لإيجابي  بدورها 
�لر�شيدة.  �لقيادة  تطلعات  وف��ق  و�ل��ت��ج��اري 
وقال �ل�شيخ بن ركا�س �إن هذه �ملبار�ة  تهدف 
�ملقيمة  �لهندية  �أبناء �جلالية  لإ�شعاد جميع 

على �أر�س �لإمار�ت وحر�شهم على �أن يكون 
�لت�شامح  ع��ام  يف  حا�شر�ً  �لريا�شي  �لن�شاط 
وبالتايل تر�شيخ قيم �لإخاء �لجتماعي بني 
�أي�شاً  �لريا�شة  تلعب  حيث  �ملجتمع،  �أف���ر�د 

دورها يف تعزيز هذ� �ملفهوم. 
بطولة  م��ن  �حلالية  �لن�شخة  �أن  �إىل  ي�شار   
�لهندية  و�لن��دي��ة  للفرق  �حلبل”   �شد   “
ت�شهد للمرة �لأوىل م�شاركة 16 فريقاً على 
�لفائز  �ملنتخب  و�شيكون  �لإم���ار�ت،  م�شتوى 

حامل لقب عام �لت�شامح  2019 . 

�صامل بن ركا�ش يفتتح بطولة »�صد احلبل« للفرق 
والأندية الهندية يف عام الت�صامح

اأكدت اأنهم يعي�سون حلم زايد

نعيمة الدرمكي: »اأوملبياد الت�صامح « حقق اأهدافه 
ون�صعى للمزيد من التطوير

»الإمارات للريا�صة الن�صائية« و»ن�صائية 
اأم القيوين« تنظمان »�صاعة م�صي«

�جتماعها  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لآ���ش��ي��وي  �لحت���اد  �ملالية يف  �للجنة  ع��ق��دت 
برئا�شة  ك��و�لمل��ب��ور  �مل��ال��ي��زي��ة  �لعا�شمة  يف  �لحت����اد  مب��ق��ر  �ل����دوري 
جمل�س  ع�شو  �ل��زرع��وين  ه�شام  وبح�شور  جونيور،  �ر�نيتا  ماريانو 
باقي  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �للجنة،  يف  �لإم����ار�ت  دول��ة  وممثل  �لحت���اد  �إد�رة 

�أع�شاء �للجنة ممثلي �حتاد�تهم �ملحلية.
دعم  على  �لرتكيز  �إىل  �ملالية  �للجنة  �شعي  ظ��ل  يف  �لجتماع  ي��اأت��ي 
�لحت�����اد�ت �ل��وط��ن��ي��ة �لأع�����ش��اء، وذل���ك ع��رب ق��ي��ام��ه��ا ب��ال��ع��دي��د من 
�مل�شروعات �لتطويرية �مل�شدقة من قبل �جلمعية �لعمومية لاحتاد 
�لآ�شيوي مثل �مل�شادقة على ميز�نية �لحتاد �لآ�شيوي لعام 2020، 
�لوطنية  �لحت��اد�ت  تطوير  �ل�شتثمار يف  قيمة  رفع  تت�شمن  و�لتي 
�لأع�شاء وحتقيق �ملزيد من �لتطوير للبطولت �لرئي�شية يف �لحتاد 

�لآ�شيوي.
�ملطروحة  �ل��ن��ق��اط  م���ن  �ل��ع��دي��د  م��ن��اق�����ش��ة  �لج���ت���م���اع  ومت خ����ال 
و�ملتعلقة بالبنية �لتحتية و�ملبادر�ت �خلا�شة بالأجهزة �لفنية، و�آخر 
حت�شر�ت �حلكام لبطولة كاأ�س �آ�شيا حتت 23 �شنة كما مت �لتاأكيد 
على ما مت �إقر�ره خال �لجتماع �لأخر للجمعية �لعمومية، فقد 
بد�أ رفع قيمة �ل�شتثمار من �أجل تطوير قدر�ت �لحتاد�ت �لوطنية 

�لأع�شاء.
يذكر �أن ه�شام �لزرعوين هو ع�شو يف �للجنة �ملالية لاحتاد �لآ�شيوي 
�لآ�شيوي  �لحت���اد  �ل��دول��ة يف جل��ان  �أع�شاء ميثلون   10 م��ن �شمن 
�ملختلفة، و�لذين يح�شرون �لجتماعات �لدورية لاحتاد �لآ�شيوي 

يف كو�لملبور ب�شورة د�ئمة.

الإمارات ت�صارك يف اجتماع اللجنة املالية بالحتاد الآ�صيوي لكرة القدم

�طلع وفد جلنة متابعة تنفيذ نظام �لريا�شات �جلوية �خلفيفة على �أف�شل �لتقنيات و�لتطبيقات 
�ملطبقة عاملياً يف جمالت حماية و��شتخد�م وت�شغيل �لطائر�ت دون طيار “�لدرونز” وذلك خال 
“ �لتي �شهدت   2019 “ معر�س ميليبول باري�س  �ل��دورة �حلادية و�لع�شرين من  زيارته لأعمال 

م�شاركة و��شعة من قادة �لأمن و�خلرب�ء و�ملخت�شني وكربيات �ل�شركات �لعاملية.
و�لتقى �لوفد بعدد من كبار �لعار�شني ومدر�ء �ل�شركات �لعار�شة وفنيني وخمت�شني بهدف تبادل 
�لآر�ء و�خلرب�ت و�ملمار�شات �ملطبقة يف جمالت تاأمني ممار�شة �لريا�شات �جلوية �خلفيفة باأنو�عها 

�أحدث �لتطور�ت �لتقنية �ملتعلقة مبنتجات وخدمات �لريا�شات �خلفيفة  كافة، و�طلع �لوفد على 
و�ل�شامة  �لأم��ن  �ملتطورة يف جمال  �لفنية  و�لأجهزة  �لتقنيات  �أح��دث  من  �ل�شركات  تعر�شه  وما 

�لعامة يف جمالت �لطر�ن.
وعلى �شعيد مت�شل ز�ر �لوفد - �لذي ي�شم ممثلني من �أع�شاء �للجنة من وز�رة �لد�خلية و�لقو�ت 
�مل�شلحة وهيئة تنظيم �لت�شالت و�لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي - مطار �شارل ديغول لاطاع 

على �أف�شل �ملمار�شات �ملعمول بها حلماية �ملطار من خماطر �لطائر�ت دون طيار”�لدرونز«.

وفد جلنة »متابعة الريا�صات اجلوية اخلفيفة« 
يزور»معر�ش ميليبول باري�ش«
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الفجر الريا�ضي

•• عجمان-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد 
ح��اك��م ع��ج��م��ان و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ عمار 
�لنعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد 
�أم�س  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س 
عجمان  �شباق  من  �خلام�شة  �لن�شخة 
ميناء  د�ئ��رة  نظمته  �ل��ذي  للتجديف 
وجمارك عجمان مبنطقة �ل��زور�ء يف 
عجمان تز�منا مع �لحتفالت باليوم 
ع�شرة  ومب�����ش��ارك��ة   48 �ل����  �ل��وط��ن��ي 

حمامل مل�شافة 3.5 كيلومرت�ت.
 .. �شموهما  جانب  �إىل  �ل�شباق  ح�شر 
�ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي 
�ل�شياحية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�������رة  رئ���ي�������س 
�لنعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ر�����ش���د  و�ل�����ش��ي��خ 
و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س 

وم��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور م��اج��د بن 
���ش��ع��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي و�ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر بن 
ر����ش��د �ل��ن��ع��ي��م��ي و�ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�مليناء  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  عبد�هلل 
و�شعادة  �ل�شيوخ  و�جلمارك وعدد من 
عبد�هلل �أمني �ل�شرفا �مل�شت�شار بديو�ن 
�حل���اك���م وط������ارق ب���ن غ��ل��ي��ط��ه مدير 
مكتب �شاحب �ل�شمو �حلاكم ويو�شف 
حممد �لنعيمي مدير عام �لت�شريفات 
�إىل جانب عدد من روؤ�شاء  و�ل�شيافة 
وم��دي��ري �ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة وكبار 
و�ملهتمني  و�مل�����ش��وؤول��ني  �ل�شخ�شيات 
�إمارة  بهذه �لريا�شة �لعريقة و�أهايل 

عجمان و�لإمار�ت �لأخرى.
و����ش��ت��ه��ل ب��رن��ام��ج �ل��ف��ع��ال��ي��ات بعزف 
�لبيانو  ل���ع���ازف���ة  �ل���وط���ن���ي  �ل�������ش���ام 
�إمي�����ان دح���ي وع���ر����س ل��ف��رق��ة �شباب 
�أبوظبي  �لعني وعر�س بحري لفريق 

للريا�شات �لبحرية فئة �ملوتو �شرف 
للفورمول  �لإم����ار�ت  بطل  مب�شاركة 
وعر�س جوي  �لطاير  �شهيل  ر��شد   2
�دفان�شر  ب��ر�م��وت��ور  ف��ري��ق  مب�شاركة 
وعر�س �آخر لطالبات مدر�شة �أم عمار 
فرق  ق��دم��ت  كما  �لأ���ش��ا���ش��ي،  للتعليم 
�لفنون �ل�شعبية لوحة فنية فلكلورية 
م�شحوبة باأهازيج و�أغاٍن من �لرت�ث 

�لإمار�تي نالت �إعجاب �حل�شور.
 “ �شباق  و�حل�����ش��ور  �شموهما  و�شهد 
�ل���ر “ �ل����ذي ����ش���ارك ف��ي��ه جمموعة 
م���ن �ل���ق���و�رب �أ���ش��ف��ر ع���ن ف���وز قارب 
�لذهب رقم “ 10 “ ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 
باملركز  �لأعلى حاكم عجمان  �ملجل�س 
�لثاين  �ملركز  �لأول، فيما ح�شل على 
�أي�شا  �ل���ذه���ب   /  9  / رق����م  �ل���ق���ارب 
وجاء  عجمان  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب 

 “ �ل���ق���ارب رقم” 6  �ل��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز 
�لذهب ل�شاحبه �شمو �ل�شيخ عمار بن 

حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان .
�ل�����ش��م��و �ل�شيخ  وت�����ش��ل��م م���ن ���ش��اح��ب 
حميد بن ر��شد �لنعيمي درع �لتكرمي 
�لغما�شي  �إب���ر�ه���ي���م  �أح���م���د  ���ش��ع��ادة 
ن���وخ���ذة �ل����ق����و�رب �ل���ف���ائ���زة، ك��م��ا مت 
�مل�����ش��اه��م��ني يف �إجناح  �ل���رع���اة  ت��ك��رمي 
�ل�شمو  �شاحب  تلقى  فيما  �ل�����ش��ب��اق، 
ت��ذك��اري��ة عبارة  ه��دي��ة  ح��اك��م عجمان 
حممد  �ل�شيخ  م��ن  خ�شبي  ق���ارب  ع��ن 
ب���ن ع���ب���د�هلل �ل��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س د�ئ���رة 

�مليناء و�جلمارك يف عجمان.
ب����ن عبد�هلل  �ل�����ش��ي��خ حم���م���د  ورف������ع 
�آيات  �أ���ش��م��ى  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �لنعيمي 
�ل�شمو  ل�شاحب  و�لتربيكات  �لتهاين 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب 

�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
“رعاه  جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل” 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد 
�أ�شحاب  و�إخ���و�ن���ه���م  ع��ج��م��ان  ح��اك��م 
حكام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو 
و�ملقيمني  �لإم���ار�ت  و�شعب  �لإم���ار�ت 
مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل� 48 متمنيا 
�ملزيد من �لأمن و�ل�شتقر�ر و�لتقدم 

و�لزدهار للوطن.
ميناء  د�ئ�����رة  م�����ش��اه��م��ة  “ �إن  وق�����ال 
ت��ن��ظ��ي��م هذ�  ع���ج���م���ان يف  وج����م����ارك 
جاءت  �خل��ام�����ش��ة  ن�شخته  يف  �ل�����ش��ب��اق 
ت��ز�م��ن��ا م��ع �ح��ت��ف��الت �ل���دول���ة بهذه 

منها  و����ش���ع���ي���ا  �ل��ع��ظ��ي��م��ة  �مل���ن���ا����ش���ب���ة 
وتقاليدنا  ع��اد�ت��ن��ا  ع��ل��ى  للمحافظة 
�لأ���ش��ي��ل��ة وت��ر�ث��ن��ا �ل��ب��ح��ري �جلميل 
ب�شكل عام من �أجل �لريا�شات �ملحببة 
ل���دى �لآب����اء و�لأج������د�د و�ل��ع��م��ل على 
��شتمر�رها عرب �لأجيال كونها ت�شكل 
جزء� مهما من �ملوروث �ل�شعبي لأبناء 

تاريخيا عريقا  �إرث��ا  �لإم���ار�ت ومتثل 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ع �ل�����ش��ب��اب من 
�ملو�طنني على ممار�شة هذه �لريا�شة 

�ل�شعبية ».
�شباق  �خ���ت���ي���ار  مت  �أن������ه   “ و�أ������ش�����اف 
�لتجديف لإحياء �لريا�شات �لبحرية 
�لتي كان �لآب��اء و�لأج��د�د ميار�شونها 

بالرت�ث  �لأجيال  وتعريف  �ملا�شي  يف 
�لإم��������ار�ت، موجها  ل���دول���ة  �لأ����ش���ي���ل 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�����ش��ك��ر 
حاكم عجمان وويل عهده لت�شريفهما 
وح�����ش��وره��م��ا ه���ذ� �ل�����ش��ب��اق مم��ا يدل 
هذه  ملثل  ودعمهما  �هتمامهما  على 

�مل�شابقات و�لريا�شات �لبحرية » .

�ختتمت �أم�س مناف�شات بطولة �لعامل للجوجيت�شو �لتي �أقيمت يف �شالة مبادلة 
24 نوفمرب �جلاري حتت رعاية �شمو �ل�شيخ  16 �إىل  �أرينا خال �لفرتة من 
خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي رئي�س 
�أبوظبي �لتنفيذي، و�لتي نظمها �لحتاد �لدويل للجوجيت�شو بالتعاون  مكتب 
�ل��ع��امل يف فئات  ق���ار�ت  69 دول���ة م��ن خمتلف  م��ع �حت���اد �لإم�����ار�ت مب�شاركة 
�لنا�شئني و�ل�شباب و�لكبار و�لأ�شاتذة و�لبار� جوجيت�شو و�ل�شتعر��س و�لقتال.

وجنح �أبطال �لإمار�ت يف فئة �لأ�شاتذة فردي �ليوم يف ح�شد 9 ميد�ليات ملونة 
بينها ذهبيتان لكل من طالب �لكربي، وعبيد خمي�س �لكعبي، و3 ف�شيات عن 
�إىل  بالإ�شافة  �لبلو�شي،  �لنقبي، وحميد  ر��شد  و  �لكعبي،  طريق كل من خالد 

وحممد  �لقامة،  وعبد�هلل  �شعيد،  جلا�شم  برونزيات   4
�ل�����ش��ح��ي وو�ئ�����ل �ل��ن��ق��ب��ي. وي�����ش��ب��ح ر���ش��ي��د �أب��ط��ال��ن��ا يف 
�لفئات وهو ما يحافظ  52 ميد�لية يف كافة  �لبطولة 
�لعامل يف  �لعام على م�شتوى  لها على �شد�رة �لرتتيب 

فئة �لنيو�ز�.
�لفائزين  بتتويج  وقام  �خلتامي  �ليوم  مناف�شات  ح�شر 
كل من �شعادة حممد �شامل �لظاهري نائب رئي�س �حتاد 
�لعليا  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  للجوجيت�شو  �لإم�����ار�ت 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لبطر�ن  يو�شف  و�شعادة  للبطولة، 
�حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو، وفهد علي �ل�شام�شي ع�شو 
من  وع���دد  ل��احت��اد  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لإد�رة  جمل�س 

م�شوؤويل �لحتاد�ت �لوطنية �مل�شاركة يف �لبطولة.
بالنجاحات  �شعادته  عن  �لظاهري  حممد  �شعادة  وعرب 

و�حل�شور  و�لتحكيم  �لتنظيم  جو�نب  يف  �لعامل  بطولة  حققتها  �لتي  �لكبرة 
�إىل  بالإ�شافة  �مل�شاركة،  �ل��وف��ود  كل  ور�شا  �لإع��ام��ي،  و�لتفاعل  �جلماهري 

�إجناز�ت �لأبطال �لإمار�تيني يف �حلدث.
ب�شهادة  للبطولة  �لتنظيمي  و�ل��ن��ج��اح  �لأب��ط��ال  م��ي��د�ل��ي��ات  �ل��ظ��اه��ري:  وق���ال 
هدية  كلها  �حل��دث  يف  �لعمل  ف��رق  قدمته  �ل��ذي  �لكبر  و�جلهد  �لبعثات،  كل 
لاإمار�ت ونحن نحتفل بيومها �لوطني، ومن جهتي �أ�شكر كل �أع�شاء �للجنة 
�ملنظمة �لعليا للبطولة، من كافة �لدو�ئر و�جلهات �لذين �أدو� ما عليهم و�أكرث، 
�ليوم مع ختام  تكرمي  �شهاد�ت  �لذين حر�شنا على منحهم  �ملتطوعني  و�أ�شكر 
باأن  و�أق��ول لهم  �لتقطنا معهم �ل�شور �لتذكارية تقدير� لدورهم،  �لبطولة، و 

�أبناء ز�يد د�ئما على �لوعد، و�أ�شكر م�شوؤويل �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو وعلى 
ر�أ�شهم �شعادة عبد�ملنعم �لها�شمي رئي�س �لحتادين �لإمار�تي و�لآ�شيوي �لنائب 
�لذين عملو�  �ل��دويل، وكذلك م�شوؤويل �لحتاد �لدويل  �لأول لرئي�س �لحتاد 
�لبطال  �شناعة  يف  �شاهمت  �لتي  لاأندية  �ل�شكر  وك��ل  جنب،  �إىل  جنبا  معنا 
م��ن خال  �مل��و�ه��ب وقدمتها  بتلك  ج��ادت  �لتي  و�مل��در���ش��ة  �لإجن����از�ت  �أ�شحاب 
�أ�شرتجع ذكريات ن�شاأة  �ملدر�شي. وتابع �لظاهري: عندما  م�شروع �جلوجيت�شو 
وتطور ريا�شة �جلوجيت�شو يف �لدولة من �لبد�يات وكيف دخلت �ملد�ر�س بقر�ر 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شيدي �شاحب  من 
يف  �لبد�ية  كانت  �خلطوة  هذه  �ن  وكيف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 

�ت�����ش��اع �ل���ق���اع���دة، ث���م �أت���ذك���ر ما 
�أننا  �أج�����د  �إل���ي���ه ح��ال��ي��ا  و���ش��ل��ن��ا 
ك�����ب�����ر� نحو  �����ش����وط����ا  ق���ط���ع���ن���ا 
�أ�شبحت  �أب��وظ��ب��ي  و�أن  �لعاملية، 
�لإم����ار�ت  و�أن  �ل��ع��امل،  عا�شمة 
ب��ات��ت م��وط��ن �لأب���ط���ال وموطن 
عندما  �ل��ع��امل،  يف  �جلوجيت�شو 
�أ���ش��ع��ر بالر�شا  �أت���ذك���ر ك��ل ذل���ك 
و�ل�����ش��ع��ادة مب��ا و�شلنا  و�ل��ف��خ��ر 
�إليه، و�أ�شعر �أي�شا باأننا مطالبون 
باملزيد يف �مل�شتقبل للحفاظ على 

كل تلك �ملكت�شبات.
�شعادة  ق����ال  ن��ف�����ش��ه   �ل�����ش��ي��اق  يف 

�ملنتخبات  على  �ل��ع��ام  �مل�����ش��رف  �لحت���اد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل��ب��ط��ر�ن  يو�شف 
�لوطنية: �كتملت فرحتنا يف �ليوم �لأخر، حيث �شهد زيادة ر�شيد ميد�لياتنا 
يف �لفرق و�لفردي لي�شل �إىل 52 ميد�لية ملونة لاإمار�ت يف �ليوم �لوطني، 
وبالن�شبة يل و�أنا م�شرف على �ملنتخبات �لوطنية �أقول باأن �لأهد�ف �لفنية من 
�أبناء  �مل�شاركة حتققت، و�أن �لأبطال كانو� على �لعهد و�أوف��و� بكل �لوعود، و�أن 
يت�شدرون  �أ�شبحو�  �آ�شيا،  يت�شدرون  كانو�  �ن  وبعد  جد�رتهم  �أثبتو�  �لإم��ار�ت 

�لعامل بعد هذه �لبطولة �لقوية.
وقال �لبطر�ن: كل �ل�شكر للمدربني ولأ�شر �لاعبني و�لاعبات ولاأندية، وكل 
�لتهنئة لقيادتنا �لر�شيدة و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ر�ع 

�لريا�شة و�لريا�شيني و�أكرب �لد�عمني مل�شروع �جلوجيت�شو، ول�شمو �ل�شيخ خالد 
بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ر�ع �لبطولة �لذي كانت رعايته �أكرب حافز لكل فرق 
�لعمل على �لنجاح.ودعا �لاعبني �إىل �ن يح�شلو� على قليل من �لر�حة، بعد 
�شهور طويلة من �لتعب “لأننا ومن بعد بطولة منغوليا يف �ل�شيف �ملا�شي كنا 

نتحدث ون�شتعد ونعمل كل يوم من �أجل بطولة �لعامل يف �أبوظبي«.
�ملكت�شبات كانت  �أن  �أكد  �لتنفيذي لاحتاد فقد  �ملدير  �ل�شام�شي  �أما فهد علي 
كثرة من بطولة �لعامل، و�أنه �إذ� كان �حلديث عن �لفو�ئد �لفنية و�لنت�شار�ت 
�لفنية فاإن �لكل يعلم باأن بطولة �لعامل هي �أقوى �لبطولت، و�أن حتقيق �ل�شد�رة 
فيها من جانب منتخب �لإمار�ت، يفر�س و�قعا جديد� للعبة يف �لعامل، ويوؤكد 

�لو��شحة  �ملوؤ�شر�ت  خال  من  لنا 
�أن���ن���ا ن�شر  �مل���ي���د�ل���ي���ات  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
بطولة  لأن  �ل�شحيح  �لجت����اه  يف 
لقيا�س  معيار  �أف�شل  تبقى  �لعامل 
لأخرى،  ف��رتة  من  �لأد�ء  م�شتوى 
وج����ودة �ل���رب�م���ج، و�لط�����اع على 

�ملد�ر�س �لأخرى.
�لتنظيم  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  وق�������ال: 
و���ش��ع��ن��ا خ��ط��ة و����ش��ح��ة ب����اأن هذه 
�لبطولة يجب �أن تخدم �لاعبني 
�أف�شل  لهم  وتوفر  مبا�شر،  ب�شكل 
و�لكل  �ل���ع���امل،  يف  تناف�شية  ب��ي��ئ��ة 
�عرتف لنا بذلك من كافة �لوفود، 

�أي�شا بناء على قر�ر �لحتاد  و�شوف تقام �لبطولة للعامني �ملقبلني بالإمار�ت 
�لدويل لثقتهم باأن �لإمار�ت هي �لقادرة على تنظيم هذ� �حلدث �لكبر باأعلى 
درجة من �جلودة، و�لكل يعلم باأن قر�ر �إ�شناد �لتنظيم لاإمار�ت مل يكن بطلب 
منا بقدر ما كان برغبة من �لحتاد �لدويل يف �شهر مار�س �ملا�شي بعد �لنجاح 
�لافت لبطولة �لعامل لل�شباب و�لنا�شئني، ولدينا نية يف تثبيت �ملوعد كي تقام 
يف نوفمرب من كل عام. وعن �أولويات �لحتاد �لآ�شيوي يف �ملرحلة �ملقبلة بو�شفه 
�أن و�شلنا حاليا لاعتماد يف كل �لبطولت و�لدور�ت  �أمينا عاما له قال: بعد 
�أم��ام حتد كبر كي يحققو� ما حققناه،  �آ�شيا و�شعنا كل �لحت��اد�ت �لقارية  يف 
وو�شلنا �إىل ن�شر �للعبة يف كل دول �آ�شيا تقريبا، ومهمتنا حاليا وهدفنا �لو��شح 

�جلوجيت�شو  ريا�شة  تكون  و�أن  �آ�شيا،  يف  �للعبة  متكني  م��ن  �مل��زي��د  حتقيق  ه��و 
و�حدة من �خلم�س ريا�شات �لكربى و�لأكرث تاأثر� يف �آ�شيا، ونحن قادرون على 
وبالن�شبة  �لآ�شيوي،  �لأوملبي  �ملجل�س  يف  ريا�شة   97 وج��ود  برغم  ذلك  حتقيق 
�لدولية، وهناك  �ملنظمات  �لكثر من  �ل��دويل فاإن هناك �شر�كات مع  لاحتاد 
�أكد بطلنا �لعاملي طالب �لكربي  حر�ك كبر على كافة �مل�شتويات. من ناحيته 
�أن ذهبية �ليوم �خلتامي متثل له �ل�شيء �لكبر، لأنها حتققت يف بطولة عامل 
ويف �أبوظبي عا�شمة �جلوجيت�شو �لعاملية وعلى ح�شاب مناف�شني �أقوياء، م�شر� 
�إىل �أنه خا�س 3 نز�لت قوية، فاز يف �لأول على لعب �ذربيجاين بال�شت�شام، 
�لنز�ل  �أما  �أوزبكي،  �لنهائي فاز بالنقاط بفارق نقطتني على لعب  ويف ن�شف 
�لأخ�����ر ف��ق��د ك���ان ع��ل��ى ح�����ش��اب لع���ب روم�����اين قوي. 
وعن �أ�شعب نز�ل قال طالب �لكربي: �أ�شعب نز�ل كان 
عليه  تغلبت  ولكنني  قويا  لعبا  و�جهت  لأنني  �لنهائي 
باخلربة، حيث �أنني مل �أ�شمح له بالتفوق علي �أو �أنتز�ع 
�لوقت، بل كانت حماولتي  �أو نقطة طيلة  �أف�شلية  �أي 
�أن���ا �لأك����رث، ول��ذل��ك �أج��م��ع ق���ر�ر �حل��ك��ام على �أحقيتي 
بالفوز لإيجابيتي يف �للعب، وهديف �لقادم هو �ل�شتمر�ر 
لأنني  �ل��ق��ادم��ة  للبطولت  و�ل���ش��ت��ع��د�د  �ل��ت��دري��ب��ات  يف 
�جلوجيت�شو،  ريا�شة  ب��دون  حياتي  �أتخيل  �أن  ميكن  ل 
�أحر�س على ��شتعادة لياقتي ومتثيل �لدولة يف  و�شوف 

كل �ملحافل �ملقبلة.
�أما عبيد �لكعبي �شاحب �لذهبية �لثانية يف �ليوم �لأخر 
فقد �أكد �أنه وكل لعبي �لإمار�ت يعي�شون حلظات فرح 
حقيقية، نتيجة لتفوقهم ب�شكل و��شح يف خمتلف �لفئات و�لأوز�ن وهو موؤ�شر 
لفت على �أن م�شتقبل ريا�شة �جلوجيت�شو يف �لدولة م�شرق، ويدعو للتفاوؤل.
وحول مو��شلته ملمار�شة ريا�شة �جلوجيت�شو قال �لكعبي �أنه ل ي�شتطيع �لتوقف 
�لتي تنا�شب كل �لأعمار، و�أن �لإجن��از �لذي حتقق  عن ممار�شة هذه �لريا�شة 
�ليوم يوؤكد �لرغبة يف مو��شلة �لتاألق وح�شد �ملزيد من �لإجناز�ت. م�شر� �إىل 
�أنه م�شتعد متاًما للم�شاهمة يف ن�شر وتطوير هذه �للعبة بني �أو�شاط �ملجتمع 
�لإمار�تي، و�أنه يحث �لأجيال و�ملو�هب �لإمار�تية �ل�شاعدة على �ل�شتفادة من 
�خلرب�ت و�لإمكانات �لتي يتيحها لهم �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو وم�شروعه 

�ملميز ل�شناعة وتاأهيل �لأبطال.

فئة الأ�ساتذة ترفع ح�سيلة الإجنازات اإىل 52 ميدالية مع اإ�سدال ال�ستار على البطولة

الإمارات يف اليوم اخلتامي ملونديال اجلوجيت�صو باأبوظبي لأبطال  ملونة  ميداليات   9

حاكم عجمان وويل عهده ي�صهدان �صباق التجديف مبنا�صبة اليوم الوطني الـ 48

�سامل  • حممد 
الظاهري: قدمنا 

للعامل اأف�سل بطولة 
باعراف كافة 

الوفود

البطران:  • يو�سف 
اأف�سل  ميدالية   52

هدية لبادنا يف 
احتفالت اليوم 

الوطني 

علي:  • فهد 
نتائجنا يف العاملية 
موؤ�سر حقيقي على 
مدى تطور م�ستوى 

لعبينا

�لزمن  م��ن  م��دى عقدين  على  �ل���ذي لزم���ه  �لنح�س  ح��اج��ز  �ل��ه��ال  ك�شر 
و��شتعاد زعامته للقارة �لآ�شيوية عن جد�رة، بعدما توج بلقب دوري �بطال 
��شيا يف كرة �لقدم للمرة �لثالثة يف تاريخه و�لأوىل بنظامه �جلديد، على 
ح�شاب �ور�و� ريد د�ميوندز �لياباين -2�شفر يف �شايتاما �شمن �ياب �لدور 

�لنهائي مكرر� فوزه ذهابا -1�شفر.
بافيتيمبي غومي�س  و�لفرن�شي  �لدو�شري )74(  �شامل  �لفوز  و�شجل هديف 
 1992 ب��ع��د  �ل��ث��ال��ث  لقبه  �ل��ري��ا���س  �لعا�شمة  ف��ري��ق  ل��ي��ح��رز   ،)3+90(

و2000 ويثاأر من �أور�و� �لذي ��شقطه يف نهائي 2017.
و�شمن �لهال متثيل قارة ��شيا يف كاأ�س �لعامل لاندية �ملقررة �ل�شهر �ملقبل 
�لرتجي  �لنكليزي،  ليفربول  �ل��رب�زي��ل��ي،  فامنغو  مب�شاركة  �ل��دوح��ة  يف 
�لتون�شي، مونتري �ملك�شيكي، هينغني �شبور من كاليدونيا �جلديدة و�ل�شد 

�لقطري �مل�شيف.
�لرتجي  مبو�جهة  لاأندية  �ل��ع��امل  مونديال  يف  م�شو�ره  �ل��ه��ال  ويد�شن 
بطل �إفريقيا يف 14 كانون �لأول - دي�شمرب، و�لفائز بينهما يلتقي يف ن�شف 
�لنهائي فامنغو �لرب�زيلي �ملتوج �ل�شبت بلقب كاأ�س “ليربتادوري�س” على 

ح�شاب ريفربايت �لرجنتيني )1-2(.
و��شبح �لهال �لكرث تتويجا باللقب بالت�شاوي مع بوهانغ �شتيلرز �لكوري 
�جلنوبي، وهو حل و�شيفا �ي�شا �ربع مر�ت يف 1986 و1987 و2014 

و2017.
عاما(   38( �ل�شلهوب  حممد  �ملخ�شرم  �لهال  و�شط  لع��ب  �لكاأ�س  ورف��ع 
�لذي دخل يف �للحظات �لخرة، لي�شبح �ول لعب يتوج بلقبني خال 19 

عاما.
�حر�زه  جانب  �ىل  �مل�شابقة  يف  لع��ب  �ف�شل  عاما(   34( غومي�س  و�ختر 
لقب �لهد�ف )11 هدفا(. قال �لاعب �لذي حمل �لو�ن �شانت �تيان وليون 
�لنكليزي  �شيتي  �شو�ن�شي  �ىل  بال�شافة  �شابقا  فرن�شا  وت��رو� يف  ومر�شيليا 

وغلطة �شر�ي �لرتكي “لقد توجنا وحتقق حلمنا. �أحبك يا هال«.
بدوره، قال زميله �شلمان �لفرج �أحد جنوم و�شط �لهال “حتققت �لبطولة 
ب�شعوبة. هذه �ملرة �لثالثة تو�ليا يف �لنهائي. مرة نقول �حلظ ومرة نقول 
�شنكمل  �لعظيم.  و�لفريق  �ل�شبان  بعزمية  فزنا  �ل�شنة  هذه  لكن  �لتحكيم، 
�ل�شعودية(. طموحنا لي�س فقط  م�شو�رنا ونحقق �لدوري وكاأ�س �مللك )يف 

�آ�شيا. �هدي �لفوز لو�لدي وو�لدتي ب�شكل خا�س«.
على  رهيبة  �شيطرة  لوت�شي�شكو  ر�زف���ان  �ل��روم��اين  �مل���درب  لع��ب��و  وف��ر���س 
�لفريق �لياباين يف عقر د�ره و�مام جماهره �لغفرة، لكنهم �نتظرو� حتى 

�لدقيقة 74 لفتتاح �لت�شجيل.
وكان �لهال �لطرف �لأف�شل خال �ل�شوط �لأول حيث �شيطر على معظم 
فرت�ته، و�شوب �لإيطايل �شيبا�شتيان جوفينكو كرة قوية �أم�شكها �حلار�س 

�شو�شاكو ني�شيكاو� برب�عة )16(.
وحاول �أور�و� �لو�شول ملرمى �لهال عرب هجمة �شريعة، لكن �ملد�فع علي 
�لبليهي كان حا�شر�ً حيث تدخل يف �لوقت �ملنا�شب و�ألغى خطورتها )33(.

و�أنقذ �حلار�س �لياباين فر�شة حمققة عندما ت�شدى لكرة �لبرويف �ندري 
كاريو قبل �أن تعود ويبعدها �لدفاع عن منطقة �خلطر )45(.

بر�عة  �لت�شجيل لول  �لهال قريباً من  �لثاين كان  �ل�شوط  �نطاقة  ومع 
�حلار�س ني�شيكاو� �لذي ت�شدى لكرة غومي�س قبل �أن تعود وي�شتتها �لدفاع 

.)50(
م�شارف  على  من  كرة  �شوب  عندما  ثمينة  فر�شة  �ل�شهر�ين  يا�شر  و�أ�شاع 
منطقة �جلز�ء فوق �لعار�شة )62(. و�أهدر غومي�س هدفاً ل ي�شيع عندما 
�لتامة  ني�شيكاو� رغم مو�جهته  لنف�شه ولعبها يف �شدر �حلار�س  �لكرة  هياأ 

للمرمى )69(.
وبعد عدة حماولت هالية، جنح يف �فتتاح �لت�شجيل عندما لعب جوفينكو 
ي�شار  �مل��رم��ى �ىل  د�خ���ل  �ل��دو���ش��ري ولعبها  ���ش��امل  لها  �ن���ربى  ك��رة عر�شية 

ني�شيكاو� )74(.
وتعني على �ور�و� ت�شجيل ثاثة �أهد�ف لقلب �ملعادلة، لكن �شيطرة �لهال 
��شتمرت وعززها بهدف ثان يف �لوقت �لبدل عن �شائع، بعد متريرة مق�شرة 
من  �ل�شباك  يف  ب�شهولة  تابعها  غومي�س  �ىل  ك��اري��و  �ن��دري��ه  �ل��ب��رويف  م��ن 

م�شافة قريبة )3+90(.
�أن  حاولنا  �ل�شيوي  �لحت��اد  ملوقع  �أورو�  م��درب  �وت�شوكي  ت�شويو�شي  وق��ال 
يف  ننجح  مل  ولكننا   ،1-0 نتاأخر  كنا  حيث  �ل��ذه��اب،  مبار�ة  نتيجة  نعو�س 
�لندفاع  وحاولنا  �شعبة،  �ملهمة  باتت  �لأول  �لهدف  تلقينا  وبعدما  ذل��ك، 

للهجوم لكننا تلقينا �لهدف �لثاين �لذي ح�شم �لنتيجة.
“بد�أت تدريب هذ� �لفريق يف �لأدو�ر �لإق�شائية، وقد جنحنا يف بلوغ  تابع 
�لإر�شاد�ت  وتقدمي  �ل��ذه��اب  م��ب��ار�ة  حتليل  على  عملنا  خ��ال  من  �لنهائي 
�ل��اع��ب��ني لعبور م��ب��ار�ة �لإي����اب، و�أن���ا �أق���در م��ا قمنا ب��ه وجن��اح��ن��ا يف بلوغ 

�لنهائي.
بدوره، قال �لأمر عبد�لعزيز بن تركي �لفي�شل رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة 
�لعامة للريا�شة �ل�شعودية يف بيان �ليوم ي�شعد �لوطن بتحقيق �إجناز كبر 
على م�شتوى قارة �آ�شيا حققه ممثل �لوطن نادي �لهال، كو�حدة من ثمر�ت 
�لريا�شي من قبل  �لقطاع  به  �لذي يحظى  �ملحدود  و�لهتمام غر  �لدعم 

قيادة وطننا �لغايل.
وخا�س �لهال �لنهائي �لثالث له منذ عام 2014 عندما خ�شر �مام و�شرتن 
وخ�شر  ذهابا  �شفر-�شفر  )تعادل  �ملبار�تني  جمموع  يف  �ل�شرت�يل  �شيدين 
�لهال �يابا �شفر1-(، ثم �شقط �مام �ور�و� ريد د�ميوندز بالذ�ت يف نهائي 

عام 2017 عندما تعادل معه يف �لريا�س 1-1 وخ�شر �يابا �شفر1-.

الهالل ال�صعودي بطال لدوري اأبطال اآ�صيا



طمعا.. فخ�صرا مليون اإ�صرتليني ودخال ال�صجن 
�شدر حكم بحق بريطانيني �ثنني من هو�ة �شيد �لكنوز بال�شجن 
�لجنلو  �ملعدنية  �لعمات  م��ن  كنز�  ل�شرقتهما  طويلة  ل��ف��رت�ت 
�شك�شونية وعمرها 1100 عام �إ�شافة �ىل جموهر�ت قدرت قيمتها 

مبايني �جلنيهات �لإ�شرتليني.
وقال خرب�ء �إن �لكنز- �لذي لز�ل جزء كبر منه مفقود� - رمبا 
�لفايكنغ  يحاربون  فيها  �ل�شاك�شون  كان  فرتة  على  �ل�شوء  يلقي 
جي�س  عنا�شر  �أح��د  �ن  ويعتقد  �إجن��ل��رت�.  �شمال  على  لل�شيطرة 
دف��ع حتالف من  �أثناء  �لتا�شع  �لقرن  �أو�خ��ر  �لكنز  دف��ن  �لفايكنغ 

قو�ت �ل�شاك�شون جلي�شه �شرقا عرب �إجنلرت�.
وجمموعة �ملجوهر�ت �لذهبية و�لف�شية ونحو 300 عملة معدنية 
�كت�شفها جورج باول وليتون ديفيز، وهما من كا�شفي �ملعادن، يف 
�أر�س زر�عية و�شط �إجنلرت�. و�أدينا هذ� �لأ�شبوع لعدم  2015 يف 

�إباغهما عن �لكنز، كما يتطلب �لقانون.
وب��دل من ذل��ك ح��اول بيع بع�س ما ع��رث� عليه من خ��ال جتار 
30 قطعة  �مل��ج��وه��ر�ت ون��ح��و  ����ش��ت��ع��ادة بع�س  �ل��ع��ادي��ات. ومت���ت 
معدنية فقط. وقال ممثل �لدعاء كيفن هيغارتي �إن قيمة �لكنز 
قدرت مبا بني 3 مايني و12 مليون جنيه �إ�شرتليني، م�شيفا �أن 
�لباد  وكانت  و�أكادمييا"،  و�أثريا  تاريخيا  هائلة  قيمة  "ذو  �لكنز 

�شتفقده ول تعلم عنه �شيئا.

�صداقة جتمع طفل زرافة بكلب �صخم
�أفريقيا ذكر زر�ف��ة �شغر ترك وح��ده بعد  �شادق كلب يف جنوب 

ولدته، وجرى �إنقاذه، ثم جرى نقله �إىل د�ر �أيتام حملية.
"ذي  "جاز" �إىل ملجاأ حيو�نات  �لذي يدعى  �لزر�فة  ذكر  وو�شل 

ر�ينو" " وحيد �لقرن" بعد �أيام فقط من ولدته.
باجلفاف،  وم�����ش��اب��ا  �شعيفا  �ل��ربي��ة،  يف  عليه  ع��رث  م����ز�رع  وك���ان 

و��شتدعى مركز� للم�شاعدة.
و�شرعان ما بد�أ �لكلب هانرت �ملقيم يف د�ر �لأيتام يف رعاية �لقادم 
�جلديد. وقالت جاين هردين، �لعاملة بالد�ر، �إن �شد�قة ن�شاأت 
حقنة  مت  �لوليد  �ل��زر�ف��ة  ذك��ر  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �ل��ف��ور.  على  بينهما 
ويجري  ك��ث��ر�.  حالته  حت�شنت  وق��د  �جل��ف��اف،  ملعاجلة  مبحلول 

�إطعامه لبنا، وهو يحاول تناول �أور�ق �لأ�شجار.
"رمبا يف �لقريب �شيتمكن من �لعودة ملوطنه"، وفقا ملا  وختمت: 

ذكرت وكالة "�أ�شو�شييتد بر�س".

كلب يقود �صيارة 
موؤخر�،  فلوريد�  ولي��ة  يف  وقعت  �لتي  �ملثرة  �حل��ادث��ة  تلك  بعد 
ميكن �لقول، وب�شكل �أكيد، �إن ترك كلب يف �ل�شيارة وحيد� مل يعد 

�أمر� �آمنا.
فقد لحظ "�جلر�ن" يف بورت �شانت لو�شي ، فلوريد�، �أن �شيارة 
وحدها،  ذل��ك  تفعل  �أنها  و�عتقدو�  د�ئ���ري،  ب�شكل  للخلف  ترجع 

حيث مل يظهر �أي �شخ�س يف �ل�شيارة يف مقعد �ل�شائق.
بريد  �شندوق  �ل�شيارة  حطمت  د�ئ���ري،  ب�شكل  رجوعها  وخ���ال 
�ل�شرطة  تنجح  �أن  قبل  قمامة  �شلة  حطمت  كما  �جل��ر�ن  لأح��د 
يف �إيقافها. وعندما متكنت �ل�شرطة من �إيقاف �ل�شيارة بعد نحو 
�أن  �جل��ر�ن  �أدرك  مغلقة،  منطقة  يف  �لعك�شي  دور�نها  من  �شاعة 

هناك ر�كبا كان يقود �ل�شيارة بهذ� �ل�شكل �لغريب.
"لبر�دور"  كلب  �شوى  يكن  فلم  �لعجيب  �ل�شائق  �أو  �لر�كب  �أم��ا 
�شاحبها،  منها  خ��رج  عندما  �خلطاأ  بطريق  بقيادتها  ب��د�أ  �أ���ش��ود، 

بح�شب ما ذكرت �شحيفة "�إندبندنت" �لربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تتحدى توقعات الأطباء رغم ثقب يف قلبها
ب�شبب  �لأطباء وفاتها  �أن توقع  بعد  �لأول،  بعيد ميادها  �لتحديات، و�حتفلت  �أمريكية على جميع  تغلبت طفلة 
�إ�شابتها مبر�س ور�ثي نادر.  وك�شفت �لفحو�شات خال �لأ�شبوع 13 من حمل �ل�شيدة هايل جون�شون )24 عاماً( 
من �أو�شنت- تك�شا�س، �أن طفلتها هاربر تعاين من متازمة �إدو�رد، هي حالة ور�ثية نادرة توؤدي غالباً �إىل ولد�ت 
مبكرة. ويف �لأ�شبوع �لع�شرين من �حلمل، �أظهرت �ل�شور �ل�شعاعية وجود ثقب يف قلب �لطفلة، �إ�شافة �إىل �شغر 

حجم ر�أ�شها ب�شكل غر طبيعي، ووجود �شائل يف �جلزء �خللفي من دماغها.
�إل �أن و�لد� هاربر كان م�شممني على منحها فر�شة للنجاة، وبعد ولدة معقدة وثماين عمليات جر�حية، جتاوزت 

توقعات �لأطباء، لتحتفل باأول عيد مياد لها، بح�شب �شحيفة ديلي ميل.
�نق�شام �خلايا، وهي  ناجمة عن خطاأ يف  18، هي حالة  �ل�شبغي  �لتثلث  با�شم  �أي�شاً  و�ملعروفة  �إدو�رد،  متازمة 
ثاين �أكرث �أنو�ع ��شطر�بات �لكرومو�شومات �شيوعاً يف �لأجنة بعد متازمة د�ون، مما يجعلها �أحد �ل�شطر�بات 

�لرئي�شية �لتي يبحث عنها �لأطباء يف �لفح�س �جليني.
تلقي  ب�شبب  ن�شختني،  ب��دًل من   18 �لكرومو�شوم  ن�شخ من  18 على ثاث  �ل�شبغي  �لتثلث  ذ�ت  �لأجنة  وحتتوي 
كرومو�شوم �إ�شايف من �لأم �أو �لأب، وهذ� يعني �أن بع�س �لأع�شاء �أو �أجز�ء من �جل�شم ل تت�شكل ب�شكل كامل مع 
عو�قب مميتة. ويعي�س خم�شة و�شبعون يف �ملائة من �لأطفال �لذين يعانون من �لتثلث �ل�شبغي 18 ملدة 24 �شاعة 
% �أ�شبوعاً و�حد�ً، و%20 يبقون على قيد �حلياة ملدة �شهر، و 9 يف �ملائة ملدة �شتة  فقط، يف حني يعي�س 20 �إىل 60 

�أ�شهر، وخم�شة يف �ملائة فقط ينجون لأكرث من عام.
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املوت ال�صطناعي لإنقاذ حياة
على �ل��رغ��م م��ن �جل��ه��د �لفائق �مل��ب��ذول م��ن �أج���ل ت��ق��دمي �ل��ع��اج �لطبي 
�أم��ام حتديات معقدة.  �أوق��ات �لأزم��ة، يعجز �لأطباء  للنا�س وحمايتهم يف 
�أطباء �أمريكيون تو�شلو� �إىل طريقة ل�شتبد�ل �لدم مبحلول ملحي لإنقاذ 
حياة �مل�شابني بجروح خطرة. عندما تكون �حلياة �لب�شرية مهددة، ُي�شمح 
تخفي�س  فبم�شاعدة  �مل���وت.  م��ن  لإن��ق��اذه��ا  تقريباً  و�شيلة  �أي  با�شتخد�م 
درج���ة ح����ر�رة �جل�����ش��م و���ش��خ حم��ل��ول ملحي يف �ل�����ش��ر�ي��ني، ي��ري��د �أطباء 
�أمريكيون �إبقاء �مل�شابني بجروح خطرة على قيد �حلياة. منذ عدة �شنو�ت 
و�لأخ�شائيون �لطبيون �لأمريكيون يختربون طريقة عاجية ي�شتبدلون 
10 و15  �أج�شامهم �إىل ما بني  فيها دماء �ملر�شى مبياه ماحلة وي��ربدون 

درجة لإنقاذهم من �ملوت �ملحقق، ح�شب ما ذكرت جملة "نيو �شاينت�شت".
�أن تربيد �جل�شم يوقف عملية  "�إن تي فاو" �لأمل��اين  وج��اء يف موقع قناة 
تخريب �خلايا ويخفف من �إحلاق �أ�شر�ر ج�شيمة بالدماغ. بالإ�شافة �إىل 
ذلك، فاإن هذه �لطريقة متنح �لأطباء مزيد�ً من �لوقت لإجر�ء �لعمليات 

�جلر�جية دون �شغط كبر.
"نيو �شاينت�شت"، يقوم �لأطباء باإجر�ء  ملا جاء يف مقال على موقع  ووفقاً 
مثل هذه �لعمليات على �أ�شخا�س باإ�شابات خطرة مثل جروح ناجتة عن 
عيار�ت نارية �أو جرح نا�شئ عن طعن �أو �أ�شخا�س يعانون من �شكتة قلبية. 
قد  �مل�شابون  يكون  �أن  هو  �لتجريبي  �لعاج  لهذ�  �لأ�شا�شي  �ل�شرط  �أم��ا 
فقدو� �أكرث من ن�شف دمهم وعندهم فر�شة للبقاء على قيد �حلياة تقل 

عن خم�شة يف �ملائة، ح�شب موقع قناة "�إن تي فاو" �لأملاين.

رحلة حب على طريق من�صي بني ال�صفة واجلولن 
�إجر�ء�ت  زوجان فل�شطينيان على و�شك �لنف�شال يو�جهان م�شكلة تعقد 
�لطاق �أمام حمكمة �إ�شر�ئيلية بالنا�شرة عندما تك�شف بيانات �لكمبيوتر 

�أن و�لد �لزوج رمبا كان يعي�س حياة مل يعرف �بنه �شيئا عنها.
يف فيلمها �لرو�ئي �لثالث "بني �ل�شماء و�لأر�س"، �لذي ي�شارك يف �مل�شابقة 
�ل�شينمائي  �لقاهرة  مهرجان  م��ن  و�لأرب��ع��ني  �حل��ادي��ة  ل��ل��دورة  �لر�شمية 
�أخرى  مرة  �مل�شاهدين  جنار  جنوى  �لفل�شطينية  �ملخرجة  ت�شع  �ل��دويل، 
على �أول �لطريق لرحلة بحث. تدور �أحد�ث �لفيلم حول �شلمى "منى حو�" 
�ملحتلة  �لغربية  �ل�شفة  يف  يعي�شان  زوج��ان  وهما  ن�شار"،  "فر��س  وتامر 
�أيام  ثاثة  مل��دة  ت�شريحا  تامر  ي�شتخرج  �لنف�شال.  �أع��ت��اب  على  ويقفان 
�لنا�شرة  �إىل مدينة  �لإ�شر�ئيلية و�لذهاب  �لتفتي�س  �أجل عبور نقاط  من 
ل�شتكمال �إجر�ء�ت �لطاق. يبد�أ �لثنان رحلة بحث يف ما�شي و�لد تامر 
من �أجل �إثبات حمل �إقامته �حلقيقية لإمتام �مل�شتند�ت، فتاأخذهما �لرحلة 
مت�شعبة  م�شار�ت  ويف  �جل���ولن،  وه�شبة  �ل�شفة  ب��ني  من�شي  طريق  ع��رب 
يلتقيان خالها مناذج خمتلفة من �شكان هذ� �لطريق �لذي نادر� ما ي�شلكه 

�أحد ويعي�س فيه �ملهم�شون.

بيع منزل روبن 
ويليامز بـ7 ماليني 
وفاته جّر�ء  �شنو�ت منذ  بعد عدة 
عام  �آب-�أغ�������ش���ط�������س  يف  �ن���ت���ح���اره 
�لنجم  م��ن��زل  ع��ر���س  مت   ،2014
�لر�حل  روبن ويليامز  و�لذي �شهد 
ل��ل��ب��ي��ع م��ق��اب��ل مايني  �ن���ت���ح���اره 

�لدولر�ت.
"ديلي  �شحيفة  ذك��رت��ه  وح�شبما 
ميل" �لربيطانية، مت عر�س منزل 
روبن ويليامز يف �شمال كاليفورنيا 

للبيع ب�شعر 7.25 مايني دولر.
عام  �إىل  �ملنزل  بناء  تاريخ  ويرجع 
1987 ويتميز مب�شاحته �ل�شا�شعة 
وما يطل عليه من مناظر خابة 
 6 ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �ح���ت���و�ئ���ه ع��ل��ى 

غرف نوم و7 حمامات.
�شحًيا  منتجًعا  �مل��ن��زل  ي�شم  كما 
وحمام �شباحة يف منطقة مفتوحة 
وت�شمل  �ل��زرق��اء،  �مل��ي��اه  يطل على 
منطقة  ��ا  �أي�����شً �مل��ف��ت��وح��ة  �ملنطقة 
�لديكور  ومت����ي����ز  ه�����ذ�  ج���ل���و����س، 
باألو�نه �لهادئة �لتي �شيطر عليها 

�لأبي�س ودرجات �لنيود.

�صاحنة ت�صال املدرعة حترج �صاحبها على املالأ
ت��ع��ر���س ���ش��اح��ب ���ش��رك��ة ت�����ش��ا �لأم���رك���ي���ة، رجل 
�أثناء  �إح����ر�ج ���ش��دي��د  �إي��ل��ون م��ا���ش��ك، �إىل  �لأع���م���ال، 
عر�س �شاحنة خفيفة جديدة كان يفرت�س �أن تكون 

لك�شر. قابلة  "مدرعة" وغر 
�ل�شيارة �جلديدة  زجاج  باأن  نيوز"،  "�شكاي  و�أف��ادت 
�لتي �أطلق عليها ��شم "�شايربتر�ك" �نك�شر مرتني 
ب��ف��ارق حل��ظ��ات خ���ال �ل��ع��ر���س �ل���ذي مت يف ولية 
يف  �لت�شميم  ق�شم  رئي�س  ق��ذف  ح��ني  كاليفورنيا، 
�ل�����ش��رك��ة، ف��ر�ن��ز ف���ون ه��ول��زه��اوزن ب��ك��رة حديدية 

�شوب نافذة �ملركبة فته�شمت على �لفور.
ن��اف��ذة �أخرى،  �أخ����رى، فتحطم زج���اج  وح���اول م��رة 
"يا  ق��ال ما�شك  بينما  �ل��ذي �شدم �جلمهور،  �لأم��ر 

�إلهي".
�إثبات  �أج��ل  �لفعل من  و�أق��دم هولزهاوزن على هذ� 

�أنه ل ميكن حتطيم نو�فذ هذه �ملركبة �جلديدة.
�إىل ما�شك، �لذي كان  وكان �لإح��ر�ج بالغا بالن�شبة 

على �مل�شرح �أثناء �لعر�س.
وحاول موؤ�ش�س �شركة ت�شا �لهروب من ماأزقه، قائا 

�إن �ملركبة �جلديدة حتتاج �إىل بع�س �لتح�شينات.

حتتفظ بجثة زوجها عاما بعد وفاته      
ثاجة  د�خ���ل  زوج��ه��ا  بجثة  �أم��رك��ي��ة  �م����ر�أة  �حتفظت 
ل�شبب  وفاته خ�شية، وذلك  بعد  تقريًبا  ملدة عام  منزلية 

غريب قد يثر �ل�شفقة و�لأ�شى.
ووجهت �إىل باربر� و�ترز، 67 عاًما ، من جوبلني يف ولية 
بعد  �لتخلي عن �جلثة،  تهمة عدم  �لأمركية  مي�شوري 
�ل�شرطة يف  قبل  بارتون من  ب��ول  زوجها  رف��ات  �كت�شاف 
 30 ت��ويف يف  باأنه  �شابق من نوفمرب �حل��ايل، علما  وق��ت 

دي�شمرب 2018.
يف  ك��ان��ت  ب��ارت��ون  جثة  �أن  �ل�شرطة  �ل�شهود  �أح���د  و�أب��ل��غ 
�لثاجة يف غرفة نوم زوجته منذ وفاته بذلك �لتاريخ، 

�أي لنحو عام تقريبا.
"�أ�شو�شيتد  وكالة  عليها  ح�شلت  �لتي  لل�شجات،  ووفقا 
بر�س"، ون�شرها موقع "ديلي ميل"، �أخربت و�ترز �ل�شرطة 
ا با�شم   �أن بارتون �أ�شيب مبر�س لو غريغ، �ملعروف �أي�شً
ALS، و�لذي ي�شبب موت �خلايا �لع�شبية �لتي ت�شيطر 
بجثته  �حتفظت  �إن��ه��ا  وق��ال��ت  �لع�شات،  م��ن  ع��دد  على 
طو�ل تلك �ملدة، خ�شية �أن يقوم �لأطباء بفتح دماغه من 
خماوف  �أن  �ل�شلطات  �أك��دت  وبينما  حالته.  در��شة  �أج��ل 
�إليها  �أ�شا�س يربرها، فقد وجهت  �أي  لها  يكن  باربر� مل 
تهمة ب�شاأن "�لتخلي عن �جلثة"، و�لتي ميكن �أن تعاقب 

عليها بال�شجن ملدة ت�شل �إىل 4 �شنو�ت.

يف يديها و12  قدميها  يف  اإ�صبعا   19
روت �شيدة هندية يف �ل�شتينيات من عمرها ق�شة معاناتها 

مع جر�نها، ب�شبب عيب خلقي ر�فقها منذ �لولدة.
ميل"  "ديلي  �شحيفة  �أوردتها  �لتي  �لتفا�شيل  وبح�شب 
�لربيطانية على موقعها �لإلكرتوين، �ل�شبت، فقد ولدت 
كومار ناياك )63 عاما( بعيب كرثة �لأ�شابع يف �ليدين 

و�لقدمني، وهو عيب نادر.
ول���دى ك��وم��ار 19 �إ���ش��ب��ع��ا يف ق��دم��ي��ه��ا، و12 �إ���ش��ب��ع��ا يف 

يديها
وتقول �ل�شيدة �لتي ت�شكن يف ولية �أودي�شا �شرقي �لهند 
يعتقدون  جر�نها  لأن  منزلها  مغادرة  ت�شتطيع  ل  �إنها 

�أنها �شاحرة ب�شبب �لأ�شابع �لأكثرة.
و�أ�شافت �أنها تعر�شت لإ�شاء�ت كثرة من جانب هوؤلء، 

�لأمر �لذي �أحزنها كثر�.
وعلى �لرغم من �أنه ميكن عاج هذه �حلالة، �إل �أن �ملر�أة 

�ل�شتينية غر قادرة على دفع �لتكاليف.
ميل"  "ديلي  �شحيفة  �أوردتها  �لتي  �لتفا�شيل  وبح�شب 
�لربيطانية على موقعها �لإلكرتوين، �ل�شبت، فقد ولدت 
كومار ناياك )63 عاما( بعيب كرثة �لأ�شابع يف �ليدين 

و�لقدمني، وهو عيب نادر.
ول���دى ك��وم��ار 19 �إ���ش��ب��ع��ا يف ق��دم��ي��ه��ا، و12 �إ���ش��ب��ع��ا يف 

يديها
وتقول �ل�شيدة �لتي ت�شكن يف ولية �أودي�شا �شرقي �لهند 
يعتقدون  جر�نها  لأن  منزلها  مغادرة  ت�شتطيع  ل  �إنها 

�أنها �شاحرة ب�شبب �لأ�شابع �لأكثرة.
و�أ�شافت �أنها تعر�شت لإ�شاء�ت كثرة من جانب هوؤلء، 

�لأمر �لذي �أحزنها كثر�.
وعلى �لرغم من �أنه ميكن عاج هذه �حلالة، �إل �أن �ملر�أة 

�ل�شتينية غر قادرة على دفع �لتكاليف. املمثلة التايوانية بينك يانغ لدى و�سولها حل�سور مهرجان جوائز فيلم احل�سان الذهبي الـ 56، والتي يطلق عليها جوائز الأو�سكار ال�سينية ، يف تايبيه. ا ف ب

خمرج تايواين: غياب 
ال�صينما ال�صينية خ�صارة 
�ل���ت���اي���و�ين �أجن يل  �مل���خ���رج   ق����ال 
�ل���ع���ام  ه������ذ�  �ل�������ش���ني  غ����ي����اب  �إن 
�لذهبي  �حل�������ش���ان  ج����و�ئ����ز  ع����ن 
�أمرت  �أن  ب��ع��د  وذل���ك  "خ�شارة" 
�لتي  ب���ك���ني مب��ق��اط��ع��ة �جل����و�ئ����ز 
�لن�شخة �لعاملية من جو�ئز  تعترب 
باللغة  �لناطقة  �لو�شكار لاأفام 
�ل�����ش��ي��ن��ي��ة ب�����ش��ب��ب ج�����د�ل ث����ار يف 
�لهيئة  وقالت  �ملا�شي.  �لعام  دورة 
�مل�شرفة على �لأفام يف �ل�شني يف 
�شناعة  منعت  �إنها  �آب  �أغ�شط�س- 
�مل�شاركة يف  �لأف��ام يف �لباد من 
جو�ئز �حل�شان �لذهبي �لتي تقام 
يف تايو�ن دون �أن تقدم �أي �أ�شباب، 
ت�شاعد  ع��ل��ى  م���وؤ����ش���ر  �أح������دث  يف 

�لتوتر بني بكني وتايبه.
�أثار  وج���اءت ه��ذه �خل��ط��وة بعدما 
�لعام  ���ش��ج��ة  �ل�������ش���ن���وي  �حل������دث 
�لنجوم  وب���ني  �ل�����ش��ني  �مل��ا���ش��ي يف 
�حلفل  ح�شرو�  �لذين  �ل�شينيني 
�ل��ت��اي��و�ين فو  �مل��خ��رج  �أدىل  حينما 
�ل�شتقال  ل��دع��م  ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات  ي���و 
�لر�شمي لتايو�ن. وقال يل �ملولود 
و�حل��ا���ش��ل على جائزة  ت��اي��و�ن  يف 
�لأو�شكار �أكرث من مرة وهو رئي�س 
"لي�س  �لذهبي  �حل�شان  مهرجان 
من �ل�شهل �لتعليق على هذ� �لأمر، 
و�جلميع يعرف ذلك. بالطبع �إنها 
خ�شارة ميكن روؤيتها على �ل�شجادة 
�مل�شاركة  �لأع��م��ال  يف  �أو  �حل��م��ر�ء 
ن�شعر  "بالطبع  �مل���ه���رج���ان.    يف 
"من  بالأ�شف ب�شبب �لعدد �لقليل 
�لعام  ه���ذ�  و�مل�شاركني"  �لأف�����ام 
�أيدينا مم��دودة لاأبد فنحن  لكن 
نرحب ب��اأي خم��رج لأف��ام ناطقة 

بال�شينية".

ثعبان يقلد التما�صيح ويفرت�ش غزال
�شديد  �لأدغ���ال.. تقرتب �حليو�نات بحذر  يف 
من م�شدر �ملاء، �لذي قد يكون بركة موحلة 
يف �أغلب �لأحيان، �أو جدول �شغر فيه �لكثر 

من �لطمي.
�لهند، يكون  �أو  �أفريقيا  �أدغ��ال  �لعادة، يف  ويف 
حتت  بالفري�شة  يرت�شد  م��ن  �شخم  مت�شاح 
م��ي��اه ه���ذ� �جل����دول �أو �ل��ربك��ة �ل��ع��ك��رة �لتي 

تغطيها �لأوحال و�لطمي.
�إن تطمئن �لفري�شة ب�شاأن عدم وجود ما  وما 
يهددها وتقرتب �أكرث من �ملياه لل�شرب، حتى 
وينق�س  �لقويني  فكيه  فاحتا  �لتم�شاح  يقفز 

عليها وميزقها، ثم ياأكلها باأكملها.
بع�س  تتجمع  �مل��رف��ق،  �ل��ف��ي��دي��و  يظهر  وك��م��ا 
�لغزلن حول م�شدر مياه عكرة، وتبدو حذرة 
كعادتها عندما حتاول �ل�شرب، لكن ويف حلظة 
م��رع��ب��ة، وب����دل م���ن �ل��ت��م�����ش��اح، ي��ق��ف��ز ثعبان 
�شخم ب�شكل مفاجئ من �لربكة ويغرز �أنيابه 

�ملاء  ���ش��رب  �أث��ن��اء حم��اول��ت��ه  �ل��غ��ز�ل  يف ج�شد 
�شريعا  حوله  يلتف  ث��م  بفكية  عليه  ويقب�س 

ويخنقه قبل �أن يلتهمه يف وقت ق�شر.
�حل���ادث���ة وق��ع��ت ع��ن��د ب��رك��ة م����اء يف منطقة 
ماهار��شرت�، يف �لهند، و�شورتها كامر� تابعة 
ذكرت  م��ا  بح�شب  مغلقة،  تلفزيونية  ل��د�ئ��رة 

�شحيفة "ذي �شن" �لربيطانية.
�ملركزية"  ت�����ش��ان��د�  "غابات  د�ئ����رة  و�أ����ش���درت 
�ل���ف���ي���دي���و ه�����ذ� �لأ�����ش����ب����وع لإظ����ه����ار �حل�����ادث 

�ملخيف.
ووفقا للتقارير، ياأتي هذ� �لهجوم �ملروع بحق 
�ل���غ���ز�ل، ب��ع��د �أي����ام ف��ق��ط م��ن ت��ق��ري��ر �شحفي 
حول ثعبان �آخر "ج�شع" حاول �أن يلتهم منر� 

قبل �أن تنتقم �لقطة �لكبرة منه.
ووق��ع��ت ح��ادث��ة �ل��ث��ع��ب��ان و�ل��ن��م��ر يف حممية 
و�لتقطها  ك��ي��ن��ي��ا،  ت��ري��ان��غ��ل يف  م����ار�  م��ا���ش��اي 

بكامرته �مل�شور مايك ويلتون.

اأ�صابع كيم كاردا�صيان تعر�صها لل�صخرية
تعر�شت جنمة تلفزيون �لو�قع  كيم كارد��شيان  ملوجة من �ل�شخرية، ب�شبب �إ�شارة �ملتابعني 

�إىل �أنها لديها �شتة �أ�شابع.
 American" وجاء ذلك خال �إطالتها موؤخر�ً يف حفل "جو�ئز �ملوؤثر �لأمريكي" �أو 
عامة  توقيع  م��ن  مم��ي��زة  ب��اإط��ال��ة  �لأ����ش���و�ء  و���ش��رق��ت   ،"Influencer Awards
من �ل�شتايل �لآ�شيوي، كما متيز  م�شتوحى  ت�شميمه  �أحمر،  بف�شتان  �أطلت  �إذ  "ديور"؛ 

بال�شق �لعايل.
وكان من بني �لتعليقات �ل�شاخرة "مهًا..�ألديِك حًقا 6 �أ�شابع؟"، وقال �آخر: "لديِك حًقا 
6 �أ�شابع يف كا قدميِك، ياللهول..�أنِت ل�شِت من �لب�شر �إطاًقا"، كما علق �آخر: "�أنا حالًيا 

�أر�جع كل �شورة ن�شرتها كيم بحًثا عن �لإ�شبع �ل�شاد�س".
وهذه لي�شت �ملرة �لأوىل �لتي تو�جه فيها كيم تعليقات �شاخرة ب�شبب قدميها، فبعد ن�شرها 
�شورة من جل�شة ت�شوير �عتمدتها مع �شقيقتها كايلي يف �آب-�أغ�شط�س للرتويج لتعاونهما 

يف �إطاق جمموعة عطور، �شخر �ملتابعون منها وقالو� �إنها لديها �إ�شبع �إ�شايف.


