
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

48 
درهم 
فقط 

وادفع 

   

امل�سلحة  للقوات  �سفقة   15
تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم يف 
ثالث اأيام معر�ض دبي للطريان 

•• دبي-وام:

عبد  الركن طيار  ال��ل��واء  اأعلن   
وكيل  ال��ه��ا���ش��م��ي  ال�����ش��ي��د  اهلل 
وزارة الدفاع امل�شاعد للخدمات 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل�����ش��ان��دة 
املنظمة  ال���ع�������ش���ك���ري���ة  ل��ل��ج��ن��ة 
الر�شمي  امل��ت��ح��دث  ل��ل��م��ع��ر���س 
ب���اإ����ش���م م���ع���ر����س دب�����ي ال�����دويل 
للطريان2019 عن اإبرام 15 
�شفقة يف اليوم الثالث للمعر�س 
درهم.  مليارات   3 تفوق  بقيمة 
�شحفي  م����وؤمت����ر  يف  واأو������ش�����ح 
جمموع  يكون  بذلك  اأن��ه  ام�س 
قيمة العقود التي اأبرمت خالل 
ملعر�س  الأوىل  ال��ث��الث��ة  الأي����ام 
دب�����ي ال��������دويل ل���ل���ط���ريان 17 
و852  مليونا  و811  م��ل��ي��ارا 
األفا و862 درهما ، حيث بلغت 
اليوم الأول ما  قيمة العقود يف 
ي��ق��ارب 8 م��ل��ي��ارات دره����م، اأما 
ما  قيمتها  فكانت  الثاين  اليوم 
يقارب 7 مليارات درهم، واليوم 
الثالث 3 مليارات درهم، وذلك 
ال��ع��ق��ود اخلا�شة  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا 
امل�شلحة.)التفا�شيل  ب��ال��ق��وات 

�س10(

•• اأبوظبي-وام:

اأدى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 
وجموع  وال�شيوخ  العهود  واأول��ي��اء  الإم���ارات  حكام  لالحتاد  الأع��ل��ى 
غفرية اأم�س.. �شالة اجلنازة على جثمان املغفور له ال�شيخ �شلطان 

بن زايد اآل نهيان وذلك يف م�شجد ال�شيخ �شلطان بن زايد الأول يف 
جثمان  على  اجلنازة  �شالة  اأدى  وقد  اأبوظبي.  يف  البطني  منطقة 
الفقيد .. �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
و�شاحب  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 

الفجرية و�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س 
�شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى 

القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.
من جهة اأخرى تقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
التعازي يف  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
�شاحب  م��ن   .. نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  وف��اة 

البحرين  مملكة  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن  حمد  امللك  اجل��الل��ة 
لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  واأ�شحاب  ال�شقيقة 
اأولياء العهود ونواب احلكام وال�شيوخ بجانب  حكام الإمارات و�شمو 
الأمنية  واجلهات  والداخلية  الدفاع  ووزارت��ي  امل�شلحة  القوات  قادة 

اإ�شافة اإىل جموع املعزين من كبار امل�شوؤولني واملواطنني.
)التفا�شيل �س 3-2(

اإ�سرائيل تغلق م�ؤ�س�سات فل�سطينية يف القد�س املحتلة

الفاتيكان: الدعم الأمريكي لال�ستيطان بال�سفة يهدد ال�سالم  

التحالف: انتهاء عملية اختطاف 
 3 راب��غ  البحرية  ال��ق��اط��رة 

•• اليمن-وكاالت:

اأعلن حتالف دعم ال�شرعية، اأم�س، 
القاطرة  اخ��ت��ط��اف  عملية  ان��ت��ه��اء 
البحرية رابغ 3 وت�شليمها لل�شركة 
التحالف: م�شتمرون  واأكد  املالكة. 
املالحة  اأم����ن  ج��ه��ودن��ا حل��ف��ظ  يف 
املندب  ب�����اب  مب�����ش��ي��ق  ال���ب���ح���ري���ة 

وجنوب البحر الأحمر.
وكان املتحدث الر�شمي با�شم قوات 
ال�شرعية يف  التحالف حتالف دعم 
اليمن العقيد الركن تركي املالكي، 
تعر�س  امل����ا�����ش����ي،  الأح��������د  اأع����ل����ن 
القاطرة البحرية )رابغ 3( بجنوب 
اإبحارها  اأث����ن����اء  الأح����م����ر  ال��ب��ح��ر 
من  م�شلح  و�شطو  خطف  لعملية 
عنا�شر  متنهما  على  زورق��ني  قبل 
اإرهابية تتبع للميلي�شيات احلوثية 

الإرهابية املدعومة من اإيران.
خطف  اإن  ال��ي��م��ن،  حكومة  وق��ال��ت 
احل��وث��ي ل��ل��ق��اط��رة ال��ك��وري��ة يوؤكد 

اأنها جماعة تهدد اأمن العامل.

الليبي  الوطني  اجلي�ض 
يعلن اإ�سقاط طائرة تركية

•• بنغازي-وكاالت:

الليبي،  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  اأع���ل���ن 
اأم�س، اإ�شقاط طائرة تركية م�شرية 
الأح�����د مبدينة  ���ش��وق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
واأف�����اد م�شدر  ال��ل��ي��ب��ي��ة.  ت��ره��ون��ة 
اأن  ليبية،  اإع��الم  لو�شائل  ع�شكري 
م�شادات اجلي�س الأر�شية اأ�شقطت 
وم�شلحة  م�����ش��رية  ت��رك��ي��ة  ط��ائ��رة 

فوق مدينة ترهونة.

على  اإ�سرائيلية  بغارات  قتلى 
�سوريا يف  اإي��ران��ي��ة  اأه���داف 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأم�س من  اإ�شرائيل فجر  هاجمت 
ج��دي��د ال��ع��ا���ش��م��ة ال�����ش��وري��ة، اإل 
اأن الأهداف  اأكدت هذه املرة  اأنها 
اإي���ران���ي���ة، وه����و م���ا ب����دا ج��ل��ي��ا يف 
 11 ق��ت��ل  اإذ  ال���ه���ج���وم،  ح�����ش��ي��ل��ة 

�شخ�شا من بينهم 7 اإيرانيني.

متظاهرو الب�سرة يحا�سرون م�اقع نفطية ا�سرتاتيجية 
املحتجون ي�ستعيدون ج�سر الأحرار يف بغداد

•• بغداد-وكاالت:

اأم�س الأربعاء على ج�شر الأحرار  اأعاد املتظاهرون يف العراق ال�شيطرة 
جمدداً، بعد اأن كانت القوات الأمنية العراقية، ا�شتعادة ال�شيطرة عليه 
�شباحاً، واأبعدت املتظاهرين اإىل �شاحة اخلالين و�شارع الر�شيد باجتاه 

ج�شر ال�شنك و�شط بغداد.
وكانت القوات الأمنية قد فرقت يف �شاعات الفجر الأوىل، املتظاهرين 
املتواجدين على ج�شر الأح��رار بقنابل الغاز امل�شيل للدموع مما ت�شبب 

بوقوع اإ�شابات بني املتظاهرين.
ووا�شل املتظاهرون العراقيون، اأم�س الأربعاء، قطع كافة الطرق املوؤدية 
اإىل احلقول واملواقع النفطية، يف ق�شاء الزبري، غربي مدينة الب�شرة، 
احتجاجا على تردي الو�شع القت�شادي يف البالد رغم موارده النفطية 

الهائلة.
املوظفني  منعوا  املتظاهرين  ف��اإن  عربية  نيوز  �شكاي  مرا�شل  وبح�شب 
من الو�شول اإىل املواقع النفطية التي متثل �شادراتها 70 يف املئة من 
نفط العراق. ويوا�شل املحتجون الغا�شبون يف العراق، مظاهراتهم منذ 
�شيا�شية  اأعلنتها كتل  التي  الوعود اجلديدة  املا�شي، رغم  اأكتوبر  اأوائ��ل 
كبرية الثالثاء. وكانت عدة كتل �شيا�شية عراقية، متثل اأطرافا رئي�شية 
يف احلكومة، اجتمعت الثالثاء، واأ�شدرت مقرتحات خلطوات اإ�شالحية 

حتى نهاية العام احلايل.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأن دعم الوليات املتحدة للبناء ال�شتيطاين الإ�شرائيلي  اأعلن الفاتيكان 
بال�شفة الغربية املحتلة يهدد بتقوي�س عملية ال�شالم مع الفل�شطينيني.

وقال الفاتيكان يف بيان: يف �شياق القرارات الأخرية التي تهدد بتقوي�س 
يف  بالفعل  اله�س  وال�شتقرار  الفل�شطينية  الإ�شرائيلية  ال�شالم  عملية 
امل��ن��ط��ق��ة، ي��ج��دد ال��ف��ات��ي��ك��ان ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��وق��ف��ه ال��داع��م حل��ل دولتني 
لهذا  ك��ام��ل  ح��ل  اإىل  للو�شول  ال��وح��ي��د  ال�شبيل  ذل��ك  باعتبار  ل�شعبني، 

ال�شراع الطويل.
ياأتي ذلك يف وقت اأغلقت ال�شلطات الإ�شرائيلية، ام�س الأربعاء، موؤ�ش�شات 
فل�شطينية يف مدينة القد�س املحتلة، ملدة 6 اأ�شهر، وذلك بقرار من وزير 

الأمن الداخلي الإ�شرائيلي.
ومكتبا  والتعليم،  الرتبية  مديرية  مكتب  الإ�شرائيلية  القوات  واقتحمت 
يزود تلفزيون فل�شطني باخلدمات الإعالمية يف حي ال�شوانة، واعتقلت 
مدير املركز ال�شحي العربي يف البلدة القدمية من مدينة القد�س املحتلة، 

بح�شب ما ذكرت وكالة الأنباء الفل�شطينية وفا.
واأو�شحت الوكالة اأن ال�شلطات الإ�شرائيلية و�شعت قرارا موقعا من وزير 
الأمن الداخلي الإ�شرائيلي جلعاد اأردان، يق�شي باإغالق املوؤ�ش�شات املذكورة 

ملدة 6 اأ�شهر.
بالإ�شافة اإىل ذلك، اعتقلت ال�شلطات الإ�شرائيلية مدير الرتبية والتعليم 
يف القد�س �شمري جربيل، واأغلقت امل�شجد الر�شا�شي يف البلدة القدمية 
الإ�شالمية  الأيتام  مدر�شة  موظفي  واحتجزت  مفاتيحه،  على  وا�شتولت 

لعدة �شاعات داخل امل�شجد.
ووفقا لو�شائل اإعالم فل�شطينية، فقد متركزت قوات وخمابرات الحتالل 
عند مدخل مكاتب ف�شائية فل�شطني، ثم اقتحمتها وقامت بتفي�س بع�س 
املكاتب، و�شادرت اأحد الكمبيوترات، ثم علقت قرارا يق�شي باإغالقها ملدة 

كري�شتني ريناوي ا�شتدعاء للتحقيق. مرا�شلته  و�شلمت  اأ�شهر   6
وقامت ال�شلطات الإ�شرائيلية بتفتي�س امللفات واأجهزة الكمبيوتر يف مقر 
املديرية، فيما انت�شر عنا�شر املخابرات الإ�شرائيلية داخل املبنى وعلى بابه 

الرئي�شي.
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ويل عهد اأب�ظبي يتقبل تعازي احلكام وملك البحرين واأمري مكة وجم�ع املعزين

حممد بن زايد واحلكام واأولياء العهود وال�سيوخ واجلموع يوؤدون �سالة اجلنازة على جثمان �سلطان بن زايد
حممد بن زايد يتلقى التعازي من ملك البحرين   )وام(حممد بن زايد واحلكام واأولياء العهود يوؤدون �شالة اجلنازة على جثمان �شلطان بن زايد   )وام(

جانني اأنيز...هدية م�شمومة

تعددت الروايات واجلرح واحد:
بوليفيا: انقالب اأم تزوير انتخابي؟

•• الفجر – خرية ال�صيباين

وفجاأة، توقفت ال�شو�شاء. هم بالآلف، وجوه عاب�شة، وروؤو�س منحنية اأو 
تتطلع نحو الأفق، متحدون يف �شمت كثيف، بني حزن وغ�شب. يف ال�شارع 
التلفريك  �شوت  �شماع  فقط  ميكنك  الآج���ر،  من  املبنية  باملباين  املحاط 
ال��ع��امل، على  امل��ع��دلت يف  اأعلى  اأح��د  القمرية،  األتو  اإل  اإىل مدينة  امل���وؤدي 

ارتفاع 4150 مرًتا فوق م�شتوى �شطح البحر.
يف مكان ما على م�شافة بعيدة، توجد قمة هواينا بوتو�شي املغطاة بالثلوج 

على ارتفاع 6،088 مرت. ا�شفلها.                        )التفا�شيل �س15(

الإمارات تدعو اإىل اللتزام بقرارات ال�سرعية 
الدولية ب�ساأن ال�ستيطان يف ال�سفة الغربية

•• ابوظبي-وام: 

ال�شرعية  ب��ق��رارات  الل��ت��زام  ���ش��رورة  املتحدة على  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأك���دت 
الغربية، مبا فيها قرارات  بال�شفة  ال�شلة  العربية، ذات  ال�شالم  الدولية ومبادرة 

جمل�س الأمن التي تن�س على عدم �شرعية امل�شتوطنات ال�شرائيلية.
وطالبت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها ب�شرورة اللتزام بقرارات 
اإ�شرائيل بوقف الأن�شطة ال�شتيطانية يف  جمل�س الأمن التي تن�س على مطالبة 

ال�شفة الغربية مبا يف ذلك القد�س ال�شرقية.
ودعت الإمارات العربية املتحدة املجتمع الدويل اإىل حتمل م�شوؤولياته جتاه توفري 
احلماية الدولية لل�شعب الفل�شطيني، والت�شدي لل�شيا�شات الإ�شرائيلية املخالفة 
للقانون الدويل. وذكر البيان ان الإمارات العربية املتحدة ترى باأن ا�شتمرار بناء 
اأكدت على حقوق  التي  الدولية  القرارات  الغربية يخالف  ال�شفة  امل�شتوطنات يف 
ال�شعب الفل�شطيني التاريخية والرا�شخة يف القد�س ال�شرقية ويف ال�شفة الغربية، 
والتي ل ميكن امل�شا�س بها اأوحماولة فر�س اأمر واقع يقو�س من فر�س ال�شالم 

ويبقي املنطقة يف حالة نزاع م�شتمر.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد واحلكام واأولياء العهود وال�سيوخ واجلموع 
يوؤدون �سالة اجلنازة على جثمان �سلطان بن زايد

•• اأبوظبي-وام:

اأدى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
العهود  واأول���ي���اء  الإم������ارات  ح��ك��ام 
ام�س..  غ��ف��رية  وج��م��وع  وال�شيوخ 
�شالة اجلنازة على جثمان املغفور 
ل���ه ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن زاي����د اآل 
ال�شيخ  م�����ش��ج��د  يف  وذل����ك  ن��ه��ي��ان 
الأول يف منطقة  �شلطان بن زايد 

البطني يف اأبوظبي.
على  اجل����ن����ازة  ����ش���الة  اأدى  وق����د 
ال�شمو  �شاحب   .. الفقيد  جثمان 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ال�����ش��ارق��ة و���ش��اح��ب ال�شمو  ح��اك��م 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  عجمان 
ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي ع�شو 
الفجرية  الأع���ل���ى ح��اك��م  امل��ج��ل�����س 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
الأعلى  املجل�س  املعال ع�شو  را�شد 
حاكم اأم القيوين و�شاحب ال�شمو 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 

اخليمة .
ال�شيخ  �شمو   .. ال�شالة  اأدى  كما 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
بن  حممد  ال�شيخ  و�شمو  عجمان 
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد 
بن  را���ش��د  ال�شيخ  و�شمو  الفجرية 
���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د امل��ع��ال ويل عهد 
حممد  ال�شيخ  و�شمو  القيوين  اأم 
القا�شمي ويل  بن �شعود بن �شقر 
ال�شيخ  و�شمو  اخليمة  راأ����س  عهد 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
و�شمو  ال��ع��ني  منطقة  يف  احل��اك��م 
نهيان  اآل  بن حممد  �شيف  ال�شيخ 
و�شمو ال�شيخ �شرور بن حممد اآل 
نهيان و�شمو ال�شيخ �شعيد بن زايد 
اأبوظبي  ح��اك��م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
اآل  زاي��د  ب��ن  عي�شى  ال�شيخ  و�شمو 

ن��ه��ي��ان و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 
�شيف  ال�������ش���ي���خ  ����ش���م���و  وال����ف����ري����ق 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ خ��ال��د  و���ش��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
زايد العليا لأ�شحاب الهمم و�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة 

ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
اأبوظبي  ع��ه��د  دي����وان ويل  رئ��ي�����س 
مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  ومعايل 
وال�شيخ  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال���دك���ت���ور ه�����زاع ب���ن ���ش��ل��ط��ان بن 
بن  خالد  وال�شيخ  نهيان  اآل  زاي��د 
وعدد  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان 

اآل  زايد  ال�شيخ من�شور بن  و�شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
و�شمو  ال���رئ���ا����ش���ة  �����ش����وؤون  وزي������ر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ 
و�شمو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  املجل�س  ع�شو 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ذي���اب  ال�����ش��ي��خ 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ر ب��ن زاي����د اآل 

ال�شمو  اآل نهيان م�شت�شار �شاحب 
رئي�س الدولة و�شمو ال�شيخ حممد 
بن خليفة اآل نهيان ع�شو املجل�س 
بن  خالد  ال�شيخ  و�شمو  التنفيذي 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ع�شو 
مكتب  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 
ال�شيخ  و�شمو  التنفيذي  اأبوظبي 

وجموع  وامل�����ش��وؤول��ني  ال�شيوخ  م��ن 
امل�شلني.

ونقل بعد ذلك جثمان الفقيد اإىل 
مقربة البطني حيث �شيع �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
ال�شيوخ  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  نهيان 
واجلموع جثمان املغفور له ال�شيخ 

�شلطان بن زايد اإىل مثواه الأخري 
اأن  ع���ز وج����ل  امل�����وىل  ���ش��ائ��ل��ني   ..
ومغفرته  رحمته  بوا�شع  يتغمده 
ور�شوانه واأن يدخله ف�شيح جناته 
و�شعب  ال���ك���رام  ن��ه��ي��ان  اآل  وي��ل��ه��م 
الإم��ارات جميل ال�شرب وال�شلوان 

يف فقيد الوطن.
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حممد بن زايد يتقبل تعازي احلكام وملك البحرين واأمري مكة وجموع املعزين يف وفاة �سلطان بن زايد

وفاة الفقيد .. �شائلني اهلل تعاىل اأن 
ور�شوانه  مغفرته  بوا�شع  يتغمده 

وي�شكنه ف�شيح جناته.
كما قدم التعازي اإىل �شموه ..ال�شيخ 
ال�شباح  ب���ن خ��ال��د احل��م��د  حم��م��د 
ال�شيخ �شباح  ال�شمو  ممثل �شاحب 

�شلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة 
ال�������ش���ع���ودي والأم���������ري ف��ي�����ش��ل بن 
فرحان بن عبداهلل وزير اخلارجية 
 - امل�شوؤولني  م��ن  وع���ددا  ال�شعودي 
والذين نقلوا تعازي خادم احلرمني 
ال�������ش���ري���ف���ني امل����ل����ك ����ش���ل���م���ان بن 

خالد  اهلل  اأ���ش��د  وم��ع��ايل  موريتانيا 
اأفغان�شتان  ج��م��ه��وري��ة  دف���اع  وزي���ر 

الإ�شالمية.
�شموه  اإىل ج��ان��ب  ال��ت��ع��ازي  وت��ق��ب��ل 
حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو   ..
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 

الأم��ري خالد  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
احلرمني  خ��ادم  م�شت�شار  الفي�شل 
ال�شريفني اأمري منطقة مكة املكرمة 
العربية  اململكة  وف���د  راأ�����س  ع��ل��ى   -
�شاحب  ����ش���م  ال�������ذي  ال�������ش���ع���ودي���ة 
ال�شمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن 

دولة  اأمري  ال�شباح  اجلابر  الأحمد 
الدكتور  ومعايل  ال�شقيقة  الكويت 
الزياين  را����ش���د  ب���ن  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
اأم����ني ع���ام جم��ل�����س ال��ت��ع��اون لدول 
اإ�شماعيل  ومعايل  العربية  اخلليج 
ول���د ال�����ش��ي��خ اأح��م��د وزي���ر خارجية 

اململكة  عاهل  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
ال�شمو  ال�شعودية و�شاحب  العربية 
امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن 
العهد  ويل  ���ش��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
يف  وموا�شاتهما  اململكة  يف  ال��دف��اع 

•• اأبوظبي-وام:

تقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ال�شيخ  له  املغفور  وف��اة  يف  التعازي 
من   .. نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان 
���ش��اح��ب اجل���الل���ة امل��ل��ك ح��م��د بن 
مملكة  ع���اه���ل  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����ش��ى 
ال���ب���ح���ري���ن ال�����ش��ق��ي��ق��ة واأ����ش���ح���اب 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 
الأع���ل���ى ل���الحت���اد ح��ك��ام الإم������ارات 
ونواب احلكام  العهود  اأولياء  و�شمو 
وال�������ش���ي���وخ ب���ج���ان���ب ق������ادة ال���ق���وات 
امل�شلحة ووزارتي الدفاع والداخلية 
اإ����ش���اف���ة اإىل  واجل����ه����ات الأم���ن���ي���ة 
امل�شوؤولني  كبار  من  املعزين  جموع 

واملواطنني.
وقد تقبل �شموه التعازي - يف ق�شر 
اإخوانه  م���ن   - ب��اأب��وظ��ب��ي  امل�����ش��رف 
ال�����ش��ي��خ حميد بن  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را�����ش����د 
و �شاحب  ع��ج��م��ان  الأع���ل���ى ح��اك��م 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال�����ش��رق��ي 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م 
املعال ع�شو  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ 
القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة .
ال�شيخ  ���ش��م��و  ال���ت���ع���ازي  ق����دم  ك��م��ا 
�شلطان  ب����ن  �����ش����امل  ب����ن  ع����ب����داهلل 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شمو 
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
حممد  ال�شيخ  و�شمو  عجمان  عهد 
ويل  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن 
عهد الفجرية و�شمو ال�شيخ حممد 
ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن 

عهد راأ�س اخليمة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  تقبل  ك��م��ا 
التعازي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
يف وفاة ال�شيخ �شلطان بن زايد من 

العني و�شمو ال�شيخ �شيف بن حممد 
بن  ���ش��رور  ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
اآل  زاي����د  ب��ن  �شعيد  ال�����ش��ي��خ  و���ش��م��و 
و�شمو  اأبوظبي  حاكم  ممثل  نهيان 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  عي�شى  ال�شيخ 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
�شمو  والفريق  والإن�شانية  اخلريية 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ال�����ش��ي��خ طحنون  ال��داخ��ل��ي��ة و���ش��م��و 
الأمن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الوطني 
نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ ح��ام��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي و�شمو  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ذي����اب  ال�����ش��ي��خ 
و�شمو ال�شيخ عمر بن زايد اآل نهيان 
موؤ�ش�شة  اأمناء  رئي�س جمل�س  نائب 
زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
ال�شيخ  و�شمو  والإن�شانية  اخلريية 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ���ال���د 
العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
لأ�شحاب الهمم و�شمو ال�شيخ خالد 
بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�شو 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����س مكتب 
ال�شيخ  و���ش��م��و  التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي 
ذي��اب بن حممد بن زاي��د اآل نهيان 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����وان  رئ��ي�����س 
بن  حممد  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  و�شمو 

زايد اآل نهيان وعدد من ال�شيوخ.
واأعرب اجلميع عن �شادق تعازيهم 
الوطن  فقيد  وف��اة  يف  وموا�شاتهم 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
.. �شائلني املوىل عز وجل اأن ي�شمله 
ب��وا���ش��ع رح��م��ت��ه ور����ش���وان���ه ويلهم 
ال�شرب  ج��م��ي��ل  ال���ك���رام  ن��ه��ي��ان  اآل 

وال�شلوان يف فقيدهم.
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حملة ال�سيخة فاطمة الإن�سانية تد�سن برناجما لبناء قدرات اأطباء الإمارات يف جمال الرعاية ال�سحية لالأطفال
•• اأبوظبي-وام:

قدرات  لبناء  " برناجما  العاملية  الإن�شانية  فاطمة  ال�شيخة  "حملة  د�شنت 
من  ومتكينهم  ل��الأط��ف��ال  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  جم���ال  يف  الإم������ارات  اأط���ب���اء 
التخفيف من معاناتهم وذلك تزامنا مع الحتفال ب� "يوم الطفل العاملي" 

الذي ي�شادف 20 نوفمرب من كل عام وان�شجاما مع عام الت�شامح.
ويت�شمن الربنامج ا�شتقطاب اأف�شل الكفاءات الوطنية وتدريبها يف جمال 
العناية ال�شحية بالأطفال و�شناعه قادة يتولون مهام اإدارة عيادات الأطفال 
للعناية  العلمية  امللتقيات  وتنظيم  امليدانية  الأطفال  وم�شت�شفيات  املتنقلة 
دويل  منهج  ووف���ق  العامليني  الأط��ب��اء  ك��ب��ار  م��ن  نخبة  مب�شاركة  ب��الأط��ف��ال 

معتمد من قبل اأبرز املوؤ�ش�شات الربيطانية والأمريكية.
وتاأتي املبادرة يف اإطار املهام الإن�شانية ل� "برنامج ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
الأطفال  م��ن  امل��الي��ني  منها  ا�شتفاد  وال��ت��ي  ال��ع��امل  بقاع  �شتى  " يف  للتطوع 
اأم   " د�شنتها  وال��ت��ي  وم�شن  طفل  مليون  لعالج  العطاء  حلملة  وا�شتكمال 

الإمارات " عام 2010 وو�شلت بر�شالتها الإن�شانية لأكرث من 20 مليون 
طفل وم�شن يف �شتى بقاع العامل.

"برنامج  اإن  العام  الن�شائي  الحت��اد  مديرة  ال�شويدي  ن��ورة  �شعادة  وقالت 
فاطمة بنت مبارك للتطوع" يحر�س علي تبني مبادرات مبتكرة ت�شاهم يف 
بناء قدرات الكوادر الطبية ال�شبابية ومتكينها من خدمة الإن�شانية وذلك 
ب��ه دول��ة الإم����ارات للتخفيف م��ن معاناة  ال��ذي تقوم  ال��رائ��د  ل��ل��دور  تاأكيدا 
الأطفال يف خمتلف دول العامل ون�شر الوعي والثقافة ال�شحية بني خمتلف 

املجتمعات وال�شعوب.
واأ�شافت ياأتي ذلك ا�شتكمال للمبادرات الإن�شانية التي حتظى برعاية �شمو 
املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى 
ال�شيخة  و"حملة  الفقراء"  لعالج  الإن�شانية  زاي��د  ال�شيخ  "حملة  واأب��رزه��ا 

فاطمة الإن�شانية العاملية لعالج الأطفال والن�شاء".
واأو�شحت اأن جناح برنامج بناء قدرات اأطباء المارات لتمكينهم من عالج 

الأطفال الفقراء يف �شتى بقاع العامل يتطلب تكاتف جميع اجلهود وتعاون 
املن�شودة واملتمثلة  اإىل الأه��داف  املعنية و�شول  املوؤ�ش�شات والهيئات  خمتلف 
يف الو�شول اإىل جمتمع �شحي من خالل احلد من الأمرا�س بني الأطفال 
خالل  من  املنا�شبة  املجانية  العالجية  ال��ربام��ج  توفري  ثم  منها  والوقاية 

العيادات املتنقلة وامل�شت�شفيات امليدانية.
زايد  مل��ب��ادرة  التنفيذية  امل��دي��رة  العجمي  العنود  �شعادة  اأك��دت  ناحيتها  من 
العطاء مديرة برنامج القيادات العربية الإن�شانية ال�شابة اأن املهام الإن�شانية 
لربنامج ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع تركزت على ا�شتقطاب ال�شباب 
من  ال��ق��ادة  �شناعة  خ��الل  م��ن  الإن�شانية  خ��دم��ة  يف  ومتكينهم  وتاأهليهم 
الكفاءات ال�شبابية القادرة على خدمة جمتمعاتهم حتت اإطار تطوعي ومظلة 
اإن�شانية.. م�شرية اإىل م�شاركة مبادرة زايد العطاء والحتاد الن�شائي العام يف 
هذا العمل الإن�شاين ب�شراكة ا�شرتاتيجية مع جمعية دار الرب وموؤ�ش�شة بيت 
ال�شارقة اخلريي وجمموعة م�شت�شفيات ال�شعودي الأملاين وجمعية اإمارات 
العطاء. واأكدت اأن اأطباء الإمارات قدموا خالل عام الت�شامح منوذجا مميزا 

ومبتكرا يف جمالت العمل التطوعي التخ�ش�شي والعطاء الإن�شاين واأحدثوا 
نقلة نوعية يف العمل الطبي امليداين والتخفيف من معاناة املر�شى الفقراء 
انطالقاً من الإمارات اإىل م�شر والأردن ولبنان واملغرب والهند وموريتانيا 

وبنغالدي�س وكينيا وتنزانيا وزجنبار واأخرياً يف باك�شتان.
الإجنازات  ه��ذه  حقق  للتطوع"  مبارك  بنت  فاطمة  "برنامج  اأن  واأ�شافت 
برعاية من " اأم الإمارات " حيث قدم اأطباء الإمارات خدماتهم التطوعية 
الت�شخي�شية والعالجية والوقائية للمر�شى من خالل اأكرث من 20 عيادة 
متنقلة وم�شت�شفى ميدانيا جمهزة باأحدث التجهيزات الطبية ت�شم وحدات 

للطوارئ والعيادات والإقامة الق�شرية واملخترب و�شيدلية متنقلة.
ال�شباب و�شناعة  �شل�شلة ملتقيات هادفة لإع��داد  اأن الربنامج نظم  وذك��رت 
القادة يف جمالت العمل التطوعي والعطاء الإن�شاين حملياً وعاملياً واأبرزها 
ملتقى العطاء العربي وملتقى القيادات العربية الإن�شانية ال�شابة وامللتقى 
الإن�شاين  للعمل  زايد  التطوعي وملتقى  العمل  ال�شباب يف  لتمكني  العربي 

وموؤمتر الإمارات للتطوع.

برعاية ال�سيخة فاطمة..اجتماع للجنة ال�سداقة الإماراتية اليابانية يف طوكيو لدعم تطوير م�سرية املراأة املهنية

�سمن فعاليات معر�س دبي للطريان 

�سرطة دبي ت�سم الطائرة العمودية AW 139 اإىل اأ�سطولها اجلوي 

•• طوكيو -وام:

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
العام  الن�شائي  الحت����اد  رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
الرئي�شة الفخرية للجنة ال�شداقة الإماراتية 
-اليابانية للتطوير الوظيفي للمراأة يف قطاع 
يف  وا�شيدا  جامعة  يف  انطلقت  والغاز،  النفط 
اللجنة  وم��ن��ت��دى  اج��ت��م��اع��ات  اأع��م��ال  طوكيو 
النفط  �شناعة  يف  ال��ت��ن��وع  اإدارة  ���ش��ع��ار  حت��ت 

والغاز- ر�شالة م�شتقبلية.
ت�شم  التي  اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  وح�شر 
ك���اًل م��ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة م��ي��ث��اء ب��ن��ت �شامل 
ال�شام�شي وزيرة دولة م�شت�شارة �شمو ال�شيخة 
ناكاي  ت�شيو�شي  و�شعادة  مبارك،  بنت  فاطمة 
ال��ي��اب��ان للتعاون  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
البرتويل، وال�شيدة فاطمة النعيمي الرئي�شة 
التنفيذية ل�شركة اأدنوك للغاز الطبيعي امل�شال 
اجلن�شني  بني  للتوازن  اأدن���وك  جلنة  ورئي�شة 
الثنائية  العالقات  تعزيز  اأهدافها  من  والتي 
بني �شركة برتول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك"، 
ومركز اليابان للتعاون البرتويل، والبحث يف 

�شبل متكني دور املراأة يف كال املوؤ�ش�شتني.
ل��ل��م��ن��ت��دى، رحبت  ويف اجل��ل�����ش��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة 
بامل�شاركني،  ال�شام�شي  الدكتورة ميثاء  معايل 
ون��ق��ل��ت حت��ي��ات ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
املزيد  امل�شاركني  جلميع  ومتنياتها  م��ب��ارك، 

من التقدم والزدهار.
ال�شيخة فاطمة  اأن �شمو  ال�شام�شي  د.  واأكدت 
تتابع م�شرية هذه اللجنة منذ انطالقتها يف 
عام 2015، وحتر�س اأن تكون منوذجاً فريداً 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  ب��ني  البناء  للتعاون 
املتحدة وبني دولة اليابان، وتعتز بنتائج هذا 
التعاون الذي انعك�س ايجاباً على تطور امل�شار 
هذا  يف  واليابانية  الم��ارات��ي��ة  ل��ل��م��راأة  املهني 

القطاع العام.
ترجمٌة  ه��و  ال��ي��وم  لقاء  اإن  د.ميثاء  واأ���ش��اف��ت 
خاللها  مت  �شابقة،  اجتماعات  ع�شرة  لنتائج 
املمار�شات  اأف�شل  وا�شتعرا�س  تبادل اخلربات 
الإمارات  والغاز يف كل من  النفط  �شركات  يف 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول  وال��ي��اب��ان 
اأب���رزت م��دى التطور ال��ذي حتظى به  وال��ت��ي 
اللجنة لدعم م�شريتها املهنية يف هذا القطاع 

القت�شادي احليوي املهم.
لفعاليات  وا�شيدا  جامعة  ا�شت�شافة  وتعك�س 

اأهمية  م��دى  ال��ع��ام،  لهذا  واأن�شطتها  اللجنة 
وت��وا���ش��ل حقيقي  ب��ن��اءة  �شراكة  وخلق  اإي��ج��اد 
بني اجلامعات و�شركات النفط والغاز، خا�شة 
يواجها  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  ال���ت���ح���دي���ات  ظ���ل  يف 
اق��ت�����ش��اد ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي، وك���ذل���ك �شرعة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف دع���م ه���ذا القطاع  ال��ت��ط��ور 
والفوائد املوؤكدة من مثل هذا التعاون عديدة 
والجتماعي  القت�شادي  النمو  زي��ادة  ومنها 
زيادة  وب��ال��ت��ايل  الب��ت��ك��ار  تفعيل  ط��ري��ق  ع��ن 
واأمثل  اأف�����ش��ل  وا���ش��ت��خ��دام  امل�����ش��اف��ة،  القيمة 
لال�شتثمارات احلكومية التي ت�شرف يف قطاع 
ال�شتفادة  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��ب��ح��ث،  التعليم 
البحثية  التجهيزات واملختربات  الأف�شل من 
ال��ب��ح��ث وفعاليات  ل���دى اجل��ام��ع��ات وم���راك���ز 

الإنتاج واخلدمات.
ويف ختام كلمتها، تقدمت معاليها بال�شكر اىل 
كل من وزاره القت�شاد وال�شناعة والتجارة يف 
اللجنة،  لأن�شطة  امل�شتمر  دعمها  على  اليابان 
يف  امل�شاركة  اليابانية  ال�شركات  اىل  بالإ�شافة 
املنتدى. كما تقدمت بجزيل ال�شكر والمتنان 
اأحمد اجلابر  اإىل معايل الدكتور �شلطان بن 
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  "الرئي�س  دول�����ة  وزي�����ر 
اأدن���وك وجمموعة  الوطنية  اأب��و ظبي  ب��رتول 

�شركاتها.
ناكاي،  تي�شويو�شي  ول�شعادة  عمله،  وف��ري��ق 
للتعاون  ال���ي���اب���ان  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
من  احلثيثة  جل��ه��وده��م   JCCP ال��ب��رتويل 
اأجل حتقيق اأهداف اللجنة مبا يتوافق وروؤية 
كال اجلهتني، وتذليل ال�شعوبات التي حتول 
دون حتقيق الدور املاأمول من القطاع اخلا�س 

يف دع����م اق��ت�����ش��اد ك���ال ال��ب��ل��دي��ن م���ن خالل 
امل�شاركة الفاعلة للمراأة.

النعيمي  فاطمة  ال�شيدة  األ��ق��ت  جانبها  م��ن 
كلمة عربت فيها عن فخرها بلجنة ال�شداقة 
الوظيفي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  الإم��ارات��ي��ة-ال��ي��اب��ان��ي��ة 
جت�شد  التي  الأمثلة  اأح��د  تعد  والتي  للمراأة 
ال��ت��ع��اون وال�����ش��داق��ة ب��ني اجلانبني  اأوا����ش���ر 
الإم����ارات����ي وال���ي���اب���اين..م���وؤك���دًة ع��ل��ى هدف 
وتطوير  م��ه��ن��ي��اً  امل�������راأة  مت��ك��ني  يف  ال��ل��ج��ن��ة 
خالل  م��ن  وال��غ��از  النفط  قطاع  يف  مهاراتها 
يف  املهنية  واملمار�شات  اخل��ربات  اأف�شل  تبادل 
حتقيق  اإىل  الو�شول  ب��اأن  نوهت  املجال" كما 
اأولويات  �شمن  يقع  ل  العمل  ف��رق  يف  التنوع 
الإم���ارات؛  دول��ة  اأي�شاً  واإمن���ا  اأدن���وك فح�شب 
ذلك ملا ميكن اأنه يحققه التنوع يف بيئة العمل 

من حت�شني يف الأداء املوؤ�ش�شي.
ويف كلمته اأعرب ال�شيد ريو مينامي مدير عام 
وكالة املوارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة 
ترحيبه  ع��ن  وال�شناعة  وال��ت��ج��ارة  القت�شاد 
واخلليجية  الإم��ارات��ي��ة  الن�شائية  ب��ال��ق��ي��ادات 
اليابان  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون  واأ���ش��اد  امل�شاركة 
للتعاون البرتويل يف ال�شنوات ال�شابقة وتبادل 
واملنتجني  ال��ي��اب��ان  ب���ني  ال��ن��ف��ط��ي��ة  ال���ربام���ح 
بالدعم  واأ���ش��اد  النفطية.  امل��واق��ع  يف  وخا�شة 
الذي تقدمه �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
الثنائية  امل�����ش��ارك��ة  ت��و���ش��ي��ع  اج���ل  م��ن  للجنة 
ومت��ك��ني امل����راأة ب�شكل خ��ا���س ومب��اي�����ش��اه��م يف 

تعزيز التفاهم والتبادل والزدهار.
ويف م�شتهل كلمته رحب الربوف�شور ما�شاهيكو 
ج��ي��م��ا ن���ائ���ب رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة وا����ش���ي���دا بعقد 

من  ط��الب  يوجد  حيث  اجلامعة  يف  املنتدى 
90 دول��ة بينها ط��الب من جامعة  اك��رث من 
مو�شوع  ب��اأن  منوها  زاي��د  وجامعة  الإم����ارات 
ت��ن��وع الدرا�شة  اه��م��ي��ة  ي��ت��واف��ق م��ع  امل��ن��ت��دى 
واملوا�شيع بالرتكيز على متكني املراأة وتو�شيع 

م�شاركتها.
املدير  ن��اك��اي،  تي�شويو�شي  ���ش��ع��ادة  ال��ق��ى  كما 
البرتويل  للتعاون  ال��ي��اب��ان  مل��رك��ز  التنفيذي 
JCCP كلمة اأثنى فيها على تعاون المارات 

مع اليابان يف قطاعات النفط والغاز.
واأع���ق���ب���ت ذل����ك ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش��ي��ة ح����ول ادارة 
والكيمياء  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع��ات  يف  ال���ش��ت��دام��ة 
فيها  �شاركت  امل�شتقبلية-  املعاجلة  وحدة   –
التنفيذية  الرئي�شة  الها�شمي،  طيبة  ال�شيدة 
ل�����ش��رك��ة ال���ي���ا����ش���ات ال���ب���رتول���ي���ة؛ م����ن دول����ة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
م�شاركات من اليابان، ودولة الكويت، واململكة 
وذلك  ع��م��ان،  و�شلطنة  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
والأفكار  واخل��ربات  املمار�شات  اأف�شل  لتبادل 
املتحدثات  وا�شتعر�شت  الناجحة  وامل��ب��ادرات 
خرباتهن يف العمل والرتقي وطبيعة العمال 
ال�شناعية  امل�شاريع  امل��راأة يف  م�شاركة  وازدي��اد 
ن�شبة  ارت��ف��اع  اىل  ا���ش��اف��ة  النفطية  وامل��واق��ع 

ال�شباب يف القوى العاملة.
الطريق  خريطة  اإن  الها�شمي  طيبة  وق��ال��ت 
م�شتويات  بتحقيق  اله��ت��م��ام  ه��ي  الدارة  يف 
النظر  بع�س  للموظفني  الكفاءة  م��ن  رفيعة 
اأو رجال وباأن هذا هو الذي  عن كونهم ن�شاء 
�شوف يوؤدي لتح�شني م�شتوى العمل وحتقيق 

النتائج.
وقال مدير اجلل�شة اأن الن�شبة العالية مل�شاركة 
الن�شاء يف قطاعات النفط والطاقة يف الدول 

اخلليجية هي مثار اعجاب.
ح�����ش��ر ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ���ش��ع��ادة خ��ال��د عمران 
ال���ع���ام���ري ���ش��ف��ري ال����دول����ة ل�����دى ال���ي���اب���ان ، 
القت�شاد  وزارة  ع��ن  ممثلي  اىل  ب��ال���ش��اف��ة 
و�شركات  ال��ي��اب��ان��ي��ة،  وال�����ش��ن��اع��ة  وال���ت���ج���ارة 

النفط اليابانية.
امل�شاركون  قام  اللجنة،  فعاليات  وعلى هام�س 
تويوتا  �شركة  مقر  ب��زي��ارة  اأدن���وك  �شركة  من 
بكبار  والتقوا  اأك�س تي جي،  وكيو�شريا وجيه 
الأحاديث  معهم  وت��ب��ادل��وا  ه��ن��اك  امل�����ش��وؤول��ني 
امل��ت��ع��ل��ق��ة برقمنة  امل��وا���ش��ي��ع  ح����ول خم��ت��ل��ف 
م�شايف التكرير، واإدارة ال�شتدامة يف �شناعة 
الوظيفي  والتقدم  والبرتوكيماويات،  النفط 

واملهني للمراأة اليابانية.

•• دبي-الفجر:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  مبكرمة 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة،  رئ���ي�������س 
الوزراء، حاكم دبي- رعاه اهلل- �شمت 
القيادة العامة ل�شرطة دبي، طائرة 
 "AW 139  " عمودية من نوع
دعم  بهدف  اجل���وي،  اأ�شطولها  اإىل 
وعمليات  وامل����روري  الأم��ن��ي  العمل 
للحالت  اجل����وي  وال��ن��ق��ل  الإن���ق���اذ 
فعاليات  خ����الل  وذل�����ك  احل����رج����ة، 

معر�س دبي للطريان2019م.
خليفة  عبداهلل  ال��ل��واء  �شعادة  وق��ال 
 " دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري، 
والمتنان  والتقدير  بال�شكر  نتقدم 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اإىل 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، على 
والذي  وال��الحم��دود  الكرمي  دعمه 
يوليها  ال��ت��ي  العناية  م��دى  يعك�س 
وتقدير  ال�����ش��رط��ة،  جل��ه��از  ���ش��م��وه 
�شموه للدور الوطني الذي نقوم به 
واملواطن  الوطن  اأم��ن  تعزيز  جت��اه 
اأر�س  على  يعي�س  م��ن  ك��ل  وخ��دم��ة 

�شيفاً  يق�شدها  اأو  الغالية  دولتنا 
مكرماً.

ب������دوره، ق����ال ���ش��ع��ادة ال���ل���واء طيار 
ث�����اين، م�شاعد  ب���ن  اأح���م���د حم��م��د 
ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ش��وؤون امل��ن��اف��ذ، اإن 
���ش��رط��ة دب���ي تعمل ع��ل��ى دع���م كافة 
باأحدث  ورفدها  الأمنية  القطاعات 
التوجهات  ي��ح��ق��ق  مب���ا  ال���و����ش���ائ���ل 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة ل�������ش���رط���ة دب����ي 
واإ�شعاد  الآم��ن��ة  املدينة  يف  واملتمثلة 
واإن  ال��ق��درات،  يف  والبتكار  املجتمع 
 AW العمودية  الطائرة  ان�شمام 

139 والتي �شنعت من قبل �شركة 
ل��ي��ون��اردو ل��ل��ط��ائ��رات ال��ع��م��ودي��ة يف 
م��دي��ن��ة ف��ريج��ات��ي الإي��ط��ال��ي��ة، اإىل 
اأ���ش��ط��ول اجل��ن��اح اجل���وي يف �شرطة 
دعم  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  ي�����ش��اه��م  دب����ي، 
ينفذها  ال��ت��ي  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
اجلناح اجلوي. واأ�شاف اللواء طيار 
تدعم  الطائرة  اأن  ث��اين،  بن  اأحمد 

ب�شكل كبري العمل الأمني واملروري، 
وع��م��ل��ي��ات الإن���ق���اذ وال��ن��ق��ل اجلوي 
والإن�شانية،  ال���ط���ارئ���ة  ل���ل���ح���الت 
اأمنية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  وت�شاهم 
وكذلك  امل��ج��ت��م��ع،  ت���خ���دم  ���ش��ري��ع��ة 
والإنقاذ  ال�شريع  الإن����زال  عمليات 
طريانها  مب��دى  وتتميز  بالرافعة، 
مزودة  اأنها  كما  و�شرعتها،  الكبري، 

باأحدث اأنواع الكامريات التي توفر 
خ��دم��ة ال��ب��ث احل����ي وامل��ب��ا���ش��ر اإىل 
القيادة وال�شيطرة يف �شرطة  غرفة 
دبي، م�شريا اإىل ان الطائرة جمهزة 
الالزمة  والأج��ه��زة  ب���الأدوات  اأي�شا 
للنقل الطبي، ما يرفع من م�شتوى 
الأداء يف كافة العمليات التي تتطلب 

دعم الطائرات العمودية.

موا�سالت الإمارات تربم 14 عقدًا مع مدار�ض 
خا�سة يف املنطقة ال�سمالية

العلوم ال�سرطية تناق�ض براجمها امل�ستقبلية

•• دبي–الفجر: 

اأع��ل��ن��ت م��وا���ش��الت الإم�������ارات عن 
اإب��رام��ه��ا ع���ق���وداً ج��دي��دة وجمددة 
املنطقة  14 مدر�شة خا�شة يف  مع 
الثالثة  الأرب�����اع  خ���الل  ال�شمالية 
لت�شتفيد   ،2019 ل���ع���ام  الأوىل 
مبوجبها تلك املدار�س من خدمات 
تقدمها  ال���ت���ي  امل����در�����ش����ي  ال���ن���ق���ل 
التي  اخل��ربة  من  بر�شيد  املوؤ�ش�شة 
تتجاوز ثالثة عقود يف هذا املجال. 
اخل�����ال�����دي مدير  خ��ل��ي��ف��ة  واأف���������اد 
اأنه  ال�شمالية  املنطقة  يف  املبيعات 
مب���وج���ب ال���ع���ق���ود امل����ربم����ة خالل 
الأرباع الثالثة الأوىل فاإن املوؤ�ش�شة 
املدر�شي  ال���ن���ق���ل  خ����دم����ات  ت���ق���دم 
ل��ل��م��دار���س اخل��ا���ش��ة يف الإم������ارات 
طالب  يناهز8000  مل��ا  ال�شمالية 
14 مدر�شة  ي��در���ش��ون يف  وط��ال��ب��ة 
خا�شة عرب اأكرث من 260 حافلة 
املنطقة  ت�����ش��م��ل  ح��ي��ث  م��در���ش��ي��ة، 
الفجرية،  اإم��ارة  ال�شمالية كاًل من 
وم����دن خ��ورف��ك��ان وك��ل��ب��اء، واإم����ارة 
عجمان، واإمارة اأم القيوين، واإمارة 

راأ�س اخليمة.
واأ���ش��ار اخل��ال��دي ب��اأن اجل��ه��ود التي 

منظومة  لتقدمي  املوؤ�ش�شة  تبذلها 
ومنتظمة  اآم����ن����ة  ن���ق���ل  خ����دم����ات 
انعك�شت  وم��ت��ك��ام��ل��ة  وم�����ش��ت��دام��ة 
تطلعات  تلبية  يف  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل 
متعامليها، الأمر الذي اأ�شهم يف رفع 
والتاأجري  النقل  عدد وحجم عقود 
اإذ  ال�����ش��م��ال��ي��ة،  املنطقة  يف  امل��ربم��ة 
ب��ل��غ جم��م��وع ع���دد ال��ع��ق��ود املربمة 
 110 نحو  ال�شمالية  الإم���ارات  يف 
عقداً خالل الأرباع الثالثة الأوىل 
متفاوتة  ومل����دد   ،2019 ع���ام  م��ن 
متتد اإىل 5 �شنوات، موؤكداً حر�س 
موا�شالت الإمارات على الإ�شهام يف 
العمل  ل�شري  اإ�شافة نوعية  حتقيق 
احلكومية  واجل��ه��ات  املوؤ�ش�شات  يف 

واخلا�شة، ومبا يعزز ثقة متعامليها 
عرب جتديد عقودهم معها وكذلك 

ا�شتقطاب عقود جديدة.
واأّكد اخلالدي اأن املوؤ�ش�شة حري�شة 
من  حلزمة  �شائقيها  اإخ�شاع  على 
التخ�ش�شية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ربام��ج 
النظرية والعملية يف �شبيل حتقيق 
والأم���ان  ال�شالمة  درج���ات  اأق�����ش��ى 
املنقولني، وذلك  املتعاملني  جلميع 
الت�شغيل  ك��ف��اءة  رف��ع  ي�شهم يف  مب��ا 
وفق املمار�شات املتوافقة مع املعايري 

الدولية واملحلية يف ال�شالمة.
النقل  خ����دم����ات  م����ن  وي�����ش��ت��ف��ي��د 
املوؤ�ش�شة  تقدمها  ال��ت��ي  وال��ت��اأج��ري 
يف املنطقة ال�شمالية جمموعة من 
احلكومي  القطاعني  م��ن  اجل��ه��ات 
التقنية  ك��ل��ي��ات  م��ث��ل  واخل����ا�����س، 
اخليمة،  راأ������س  اأك���ادمي���ي���ة  ال��ع��ل��ي��ا، 
للنظافة،  اجل�����دي�����دة  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
الع�شكرية،  ال���ث���ان���وي���ة  امل����در�����ش����ة 
يف  اخلا�شة  ال��دول��ي��ة  دي���ار  مدر�شة 
ال�����ش��اح��ل ال�����ش��رق��ي، م��در���ش��ة منار 
عجمان،  يف  اخل����ا�����ش����ة  الإمي����������ان 
اأم  يف  ال��دول��ي��ة  ال�شويفات  م��دار���س 
وغريها  اخل��ي��م��ة،  وراأ�����س  القيوين 

من اجلهات. 

•• ال�صارقة-وام: 

خالل  بال�شارقة  ال�شرطية  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة  ناق�شت 
اجتماعها ام�س برئا�شة العقيد الدكتور حممد خمي�س 
لتخريج  ال���ش��ت��ع��داد  الأك��ادمي��ي��ة  ع���ام  م��دي��ر  العثمني 
نهاية  يف  وامل��ق��رر  املاج�شتري  طلبة  من  الثانية  الدفعة 

نوفمرب اجلاري .
وتناول الجتماع الذي ح�شره مدراء الإدارات ونوابهم 

وروؤ���ش��اء الأق�����ش��ام ب��الأك��ادمي��ي��ة ن��ظ��ام اجل���ودة املتكامل 
الآيزو وبرنامج التقييم الوظيفي للعاملني بالأكادميية 
حيث اأ�شاد العقيد العثمني بالإجراءات واخلطوات التي 
اتخذتها الأكادميية يف اإعداد ملف نظام اجلودة املتكامل 
 .. للعاملني  الوظيفي  التقييم  ونظام  2019م  للعام 
منوها بجهود الكوارد الإداري��ة التي تعمل على حتقيق 
املعايري وال�شرتاطات الالزمة لتحقيق التميز والريادة 

يف الأداء على كافة امل�شتويات.

يعزز الإطار التنظيمي للمركز وفقا لأف�سل املمار�سات العاملية 
حممد بن را�سد ي�سدر قانون مركز دبي املايل العاملي للملكية الفكرية

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي قانون 
الفكرية يف  امللكية  ب�شاأن   2019 لعام   4 رق��م  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز 

املركز، على اأن ُيعمل بالقانون اعتباراً من اليوم اخلمي�س. 
وي��وؤك��د ال��ق��ان��ون اجل��دي��د ال��ت��زام مركز دب��ي امل��ايل ال��ع��امل��ي، امل��رك��ز املايل 
الرائد وامل�شنف الثامن عاملياً ح�شب موؤ�شر املراكز املالية العاملية، واملركز 
اآ�شيا، بتطبيق  املايل الأول يف منطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا وجنوب 
امللكية  حقوق  تطبيق  اإىل  يهدف  اإذ  العاملية،  واملمار�شات  املعايري  اأعلى 

العاملي من حماية  املايل  املركز مبا ميّكن هيئات مركز دبي  الفكرية يف 
حقوق امللكية الفكرية اخلا�شة بها وتوفري بيئة اآمنة حتفز على الإبداع 
ب��راءات الخرتاع  القانون املقرتح  امل��ايل. ويغطي  املركز  والبتكار داخل 
الن�شر  وحقوق  ال�شناعية  والنماذج  الر�شوم  وت�شجيل  املنفعة  و�شهادات 
والعالمات التجارية والأ�شماء التجارية والأ�شرار التجارية، مبا يتما�شى 

مع التفاقيات الدولية واأف�شل املمار�شات.
وقال �شعادة عي�شى كاظم، حمافظ مركز دبي املايل العاملي: "يعد توفري 
من  امل��ايل  املركز  داخ��ل  وامل�شتثمرين  لل�شركات  منا�شبة  تنظيمية  بيئة 
التحتية  بنيتنا  بتعزيز  التزامنا  القانون اجلديد  ويوؤكد  اأولوياتنا.  اأهم 
منح  بهدف  والإب���داع  لالبتكار  اإقليمي  كمركز  موقعنا  من  الت�شريعية 

م�شتقرة  بيئة  والأف���راد  النا�شئة  وال�شركات  ال��رائ��دة  العاملية  املوؤ�ش�شات 
وحرة متكنهم من الإبداع بثقة وتطوير حلول مبتكرة يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط واأفريقيا وجنوب اآ�شيا عرب دبي".
ويت�شّمن قانون امللكية الفكرية اجلديد جمموعة من العنا�شر الرئي�شية 
منها: العرتاف بالعالمات التجارية وبراءات الخرتاع و�شهادات املنفعة 
والر�شوم والنماذج ال�شناعية امل�شجلة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
الفكرية  امللكية  نوع من حقوق  لكل  املمنوحة  ي�شتمل على احلقوق  كما 
براءات  ملكية  حتديد  ومعايري  احلماية،  ه��ذه  على  املفرو�شة  والقيود 
الخرتاع وحقوق الن�شر يف عالقات العمل، واإن�شاء مكتب ملفو�س امللكية 
النزاعات  وحل  املقرتح  القانون  اإدارة  م�شوؤولية  �شيتوىل  الذي  الفكرية 

انتهاك  م��ن  النت�شاف  وت��داب��ري  العقوبات  وك��ذل��ك  ال��غ��رام��ات،  وف��ر���س 
الفكرية  امللكية  ملفو�س  الق�شائية  وال�شلطة  الفكرية،  امللكية  ح��ق��وق 

وحمكمة مركز دبي املايل العاملي يف ق�شايا النتهاك الفكري.
ُي�شار اإىل اأن القانون اجلديد جاء ثمرة درا�شات مكثفة ومقارنات معيارية 
على  جُمتِمعة  �شاعدت  والتي  العامة،  ال�شت�شارات  اإىل  بالإ�شافة  عاملية 
بلورة هذا القانون ل�شمان احلفاظ على مكانة مركز دبي املايل العاملي 

كال�شلطة القانونية الأكرث تقدماً ومالءمًة لالأعمال يف املنطقة.
www.difc. ال��ت��ايل:  ال��راب��ط  اجل��دي��د يف  القانون  ن�س  ل��الط��الع على 
ae/business/laws-regulations/legal-database <http://www.

<difc.ae/business/laws-regulations/legal-database
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اأخبـار الإمـارات

�سرطة دبي تدعو م�ستخدمي الطريق توخي احليطة واحلذر يف الأجواء املاطرة
•• دبي-الفجر:

دبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  دع��ت 
م�شتخدمي الطريق لأخذ احليطة 
واحل��������ذر ع���ل���ى ال����ط����رق����ات ن���ظ���راً 
التي ت�شيطر على  املاطرة  لالأجواء 
ال��دول��ة خ��الل ه��ذه ال��ف��رتة، داعية 
جميع  اتباع  اإىل  ال�شائقني  الإخ���وة 
الإج����������راءات ال���وق���ائ���ي���ة والل����ت����زام 
املرورية  وال��ل��وائ��ح  بالقوانني  ال��ت��ام 
بالإ�شافة  ال�������ش���رع���ات،  وت��خ��ف��ي��ف 
بني  كافية  اأم���ان  م�شافة  ت��رك  اإىل 
والتاأكد  الظروف،  هذه  يف  املركبات 
م����ن ����ش���الم���ة ج��م��ي��ع الأج����������زاء يف 

املركبة. 
����ش���ي���ف مهري  ال���ع���م���ي���د  وط�����ال�����ب 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  امل����زروع����ي، 
الطريق  م�������ش���ت���خ���دم���ي  ل����ل����م����رور 
بالتعاون مع ال�شرطة للم�شاهمة يف 
ت�شيري حركة ال�شري واملرور حفاظاً 
حجم  م��ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل  الأرواح  ع��ل��ى 
اخل�شائر التي ت�شهدها الطرق عادة 
اأن  الأج����واء، مو�شحاً  ه��ذه  يف مثل 
جتنب ال�شرعات واللتزام بالقوانني 

امل����روري����ة ي�����ش��ه��م يف احل���ف���اظ على 
����ش���الم���ة م�����ش��ت��خ��دم��ي ال���ط���ري���ق، 
ويجنب ال�شائقني خماطر احلوادث 
الن�شغال  ب��ع��دم  حم���ذرا  امل���روري���ة، 

بغري الطريق اأثناء القيادة. 
اإىل  امل��زروع��ي،  واأ���ش��ار العميد �شيف 
التي  امل���روري���ة  احل�����وادث  ن�شبة  اأن 
تقع يف هذه الأج��واء تكون خطرية 
جداً نتيجة لهبوط م�شتوى الروؤية 
باأن القيادة  لدى ال�شائقني. موؤكداً 
اأو  ببطء  ال��ق��ي��ادة  اأو  وان��ت��ب��اه  بحذر 
خارج  املركبة  ورك��ن  نهائياً  التوقف 
ح���رم ال��ط��ري��ق وب�����ش��ك��ل اآم����ن، كلها 

اأم����ور ت�����ش��اع��د ق��ائ��دي امل��رك��ب��ات يف 
اأن هناك  جتنب احل��وادث، مو�شحاً 
اإجراءات يجب اتباعها يف مثل هذه 
وترك  ال�����ش��رع��ة  كخف�س  الأح�����وال 
م�����ش��اف��ة ك��اف��ي��ة ب���ني امل���رك���ب���ات عن 
امل�شافة العتيادية، وجتنب حماولة 
جت���اوز امل��رك��ب��ات الأخ�����رى، وجتنب 
تغيري امل�شارات اإل يف حالة ال�شرورة 
الدالة  ب����الإ�����ش����ارات  الل����ت����زام  م���ع 
اأ�شواء  ا�شتخدام  لالنعطاف، وعدم 
واللتزام  ال��ق��ي��ادة،  اأث���ن���اء  اخل��ط��ر 
امل�شار  تغيري  وع���دم  ال�����ش��ري،  ب��خ��ط 
وا�شتعمال  ال�شرورة،  ح��الت  يف  اإل 
على  ال�شري  اأثناء  الزجاج  م�شاحات 
احلاجبة  املياه  تراكم  ملنع  الطريق 
البخار  م���ن  وال��ت��خ��ل�����س  ل���ل���روؤي���ة، 
ال���ذي ي��رتاك��م ع��ل��ى زج���اج النوافذ 
داخ����ل امل��رك��ب��ة، وت���وق���ع اخل��ط��ر يف 
التي يف  املركبة  اأية حلظة، كوقوف 
الأم���ام ف��ج��اأة، اأو دخ��ول مركبة من 
بالإ�شافة  ج��ان��ب��ي��ة.  دوران  ف��ت��ح��ة 
اإىل توخي احليطة واحل��ذر لتاليف 
مفاجاآت الطريق، متمنياً ال�شالمة 

للجميع. 

بلدية منطقة العني اأنهت ا�ستعدادتها  مل�اجهة حالة عدم ال�ستقرار اجل�ي املت�قعة
من 50  اأكرث  و  نقل  �سيارة  و49  عامال   435

مراقبا موزعني على خمتلف القطاعات
•• العني - الفجر

اأنهت بلدية منطقة العني رفع جاهزية  ا�شتعدادها  ملواجهة حالة عدم ال�شتقرار اجلوي املتوقعة على مدينة 
العني  خالل الأيام القادمة ، حيث قامت البلدية بالتن�شيق مع اجلهات املعنية و�شركائها ال�شرتاتيجيني 
بتجهيز فرق الطوارئ ومتكينها باملعدات الالزمة من خالل توفري ما يقارب 88 �شهريجا ل�شحب املياه 
واأكرث من 435 عامال بالإ�شافة اإىل 49 �شيارة نقل وباإ�شراف اأكرث من 50 مراقبا موزعني على خمتلف 
قطاعات منطقة العني وقد با�شرت البلدية يف التاأكد من عمل م�شخات �شحب املياه من الأنفاق لتقليل 
وفتح  الرئي�شية  الطرق  على  الأر�شية  اخلزانات  وفح�س   ، وامل��رور  ال�شري  وان�شيابية  حركة  على  التاأثري 

قنوات ت�شريف الأمطار والتاأكد من جاهزية الآليات واملعدات امل�شتخدمة يف الوديان.

وزارة الرتبية والتعليم تطلق مبادرة وحدة حماية الطفل
•• دبي -وام: 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
الطفل،  ح��م��اي��ة  وح�����دة  م����ب����ادرة 
م�شتهدفة طلبة املدار�س احلكومية 
الدولة،  م�شتوى  على  واخل��ا���ش��ة 
الطفل  حماية  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
من جميع اأنواع الإ�شاءة والإهمال 
يف  لها  يتعر�س  التي  وال�شتغالل 
املدر�شة  يف  ���ش��واء  املحيطة  البيئة 
�شالمة  على  واحل��ف��اظ  امل��ن��زل،  اأو 
الطلبة بدنيا اأو نف�شيا اأو تعليميا.

بالتزامن  امل���ب���ادرة  اإط����الق  وج����اء 
الطفل  ي�����وم  ب�"  الح���ت���ف���ال  م����ع 
الوطني  الأ���ش��ب��وع  وخ���الل  العاملي 
التنمر،  م����ن  ل���ل���وق���اي���ة  ال���ث���ال���ث 
ال��وزارة بهدف ر�شد  الذي نظمته 
املدار�س  التنمر بني طلبة  ظواهر 
التعليمية،  امل���راح���ل  خم��ت��ل��ف  يف 
اجلهود  اإط���ار  ويف  لها،  والت�شدي 
التي تبذلها الوزارة لتوفري اأف�شل 

بيئة تعليمية ممكنة للطلبة.
اإط����الق  ي������وؤدي  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
اإيجابية  ت����اأث����ريات  اإىل  ال���وح���دة 
التعليمية  احل���ال���ة  ع��ل��ى  ���ش��ري��ع��ة 
والنف�شية والبدنية لطلبة املدار�س 
النهج  م���ع  ال���دول���ة، خ�����ش��و���ش��ا  يف 
الوحدة  ت��ت��ب��ع��ه  ال����ذي  ال�����ش��م��ويل 
التي  الإ�����ش����اءات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
وارتباطها  الأط��ف��ال،  لها  يتعر�س 
بكل اجلهات املعنية بالطفل والتي 
وجهات  مدار�س  معه، من  تتعامل 
اأمور،  واأولياء  وتنفيذية  ت�شريعية 
وه��و م��ا م��ن ���ش��اأن��ه خلق منظومة 
احلماية  مظلة  لب�شط  متكاملة 
والج���ت���م���اع���ي���ة على  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
التعليمية  امل���راح���ل  يف  الأط����ف����ال 

املختلفة.
�شامل  بنت  جميلة  م��ع��ايل  واأك����دت 
م�������ش���ب���ح امل�����ه�����ريي وزي���������رة دول�����ة 

اإىل جانب املهام  اإقامتهم،  واأماكن 
ذات ال�شلة.

الطفل  " وح��دة حماية  ويعمل يف 
مهامهم  ترتكز  اخت�شا�شيون   "
يف اتخاذ تدابري احلماية الالزمة 
الطفل  �شالمة  يهدد  م��ا  وج��د  اإذا 
النف�شية  اأو  ال��ب��دن��ي��ة  ���ش��ح��ت��ه  اأو 
ومتتد  العقلية،  اأو  الأخ��الق��ي��ة  اأو 
اإخ��راج الطفل من  اإىل  املهام  ه��ذه 
م��واق��ع اخل��ط��ر وو���ش��ع��ه يف مكان 
اآم�����ن ي�����ش��م��ن ح��م��اي��ت��ه، واإج������راء 
ال�شاملة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ب��ح��وث 
واملالب�شات  الظروف  تو�شح  التي 
ب��ال��ط��ف��ل، ورف����ع تقرير  امل��ح��ي��ط��ة 
ال��ت��ي يتبعها  الإداري����ة  اإىل اجل��ه��ة 
لتخاذ  ب��ال��ت��و���ش��ي��ات  م�����ش��ف��وع��ا 
تاأهيل  واإع�������ادة  ب�����ش��اأن��ه،  ي��ل��زم  م���ا 
قبل  م��ن  وج�شديا  نف�شيا  الطفل 
القائمني على  واإحل��اق  املخت�شني، 
تدريبية  ب��ربام��ج  ال��ط��ف��ل  رع��اي��ة 
الطفل  م��ع��ام��ل��ة  ح�����ش��ن  ل�����ش��م��ان 
ومنوه الطبيعي، ومنع الطفل من 
اإيقاع  �شاأنها  م��ن  اأع��م��ال  ممار�شة 
لأماكن  ارتياده  منع  اأو  به  ال�شرر 
تهدد �شالمته اجل�شدية والنف�شية 

والأخالقية.
التي يتولها  الأخ��رى  املهام  وم��ن 
حماية  وح���دة  يف  الخت�شا�شيون 
الربامج  يف  الطفل  اإدم���اج  الطفل 
�شخ�شيته  تدعم  التي  والأن�شطة 
جتاه ما يالقيه من م�شكالت اأو ما 
يواجهه من حتديات، والعمل على 
املهارات  والأ����ش���ر  ال��ط��ف��ل  اإك�����ش��اب 
امل�شكالت  م��ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ال���الزم���ة 
م����ن خ�����الل ال����������دورات وال����ور�����س 

التدريبية.
ال��ط��ف��ل يف  وت��ك��ت��م��ل دورة ح��م��اي��ة 
املنظومة - التي تعمل من خاللها 
وح�������دة ح���م���اي���ة ال���ط���ف���ل ب�������وزارة 
الرتبية والتعليم - من خالل م�شار 

الرتبوية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن��ه��ا  ل�شيما 
الأوىل يف ت�شمني اأف�شل املمار�شات 
ال���ت���ي تعنى  ال���رتب���وي���ة احل���دي���ث���ة 

بالطالب وم�شتقبله التعليمي.
اأبعادا  تتخذ  امل��ب��ادرة  ب���اأن  واأف����ادت 
م��ه��م��ة م���ن ن��اح��ي��ة ر����ش���م مالمح 
جم��ت��م��ع ي��ع��زز م���ن ف��ر���س تطور 
اإبداعاته،  ج��وان��ب  وتنمية  ال��ف��رد 
ال�شراكة  خ��الل  من  ذل��ك  وتوثيق 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ب���داي���ة م���ن الأ����ش���رة 
حم�������ور ارت������ك������از من�����و ال����ط����ال����ب، 
بالن�سء  املعنية  املوؤ�ش�شات  وب��اق��ي 
والت�شريعات  والأنظمة  والقوانني 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ح��ف��ظ ال��ط��ف��ل م���ن اأي 
�شرر  اأو  متييز  اأو  اإه��م��ال  اأو  اأذى 
قد يلحقه �شمن حميطه يف البيت 
هذه  اأن  اإىل  م�����ش��رية  امل��در���ش��ة،  اأو 
اآل��ي��ات وتدابري  م��ع  تت�شق  امل��ب��ادرة 
املوؤ�ش�شات  يف  ال���ط���ف���ل  ح���م���اي���ة 
التعليمية بالدولة، وتاأتي ا�شتجابة 
الر�شيدة  القيادة  لتطلعات  واقعية 
بناء  يف  ال���وط���ن���ي���ة،  وال���ت���وج���ه���ات 
قدرات  م��ن  ت��ع��زز  فعالة  منظومة 
اإمكاناتهم  يف  وت�شتثمر  ال��ن�����سء 

كونهم ثروة وطنية.
طوق  �شت�شكل  املبادرة  اأن  واأ�شافت 
جناة للطلبة الذين قد يتعر�شون 
لإ������ش�����اءات وي����ج����دون ���ش��ع��وب��ة يف 
املعنيني،  اإىل  ���ش��وت��ه��م  اإي�������ش���ال 
ب��ج��ان��ب ���ش��م��ان م��ت��اب��ع��ة احل���الت 
الواردة بال�شكل ال�شليم، وت�شحيح 
والظروف  امل�شتجدات  وف��ق  امل�شار 

الطارئة.
الرتبية  وزارة  اأن  معاليها  واأك��دت 
وال����ت����ع����ل����ي����م ل������ن ت�����دخ�����ر ج���ه���دا 
على  ال���ق�������ش���اء  يف  وا����ش���ت���م���راري���ة 
م���وؤث���رات خارجية  اأو  ع��وام��ل  اأي���ة 
ت����ط����ور وت���ع���ل���م ومتيز  حت����د م����ن 
املبادرات  وتطبيق  ال��دول��ة،  طلبة 
تتناغم  التي  الرتبوية  وامل�شاريع 

توفري  اأن  ال��ع��ام،  التعليم  ل�����ش��وؤون 
املجتمعي  ال�شتقرار  درج��ات  اأعلى 
اأول������وي������ة،  ي�������ش���ك���ل  امل�����در������ش�����ة،  يف 
حتققت  م���ا  اإذا  ذه��ب��ي��ة  وق����اع����دة 
واأ�ش�شها،  وم��ع��اي��ريه��ا  ���ش��روط��ه��ا 
توفري  يف  تاأكيد  بكل  ت�شهم  فاإنها 
لطلبتنا،  رائ����دة  تعليمية  جت��رب��ة 
ا�شتقرار  م��ن  ذل���ك  يتبع  مل��ا  ن��ظ��را 
وممار�شات  ذه��ن��ي  وت��رك��ي��ز  نف�شي 
اإيجابية وجمتمع مدر�شي يت�شف 
بالتايل  وامل��ح��ب��ة، وه���و  ب��ال�����ش��ع��ادة 
نحو  اجلهود  تر�شيخ  ي�شتدعي  ما 
الإيجابي  ال��ت��ع��ل��م  �شيغة  اإ���ش��ف��اء 
الإم��ارات��ي��ة، من خالل  املدر�شة  يف 
باأن  ال��دوام  ا�شت�شعار الطالب على 
املدر�شة بيئة اآمنة وحمفزة له على 

التعلم.
واأ�شافت اأنه من هنا جاءت اخلطوة 
حماية  "وحدة  م���ب���ادرة  ب���اإط���الق 
املبذولة  للجهود  كثمرة  الطفل" 
�شت�شكل  وال��ت��ي  ال��ط��ف��ل  لإن�����ش��اف 
اأي�����ش��ا ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ا���ش��ت��ب��اق��ي��ة يف 
جمال �شون وحماية الطالب من 
اأي  اأو  ج�شدي  اأو  نف�شي  اأذى  اأي 
اإ�شاءة لفظية وغريها من اأ�شاليب 

التنمر التي تربز اأحيانا.
�شالمة  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا،  واأو����ش���ح���ت 
التن�شئة  وت���ن�������ش���ئ���ت���ه  ال����ط����ال����ب 
م�شتقر  حميط  و�شمان  ال�شليمة 
واآمن له، مطلب ملح، لبناء اأجيال 
م�شوؤولة ومبدعة ومنتجة، وتبذل 
دول���ة الإم�����ارات ج��ه��ودا حثيثة يف 
ورعايته،  الطفل،  حماية  م�شمار 
ك��ي ي�شق ط��ري��ق��ه نحو  ومت��ك��ي��ن��ه، 
احلياة بقوة وتفاوؤل وطموح واأمل، 
املفاهيم  م��ع  تتما�شى  روؤي���ة  وه��ي 
ومن  العاملية،  والعملية  النظرية 
هذا املنطلق حتر�س وزارة الرتبية 
والتعليم على اأن تتقا�شم ال�شراكة 
جمتمعية،  لبنة  اأه���م  يف  وال��ب��ن��اء 

مع اأهداف وغايات اتفاقية حقوق 
الوطنية  وال�شرتاتيجية  الطفل، 
وقانون  وال���ط���ف���ول���ة،  ل���الأم���وم���ة 
"ودمية"، و�شول اإىل حتقيق روؤية 
تت�شمنه  مب���ا   2021 الإم�������ارات 
م��ن م��وؤ���ش��رات ت��رك��ز ع��ل��ى بنائية 
الأمثل  بال�شكل  ورع��اي��ت��ه  الطفل 

والأف�شل.
الطفل"  حماية  " وح���دة  وت��ت��وىل 
- ال����ت����ي ت���ت���ب���ع ق����ط����اع ال���رع���اي���ة 
الر�شاد  ب���اإدارة  وتلحق  والأن�شطة 
الرتبية  ب��وزارة  واملهني  الأكادميي 
والتعليم - تلقي البالغات عن اأية 
انتهاك حلقوق الطفل املقررة وفقا 
الدولة،  يف  ال��ن��اف��ذة  للت�شريعات 
وفقا  عنها  املبلغ  احل��ال��ة  وتقييم 
تنمية  وزارة  من  املعتمد  للنموذج 
املجتمع، واتخاذ التدابري الوقائية 
مو�شوع  الطفل  حلماية  املالئمة 
التدخل  خ��ط��ط  وو����ش���ع  ال���ب���الغ، 
ال�شت�شارات  وت���ق���دمي  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
والأطفال  لالأ�شر  ال��الزم  والدعم 
اأو  العنف  اأو  ل��الإ���ش��اءة  املتعر�شني 
بالأ�ش�س  وتعريفهم  ال���ش��ت��غ��الل، 
مع  للتعامل  ال�شليمة  ال��رتب��وي��ة 

الأطفال.
مع  بالتن�شيق  ال��وح��دة  ت��ق��وم  كما 
بتقدمي  الخت�شا�س  ذات  اجلهات 
والجتماعي  ال��ن��ف�����ش��ي  ال����ع����الج 
�شحايا  ل����الأط����ف����ال  وال�������ش���ح���ي 
املعاملة،  ����ش���وء  اأو  الن���ت���ه���اك���ات 
خالل  والأط��ف��ال  الأ���ش��ر  ومتابعة 
املتطلبات  وتوفري  احلماية  م�شار 
اأو�شاعهم  وتقييم  ل��ه��م  ال��الزم��ة 
حالتهم  ت����ط����ور  ع���ل���ى  ل���ل���وق���وف 
وت����ق����دمي ال���ت���و����ش���ي���ات ال����الزم����ة 
اجلهات  م��ع  والتن�شيق  ب�����ش��اأن��ه��م، 
املخت�شة واجلهات املعنية بالبحث 
املتغيبني  الأط��ف��ال  ع��ن  والتحري 
اأ�شرهم  واملفقودين عن  والهاربني 

ب���درا����ش���ة احلالة  ال��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة 
امل��ت��وف��رة وحتديد  وج��م��ع الأدل�����ة 
نوع ودرجة خطورة الإ�شاءة تقييم 
الإجراءات  باتخاذ  ويقوم  ال�شرر 
الإ�شاءة  خ��ط��ورة  ح�شب  ال��الزم��ة 
حماية  وح����دة  اإىل  ت��ق��ري��ر  ورف����ع 
الطفل، قبل اأن يتم متابعة احلالة 
واإغ�����الق ال���ب���الغ. و���ش��ن��ف��ت وحدة 
ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل ط��ب��ي��ع��ة الإ����ش���اءة 
تتحدد  اأرب����ع  درج����ات  اإىل  للطفل 
وتت�شمن:  اخل������ط������ورة،  ح�������ش���ب 
اإ���ش��اءات م��ن ال��درج��ة الأوىل مثل 
اأواجلن�شية،  اجل�شدية  الإ����ش���اءات 
ال�شارة  امل������واد  واإدم��������ان  ت��ع��اط��ي 
ب���ال���ع���ق���ل وال�������ش���ح���ة، والإه�����م�����ال 

والإ�شاءة النف�شية والأخالقية.
الثانية  ال����درج����ة  اإ�������ش������اءات  اأم������ا 
لعتداء  الطفل  تعر�س  فتت�شمن 
اأو نف�شي  اأو جن�شي  وعنف ج�شدي 
�شرر  ع��ل��ي��ه  ي���رتت���ب  اإه����م����ال  اأو 
تنمر  اأو  ����ش���ارخ،  وخ���ط���ر  ج�����ش��ي��م 
نف�شية  اأو  عاطفية  اإ�شاءة  يت�شمن 
اأو ج�شدية اأو فعل ما يرتتب عليه 

اإ�شطراب ما بعد ال�شدمة.
ال��درج��ة الثالثة  اإ���ش��اءات  وت��رتك��ز 
على التعر�س لإ�شابة حمدودة جدا 
التاأثري  ذات  الإ���ش��اءة  اأو  للتنمر  اأو 
املتلقي،  ال��ط��ف��ل  ع��ل��ى  ال��ب�����ش��ي��ط 

اإجراءات التبليغ عن حالة الإ�شاءة 
الواقعة على الطفل عرب الت�شال 
حماية  ل��وح��دة  املخ�ش�س  بالرقم 
والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  الطفل 
الت�������ش���ال  اأو   04217666
بوزارة  الطفل  برقم مركز حماية 
التقدم  اأو  الداخلية116111، 
الإلكرتوين  ال��ربي��د  ع��رب  بالبالغ 
C P U @ m o e . g o v .
والوثائق  امل�شتندات  واإرف���اق   ae

الداعمة للبالغ اإن وجدت.
 " " وحدة حماية الطفل  وو�شعت 
حالت  تتبعه  ال��ذي  للم�شار  خطة 
تبداأ  ح��ي��ث  ل���الأط���ف���ال،  الإ�����ش����اءة 
الت�شال  مب���رك���ز  ال���ب���الغ  ب��ت��ل��ق��ي 
مدار  على  الطفل  حماية  ب��وح��دة 
اليوم، لتحول احلالة اإىل اأخ�شائي 
املعنية  املدر�شة  يف  الطفل  حماية 
اأخ�شائي حماية الطفل لنطاق  اأو 
املدار�س  حالة  ويف  املعنية  املدر�شة 
اإىل  احل������ال������ة  اخل����ا�����ش����ة حت�������ول 
املخت�س  الطفل  حماية  اأخ�شائي 
باملدار�س اخلا�شة ح�شب كل اإمارة 
م��ن احلالة  التحقق  يتم  ث��م  وم��ن 
ودرج���ة خ��ط��ورة الإ���ش��اءة الواقعة 
اخت�شا�شي  قبل  من  الطفل  على 

حماية الطفل.
اأعقاب ذلك يقوم اخت�شا�شيو  ويف 

ف��ي��م��ا ي���ن���درج حت���ت ب��ن��د الإ����ش���اءة 
التعر�س  ال���راب���ع���ة  ال���درج���ة  م���ن 
اأ���ش��ك��ال الإه��م��ال و  لأي �شكل م��ن 
اإ�شاءة  تت�شمن  وال��ت��ي  امل�شايقات 
لكن تعترب من املخالفات املتوقعة 
واملنطقة  العمرية  الفئة  تلك  يف 
تنم  األقاب  كا�شتخدام  اجلغرافية 

عن العن�شرية اأو األفاظ خارجة.
الطفل"  ح��م��اي��ة  "وحدة  وت��ع��م��ل 
اإلزامية  اأهمها  عامة،  اأحكام  وف��ق 
الإ�شاءة  التبليغ عن حالة  ووجوب 
الطلبة يف حرم  لها  يتعر�س  التي 
اأو يف مرافق  وم���ا ح��ول��ه  امل��در���ش��ة 
حافالت  اأو  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
املع�شكرات  يف  اأو  امل��در���ش��ي  ال��ن��ق��ل 
واخلارجية  الداخلية  والأن�شطة 
املوؤ�ش�شة  م��ن  تنظيمها  يتم  ال��ت��ي 
الرتبية  وزارة  اأو  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والتعليم. كما تلتزم " وحدة حماية 
الطفل " بعدم جواز الإف�شاح عن 
بر�شاه  اإل  بالإبالغ  قام  هوية من 
جميع  هوية  ع��ن  الك�شف  ويحظر 
اأط��������راف ال���واق���ع���ة وال�������ش���ه���ود يف 
اأو  ال��ط��ف��ل  ع��ل��ى  الع���ت���داء  ق�شايا 
�شوء معاملته وذلك عند ا�شتخدام 
املعلومات يف التحليالت اأو التقارير 
الإعالمية اأو ن�شر كل ما ميكن من 

التعرف على �شخ�شيته.

اخليمة براأ�س  اجلمه�ر  خلدمة  دورية   74
قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة: الطوارئ والكوارث جاهزة ملواجهة اأخطار الأمطار

ْهريجا ت�سحب ملي�ن و715 الف جال�ن �سِ  49

اخليمة  براأ�ض  الأمطار  هطول  خالل  طرق  انهيارات   240 بالغًا و7 

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

اأك���د ���ش��ع��ادة ال��ل��واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 
العام  ال��ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن 
رئي�س   - اخل��ي��م��ة  راأ������س  ل�����ش��رط��ة 
والأزم�����ات  ال���ط���وارئ  اإدارة  ف��ري��ق 
وال����ك����وارث امل��ح��ل��ي ب����اإم����ارة راأ�����س 
اخل��ي��م��ة، ج��اه��زي��ة ���ش��رط��ة راأ�����س 
اخليمة، وجميع اأع�شاء فريق اإدارة 
الطوارئ املحلي واجلهات املخت�شة 
الدعم  ت��وف��ري  نحو  وا���ش��ت��ع��داده��م 
بتوفري  اجل���م���ه���ور،  اإىل  ال�������الزم 
والفّعالة  ال�����ش��ري��ع��ة  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
املحتملة  ال��ط��وارئ  ح���الت  لكافة 
خالل فرتة هطول الأمطار، داعياً 
ب�شرورة  املجتمع  ���ش��رائ��ح  جميع 
اجلهاز  م���ع  وال���ت���ع���اون  ال��ت��ف��اع��ل 
ال�شرطي وجميع اجلهات املخت�شة 
واتباع الإر�شادات الأمنية واملرورية، 
بالإ�شافة متابعة توجيهات �شرطة 
راأ�س اخليمة عرب قنوات الت�شال 
وح�شاباتها  امل��ع��ت��م��دة  وال��ت��وا���ش��ل 
الإلكرتونية على مواقع التوا�شل 
امل�شادر  وج���م���ي���ع  الج���ت���م���اع���ي���ة 

باللعب خارج املنازل، موؤكداً اأهمية 
ال��ن�����ش��رة اجل���وي���ة وتلقي  م��ت��اب��ع��ة 
معلومات احلالة اجلوية والطق�س 
املحلية،  ال��ر���ش��م��ي��ة  امل�������ش���ادر  م���ن 
اإذا  وتهور  بطي�س  القيادة  وجتنب 
خارج  اخل��روج  ال�شرورة  ا�شتدعت 
من  التعايف  مرحلة  ودع��م  امل��ن��زل، 
م�شيفاً  الطارئة،  اجلوية  احلالة 
باأن �شرطة راأ�س اخليمة قد اطلقت 
هطول  من  الأوىل  ال�شاعة  خ��الل 
دوري���ة   )74( الأم���ط���ار جم��م��وع 
عملية  لتنظيم  اإ���ش��اف��ي��ة  م��روري��ة 
ال�����ش��ري وت���ق���دمي ال���دع���م ال����الزم 
وتعزيز  ن�شر  بهدف  اجلمهور  اإىل 
ال��ط��رق، كما  وال�شالمة يف  الأم��ن 
النقاذ  ف��رق  ا���ش��ت��ع��داد  تكثيف  مت 
وتكثيف  ال�شواطئ،  على  البحري 
تواجد �شيارات الإ�شعاف يف املناطق 
ال����وع����رة، ف�����ش��اًل ع���ن ن�����ش��ر فرق 
الأ�شرار  ك��اف��ة  حل�شر  ال���ط���وارئ 
وت���ق���دمي ال���ع���ون وال���دع���م ال����الزم 
اجلمهور  اأرواح  ���ش��الم��ة  ل�شمان 
ل�شرعة  م���ع���دل  اأع����ل����ى  وحت���ق���ي���ق 

ال�شتجابة.

ال�شواعق  خ��ط��ر  اإىل  اجل���م���ه���ور 
والنزلق وتدحرج ال�شخور نظراً 
وهطول  اجل��وي��ة  الأح�����وال  لتغري 
�شالمة  على  وح��ف��اظ��اً   ، الأم��ط��ار 
باأن مراكز  اأرواح اجلميع، م�شيفاً 
اأمت  ع���ل���ى  الإم���������ارة  ال�������ش���رط���ة يف 
خدماتها  كافة  لتقدمي  ال�شتعداد 
ال�شاعة،  اإىل اجلمهور وعلى مدار 

الر�شمية يف الدولة. ونا�شد اللواء 
علي بن علوان النعيمي، اجلمهور 
الطرق  ارت����ي����اد  ب�������ش���رورة جت��ن��ب 
اأو  ال���ودي���ان  م��ن��اط��ق  اإىل  امل���وؤدي���ة 
واملرتفعات،  القمم  واأعايل  اجلبال 
موكداً باأنه مت اإغالق بع�س الطرق 
املوؤدية اإىل عدد من القمم اجلبلية 
تعر�س  م����ن  م���ن���ع���اً  الإم����������ارة،  يف 

متمنياً الأمن وال�شالمة للجميع. 
ال�شرطة  ع����ام  ق���ائ���د  ط���ال���ب  ك��م��ا 
اأفراد اجلمهور باأن ي�شعوا يف عني 
الآخرين  وحياة  حياتهم  العتبار 
واخلا�شة،  ال���ع���ام���ة  وامل��م��ت��ل��ك��ات 
وجتنب اخل���روج م��ن امل��ن��ازل اثناء 
لل�شرورة  اإل  الأم����ط����ار  ه���ط���ول 
لالأطفال  ال�شماح  وعدم  الق�شوى 

تنفيذي وزراء العدل العرب يعد م�ساريع قراراته
•• القاهرة-وام:

العربي  ال��ق��ان��ون  ال��ع��رب  ال��ع��دل  وزراء  ملجل�س  التنفيذي  امل��ك��ت��ب  اع��ت��م��د 
عقدت  التي  النموذجي ملكافحة الرهاب وذلك خالل اجتماع الدورة 65 
العدل  وزي��ر  برئا�شة  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  الأم��ان��ة  مبقر  ام�س 
ال��وزراء بالدول  ال�شمعاين ومب�شاركة  الدكتور وليد بن حممد  ال�شعودي 
ولد  الأم��ني  حممد  ال�شفري  وبح�شور  ميثلهم  من  اأو  املكتب  يف  الأع�شاء 
اأك��ي��ك الأم����ني ال��ع��ام امل�����ش��اع��د رئ��ي�����س ق��ط��اع ال�����ش��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة بجامعة 
الدول العربية. وقال الوزير املفو�س يا�شر عبد املنعم مدير اإدارة ال�شوؤون 
القانونية باجلامعة العربية وم�شوؤول الأمانة الفنية ملجل�س وزراء العدل 
�شيكون  القانون  اإن  الجتماع  ختام  يف  لل�شحفيني  ت�شريحات  يف  العرب، 
داعما ونواة ومر�شدا للدول العربية يف تعزيز قوانينها الوطنية يف مكافحة 
الدورة  اأعمال  اأع��د م�شروع ج��دول  التنفيذي  املكتب  اأن  واأ�شاف  الإره��اب. 
القرارات اخلا�شة بتلك البنود  وم�شاريع  العرب  العدل  وزراء  ملجل�س   35
وتفعيل  تنفيذ  متابعة  راأ�شها  وعلى  غ��دا  ال���وزاري  املجل�س  على  لعر�شها 
التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب وت�شديق الدول العربية عليها واأي�شا 
على التفاقية العربية ملكافحة الف�شاد. واأكد اأن هناك تعاونا عربيا دوليا يف 

جمال مكافحة الرهاب، كما اأن هناك تفعيال لهذا التعاون .

بلدية ال�سارقة جاهزة للتعامل مع الظروف اجلوية وجتمعات الأمطار
•• ال�صارقة-وام: 

اأكدت بلدية ال�شارقة تاأهب فرقها للطوارئ منذ يوم اأم�س الأول للتعامل 
ال��دول��ة حيث وف���رت كامل  اأن��ح��اء  ال�شائدة يف جميع  م��ع احل��ال��ة اجل��وي��ة 
على  الط��الع  بعد  الأمطار  جتمعات  مع  للتعامل  املوؤهلة  والفرق  املعدات 

احلالة اجلوية والتوقعات التي اأ�شارت اإىل تاأثر الدولة مبنخف�س.
وقال �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة رئي�س 
جلنة طوارئ الأمطار يف البلدية اأن فرق العمل ا�شتعدت ب�شكل كبري للتعامل 
مع احلالة اجلوية بناًء على اخلطط امل�شبقة التي و�شعتها اللجنة العليا 
واللجان الأخرى املنبثقة عنها للتعامل مع جتمعات مياه الأمطار خا�شة 
مع  والتعامل  الت�شريف  �شبكات  بها  تتوافر  ل  والتي  احليوية  املناطق  يف 

جميع املالحظات التي ترد من اجلمهور عرب قنوات التوا�شل املختلفة.
من جانبه اأو�شح �شعادة املهند�س ح�شن التفاق م�شاعد املدير العام لقطاع 
با�شرت عملها يف  الأم��ط��ار  العاملة يف ط��وارئ  الفرق  اأن  والبيئة  ال��زراع��ة 
ت�شريف مياه الأمطار التي جتمعت يف الطرق الرئي�شة املنخف�شة واملواقع 
 80 ت��وزي��ع  مت  حيث  الأم��ط��ار  مياه  لت�شريف  �شبكات  بها  توجد  ل  التي 
ال�شد  ملحطة  بالإ�شافة  للبلدية  تابعة  متنقلة  م�شحة   160 و  �شهريجاً 

يف مواقع جتمعات الأمطار املختلفة مبدينة ال�شارقة.

•• راأ�س اخليمة-�صليمان املاحي:  

متكن فريق »طوارئ الأمطار« يف دائرة 
اخلدمات العامة يف راأ�س اخليمة من 
التعامل مع بالغات الطوارئ وتقليل 
اأ�شرار الأمطار الغزيرة التي �شقطت 

يف اإمارة راأ�س اخليمة . 
منذ  ب��الغ   240 نحو  الفريق  ا�شتلم 
متفرقه  مناطق  ...يف  احل��ال��ة  ب��داي��ة 
من المارة مثل منطقة الظيت و خت 
ومازالت  خزام  ومنطقة  والق�شيدات 

اجلهود م�شتمره للفريق .
وتركزت البالغات ف مناطق الظيت 
وخ���زام وراأ����س اخليمة واحل��ي��ل وخت 
وال���ف���ح���ل���ني و����ش���ه���ي���ل���ه وال����دق����داق����ه 

ت�شررا  الأك�����رث  وج��ل��ف��ار  وال���رف���اع���ه 
خالل فرتة �شقوط الأمطار. 

ال�شام�شي  ع��ي�����ش��ى  امل��ه��ن��د���س  وق�����ال 
رئ���ي�������س جل���ن���ة ال�����ط�����وارئ يف دائ�����رة 
الغيوم  ت��راك��م  ف��ور  العامة  اخل��دم��ات 
ال�شتنفار وتتخذ  املاطرة ترفع حالة 
وتن�شر  ال������الزم������ة،  ال�����ش����ت����ع����دادات 

والتناكر  وال�شهاريج  املعنية  ال��ف��رق 
املتجمعة  امل���ي���اه  ل�����ش��ح��ب  وامل�����ش��خ��ات 
املنخف�شة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  امل���ن���اط���ق  يف 
وال��ط��رق��ات احل��ي��وي��ة، ل��ت��ف��ادي وقوع 
مياه  دخ����ول  اأو  م���روري���ة  ازدح����ام����ات 

الأمطار للمنازل ال�شكنية«.
الطوارئ  غرفة  اأن  ال�شام�شي   واأك���د 

ال�شاعة،  م��دار  على  تعمل  ب��ال��دائ��رة، 
 ،8008118 امل��ج��اين  ال��رق��م  ع��رب 
واخلا�شة  الأه�����ايل،  ب��الغ��ات  لتلقي 
على  اأو  امل�����ش��اك��ن  اأم����ام  امل��ي��اه  بتجمع 

الطرق، وغريها من البالغات.
والكميه  ���ْه���ري���ج���ا  ����شِ  49 ن�����ش��ر  مت 
ال��ت��ق��دي��ري��ة 340 ت��ري��ب وم��ل��ي��ون و 
لغايه  املياه  من  جالون   الف   715

الن
اإدارة  م����ن   549 ال���ع���م���ال���ة  وع�������دد 

املخلفات و فريق الطوارئ
ان���ه���ي���ارات طرق   6 ال��ت��ع��ام��ل م���ع  مت 
ال��داخ��ل��ي��ة ب�شبب  ال��ظ��ي��ت  ����ش���وارع  يف 
اجنراف الرتبه وجريان املياه وتعطل 

ا�شاره الكوف روتانا.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافيه �شوى ربينا 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م   رخ�شة رقم:2096023 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ر�شني رئيف جعفر %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جا�شم حممد باقر حممد احلو�شني %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احميدي علي العثمان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالعزيز م�شلم عبداهلل الكندي ال�شيعري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
للخدمات  ايه  تي  ال�ش�����ادة/دي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب البحرية ذ.م.م   رخ�شة رقم:2380641 

تعديل ن�شب ال�شركاء

عبدالرحمن علي عبدالرحمن من 1% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد جمعه �شامل احمد الدرمكي

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري:مطعم �شفن  رقم:2196918 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  ذ.م.م  بوت  هوت 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل اأ�شبوع يوماً 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:العديد  بال�شم   CN رقم:1042708 
للهند�شة احلديثه بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل اأ�شبوع يوماً 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة �شجاعي
CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:1024936 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالرحمن اني�س احمد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خليل حممد ح�شن �شجاعي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خليل حممد ح�شن �شجاعي من 100% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3.20*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/بقالة �شجاعي  
SHUJAEY BAQALA

اىل/بقالة �شجاعي ذ.م.م
SHUJAEY BAQALA LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موارد اخلليج للتطوير وال�شتثمار ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:1189044 
تعديل مدير/ا�شافة نا�شر احمد خليفه احمد ال�شويدي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ايتك لدارة وتطوير امل�شاريع - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
  E-TECH PROJECTS MANAGEMENT DEVELOPMENT  - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف املجموعة الوطنية لال�شتثمار ذ.م.م
NATIONAL INVESTMENT GROUP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جيم�س باتريك او�شبورن
تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 300000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.35*0.13 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/موارد اخلليج للتطوير وال�شتثمار ذ.م.م  
GULF RESOURCES DEVELOPMENT & INVESTMENT LLC

اىل/موارد اخلليج للتطوير وال�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
GULF RESOURCES DEVELOPMENT & INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
�شركة   - واملداويخ  الدوخة  لدوات  حممد  ال�ش�����ادة/ابو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شخ�س الواحد ذ.م.م    رخ�شة رقم:1051227 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد علي يو�شف علي النعيمي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد علي يو�شف علي النعيمي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي فدائي %49

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ابو حممد لدوات الدوخة واملداويخ - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م  
ABU MOHAMMED SMOKING ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ابو حممد لدوات الدوخة واملداويخ ذ.م.م
ABU MOHAMMED SMOKING ACCESSORIES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون كاوال هريو للرجال

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2845755 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/فاخره را�شد علي الغيالين اجلنيبي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ فاخره را�شد علي الغيالين اجلنيبي من 0% اىل %100
تعديل مدير/ا�شافة اونيالوجنال نو�شاد بن �شيكو اونيالوجنال

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاهد �شوفييداث فاداكي بورايل �شاهول
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/�شالون كاوال هريو للرجال  

 CAVELHEIRO GENTS SALON
اىل/�شالون كاوال هريو للرجال - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

CAVELHEIRO GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شول للحلول التقنية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1463884 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/طارق نا�شر م�شبح خمي�س الكلباين من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ طارق نا�شر م�شبح خمي�س الكلباين من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خليل ابراهيم فيا�س
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ال�شول للحلول التقنية ذ.م.م  

 ALOSOOL IT SOLUTIONS LLC

اىل/ال�شول للحلول التقنية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ALOSOOL IT SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

احللول امليكانيكية ل�شيانة املعدات واللت
رخ�شة رقم:CN 1188132 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/افاق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلليج للديكور
رخ�شة رقم:CN 1724028 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ويك�شل 

لتجارة مواد البناء
رخ�شة رقم:CN 1194373 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/افاق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�شتقبل للدراجات الهوائية
رخ�شة رقم:CN 1722384 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جمموعه انرتنا�شيونال هورايزن
رخ�شة رقم:CN 1916374 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

برايت داميوند لرتكيب احلجر- ذ م م
بتاريخ  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب 

2019/11/19 يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات- عن حل وت�شفية 

�شركة

برايت دامي�ند لرتكيب احلجر - ذ م م
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-1161673

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

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

علي ال�شحي واخرون مكتب رقم )3( واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك 

خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
م�شفح  منارة  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح املركبة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2856584 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عابد ح�شني حممد رايف %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�شاحلة عبدالرزاق غلوم ح�شني اخلمريي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شاحلة عبدالرزاق غلوم ح�شني اخلمريي من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ريناد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالزياء
رخ�شة رقم:CN 1023230 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:فونك�س  بال�شم   CN رقم:2534967 
لتجارة ال�شكراب بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل اأ�شبوع يوماً 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

يلو ترام كافيه ومطعم - ذ م م
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية ال�شادر بتاريخ

احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن   2019/11/19

وال�شت�شارات الدارية عن حل وت�شفية �شركة

يل� ترام كافيه ومطعم - ذ م م
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-1479441

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

�س.ب 53181 ابوظبي بالنادي ال�شياحي بناية �شعيد عبداهلل اجلنيبي 

وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )705( رقم  مكتب   )7( الطابق 

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

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
لل�شاورما  ال�ش�����ادة/فلة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب واملعجنات   رخ�شة رقم:2894362 

تعديل ا�شم جتاري من/فلة لل�شاورما واملعجنات  
FALLA SHAWARMA AND PASTRIES

اىل/فلة للمعجنات والفالفل
FALLA PASTRIES AND FALAFEL

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��ع��ادة م��ط��ر ���ش��امل علي 
 - ال���دف���اع  وزارة  وك��ي��ل  ال���ظ���اه���ري 
للطريان  دب���ي  م��ع��ر���س  يف  مبكتبه 
ندمي  حم��م��د  ال����ل����واء   -  2019
الباك�شتاين  ال��دف��اع  وزي���ر  م�شاعد 
ال����ذي ي����زور ال���ب���الد ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
فعاليات املعر�س والوفد املرافق له.
الدفاع  وزارة  وك��ي��ل  ���ش��ع��ادة  ورح���ب 
الباك�شتاين  ال��دف��اع  وزي��ر  مب�شاعد 
ال�شداقة  ع����الق����ات  م���ع���ه  وب���ح���ث 
واأوجه التعاون القائمة بني القوات 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  امل�شلحة 

املتحدة واجلمهورية الباك�شتانية.
ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ����الل  مت  ك��م��ا 
عدد  والتن�شيق يف  التعاون  جمالت 
والدفاعية  الع�شكرية  املجالت  من 
لرفع  امل�������ش���رتك  احل���ر����س  ظ���ل  يف 

م�شتوى التعاون اإىل اآفاق اأو�شع ومبا 
وتناول  امل�����ش��رتك��ة،  امل�شالح  يحقق 
وامل�شتجدات  التطورات  اآخ��ر  اللقاء 
الهتمام  ذات  والق�شايا  املنطقة  يف 

امل�شرتك.

واأث���ن���ى ال�����ش��ي��ف ال��ب��اك�����ش��ت��اين على 
ملعر�س  ال��ع��ايل  التنظيم  م�����ش��ت��وى 
دب���ي ل��ل��ط��ريان ال����ذي ا���ش��ت��ط��اع اأن 
يحظى باهتمام العامل يف ا�شتقطابه 
لكربى ال�شركات العاملية املتخ�ش�شة 

يف قطاع الطريان والف�شاء، والذي 
العاملية  لل�شركات  الفر�شة  اأع��ط��ى 
ل��ل��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى ع���ر����س اأح�����دث ما 
ع�شكرية  �شناعات  م��ن  ل��ه  تو�شلت 

وطائرات ومعدات واأنظمة.

•• دبي - وام:

ال��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ال���رك���ن طيار 
الوكيل  ال��ب��ل��و���ش��ي  ���ش��ال��ح  اإ����ش���ح���اق 
القدرات  وتطوير  لل�شناعات  امل�شاعد 
ال����دف����اع����ي����ة خ�������الل م����ع����ر�����س دب����ي 
جونز  ال�����ش��ي��د   ..  2019 ل��ل��ط��ريان 
ال�شناعات  جمل�س  ع�شو  جي�شو�س 
الدفاعية الوطنية الربتغايل والوفد 

املرافق له.
اأوجه  ا���ش��ت��ع��را���س  ال��ل��ق��اء  ومت خ���الل 
العالقات  ت���ع���زي���ز  و����ش���ب���ل  ال���ت���ع���اون 
البلدين، ومناق�شة عدد  الثنائية بني 
امل�شرتكة،  الع�شكرية  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن 
وخا�شة يف جمال ال�شناعات الدفاعية 
وال���ع�������ش���ك���ري���ة ال����ت����ي ت���ع���د ال���رك���ي���زة 
الأ�شا�شية واحليوية لالقت�شاد، واأحد 
ملا  والتقني  ال�شناعي  التقدم  مظاهر 

التقدم  عجلة  دف��ع  يف  اأهمية  من  لها 
والتطور.

ال�شناعات  جم��ل�����س  ع�����ش��و  واأث����ن����ى 

على  ال��ربت��غ��ايل  الوطنية  ال��دف��اع��ي��ة 
م��ع��ر���س دب����ي ل���ل���ط���ريان يف ال�����دورة 
ح�شن  م��ن  يتمتع  مل��ا  ع�شر  ال�شاد�شة 

وبامل�شتوى  وال��ت��ن�����ش��ي��ق،  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ال�شيوف، ومتنى  ا�شتقبال  الراقي يف 
للمعر�س املزيد من التقدم والنجاح.

•• اأبوظبي - وام: 

ن���ظ���م امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي ل����الإع����الم 
لالأخبار  مبادرة جوجل  مع  بالتعاون 
ور�����ش����ة ع���م���ل، ح�����ول ح���ل���ول جوجل 
الرقمية ، يف نادي املرا�شلني الأجانب 
�شل�شلة  م�����ع  مت���ا����ش���ي���ا  ب����اأب����وظ����ب����ي، 
بهدف  املجل�س  ينظمها  التي  ال��ور���س 
الإيجابية  ال��رق��م��ي��ة  ال��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز 
والقوانني  ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ات  وال��ت��ع��ري��ف 
للقطاع  الناظمة  واملعايري  والأنظمة 
الإعالمي يف دولة الإمارات، ول�شمان 
ال����ش���ت���خ���دام امل���������ش����وؤول والإي���ج���اب���ي 
التوا�شل  وم����واق����ع  ���ش��ب��ك��ات  ل��ك��اف��ة 
للتفاعل  وت�����ش��خ��ريه��ا  الج��ت��م��اع��ي، 
الإي���ج���اب���ي امل����ت����وازن، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
التعري��ف ب�شيا�ش��ات املحت��وى واآلي��ات 
املخال��ف  امل��ح��ت��������وى  ع��������ن  الب�����������الغ 
التي  الأدوات  واآخ��ر  امل�شللة  والأخبار 

ت�شتخدمها جوجل.
قدمتها  التي   - الور�شة  وا�شتعر�شت 
م�شرفة  ع���اي�������س  ����ش���ام���ي���ة  ال�������ش���ي���دة 
لالأخبار  جوجل  م��ب��ادرة  يف  التدريب 

تناولت  رئ��ي�����ش��ي��ة  م��وا���ش��ي��ع  اأرب���ع���ة   -
والأفكار  الق�ش�س  ا�شتك�شاف  خاللها 
الق�ش�شي  وال���������ش����رد  ال�������ش���ح���ف���ي���ة، 
والتحقق  جوجل،  خرائط  با�شتخدام 
املفربكة  والفيديوهات  الأخ��ب��ار  م��ن 
وامل�����ش��ل��ل��ة، وال��ع��رو���س ال��ب�����ش��ري��ة يف 

الأخبار ال�شحفية.
ون��اق�����ش��ت ال���ور����ش���ة الأم������ان والأم�����ن 
ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني يف غرف  الإل����ك����رتوين 
الأخ�����ب�����ار واحل���م���اي���ة امل���ت���ق���دم���ة من 

خرائط  ت�����ش��م��ي��م  واآل����ي����ات  ج���وج���ل، 
واملكتبة  وامل��ن��اط��ق،  للمواقع  مب�شطة 
ال����ت����ي متكن  ل���ل���ب���اح���ث���ني  ال���رق���م���ي���ة 
املعلومات  حتليل  م��ن  م�شتخدميها 

وت�شمينها داخل املواد ال�شحفية.
التاأكد  اأدوات  على  الور�شة  ركزت  كما 
م���ن الأخ����ب����ار، م��ن��ه��ا، خ��دم��ة البحث 
يف  ت�شاهم  التي  ال�شور،  عن  العك�شي 
املن�شورة  ال�شور  �شحة  على  التعرف 
التوا�شل  وم���واق���ع  الإن����رتن����ت  ع��ل��ى 

الإلكرتوين،  وال��ربي��د  الج��ت��م��اع��ي، 
 « الفيديو عرب  والتحقق من مقاطع 

.  «  InVid
الوعي  زي�����ادة  ال��ور���ش��ة يف  و���ش��اه��م��ت 
العامة  ال�شتخدام  ب�شيا�شة  الرقمي 
ق��دم��ت جتارب  ح��ي��ث  ج��وج��ل،  ملن�شة 
عملية للح�شور، ونظرة �شاملة حول 
امل�شهد  ي�شهدها  التي  التطورات  اآخ��ر 
التوا�شل  و�شائل  دخ��ول  م��ع  الإع���الم 

الجتماعي.

 K9 سرطة ال�سارقة حت�سل على �سهادة من فرقة الرد الفرن�سية يف جمال�
•• ال�صارقة-وام: 

�شرطة  ع���ام  ق��ائ��د  ال�شام�شي  ال����زري  �شيف  ال��ل��واء  ت�شلم 
ال�شرطة  تدريب  معهد  مبقر  ام�س  لقائه  خالل  ال�شارقة 
ال�����ش��ي��د رون����ان ب��ي��ل��وران ن��ائ��ب امل��ل��ح��ق الإق��ل��ي��م��ي لالأمن 
معتمدة  دول��ي��ة  �شهادة   .. الفرن�شية  بال�شفارة  ال��داخ��ل��ي 
عليها  ح�شل  ال��ت��ي  الفرن�شية  بال�شرطة  ال���رد  ف��رق��ة  م��ن 
وحدة  ك��اأول  ال�شارقة  ب�شرطة   K9 الأمني  التفي�س  ق�شم 
وزارة  م�شتوى  على  ال�شهادة  ه��ذه  على  حت�شل  تنظيمية 

الداخلية.

اإدارة معهد  العميد عبداهلل بن ن�شار مدير  اللقاء  ح�شر 
املنافذ  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  م��ري  عي�شى  وامل��ق��دم  ال��ت��دري��ب 
واملطارات واملقدم الدكتور اأحمد عادل خمي�س رئي�س ق�شم 

التفي�س الأمني K9 ب�شرطة ال�شارقة.
واأ�شاد اللواء �شيف الزري ال�شام�شي بالتعاون البناء واملثمر 
م��ع ال�����ش��رط��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف جم����الت ال��ت��دري��ب الأمني 
ق��درات منت�شبي  ع��زز من  اأن��واع��ه ما  وال�شرطي مبختلف 
القيادة من التعامل مع العديد الأح��داث بكفاءة ومهنية 
عالية .. معربا عن �شعادته بح�شول ق�شم التفتي�س الأمني 
K9 على مثل هذه ال�شهادة الدولية التي ت�شاف ل�شجل 

الإجنازات املتحققه ل�شرطة ال�شارقة.
اأحمد عادل خمي�س رئي�س  من جانبه قال املقدم الدكتور 
ق�شم التفتي�س الأمني K9 ب�شرطة ال�شارقة تعترب ال�شهادة 
�شادرة  معتمدة  دول��ي��ة  �شهادة  الق�شم  عليها  ح�شل  التي 
واملتخ�ش�شة  الفرن�شية  الداخلية  ب���وزارة  ال��رد  فرقة  عن 
وف�س  والق��ت��ح��ام  الأمنية  التفتي�شات  عمليات  جم��ال  يف 
البولي�شية ال��ك��الب  بوا�شطة  تنفيذها  يتم  التي  ال�شغب 
، ومتنح للجهات الأمنية بعد اجتيازها ملجموعة من   K9
الفنية  والفحو�شات  الدولية  للمعايري  وفقاً  الختبارات 

.K9 املعتمدة يف جمال الكالب البولي�شية

•• دبي-وام:

التي  بناء مدن م�شتدامة  اإىل  ... طريقنا  البتكار  ناق�شت جل�شة 
انعقدت اأم�س يف اإطار فعاليات اليوم الثاين من قمة املعرفة بدبي 
.. �شبل بناء املجتمعات التكافلية من خالل الت�شميم الجتماعي 
اجلديد واأهمية تغيري الديناميكيات وهند�شة املجتمعات لتحقيق 

الوفرة.
وحتدث خالل اجلل�شة كل من الدكتور حممود الربعي امل�شت�شار 
الحتاد  رئي�س  ون��ائ��ب  للمدن  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  ال���دويل 
موؤ�ش�س  ب��وم��روي  جي�شون  وال��دك��ت��ور  ال��ع��رب  للعقاريني  ال���دويل 
ملعهد  التنفيذي  امل��دي��ر  اجل�شر  وك���رمي  ب��وم��ريوي  ا���ش��ت��دي��وه��ات 
البتكار يف املدينة امل�شتدامة يف دبي اإ�شافة اإىل �شتيفن هاجارات 

موؤ�ش�س �شرطة اأو�شرتالي�س.
العنا�شر  اجلل�شة  خ��الل  ال��ربع��ي  حم��م��ود  ال��دك��ت��ور  وا�شتعر�س 

الأ�شا�شية لتحقيق ال�شتدامة والتي تتمثل بجودة احلياة واملرونة 
يف احلكومة وتقليل التكلفة اإ�شافة اإىل دور التكنولوجيا والبتكار 
وال�شراكات بني القطاعات املختلفة وتفعيل ال�شفافية واملرونة يف 

بناء املجتمعات امل�شتدامة.
وال�شطرابات  والبيئية  ال��دمي��وغ��راف��ي��ة  التحديات  ناق�س  كما 
امل���دن حول  ال��ع��دي��د م��ن  ال���ش��ت��دام��ة يف  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال�شيا�شية 
العامل ..م�شيدا بروؤية دولة الإمارات يف ال�شتدامة وحتقيق النمو 
قائمة  و�شعيدة  م�شتدامة  مزدهرة  جمتمعات  وبناء  القت�شادي 

على الإن�شان.
تبني  على  ال��ن��ا���س  ت�شجيع  يتطلب  ال��وف��رة  حتقيق  اأن  اأك���د  كما 
امل��م��ار���ش��ات امل�����ش��ت��دام��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ق��ط��اع��ني العام 
واخلا�س وو�شع ال�شتدامة والبيئة يف قائمة الأولويات ملا حتققه 

من مكا�شب اقت�شادية طويلة الأمد وتوفري يف املوارد.
الثقافة  اأهمية  الدكتور جي�شون بومريوي عن  من جهته حتدث 

على  واحل��ف��اظ  امل�شتدامة  امل���دن  ب��ن��اء  يف  والتكنولوجيا  وامل��ك��ان 
املتنامي  وال��ع��م��ران  الزدح����ام  وا���ش��ع��ة يف ظ��ل  خ�����ش��راء  م�شاحات 
امل�شاحات  ه��ذه  ا�شتغالل  و���ش��رورة  اخل�شراء  امل�شاحات  وتقل�س 
البيئة  للتوا�شل الجتماعي احل�شري وحتقيق فوائد تعود على 

واملناخ.
و�شارك كرمي اجل�شر جتربته يف بناء املدينة امل�شتدامة يف دبي التي 
الذكية وامل�شتدامة حيث  ال�شعيدة  ت�شكل منوذجا فريدا للمدينة 
على  وتعتمد  زراعية  واأرا�شي  وا�شعة  خ�شراء  م�شاحات  حتت�شن 

الطاقة ال�شم�شية ب�شكل اأ�شا�شي .
املرونة وا�شتثمار  اأهمية  ومن جهته حتدث �شتيفن هاجارات عن 
ال�شتدامة  لتحقيق  احلديثة  والتكنولوجيات  املختلفة  امل���وارد 
للم�شاحات  الإيجابية  التاأثريات  اإىل  واأ�شار  املجالت  خمتلف  يف 
عام  ب�شكل  ال�شحة  على  امل�شتدامة  امل��دن  يف  الوا�شعة  اخل�شراء 

وال�شحة النف�شية ب�شكل خا�س.

•• دبي-الفجر: 

اأول  اأب�����ول�����و  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  اأج���������رت 
وت�شمان  جل��ه��از  ن��اج��ح��ة  زرع  عملية 
لم�����راأة  وذل�����ك   Watchman
ع��اًم��ا، مت   83 العمر  تبلغ من  كينية 
“الرجفان  ت�شخي�شها مبر�س ي�شمى 
وال����ذي  ال�شمامي”  غ���ري  الأذي����ن����ي 
يوؤدي اإىل عدم انتظام �شربات القلب، 
م��ع ارت��ف��اع خم��اط��ر ال���ش��اب��ة ب�شكتة 

دماغية.
وك�������ش���ف���ت م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات اأب�����ول�����و عن 
الإجن������از ال���ب���ارز يف الآون������ة الأخ����رية 
و�شط مبادرتها املكثفة جلذب ال�شياح 
عالجات  ع���ن  ال��ب��اح��ث��ني  ال��ط��ب��ي��ني 
م�شت�شفياتها  يف  للغاية  متخ�ش�شة 

يف الهند.
وق�������اد ال����دك����ت����ور ����ش���اجن���ي���ف ك���وم���ار 
القلب  اأم��را���س  ا�شت�شاري  كالكيكر، 
فريق  اأبولو  م�شت�شفيات  يف  الداخلية 
املدربني  الطبيني  الأخ�شائيني  م��ن 
ت�شكيلهم  مت  والذين  متقدماً  تدريباً 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ح��ال��ة امل��ري�����ش��ة زرينا 
ب��ات��ي��ل م���ن ك��ي��ن��ي��ا وال���ت���ي ت��ع��اين من 
عدم انتظام �شربات القلب لأكرث من 

عامني قبل اإجراء عملية الزرع.
اأدوية  وكانت املري�شة بعد ذلك تاأخذ 
الإ�شابة  خطر  لتقليل  للدم  م�شيلة 
حتماً  اأدت  ولكنها  الدماغية  بال�شكتة 

على  ذل��ك  اأجربها  وق��د  النزيف.  اإىل 
اأبولو  م�شت�شفيات  يف  ال��ع��الج  ط��ل��ب 
اإىل د. كالكيكار،  اأحيلت حالتها  حيث 
اأو���ش��ى مب��ع��اجل��ة مبتكرة من  ال���ذي 
القلبي  مر�شها  يف  ت�شاعد  اأن  �شاأنها 

دون زيادة خطر النزيف.
كومار  ����ش���اجن���ي���ف  ال����دك����ت����ور  وق�������ال 
لإج����راء  زري���ن���ا  “خ�شعت  ك��ال��ك��ي��ك��ر: 
اإغ��الق الأذين  قمنا فيه بو�شع جهاز 

با�شم جهاز  ��ا  اأي�����شً امل��ع��روف  الأي�����ش��ر، 
من  وبالرغم  قلبها.  يف  “وت�شمان” 
مثل  ب�شيط  ول��ك��ن��ه  الإج�����راء  تعقيد 
متت  ح��ي��ث  الأوع���ي���ة.  تو�شيع  عملية 
العملية بدون جراحة بل مبجرد ثقب 
ب�����ش��ي��ط يف ال��ف��خ��ذ ق��م��ن��ا م���ن خالله 
ب����اإدخ����ال اجل���ه���از لإغ������الق ال���زائ���دة 
�شغري  كي�س  وه��و  الي�شرى،  الأذينية 
يقع يف اأعلى الغرفة الي�شرى للقلب«.

باأكرث  يتمتع  ال��ذي  الطبيب  واأو���ش��ح 
من 12 عاًما من اخلربة يف اأمرا�س 
 10000 م��ن  اأك���رث  واأج����رى  القلب 
املر�شى  “اإن  ق���ائ���ال:  ق��ل��ب��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة 
الأذيني  الرجفان  من  يعانون  الذين 
لديهم خطر كبري من تكون اجللطة 
الدموية. وكانت زرينا اأي�شا معر�شة 
باجللطة.  الإ�شابة  من  كبري  خلطر 
م�شيلة  اأدوي�������ة  اإع����ط����اوؤه����ا  مت  ل���ه���ذا 
�شيولة  م��ع  امل�شكلة  لكن  ل��ل��دم،  ق��وي��ة 
اأ���ش��ي��ب��ت ب��ن��زي��ف يف املخ.  اأن���ه���ا  ال����دم 
اإعطائها  ع���دم  ف���اإن  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف 
زيادة  اإىل  ي����وؤدي  ق��د  ال���دم  م�شيالت 
الدماغية،  بال�شكتة  الإ���ش��اب��ة  خطر 
والآن لن تواجه زرينا خطر الإ�شابة 
بال�شكتة الدماغية لأن منطقة ت�شكيل 
اجللطات اأ�شبحت مغلقة، ويف الوقت 
نف�شه ل يوجد خطر للنزف لأنها مل 
تعد تتناول اأدوية للوقاية من ال�شكتة 

الدماغية«.
ب�شكل  زرينا  �شحة  حت�شنت  وبالفعل 
ك��ب��ري م��ن��ذ اإج�����راء ال��ع��م��ل��ي��ة. وعلقت 
اأنها �شعيدة جًدا بالرعاية التي تلقتها 
تاأثرت  وق��د  اأب��ول��و،  م�شت�شفيات  م��ن 
ك��ل مرة  ل��دي��ه��ا يف  الأط���ب���اء  بح�شور 
كان لديها �شوؤال اأو �شك. واأعربت عن 
امتنانها لأن الفريق اأو�شح التفا�شيل 
على  و�شاعدها  لها  لالإجراء  الكاملة 

ا�شتعادة حياتها.

قمة املعرفة 2019 تر�سم طريق املدن امل�ستدامة من خالل جل�ساتها التفاعلية

عملية زرع جهاز وت�سمان ملري�سة تعاين عدم انتظام نب�سات قلب تتكلل بنجاح 

•• ال�صارقة - وام:

لإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأك�����دت 
باإمارة  املحلية  وال���ك���وارث  الأزم����ات 
اجلاهزية  ع��ل��ى  ال���وق���وف  ال�����ش��ارق��ة 
وال���ت���داب���ري الإح�����رتازي�����ة ال���ت���ي مت 
العمل بها ملواجهة تداعيات التقلبات 
اجلوية وحالة عدم ا�شتقرار الطق�س 
الوقت  ال����دول����ة يف  ب��ه��ا  ال���ت���ي مت���ر 
الراهن وذلك خالل اجتماعها ام�س 
الو�شطى  امل��ن��ط��ق��ة  ���ش��رط��ة  ب�������اإدارة 
برئا�شة العميد الدكتور اأحمد �شعيد 
الناعور مدير عام العمليات املركزية 

رئي�س اللجنة.
التي  التقارير  ووقف الجتماع على 
املكلفة  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ل��ج��ان  اأع��دت��ه��ا 
املنطقتني  يف  الأو������ش�����اع  مب��ت��اب��ع��ة 
ال���و����ش���ط���ى وال�������ش���رق���ي���ة ب�����الإم�����ارة 
بهطول  املتاأثرة  واملناطق  وال�شوارع 
التعاون  اأم�س و�شري  الأمطار �شباح 
بني فرق عمليات ال�شرطة والدوائر 
املحلية املخت�شة والإجراءات املتخذة 
ح��ي��ال��ه��ا. ك��م��ا اط��ل��ع الج��ت��م��اع على 
والتقارير  اتخذت  التي  الإج����راءات 
املناطق  ال��و���ش��ع يف  ب�����ش��اأن  ال������واردة 
الربية والطرق الداخلية واخلارجية 

بجريان  امل���ت���اأث���رة  امل���واق���ع  وب��ع�����س 
الأودي�����ة والإج�������راءات الإح���رتازي���ة 
اإب����ع����اد اجل���م���ه���ور عن  امل��ط��ب��ق��ة يف 
ال�شائقني  وتوجيه  اخلطرة  املواقع 
و�شلوك  امل��روري��ة  التعليمات  باتباع 
الطرق البديلة يف حال اإغالق بع�س 
ال�شركات  دع���وة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ط��رق 
امل���ج���ال  ال���ع���ام���ل���ة يف  ال�������ش���ي���اح���ي���ة 
بالربا�شوتات  اخل��ا���س  ال��رتف��ي��ه��ي 
املجتمع  واأف���راد  الهوائية  وامل��ظ��الت 
بالتوقف  وامل��ت��ن��زه��ني  ال���ه���واه  م���ن 

حتى  الن�شاط  ممار�شة  ع��ن  امل��وؤق��ت 
ا���ش��ت��ق��رار احل��ال��ة امل��ن��اخ��ي��ة. وطماأن 
الإج��ت��م��اع اأف����راد اجل��م��ه��ور بوقوف 
كافة  على  املعنية  واجل��ه��ات  اللجنة 
للتعامل  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة  الإج��������راءات 
الأم������ث������ل م�����ع ت������ط������ورات ال���و����ش���ع 
بهدف حماية  باأول  اأول  ومعاجلتها 
الأرواح واملمتلكات وتقدمي امل�شاعدة 
ال�شرورية لكل من يحتاجونها من 
اأفراد املجتمع والأ�شر يف كافة املواقع 
واملدن والأحياء ال�شكنية داعياً اأفراد 

املجتمع للتوا�شل امل�شتمر مع غرف 
اأي  ع��ن  والإب����الغ  ال�شرطة  عمليات 
حالت طارئة ت�شتدعي التدخل على 
الرقم 999 ومركز الت�شال 901 

لال�شتف�شارات العامة.
ويف ختام الجتماع دعا العميد دكتور 
اأفراد املجتمع  اأحمد �شعيد الناعور، 
الهيئة  ع��ن  ي�����ش��در  م��ا  متابعة  اإىل 
والكوارث  الأزم���ات  لإدارة  الوطنية 
من ن�شرات حتذيرية واللتزام باتباع 
ال�شادرة عن  والتعليمات  الإر�شادات 
املخت�شة  واجلهات  ال�شارقة،  �شرطة 

حفاًظا على اأمنهم �شالمتهم.
بن  اأح��م��د  العميد  الإج��ت��م��اع  ح�شر 
املنطقة  �شرطة  اإدارة  مدير  دروي�س 
ال��و���ش��ط��ى. وامل���ق���دم دك��ت��ور حمدان 
را�شد الطنيجي رئي�س ق�شم الأزمات 
للعمليات  العامة  ب��الإدارة  والكوارث 
وحممد  ال�شارقة  ب�شرطة  املركزية 
الهيئة  م����ن  ال���ط���ن���ي���ج���ي  ح����م����دان 
الوطنية للطوارئ والأزمات مبركز 
الفرعية  اللجان  واأع�شاء  ال�شارقة 
الو�شطى  امل���ن���ط���ق���ت���ني  م�����ن  ب����ك����ل 

وال�شرقية.

�سرطة ال�سارقة تكثف اإجراءاتها ملواجهة تداعيات احلالة املناخية الراهنة

وكيل وزارة الدفاع ي�ستقبل م�ساعد وزير الدفاع الباك�ستاين يف معر�ض دبي للطريان 2019

الوكيل امل�ساعد لل�سناعات يلتقي وفدا برتغاليا يف معر�ض دبي للطريان 2019

الوطني لالإعالم ينظم ور�سة عمل حول حلول جوجل الرقمية

ف������������ق������������د امل�����������������دع�����������������و /
نيبال  ، �����ش����ان����ى   حم����م����د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)10542890(  رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

0529853895

فقدان جواز �سفر
عبدال�شكور   / امل��دع��و  فقد 
باك�شتان     ، اح��م��د  م��ن��ظ��ور 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )5163312cb( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0502156698

فقدان جواز �سفر فقدان  �شهادة  اأ�شهم ت
فقد ال�شيد / وفاء علي ح�شن 
�شادرة  ا�شهم  �شهادات  ال�شيخ 
القاب�شة  العاملية  ال�شركة  عن 
�شهم   1200 ب���ع���دد  ����ش���ه���ادة 
ارجاعها  ي���ج���ده���ا  م����ن  ع���ل���ى 
امل�������ذك�������ورة  ال�����������ش�����رك�����ة  اىل 
ال���رق���م  ع���ل���ى  الإت�����������ش�����ال  او 
م�شكورا.   0504439666
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

دبي،  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  نظمت 
ام�����س، وب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ي��وم العاملي 
ملتقى  م��ن  الثانية  ال����دورة  للطفل، 
والذي  حقوقك”،  “اعرف  ب��رن��ام��ج 
املجتمعي  ال���وع���ي  ن�����ش��ر  اإىل  ي��ه��دف 
قدرات  وب��ن��اء  الطفل  ح��ق��وق  بثقافة 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى رع���اي���ة الأط����ف����ال يف 
املوؤ�ش�شات التعليمية للتوعية بحقوق 
بهدف  حمايتها  على  والعمل  الطفل 
بالكامل  �شديقة  بيئة  اإىل  الو�شول 

لالأطفال.
وتاأتي الدورة الثانية من امللتقى، بعد 
الدورة  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح 
اأقيمت يف العام ال�شابق  الأوىل والتي 
التجارب يف جمال  اأب��رز  وا�شتعر�شت 
ت��ع��ري��ف الأط����ف����ال وامل��ح��ي��ط��ني بهم 

بحقوق الطفل.
ومب�����ش��ارك��ة ع����دد ك��ب��ري م���ن ممثلي 
ومن  واخل��ا���ش��ة  احلكومية  امل��دار���س 

بحماية  املعنية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
الطفل، ا�شتعر�س امللتقى اأوراق عمل 
م�����ش��ارك��ة يف برنامج  م���دار����س  لأرب����ع 
حقوقك”، ت�شمنت ت�شليطاً  “اعرف 
ل��ل�����ش��وء ع���ل���ى جت���ارب���ه���م واحل���ل���ول 
تطويرها  مت  ال����ت����ي  والب�����ت�����ك�����ارات 
للتوعية  ناجح  من��وذج  اإىل  للو�شول 

بثقافة حقوق الطفل.

املدير  ال�����ش��ام�����ش��ي،  م���ي���ث���اء  وق����ال����ت 
يف  الإن�شان  حقوق  لقطاع  التنفيذي 
هيئة تنمية املجتمع: “يحتفل العامل 
باليوم  ن��وف��م��رب  م���ن  ال��ع�����ش��ري��ن  يف 
مثالية  منا�شبة  وهي  للطفل،  العاملي 
الطفل  حقوق  على  ال�شوء  لت�شليط 
واملواثيق  التفاقيات  �شمنتها  التي 
التي  الدولية والقوانني والإج��راءات 

ثقافة  لن�شر  الإم��ارات  دولة  اتخذتها 
املرجعية  وت����وف����ري  ال���ط���ف���ل  ح���ق���وق 
برنامج  وي�شكل  حلمايتها.  القانونية 
امل�شاريع  اأح�����د  حقوقك”  “اعرف 
بيئة  اإىل  للو�شول  الهادفة  ال��واع��دة 
���ش��دي��ق��ة ب���ال���ك���ام���ل ل��ل��ط��ف��ل، حيث 
ح��ظ��ي ال���ربن���ام���ج م��ن��ذ اإط����الق����ه يف 
عدد  يف  دوري  بتزايد   ،2012 العام 

اجلهات امل�شاركة وات�شع عدد املدربني 
الطفل،  ب��ح��ق��وق  للتوعية  امل��وؤه��ل��ني 
العام  يف  امللتقى  ه��ذا  ان��ط��الق  وج���اء 
ال�شابق متوجاً لهذه اجلهود وموؤكداً 
على اأهمية تبادل اخلربات والتجارب 
لن�شر  ال�����ش��ب��ل  اأف�����ش��ل  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
ث��ق��اف��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل وح��م��اي��ة هذه 

احلقوق«.

منظمة  ملمثل  كلمة  امللتقى  وت�شمن 
الأمم املتحدة للطفولة “اليوني�شف” 
املنظمة  ج����ه����ود  ع����ن  ف���ي���ه���ا  حت�����دث 
الطفل،  بحقوق  التوعية  يف  الأممية 
كما اأقيم على هام�س امللتقى معر�س 
للمدار�س امل�شاركة يف برنامج “اعرف 
ابتكارات  ف��ي��ه  ع��ر���ش��ت  حقوقك”، 

املدار�س للتوعية بحقوق الطفل.

•• الفجرية -وام:

�شليم  حممد  ال��دك��ت��ور  �شعادة  اأك��د 
العلماء وكيل وزارة ال�شحة ووقاية 
جارية  ال���ش��ت��ع��دادات  اأن  امل��ج��ت��م��ع 
لإعداد م�شت�شفى الفجرية متهيدا 
حل�����ش��ول��ه ع��ل��ى الع��ت��م��اد ال���دويل 
موجها برفع الكفاءة الت�شغيلية من 
ناحية الكوادر الطبية والتمري�شية 
تنفيذا  الطبية  واملعدات  والأجهزة 
الر�شيدة  احل���ك���وم���ة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
املن�شاآت  جميع  حل�����ش��ول  ال��ه��ادف��ة 
ال�����ش��ح��ي��ة ع��ل��ى الإع��ت��م��اد ال���دويل 
متما�شية  لتكون   2021 بحلول 
والربوتوكولت  املعايري  اأرق��ى  مع 
ال���ع���امل���ي���ة مب����ا ي���ع���زز م���ك���ان���ة دول����ة 
الإم�������������ارات ك���وج���ه���ة م���ت���م���ي���زة يف 

البتكار وال�شياحة العالجية.

الدكتور  زي�����ارة  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
الفجرية  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ال���ع���ل���م���اء 
�شعادة  ي��راف��ق��ه  الأ����ش���ن���ان  وم���رك���ز 
ال�شركال  حممد  يو�شف  ال��دك��ت��ور 
الوكيل امل�شاعد لقطاع امل�شت�شفيات 
التفقدية  اإط���ار ج��ولت��ه  وذل���ك يف 
املن�شاآت  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
ال�شحية التابعة للوزارة والوقوف 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
املتعاملني  وخ����دم����ات  ل��ل��م��ر���ش��ى 
لتعزيز قنوات التوا�شل معهم حول 
الإجراءات  ناحية  الأداء من  جودة 
اأف�شل  وت��وف��ري  الطبية  وال��ربام��ج 
اخلدمات التي تتخطى توقعاتهم. 
وا���ش��ت��م��ع ال��دك��ت��ور ال��ع��ل��م��اء خالل 
اإىل  الفجرية  م�شت�شفى  يف  جولته 
املر�شى  ب��ع�����س  وم��الح��ظ��ات  اآراء 
وامل��راج��ع��ني واجتمع م��ع ع��دد من 

الكادر الطبي الذي قدم �شرحا حول 
الإجراءات واآلية العمل بامل�شت�شفى 
وتطلعاتهم  الح���ت���ي���اج���ات  واأه������م 
امل�شتقبلية يف املجال ال�شحي داعيا 
اجلهود  م�شاعفة  اإىل  امل��وظ��ف��ني 
وتبني احللول املبتكرة مبا ميكنهم 
م�����ن ت����ق����دمي اأف���������ش����ل اخل����دم����ات 
واإ�شعاد املر�شى وتلبية احتياجاتهم 
على اأكمل وجه اإ�شافة اإىل توظيف 
وا�شتقطاب  ال���ذك���ي���ة  اخل����دم����ات 
اأف�شل املمار�شات واخلربات العاملية 

وتوفري بيئة جاذبة لالبتكار.
ال�شيدلية  حت��دي��ث��ات  على  واط��ل��ع 
ال��روب��وت��ي��ة ون��ظ��ام ���ش��رف الأدوي���ة 
البتكارات  اأح������دث  ع��ل��ى  ال���ق���ائ���م 
ال�شالمة  جم�������ال  يف  ال���ت���ق���ن���ي���ة 
ال�����دوائ�����ي�����ة ب����ه����دف ت���ق���ل���ي���ل م���دة 
الر�شيدة  والإدارة  املر�شى  انتظار 

“الباركود”  وا�شتخدام  للمخزون 
الطبية  الأخ���ط���اء  للتقليل  ك�����اأداة 
وال��ت��اأك��د م��ن ح��ف��ظ الأدوي�����ة على 
النحو الأمثل وذلك �شمن حر�س 
ال�����وزارة ع��ل��ى ت��وف��ري ن��ظ��ام دوائي 
ي��ت�����ش��م ب��ال��ك��ف��اءة وال��ف��ع��ال��ي��ة وفق 

معايري عاملية.
دور  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  ال���دك���ت���ور  ون����وه 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال���ف���ج���رية يف درا����ش���ة 
م�شروع “اإم جني” وهو تطبيق ذكي 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  ع��ل��ى  يعتمد 
ل���ت�������ش���خ���ي�������س ح����دي����ث����ي ال���������ولدة 
الوراثية  الأم��را���س  ع��ن  والك�شف 
للوجه من  اأخ��ذ �شورة  عن طريق 
باأي اختبارات للدم  دون ال�شتعانة 
بالإ�شافة  متخ�ش�شة  حتاليل  اأو 
اجللطة  خ����دم����ات  م�������ش���روع  اإىل 
امل�شاريع  اأب������رز  اأح�����د  ال���دم���اغ���ي���ة 

ال���وزارة  مب�شت�شفيات  التطويرية 
اإلكرتونية  وه��و ع��ب��ارة ع��ن وح���دة 
لرعاية مر�شى اجللطات الدماغية 
وذلك لتوحيد اخلدمات العالجية 
املجال. من جانبه  هذا  املقدمة يف 
ال�شركال  ي��و���ش��ف  ال��دك��ت��ور  اأ����ش���ار 
يتميز  الفجرية  م�شت�شفى  اأن  اإىل 
واآخ���ر  للثال�شيميا  ق�����ش��م  ب���وج���ود 
اأف�شل  ي��ق��دم��ان  ال���ن���ووي  ل��ل��ط��ب 
التخ�ش�شية  ال�شحية  اخل��دم��ات 
لفتا  املجالني  هذين  يف  للمر�شى 
والطوارئ  احل���وادث  ق�شم  اأن  اإىل 
بامل�شت�شفى ي�شهد اأعمال تطويرية 
لزيادة الطاقة ال�شتيعابية تزويده 
والتقنيات  وامل����ع����دات  ب���الأج���ه���زة 
الت�شخي�س  واأن���ظ���م���ة  ال���رق���م���ي���ة 
وال������ع������الج امل�����ت�����ط�����ورة وامل����واك����ب����ة 
لتقدمي  وال�شعي  العاملية  للمعايري 

احتياجات  تلبي  متميزة  خ��دم��ات 
وفق  وال��ك��ف��اءة  بال�شرعة  امل��ر���ش��ى 

املعايري املعتمدة.
العلماء  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  زار  ك��م��ا 
ال�شركال  يو�شف  ال��دك��ت��ور  برفقة 
واطلع  بالفجرية  الأ���ش��ن��ان  م��رك��ز 
على اأداء املركز واخلطة الت�شغيلية 
العاملة  وال��ك��وادر  الإدارة  والتقى 

من  املزيد  بذل  اأهمية  على  موؤكدا 
املر�شى  احتياجات  لتلبية  اجله��ود 
برامج  ال��وزارة لديها  اأن  اإىل  لفتا 
وخطط متقدمة لر�شد احتياجات 
املتطلبات  ال�شحية وتوفري  املراكز 
الالزمة للتاأكد من تقدمي خدمات 
لإ�شعاد  م��ت��م��ي��زة  ���ش��ح��ي��ة  رع���اي���ة 
املر�شى من خالل توفري الكفاءات 

امل��ن��ا���ش��ب��ة وت��ط��ب��ي��ق بيئة  ال��ط��ب��ي��ة 
الر�شا  وحتقيق  اإل��ك��رتون��ي��ة  عمل 
الوظيفي لينعك�س اإيجاباً على اأداء 

املركز لإ�شعاد املر�شى.
الدكتور  اأث��ن��ى  ال���زي���ارة  خ��ت��ام  ويف 
الطبي  الطاقم  اأداء  على  العلماء 
والإداري وحثهم على تقدمي اأف�شل 

اخلدمات وفق املعايري املعتمدة .

�سمن جه�د حك�مة الإمارات لإ�سراك املتعاملني يف ت�سميم خدمات قبل الطلب 

عهود الرومي ت�سارك الأ�سر الإماراتية ور�سة عمل لتطوير اخلدمات ال�ستباقية

وكيل ال�سحة يتفقد م�ست�سفى الفجرية ومركز الأ�سنان

•• دبي-وام:

�شاركت معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�شعادة وجودة احلياة 
الإماراتية يف  الأ�شر  ال��وزراء، جمموعة من  رئا�شة جمل�س  مدير عام مكتب 
ور�شة عمل تفاعلية نظمتها الإدارة الفرتا�شية للخدمات ال�شتباقية يف وزارة 
الال م�شتحيل يف اإمارة عجمان، هدفت لإ�شراكهم يف ت�شميم خدمات ا�شتباقية 

قبل الطلب، ت�شهم يف حت�شني جودة احلياة يف جمتمع دولة الإمارات.
واأكدت معايل الرومي - خالل حوارها مع الأ�شر الإماراتية الذي تناول �شبل 
حكومية  خدمات  ت�شميم  اأن   - تطلعاتهم  ت�شتبق  حكومية  خدمات  تطوير 
التطوير  جل��ه��ود  حم���ورا  مي��ث��ل  املتعاملني  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة  �شهلة  ا�شتباقية 
تنعك�س  متعاملني  جت��ارب  وتوفري  احلكومية  باخلدمات  لالرتقاء  الهادفة 
�شاحب  توجيهات  يج�شد  ما  حياتهم،  ج��ودة  م�شتويات  وتعزز  عليهم  اإيجابا 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، بالرتكيز على املتعامل واإعادة ت�شميم مفهوم 
العمل احلكومي بال�شراكة مع املجتمع. وقالت وزيرة الدولة لل�شعادة وجودة 

احلياة “ اإن حكومة دولة الإمارات ت�شعى لبناء مناذج عمل مبتكرة يف تقدمي 
من  ومتكنهم  عموما،  واملجتمع  واأ�شرهم  املتعاملني  حياة  ت�شهل  اخل��دم��ات، 
وقت،  اأي  ويف  كانوا  اأينما  ا�شتباقية،  متكاملة  �شاملة  خدمات  على  احل�شول 
الال  وزارة  يف  ال�شتباقية  اخلدمات  لإدارة  الأ�شا�شية  املهمة  ميثل  ما  وذل��ك 
تبنيها يف  ت��ق��دمي من���اذج مي��ك��ن  ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة يف  ب��رتج��م��ة  م�شتحيل، 

اخلدمات التي تطورها«.
احلياة  وج��ودة  لل�شعادة  الدولة  وزي��رة  بني  حواريا  تفاعال  الور�شة  و�شهدت 
مناذج  حول  وحاورتهم  لآرائهم  ا�شتمعت  حيث  امل�شاركة،  الإماراتية  والأ�شر 
وحتقيق  ومي�شرة  �شهلة  بطرق  عليها  للح�شول  يتطلعون  التي  اخل��دم��ات 
ال�شتباقية  امل��رج��وة لهم ولأ���ش��ره��م. ومت عر�س من��وذج اخل��دم��ات  ال��ف��ائ��دة 
الال  وزارة  ال�شتباقية يف  للخدمات  الفرتا�شية  الإدارة  التي �شممها فريق 
وال�شتماع  لها،  املقرتح  الت�شميم  وعر�س  املجتمع،  مع  بال�شراكة  م�شتحيل 
اإطار  يف  وذل���ك  ال��ن��ه��ائ��ي،  الت�شميم  يف  لت�شمينها  التطويرية  اآرائ��ه��م  اإىل 
قبل  للمتعاملني  تقدم  مرتابطة  ا�شتباقية  خدمات  لتطوير  الإدارة  جهود 
طلبها. وقدم فريق اإدارة اخلدمات ال�شتباقية �شرحا مف�شال حول النموذج 

التجريبي للخدمات ال�شتباقية، ملجموعة من املتعاملني من خمتلف �شرائح 
املجتمع بح�شور الفريق املتخ�ش�س من ممثلي اجلهات احلكومية، وذلك يف 
اإطار جهود تنفيذ خمرجات الجتماع الأول للفريق القيادي التي اأكدت اأهمية 
اإ�شراك املتعامل يف ت�شميم اخلدمات واختبار الباقات اخلدمية قبل اإطالقها 
لتحديد فر�س التح�شني وتطويرها قبل تطبيقها على اأر�س الواقع. وا�شتمع 
فريق العمل خالل الور�شة التفاعلية اإىل اأفكار املتعاملني واقرتاحاتهم ب�شاأن 
تطوير اخلدمات ال�شتباقية املرتبطة بالأ�شرة، مبا يتالءم مع احتياجاتهم 
دولة  حكومة  جهود  دعم  يف  وي�شهم  و�شريعة،  �شهلة  خدمات  جتربة  لتوفري 

الإمارات لتعزيز ال�شراكة مع املجتمع.
م�شتحيل  ال��ال  وزارة  يف  ال�شتباقية  للخدمات  الفرتا�شية  الإدارة  وتهدف 
املتعامل عرب تبني مناذج عمل جديدة من خالل ت�شميم  اإىل ت�شهيل رحلة 
خدمات مبتكرة وتطويرها بناء على توقع احتياجات املتعاملني وتف�شيالتهم 
اإعادة  والتعرف عليها م�شبقا، مبا يج�شد توجهات حكومة دولة الإم��ارات يف 
�شياغة مالمح اخلدمات احلكومية امل�شتقبلية باأ�شاليب اأكرث فاعلية لتمكني 
اإيجابي يف  تاأثري  واإح��داث  و�شهولة،  بي�شر  اإجن��از معامالتهم  املتعاملني من 

جودة حياة اأفراد املجتمع.
30 ور�شة  اأكرث من  اأ�شهر   3 اإدارة اخلدمات ال�شتباقية على مدى  وعقدت 
الإ�شرافية  الفرق  الدولة، عملت من خاللها  اإم��ارات  كافة  تفاعلية يف  عمل 
عدد  ت�شميم  على  احلكومية  اجل��ه��ات  ممثلي  م��ن  والفنية  والتخ�ش�شية 
امل�شرتك  الت�شميم  جل�شات  خمرجات  على  بناء  ال�شتباقية،  اخل��دم��ات  من 
اخلدمات  جم��ال  يف  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  درا���ش��ة  وب��ع��د  املتعاملني  م��ع 

ال�شتباقية.
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن  بالذكر  جدير 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، اأطلق وزارة الال 
م�شتحيل، يف اأبريل املا�شي، يف مبادرة حكومية غري م�شبوقة عامليا، وهي وزارة 
افرتا�شية يتوىل اإداراتها وزراء يف حكومة دولة الإمارات، وتعمل على اإعادة 
مهمة،  وطنية  ملفات  توليها  خ��الل  من  احلكومي  العمل  منظومة  هند�شة 
وت�شكل منظومة عمل اإماراتية تتبنى �شناعة التغيري الإيجابي واإيجاد حلول 
الحتياجات  تلبي  فر�س  اإىل  وحتويلها  ا�شتثنائية  لتحديات  ونوعية  فعالة 

ب�شكل ا�شتباقي.

•• ال�صارقة -وام:

�شهد معر�س ال�شارقة للطوابع الربيدية الذي انطلق ام�س 
ب��ال�����ش��ارق��ة اإق��ب��ال ك��ب��ريا م��ن خمتلف ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة من 
الدولة  داخ��ل  من  الربيدية  والطوابع  العمالت  جمع  ه��واة 
وخارجها. واأكد �شعادة عبداهلل خوري رئي�س جمعية الإمارات 
لهواة الطوابع اأن معر�س ال�شارقة للطوابع الربيدية ا�شتقبل 
هذا العام عددا كبريا من الزوار خالل يوميه الأول والثاين 
املحلي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال���رائ���دة  مكانته  يعك�س  ال���ذي  الأم����ر 
على  تقت�شر  ل  امل��ع��ر���س  اأه��م��ي��ة  اأن  اإىل  م�شريا   .. وال��ع��امل��ي 
ا�شتعرا�س دور الربيد للتوا�شل والتعارف فح�شب بل تتعدى 

ذلك اإىل ا�شتعرا�س تاريخ الدول امل�شاركة اأي�شا والتعرف على 
الغني  الإم����ارات  بتاريخ  ال��ع��امل  و تعريف  ح�����ش��ارات ج��دي��دة 
بالإرث  بهدف تعزيز مكانتها عامليا من خالل هذا الهتمام 
الإن�شاين الذي يدخل �شمن اأولويات جمتمع الإمارات الذي 

يحر�س دائما على حماية الرتاث واملكت�شفات الوطنية.
من  متخ�ش�شني  م�شاركة  �شهد  املعر�س  اأن  خ��وري  واأو���ش��ح 
معلومات  املعر�س  اأي���ام  طيلة  يقدمون  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
من وحي الثقافة املحلية لبلدانهم، من خالل الطوابع واملواد 
ع�شر  التا�شع  القرن  اإىل  بع�شها  تاريخ  يعود  التي  الربيدية 
دولية  بريدية  هيئة   85 م��ن  اأك��رث  م�شاهمة  اإىل  م�شريا   ..
والتي  جمعها  وه��واة  الطوابع  جت��ارة  يف  متخ�ش�شة  وجهات 

والعمالت  الطوابع  من  ومنتقاة  مميزة  جمموعات  تعر�س 
الورقية النادرة.

وا�شعة  دول��ي��ة  م�شاركة  العا�شرة  دورت���ه  يف  امل��ع��ر���س  وي�شهد 
عمان  و�شلطنة  والكويت  وال��ع��راق  ونيوزيلندا  ا�شرتاليا  من 
دولتي  ج��ان��ب  اإىل  وال��ب��ح��ري��ن  ال�شعودية  العربية  واململكة 
عن  ف�شال  م��رة  لأول  ت�شاركان  اللتان  والباك�شتان  ال�شني 
امل�شاركة املحلية من الهيئات واملوؤ�ش�شات الربيدية الإماراتية 
ك��م��ا ���ش��ي��ت��م ال���ي���وم اخل��م��ي�����س ت��ن��ظ��ي��م حم���ا����ش���رات ون�����دوات 
مزادا  اجلمعة  غد  يوم  و�شيطلق  والباعة  للهواة  متخ�ش�شة 
كبريا للطوابع والعمالت النادرة الذي من املتوقع اأن ي�شهد 

اإقبال كبريا من الهواة وحمبي املقتنيات النادرة.

اإقبال على معر�ض ال�سارقة للطوابع الربيدية

هيئة تنمية املجتمع تنظم اإعرف حقوقك
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز اكورا اي�شتيتك الطبي 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2716209 

تعديل ا�شم جتاري من/مركز اكورا اي�شتيتك الطبي ذ.م.م  

ACCURA AESTHETIC MEDICAL CENTER LLC

اىل/مركز الرتا اي�شتيتك الطبي ذ.م.م

ULTRA AESTHETIC MEDICAL CENTER LLC

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

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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•• دبي -وام:

ب�����داأت ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ب���دب���ي ممثلة 
مب�������ش���ت�������ش���ف���ى را������ش�����د ب���اإ����ش���ت���خ���دام 
اآلم  واإزال������ة  ل��ع��الج  م��ت��ط��ورة  تقنية 
جراحية  بخطوة  العنقي  الغ�شروف 
بدبي  ال�����ش��ح��ة  هيئة  ل��ت��ك��ون  واح����دة 
م�شتوى  ع��ل��ى  �شحية  موؤ�ش�شة  اأول 
التي  التقنية  ه��ذه  ت�شتخدم  ال��دول��ة 
حققت جناحا كبريا يف عالج ع�شرات 
دون  امل�شت�شفى  يف  املر�شية  احل���الت 

اأية م�شاعفات �شلبية.
قا�شم  ع����ب����داهلل  ال���دك���ت���ور  واأو������ش�����ح 
جراحة  ق�������ش���م  رئ���ي�������س  ا����ش���ت�������ش���اري 
اأهمية  را���ش��د  مب�شت�شفى  الأع�����ش��اب 
التي  التقنية املتطورة  ا�شتخدام هذه 
وقدرتها  ال�شتخدام  ب�شهولة  تت�شم 
لدى  نهائي  ب�شكل  الأمل  اإزال���ة  على 
ب�شكل  احلالة  ت�شخي�س  بعد  املر�شى 
دقيق والتاأكد من مدى منا�شبة هذه 
خالل  م��ن  املر�شية  للحالة  التقنية 

اإجراء الت�شوير بالرنني املغناطي�شي 
.»MRI«

من  اإج���راوؤه���ا  يتم  العملية  اإن  وق���ال 
خالل جرح �شغري يف املنطقة الأمامية 
للعنق بطول 3 �شنتيمرتات بطريقة 
الغ�شروف  اإزال��ة  يتم  حيث  جتميلية 
ب��اإ���ش��ت��خ��دام امل��ج��ه��ر اجل��راح��ي الذي 
الأفقية  ال���ع���د����ش���ات  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ي��ع��م��ل 
ولي�س العمودية ويتم بعد ذلك و�شع 

الغ�شروف  مكان   »cage« الدعامة 
عدم  ت�شمن  متطورة  باآلية  وتثبيتها 
حركة هذه الدعامة وبدون ا�شتخدام 
براغي اأو �شفائح بني فقرات العمود 
الثبات  ب  ت��ت�����ش��م  ك���ون���ه���ا  ال���ف���ق���ري 
و�شعها  يتم  التي  امل��ك��ان  يف  التلقائي 

فيه.
الدعامة  ه��ذه  ا�شتخدام  اأن  واأو���ش��ح 
امل�شتغرق  ال��وق��ت  تقليل  يف  ي�����ش��اه��م 
الن�شف  اىل  ال���ع���م���ل���ي���ة  لإج������������راء 
وا�شتخدام كمية ووقت اأقل يف مرحلة 
اإ���ش��اف��ة اىل ع���دم احلاجة  ال��ت��خ��دي��ر 
اإىل اجراء اأ�شعة خالل العملية؛ مما 
املري�س  ت��ع��ر���س  تقليل  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 

والطاقم الطبي لالأ�شعة.
واأ�شاف اأن التقنية تتميز مب�شاهمتها 
يف تقليل الأج�شام املعدنية يف اجل�شم 
اإ�شافة اىل حت�ّشن حالة املري�س بعد 
العملية  وان  مبا�شرة خا�شة  العملية 
ويتم  ب�����ش��ي��ط��ة  ت����ك����ون  اجل����راح����ي����ة 
بدون  جتميلية  ب��ط��ري��ق��ة  خياطتها 

غرز خارجية م�شريا اإىل اأن امل�شت�شفى 
جنح حتى الآن يف اإجراء اأكرث من 40 
عملية باإ�شتخدام هذه التقنية تكللت 
كانوا  ملر�شى  التام  بالنجاح  جميعها 
���ش��دي��دة يف منطقة  اآلم  ي��ع��ان��ون م��ن 
العنق واليد و�شغط الغ�شروف على 
الأع�����ش��اب واحل��ب��ل ال�����ش��وك��ي ب�شبب 

افتقاره خل�شائ�شه املرنة.
التي  امل��ت��ع��ددة  الأ����ش���ب���اب  اإىل  ول��ف��ت 
الغ�شروف  وظ�����ائ�����ف  ع���ل���ى  ت�����وؤث�����ر 
وم��ن��ه��ا: من��ط احل��ي��اة غ��ري ال�شحي 
وال�����ع�����وام�����ل اجل���ي���ن���ي���ة وال���ت���دخ���ني 
وال�����وزن ال���زائ���د واجل��ل��و���س اخلاطئ 
اأعرا�س  اىل  م�شريا  طويلة  لأوق���ات 
بظهور  واملتمثلة  الغ�شرويف  النزلق 
ميتد  وقد  الظهر  اأ�شفل  �شديدة  اآلم 
الأمل اإىل املوؤخرة واأ�شفل ال�شاق واآلم 
مل�شافات طويلة وتقل�شات  امل�شي  عند 
بع�شالت الظهر وال�شاقني عند امل�شي 
وع��دم ال��ق��درة على ال��وق��وف لفرتات 

طويلة.

•• دبي-وام:

انطلقت ام�س يف دبي فعاليات املنتدى العاملي لالبتكارات يف البيئات الهام�شية 
من 70 بلدا لبحث  القرار  و�شناع  اخلرباء  من   300 مب�شاركة   GFIME
املتعلقة  وال�شيا�شات  والتنمية  والبتكار  البحوث  م�شتوى  على  التطورات  اآخ��ر 
بالزراعة واإنتاج الأغذية يف البيئات الهام�شية يف العامل. و�شهدت فعاليات اليوم 
الغذائي والبتكار -  اأقيم حتت �شعار يوم الأم��ن  اأطلق  الأول للمنتدى - الذي 
حلقات نقا�س رفيعة امل�شتوى �شارك فيها وزراء و�شناع �شيا�شات ومبتكرون من 
قبل  الهام�شية من  البيئات  العاملي حول  املنتدى  وينظم   . العامل  اأنحاء  جميع 
الغذائي ومكتب  الأمن  بالتعاون مع مكتب  اإكبا  امللحية  للزراعة  الدويل  املركز 
البيئة- وهيئة  للتنمية  الإ�شالمي  والبنك  الإم���ارات  دول��ة  يف  املتقدمة  العلوم 

وذلك  الزراعي  البتكار  ومركز  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  وجائزة  اأبوظبي 
بدعم من �شتى ال�شركاء مبن فيهم جمموعة املكتب ال�شريف للفو�شفاط باملغرب. 
وقالت معايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة دولة امل�شوؤولة عن 
ملف الأمن الغذائي يف الدولة خالل كلمة لها خماطبة املندوبني اأثناء اجلل�شة 
الفتتاحية : “ يقدر وجود ما يزيد على 1،7 مليار �شخ�س يف بيئات هام�شية، 
حيث يقطنها 70 يف املائة من ال�شريحة الأ�شد فقرا على م�شتوى العامل وكثري 
من �شكانها هم من املزارعني اأ�شحاب احليازات ال�شغرية والذين يعتمدون كليا 

يف  ال�شكان  عدد  بزيادة  للتوقعات  ونظرا  والدخل،  الغذاء  لتاأمني  الزراعة  على 
اإىل جانب التوقعات بتاأثري التغري املناخي يف قدرتهم على زراعة  هذه املناطق 
اأن هذه  املحا�شيل ب�شبب تواتر موجات اجلفاف وارتفاع درج��ات احل��رارة جند 
املناطق من  الكامنة لهذه  القدرات  اإط��الق  �شبل  الأه��م ل�شتك�شاف  الفرتة هي 

خالل توظيف التقنية املتطورة والعلوم احليوية لتح�شني غالل املحا�شيل«.
واأ�شافت معاليها يف كلمتها اأمام اللجنة الوزارية حول اإطالق قيمة البتكارات 
الزراعية والغذائية ودعمها وم�شتقبل ال�شتثمارات الذكية : “ اإن دولة الإمارات 
ت�شمل  التي  املحا�شيل  ل��زراع��ة  امل��ن��اوئ��ة  وال��ظ��روف  القا�شي  مبناخها  العربية 
وتقل�س  الرتبة  ج��ودة  و�شعف  ال�شنوية  املطرية  الهطولت  م�شتوى  انخفا�س 
قياديا  دورا  ت��ويل  م��ن  ميكنها  منا�شبا  موقعا  تتبواأ  اجلوفية  امل��ي��اه  م�شتويات 
للنهو�س بالزراعة املدعومة بالتقنية ل�شيما يف جمال البيئات الهام�شية �شحيح 
راأ�شها الوقود  اأخرى وعلى  اأنه ينعم مبوارد  اإل  البلد يقع �شمن هذه الفئة  اأن 
الأحفوري الذي ميده بالرثوة التي متكنه من لعب دور مهم يف هذا املجال وي�شر 
مكتب الأمن الغذائي اأن ي�شت�شيف املنتدى بالتعاون مع اإكبا وا�شتك�شاف طرق 

لزيادة اإنتاج املحا�شيل وتعزيز اجلدوى القت�شادية للبيئات الهام�شية«.
و�شاركت يف اللجنة الوزارية اأي�شا معايل �شارة بنت يو�شف الأمريي وزيرة دولة 
ال�شوء  معاليها  �شلطت  املناق�شات  وخ��الل  املتقدمة،  العلوم  ملف  عن  امل�شوؤولة 
بالأولوية  حتظى  التي  اجل��وان��ب  م��ن  جانبا  الغذائي  الأم���ن  اعتبار  �شبب  ع��ن 

اإر�شاد  ال��ذي يعمل على  املتقدمة يف دول��ة الإم��ارات  العلوم  العلمية لدى مكتب 
العلماء والباحثني يف اجلامعات ومراكز البحوث يف الإمارات وتوجيه جهودهم 
البحثية يف هذه املجالت. وقال الدكتور بندر بن حممد بن حمزة حجار رئي�س 
اأن  للتنمية  الإ�شالمي  البنك  ي��درك   “  : للتنمية  الإ�شالمي  البنك  جمموعة 
لأن  ونظرا  الفقر  براثن  من  للتمل�س  الأف�شل  ال�شبيل  هو  القت�شادي  النمو 
الزراعة متثل العمود الفقري للنمو يف البيئات الهام�شية فعلينا مد يد العون 
لهذا القطاع من خالل البحوث الزراعية املبتكرة وال�شتثمارات ال�شرتاتيجية 
الأمر الذي يجعلنا ن�شع العلوم والتكنولوجيا والبتكار يف �شميم عمل البنك 

من خالل حتفيز �شتى املبادرات الداعمة للزراعة يف بلداننا الأع�شاء«.
واأ�شاف معايل الدكتور حجار: “ اإن مهمتنا يف البنك الإ�شالمي للتنمية تكمن 
العامل حيث  التنمية يف  وامل�شتدامة لأكرب حتديات  املبتكرة  ت�شجيع احللول  يف 
نعمل على حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة التي و�شعتها الأمم املتحدة”. من 
جانبها قالت �شعادة رزان خليفة املبارك الع�شو املنتدب لهيئة البيئة – اأبوظبي 
اأن نكون طرفا يف املنتدى العاملي لالبتكار  “ ي�شرنا  اإكبا:  اإدارة  ورئي�س جمل�س 
باأن  الإم���ارات، معربا عن ثقته  الهام�شية والأول من نوعه يف دول��ة  البيئات  يف 
اإدخال حما�شيل ذكية  التي ت�شتمل على  الذكية  الزراعة  ا�شرتاتيجيات  تطبيق 
مناخيا مثل الكينوا وال�شاليكورنيا والدخن وتو�شيع نطاق زراعتها من �شاأنه اأن 
يلعب دورا بارزا يف اإحداث تاأثريات اإيجابية تطال حياة �شكان البيئات الهام�شية. 

وقالت الدكتورة اأ�شمهان الوايف مدير عام اإكبا يف كلمتها الفتتاحية: “ انطالقا 
اإكبا كمركز عاملي لالمتياز يركز على ق�شايا امللوحة وندرة املياه يف  من موقع 
البيئات  م�شتقبل  بحماية  املركز  يلتزم  عاما   20 من  لأكرث  الهام�شية  البيئات 
الفقر  من  بحالة  العامل  �شكان  من  املائة  يف  الهام�شية حيث يعي�س قرابة 70 
الأك��رث عر�شة  ن�شمة هي  1،7 مليار  التي يقطنها قرابة  املناطق  املدقع وه��ذه 
امللوحة  اأنها تواجه م�شكالت جمة، منها  املناخية ناهيك عن  بالتغريات  وتاأثرا 

وندرة املياه.
واأ�شافت الوايف : “ نظرا لت�شاع نطاق التغري املناخي وزيادة تاأثرياته اإىل جانب 
واملبتكرين  ال�شيا�شات  �شناع  كافة  اأدع��و  باخلطر  تنذر  التي  العوامل  غريه من 
اأف�شل ل�شالح �شكان  اليوم كي نعمل معا على �شمان م�شتقبل  املجتمعني معنا 
التاأثري  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  املنتدى  تنظيم  مت  ولقد  الهام�شية  البيئات 
النظم الإيكولوجية والزراعة  املناخي ومتلح الرتبة واملياه على  الهائل للتغري 
وم�شادر املعي�شة والأمن الغذائي يف البيئات الهام�شية”. ويكمن الهدف الرئي�شي 
للمنتدى الذي يت�شادف انعقاده مع احتفالت الذكرى ال�شنوية الع�شرين على 
تاأ�شي�س اإكبا من قبل حكومة دولة الإمارات والبنك الإ�شالمي للتنمية يف حتديد 
ال�شيا�شات ال�شائبة واإيجاد حلول مبتكرة للتخفيف من تاأثريات التغري املناخي 
يقف يف طليعة  الذين هم من  ال�شغرية  احل��ي��ازات  اأ�شحاب  امل��زارع��ني  ومتكني 

الإنتاج الزراعي. 

•• دبي- وام:

مبادلة  ����ش���رك���ة  م�����ن  ك�����ل  وق����ع����ت 
خليفة  وجامعة  مبادلة  لال�شتثمار 
اتفاقية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ل��ل��ع��ل��وم 
الأبحاث  جم��ال  يف  م�شرتك  تعاون 
وال���ت���ط���وي���ر ع����رب م����رك����ز اأب����ح����اث 
وابتكار الطريان. وتهدف التفاقية 
طموحات  دع����م  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل 
وت��ر���ش��ي��خ مكانتها  الإم������ارات  دول���ة 
ع��امل��ي لقطاع  ك��م��رك��ز  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
جهود  اإط����ار  يف  ال���ط���ريان،  �شناعة 
الثورة  م��ت��ط��ل��ب��ات  لتلبية  ال���دول���ة 
ال�شناعية الرابعة. ووقع التفاقية 
.. كل من بدر �شليم العلماء، رئي�س 
�شركة  يف  ال��ط��ريان  �شناعة  وح���دة 
م��ب��ادل��ة، وال��دك��ت��ور ع���ارف �شلطان 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  احلمادي، 
جل���ام���ع���ة خ���ل���ي���ف���ة، وذل�������ك خ���الل 

معر�س دبي للطريان 2019 .
ومب����وج����ب الت���ف���اق���ي���ة اجل����دي����دة، 
وابتكار  اأب���ح���اث  م��رك��ز  ي�شت�شرف 
ال������ط������ريان م����رح����ل����ة ج������دي������دة يف 
ت���وظ���ي���ف ت��ط��ب��ي��ق��ات م��ت��ق��دم��ة يف 
الأبعاد  ث��الث��ي��ة  ال��ط��ب��اع��ة  جم���ايل 
الأ�شياء”  “اإنرتنت  وا����ش���ت���خ���دام 
من  ك��ل  يف  ال�شناعية،  ل��الأغ��را���س 
“�شرتاتا للت�شنيع” و�شركة  �شركة 
“�شند” اململوكتني بالكامل ل�شركة 
 “ ���ش��رتات��ا   “ وت��ع��د  “مبادلة”. 
�شركة متخ�ش�شة يف �شناعة اأجزاء 
ال��ط��ائ��رات م��ن امل����واد امل��رك��ب��ة، اأما 
“�شند” فهي �شركة رائدة يف تقدمي 
خدمات ال�شيانة والإ�شالح والعمرة 
مركز  وي�شهم  الطائرات.  ملحركات 
اأب��ح��اث واب��ت��ك��ار ال��ط��ريان، ب�شفته 
على  ت��رك��ز  رائ����دة  بحثية  موؤ�ش�شة 
توفري  يف  امل��ت��ق��دم��ة،  التكنولوجيا 
الت�شنيع  مبجال  مبتكرة  اأ�شاليب 
الأمتتة.وقال  تقنية  على  اعتمادا 
بدر �شليم �شلطان العلماء : “ لقد 
خليفة  ج��ام��ع��ة  م��ع  ال��ت��ع��اون  �شكل 
الطريان  وابتكار  اأب��ح��اث  مركز  يف 
على مدى الأعوام اخلم�شة املا�شية 
مثال فريدا على ما ميكن للتعاون 
بني ال�شركات ال�شناعية واملوؤ�ش�شات 
الأكادميية حتقيقه من اإجنازات يف 
يف  ال��ط��ريان  �شناعة  قطاع  تطوير 

الدولة«.
واأ���ش��اف : “ يعد امل��رك��ز، الربنامج 

م�شرتك،  ب�شكل  متويله  يتم  ال��ذي 
املنطقة مبجال  الأول من نوعه يف 
التعاون  وي��ع��زز  ال��ط��ريان،  �شناعة 
والتطوير  ال���ب���ح���ث  ف����ري����ق  ب�����ني 
الأكادميية ورواد ال�شناعة لتحقيق 
تكري�س  يف  يتمثل  م�����ش��رتك  ه���دف 
مكانة دول��ة الإم��ارات كمركز عاملي 
اأن  اإىل  ول��ف��ت  ال��ط��ريان.  ل�شناعة 
للطلبة  ف��ر���ش��ة  ي���وف���ر  ال���ربن���ام���ج 
الإم��ارات��ي��ني لإي��ج��اد ح��ل��ول عملية 
�شناعة  تواجهها  ال��ت��ي  للتحديات 
الطريان، وي�شاهم يف بناء نخبة من 
الكوادر املحلية القادرة على تطوير 
امل�شتقبل،  لتحديات  مبتكرة  حلول 
موا�شلة  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه  ع���ن  م��ع��رب��ا 
م�شريتنا املتميزة من خالل تعزيز 
جهودنا  وحتفيز  التقنية  ق��درات��ن��ا 
لبناء  والتطوير  البحث  جم��ال  يف 
ل��ل��ن��م��و يف دولة  م�������ش���ارات ج���دي���دة 
قال  ج���ان���ب���ه،  م����ن  الإمارات.”? 
اإىل  “ ا�شتنادا  احل��م��ادي:  الدكتور 
���ش��ج��ل��ن��ا احل���اف���ل ب���ال���ن���ج���اح، ميثل 
�شركة  مع  التعاون  اتفاقية  متديد 
لتكثيف  ج���دي���دا  ح���اف���زا  م���ب���ادل���ة 
التقنيات  اأح�����دث  ح����ول  الأب����ح����اث 
واحللول يف قطاع �شناعة الطريان، 
�شهدت  الأوىل  املرحلة  اإىل  م�شريا 
ت����ق����دمي ث������الث ب����������راءات اخ������رتاع 
املواد  معاجلة  بتكنولوجيا  متعلقة 
على  ال��ت��ق��دمي  �شيتم  فيما  امل��رك��ب��ة 

املزيد يف امل�شتقبل القريب«.
ن�شهد  اأن  “ ي�����ش��ع��دن��ا   : واأ����ش���اف���ت 
حلول  تطوير  يف  اأبحاثنا  م�شاهمة 
والتي  وف����ري����دة،  م��ب��ت��ك��رة  ت��ق��ن��ي��ة 
اأث��ر كبري يف جم��ال تعزيز  ك��ان لها 
الوطنية  كوادرنا  ومهارات  كفاءات 

ل��ل��ط��ل��ب��ة يف مرحلة  اأت���اح���ت  ح��ي��ث 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س واخل��ري��ج��ني على 
ح��د ���ش��واء ف��ر���ش��ة ال���ش��ت��ف��ادة من 
اأحدث التقنيات يف جمال الت�شنيع 
املتقدم”. وتوقع احلمادي اأن ت�شهم 
التفاقية اجلديدة يف حتقيق  هذه 
فوائد كبرية ت�شاهم يف تعزيز املكانة 
ال���ري���ادي���ة ال���ت���ي حت��ظ��ى ب��ه��ا دولة 
الإمارات على �شعيد اأبحاث �شناعة 
الوقت  يف  امل�شاهمة  م��ع  ال��ط��ريان، 
نف�شه بتطوير الكوادر ال�شابة التي 
بقدرات  وتزويدها  بالكفاءة  تتمتع 
القطاع  ه����ذا  يف  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ه��ن��ي��ة 
ال�شرتاتيجي.”? ?و�شملت املرحلة 
اجلانبني  ب��ني  التعاون  م��ن  الأوىل 
اأبحاث وابتكار  تعزيز قدرات مركز 
م�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ب��ه��دف  ال���ط���ريان 
هياكل  اأج������زاء  ���ش��ن��اع��ة  جم����ال  يف 
الطائرات مبا يدعم عمليات �شركة 
اأخريا  اح��ت��ف��ل��ت  ال��ت��ي  “�شرتاتا” 

مبرور 10 اأعوام على تاأ�شي�شها.
ويف هذا ال�شدد، قال اإ�شماعيل علي 
عبد اهلل، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
“�شرتاتا للت�شنيع”: “يج�شد مركز 
اأب��ح��اث واب��ت��ك��ار ال��ط��ريان منوذجا 
الأبحاث  جم��ال  يف  للتعاون  فريدا 
�شناعة  ���ش��رك��ات  ب���ني  وال��ت��ط��وي��ر 
الأكادميية،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ط��ريان 
للتوا�شل  ج�شرا  املركز  يبني  حيث 
الطريان  �شناعة  البتكار يف  لدعم 
ال�شناعية  الثورة  تقنيات  وتوظيف 
التناف�شية  القدرة  لتعزيز  الرابعة 
اأن  �شك  ول  ال��ع��امل��ي،  امل�شتوى  على 
مهند�شينا  ب���ني  ال��وث��ي��ق  ال��ت��ع��اون 
وطلبة  الأك���ادمي���ي���ني  وال��ب��اح��ث��ني 
اجلامعة ي�شهم يف التجديد امل�شتمر 

اإيجاد  م���ن  ومي��ك��ن��ه��م  خل���ربات���ه���م 
يواجهونها  التي  للتحديات  حلول 
مبتكرة.”   م��ن جهته،  ب��اأ���ش��ال��ي��ب 
الرئي�س  ج���ن���اح���ي،  م��ن�����ش��ور  اأك�����د 
لتقنيات  “�شند  ل�شركة  التنفيذي 
يقوم  ال��ذي  ال��دور  الطريان” على 
“ي�شطلع مركز  امل��رك��ز، وق���ال:  ب��ه 
اأب����ح����اث واب���ت���ك���ار ال����ط����ريان ب���دور 
الكوادر  وتاأهيل  تدريب  يف  اأ�شا�شي 
ال��وط��ن��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ال����ق����ادرة على 
الطريان  �شناعة  ق��ط��اع  من��و  دع���م 
الذي  بالتقدم  ونفخر  ال��دول��ة،  يف 
املرحلة  وت�شتند هذه  املركز،  حققه 
���ش��راك��ت��ن��ا م��ع جامعة  اجل���دي���دة يف 
را�شخة  تعاون  عالقات  اإىل  خليفة 
التزامنا  توؤكد  كما  الطرفني،  بني 
ببناء قدرات بحث وتطوير عاملية يف 
دول��ة الإم���ارات. واأع��رب عن تطلعه 
ال�����ش��راك��ة م���ع جامعة  م���ن خ����الل 
العالقات  ت���وظ���ي���ف  اإىل  خ��ل��ي��ف��ة 
بالعديد  ت��رب��ط��ن��ا  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة 
و�شركات  ال����ط����ريان  ����ش���رك���ات  م���ن 
لتحقيق  العاملية  املحركات  �شناعة 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف تعزيز  امل���رك���ز  اأه�����داف 
ق�����درات ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة وري����ادة 
ال�شركات الإماراتية ل�شوق ال�شيانة 
العاملي??.”  وال��ع��م��رة  والإ����ش���الح 
الأعوام  مدار  على  املركز  ? وجنح 
تنفيذ  يف  امل���ن���ق�������ش���ي���ة  اخل���م�������ش���ة 
على  تركز  رئي�شية  م�شاريع  ت�شعة 
ينفذها  م�شروعا  و28  ال�شناعة، 
�شاهم يف  اإم��ارات��ي��ا، كما  طالبا   65
براءات  على  ح�شلت  حلول  ابتكار 
اخ����رتاع، ون�����ش��رت اأب��ح��اث��ه يف اأكرث 
من 30 موؤلفا اأكادمييا من�شورا يف 

دوريات بحثية مرموقة.

•• ال�صارقة -وام:

جنح الطاقم الطبي بق�شم القلب يف م�شت�شفى القا�شمي للن�شاء والولدة 
بتحقيق  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  ل���وزارة  التابع  بال�شارقة  والأط��ف��ال 
اإجناٍز طبي متميز بعد اإجرائه 10 عمليات قلب مفتوح ناجحة لأطفال 
مر�شى تراوحت اأوزانهم بني 5 اإىل 10 كيلوجرامات وكانت من بينها 
ال�شنتني  ليتعدى  طفل  حالة  ومنها  واملعقدة  ال��ن��ادرة  احل��الت  بع�س 
ب�شبب  امل�شت�شفى  اأه��ل��ه  م��ع  راج��ع  كيلوجرامات   10 وي��زن  العمر  م��ن 
معاناته من وجود ثقب يف القلب وت�شرب يف �شمام القلب الرئي�شي مما 
ا�شتدعى اإجراء تدخل جراحي تكلل بالنجاح ومتكن على اأثره الطفل 

من ا�شتعادة عافيته ون�شاطه يف غ�شون يومني من خ�شوعه للجراحة 
وكيل  ال�شركال  حممد  يو�شف  ال��دك��ت��ور  �شعادة  واأث��ن��ى  امل�شت�شفى.  يف 
امل�شت�شفيات على الإجن��ازات الطبية العالجية  امل�شاعد لقطاع  ال��وزارة 

التي يحققها امل�شت�شفى منذ انطالقته.
م�شرياً اإىل حر�س الوزارة على تعزيز البتكار والتميز واعتماد اأحدث 

�شبل العالجات يف م�شت�شفياتها .
تد�شني  اإن  امل�شت�شفيات  اإدارة  مدير  البلو�شي  كلثوم  الدكتورة  وقالت 
للن�شاء  القا�شمي  م�شت�شفى  لالأطفال يف  املفتوح  القلب  خدمة جراحة 
الدكتور  برئا�شة  مواطنة  ك��وادر  بقيادة  بال�شارقة  والأط��ف��ال  وال��ولدة 
وال�شت�شاريني  الأطباء  بنخبة من  وتزويده  ا�شت�شاري،  الكمايل  اأحمد 

نوعية  اإ�شافة  �شّكل  املعقدة  احل��الت  مع  التعامل  يف  اخل��ربة  اأ�شحاب 
موؤثرة على خدمات امل�شت�شفى وذلك بف�شل دعم الوزارة وتوفري اأف�شل 
و�شالمة  ال�شحية  اخلدمات  بجودة  الرت��ق��اء  نحو  وامل���وارد  الإمكانات 

املر�شى.
مع  التعامل  على  وق��درات��ه  الطبي  الفريق  بكفاءة  البلو�شي  واأ���ش��ادت 

احلالت الدقيقة ..
من جانبها اأعربت الدكتورة �شفية اخلاجة مديرة م�شت�شفى القا�شمي 
الطبي  بالطاقم  واع��ت��زازه��ا  فخرها  ع��ن  والأط��ف��ال  وال����ولدة  للن�شاء 
القلب  ق�شم  ب��دء  منذ  متميزة،  طبية  اإجن���ازات  يحقق  ال��ذي  املخت�س 
2018 .. منوهة  باإجراء عمليات الق�شطرة لالأطفال يف مطلع العام 

اإىل جناح ما يقارب 50 حالة ق�شطرة قلبية لالأطفال �شنوياً.
بدوره اعترب الدكتور خالد خلفان �شبت املدير الفني للم�شت�شفى هذا 
الجناز نواًة اأ�شا�شية لإن�شاء مركز قلب متكامل لالأطفال يف م�شت�شفى 
املتميزة  الطبية  الرعاية  وال��ولدة والأطفال لتقدمي  للن�شاء  القا�شمي 
 .. ال���ولدة  منذ  القلب  يف  خلقية  عيوب  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  لالأطفال 
برئا�شة  الطبي  للكادر  املتميزة  الطبية  اجل��ه��ود  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شرياً 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  حلر�س  نتيجة  ج��اءت  الكمايل  اأحمد  الدكتور 
الدعم  الطبية وتقدمي  الكفاءات والكوادر  اأف�شل  املجتمع على اختيار 
لها لتحقيق اإجنازات طبية تعزز من روؤية وتطلعات الوزارة وت�شاهم يف 

عالج الأطفال املر�شى من مواطنني ومقيمني على اأر�س الدولة.

ال�سحة توفر رعاية متميزة لالأطفال من مر�سى القلب مب�ست�سفى القا�سمي

دبي ت�ست�سيف منتدى عامليا حول البيئات الهام�سية

مبادلة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة خليفة 

�سحة دبي ت�ستخدم تقنية متطورة لعالج الإنزلق الغ�سرويف

•• العني-وام:

بداأت حديقة احليوانات بالعني ا�شتقبال م�شاركات املتقدمني جلائزة الت�شوير 
الفوتوغرايف زووغرايف عرب موقعها اللكرتوين www.alainzoo.aeيف 
دورتها الثامنة على التوايل م�شتهدفة حمرتيف وهواة الت�شوير داخل الدولة 

وخارجها يف فئتي الت�شوير الحادي وامللون.
وقال عمر يو�شف البلو�شي مدير ادارة الت�شويق والت�شال املوؤ�ش�شي يف حديقة 

وتعزيزا  امل��ب��دع��ة  للمواهب  دع��م��ا  زووغ����رايف  ج��ائ��زة  ت��اأت��ي  بالعني  احل��ي��وان��ات 
 ، اجلمهور  �شرائح  ملختلف  واب��رازه��ا  ال��ربي��ة  باحلياة  التعريف  يف  لتوجهاتنا 
اللحظة  توثيق  يف  عميق  ت��اأث��ري  م��ن  لل�شورة  مل��ا  الت�شوير  ه���واة  وبالتحديد 
فئة  على  زووغ��رايف  جائزة  تركز  وا�شاف  تغيري.  دون  بجمالياتها  والحتفاظ 
التحكيم  جلنة  اىل  م�شريا  والح��ادي��ة  امللونة  العد�شتني  ع��رب  ال��ربي��ة  احل��ي��اة 
ال��ربي��ة م��ن خ��الل اع�شاء ذوي اخت�شا�س يف  ودوره���ا يف انتقاء روائ���ع احل��ي��اة 

جمال الت�شوير الفوتوغرايف يتم اختيارهم وفق ا�شرتاطات حمددة.

حديقة احليوانات بالعني تبداأ ا�ستقبال 
امل�ساركات يف جائزة زووغرايف
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اأخبـار الإمـارات

حماكم دبي ت�سارك يف اليوم العاملي للطفل بفعاليات متنوعة

اأبوظبي للتنمية ميول م�سروع الإ�سكان الجتماعي يف �سي�سل بقيمة 33 مليون درهم

البالد، حيث  امل�شتدامة يف  التنمية 
ي�شاهم م�شروع الإ�شكان الجتماعي 
امل���ت���زاي���د على  ال���ط���ل���ب  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
امل�شاكن يف جزيرة ماهي يف �شي�شل، 
وت��وف��ري امل�����ش��ك��ن امل��الئ��م يف ثالث 

مناطق رئي�شية من اجلزيرة .

ال�شندوق  م�����ول  ح���ي���ث  ���ش��ي�����ش��ل، 
يف  التنموية  امل�شاريع  م��ن  العديد 
�شي�شل بقيمة اجمالية تبلغ حوايل 
463 مليون درهم، م�شرياً اإىل اأن 
امل�شاريع ركزت على قطاعات حتقق 
يف  امل�شتدامة  القت�شادية  التنمية 

املتميز  بامل�شتوى  م�شيدًة  �شي�شل، 
ال��ت��ي و���ش��ل��ت اإل��ي��ه ال��ع��الق��ات بني 

البلدين يف كافة النواحي.
ال�������ش���ن���دوق  مت����وي����ل  اإن  وق�����ال�����ت 
مل�����ش��روع الإ����ش���ك���ان الج��ت��م��اع��ي يف 
تنفيذ  اإط��ار  يف  ياأتي  ماهي  جزيرة 

�شعيد النيادي القائم باأعمال �شفارة 
دولة الإم��ارات يف �شي�شل وعدد من 

امل�شوؤولني يف حكومة �شي�شل.
وقال �شعادة حممد �شيف ال�شويدي 
للتنمية  اأب����وظ����ب����ي  ����ش���ن���دوق  ان 
يرتبط بعالقات مميزة مع حكومة 

باميال  معايل  ثمنت  جانبها،  م��ن 
والبنية  الأرا���ش��ي  وزي���رة  �شارليت 
دولة  دور  ال���ربي  والنقل  التحتية 
ممثلة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
دعم  يف  للتنمية  اأبوظبي  ب�شندوق 
م�����ش��اري��ع ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف 

الإ�شكان  م�شاريع  فيها  مبا  البالد 
�ُشعدنا  واأ���ش��اف  وال��ط��اق��ة.  والنقل 
اليوم بامل�شاركة يف حفل افتتاح اأحد 
الهامة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
اأولويات حكومة  والتي تاأتي �شمن 
�شي�شل يف اأجدتها الوطنية لتحقيق 

•• فيكتوريا- �صي�صل -وام:

للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ارك ���ش��ن��دوق 
الإ�شكان  م�����ش��روع  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  يف 
ماهي  ج�����زي�����رة  يف  الج����ت����م����اع����ي 
ال�شندوق  مي��ول��ه  ال����ذي  ب�شي�شل 
ويت�شمن  درهم  مليون   33 بقيمة 
اإن�شاء 106 وحدات �شكنية موزعة 
على ثالث مناطق يف جزيرة ماهي 
�شي�شل من  ج��زر  اأك���رب  تعد  وال��ت��ي 

حيث امل�شاحة وعدد ال�شكان.
اإن�شاء جممعات  امل�شروع  �شمل  وقد 
باملرافق  م���زودة  متكاملة،  �شكنية 
الأ�شا�شية  واخل�����دم�����ات  ال���ع���ام���ة 
و�شبكة  ومياه  كهرباء  من  الالزمة 
و�شبكة متكاملة من  �شرف �شحي 
الطرق اإىل جانب احلدائق وغريها 

من اخلدمات الأ�شا�شية.
معايل  ال���ت���د����ش���ني  ح���ف���ل  ح�������ش���ر 
الأرا�شي  وزي����رة  ���ش��ارل��ي��ت  ب��ام��ي��ال 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ن��ق��ل الربي 
حممد  و�شعادة  �شي�شل،  حكومة  يف 
�شيف ال�شويدي مدير عام �شندوق 
اأحمد  و���ش��ع��ادة  للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي 

اخل���ط���ة احل��ك��وم��ي��ة ال���رام���ي���ة اإىل 
ت����وف����ري األ����ف����ي وح�������دة ���ش��ك��ن��ي��ة يف 
جممعات  �شكل  على  تبنى  �شي�شل 
امل�شروع ثالث  يخدم  �شكنية، حيث 
م���اه���ي وهي  ج����زي����رة  م���ن���اط���ق يف 
منطقة بابرون وك�شاقي، بيل اأمرب 
وم��ن��ط��ق��ة ت��اك��ام��اك��ا. وي�����ش��ك��ل دعم 
لدى  خا�شة  اأهمية  الإ�شكان  قطاع 
نظراً  للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق 
لدوره احليوي يف توفري ال�شتقرار 
ملواطني  ال���ك���رمي  ال��ع��ي�����س  و���ش��ب��ل 
يعك�س  ف��ي��م��ا  امل�����ش��ت��ف��ي��دة  ال�������دول 
م�شاريع  بتمويل  ال�شندوق  اهتمام 
النامية حر�شه  ال��دول  الإ�شكان يف 
اأه���داف  حتقيق  يف  امل�شاهمة  ع��ل��ى 
الهدف  خا�شة  امل�شتدامة  التنمية 
11 والذي ين�س على توفري مدن 
وجمتمعات �شكنية م�شتدامة حيث 
الوحدات  اآلف  ال�����ش��ن��دوق  م����ول 
بقيمة  دول  ع������دة  يف  ال�������ش���ك���ن���ي���ة 
اجمالية بلغ نحو 7.8 مليار درهم، 
امل�شكن  ت��وف��ري  يف  ���ش��اه��م��ت  ح��ي��ث 
يف  الأ���ش��ر  من  الآلف  ملئات  املالئم 

تلك الدول.

اأكدت �سرورة العمل املت�ا�سل لت�سميد جراح ال�سراعات واإر�ساء قاعدة متينة للتعاي�س ال�سلمي

الإمارات تدعو لتعزيز الو�ساطة وامل�ساحلة للتو�سل لت�سويات متفقة مع القوانني الدولية وتطلعات ال�سعوب

امل�شاحلة،  اإىل  للتو�شل  حتمية 
األف  اأكرث من  م�شرية اإىل تنفيذ 
اإىل  ت��ه��دف  م���ب���ادرة  وخم�شمائة 
ال�شلمي  ال��ت��ع��اي�����س  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 
وال���ت���ب���ادل ال��ث��ق��ايف وال���دي���ن���ي يف 

التطلعات  وحت����ق����ق  ال����دول����ي����ة 
تلك  خا�شة  لل�شعوب،  امل�شروعة 
والتبعية  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  تنبذ  ال��ت��ي 
الوطنية  ال����دول����ة  ع���ن  وت��ب��ح��ث 

القوية والعادلة".

ونوهت اإىل حر�س دولة الإمارات 
الت�شامح  م�����ب�����ادئ  ن�������ش���ر  ع���ل���ى 
املنطقة  ل���ت���ج���ن���ي���ب  واحل������������وار 
امل��زي��د م��ن ال���وي���الت واحل����روب، 
�شرورة  يعد  الت�شامح  اأن  موؤكدة 

•• نيويورك-وام:

العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  دع����ت 
الدويل  الأم����ن  جمل�س  امل��ت��ح��دة 
وعمليات  ال��و���ش��اط��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ت�شويات  اإىل  للتو�شل  امل�شاحلة 
القوانني  م���ع  ت��ت�����ش��ق  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
امل�شروعة  وال��ت��ط��ل��ع��ات  ال��دول��ي��ة 
ال�شدد  ه��ذا  يف  موؤكدة  لل�شعوب، 
ع���ل���ى امل����ح����ور الأ����ش���ا����ش���ي ال����ذي 
ت���ن���ت���ه���ج���ه دول��������ة الإم��������������ارات يف 
واخلارجية،  الداخلية  �شيا�شتها 
مبا يف ذلك التزامها بن�شر مبادئ 
الت�شامح والتعاي�س واتباع احللول 
من  للعديد  للت�شدي  ال�شيا�شية 

التحديات النا�شئة.
ج����اء ذل����ك خ����الل ال��ب��ي��ان ال���ذي 
نائبة  احلفيتي،  اأم���رية  ب��ه  اأدل���ت 
امل��ن��دوب��ة ال��دائ��م��ة ل��ل��دول��ة لدى 
املناق�شة  اأم�����ام  امل���ت���ح���دة،  الأمم 
امل��ف��ت��وح��ة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا جمل�س 

املت�شررين..  ودع�����م  الإع����م����ار، 
ال�������ش���ي���اق على  ه�����ذا  م�������ش���ددة يف 
وا�شعة  م�����ش��ارك��ة  حتقيق  اأه��م��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع خا�شة  ف���ئ���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
الن�شاء وال�شباب لدورهم الهام يف 

اإجناح عملية بناء ال�شالم.
ك��م��ا ح��ث��ت جم��ل�����س الأم�����ن على 
ت��ك��ث��ي��ف ال���ت�������ش���اور م����ع ال������دول 
الإقليمية  وامل��ن��ظ��م��ات  امل���ج���اورة 
التي تلعب دورا فاعال يف علميات 
مثمنة  وامل�����ش��احل��ة..  ال��و���ش��اط��ة 
املخل�شة  اجلهود  ال�شدد  ه��ذا  يف 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب��ذل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
توحيد  يف  ال�شقيقة  ال�����ش��ع��ودي��ة 
املحوري  ودوره���ا  اليمني  ال�شف 
الريا�س  ات��ف��اق  اإىل  التو�شل  يف 
ملواجهة  اجل����ه����ود  ي���ع���زز  ال������ذي 
التي  وال����ت����ه����دي����دات  امل����خ����اط����ر 
اأ�شارت  ك��م��ا  ال��ي��م��ن..  ت�شتهدف 
يف  الو�شاطة  جهود  جن��اح  اأن  اإىل 
ال�شودان يربهن على الدور الهام 

"الثالثاء"،  ي��وم  ال���دويل  الأم���ن 
حول البند املت�شل ب� "بناء ال�شالم 
واحلفاظ عليه: دور امل�شاحلة يف 

�شون ال�شلم والأمن الدوليني".
وتطرقت احلفيتي - خالل البيان 
واملعقدة  الدقيقة  املرحلة  اإىل   -
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ب��ه��ا  ال��ت��ي مت���ر 
الظروف  اأن  اإىل  لفتة  الأو�شط، 
لبناء  الفر�شة  تهيئ  قد  احلالية 
على  يرتكز  جديد  اإقليمي  نظام 
احرتام ال�شيادة وعدم التدخل يف 
ال�شوؤون الداخلية للدول اإذا ما مت 
بحكمة  التحديات  ه��ذه  معاجلة 
العمليات  ت��ب��ن��ي  وع����رب  و����ش���رب 
ال�شيا�شية واتخاذ مواقف حازمة 
وقالت  والإره���اب.  التطرف  �شد 
عمليات  دور  ي���اأت���ي  ه��ن��ا  "من 
ال��و���ش��اط��ة وامل�����ش��احل��ة ال��ت��ي تعد 
وجهات  لتقريب  الأمثل  ال�شبيل 
ت�شويات  اإىل  وال��ت��و���ش��ل  ال��ن��ظ��ر 
القوانني  م���ع  ت��ت�����ش��ق  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 

مثال  واأعطت  وخارجها،  الدولة 
ع��ل��ى ذل���ك دع���م دول����ة الإم�����ارات 
الأمم  م��ن��ظ��م��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
عدد  ب��ن��اء  اإع�����ادة  "اليون�شكو" 
والثقافية  الأث���ري���ة  امل��واق��ع  م��ن 
ال��ت��ي دم��ره��ا تنظيم  امل��و���ش��ل  يف 
داع�س ذلك �شمن جهودها لن�شر 

ر�شالة النفتاح والعتدال.
املتحدة  الأمم  احلفيتي  وح��ث��ت 
تهيئة  على  العمل  موا�شلة  على 
بيئة للت�شالح فيما بني املجتمعات 
املحلية خا�شة تلك التي مزقتها 
النزاعات وذلك يف اإطار خرباتها 
املجال على مدار  املعمقة يف هذا 
ال�����ش��ب��ع��ة ع����ق����ود. واأك���������دت على 
امل�شاحلة  حت��ق��ي��ق  مي��ك��ن  ل  اأن����ه 
لبناء  �شاملة  عملية  ات��ب��اع  دون 
ال�شالم، ت�شمل يف ا�شرتاتيجيتها 
واحلفاظ  القانون،  �شيادة  تعزيز 
واإعادة  الوطنية،  املوؤ�ش�شات  على 

وال����دول  الإق��ل��ي��م��ي��ة  للمنظمات 
ال�شلمية  ال��ت�����ش��وي��ة  يف  امل���ج���اورة 
الأمن  جمل�س  وحثت  للنزاعات، 
على تكثيف الت�شاور مع املنظمات 
الإقليمية يف اإطار الف�شل الثامن 

من امليثاق.
ختام  يف   - احل���ف���ي���ت���ي  واأك���������دت 
عمليات  اأن  ع����ل����ى  ال�����ب�����ي�����ان- 
حتقيقها  مي���ك���ن  ل  امل�������ش���احل���ة 
مبجرد  اأو  و�شحاها  ع�شية  ب��ني 
اإىل  م�شرية  اتفاق،  على  التوقيع 
اأن الأمر يتطلب العمل املتوا�شل 
والتدريجي اأي�شا لت�شميد جراح 
متينة  قاعدة  واإر�شاء  ال�شراعات 
على  و�شددت  ال�شلمي،  للتعاي�س 
���ش��رورة ان��خ��راط اأط���راف النزاع 
وامل�شاحلة  الو�شاطة  عمليات  يف 
ا�شتغاللها  وجت��ن��ب  ن��ي��ة  بح�شن 
عن  والتوقف  �شيا�شية  لأغ��را���س 
���ش��وء ا���ش��ت��خ��دام و���ش��ائ��ل الإع���الم 

لتاأجيج املزيد من التوترات.

للطريان  دبي  معر�ض  اأيام  ثالث  يف  درهم  مليارات   3 قيمتها  تتجاوز  امل�سلحة  للقوات  �سفقة   15
•• دبي-وام:

الدفاع  وزارة  وكيل  الها�شمي  ال�شيد  اهلل  الركن طيار عبد  اللواء  اأعلن   
امل�شاعد للخدمات امل�شاندة الرئي�س التنفيذي للجنة الع�شكرية املنظمة 
للمعر�س املتحدث الر�شمي باإ�شم معر�س دبي الدويل للطريان2019 
عن اإبرام 15 �شفقة يف اليوم الثالث للمعر�س بقيمة تفوق 3 مليارات 

درهم.
العقود  يكون جمموع قيمة  بذلك  اأن��ه  ام�س  واأو�شح يف موؤمتر �شحفي 
الأي��ام الثالثة الأوىل ملعر�س دبي الدويل للطريان  اأبرمت خالل  التي 
17 مليارا و811 مليونا و852 األفا و862 درهما ، حيث بلغت قيمة 
العقود يف اليوم الأول ما يقارب 8 مليارات درهم، اأما اليوم الثاين فكانت 
درهم،  مليارات   3 الثالث  واليوم  دره��م،  مليارات   7 قيمتها ما يقارب 

وذلك فيما يخ�س العقود اخلا�شة بالقوات امل�شلحة.
 MBDA FRANCE التعاقد  مت  اإن��ه  الها�شمي  ق��ال  وتف�شيال 
مليونا  و281  مليار  بقيمة   2000 م���رياج  ط��ائ��رات  ذخ��ائ��ر  ل�شيانة 
اأنظمة  GAL، لتطوير  التعاقد مع �شركة  األف دره��م، كما مت  و400 
األفا   315 و  مليونا   241 بقيمة  امل�شلحة  ال��ق��وات  ل�شالح  الكرتونية 
 Ahmed almazroei ���ش��رك��ة  م��ع  ال��ت��ع��اق��د  دره�����م..و   520 و 
metal industries/، لتوفري ال�شناد الفني وقطع الغيار ل�شالح 
8 ماليني دره��م و م��ع �شركة  ال��ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجل��وي بقيمة 
هاري�س، ل�شراء اأجهزة اإ�شارية وات�شالت 49 مليونا 782 األفا و289 
 abu dhabi quality and �شركة  مع  التعاقد  مت  كما  دره��م��ا، 
والتدريب  املعايرة  خدمات  لتقدمي   /conformity council

وال�شت�شارات بقيمة 20 مليون درهم.

 Northrop Grumman واأ�شاف اأنه مت التعاقد كذلك مع �شركة
لنظام  الفنية  للمعاونة  فنيني  خ��رباء  لتوفري   ،  "intenational
جرى  ك��م��ا  و166درهما  األ��ف��ا   940 و  مليونا   32 بقيمة  ال�شيطرة 
خدمات  وت��ق��دمي  م�شرية  ط��ائ��رات  ل�����ش��راء  اأدا����ش���ي،  �شركة  م��ع  التعاقد 
كما  دره��م��ا،   574 و  الفا  و754  مليونا   129 بقيمة  الفنية  امل�شاندة 
 f-61 لطائرة  م�شبهات  ل�شراء  مارتن" ،  لوكيد  �شركة  مع  التعاقد  مت 
مع �شركة  التعاقد  درهم..و  و600  األفا   319 و  مليونا  بقيمة 533 
 220 بقيمة   Cessna طائرات  وتعديل  ل�شراء   mag ds corp
 ADVANCE مليونا ، 380 األف درهم، والتعاقد كذلك مع �شركة
 NAVIGATION7 POSITIONING
 TTLS اآيل  ه��ب��وط  اأج��ه��زة  ل�����ش��راء   ،CORPORATION

بقيمة 36 مليونا و698 األفا و896 درهما.

فنيني  ل��ت��دري��ب   ،  HELLINEC ���ش��رك��ة  م��ع  ال��ت��ع��اق��د  ك��ذل��ك  ومت 
اإىل التعاقد مع  760 درهما، بالإ�شافة  األفا و   79 19 مليونا،  بقيمة 
لالأهداف  فنية  م�شاندة  لتقدمي  ج��روب  جولدن  اأنرتنا�شيونال  �شركة 
اإىل  درهما،  و871  األفا  و651  مليونا   13 بقيمة  املتحركة  الأر�شية 
ال��دف��اع اجلوي  ن��ظ��ام  غ��ي��ار  لتوفري قطع   ،  KBP م��ع  التعاقد  ج��ان��ب 
اإن��ه مت  وق��ال  دره��م��ا.  و871  األ��ف��ا  و651   ، 13 مليونا  بقيمة  البانزر 
 HANWAHA CORPORATION �شركة  مع  التعاقد 
ومع  دره���م،  األ��ف   380 و  مليونا   220 بقيمة  خمتلفة  ذخ��ائ��ر  ل�شراء 
 155 بقيمة   AW139 ط��ائ��رات  ل�����ش��راء   ،  LEONARDA
 GLOBAL ���ش��رك��ة  م���ع  وال��ت��ع��اق��د  دره�����م،  األ�����ف   592 و  م��ل��ي��ون��ا 
 ،INDUSTRIAL& DEFENCE SOLUTIONS

ل�شراء اأنظمة الذخائر فيوزات بقيمة 33 مليونا و57 األف درهم.

القوات امل�سلحة تعتزم 
 B 250 سراء 24 طائرة�

بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم
•• دبي-وام:

 24 اأعلنت القوات امل�شلحة لدولة الإم��ارات العربية املتحدة نيتها �شراء 
لدعم  ق��ري��ب  ج��وي  اإ���ش��ن��اد  ط��ائ��رات  وه��ي   B 250 ط��ائ��رة م��ن ط���راز
القوات اجلوية والدفاع اجلوي من �شركة CADUS الإماراتية مببلغ 
مليونا و 213 الف درهم، �شاماًل قطع الغيار وال�شناد  و273  مليار   2

الفني.
نائب  البلو�شي،  حممد  �شالح  اإ�شحاق  طيار  الركن  ال��ل��واء  �شعادة  واأك��د 
املدير التنفيذي للجنة الع�شكرية املنظمة ملعر�س دبي للطريان 2019 
روؤية  مع  ان�شجاماً  تاأتي  ال�شفقه  اأن  للمعر�س  ال�شحفي  املوؤمتر  خالل 
القيادة الر�شيدة لتوفري الإمكانيات والقدرات الع�شكرية املتطورة للقوات 

امل�شلحة.

البواردي يقوم بجولة خارجية ملعر�ض دبي للطريان 2019
•• ابوظبي- وام:

بجولة خارجية  الدفاع  ل�شوؤون  الدولة  وزير  البواردي  اأحمد  بن  قام معايل حممد 
ال��دويل للطريان يف دبي  املعر�س  امل�شاركة يف فعاليات  ال�شركات  ع��دداً من  زار فيها 
تقام يف مطار اآل مكتوم الدويل، بح�شور �شعادة مطر �شامل الظاهري  التي   2019
وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ال�شباط. واطلع معايل وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع 
متعددة  اأن��واع  من  ال�شركات  اأنتجته  ما  اأح��دث  على  للمعر�س  اخلارجية  جولته  يف 
للطائرات واملقاتالت وال�شواريخ والأنظمة، والتي حر�شت على التواجد يف معر�س 
KC 46، والطائرة  دبي للطريان هذا العام، وقد بداأها بطائرة النقل المريكية 
ال�شويدية  وال��ط��ائ��رة   ،C- 390 ال��ربازي��ل��ي��ة  بالطائرة  م����روراً   ،C- 2 اليابانية 
 .A 400 النقل ال�شبانية  اإىل طائرة  اإ�شافة   ،B 250 لال�شتطالع، وطائرة بدر 
كما قام معاليه بزيارة اللجنة الع�شكرية املنظمة ملعر�س دبي للطريان 2019 وقدم 
يعك�س  املعر�س  اأن  واأك��د  والتن�شيق،  التنظيم  بح�شن  م�شيدا  اللجنة  لأع�شاء  �شكره 
م�شتوى  حيث  من  القطاعات  كافة  يف  وريادتها  الإم���ارات  لدولة  الوطنية  ال��ق��درات 
معايل  واأب���دى  الدفاعية.  امل��ج��الت  يف  الت�شنيعية  وال��ق��درات  والتنظيم  التخطيط 
حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع اإعجابه مبا و�شلت له �شناعة 
الهام  القطاع  ت�شب يف �شالح تطور هذا  ومناف�شة  ال��دورة من متيز  الطريان هذه 

الذي ي�شاهم يف التطور القت�شادي الوطني لدولة الإمارات ويدفع عجلة التقدم.

•• دبي-الفجر:

���ش��ارك��ت حم��اك��م دب��ي يف ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للطفل 
ال��������������������ذي ي�����ش��ادف 20 ن��وف��م��رب م���ن ك���ل عام، 
القوي  امل��ج��ت��م��ع  ل��ب��ن��اء  الأوىل  ال��ل��ب��ن��ة  ك���ون���ه 
الر�شيدة  حكومتنا  اإل��ي��ه  ت�شعى  ال��ذي  امل��ت��وازن 
والت�شريعات،  ال��ق��وان��ني  خ��الل  م��ن  لرت�شيخه 
اهتمامها  تكري�س  على  الدائرة  ت  حر�شّ لذلك 
" املخ�ش�شة  ال�شعادة  "قاعة  بافتتاح  الطفل  يف 
لالأطفال يف مبنى الأحوال ال�شخ�شية مبنطقة 

القرهود.
مدير  املن�شوري  عيد  طار�س  �شعادة  ق��ام  حيث 
العاملي،  ال���ط���ف���ل  ي�����وم  يف  دب������ي،  حم���اك���م  ع�����ام 

فيها  يتم  قاعة  " وهي  ال�شعادة  "قاعة  بافتتاح 
ل��الأط��ف��ال والتحقيق  الأن�����ش��ب  ال��ب��ي��ئ��ة  درا����ش���ة 
الجتماعيات  الباحثات  قبل  من  الأط��ف��ال  مع 
وال�شعادة  ال��ث��ق��ة  لي�شفي  م��ب��ت��ك��رة،  ب��اأ���ش��ال��ي��ب 
اأر�س  يعي�شون على  الذين  الأط��ف��ال  وج��ه  على 
والهتمام  والرخاء  بالعطاء  لينعموا  الإم��ارات 
اإط���ار احل��ر���س على الأطفال  دائ��م��اً، وذل���ك يف 
اأر�س هذا الوطن، و�شون  الذين يعي�شون على 
منطلقة  حقوقهم،  و���ش��ون  كرامتهم،  وح��ف��ظ 
من حقيقة اأ�شا�شية اأن الأطفال هم اأثمن كنوز 
الوطن، كما اأطلع �شعادته على كتاب م�شور عن 
حماكم  جمل�س  به  قام  ودمية" الذي  "قانون 
دب���ي لل�شباب وه���و ال��ق��ان��ون الحت����ادي رق���م 3 

ل�شنة 2016 ب�شاأن حقوق الطفل با�شم قانون 
والبقاء  احل���ي���اة  ال��ط��ف��ل يف  ح���ق  ع��ل��ى  ودمي�����ة 
لت�شهيل  الالزمة  الفر�س  وتوفري كل  والنماء، 
الطفل  حماية  على  ال��ق��ان��ون  يعمل  كما  ذل���ك، 
م��ن ك��ل مظاهر الإه��م��ال وال���ش��ت��غ��الل، و�شوء 

املعاملة، ومن اأي عنف بدين ونف�شي. 
واأو���ش��ح ���ش��ع��ادة ط��ار���س عيد امل��ن�����ش��وري مدير 
عام حماكم دبي، اأن الطفولة يف دولة الإمارات 
ب��اه��ت��م��ام ورع���اي���ة ك��ام��ل��ة م���ن القيادة  حت��ظ��ى 
الر�شيدة بالدولة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه 
التعليم  لهم  ت��وف��ر  فهي  ���ش��وؤون��ه��م  ك��ل  يف  اهلل، 
بهم،  ال��الئ��ق  الجتماعي  واله��ت��م��ام  وال�شحة 

العاملي للطفل منا�شبة مهمة لإبراز  اليوم  واأن 
وتوفري  باأطفالنا  الهتمام  يف  احلكومة  جهود 
اأف�شل �شبل احلماية لهم وت�شجيعهم للحفاظ 
اأ�شدرت  حيث  العامة،  وال�شالمة  الأم���ن  على 
ال���دول���ة »ق���ان���ون ودمي�����ة« ل��ي��ت��وج ال��ع��دي��د من 
القوانني الأخرى ذات ال�شلة بحماية الأطفال 
وقانون  بالب�شر  الجت���ار  مكافحة  ق��ان��ون  مثل 
الأطفال جمهويل الن�شب وغريها من القوانني 

املتعلقة بالطفولة.
واأ�شار ال�شيد حممد العبيديل املدير التنفيذي 
ت�شعى  دب��ي،  حماكم  يف  ال��دع��اوى  اإدارة  لقطاع 
الدائرة من خالل املبادرات التي تطلقها ب�شكل 
بحقوق  كافة  املجتمع  فئات  توعية  اإىل  دوري 

واملجتمع،  الأ���ش��رة  جم��ال  يف  واأهميته  الطفل 
م�شيداً على حر�س قيادة الدولة الر�شيدة على 

املثالية لالأطفال عماد  توفري الدعم والرعاية 
الوطن وذخرية امل�شتقبل. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

لبحوث  الإم���������ارات  ب���رن���ام���ج  اخ��ت��ت��م 
التقييم  ال���ش��ت��م��ط��ارم��رح��ل��ة  ع���ل���وم 
اأربعة م�شاريع بحثية  ل�شري العمل يف 
والتي  الربنامج،  منحة  على  حا�شلة 
ال�شرتاتيجي  التوجيه  جلنة  نفذتها 
التابعة له خالل الفرتة من �شبتمرب 
ول��غ��اي��ة ن��وف��م��رب اجل����اري يف ك��ل من 
الأمريكية،  املتحدة  والوليات  رو�شيا، 

وال�شني.
وق�����ال ال���ربن���ام���ج ان احل��م��ل��ة ب���دات 
للفيزياء  ل��ي��ب��ي��دي��ف  م��ع��ه��د  ب����زي����ارة 
للعلوم  الرو�شية  لالأكادميية  التابع 
يف مو�شكو وامتدت خالل الفرتة من 
اطلعت  �شبتمرب2019   11 حتى   9
خاللها اللجنة على تطورات امل�شروع 
اأب�شاييف،  ع��ل��ي  ل��ل��دك��ت��ور  ال��ب��ح��ث��ي 
رئ��ي�����س خم��ت��رب ت��ع��دي��ل ال��ط��ق�����س يف 
اجليوفيزيائي  ال��ع��ايل  اجل��ب��ل  معهد 
اجلوية  الأر������ش�����اد  خل���دم���ة  ال���ت���اب���ع 
رو�شيا  جمهورية  يف  الهيدرولوجية 
الحتادية، وتبعتها زيارة اإىل الوليات 
من  الفرتة  خالل  الأمريكية  املتحدة 
حيث  اأكتوبراملا�شي   18 حتى   10
بول  بالدكتور  اللجنة  اأع�شاء  التقى 
املعروف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��اح��ث  ل���و����ش���ون، 
والربوفي�شور  “�شبيك”،  ���ش��رك��ة  يف 
اإري���ك ف��ري��و، اأ���ش��ت��اذ م�����ش��ارك يف ق�شم 

العلوم الهند�شية والف�شائية بجامعة 
ال����ولي����ات  ب����ول����در يف  ك������ول������ورادو يف 
املحققة  ال��ن��ت��ائ��ج  ل��ت��ق��ي��ي��م  امل���ت���ح���دة 
م�شاريعهما  يف  امل��ن��ج��زة  وال��ت��ط��ورات 
�شركة  اإىل  زي��ارة  عن  ف�شاَل  البحثية 
 Droplet Measurement«
ذلك  وعقب   .»Technologies
العا�شمة  اإىل  اللجنة  اأع�����ش��اء  ت��وج��ه 
 4 م��ن  ال��ف��رتة  ال�شينية بكني خ��الل 
حتى 6 نوفمرب اجلاري، حيث تابعوا 
م�شروع  ع��ل��ى  احل��ا���ش��ل��ة  ال���ت���ط���ورات 
العلماء  كبري  ت�شويه،  لولني  الدكتور 
ت�شي”  ت�شوانغ  �شني  “هوا  معهد  يف 
اللجنة  وع�شو  والتكنولوجيا  للعلوم 

ال�شت�شارية ملكتب تعديل الطق�س.
وقال �شعادة الدكتور عبد اهلل املندو�س، 
مدير املركز الوطني لالأر�شاد رئي�س 
اجلوية:  لالأر�شاد  الآ�شيوي  الحت��اد 
تنفيذ  متابعة  على  حري�شون  “نحن 
امل�������ش���اري���ع ال��ب��ح��ث��ي��ة احل��ا���ش��ل��ة على 
منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم 
ل�شمان  الثالث  بدوراتها  ال�شتمطار 
�شريها وفق اخلطط املتفق عليها من 
النتائج  ونوعية  التنفيذ  م��دة  ناحية 
املحققة الأمر الذي ي�شاهم يف تعزيز 
اأهدافه  حتقيق  على  الربنامج  ق��درة 
اإيجاد  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املائي  الأم����ن  لق�شايا  عملية  ح��ل��ول 
اإىل  ت�شعى  دولية  اأبحاث  �شبكة  وبناء 

يف  للمياه  م�شتدامة  م�����ش��ادر  ت��وف��ري 
العامل  دول  الإم����ارات وخمتلف  دول��ة 
خ���ا����ش���ًة ت��ل��ك ال���ت���ي ت���ع���اين م���ن �شّح 

املياه«.
املزروعي،  علياء  اأك���دت  جانبها  وم��ن 
لبحوث  الإم����������ارات  ب���رن���ام���ج  م���دي���ر 
الزيارات  اأه��م��ي��ة  ال���ش��ت��م��ط��ار،  ع��ل��وم 
امليدانية التي تقوم بها جلنة التوجيه 
من  للربنامج  التابعة  ال�شرتاتيجي 
اأجل تقييم التقدم املحرز يف امل�شاريع 
وف�����ق اخلطط  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وج�����دواه�����ا 
املحتملة  وخم����اط����ره����ا  امل���و����ش���وع���ة 
خالل املدة املتبقية من فرتة اجلائزة 

واملحددة بثالثة اأعوام.
اقرتاحات  ال��ل��ج��ن��ة  “تقدم  وق���ال���ت: 
التي  ال�شرتاتيجية  التوجهات  ح��ول 
مت��ّك��ن ال��ربن��ام��ج م��ن ت��ع��زي��ز مكانته 

وت���اأث���ريه الإي���ج���اب���ي م���ن خ���الل بناء 
وتعزيز  امل��ع��رف��ة  وت��ط��وي��ر  ال���ق���درات 
املجال  ه��ذا  يف  العلمي  التعاون  �شبكة 
امل�شاريع  ت�����ش��اه��م  اأن  ون���اأم���ل  ع��امل��ي��اً، 
ال��ب��ح��ث��ي��ة احل���ا����ش���ل���ة ع���ل���ى امل���ن���ح يف 
عامة  الإم�����ارات  دول���ة  مكانة  تر�شيخ 
اأبوظبي على وجه اخل�شو�س  واإم��ارة 
املجال.”  ه��ذا  يف  ع��امل��ي  متيز  كمركز 
الن�شفية  ال��ت��ق��ي��ي��م  م��رح��ل��ة  و���ش��م��ل��ت 
اإع��داد تقارير حماور الجن��از الفعلي 
املراحل  ل��ل��م�����ش��روع، ودرا����ش���ة ج���دوى 
معوقات  باأية  والتعريف  امل�شتقبلية، 
قد ترتبط بالفرتة املتبقية ل�شتكمال 

البحث.
اأب�شاييف،  ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور  وي�����ش��ع��ى 
احل��ا���ش��ل ع��ل��ى م��ن��ح��ة ال���ربن���ام���ج يف 
من  البحثي،  وفريقه  الثالثة،  دورت��ه 
خ���الل م�����ش��روع��ه اإىل ال���ش��ت��ف��ادة من 
تكوين  اأج���ل  م��ن  ال�شم�شي  الإ���ش��ع��اع 
�شقوط  وحت���ف���ي���ز  اجل�������وي  ال����ه����ب����اء 
ب��وا���ش��ط��ة ج��ه��از يعمل على  الأم���ط���ار 
ت�شخني الهواء والذي يجري اختباره 

حالياً يف رو�شيا.
واأظ����������ه����������رت اأع���������م���������ال ال����ن����م����ذج����ة 
نتائج  للم�شروع  الهيدروديناميكية 
واع�����������دة ل���ع���م���ل���ي���ة حت���ف���ي���ز احل���م���ل 
با�شتخدام  ال���ش��ط��ن��اع��ي  احل������راري 
م��رك��ب ه��ن��د���ش��ي ف��ري��د ط����وره فريق 
البحث يتاألف من حمرك نفاث عايل 

يتم  عمودية  بفوهة  مت�شل  ال�شرعة 
م���ن خ��الل��ه��ا م����زج خ��ل��ي��ط ب���خ���ار مع 
مادة ا�شرتطابية حُم�ّشنة لمت�شا�س 
لإجراء  اأب�شاييف  ويخطط  الإ�شعاع. 
يف  ب��اأب��ح��اث��ه  تتعلق  ميدانية  عمليات 
يف  دولة الإمارات خالل عام 2020. 
اإريك فريو،  حني، يعمل الربوفي�شور 
الهند�شة  كلية  يف  امل�����ش��ارك  الأ���ش��ت��اذ 
جامعة  يف  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة  وال����ع����ل����وم 
تطوير  ع��ل��ى  ب����ول����در،  يف  ك�����ول�����ورادو 
طيار،  ب�����دون  ل���ل���ط���ائ���رات  م��ن��ظ��وم��ة 
�شة  ل�شتخدام اأجهزة ا�شت�شعار خم�شّ
ميدانية  بيانات  جلمع  الطلب  ح�شب 
وا�شتهداف  ل����ش���ت�������ش���ع���ار  م���ب���ا����ش���رة 
بالعتماد  للتلقيح  املالئمة  ال�شحب 
املاأهولة  غري  الطائرات  تقنيات  على 

يف دولة الإمارات.
فريو  ال���دك���ت���ور  ي���ق���وم  اأن  وي���ت���وق���ع 
ب��دون طيار م�شممة  ب��اإط��الق طائرة 
واختبار  ال���غ���ر����س،  ل���ه���ذا  خ�����ش��ي�����ش��اً 
قدراتها يف الدولة خالل عام 2020 
الطائرات  م��ن��ظ��وم��ة  ���ش��ت��ت��ك��ون  ف��ي��م��ا 
م�شريتني  طائرتني  م��ن  طيار  ب��دون 
وجُمهزتني  ثابتة  باأجنحة  م��زودت��ني 
امل�شغرة  الأج���ه���زة  ب���اأح���دث  ب��ال��ك��ام��ل 
جلمع  م���ي���ك���روف���ي���زي���ائ���ي���ة  واأدوات 
وطائرة  م��ب��ا���ش��رة،  ميدانية  قيا�شات 
مواد  م��ن  كمية  حتمل  ثالثة  م�شرية 
التلقيح. ويتم اتخاذ قرار التلقيح اآلياً 

ذكية  خوارزمية  بينات  اإىل  بال�شتناد 
وم���دخ���الت م���ن ط���ائ���رة ب����دون طيار 

ت�شتخدم يف اأغرا�س القيا�س.
ويهدف الدكتور بول لو�شون، احلا�شل 
على منحة الربنامج يف دورته الثانية، 
وف��ري��ق��ه ال��ب��ح��ث��ي، اإىل حت��دي��د اأن���واع 
واملطيعة  املنا�شبة  الركامية  ال�شحب 
مواد  ا�شتخدام  وتقييم  لال�شتمطار، 
عمليات  يف  ال����ش���رتط���اب���ي  ال��ت��ل��ق��ي��ح 
العمليات  ل����درا�����ش����ة  ال����ش���ت���م���ط���ار 
البلورات  لتكوين  الطبيعية  الثانوية 
البارد  ال���ع���ل���وي  اجل�����زء  يف  ال��ث��ل��ج��ي��ة 
يف  امل�شروع  هذا  و�شاهم  ال�شحب.  من 
من  وف��ري��دة  �شاملة  جمموعة  توفري 
للخ�شائ�س  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة  ال��ق��ي��ا���ش��ات 
فوق  خمتلفة  م��راح��ل  يف  ال�شحابية 
دولة الإم��ارات يف الظروف الطبيعية 
ويتم  ���ش��واء.  ح��ٍد  على  التلقيح  وب��ع��د 
النمذجة  مع  املاأخوذة  القيا�شات  دمج 

ع��ل��ى ن���ط���اق ال�����ش��ح��اب ل��ت��ق��ي��ي��م اآث����ار 
وم�شاهمته  ال���ش��رتط��اب��ي  ال��ت��ل��ق��ي��ح 
البلورات  تكوين  عملية  يف  املحتملة 

الثلجية الثانوية.
لولني  ال���دك���ت���ور  م�������ش���روع  وي����ه����دف 
ت�شويه، احلا�شل على منحة الربنامج 
يف دورته الثالثة، وفريقه البحثي، اإىل 
ال�شحب  تلقيح  تاأثريات  على  التعرف 
على تكوين ال�شحب وهطول الأمطار 
وامل���ي���اه اجل��وف��ي��ة يف دول����ة الإم������ارات 
لع�شر  متتد  �شابقة  ف��رتة  م���دار  على 
���ش��ن��وات، ف�����ش��اًل ع��ن ت��ق��دمي ت�شميم 
املراحل  متعدد  مركز  لإن�����ش��اء  جديد 
داخل الدولة لإجراء البحوث املتعلقة 
بني  وال��ت��ف��اع��ل  ال�شحابية  بالفيزياء 
وتعديل  اجل�����وي  وال���ه���ب���اء  ال�����ش��ح��ب 
لولني  الدكتور  �شيقوم  كما  الطق�س. 
كيميائي  خم��ط��ط  بت�شميم  ت�����ش��وي��ه 
ال�شحابية  بالتنمية  يتعلق  فيزيائي 

للخ�شائ�س  الآين  ال��ف��ه��م  وت��ط��وي��ر 
الفيزيائية والكيميائية لل�شحب.

املناخية  البيانات  حتليالت  وتك�شف 
خالل الفرتة املمتدة من 1981 حتى 
اجلوية  ال��ت��ن��ب��وؤات  وك��ذل��ك   2005
للفرتة من 2060 حتى 2079 عن 
الهطول  ���ش��ي��زداد  حيث  مهمة،  نتائج 
وينخف�س  امل��ح��ي��ط��ات  ع��ل��ى  امل���ط���ري 
الرطوبة  ارتفاع  ب�شبب  الياب�شة  على 
و�شعف احرتار الهواء فوق املحيطات. 
كما �شيزداد موؤ�شر الرطوبة يف املناطق 
الياب�شة،  على  ويتناق�س  ال�شاطئية 
للجفاف  الأق�����ش��ى  احل���د  ي��زي��د  فيما 
الأماكن يف منطقة اخلليج  يف معظم 
العربي. ويعمل فريق الدكتور لولني 
النموذج  حت�شني  على  ح��ال��ي��اً  ت�شويه 
التاأثريات  ل��ت��ح��دي��د  ط������وروه  ال�����ذي 
ال�شحب  تلقيح  املدى لعمليات  طويلة 

على نظام الغالف اجلوي لالأر�س.

برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار ي�ستكمل جولته 
البحثية يف كل من رو�سيا والوليات املتحدة وال�سني

ن�سائية اأم القيوين تنظم ملتقى اجلدارة والتميز
•• اأم القيوين - وام:

وزارة  مركز  مبقر  والتميز  اجل��دارة  ملتقى  ام�س  القيوين  ب��اأم  الن�شائية  اجلمعية  نظمت 
وذلك  احلكومية  باملوؤ�ش�شات  العاملني  م�شتهدفة  القيوين  ب��اأم  املعرفة  وتنمية  الثقافة 

لت�شليط ال�شوء على ارتباط البداع والتميز بالت�شامح والتعاي�س ب�شالم .
واأك��دت ورقتا العمل اللتني قدمهما عمر احمد علي ال�شعر بعنوان اجل��دارة والإرادة نحو 
اأ�شا�س  الإيجابية  و  الت�شامح  بعنوان  النعيمي  �شعيد  �شيخه  ال�شعادة  يف  وامل��درب��ة  الب���داع 
الت�شامح يف كل  الب��داع والتميز من خالل تبني مبادئ  الت�شامح يف خلق  التميز على دور 
على  انعكا�شه  و   ، الن�شان  عند  والب���داع  اليجابية  روح  تعزيز  يف  دوره��ا  و  احلياة  جوانب 
القرارات املتخذة والعالقات وال�شحة وتخطي الزمات بالإ�شافة اإىل تاأثر �شياغة الروؤى 

وال�شرتاتيجيات مببادئ الت�شامح ودور اليجابية يف خلق البداع و حتقيق ال�شعادة.

•• دبي-وام:

منحت جامعه دبي الفائزين باملركز الأول يف امل�شابقة الطالبية كويز بيي من 
املعلومات  تقنية  اأو  الهند�شة  لدرا�شة  كاملة  درا�شية  منحا  اأك�شفورد  مدر�شة 
اأو اإداره الأعمال كما ح�شل الفائزون على جوائز نقدية بلغت 5000 درهم 
امل�شابقة من  تنظيم  الثاين. وقد مت  للفريق  2000 درهم  و  الأول  للفريق 
قبل كليه دبي لالأعمال ونادي بيتا جاما �شيغما بالتعاون مع مركز التدريب 

املهني والوظيفي للطلبة يف جامعة دبي.
ال�شف  بينهم طلبة  ثانوية  14 فريقاً من عدة مدار�س  امل�شابقة  و�شارك يف 
العا�شر واحلادي ع�شر والثاين ع�شر الذين يدر�شون احل�ش�س املتخ�ش�شة يف 
العلوم واإدارة الأعمال والفنون والآداب والتقنية ومن هذه املدار�س: املواكب 
القرهود ، املدر�شة الأمريكية الدولية، مدر�شة ال�شارقة الأمريكية الدولية - 

دبي، مدر�شة ال�شيخ را�شد اآل مكتوم الباك�شتانية، مدر�شه اأك�شفورد، مدر�شتنا 
الإ�شالمية  ال�����ش��ادق  م��در���ش��ة  “البنني”،  ال�شارقة   - الإجن��ل��ي��زي��ة  الثانوية 

الإجنليزية.
هذه  افتتاح  ح�شوره  خ��الل  اجلامعة  رئي�س  الب�شتكي  عي�شى  الدكتور  واأك��د 
التميز  تعزيز  يف  رئي�شيا  دورا  تلعب  امل�شابقة  ه��ذه  اأن  الأك��ادمي��ي��ة  الفعالية 
التعلم  على  حتفيزهم  يف  وت�شاهم  الثانوية  امل��دار���س  ط��الب  بني  الأك��ادمي��ي 
قادة  واكت�شاف   ، الثقافية  وح�شيلتهم  مهاراتهم  وزي��ادة  والبتكار  والب���داع 

امل�شتقبل بني الطلبة املتناف�شني وتعزيز امل�شوؤولية املجتمعية يف جامعة دبي.
وقالت ال�شيدة اآمنة املرزاق مديرة مركز التدريب املهني والوظيفي للطلبة 
�شبع مدار�س متميزة وم�شاهدة هوؤلء  با�شتقبال طلبة موهوبني من  ن�شعد 
اإىل  ونتطلع  الأول.  باملركز  للفوز  بينهم  فيما  يتناف�شون  الرائعني  الطلبة 

الرتحيب بهم كطالب يف جامعتنا.

•• دبي-وام:

من  املنبثقة  الطفولة  لإب��داع��ات  حممد  بنت  لطيفة  ال�شيخة  جائزة  كرمت 
جمعية النه�شة الن�شائية بدبي ام�س الفائزين من الأطفال املتميزين ممن 
ال�  امل�شتويني املحلي واخلليجي يف ختام املو�شم  اأح��رزوا جناحات مبهرة على 
21 للجائزة وذلك حتت الرعاية الكرمية حلرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
اآل مكتوم رئي�شة اجلائزة  رعاه اهلل �شمو ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 

وبح�شور �شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم.
ال�شيخة  �شمو  بعد ذلك رحبت  الذكر احلكيم،  اآي��ات من  التكرمي بتالوة  بداأ 
األقتها  اآل مكتوم باحل�شور وامل�شاركني عرب كلمة  هند بنت مكتوم بن جمعة 

نيابة عن �شموها �شعادة اأمينة الدبو�س املدير التنفيذي للجائزة .
 21 املو�شم  بح�شاد  احتفال  اليوم  نلتقي  اإننا  الدبو�س  اأمينة  �شعادة  وقالت 
فر�شان  وت��ك��رمي  الطفولة  لإب���داع���ات  حممد  بنت  لطيفة  ال�شيخة  جل��ائ��زة 
الإبداع والتميز الفائزين والفائزات من دولة الإمارات ودول جمل�س اخلليج 
من  عقدين  م�شرية  خالل  والتفوق  ب��الإب��داع  متيزت  التي  اجلائزة  التعاون، 
املبدعة وذلك  املبهرة خدمة للطفولة  الإجن��ازات  العديد من  الزمن حققت 
بف�شل رعاية حرم �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد 
الفجرية �شمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم راعية اجلائزة 

وم�شاندة ال�شيخة اأمينة بنت حميد الطاير رئي�شة جمعية النه�شة الن�شائية 
بدبي.

 48 ال���  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  �شعب،  اأ�شعد  ال��ويف،  الإم���ارات  �شعب  وه��ن��اأت 
والتميز  بالنجاح  واأ�شرهم  والفائزات  الفائزين  هناأت  كما  الإم���ارات،  لدولة 
واإبداعاتها  الطفولة  حماية  اأن  اإىل  منوهة  امل��و���ش��م،  ه��ذا  خ��الل  والإب�����داع 
الأبناء  بتنمية قدرات  الآباء والأمهات  ومتيزها م�شئولية م�شرتكة، منا�شدة 
يف  الت�شامح  ثقافة  غر�س  نن�شى  ول  وت�شجيعهم  اإليهم  والإ�شغاء  ومواهبهم 
لهم  ي�شئ  ون��ورا  علما  عقولهم  وت��زدان  قدراتهم  تنمو  فبالت�شامح  نفو�شهم 
دروب حياتهم. وقالت اإننا نحتفل بعيد احل�شاد الوطني وح�شاد املو�شم 21 
جندد الولء للقيادة الر�شيدة والنتماء للوطن الغايل وعلى درب توجيهات 

القيادة الوفية وثقافة ال�شالم والتعاي�س ال�شلمي والت�شامح ت�شري خطانا.
كما كرم �شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم يرافقه 
املحلي واخلليجي يف حماور  امل�شتويني  الفائزين على  الدبو�س  اأمينة  �شعادة 
اجلائزة والتي تت�شمن الإب��داع الأدب��ي والدرا�شات والبحوث والإب��داع الفني 
والإعالمي  العلمي  والإب���داع  الإل��ك��رتوين  الربجمي  الإب���داع  اإىل  بالإ�شافة 
حيث ي�شم كل حمور جمموعة من العناوين وامل�شنفات، كما مت تكرمي رعاة 

احلفل وهم هيئة كهرباء ومياه دبي وموؤ�ش�شة و�شل للعقارات.
من  عقدين  خ��الل  اجل��ائ��زة  م�شرية  ج�شد  فني  باأوبريت  احل�شور  وا�شتمتع 

الزمن، فيما اأعلنت اإدارة اجلائزة اإطالق املو�شم 22 للجائزة للعام 2020.

•• دبي -وام:

من�شة  م��ب��ادرة  بدبي  اخل��ريي  والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  اأطلقت 
دروي�س  اأحمد  بح�شور  اأ���ش��واق  مع  بال�شراكة   509 املوؤ�ش�شية  امل�شرتيات 
املدير  ���ش��رف  وي��و���ش��ف  اخل���ريي  العمل  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي 

التنفيذي لأ�شواق .
تعد هذه املبادرة الأوىل من نوعها يف املنطقة اإذ تعمل على حتويل جزء من 
امل�شرتيات التي تقوم بها الدوائر احلكومية مع اأ�شواق للتربعات يف قطاع 
العمل اخلريي والتي �شت�شرف يف عمليات التنمية امل�شتدامة وذلك خالل 
“املعرفة  ع��ن��وان  2019 حت��ت  املعرفة  قمة  املعرفية يف  امل��ب��ادرات  اإط���الق 

لتحقيق التنمية امل�شتدامة«.
املبادرة يف معر�س املعرفة تعد خطوة  اإن اإطالق  ومن جانبه قال املهريي 
حتقيق  ت�شتهدف  وال��ت��ي  ال�شاد�شة  ن�شختها  يف  القمة  توجه  تدعم  مهمة 
اجلهات  دور  يربز  بحيث  العاملية  التحديات  ومواجهة  امل�شتدامة  التنمية 
احلكومية يف ابتكار مبادرات هادفة يف املجتمع والتي حتقق بدورها مفهوم 

ال�شتدامة ليتعرف عليها جمهور القمة املتنوع.
لل�شركات  و�شيلة  اإيجاد  509” اإىل  املوؤ�ش�شية  امل�شرتيات  “من�شة  وتهدف 
اخلريية  ل��الأع��م��ال  ال��ت��ربع��ات  حجم  وزي���ادة  اخل��ريي  بالعمل  للم�شاهمة 
والتي �شت�شاعد دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي يف زيادة وحت�شني 

املجتمع  مل�شاعدة  وتقدميها  باإن�شائها  تقوم  التي  اخلريية  امل�شاريع  نوعية 
امل�شتوى  عالية  بخدمة  وال�شركات  احلكومية  الدوائر  وتزويد  به  والرقي 
قبل  م��ن  املن�شة  تطوير  ومت  اخل��دم��ة  وج���ودة  الب�شاعة  ج���ودة  حيث  م��ن 
�شركة اأ�شواق لتواكب امل�شرعات احلكومية والتي ت�شم حاليا 6000 منتج 
ت�شتطيع اجلهات امل�شجلة يف املن�شة الختيار من بينها وفقا لحتياجاتهم 

املوؤ�ش�شية.
املوؤ�ش�شية  “مركزة” امل�شرتيات  الإن�شاين من خالل  العمل  املن�شة  وتدعم 
جلميع الدوائر احلكومية واجلهات التابعة لها بحيث يتم تخ�شي�س �شايف 
الدائرة  اإىل  املبلغ  حتويل  طريق  ع��ن  اخل��ريي  العمل  اإىل  �شنوياَ  الرب���اح 
للدعم  امل�شتحقة  اجلهات  بتحديد  بدورها  لتقوم  الإن�شاين  العمل  لتنمية 

والإعالن عنها.
اتفاقيات  الإ�شالمية والعمل اخلريي على توقيع  ال�شوؤون  دائرة  واأ�شرفت 
املبادرة امل�شرتكة مع جهات حكومية �شبه حكومية وخا�شة لكل من ممثلي 
يف  العام  املدير  نائب  املن�شوري  �شيخة  التفاقيات  على  امل�شاركة  اجلهات 
املدير  العو�شي  حممد  الدكتور  والأط��ف��ال  الن�شاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة 
الدعم  اإدارة  مدير  املرزوقي  اهلل  عبد  �شالح  اجلليلة  مل�شت�شفى  التنفيذي 
املوؤ�ش�شي يف جمل�س دبي الريا�شي حممد فريدوي مدير عام مترات عائ�شة 
اأن�س  ومل��ار  م��ارك  روؤي��ت��ي  جمعية  يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  باجلافلة 

مدير اأ�شواق للتجزئة.

رئي�ض الإدارة التنفيذية لل�سيا�سات يلتقي 
وفد نيوزلندا يف معر�ض دبي للطريان 2019

•• دبي -وام:

ا�شتقبل اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي رئي�س الإدارة التنفيذية لل�شيا�شات والتعاون 
بوزارة الدفاع يف معر�س  دبي للطريان 2019 ، اللواء جوي توين ديفي�س نائب قوة دفاع 

نيوزلندا والوفد املرافق له.
ومت خالل اللقاء بحث اأوجه التعاون الثنائي وال�شبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بني دولة 
الإمارات ونيوزلندا، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك، 
خا�شة يف املجال الدفاعي و�شبل تعزيزها مبا يخدم البلدين. واأ�شاد ال�شيف بنجاح معر�س 
دبي للطريان وما ت�شمنه من فعاليات متميزة هذا العام، واأبدى اإعجابه بالتنظيم وحجم 

املعرو�شات التي ت�شمنها املعر�س.

منح درا�سية كاملة يف جامعه دبي للفائزين مب�سابقة كويز بيي

تكرمي الفائزين بجائزة ال�سيخة لطيفة بنت حممد لإبداعات الطفولة 

اإ�سالمية دبي تطلق من�سة 509 بالتعاون مع اأ�سواق

فقد املدعو / حممد خالد 
م�����ش��ل��م��ان حم���م���د اك������رم ، 
ن��ي��ب��ال اجل��ن�����ش��ي��ة - ج���واز 
 �شفره رقم )6042133(

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

0529853895

فقدان جواز �سفر
رام   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
نيبال   ، دي��ف��ك��وت��ا  �����ش����اران 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)08994793(  رق������م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

0529853895

فقدان جواز �سفر
ب����ري   / امل����������دع����������و  ف�������ق�������د 
نيبال   ، ب����ه����ادورج����وروجن 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)07349444(  رق������م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

0529853895

فقدان جواز �سفر
املدعو / ف��ريوج عامل  فقد 
، نيبال  ان�س مياه  مياه مو 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)06690374(  رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

0529853895

فقدان جواز �سفر
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ريي�س اأودوباركا بوييل

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 310632           بتاريخ :2019/5/4    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: ريي�س اأودوباركا بوييل.
وعنوانة :  �س.ب 171651، دبي،  المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
منتج القهوة.

الواق�عة بالفئة: 30
و�شف العالمة : عبارة luckin coffee بحروف لتينية باللون الأبي�س على خلفية زرقاء 

يظهر بها غزال وخلفه دائرة بي�شاء وله قرون �شبه دائرية كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  نوفمرب  2019 العدد 12788 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  نوفمرب  2019 العدد 12788 
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عربي ودويل

يتهم�ن الطبقة ال�سيا�سية بتجاهل م�ستقبلهم 

�سباب لبنان يريدون م�ستقباًل اأف�سل يف بلدهم 

ع�سرات املتظاهرين يتح�سنون يف جامعة بهونغ كونغ 

•• بريوت-اأ ف ب:

حت����ل����م ال����ف����ت����اة ال����ي����اف����ع����ة م����رمي 
����ش���ي���داين مب�����ش��ت��ق��ب��ل اأف�������ش���ل يف 
ب��ل��ده��ا ل��ب��ن��ان، ع��ل��ى غ����رار الآلف 
م����ن ال����ط����الب ال����ذي����ن ت�������ش���دروا 
الحتجاجات  خ���الل  ال��ت��ظ��اه��رات 
البالد،  يف  امل�شبوقة  غري  ال�شعبية 

مطالبني بحقهم يف حياة كرمية.
وت�������ش���ارك م����رمي )16 ع���ام���اً( يف 
لبنان  ي�شهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رات 
اأكتوبر  الأول  ت�����ش��ري��ن   17 م��ن��ذ 
التي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  ال��ط��ب��ق��ة  ���ش��د 
اأبناء  م�شتقبل  ب��ت��ج��اه��ل  تتهمها 
حلول  اإيجاد  عن  والعزوف  جيلها، 
لهجرة  ح������ّد  وو�����ش����ع  ل������الأزم������ات 

ال�شباب اإىل اخلارج.
خ���الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف ت��ظ��اه��رة يف 
و�شط بريوت الأ�شبوع املا�شي، قالت 
“ل  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�شابة 
م�شيفة  مب�شتقبلي”،  يهتم  اأح��د 
بوجود  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  ع��ل��ى  “اأخاف 
اإل  يفكرون  ل  رجعيني  اأ�شخا�س 

مب�شاحلهم وجيوبهم«.
من  الأوىل  الأ������ش�����اب�����ي�����ع  وب�����ع�����د 
التظاهرات ال�شعبية غري امل�شبوقة 
وامل�شتمرة  ال�شيا�شية،  الطبقة  �شد 
الأول/اأكتوبر،  ت�شرين   17 منذ 
ان�����ش��م ال��ت��الم��ي��ذ وال���ط���الب اإىل 
املبادرة  ب��زم��ام  واأم�����ش��ك��وا  ال�����ش��ارع. 
اللتحاق  لأيام عدة، عرب رف�شهم 
مبدار�شهم وجامعاتهم والن�شمام 
املناطق  ك��اف��ة  يف  املتظاهرين  اإىل 

اللبنانية.
ت���ظ���اه���ر ه��������وؤلء، وغ��ال��ب��ي��ت��ه��م مل 
العمر،  م����ن  ال��ع�����ش��ري��ن  ي��ك��م��ل��وا 
املدر�شي، حاملني حقائبهم  بزيهم 
�شعارات  ورف���ع���وا  ظ��ه��وره��م.  ع��ل��ى 
بينها  اأف�شل، من  تنادي مب�شتقبل 
لي�س  م�شتقبل  اأج���ل  م��ن  “ندر�س 
لنا”، و”نخ�شر نهار مدر�شة اأف�شل 
من اأن نخ�شر م�شتقبلنا” و”فّوتنا 

درو�شنا لنلقنكم در�شاً«.
واأو���ش��ح��ت م��رمي “يف ال��ع��امل كله، 
بعدالة  ي��ط��ال��ب��ون  ال���ط���الب  جت���د 
بيئية لكن هنا ل بحر لدينا نذهب 
امللوث  يف دلل��ة على البحر  اإليه” 
�شاطئه  على  تنت�شر  وال��ذي  اأ�شا�شاً 
م��ن��ت��ج��ع��ات خ��ا���ش��ة ت��ت��ع��دى على 

واملناطق،  للطوائف  عابر  اأن��ه  ه��و 
وقد  زع��ي��م��اً،  اأو  ق��ائ��داً  ي�شتثني  ل 
ك�شر الكثري من املحرمات مطالباً 
كاملة  ال�شيا�شية  الطبقة  برحيل 

من دون ا�شتثناء.
اخت�شا�س  يف  ال��ط��ال��ب  وي�����ش��ارك 
ع����ام����اً(،   26( ج������ورج  ال��ه��ن��د���ش��ة 
انطالقتها  م��ن��ذ  ال���ت���ظ���اه���رات  يف 
اأنها  باعتبار  �شهر،  م��ن  اأك��رث  قبل 

“الثورة احلقيقة التي متثلنا«.
بر�س  ل���ف���ران�������س  ب��ح��م��ا���س  وق������ال 
“منثل اجليل اجلديد الذي حترر 
من العقلية ال�شيا�شية” التقليدية، 
من  بيننا  ك��ان  اإذا  “حتى  م�شيفاً 
لكن  �شيا�شية،  اأح���زاب  اإىل  ينتمي 

لدينا اأولويات، وهي لبنان اأوًل«.
يف غ�شون عام، ينهي جورج درا�شته 
اجلامعية وكان يخطط لل�شفر اإىل 
اإل  العليا،  درا�شاته  ملتابعة  اخل��ارج 
البقاء  ويختار  راأي���ه  يغري  ق��د  اأن���ه 
اإذا حت�شن الو�شع بفعل “ثورة 17 

ت�شرين” على حد قوله.
واأبدى جورج، بينما حمل حقيبته 
فوق  اللبناين  والعلم  ظهره  على 

كتفه، فخره باحلركة الطالبية.
وقال “نحن من نبقي الثورة حّية، 
اإذا ا�شطر الأكرب منا اأن يذهب اإىل 
عمله، فنحن �شنحّول دوام املدر�شة 

واجلامعة اإىل دوام ثورة«.

الأم����الك ال��ع��ام وت��رغ��ب �شيداين 
ب���درا����ش���ة ال���ع���ل���وم ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
بح�شب  ب�شيط  وال�شبب  اجلامعة، 

قولها، “اأن اأ�شلح بلدي«.
خالل اإحدى التظاهرات قرب مقر 
متايل  ب��ريوت،  و�شط  يف  احلكومة 
الراب.  اأنغام مو�شيقى  طالب على 
ح��م��ل اأح���ده���م لف��ت��ة ك��ب��رية كتب 
عليها “اأنتم على درجة من ال�شوء 
املو�شم  �شوء  م��دى  اأن�شى  جعلتني 
“لعبة  م�����ش��ل�����ش��ل  م����ن  الثامن” 

العرو�س” الذائع ال�شيت.
املتظاهرين،  اآلف  غ������رار  ع���ل���ى 
ي����ط����ال����ب ال����ت����الم����ي����ذ وال����ط����الب 
املرتهلة،  التحتية  البنى  باإ�شالح 
مبياه نظيفة وكهرباء، وحل لأزمة 
حما�شبة  ع���ن  ف�����ش��اًل  ال���ن���ف���اي���ات، 

الفا�شدين يف ال�شلطة.
اإيجاد  ه��و  الأه����م  مطلبهم  اأن  اإل 
وظائف فور تخرجهم يف بلد ُيقدر 
يف  البطالة  ن�شبة  ال���دويل  البنك 
�شفوف ال�شباب باأكرث من ثالثني 

يف املئة.
وقالت تينا )17 عاماً(، طالبة يف 
بر�س،  لفران�س  ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة 
جانب  اإىل  هنا  ن��در���س  اأن  “نريد 
اأه��ل��ن��ا، واأن جن��د وظ��ائ��ف م��ن دون 

+وا�شطة+«.
ر�شمت علماً  التي  ال�شابة  واأ�شافت 

لفران�س بر�س “توقع الكثريون اأن 
بليدين من كرثة اجللو�س  يكونوا 
ومواقع  ي���وت���ي���وب  ع��ل��ى  ل�����ش��اع��ات 
التوا�شل الإجتماعي”، لكن اجليل 

اجلديد فاجاأ اجلميع.
اجليل  يع�س  مل  ح���وري،  وبح�شب 
اجلديد احلرب الأهلية )1975-

ال�شيا�شيني  يخترب  ومل   )1990
من جتار احلروب كما فعل اأهلهم. 
ل�������ذا، ل ت���ث���ري ذك�����ري�����ات احل�����رب 
اخل�����وف ن��ف�����ش��ه ال�����ذي ي��ت��ج��ذر يف 

نفو�س عائالتهم.
اأق����ل  “يهتمون  ف���ه���م  وب����ال����ت����ايل، 
ب���ال���ط���ائ���ف���ي���ة واأك���������رث ب���ال���ع���دال���ة 
نظامه  يقوم  بلد  يف  الجتماعية” 
على املحا�ش�شة الطائفية، بح�شب 

حوري.
واأو�شح حوري اأن الطالب خرجوا 
من النتماءات احلزبية التقليدية، 
وك�������ل م�����ا ي�����ري�����دون�����ه ال�����ي�����وم هو 
“التعامل معهم كمواطنني ولي�س 

اأبناء طوائف«.
اجلديد  اجل��ي��ل  “ب�شمة  واأ����ش���اف 
ت�شبيكاً  اأك������رث  اإن����ه����م  وا�����ش����ح����ة: 

ودميوقراطية يف ممار�شاتهم«.
وهذه لي�شت املرة الأوىل التي ي�شهد 
ال�شلطة  �شد  حتركات  لبنان  فيها 
اأو  اقت�شادية  ق�شايا  خلفية  على 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة، ل��ك��ن م��ا مي��ّي��ز احل���راك 

اأن  “نريد  وج��ن��ت��ه��ا،  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان��ي��اً 
الآن  ن��ح��ن  ب��ي��دن��ا،  ت��اري��خ��ن��ا  نكتب 
اأكرث وعياً واأكرث حت�شراً وثقافة«.

�شاندرا  ت��رق�����س  ق��ري��ب،  م��ك��ان  يف 
جموع  ب�����ني  ع�����ام�����اً(   19( رزق 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن، ف��رح��ة ب��ع��ودت��ه��ا اإىل 
احل����راك  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام  ل��ب��ن��ان 
ال�شعبي بعدما غادرته للدرا�شة يف 

اإيطاليا.
“نطالب  بر�س  لفران�س  و�شرحت 
باأب�شط حقوقنا الإن�شانية، نطالب 
بالكهرباء واملياه والأماكن العامة، 
نريدهم اأن يتوقفوا عن ال�شرقة«.

ت�شميم  يف  طالبة  وه��ي  رزق  وراأت 
ذوي  م��ن  ال��ك��ث��ري  “لدينا  الأزي�����اء 
ي���غ���ادرون البلد،  ال��ذي��ن  ال��ك��ف��اءات 
ليعملوا على حت�شني بلد اآخر. هذا 

اأمر غري مقبول«.
ب��ح��رك��ة الطالب  ت��ف��اج��اأ ك��ث��ريون 
يطلق  ك��م��ا  النرتنت”  “جيل  اأو 
ع���ل���ي���ه���م، ورح��������ب بهم  ال���ب���ع�������س 
امل��ت��ظ��اه��رون يف ك��ل م��ك��ان تاركني 
لهم اأن مي�شكوا زمام املبادرة طيلة 

اأ�شبوع.
وق����������ال ن��������دمي ح������������وري، امل����دي����ر 
الإ�شالح  ل�”مبادرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ُتعنى  بحثية  موؤ�ش�شة  العربي”، 
التغيري  ت�شهم يف  ب��رام��ج  ب��اق��رتاح 
العربية،  املنطقة  يف  الدميقراطي 

 •• هونغ كونغ-اأ ف ب:

بالدميوقراطية  املطالبني  املتظاهرين  ع�����ش��رات  زال  م��ا 
كونغ  هونغ  يف  البوليتيكنيك  جامعة  ح��رم  يف  يتح�شنون 
التوايل، بينما جتري حماولت لإ�شغال  الرابع على  لليوم 

ال�شرطة عرب عرقلة املرور يف �شوارع املدينة.
وت�شهد جامعة البوليتيكنيك يف هونغ كونغ يف �شبه جزيرة 
كاولون منذ الأحد اأطول واأعنف مواجهة بني املتظاهرين 
امل�شتعمرة  يف  التعبئة  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ال��ن��ظ��ام  ح��ف��ظ  وق����وات 

الربيطانية ال�شابقة يف حزيران يونيو املا�شي.
الزجاجات احلارقة واحلجارة على  وكان املحتجون يلقون 
عنا�شر ال�شرطة كلما حاولوا اإخراجهم. وحذرت ال�شرطة 
من اأنها �شت�شتخدم الر�شا�س احلي يف حال متت مهاجمة 

عنا�شرها باأ�شلحة فتاكة بعد اإ�شابة عن�شر ب�شهم.
وقدر املتظاهرون عدد املتح�شنني داخل اجلامعة الأربعاء 
املعي�شية  ظروفهم  اأن  مو�شحني  �شخ�شا،  خم�شني  بنحو 

داخل احلرم تتدهور.

املحتجني الباقني ال�شت�شالم اإذا اأرادوا نهاية �شلمية.
وقالت لم يف موؤمتر �شحايف “ل ميكن حتقيق هذا الهدف 
يف  مبا  املحتجني،  قبل  من  الكامل  التعاون  خ��الل  من  اإل 
وقف  عليهم  يتعني  ال��ذي��ن  ال�شغب  م��ث��ريي  بالطبع  ذل��ك 
والن�شياع  ب�شالم  واخل��روج  الأ�شلحة  والتخلي عن  العنف 

لتعليمات ال�شرطة«.
�شاأقاتل  اأ�شت�شلم.  “لن  �شاب يف ال15 يحمل قو�شا  واأعلن 
واأ�شاف “لكن الأمر خطري. اإذا ا�شتخدمت  حتى النهاية”. 
بالر�شا�س  رمبا  النار  فتح  اإىل  ال�شرطة  �شت�شطر  القو�س 

احلي«.
اعتقلت  الأرب��ع��اء  نقالت وفجر  ليال على  اآخ���رون  واأخ���رج 
ذكر  كما  الفرار  يحاولون  كانوا  متظاهرين   10 ال�شرطة 

مرا�شلو فران�س بر�س يف املكان.
وقالت �شرطة هونغ كونغ يف بيان اإنها “تدعو كل املوجودين 
�شلمية”،  ب��ط��ري��ق��ة  اخل����روج  اإىل  اجل��ام��ع��ي  احل���رم  داخ���ل 
يف  ع��ادل��ة  معاملتهم  ت��ك��ون  ب����اأن  “تتعهد  اأن��ه��ا  م��و���ش��ح��ة 

الق�شاء«.

مالب�س  ي��رت��دون  الذين  ال�شبان  من  جمموعات  وتوا�شل 
على  اآخ��رون  ينام  بينما  احلارقة  الزجاجات  اإع��داد  �شوداء 

الأر�س داخل قاعة ريا�شية يف اجلامعة.
الإن�شان  حلقوق  املتحدة  الأمم  يف  العليا  املفو�شة  ودع��ت 

لإيجاد “حل �شلمي” حل�شار اجلامعة.
وتبنى جمل�س ال�شيوخ الأمريكي بيانا دعم “حقوق الإن�شان 
بكني مهددا  كونغ يف مواجهة  يف هونغ  والدميوقراطية” 
بتعليق الو�شع القت�شادي اخلا�س الذي متنحه وا�شنطن 

لهذه املنطقة.
اإج���راء  الأم���ريك���ي  ال�����ش��ي��وخ  جمل�س  اأع�ش������اء  اأي���د  كم�������ا 
كون�غ  هون���غ  ل�شرطة  للدم�����وع  امل�شيل  الغ�����از  بي�������ع  يحظر 
وال��ر���ش��ا���س امل��ط��اط��ي وامل���ع���دات الأخ�����رى ال��رام��ي��ة لقمع 

املتظاهرين.
حال  يف  م�شادة  تدابري  باتخاذ  مهددة  بغ�شب  بكني  وردت 

تبني الن�س نهائيا.
قالت  البوليتكنيك،  جامعة  اأزم��ة  على  لها  تعليق  اأول  ويف 
على  اإن  ال��ث��الث��اء  لم  ك���اري  املنتخبة  غ��ري  املدينة  حاكمة 

اجتماع غري عادي لوزراء اخلارحية العرب الثنني 
لبحث املوقف المريكى من ال�ستيطان ال�سرائيلي

•• القاهرة-وام:

اأعلنت جامعة الدول العربية اأنه تقرر عقد دورة غري عادية ملجل�س اجلامعة على م�شتوي وزراء اخلارحية العرب يوم الثنني املقبل 
، مبقر المانة العامة بناء على طلب دولة فل�شطني ، لبحث التطور اخلطري ملوقف الإدارة الأمريكية ب�شاأن ال�شتيطان الإ�شرائيلي 
وقال ال�شفري ح�شام زكى المني العام امل�شاعد جلامعة الدول العربية   . غري القانوين يف اأر�س دولة فل�شطني املحتلة عام 1967 
مت التفاق على عقد الدورة غري العادية ملجل�س جامعة الدول العربية على م�شتوي وزراء اخلارجية العرب يوم الثنني املقبل ، 
بعد م�شاورات جرت بني المانة العامة جلامعة الدول العربية والعراق الرئي�س احلاىل ملجل�س اجلامعة العربية ودولة فل�شطني 
ال��دول العربية . ومن املقرر ان تقدم المانة العامة  اأيدته عدد من  . واأ�شاف زكى فى ت�شريح له ام�س ان الطلب الفل�شطيني 
مذكرة �شارحة باأخر م�شتجدات ملف ال�شتيطان وم�شروع القرار املقدم من اجلانب الفل�شطيني بهذا ال�شاأن ،كما ينظر املجل�س فى 

الجراءات واخلطوات الواجب اتخاذها عربيا للتعامل مع العالن المريكى .

يف ظروف مزرية، كثريا ما نددت بها جمموعات حقوقية 
ال��ث��الث��ة ق����ادرة فعليا على  اأوروب������ا. وامل��خ��ي��م��ات  وجم��ل�����س 

ا�شتيعاب 4500 �شخ�س فقط.
املخيمات  م��ك��ان  �شتقيم  اإن��ه��ا  اليونانية  احل��ك��وم��ة  وق��ال��ت 
من�شاآت جديدة مغلقة، لعمليات التدقيق يف الهويات واإعادة 
اآلف   5 ا�شتيعاب  منها  كل  ي�شتطيع  والرتحيل،  التوطني 

�شخ�س على الأقل.
ولريو�س  كو�س  جزيرتي  على  اأ�شغر  خميمات  و�شتخ�شع 
ل��ع��م��ل��ي��ات حت�����ش��ني وت��و���ش��ي��ع ���ش��م��ن ت��ل��ك الأه�������داف، وفق 
بحرية  بالتحرك  ال�شماح لالجئني  وبدل من  �شتيفاني�س. 
اللجوء من اخلروج  �شيمنع طالبو  املخيمات،  داخل وخارج 

•• اثينا-اأ ف ب:

اكتظاظا  الأك������رث  ال���ث���الث���ة  امل��خ��ي��م��ات  ال���ي���ون���ان  ���ش��ت��غ��ل��ق 
باملهاجرين يف جزر قبالة تركيا وت�شتبدلها مبن�شاآت جديدة 
اأعلن  م��ا  وف���ق  ب��ك��ث��ري،  اأك���رب  ا�شتيعابية  ق���درة  ذات  مغلقة 

م�شوؤولون .
وقال املن�شق احلكومي اخلا�س ل�شوؤون الهجرة الكيفيادي�س 
يف  الكتظاظ  “تخفيف  اإن  �شحايف  موؤمتر  يف  �شتيفاني�س 

اجلزر هو اأولوية يف هذه املرحلة«.
لي�شبو�س  جزر  يف  اإغالقها  املتوقع  الثالثة  املخيمات  وتقع 
وخيو�س و�شامو�س، وتاأوي حاليا اأكرث من 27 األف �شخ�س 

الرب  يف  لالإقامة  ونقلهم  اللجوء  و�شع  منحهم  ح��ني  اإىل 
الرئي�شي، اأو يتم رف�س طلباتهم واإعادتهم اإىل تركيا، وفق 

م�شوؤولني.
األ��ف طالب جل��وء يف   20 اإع��ادة توطني  وتعهدت احلكومة 

خميمات يف الرب الرئي�شي، بحلول مطلع 2020.
واحلكومة اجلديدة املحافظة التي تولت ال�شلطة يف متوز/

يوليو اأقرت قانونا ي�شدد �شروط طلب اللجوء للمهاجرين، 
وتعهدت تعزيز دوريات احلدود.

لعمل  ج��دي��دة  معايري  اإع���الن  �شيتم  اإن��ه  �شتيفاني�س  وق��ال 
املنظمات غري احلكومية التي ت�شاعد املهاجرين، الذين فر 

عدد كبري منهم من احلرب يف �شوريا.

اليونان تغلق اأكرب ثالثة خميمات للمهاجرين  

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• كري�صتيان مكاريان

“اتفاق     كثرية هي الوعود. يف ال�شرق الأو���ش��ط: 
عظيم  “يوم  ال�شمالية:  كوريا  يف  نهائي”.  �شالم 
“�شفقة  اإي���ران:  يف  اخلطر”.  “اختفى  للعامل”، 
ب�شاأن  الأق�شى”.  “ال�شغط  ب��ف�����ش��ل  اأف�شل” 
مقابل مفاو�شات  “احلد من العنف”  اأفغان�شتان: 
جتارية  “�شفقة  الربيك�شيت:  ح��ول  طالبان.  م��ع 
كم من ت�شوية  رائعة وكبرية مع اململكة املتحدة”. 

نهائية ... ل واحدة منها راأت النور اأو جنحت.

ق�ة �سخ�سية غري م�سب�قة
للوليات   45 فللرئي�س  باملظاهر،  تنخدعوا  ل     
الإع���الم غري  و�شائل  “اإن  ج��اه��زة:  اإج��اب��ة  املتحدة 
ال�شريفة حتب اأن جتعل الأمر يبدو كما لو اأن هناك 
ومع  ارتباك يف البيت الأبي�س، لكنه لي�س كذلك”. 
ب��اأن حربا داخلية تدور  انطباع وا�شح  ذل��ك، هناك 
حتى الآن بني املوؤيدين لرتامب، ومناه�شي ترامب 
ال�����ش��ف��رية الأمريكية  اأك����دت  ال���دول���ة، ك��م��ا  يف ه���رم 

ال�شابقة لدى المم املتحدة نيكي هايل. 
)مايكل  القومي  الأم��ن  م�شت�شاري  كن�س  عملية    
ف���ل���ني، م����اك م��ا���ش��رت، ج����ون ب���ول���ت���ون، ح���ل حمله 
املحرتم،  مكتبه  رئي�س  واإق��ال��ة  اأوب���راي���ن(،  روب���رت 
املفاجئ  والتغيري  كيلي،  ج��ون  املتقاعد  اجل���رال 
لوزير اخلارجية )ريك�س تيلر�شون، الذي مل يرتدد 
بعد اقالته، وقد خلفه املطيع  “ك�شف امل�شتور”  يف 
ترامب  ب��اأن  ب��الإق��ن��اع،  تنتهي  كلها  بومبيو(  مايك 

لي�س على مقا�س من�شبه. 
   لكن من خالل هذه ال�شل�شلة من الخطاء، اأكد 
اأوًل،  بت�شرفاته،  التنبوؤ  ميكن  ل  ال��ذي  امللياردير، 
�شلطته ال�شخ�شية على ال�شيا�شة اخلارجية والعمل 
وال�شتخبارات.  لالأمن  ال�شري  واملجال  الع�شكري 
ومن خالل هذه ال�شتبدالت، عزز ترامب �شلطته 
الفردية حول م�شار العامل، واقام �شكاًل من اأ�شكال 
الدبلوما�شية املوازية، التي بلغت ذروتها يف الق�شية 

الأوكرانية.
ت�شدق،  هاتفية، ل  ع��ن حم��ادث��ة  الك�شف  يظهر     
زيلين�شكي،  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�����راين  ال��رئ��ي�����س  م��ع 
ا���ش��رتط، ل��الإف��راج عن  اأن الرئي�س الأم��ري��ك��ي ق��د 

مكنه  اإذا  ال  لأوك��ران��ي��ا،  الكونغر�س  منحه  قر�س 
ال��دمي��ق��راط��ي جو  ت��دي��ن مناف�شه  م��ع��ل��وم��ات  م��ن 
بايدن. حدث فريد من نوعه يف التاريخ، ويخ�شع 
اإقالة مبوجب  لإج���راءات  املتحدة  ال��ولي��ات  رئي�س 
ال�شيا�شة اخلارجية وا�شتخدام �شالحياته الدولية 
)وهو ما مل يكن كذلك مع ريت�شارد نيك�شون وبيل 

كلينتون(.

»اإنهاء احلروب التي ل نهاية لها«
ت���رام���ب يتنا�شب  ل��دون��ال��د  ال��ل��ف��ظ��ي  ال��ت�����ش��خ��م     
لكن  �شيا�شته.  ت�شجلها  ال��ت��ي  النتائج  م��ع  عك�شيا 
حتليل ح�شاده ل يق�شي مبتابعة اخليط املتوا�شل 
الذي  م�شاره،  ان  واملتناق�شة.  املدوية  لت�شريحاته 
“اإنهاء  نف�شه:  هو  يبقى  البداية،  من  حتديده  مت 
الذي  ال�شعار  وه��و  لها”،  نهاية  ل  ال��ت��ي  احل���روب 
تكرر مرات عديدة خالل فرتة وليته. ومن وجهة 
النظر هذه، يتنزل ترامب كجزء من اأخدود عميق 

تغذيه ثالثة عوامل. 
على  الأمريكية  للنخب  ال�شائد  ال�شعور  يتطور     
الذي اأدت نتائجه  ح�شاب مفهوم “�شرطي العامل”، 
اخلطرة اإىل زيادة معاداة اأمريكا يف العامل. ويذهب 
م�شارح  من  ال�شامل  الن�شحاب  اإىل  ال�شعبي  امليل 
الأرواح  ل��ل��غ��اي��ة يف  امل��ك��ل��ف��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات اخل��ارج��ي��ة، 
الب�شرية. وحتى اإن مل يعجب هذا الرئي�س احلايل، 
باراك  التي اتخذها �شلفه،  الإج��راءات  فمن خالل 
م�شراعيها  على  مفتوحة  الطريق  ب��ات��ت  اأوب��ام��ا، 
ا�شتثمار  وحت���دي���ده���ا:  امل��ه��م��ات  ت��ع��ري��ف  لإع������ادة 
دبلوما�شي اأقل يف ال�شرق الأو�شط، وتقلي�س الأخوة 
–والتوتر-مع  اأوروب����ا، وامل��زي��د م��ن اله��ت��م��ام  م��ع 

اآ�شيا.
   لذلك ل ميكننا تلخي�س ال�شيا�شة اخلارجية التي 
يتبناها دونالد ترامب باأ�شلوب رقيع على الإطالق 
يف واحدة من نتوءاته الأخ��رية، والتي يفرت�س اأن 
تف�شر تخليه عن اأكراد �شوريا: “اإنهم مل ي�شاعدونا 
كثرياً خالل احلرب العاملية الثانية... مل ي�شاعدونا 
تاأتي  ال�شخ�شية  ب�شمته  لكن  نورماندي”...  يف 
لتربير �شوؤال مزعج: هل ما زلنا نثق يف الوليات 

املتحدة؟
ترجمة خرية ال�شيباين

دبلوما�سية غري املتوّقع...!

باحث متخ�ش�س يف ال�شوؤون الدينية ونائب رئي�س حترير جملة الإك�شربي�س الفرن�شية. 
ترجم اإىل 6 لغات.  وهو موؤلف لعدة كتب منها: “جمهول ا�شمه �شوفنمان” و “ماري”، 

احتجاجات العراق خلفت اآلفا من املعوقني   •• بغداد-اأ ف ب:

خرج حمزة يف الأول من ت�شرين الأول 
للمطالة  ب��غ��داد  ����ش���وارع  اإىل  اأك��ت��وب��ر 
ب��ح��ي��اة ك���رمي���ة، ل��ك��ن��ه ع���اد ب��ف��ج��وة يف 
الفقري،  ع���م���وده  يف  وك�����ش��ر  ظ���ه���ره 
البالغ  ال�شاب  ويقول  م�شلولة.  و�شاق 
ب�����ش��وت بالكاد  16 ع��ام��اً  ال��ع��م��ر  م��ن 
ميكن �شماعه “هذه ت�شحية من اأجل 
اأعود  اأم�شي،  اأن  اأ�شتطيع  العراق. ولو 

الآن اإىل التظاهرات«.
الحتجاجات  ق��م��ع  عملية  واأ���ش��ف��رت 
يف  انطلقت  التي  للحكومة  املناه�شة 
الأول  يف  ع���دة  جنوبية  وم���دن  ب��غ��داد 
اإ�شابة  عن  اأكتوبر  الأول  ت�شرين  من 
الأق�����ل  ع���ل���ى  ���ش��خ�����س  اآلف  ث���الث���ة 
اإح�شاءات  بح�شب  دائ���م���ة،  ب��اإع��اق��ات 
العراق”  يف  املعوقني  “جتمع  منظمة 

ال�شدمات  جهاز  ا�شتخدموا  الأط��ب��اء 
واأدخلوا  دم  واأرب��ع وحدات  الكهربائية 
ال��ع��م��ل��ي��ات. ويقول  غ��رف��ة  اإىل  ح��م��زة 
ميتاً.  “كان  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
اإىل احلياة«. وك�شفت  اأع��ادوه  الأطباء 
الطبية  والتقارير  املقطعية  الأ�شعة 
التي اأظهرتها عائلة حمزة، عن ك�شور 
الفقري،  ال��ع��م��ود  اأ���ش��ف��ل  يف  م��ت��ع��ددة 
ال�شاق  يف  ���ش��ل��ل  ح����دوث  اإىل  اأدى  م��ا 
حمزة  اأن  اإىل  الوالد  وي�شري  اليمنى. 
على  يعي�س  املنزل حيث  اإىل  الآن  عاد 
وم�شكنات  امل��خ��در  م��ن  ثابتة  ج��رع��ات 
الأمل، و”يف بع�س الأحيان ي�شرخ من 
التجمع  رئي�س  وي��ق��ول  ل��ي��اًل«.  الأمل 

الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�س ذوي 
الإع���اق���ة، ف���اإن امل��ع��وق��ني ي��ع��ان��ون من 
يف  ونق�س  ال�شحية،  اخلدمات  �شعف 

فر�س العمل، وتهمي�س اجتماعي.
ن��ظ��م��وا م�����ش��ريات��ه��م اخلا�شة  ل��ذل��ك، 
الحتجاج  حركة  من  كجزء  بغداد  يف 
الرعاية  بتح�شني  مطالبني  الكربى، 
اخلفاجي  وي���ق���ول  ل��ه��م.  احل��ك��وم��ي��ة 
“البنى التحتية يف العراق غري مي�شرة 
املعوقني.  غ���ري  ل��الأ���ش��خ��ا���س  اأ����ش���اًل 

نحتاج اأكرث من حرب على ورق«.
وقتل اأكرث من 330 �شخ�شاً، واأ�شيب 
15 األفاً على الأقل بجروح، منذ بدء 
ت�شرين  م��ن  الأول  يف  الح��ت��ج��اج��ات 

عبئا  ذل��ك  وي�شيف  احلكومية.  غ��ري 
املتحدة  الأمم  ت�شري  بلد  ك��اه��ل  على 
اأكرب  ال��ت��ي فيها  ال����دول  ب��ني  اأن���ه  اإىل 

معدلت الإعاقة يف العامل.
م��ع��دة حمزة،  ال��ر���ش��ا���ش��ة  اخ���رتق���ت 
وخ���رج���ت م���ن ظ��ه��ره خم��ل��ف��ة فجوة 
ر�شا�شتان  اأ����ش���اب���ت  ف��ي��م��ا  ك����ب����رية، 
اأخريان �شاقيه. ويقول والده اأبو ليث 
قريب  م�شت�شفى  اإىل  و�شل  حمزة  اإن 
وك����ان دم���ه ���ش��ال ب���غ���زارة وق��ل��ب��ه يكاد 

يتوقف.
وي��������روي ال�����وال�����د ال�������ذي و�����ش����ل اإىل 
القوات  ب��ه  ات�شلت  بعدما  امل�شت�شفى 
اأن  الأم�����ن�����ي�����ة م�����ن ه����ات����ف ح�����م�����زة، 

بر�س  ل���ف���ران�������س  اخل���ف���اج���ي  م����وف����ق 
العوق  م�شتمر حل��الت  تزايد  “هناك 

نخرج من اأزمة وندخل يف اأخرى«.
ويف ظل غياب الأرقام الر�شمية، ي�شري 
اإىل  ي�شطر  فريقه  اأن  اإىل  اخلفاجي 
مع  والتوا�شل  بامل�شت�شفيات  الت�شال 
اجلنوبية،  وامل��دن  بغداد  يف  العائالت 
الذين  الأ����ش���خ���ا����س  ع�����دد  ل��ت��ح��دي��د 
اأو عمليات برت يف  لت�شوهات  تعر�شوا 

ال�شهر املا�شي.
�شخ�س،  اآلف  ثالثة  رق��م  اأن  ويعترب 
لي�س اإل اإح�شاء تقديرياً، اإذ اإن الرقم 
اأع��ل��ى بكثري. وع��ل��ى الرغم  ق��د ي��ك��ون 
اتفاقية  يف  ط����رف  ال����ع����راق  اأن  م���ن 

الأول اأكتوبر، مع اإحجام كثريين عن 
من  خ��وف��اً  امل�شت�شفيات  اإىل  ال��ذه��اب 
التهاب  اإىل  ذل��ك  واأدى  الع��ت��ق��الت. 
اأرغ���م يف بع�س  بع�س الإ���ش��اب��ات، م��ا 
احل�����الت امل��م��ر���ش��ني والأط����ب����اء على 
ب��رت اأع�����ش��اء م��ن اجل�����ش��م، بح�شب ما 
تقول فرح، وهي طالبة طب تبلغ من 
العمر 19 عاماً وتعمل ب�شكل تطوعي 
الرئي�شي  امل��رك��ز  التحرير،  �شاحة  يف 

للتظاهرات يف و�شط بغداد.
يف  يجل�س  وه��و  عم�شة،  علي  ويتذكر 
�شاحة  م��ي��دان��ي��ة يف  ع��الج��ي��ة  ع���ي���ادة 
التحرير وتغطي خده الأمين �شمادة، 
ت�شرين  م��ن  والع�شرين  ال��راب��ع  ليلة 
اأنه يف تلك  اأكتوبر، م�شريا اىل  الأول 
نارية على ج�شر  �شمع طلقات  الليلة، 
املحتجني  م��ئ��ات  و���ش��اه��د  ب���غ���داد،  يف 

يفرون مذعورين.
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اأملاغرو  ل��وي�����س  ان  ال���ش��رتاك��ي��ة، 
اإطالقها  مت  خل���ط���ة  ا����ش���ت���ج���اب 
من اخل��ارج، واأدري��ان��ا �شالفاتريا، 
رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ )من 
احل���رك���ة ن��ح��و ال���ش��رتاك��ي��ة( قد 
ا�شتقالت �شفويا فقط، وي�شتدعي 
تكون  اأن  وينبغي  ر���ش��ال��ة،  الأم���ر 
هي، الرئي�شة، ولي�س جانني اأنيز، 
نحن  رئي�شة.  نف�شها  اأعلنت  التي 

ل نقبل ذلك«.
ال�شرتاكية،  نحو  احل��رك��ة  اإن     
الكونغر�س،  يف  الأغلبية  �شاحبة 
الد�شتور  لأن  اجلمر،  على  تنفخ 
ال��ر���ش��ال��ة �شرورية  ب���اأن  ي��ق��ول  ل 
تتم  ومل  ال����ش���ت���ق���ال���ة.  ل���ق���ب���ول 
اإيفو  ا���ش��ت��ق��ال��ة  ع��ل��ى  امل�������ش���ادق���ة 
مورالي�س بعد. البقية... توؤكد ان 
كليمان حمّق... لأن العنف وحده 

يت�شاعف.             عن ل�ب�ان

مليون  األ��ت��و  اإل  �شكان  ع��دد  يبلغ 
امل����ظ����اه����رة  مت����ث����ل  ول  ن�������ش���م���ة، 
من  يقني  على  لكنهم  جميعهم، 
 10 اإيفو مورالي�س، يف  اأن رحيل 

نوفمرب، كان مبثابة انقالب. 
كذبة،  الن��ت��خ��اب��ي  »ال���ت���زوي���ر     
ترامب”،  الأوليغار�شية مع  تاآمر 
يقول رجل يرتدي اللون الأحمر. 
ا�شمه هوغو �شافيز، “مثل رئي�س 
فنزويال الذي مل ميت”، وينتمي 
ميلي�شيا  روخو�س،  بونخو�س  اإىل 
املوؤيدة  ال��ع��رق��ي��ة  اأمي����ارا  ج��م��اع��ة 
مل���ورال���ي�������س. ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل����ه، ميثل 
ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق ال���ك���رام���ة، يف 
ال�شكان  ُيحتقر  حيث  البلد  ه��ذا 
من  ب����امل����ائ����ة   62 الأ�����ش����ل����ي����ون، 

ال�شكان، منذ فرتة طويلة. 
نعرف  فنحن  اأغبياء،  نعد  »مل     
التوا�شل  الأ�شياء، ولدينا �شبكات 
الجتماعي، ونعلم اأن كل ذلك من 
اجل اأخذ ما منلكه من الليثيوم!«، 
التلفريك،  يف  حمتجة.  �شاحت 
مثل  نعامل  “نحن  تبكي:  ام���راأة 
احل���ي���وان���ات! م���ن ق��ب��ل، مل يكن 
باإمكان امراأة تلب�س البولريا من 
مننح  ول  اجلامعة،  اإىل  ال��ذه��اب 
ب��ال��دولر، لقد غري  ال  القرو�س 

ايفو ذلك! »
يف  الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  منذ     
20 اأكتوبر، متزقت بوليفيا. اإنها 
تعي�س معركة �شرديات، بني الذين 
والذين  النقالب،  انه  ي�شرخون 
الق�شة  ان  مع  التزوير.  يدينون 
بداأت ب�شكل جيد، كانت ق�شة راع 
األتيبالنو،  ال��الم��ا م��ن  م��ن رع��اة 
من مواليد عام 1959، يف عائلة 
من الفالحني الفقراء اأميارا، ثم 
العمالية  امل��رك��زي��ة  منا�شلي  م��ن 
منطقة  ت�����ش��اب��اري،  يف  البوليفية 

حديثة يف زراعة الكوكا.
   ن���ائ���ب ع���ن احل���رك���ة م���ن اأج���ل 
ال�شرتاكية، اأ�شبح زعيم مزارعي 
قاد   ،2003 اأكتوبر  ويف  الكوكا. 
غونزالو  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  مت�����رًدا 
ال��ذي ت�شبب  ل��وزادا،  �شان�شيز دي 
قمعه ال��دم��وي يف وف��اة اأك��رث من 

ا. �شتني �شخ�شً
مورالي�س  اإي���ف���و  ان��ت��خ��اب  مت      
رئي�ًشا للجمهورية بفارق عري�س 
 .2009 ع���ام  ث���م   ،2006 ع���ام 
ومل يكن يحق له �شوى وليتني، 
الثانية  ف��رتت��ه  اأن  اع��ت��رب  ان��ه  ال 
هي الأوىل، مبا انه دفع للت�شويت 

على د�شتور جديد. 
 ،2014 ان��ت��خ��اب��ه ع����ام  اع��ي��د     
واأ���ش��ب��ح��ت الأم�����ور ���ش��ع��ب��ة: لقد 
فرباير   21 يف  ا���ش��ت��ف��ت��اًء  اأط���ل���ق 
2016، ليتمكن من الرت�شح مع 
نائبه، األفارو غار�شيا لينريا. “اإذا 
ال�شعب ل، ماذا �شنفعل؟ لن  قال 
نقوم بانقالب! �شنعود اإىل بيوتنا، 
موؤمتر  يف  ق��ال  واثقون”،  لكننا 
ب�  ك��ان ل،  اجل���واب  لكن  �شحفي. 

51 فا�شل 3 باملئة.
    نهاية حكاية خ��راف��ي��ة... بدل 
اأ����ش���در  بيته”،  اإىل  “العودة 
مورالي�س حكما، ا�شتنادا اإىل املادة 
الأمريكية  الت��ف��اق��ي��ة  م���ن   23
حلقوق الإن�شان، التي تن�س على 

اليمني  اأق�شمت  ال��ت��ي  املتمر�شة، 
بدون ن�شاب قانوين، لأن احلركة 
اإىل  تن�شم  مل  ال���ش��رتاك��ي��ة  نحو 
تتم  اأن������ه مل  وادع�������ت  اجل���ل�������ش���ة، 

دعوتها.
ل  اأم�������ر  ال�������ش���ل���ط���ة  ف�������راغ  اإن     
اخلالفة  واأن  ت�������ش���وره،  مي���ك���ن 
كارثية.  ال���ر����ش���ال���ة  ل���ك���ن  ال����ي����ة، 
و�شيا�شي  م����دين  ان���ق���الب  “انه 
النائب  قالت  وبرملاين،  وع�شكري 
���ش��ون��ي��ا ب��ري��ت��و ع��ن احل��رك��ة نحو 

ومتت  الق����رتاح،  قانونيا،  حكما 
لذلك  الرئا�شة،  قبل  م��ن  اقالته 
التغيري،  م���ن  ���ش��ي��ئ��ا  ي�شتفيد  ل 
�شلطة يف  اأي  واجلي�س ل ميار�س 
احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة... ويف هذه 
التحدث  ال�شعب  م��ن  ال��ظ��روف، 

عن انقالب.
املتتالية،  ال����ش���ت���ق���الت  ام�����ام     
ذهبت ال�شلطة اإىل النائب الثاين 
جانني  ال�شيوخ،  جمل�س  لرئي�س 
غري  الإقليمية  ال�شيا�شية  اأن��ي��ز، 

املواطنني  ج��م��ي��ع  “ ي��ت��م��ت��ع  اأن����ه 
يف  ينتخبوا  وان  الت�شويت،  بحق 

انتخابات دورية اأ�شيلة«.

»ا�ستخدام و�سائل الدولة »
للمرة   ،2019 ع����ام  ���ح  ت���ر����شّ    
“اإنها  اثنتني.  م��ن  ب��دًل  الرابعة 
الد�شتوري،  ال��ن��ظ��ام  م��ع  قطيعة 
ميكنه  جم��رم  اأي  اأن  يعني  وه��ذا 
ال��رت���ش��ح! ي��ق��ول ب���رن���اردو واي���ار، 
الد�شتوري.  القانون  يف  املحامي 
ف��ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ه���ذا الخ�������ري، ب����داأ 
ال���ت���زوي���ر والح���ت���ي���ال ق��ب��ل 20 
اأكتوبر. “هناك قطيعة مع املبادئ 
مورالي�س  والن�شبية،  القانونية 
الدولة حلملته،  و�شائل  ي�شتخدم 
ي��ف��ت��ت��ح امل�����دار������س ق���ب���ل ي�����وم من 
الناخبني  وي��ر���ش��ل  الن��ت��خ��اب��ات، 
فيها  يتمتع  ل  ال��ت��ي  املكاتب  اإىل 
فادح  تزييف  ه��ن��اك  ث��م  ب�شعبية، 
ن��ع��ل��م، لأن هناك  ك��م��ا  ل��الأف��ع��ال، 
للح�شاب  وب����ع����د،  ق���ب���ل  ������ش�����وًرا 

ال�شريع” ي�شيف بالتف�شيل.
   م�شاء الت�شويت، ت�شري النتائج 
يخ�شرها  ق���د  ث��ان��ي��ة  ج��ول��ة  اإىل 
م��ورال��ي�����س. ت��وق��ف ال��ف��رز طيلة 
ب������داأ من  وع���ن���دم���ا  ����ش���اع���ة،   23
باأعجوبة  ال���ف���وز  م��ن��ح��ه  ج���دي���د، 
اأحد  وي��ق��ول  الأوىل.  اجل��ول��ة  يف 
�شركة  ب��ي  “ات�شلت  امل��راق��ب��ني: 
ال��ف��رز لإخ���ب���اري ب��اأن��ه ي��ت��م قطع 

الكهرباء عليهم«.

انتف�س جزء  بالتزوير،  اأح�شوا     
م��ن ال��ب��الد، ك��ان ق��د دع��ا ممثلوه 
لعدم  العقابي”  “الت�شويت  اىل 
 .2016 عام  ل�شتفتاء  المتثال 
الفرز  م��راج��ع��ة  م��ورال��ي�����س  طلب 
الأمريكية،  ال����دول  منظمة  م��ن 
بتو�شيتها  �شتلتزم  اأن��ه��ا  معتقًدا 
جولة  ك����ان����ت  وال�����ت�����ي  الأوىل، 
خا�شة  ال��ن��ف��و���س.  لتهدئة  ثانية 
الدول  ملنظمة  ال��ع��ام  الأم����ني  اأن 
امل��اغ��رو، جاء  لوي�س  الأم��ري��ك��ي��ة، 
�شهر  تر�شيحه يف  لدعم  �شخ�شيا 
مايو، حيث ذهب اإىل حد الرق�س 

مع “مزارعي الكوكا.
م���ورال���ي�������س  ع����ل����م     وع����ن����دم����ا 
الدول  منظمة  تقرير  مبحتوى 
منعه.  ح��اول  امل��دم��ر،  الأمريكية 
الإذاعة  لهيئة  بنف�شه  روى  وق��د 
الت�شال  ح��اول  اأن��ه  الربيطانية، 
ن�شر  ب���ع���دم  ل���ي���خ���ربه  ب����امل����اغ����رو 
النار  ت�شرم  اأن  �شاأنها  وثيقة من 
يف ال��ب��الد، وت�����ش��اءل مل���اذا مل يرد 
مكتوب  لأن��ه  نظًرا  ات�شاله.  على 
تغيري  مت  والأ�����ش����ود:  ب��الأب��ي�����س 
����ش���وًت���ا، يف  األ������ف   350 ح������وايل 
الثانية  الهام�س للجولة  ان  حني 
فتح  ومت  ����ش���وت،  األ�����ف   40 ه���و 
الطريق،  يف  الق�����رتاع  ���ش��ن��ادي��ق 
وكان هناك حتى نقل مواز خلادم 
ب���ث امل���ع���ط���ي���ات. يف الأرج���ن���ت���ني، 
الناخبني  ان عدد  التحليل  ك�شف 
اأكرب من البوليفيني امل�شجلني يف 

القوائم النتخابية!

ج� الف��سى
   ب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��زوي��ر ح���دا يلغي 
منظمة  واو�����ش����ت  الن���ت���خ���اب���ات، 
ال����������دول الأم����ري����ك����ي����ة ب�����اإج�����راء 
ميكن  “ل  ج����دي����دة:  ان���ت���خ���اب���ات 
ل��ف��ري��ق ال��ت��دق��ي��ق ال��ت��ح��ق��ق من 
النتخابات،  ه���ذه  ن��ت��ائ��ج  ���ش��ح��ة 
اأخرى،  انتخابية  ويو�شي بعملية 
عملية  اأي  تعتمد  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
م�شتقبلية على �شلطات انتخابية 
جديدة لإجراء ا�شتطالع موثوق. 
ال��ت��دق��ي��ق معاجلة  وا���ش��ل ف��ري��ق 
 250 امل���ع���ل���وم���ات واأك��������رث م����ن 
�شكوى مت ا�شتالمها حول العملية 
النتخابية للتقرير النهائي الذي 
الثناء،  يف  تو�شيات.  �شيت�شمن 
فاإن الكت�شافات الأولية ل ميكن 

اإنكارها.
   ت�����ش��اع��ف��ت اأع����م����ال ال��ع��ن��ف يف 
النار  اإ����ش���ع���ال  مت  ح��ي��ث  ال���ب���الد، 
الن��ت��خ��اب��ي��ة. وطلب  امل��ح��اك��م  يف 
قمع  اجلي�س  من  مورالي�س  اإيفو 
املتظاهرين، ورف�س هذا الأخري. 
اإىل  ن��وف��م��رب، خ���ائ���ًف���ا، جل����اأ   10
بالعرتاف  ب��داأ  ت�شاباري،  معقله 
انتخابات  اق����رتح  ث��م  ب��ال��ت��زوي��ر، 

جديدة، ولكن بعد فوات الأوان.
ال����ف����و�����ش����ى،  م������واج������ه������ة  يف     
ويليامز  ال��ق��ائ��د  و”باقرتاح” 
كاليمان، رئي�س الأركان، ا�شتقال. 

التي  ب��ريو،  م��ع  مفاو�شات  وبعد 
لطائرته  ال�����ش��م��اح  ع��ن  اح��ج��م��ت 
ب��ال��ت��ح��ل��ي��ق ف����وق اأرا����ش���ي���ه���ا، ثم 
الإك������وادور، ال��ت��ي رف�����ش��ت، و�شل 
املك�شيك يف رحلة جوية فوق  اإىل 
اأن��ه �شحية  اأخ��رًيا  ليوؤكد  البحر، 

انقالب.
   ق�شة النقالب مزدهرة، بالنظر 
اإىل دور اجلي�س. “لقد فعل ذلك 
لأنه اأ�شيب ب�شدمة، يقول املوؤرخ 
القمع  بعد حملة  كارلو�س مي�شا، 
القيادة  على  حكم   ،2003 ع��ام 
 12 بال�شجن  العليا  الع�شكرية 
لوزادا  الرئي�س  ك��ان  بينما  ع��اًم��ا، 
يرغب  مل  وا����ش���ن���ط���ن.  يف  ام�����ن 
كليمان دفع الثمن. عندما ُيطلب 
م����ن اجل���ي�������س ات����خ����اذ اإج��������راءات 
كل  م��ن  اجلي�س  يطلب  ���ش��ارم��ة، 
وزي������ر ال���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى الأم��������ر... 
ك��ث��ريون ي��رف�����ش��ون. ع���الوة على 
اجلي�س  “اقرتاح”  ف�����اإن  ذل�����ك، 
من�شو�س  ال��رئ��ي�����س  اإىل  امل���ق���دم 

عليه يف القانون الأ�شا�شي. 
الوزير  ���ش��ول��ون،  بابلو  وح�شب     
عدة مرات بني 2006 و2011، 
اإيفو،  رج���ل  ك��ل��ي��م��ان  ي��ك��ون  “قد 
وكذلك  نف�شه،  على  حافظ  لكنه 
ع��ل��ى امل��وؤ���ش�����ش��ة. ث���م واف�����ق على 
امل���وؤق���ت���ة  ال���رئ���ي�������ش���ة  ت����ع����نّي  اأن 
ق����ي����ادة ج����دي����دة لأن������ه ي��ع��ل��م اأن����ه 
يكون  ول��ن  م��وت��ى،  هناك  �شيكون 
م�شوؤوًل”. للتلخي�س، لقد مار�س 

منذ رئا�سية 20 اأكت�بر، متزقت ب�ليفيا بني الذين ي�سرخ�ن اإنه النقالب والذين يدين�ن التزوير
بلغ حجم التزوير حدا يلغي النتخابات، واأو�ست منظمة الدول الأمريكية باإجراء انتخابات جديدة

تعددت الروايات واجلرح واحد:

بوليفيا: انقالب اأم تزوير انتخابي...؟
•• الفجر – خرية ال�صيباين

وج�ه  ــالآلف،  ب هم  ال�س��ساء.  ت�قفت  وفجاأة،      
ــق،  الأف نح�  تتطلع  اأو  منحنية  ـــس  وروؤو� عاب�سة، 

متحدون يف �سمت كثيف، بني حزن وغ�سب.
 يف ال�سارع املحاط باملباين املبنية من الآجر، ميكنك 

فقط �سماع �س�ت التلفريك امل�ؤدي اإىل مدينة اإل األت� 
القمرية، اأحد اأعلى املعدلت يف العامل، على ارتفاع 

4150 مرًتا ف�ق م�ست�ى �سطح البحر.
   يف مكان ما على م�سافة بعيدة، ت�جد قمة ه�اينا 
مرت.   6،088 ارتفاع  على  بالثل�ج  املغطاة  ب�ت��سي 
ا�سفلها، بعد عدة ط�ابق من الأك�اخ متعددة الأل�ان، 

وه�  الكابيلدو،  هــذا  ويف  لبـــاز.   العا�سمة،  متتد 
تلقائــــي،  اأنه  املتظاهـــرون  يق�ل  م�اطني،  اجتماع 
تقليديـــة  “تن�رة  الب�لريا  يلب�سن  ن�ساء  هناك 
م�ستديرة”  “قبعة  والب�نب�ن  الأل�ان”  متعددة 
املتحدث  طلب  الأ�سلية.  ــالم  الأع يحمل�ن  ورجــال 
ك�ت�سابامبا،  يف  الت�سعة  القتلى  عن  �سمت  دقيقة 

ي�سقط  لالأم�ات!  “املجد  ويخل�س:  الزمن.  وت�قف 
النقالبيني! »

»مل نعد اأغبياء...«
   فيكت�ر ه�غ� فرنانديز، املحامي، يدين قائاًل: “لقد 
اليميني، نحن نرف�س هذه احلك�مة  القمع  ا�ستيقظ 

النتقالية، اإنهم يقتل�ن اإخ�اننا!

كاليمان دفع الرئي�س اىل ال�شتقالة

مظاهرة لأن�شار مورالي�س

مورالي�س ونظرية النقالب

جانني اأنيز.. هدية م�شمومة

املعار�شون ينددون بالتزوير

مل ي�ستفد ويليامز كاليمان رئي�س الأركان من التغيري، 
واجلي�س ل ميار�س اأي �ســـلطة يف احلك�مــة اجلديـدة

 رف�ست بريو والإكوادور عبور طائرته الأجواء 
وو�سل اإىل املك�س�يك يف رحلة جوية فوق البحر
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كونغ. ومبا اأن الن�شني اللذين اأقرا يف جمل�شي ال�شيوخ 
املجل�شان  ي�شعى  اأن  يفرت�س  قليال،  خمتلفني  والنواب 
الآن اإىل اجلمع بينهما يف اإجراء واحد يقره الكونغر�س 

قبل اإر�شاله اإىل الرئي�س دونالد ترامب لتوقيعه.
جمل�س  اأم��ام  روبيو  ماركو  اجلمهوري  ال�شناتور  وق��ال 
ال�شيوخ “اليوم بعث جمل�س ال�شيوخ الأمريكي بر�شالة 
من  يقاتلون  الذين  كونغ  هونغ  مواطني  اإىل  وا�شحة 

اأجل حرياتهم العزيزة«.
ن�شمعكم  “نحن  م��ف��اده��ا  ال��ر���ش��ال��ة  ه���ذه  اأن  واأ����ش���اف 
ونوا�شل الوقوف معكم ولن نقف مكتويف الأيدي بينما 

بكني تقّو�س ا�شتقالليتكم«.

�شتتخذ اإجراءات انتقامية يف حال اأقر الن�س نهائيا.
غينغ  ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�شم  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
“لي�س ���ش��وى دعم  اإن ه��دف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة  ���ش��وان��غ 
الذين  لل�شني  املعادين  العنيفني  والعنا�شر  املتطرفني 
اأجل حتقيق  الفو�شى يف هونغ كونغ من  يحاولون زرع 
ا�شتغالل  ع��رب  ال�شني  تنمية  بعرقلة  امل�����ش��وؤوم  هدفها 

ق�شية هونغ كونغ«.
ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ا�شتدعت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
الأربعاء القائم باأعمال �شفارة الوليات املتحدة بالنيابة 
و”العرتا�س”  “احتجاج ر�شمي”  وليام كلني لتقدمي 

على هذا الن�س.

مقت�شب  ب��ي��ان  يف  ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
اأكد  ج��اوت�����ش��و  م��ا  ال�شيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ائ��ب  اإن 
اإىل  ت��ه��دف  حم��اول��ة  “اأي  اأن  الأم��ريك��ي  للدبلوما�شي 
تقوي�س ازدهار هونغ كونغ وا�شتقرارها وعرقلة تنمية 

ال�شني �شيكون م�شريها الف�شل«.
بعدما  ال�شديد”  “ا�شتيائها  عن  عربت  ال�شني  وكانت 
م�شروع  املا�شي  ال�شهر  الأمريكي  النواب  جمل�س  تبنى 

قانون مماثال.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ن��اط��ق ب��ا���ش��م ال�����ش��ف��ارة الأم��ريك��ي��ة يف 
ال�شني لوكالة فران�س بر�س اإن كلني عرب خالل لقائه 
هونغ  يف  الو�شع  من  لوا�شنطن  العميق”  “القلق  عن 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

يدعم  ن�شا  بالجماع  الأم��ريك��ي  ال�شيوخ  جمل�س  تبنى 
حقوق الإن�شان والدميوقراطية يف هونغ كونغ، ما اثار 
غ�شب بكني التي ا�شتدعت دبلوما�شيا اأمريكيا اإىل وزارة 

اخلارجية لإبالغه باحتجاجها.
اأي�شا على اإجراء يحظر  اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ  ووافق 
بيع �شلطات هونغ كونغ الغاز امل�شيل للدموع والر�شا�س 
قوات  ت�شتخدمها  التي  امل��ع��دات  م��ن  وغ��ريه��ا  املطاطي 

الأمن لقمع الحتجاجات امل�شتمرة هناك منذ ا�شهر.
وردت بكني بغ�شب على هذه اخلطوة، حمذرة من انها 

توتر جديد بني بكني ووا�سنطن ب�سبب هونغ كونغ 

تتم عملية التزود عن طريق اجل� 
بدرجة اأوىل لأن الق�افل معر�سة للخطر

رغم ال�سربات التي يتعر�س لها الإرهابي�ن  
اإل اأنهـــــم م�جــــ�دون دائًمــــــا ون�ســـــط�ن

تدخل هجومي اممي اكرث

ي�����ش��ع��ون طيلة  ك���ان���وا ج��م��ي��ع��ا     
اأ�شبوعني للق�شاء على املجموعات 
املرتبطة  امل�����ش��ل��ح��ة،  الره���اب���ي���ة 
التي  وداع�������س،  ال��ق��اع��دة  بتنظيم 
املنطقة  ه���ذه  يف  ب��ق��وة  مت���رك���زت 
من غورما و�شيطرت عليها ب�شكل 
يدعمها  ك���ب���رية  ع��م��ل��ي��ة  وا�����ش����ع. 
واأ�شا�شا  الفرن�شي،  ب��رخ��ان  جهاز 
وطائرات  ط���ي���ار،  دون  ط��ائ��رات��ه 
تايغر،  وامل�����روح�����ي�����ات  امل����������رياج، 
وم�شاعدة تقنية و�شباط ات�شال. 
هيئة  اأع��ل��ن��ت  اأك���ت���وب���ر،   24 ويف 
الأرك������ان ال��ع��ام��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة اأنه 
على  جنودها  ق�شى  اأ���ش��ب��وع،  قبل 

يف ه����ذه ال����ق����ارة، ب��ي��ن��م��ا ه���ي من 
ح��ي��ث احل���ج���م، واح�����دة م���ن اأهم 

العمليات.
الفرن�شية  ل��ل��ق��وات  ب��ال��ت��اأك��ي��د،     
امل��ع��رك��ة غري  ال��ي��د العليا يف ه��ذه 
املتكافئة، لكن كان عليها مراجعة 
الهدف الأويل اىل الأ�شفل. مل نعد 
احلرب  يف  النت�شار  عن  نتحدث 
ولكننا نحد من  الإرهابيني،  �شد 
قدراتهم الهجومية، لإعادتها اإىل 
التي  الأفريقية،  القوات  م�شتوى 
تبدو  التي  املعركة  م�شعل  �شتاأخذ 

طويلة للغاية. 
ج��ي�����س مايل  اأن  ه���ي  امل�����ش��ك��ل��ة     
وجم��م��وع��ة ال�����ش��اح��ل اخل��م�����س ل 
ال��ك��ايف حًقا،  مي��ل��ك��ان ال���ش��ت��ع��داد 
ويفتقران يف الغالب اإىل الو�شائل 
وامل��������ال، رغ�����م وع�����د الأوروب�����ي�����ني 
مايل  اأن  عن  ناهيك  بتوفريهما. 

دائًما  تظهران  ل  فا�شو  وبوركينا 
من  خ��وًف��ا  ق��وي��ة،  �شيا�شية  اإرادة 
راأيهما العام، يف النخراط ب�شكل 
الإرهابي  ال�شر  مواجهة  يف  كامل 

الذي يهاجمهما.

»تف�ي�س هج�مي اأكرث »
   م�����ن ج����ان����ب روؤ�������ش������اء ال������دول 
ممتلئة.  الكاأ�س  ف��اإن  الإفريقية، 
والأمن  لل�شالم  داك��ار  منتدى  يف 
الرئي�س  يخفف  مل  اإف��ري��ق��ي��ا،  يف 
“مع  كلماته:  ال�شنغايل من حدة 
وجود اأكرث من 14 األف ع�شو يف 
 5 مينو�شما، وما يزيد قلياًل عن 
اآلف من قوات جمموعة ال�شاحل 
برخان،  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اخلم�س، 
بالإ�شافة اإىل جي�س مايل. هذا ل 
يقل عن 30 األف رجل حمتجزون 
من  كرهائن  الأح����داث  م�شرح  يف 

داع�س  تنظيم  اأع�شاء  ثمانية من 
يف ال�شحراء، يف منطقة ليبتاكو.

اإرهاب مل يت�قف
تبدو  ن��وف��م��رب،  منت�شف  ح��ت��ى     
العملية  ل���ه���ذه  الأوىل  ال��ن��ت��ائ��ج 
للمع�شكر  اإي���ج���اب���ي���ة  امل�������ش���رتك���ة 
جمموعة  ق��وة  اأعلنت  احلكومي. 
اأو  ال�����ش��اح��ل اخل��م�����س ع��ن حتييد 
تدمري  ومت  اإره���اب���ي���اً،   25 اأ����ش���ر 
و�شيارتني،  ن���اري���ة  دراج������ة   64
اأك���رث م��ن مئة هاتف.  وا���ش��رتداد 
للوقود  م�شتودع  تفكيك  مت  كما 

احلجم،  �شغرية  تعدين  وور���ش��ة 
ق��وي��ة حلركة  ���ش��رب��ة  “ما مي��ث��ل 
يف  امل�شلحة  الإرهابية  املجموعات 

هذه املنطقة«.
امل�������واد  ������ش�����ور  ج�����ان�����ب  واإىل     
الطويل  البيان  اأ���ش��ار  امل�شبوطة، 
اأن  اإىل  اخل�����م�����������س،  مل����ج����م����وع����ة 
طويل  ع��م��ل  الإره�����اب  “مكافحة 
يظل  ال�����ش��ك��ان  دع���م  واأن  الأج�����ل، 
ر�شالة موجهة  اأ�شا�شيا وحا�شما”. 
يتظاهرون  ال��ذي��ن  ل��الأ���ش��خ��ا���س 
مع  الأفريقية  العوا�شم  يف  الآن 

كل جمزرة للجنود.

اأن مرونة الإرهابيني تزداد   غري 
ول  ي�شت�شلمون  ل  اإن��ه��م  ق�����وة... 
املبا�شرة.  امل���واج���ه���ة  ي��ت��ج��ن��ب��ون 
نتيجة  �شاب  فرن�شي  عريف  وف��اة 
لإ�شاباته اإثر انفجار عبوة نا�شفة 
ب�شعة  وبعد  مدرعته،  م��رور  عند 
اأيام، ُن�شب كمني للقوات امل�شلحة 
املالية يف اأوج عملية “ال�شتعادة«.

   موؤ�شر ُيظهر اأنه رغم ال�شربات 
اإل  التي يتعر�س لها الإرهابيون، 
ون�شطون.  دائًما  موجودون  اأنهم 
40 باملئة من اخل�شائر الفرن�شية 
ناجتة عن املتفجرات التي يدفنها 

اأم����اك����ن امل�����رور  الإره�����اب�����ي�����ون يف 
الفرن�شية  ل��ل��م��رك��ب��ات  امل��ت��وق��ع��ة 
امل�شارات  ت��ت��ج��ن��ب  ب���ات���ت  وال���ت���ي 
التزود  ع��م��ل��ي��ة  وت��ت��م  ال���رتاب���ي���ة. 
عن طريق اجلو بدرجة اوىل لأن 
ويجب  للخطر  معر�شة  القوافل 
حمايتها، وهذا يعبئ قوات قتالية 
مكر�شة ا�شا�شا ملواجهة عدو، غالًبا 

ما يكون غري مرئي.
للقائمة  ق��ي��ا���ش��ا  م�����رة،  ولأول    
يف  مت��ت  التي  للعمليات  الطويلة 
اجلزائرية،  احل��رب  منذ  اإفريقيا 
خارجية  فرن�شية  عملية  تتعرث 

قبل جمموعة من الأفراد... اإنها 
م�شكلة... ملاذا ل ن�شتطيع ت�شوية 
�شال،  م��اك��ي  ق��ال  الق�شية؟  ه��ذه 
اإىل تفوي�س  ن��ظ��رائ��ه،  م��ع  داع��ي��ا 
اأمم�����ي ه��ج��وم��ي اأك������رث، واأم������وال 

وت�شليم معدات ع�شكرية.
مرّكزة،  قوية،  عملية  بو�شوح،     
واملكان،  ال��زم��ان  يف  م�شتتة  وغ��ري 
لأن ذلك يلغي بحكم الأمر الواقع 
فاعليتها على الأر�س يف مواجهة 
اإره����اب����ي����ني ي���ق���ات���ل���ون م����ن اأج����ل 
اأن  اأزمة ميكن  اإدارة  “ا�شتنزاف” 

تظهر حتى الآن روتينية. 
الت�شادي  ال��رئ��ي�����س  الأث���ن���اء،     يف 
اإدري�س ديبي، الذي يتعر�س للنقد 
اأذن  لكنه يبقى يف روح��ه حماربا، 
ب��ن�����ش��ر ق���وات���ه يف غ����ورم����ا، ق���وات 
احلقيقية  ب�����ش��الب��ت��ه��ا  م��ع��روف��ة 
يغري  اأن  ميكن  تعزيز  القتال.  يف 
التحالف  اأن  ي��ب��دو  حيث  اللعبة، 
ق���د ف�شل،  الإف���ري���ق���ي  ال��ف��رن�����ش��ي 
�شعوبات  ي���واج���ه  الأق������ل  وع���ل���ى 

كبرية.

يف م�اجهة حرب ا�ستنزاف

مايل: هجوم دموي جديد يطرح اأ�سئلة...!
من اثار الهجوم الدامي

معركة طويلة المداجلي�س املايل  �شحايا باجلملة

الرئي�س ال�شنغايل يريد تدخال اقوى

التعزيزات الت�سادية ميكن اأن تغري اللعبة، حيث يبدو اأن التحالف الفرن�سي الإفريقي قد ف�سل اأو يواجه �سعوبات كبرية

•• الفجر – باتريك فور�صتييه 
 ترجمة خرية ال�صيباين

من  بالقرب  ن�فمرب،   18 يف  ال�ستباك  وقع     
من  رتل  كان  ميناكا.  مدينة  جن�ب  النيجر، 
اجلي�س املايل يتجه نح� احلدود عندما �سقط 
مركبات  �سبع  ن�سبته  تابانك�رت  يف  كمني  يف 

ودراجات نارية وت�ك ت�ك ودراجتني ثالثية 
املراكز  اأحد  من  �سرقت  اأنها  يبدو  العجالت، 
وح�سيلتها،  حامية  كانت  املعركة  ال�سحية. 
جندًيا   24 مقتل  للغاية:  ثقيلة  اأخــرى،  مرة 
الإرهابيني:  جانب  من  جريًحا.  و29  مالًيا 
امل�ستبه بهم.    بعد  17 قتياًل واعتقال مئات 
مذبحة راح �سحيتها ما ل يقل عن 120 جندًيا 

اأكت�بر،   30 منذ  الإرهابيني  اأيدي  قتل�ا على 
اجلي�س  �سن  املعزولة،  م�اقعه  عن  والتخلي 
املايل هج�ًما م�ساًدا يف املنطقة ال�سا�سعة على 
احلدود الثالثة، يف عملية م�سرتكة مع ق�ات 
يف  رجل   1400 والنيجر.  فا�س�  ب�ركينا  من 
املجم�ع، منهم ق�ة جمم�عة ال�ساحل اخلم�س، 

املتهمة حتى الآن بانها غري عملية.

لأول مرة، تتعرث عملية 
يف  خ��ارج��ي��ة  فرن�سية 
من  هي  بينما  اأفريقيا، 
واح��دة  احلجم،  حيث 
العمليات اأه����م  م���ن 

حتليل اخباري

البابا ي�ستهل جولته الآ�سيوية من تايالند  مناظرة خام�سة للدميوقراطيني عنوانها بوتيدجادج 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

يتواجه جو بايدن ومر�شحون اآخرون بارزون ل�شباق البيت الأبي�س 
�شي�شعون  التي  للدميوقراطيني  اخلام�شة  املناظرة  يف   2020 عام 

فيها لوقف تقدم النجم ال�شاعد بيت بوتيدجادج.
وارن  اليزابيث  وال�شناتورة  ب��اي��دن  ال�شابق  الرئي�س  نائب  ويتقدم 
وال�شناتور بريين �شاندرز - وجميعهم يف ال�شبعينات من العمر - يف 
احلزب  برت�شيح  للفوز  الوطني  امل�شتوى  على  ال���راأي  ا�شتطالعات 

الدميوقراطي.
�شاوث  بلدية  ورئي�س  ال�شاب  ال�شابق  الع�شكري  بوتيدجادج،  اأن  غري 
ال�شهر  بثبات  ب�شعوده  الأول  ال�شف  اخ��رتق  اإن��دي��ان��ا،  ب��ولي��ة  بند 

املا�شي، خ�شو�شا يف وليات تبداأ الت�شويت مبكرا مثل اأيوا.
اخلربة  و�شاحب  عاما   37 العمر  من  البالغ  التكنوقراطي  وه��ذا 
براغماتية  اإ�شالح  مقرتحات  ويقدم  هادئة  حملة  يقود  ال�شيا�شية، 

ك�شبت تاييدا يف اأيوا ونيوهام�شري، وهما من اأوائل الوليا       تبداأ 
الع�شرة  ال���ب���ارزون  امل��ر���ش��ح��ون  ي�شتعد  فيما  حتى  لكن  الت�شويت. 
ملناظرة احلزب الدميوقراطي اخلام�شة والتي تبث على الهواء، فقد 
يطغى على املواجهة يف اتالتنا اأ�شبوع مهم من اجلل�شات الرامية اإىل 

عزل الرئي�س دونالد ترامب على خلفية تعاطيه مع اأوكرانيا.
وانطلقت اأوىل اجلل�شات مع بدء ت�شعة م�شوؤولني حاليني اأو �شابقني 
حمققي  اأم���ام  الأ���ش��ب��وع  ه��ذا  علنية  جل�شات  يف  ب�شهاداتهم  الإدلء 
ممار�شة  عن  يعرفونه  ما  حول  ا�شتجوبوهم  الذين  النواب  جمل�س 

ترامب �شغوطا مفرت�شة.
لتقدميم�شاعدة  ا���ش��رتاط  ب��ان��ه  ت��رام��ب  ال��دمي��وق��راط��ي��ون  وي��ت��ه��م 
حول  حتقيقات  كييف  اإج��راء  الأبي�س،  البيت  يف  واجتماع  ع�شكرية 
للطاقة عندما  اأوكرانية  �شركة  الذي عمل مع  وابنه هانرت،  بايدن 
املناظرة  على  �شاعات  وق��ب��ل  والأرب���ع���اء  للرئي�س.  نائبا  وال���ده  ك��ان 
�شيمثل اأمام املحققني غوردون �شوندلند، �شفري ترامب لدى الحتاد 

الأوروبي، الذي ت�شعه معرفته عن ال�شغوط التي مار�شها الرئي�س 
اإىل  الوطني  ال�شعيد  الأنظار على  التحقيقات. مع حتول  يف �شلب 
الفرتة  ك��ان��ت  اجلل�شات،  جت��رى  حيث  الكابيتول  الكونغر�س  مقر 
التي �شبقت املناظرة اأقل اأهمية. وال�شباق نف�شه يت�شمن حاليا 18 
وهو  م��وؤخ��را،  تر�شيحه  اأع��ل��ن  ال��ذي  باتريك  دي��ف��ال  بينهم  مر�شحا 
يف  مر�شحني  ع�شرة  وي�شارك  ما�شات�شو�شت�س.  لولية  �شابق  حاكم 
واأع�شاء  وبوتيدجادج،  و�شاندرز  ووارن  بايدن  هم  الأربعاء  مناظرة 
جمل�س ال�شيوخ كمال هاري�س وكوري بوكر واميي كلوبو�شار ورجل 
الأعمال اأندرو يانغ وامل�شتثمر التي اأ�شبح نا�شطا توم �شتاير وع�شو 

جمل�س النواب تول�شي غابارد.
والعدد اأقل مبر�شحني اثنني عن الذين �شاركوا يف مناظرة ت�شرين 
الأول اأكتوبر. وقد ان�شحب ع�شو جمل�س النواب بيتو اورورك، فيما 
مل ي�شتوف الوزير ال�شابق يف حكومة اأوباما جوليان كا�شرتو �شروط 

الرت�شح.

•• بانكوك-اأ ف ب:

و�شل البابا فرن�شي�س اأم�س اإىل تايالند املحطة الأوىل 
من جولة اآ�شيوية �شتقوده اإىل اليابان اأي�شا، وتتمحور حول 

حوار الأديان واإزالة الأ�شلحة النووية.
وحطت طائرة البابا فرن�شي�س، اأول حرب اأعظم يزور البلدين 
منذ اأكرث من ثالثني عاما، يف مطار دون مويانغ الدويل يف 
على  بر�س  فران�س  وكالة  من  �شحافية  ذك��رت  كما  بانكوك، 
الوزراء  رئي�س  نائب  البابا  ا�شتقبال  يف  وك��ان  الطائرة.  منت 
اخلارجية  ووزي����ر  ج��ات��و���ش��ري��ب��ي��ت��اك  �شومكيد  ال��ت��اي��الن��دي 
املب�شرة  �شيفوري  روزا  اآنا  ن�شيبته  برامودويناي. وكانت  دون 
النا�شطة يف هذا البلد منذ اأكرث من خم�شني عاما، حا�شرة 
اأي�شا. وذكرت “قال يل : +اإين م�شرور لروؤيتك ولن تكوين 
اأعالم  يحملون  كانوا  ال�شباب  ع�شرات  وحيا  مرتجمتي+«. 

تايالند والفاتيكان البابا الذي عانق �شابة من اأقلية عرقية 
بو�شط  الفاتيكان  �شفارة  اإىل  البابا لحقا  وتوجه  البالد.  يف 

تايالند حيث �شيقيم خالل زيارته.
ا�شاد  الفاتيكان،  مغادرته  قبل  التايالنديني  اإىل  ر�شالة  ويف 
البابا فرن�شي�س )82 عاما( ب”اأمة متعددة التنيات” قامت 
ال�شلمي  والتعاي�س  الن�شجام  اأجل ت�شجيع  “بعمل كبري من 

لي�س فقط بني �شكانها بل يف كل منطقة جنوب �شرق اآ�شيا«.
وعرب احلرب الأعظم عن اأمله يف “تعزيز عالقات ال�شداقة” 
كهنتهم  ك��ب��ري  اخل��م��ي�����س  �شيلتقي  ال���ذي���ن  البوذيني”  م���ع 
�شومدي فرا ماها مونيونغ يف مكان مقد�س للديانة البوذية 

التي ي�شكل اأتباعها اأكرث من 95 باملئة من �شكان اململكة.
الوزراء  اليوم نف�شه حمادثات مع رئي�س  البابا يف  و�شيجري 
ال��ت��اي��الن��دي ب���راي���وت ����ش���ان-او-����ش���ا وم��ل��ك ت��اي��الن��د ماها 

فاجريالونغكورن.
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الفجر الريا�ضي

منتخبنا  بو هندي مدير  اأك��د جمال 
الأوملبي لكرة القدم اأن الفوز ببطولة 
الدولية حتقق عن جدارة  دبي  كاأ�س 
وا���ش��ت��ح��ق��اق، خ��ا���ش��ة اأن ال��ف��ري��ق مل 
يتعر�س لأي خ�شارة يف البطولة، من 
مباريات   3 يف  ال��ف��وز  حتقيق  خ��الل 
واأن”  واح���دة،  م��ب��اراة  التعادل يف  ث��م 
يف  مميزا  الأوليمبي” ك��ان  الأب��ي�����س 
التي تعادل فيها مع  النهائية  املباراة 

منتخب كوريا اجلنوبية .
ت�شريح خا�شة  - يف  بو هندي  وق��ال 
عقب  وام”  الإمارات”  اأن��ب��اء  لوكالة 
الدولية  دب����ي  ب��ك��اأ���س  امل��ن��ت��خ��ب  ف����وز 
كاأ�س  يف  امل�شاركة  م��ن  املكا�شب  اأن   -
مقدمتها  يف  ع���دي���دة  ال��دول��ي��ة  دب���ي 
على  نهائي  ب�شكل  الطمئنان  مت  اأن��ه 
املنتخب يف املرحلة قبل الأخرية من 
اآ�شيا التي �شتقام يف تايالند  نهائيات 
�شتفرز  وال���ت���ي  امل��ق��ب��ل  ي��ن��اي��ر  ���ش��ه��ر 
طوكيو  لأومل��ب��ي��اد  املتاأهلة  املنتخبات 
عن قارة اآ�شيا، م�شريا اإىل اأن بطولة 
املدرب  مهمة  اأن  اأثبتت  الدولية  دبي 
العنا�شر  اخ��ت��ي��ار  يف  �شعبة  �شتكون 

املباريات،  �شتخو�س  التي  الأ�شا�شية 
امل��وج��ودة كثرية وكلها  لأن اخل��ي��ارات 
الفريق  ���ش��خ�����ش��ي��ة  اأن  ك��م��ا  مم���ي���زة، 
ظهرت يف تلك البطولة لأنه مل يقبل 
اأي مواجهة، وكان باحثا  اخل�شارة يف 
املواجهات  يف  دائ���م  ب�شكل  ال��ف��وز  ع��ن 

كافة.
وع������ن اأ�����ش����ب����اب مت���ي���ز “ الأب���ي�������س 
معظم   “  : اأو����ش���ح   .. الأوليمبي” 
اأ�شحاب  م����ن  اجل���ي���ل  ه�����ذا  لع���ب���ي 
ان�������ش���ج���ام كبري  امل������ه������ارات، وه����ن����اك 
يكون  م���رة  ولأول  اأن����ه  ك��م��ا  ب��ي��ن��ه��م، 
الأوليمبي  امل��ن��ت��خ��ب  لع��ب��ي  م��ع��ظ��م 
من الأ�شا�شيني يف اأنديتهم بالدوري، 
ي�شاركون يف املباريات، واأي�شا موؤثرون 
يف النتائج لأنديتهم، وهو الأمر الذي 
الأول  للمنتخب  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  دف���ع 
 7 لختيار  مارفيك  ف��ان  الهولندي 
لعبني منهم �شمن عنا�شر املنتخب 
عنا�شر  اأه���م  وم��ن  الأول،.  ال��وط��ن��ي 

متيز هذا املنتخب اأي�شا ال�شتقرار يف 
اجلهاز الفني حيث اأن املدرب م�شتمر 
كل  ويتابع  الفريق،  مع  الثالث  للعام 
اأنه  ك��م��ا  ال���دق���ة،  مبنتهى  ال��الع��ب��ني 
كل  وي��ع��رف  اأي�����ش��ا،  املناف�شني  يتابع 
ظني  ويف  و�شعفهم،  قوتهم  عنا�شر 
اأن ك���ل ه����ذه امل��ع��ط��ي��ات ���ش��اه��م��ت يف 
يف  ل��الإم��ارات  مميز  منتخب  �شناعة 

هذه املرحلة ال�شنية«.
وك�شف بو هندي عن اأن اجلهاز الفني 
تقرير  ل��دي��ه  الأول��ي��م��ب��ي  للمنتخب 
املجموعة  يف  امل��ن��اف�����ش��ني  ع���ن  ك��ام��ل 
الأردن  وخ�شو�شا  اآ���ش��ي��ا،  بنهائيات 
اأحد  اإر���ش��ال  �شيتم  اأن��ه  كما  وفيتنام، 
اأع�شاء الفريق الفني حل�شور اإحدى 
�شي�شارك  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ط��ولت 
من  ال�شمالية  ك��وري��ا  منتخب  فيها 
امل�شتجدات يف  كل  على  التعرف  اأج��ل 
املجموعة  اأن  مو�شحا  املنتخب،  ه��ذا 
التي �شيلعب فيها الأبي�س الأوليمبي 

وكوريا  وف��ي��ت��ن��ام  الأردن  م��ع��ه  ت�شم 
املجموعة  ه�����ذه  واأن  ال�������ش���م���ال���ي���ة، 
املرحلة  ت��ل��ك  يف  ب��امل��رة  �شهلة  لي�شت 
يظن  البع�س  ك��ان  اإذا  واأن���ه  ال�شنية، 
املنتخبات  اأ�شهل  فيتنام  منتخب  اأن 
وقال:  واه��م،  فهو  املجموعة  تلك  يف 
واجهنا منتخب فيتنام  اأن  لنا  “�شبق 
املباراة  و�شهدت  اأر�شه  على  قبل  من 
ح�شورا جماهرييا جتاوز ال� 30 األف 

م�شجع«.
يوجهها  اأن  ي��ود  التي  الر�شالة  وع��ن 
دبي  ك��اأ���س  بعد  واجل��م��ه��ور  لالعبني 
اأن نبالغ  “ ل يجب  الدولية .. قال: 
اأو الثقة بعد الفوز بكاأ�س  يف الفرحة 
املباريات  ه����ذه  لأن  ال���دول���ي���ة،  دب����ي 
ال�����ودي�����ة يف ال���ب���ط���ول���ة ال����دول����ي����ة ل 
النهائيات  ه��و  احل��ق��ي��ق��ي  وال��ت��ح��دي 
الآ����ش���ي���وي���ة يف ت���اي���الن���د، وال���ه���دف 
 3 اأف�شل  الرئي�شي هو التاأهل �شمن 
منتخبات من ال 16 منتخب املتاأهلة 

لتلك النهائيات، واأقول اأن من يرغب 
يتجاوز  اأن  لب��د  الإجن����از  حتقيق  يف 

ال�شعوبات«.
وتابع: “ هناك 4 جمموعات تاأهلت 
ت���اي���الن���د، وكل  اآ����ش���ي���ا يف  ل��ن��ه��ائ��ي��ات 
جمموعة ت�شم 4 منتخبات، ومن كل 
جمموعة ي�شعد لدور الثمانية الأول 
دور  يف  يتواجهون  ثم  فقط،  والثاين 
الثمانية بنظام خروج املغلوب، ليتاأهل 
الفائز لن�شف النهائي، ويف حال كان 
املتاأهلني  ���ش��م��ن  ال���ي���اب���ان  م��ن��ت��خ��ب 
لن�شف النهائي فاإن املنتخبات الأربع 
اأوملبياد  اإىل  ال��ت��اأه��ل  �شت�شمن  كلها 
خ���روج منتخب  اأم���ا يف ح��ال  طوكيو، 
ال���ي���اب���ان ق��ب��ل ن�����ش��ف ال��ن��ه��ائ��ي فاإنه 
اأ�شحاب  طوكيو  لنهائيات  �شيتاأهل 
لأن  ف��ق��ط  الأوىل  ال��ث��الث��ة  امل���راك���ز 
ال��ي��اب��ان ���ش��ي�����ش��ارك يف ال��ن��ه��ائ��ي��ات يف 
امل�شيف  البلد  باعتباره  الأح���وال  كل 

لالوملبياد«.

املقبل  املنتخب  اإع����داد  ب��رن��ام��ج  وع��ن 
اآ�شيا يف تايالند  حتى موعد نهائيات 
.. ق���ال: “ ك��اأ���س دب��ي ال��دول��ي��ة كانت 
امل����ح����ط����ة ق����ب����ل الأخ������������رية ل����دخ����ول 
لأن  الآ�شيوية،  النهائيات  مناف�شات 
املرحلة الأخرية �شتقت�شر على اأ�شبوع 
اإىل  املنتخب  فيه  ي�شافر  واح��د فقط 
اأي   ،2020 ي��ن��اي��ر   3 ي���وم  ت��اي��الن��د 
هذا  ويف  باأ�شبوع،  الأوىل  املباراة  قبل 
املرحلة  ال��ف��ري��ق  ���ش��ي��دخ��ل  الأ���ش��ب��وع 
الأخرية و�شرتب لإجراء مباراة ودية 
هذا  و�شيكون  النهائيات،  قبل  هناك 
الأ�شبوع هو اأ�شبوع الرتكيز والدخول 

يف اأجواء مناف�شات النهائيات«.
واأ�شاف قال: بعد كاأ�س دبي الدولية 
املنتخب الأول �شوف يدخل يف مرحلة 
ال���ش��ت��ع��داد ل��ك��اأ���س اخل��ل��ي��ج، وبطولة 
ت�شتمر  ���ش��وف  العربي  اخلليج  ك��اأ���س 
مناف�شاتها، على �شوء املتغريات التي 
كاأ�س  يف  امل�شاركة  ق��رار  عقب  حدثت 

اخلليج بن�شختها الرابعة والع�شرين، 
ك����ان من  الول���ي���م���ب���ي  امل��ن��ت��خ��ب  لأن 
املقرر له اأن يتجمع يف مع�شكر داخلي 
بتاريخ 29 دي�شمرب، لكن ذلك �شوف 
اأن��ه على  يناير، حيث   3 يتاأخر حتى 
هناك  اجل�����دي�����دة  ال����ربجم����ة  ����ش���وء 
 2 ي��وم  تنتهي م�شاء  ل��ل��دوري  ج��ول��ة 
يناير، ولذلك ف�شوف يتاأخر التجمع 
وال�شفر اإىل تايالند لتاريخ 3 يناير.

وع�������ن ب�����رجم�����ة م�����ب�����اري�����ات ال�������دور 
التمهيدي �شمن املجموعة يف نهائيات 
اآ�شيا قال: اأول مباراة لنا �شتكون امام 
العا�شر من  تاريخ  فيتنام يف  منتخب 
كوريا  اأم���ام  �شتكون  والثانية  يناير، 
اأمام  تكون  �شوف  والثالثة  ال�شمالية، 
التعامل  على  ن��رك��ز  و���ش��وف  الأردن، 
ب��ال��ق��ط��ع��ة م���ع ك���ل م���ب���اراة وك����ل دور 
الأول  فالهدف  البطولة،  اأدوار  م��ن 
الأول  �شمن  التاأهل  يكون  �شوف  لنا 
والثاين عن تلك املجموعة، ومن ثم 

يكون التفكري يف جتاوز دور الثمانية 
ث���م ن�����ش��ف ال��ن��ه��ائ��ي واأ����ش���اف مدير 
 “  : ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأومل���ب���ي  منتخبنا 
اأتوقع ان�شمام من 8 اإىل 10 لعبني 
املنتخب  اإىل  الأومل���ب���ي  امل��ن��ت��خ��ب  م��ن 
ما  ومرحلة  اخلليج،  ك��اأ���س  يف  الأول 
ب��ع��د ك���اأ����س اخل��ل��ي��ج، ك��م��ا اأن���ن���ي على 
واملناف�شات  اخل��ل��ي��ج  ك��اأ���س  ب����اأن  ث��ق��ة 
املحلية من الدوري ما بعده، وبطولة 
�شتكون  املحلية  العربي  اخلليج  كاأ�س 
املنتخب  ل��ع��ن��ا���ش��ر  اإع��������داد  اأف�������ش���ل 
الأومل����ب����ي ق��ب��ل ن��ه��ائ��ي��ات اآ����ش���ي���ا، واأن����ا 
اإن اجليل احل��ايل من عنا�شر  اأق��ول 
عن  اأب��دا  يقل  ل  الأوليمبي  املنتخب 
جيل النت�شارات ال�شابق الذي تاأهل 
 ،2012 عام  لندن  اأوملبياد  لنهائيات 
واأن����ه ق����ادر ع��ل��ى ت��ك��رار الإجن������از، بل 
ب��ال��ع��ك�����س رمب����ا ي���ك���ون اأف�������ش���ل لأن���ه 
فريق متكامل وكل الالعبني ميلكون 
يف  بعيدا  للذهاب  والعزمية  الإ�شرار 

اأي بطولة ي�شاركون بها«.
توقعه  يف  م��ب��ال��غ��ا  ك�����ان  اإذا  وع���م���ا 
للمنتخب  لع���ب���ني   10 ب��اإن�����ش��م��ام 
 “ ق���ال:   .. املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  الأول 
ال��الزم لأننا  اأكرث من  ل�شت متفائال 
�شمن  لعبني   7 لدينا  ك��ان  بالفعل 
حممد  ه��م  الأول  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ن��ا���ش��ر 
وعبداهلل  احلمادي  وخليفة  العطا�س 
رم�شان وعلي �شالح وجا�شم يعقوب 
العامري،  وزاي������د  ����ش���اك���ر،  وحم���م���د 
وب��ع��د ك��اأ���س دب���ي ال��دول��ي��ة اأت��وق��ع ان 
يتم اختيار 3 لعبني اآخرين من كل 
الزعابي  وطحنون  ال�شام�شي  حممد 
�شيتم  اآخ��ر  الغ�شاين، ولع��ب  ويحيي 

الإعالن عن ا�شمه لحقا ».

ت��ن��ط��ل��ق يف دب����ي غ����دا “ اجل��م��ع��ة “ 
للمبارزة  الحت���اد  بطولة  مناف�شات 
للفتيات  �شنة  و20  �شنة   15 حت��ت 
وال�شباب لالأ�شلحة الثالثة “ اليبيه 
ينظمها  ال��ت��ي  وال�شابر”  وال��ف��ل��وري��ه 
ل��ل��م��ب��ارزة يف �شالة  احت���اد الإم������ارات 
الطوار  مبنطقة  النعمان  بنت  اأ�شماء 

.
وت�شهد البطولة - التي ت�شتمر يومني 
- م�شاركة 220 لعبا ولعبة ميثلون 
بالدولة،  ال��ت��دري��ب  وم���راك���ز  اأن���دي���ة 
وه�����م ب���ن���ي ي����ا�����س، و����ش���ب���اب الأه����ل����ي، 
املراأة  وموؤ�ش�شة  والوحدة،  وال�شارقة، 
اإىل  بالإ�شافة   ، والظفرة  بال�شارقة، 
التدريب  الإم�����ارات وم��راك��ز  ج��ام��ع��ة 
دبي  م��ن  ك��ل  يف  باللعبة  املتخ�ش�شة 
“ام  والعني وراأ�س اخليمة واأكادميية 
ي�شارك  كما  ايه” ل��ل��م��ب��ارزة.  اف  ك��ي 
كل  من  ولعبة  لعبا   12 بالبطولة 
ثاين  يف  عمان،  و�شلطنة  الكويت  من 

م�����ش��ارك��ة اإي��ج��اب��ي��ة م���ن لع��ب��ي دول 
جمل�س التعاون اخلليجي بالبطولت 
املحلية، وذلك تنفيذا لقرارات اللجنة 
التعاون  جم��ل�����س  ل����دول  التنظيمية 
الالعبني  ت��ق�����ش��ي مب�����ش��ارك��ة  وال���ت���ي 
بدول  الأع�شاء  بالحتادات  امل�شجلني 

املحلية  بالبطولت  التعاون  جمل�س 
بدول املجل�س.

م�شابقة   12 على  البطولة  وت�شتمل 
يف  الفتيات  مب�شابقات  غ��دا  وت�شتهل 
الأ�شلحة الثالثة “ اليبيه والفلوريه 
�شنة   15 حت��ت  “ للفتيات  وال�����ش��اب��ر 

و20 �شنة على اأن ت�شتكمل “ ال�شبت 
“ باإقامة 6 م�شابقات لل�شباب للفئتني 

العمريتني.
املطرو�شي  ه���دى  ال��دك��ت��ورة  واأك�����دت 
اإقامة  اأن  ل���الحت���اد  ال���ع���ام  الأم������ني 
ال���ب���ط���ول���ة ي����اأت����ي ����ش���م���ن روزن����ام����ة 

املحلية  للبطولت  ال�شنوية  الحت���اد 
الحتاد  اإدارة  جمل�س  اعتمدها  التي 
واأوىل فيها اهتماما كبرياً مب�شابقات 
الفئات العمرية كونها هي ال�شتثمار 
الذين  ال��ل��ع��ب��ة  اأ���ش��ب��ال  احل��ق��ي��ق��ي يف 

يعول عليهم يف امل�شتقبل.
وتوقعت املطرو�شي اأن ت�شهد البطولة 
مناف�شات قوية خا�شة يف ظل م�شاركة 
عمان  و�شلطنة  الكويت  م��ن  لع��ب��ني 
املناف�شات،  واإث���ارة  ق��وة  مما يزيد من 
م�شرية اإىل اأن هذا ي�شب يف م�شلحة 
اللعبة والالعبني امل�شاركني لالرتقاء 
ولفتت  وال��ب��دين.  الفني  مب�شتواهم 
اأنه  الأم��ني العام لحت��اد امل��ب��ارزة اإىل 
ن���ظ���راً ل��ع��دد امل�����ش��ارك��ني ال��ك��ب��ري من 
اللجنة  ف���ان  وال���الع���ب���ات  ال��الع��ب��ني 
 8 جتهيز  اعتمدت  للبطولة  املنظمة 

مالعب ل�شتيعاب هذا العدد .
البطولة  ف���ع���ال���ي���ات  ج�������دول  وع������ن 
فعاليات  اأن  امل���ط���رو����ش���ي  اأو����ش���ح���ت 

�شباحاً  التا�شعة  يف  تنطلق  البطولة 
م�شاء  اخل���ام�������ش���ة  ح���ت���ى  وت�������ش���ت���م���ر 
الأول،  امل��رك��ز  على  النهائية  ب��امل��ب��اراة 
 20 اجلمعة  غد  ي��وم  تخ�شي�س  ومت 
ن���وف���م���رب مل��ن��اف�����ش��ات ال���ف���ت���ي���ات حتت 
15�شنة وحتت 20 �شنة يف الأ�شلحة 
 6 باإجمايل  فئة عمرية  لكل  الثالثة 
تبداأ  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ح��ي��ث  مناف�شات 
والن�شف  ال��ت��ا���ش��ع��ة  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الفلوريه  ���ش��الح  مب��ب��اري��ات  ���ش��ب��اح��ا 

لفئة حتت 15 ، و�شالح اليبيه حتت 
ظهرا   12 ال�شاعة  يف  يتبعها   20
 ،  15 حت��ت  الي��ب��ي��ه  ���ش��الح  م�شابقة 
20 ويعقبها يف  ال�شابر حتت  و�شالح 
م�شابقة  ظهرا  الثانية  ال�شاعة  مت��ام 
و�شالح   ،  15 حت���ت  ال�����ش��اب��ر  ����ش���الح 
20 ���ش��ن��ة، ع��ل��ى اأن  ال��ف��ل��وري��ه حت���ت 
اعتبارا  اخل��ت��ام��ي��ة  امل���ب���اري���ات  ت��ك��ون 
يعقبها  ع�شرا  ال��راب��ع��ة  ال�شاعة  م��ن 
كل  يف  الأوىل  املراكز  اأ�شحاب  تكرمي 

اليوم  تخ�شي�س  مت  حني  يف  مناف�شة 
مل�شابقات  للبطولة  واخلتامي  الثاين 
 20 �شنة وحت���ت   15 ال�����ش��ب��اب حت��ت 
���ش��ن��ة ل��الأ���ش��ل��ح��ة ال���ث���الث���ة ل��ك��ل فئة 
عمرية وباإجمايل 6 مناف�شات، ويحق 
لكل ناد اأو مركز امل�شاركة يف �شالحني 
الالعبات  الالعبني-  بعدد  خمتلفني 
كل فئة واحدة، وقد مت توزيع  ويف   2
للبطولت  الدولية  واللوائح  قوانني 

على جميع الأندية.

جمال ب� هندي لـ »وام« : الن�سجام و�سخ�سية البطل اأهم مكا�سب كاأ�س دبي الدولية

مع�سكر مغلق وجتربة ودية لالأبي�ض الأوملبي يف تايالند اأوائل يناير ا�ستعدادا لنهائيات اآ�سيا 
»الأوملبي« م�ؤهل�ن لالن�سمام لكتيبة املنتخب الأول يف كاأ�س اخلليج  من  لعبني   10

بطولة الحتاد للمبارزة تنطلق بدبي غدا

رفع جمل�س اأمناء “جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي” 
اإحدى “مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية” اأ�شمى اآيات ال�شكر 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل  وال��ع��رف��ان 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي -رعاه اهلل- لدعمه 
الالحمدود ورعايته للقطاع الريا�شي عموما وللجائزة، كما رفع جمل�س 
الأمناء اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س دبي 
الريا�شي راعي اجلائزة، واإىل �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة رئي�س اللجنة 
الأوملبية الوطنية رئي�س اجلائزة، على الدعم والتوجيهات ال�شديدة التي 
الإبداع  نهج  وتر�شيخ  الريا�شة  ودوره��ا يف تطوير  اجلائزة  ع��ززت مكانة 
والوطن  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  الريا�شي يف  العمل  والتميز يف 
من  باعتبارها  للريا�شة  النبيلة  القيم  ن�شر  يف  وكذلك  والعامل،  العربي 

اأهم املجالت التي تتجلى فيها قيم الت�شامح والتعاي�س بني املجتمعات.
ملنا�شبة تنظيم  دب��ي  املجل�س يف  ال��ذي عقده  ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع  ج��اء 
الطاير  مطر  �شعادة  برئا�شة  ال��دويل  الريا�شي  الإب��داع  موؤمتر  اجلائزة 

نائب رئي�س جمل�س دبي الريا�شي رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة، وح�شور 
املجل�س:  اأع�����ش��اء  و  الأم���ن���اء،  رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د علي 
د.ح�شن م�شطفى، د.خليفة ال�شعايل، م�شطفى العرفاوي، اأحمد م�شاعد 
الع�شيمي ، منى بو �شمرة ، و موزة املري اأمني عام اجلائزة، و نا�شر اأمان 

اآل رحمة مدير اجلائزة.
وقال الطاير “اإن �شر قوة ومتيز اجلائزة هو روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
العامل عموما والدعم والرعاية الالحمدودة  “رعاه اهلل” مل�شتقبل  دبي 
من �شموه للقطاع الريا�شي، وكذلك دعم وتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي 
اآل مكتوم  را�شد  اأحمد بن حممد بن  ال�شيخ  راعي اجلائزة، وقيادة �شمو 
رئي�س اجلائزة، ونحن يف جمل�س الأمناء ومن ثم جلان اجلائزة ن�شعى من 
خالل اخلربات الكبرية اإىل ترجمة توجهات القيادة الر�شيدة  وتوجيهات 
�شمو راعي اجلائزة و�شمو رئي�س اجلائزة لتحقيق اأهدافها ال�شامية ودعم 

دور الريا�شة يف حتقيق التنمية املجتمعية ومتكني املجتمعات«.
ريا�شيون  واأبطال  وريا�شة  �شباب  وزراء  الأمناء مب�شاركة  واأ�شاد جمل�س 

ال��ذي نظمته اجلائزة يوم  ال��دويل  الريا�شي  الإب��داع  اأوملبيني يف موؤمتر 
�شعادة  الريا�شة” وقال  وال�شالم يف  “ الت�شامح  �شعار  18 اجلاري حتت 
مطر الطاير  “م�شاركة �شّناع القرار وجنوم الريا�شة العاملية ال�شابقني 
واحلاليني يف املوؤمتر توؤكد اإميانهم بجهود اجلائزة و مبادرتها لدعم دور 
الريا�شة يف تعزيز قيم الت�شامح وال�شالم يف العامل، لأننا نعمل لتطوير 
م�شتوى الأداء والإجن��از الريا�شي لي�شل اىل م�شتوى الإب��داع يف جميع 
املجالت، كما نعمل من خالل ع�شوية اجلائزة يف  “مبادرات حممد بن 

را�شد اآل مكتوم العاملية” لتمكني املجتمعات من خالل الريا�شة«.
مت  ال��ذي��ن  ال�شباب  ال��ع��رب  الريا�شيني  جهود  الأم��ن��اء  جمل�س  ثّمن  كما 
للفوز  اأهلتهم  التي  اجلهود  وه��ي  الريا�شي  ل��الإب��داع  �شفراء  اختيارهم 
متنى  كما  للجائزة،  �شفراء  يكونوا  اأن  �شرف  ونيل  الأوملبية  بامليداليات 
اأن ي�شاهم اختيار الريا�شيني ك�شفراء لالإبداع يف تعزيز  جمل�س الأمناء 
البطولت  وباقي   2020 اأوملبياد طوكيو  للفوز مبيداليات يف  فر�شتهم 
يف  ال�شباب  الريا�شيني  من  لغريهم  ق��دوة  يكونوا  واأن  الكربى  الدولية 

خمتلف الدول العربية.
الذين  للجائزة  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  اأي�شا  الأم��ن��اء  جمل�س  وثّمن 

ي�شاهمون يف دعم جهود تطوير الريا�شة ون�شر ثقافة الإب��داع يف العمل 
مع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اتفاقية  توقيع  بتجديد  ورّح��ب  الريا�شي، 
�شركة نخيل العقارية وتوقيع اتفاقية مع ال�شريك ال�شرتاتيجي اجلديد 
مياه  هيئة  تنظمه  وهو معر�س دبي للطاقة ال�شم�شية “ويتك�س” الذي 
“دراجون  الذهبي  ال��راع��ي  مع  اتفاقية  وتوقيع  “ديوا”،  دب��ي  وكرهباء 
للنفط القاب�شة”، واأكد املجل�س اأن هذه التفاقيات توؤكد حر�س ال�شركات 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ث��الث��ة ع��ل��ى دع���م ج��ه��ود اجل��ائ��زة وال�����ش��راك��ة معها لتحقيق 
العربية  الإم��ارات  الريا�شي يف دولة  القطاع  الكبرية يف تطوير  اأهدافها 
املتحدة والوطن العربي والعامل، ومتكني املجتمعات و ن�شر قيم الت�شامح 

وال�شالم بني املجتمعات من خالل الريا�شة.  
   ومت يف الجتماع الط��الع على تقارير اللجان العاملة وما مت اإجنازه 
الفنية  اللجنة  ال��دورة احلادية ع�شرة وهي  وم��ب��ادرات �شمن  برامج  من 
الأمناء  جمل�س  اطلع  كما  والت�شويق،  الت�شال  وجلنة  التحكيم  وجلنة 
 2030-2020 للفرتة  للجائزة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  مالمح  على 
التي تعزز املكت�شبات التي حتققت للجائزة وتفتح اآفاقا جديدة للمرحلة 

املقبلة.

رفع اأ�سمى اآيات ال�سكر ملحمد بن را�سد وحمدان بن حممد واأحمد بن حممد

جمل�ض اأمناء جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي ي�ستعر�ض اخلطة ال�سرتاتيجية 2030-2020
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•• اأبوظبي-الفجر

املوافق  الثالثاء  يوم  الإماراتية  املحرتفني  رابطة  عقدت 
الأندية  ت��راخ��ي�����س  ع��م��ل  ور����ش���ة  اجل�����اري  ن��وف��م��رب   19
 2021-2020 ال��رتاخ��ي�����س  دورة  لن��ط��الق  حت�����ش��رًيا 

وذلك يف فندق يا�س روتانا بالعا�شمة اأبوظبي.
 ���ش��ه��دت ور����ش���ة ال��ع��م��ل ح�����ش��ور ول��ي��د احل��و���ش��ن��ي املدير 
وماهاجان  الإم���ارات���ي���ة  امل��ح��رتف��ني  ل��راب��ط��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بالحتاد  الأندية  تراخي�س  ق�شم  رئي�س  ناير،  فا�شوديفان 
الآ���ش��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم وم�����ش��ارك��ة م�����ش��وؤويل الرتخي�س 

واملالية يف الأندية املحرتفة.

مهنئاً  ب��احل�����ش��ور،  بالرتحيب  ال��ور���ش��ة  احلو�شني  افتتح 
ح�شول  �شهدت  التي  املا�شية  ال���دورة  جن��اح  على  اجلميع 
الأندية املحرتفة على الرتخي�س املحلي وح�شول  جميع 

نادًيا من اأ�شل 14 على الرتخي�س الآ�شيوي.  11
و����ش���دد احل��و���ش��ن��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���ت���زام الأن���دي���ة بلوائح 
وقت  قبل  املطلوبة  امللفات  تقدمي  خ��الل  من  الرتخي�س 
م��ب��ك��ر، ح��ت��ى مي��ن��ح ال��ف��ر���ش��ة ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل يف الرابطة 
املوعد  قبل  مالحظات  ب��اأي��ة  وت��زوي��ده��م  امللفات  ملراجعة 

النهائي.
ب��ع��ده��ا ق���دم م��اه��اج��ان ف��ا���ش��ودي��ف��ان ن���اي���ر  رئ��ي�����س ق�شم 
عر�شاً  القدم  لكرة  الآ�شيوي  بالحتاد  الأن��دي��ة  تراخي�س 

عن تراخي�س الأندية يف القارة الآ�شيوية، م�شيًدا بتجربة 
رابطة املحرتفني الإماراتية يف جمال الرتاخي�س ومتحدًثا 

عن اأبرز اجلوانب التطويرية يف الدورة اجلديدة.
تراخي�س  �شابط  م��ب��ارك،  ع��ب��داهلل  ا�شتعر�س  جانبه  م��ن 
التحديثات  اأب��رز  الإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  برابطة  الأن��دي��ة 
ال��ت��ي ط�����راأت ع��ل��ى ال��ل��وائ��ح اخل��ا���ش��ة ب���ال���دورة اجلديدة 
الرتخي�س  لنظام  الأمثل  وال�شتخدام   2021-2020
بعملية  املتعلقة  النقاط  اأب��رز  ب�شرح  ق��ام  كما  الأن��دي��ة،  يف 
اأه����م التواريخ  ال��رتاخ��ي�����س وا���ش��ت��ع��ر���س  احل�����ش��ول ع��ل��ى 
املرتبطة با�شتكمال الطلبات. يف الفرتة الثانية من الور�شة 
حتدث جابر دبابنة مدير التدقيق املايل لالأندية يف رابطة 

نتائج  ا  م�شتعر�شً امل��ايل،  املعيار  عن  الإماراتية  املحرتفني 
تنويع الدخل يف الأندية خالل ال�شنة املالية املنق�شية قبل 
املايل،  باملعيار  املرتبطة  التقدمي  وتواريخ  اآليات  ي�شرح  اأن 
كما ناق�س اأبرز التعديالت التي اأجريت على املعيار املايل 
مبحا�شرة  الور�شة  واختتمت   .2021-2020 دورة  يف 
اإدارة الرتاخي�س وتطوير  قدمها �شتيوارت لرمان مدير 
الأن���دي���ة يف راب��ط��ة امل��ح��رتف��ني الإم���ارات���ي���ة ع��ن جمالت 
ا  التطوير املتاحة يف الدورة اجلديدة للرتاخي�س، ملخ�شً
تقدمي  املطلوبة،  التو�شيحات  على  ال��رد  �شرعة  يف  اإي��اه��ا 
امل�شتندات اخلا�شة باملوظفني اجلدد وجتديد العقود على 

.CLAS  نظام الرتخي�س اخلا�س بالحتاد الآ�شيوي

“بطولة  من  الثانية  الن�شخة  تفا�شيل  عن  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  ك�شف 
املجل�س  ينظمها  ال�شلة” ال��ت��ي  ك��رة  لأك��ادمي��ي��ات  ال��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�س 
ال�شلة  ل��ك��رة  الإم����ارات  �شبورت�س” واحت���اد  “جام  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع  بالتعاون 
ومدر�شة الحتاد اخلا�شة فرع جمريا خالل الفرتة من نوفمرب اجلاري 
اإىل اأبريل 2020، وي�شارك فيها 38 فريقا ميثلهم اأكرث من 700 لعب 

ولعبة.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد يف مقر جمل�س دبي الريا�شي 
يف  ال��ري��ا���ش��ي  التطوير  اإدارة  م��دي��ر  البلو�شي  عمر  علي  خ��الل��ه  وحت���دث 
واأحمد  ال�شلة،  ل��ك��رة  الإم����ارات  احت���اد  م��دي��ر  احل��م��ادي  املجل�س، وحم��م��د 
مدر�شة  مديرة  وير  كوين  ود.  �شبورت�س،  جام  اأكادميية  موؤ�ش�س  �شليمان 
املنظمة مرا�شم  اللجنة  اأج��رت  ال�شحفي  املوؤمتر  الحت��اد اخلا�شة، وعقب 

قرعة مناف�شات البطولة بح�شور ممثلي الفرق امل�شاركة.
وقال علي عمر: “ن�شتلهم من مقولة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل- 
“اأن الأ�شل يف تطوير الريا�شة يبداأ من املدر�شة”، لنعمل على تطوير هذا 
القطاع املهم، حيث حر�س جمل�س دبي الريا�شي منذ بداية تاأ�شي�شه على 
الهتمام بفئة النا�شئني ودعم الأكادمييات الريا�شية يف خمتلف الألعاب، 
حيث ت�شمنت املحاور الرئي�شية يف اخلطة ال�شرتاتيجية الأوىل للمجل�س 
ال��ربن��ام��ج اخل��ا���س بتطوير  املجل�س  اأط��ل��ق  ب��الأك��ادمي��ي��ات، كما  اله��ت��م��ام 
انطالق اخلطة  منذ  وذل��ك  الأل��ع��اب،  الريا�شية يف خمتلف  الأك��ادمي��ي��ات 

ال�شرتاتيجية الأوىل التي ت�شمنت حماورها الهتمام بالأكادمييات«.
واأ�شاف علي عمر: “ اأطلق املجل�س عام 2012 خطة لتطوير الأكادمييات 
املحور  هي  اأ�شا�شية  حم��اور  �شبع  اخلطة  وت�شمنت  الأن��دي��ة  يف  الريا�شية 
والأنظمة  وال��ف��ن��ي،  والتنظيمي،  والج��ت��م��اع��ي،  وال�����ش��ل��وك��ي،  الأخ���الق���ي، 
الفر�شة  البطولة  ه��ذه  ومتنح  اخلا�س،  القطاع  مع  وال�شراكة  واللوائح، 
اخلا�شة،  وامل���دار����س  الأك��ادمي��ي��ات  لع��ب��ي  م��ع  للتناف�س  الأن��دي��ة  لالعبي 
املهارية،  امل�شتويات  خمتلف  بني  لالحتكاك  الفر�شة  تتيح  فهي  وب��ذل��ك 
اجلديدة  الريا�شية  باملواهب  واملنتخبات  الأن��دي��ة  رف��د  يف  ت�شاهم  وبذلك 
من خالل هذه البطولة، كما اأن البطولة تلعب دور كبري يف �شقل مواهب 

وخربات لعبي الأندية«.
واختتم علي عمر: “ن�شكر احتاد الإمارات لكرة ال�شلة على دعمه للبطولة 
مبهرة،  نتائج  حققت  التي  الأوىل  الن�شخة  اإجن��اح  يف  الكبرية  وم�شاهمته 
اأبداه لدعم البطولة هذا العام، كما ن�شكر  وكذلك التجاوب الكبري الذي 
مالعبها  على  البطولة  مناف�شات  ل�شت�شافتها  اخلا�شة  الحت��اد  مدر�شة 
اأه��م��ي��ة ال���دور ال���ذي تقدمه امل��دار���س للريا�شة،  وه��و الأم���ر ال���ذي ي��وؤك��د 
للمدار�س  الرئي�شية  املظلة  الب�شرية  والتنمية  املعرفة  ن�شكر هيئة  وكذلك 
التي تتعاون معنا كثرًيا وت�شاهم يف اإجناح كافة الفعاليات الريا�شية التي 
تنظم يف املدار�س، ون�شكر الرعاة من القطاع اخلا�س امل�شاهمني يف اإجناح 
البطولة، وهو ما يوؤكد على ال�شراكة القوية بني املجل�س والقطاع اخلا�س 

الذي يعد جزءا اأ�شا�شيا يف املجتمع«.

ومن جانبه قال حممد احلمادي مدير احتاد الإمارات لكرة ال�شلة: “نحن 
ال�شنية من  بالفئات  التي تهتم  البطولة  باأن نكون ج��زًءا من هذه  �شعداء 
النا�شئني كما اأنها جتمع عدد كبري من فرق الأندية واأكادمييات كرة ال�شلة 
اخلا�شة من خمتلف الأعمار، ون�شكر جمل�س دبي الريا�شي على تنظيمه 
م�شتوى  على  تقام  التي  ع��ام  ب�شكل  ال�شلة  ك��رة  ولبطولت  البطولة  لهذه 
اإمارة دبي، و�شيحر�س احتاد ال�شلة على تقدمي كافة �شبل الدعم للبطولة 
من ال�شت�شارات الفنية والتنظيمية وتقدمي احلكام وترتيب اأوقات اإقامة 

املناف�شات مبا ل يت�شارب مع الدوري الأول«.
للبطولة:  املنظمة  �شبورت  ج��ام  اأك��ادمي��ي��ة  موؤ�ش�س  �شليمان  اأح��م��د  وق��ال 
“ت�شهد البطولة هذا العام م�شاركة 700 لعب ولعبة ي�شكلون 38 فريق 
الأكادمييات  الدمج بني  البطولة يف  وت�شاهم  �شنة،   16 8 حتى  من عمر 
والأندية واملدار�س اخلا�شة، وهذا ي�شاهم يف دعم التنوع وحتقيق اخلربة 
من خالل الحتكاك بني خمتلف امل�شتويات املهارية، و�شيقام نظام البطولة 
بالقوانني املتبعة يف احتاد الإمارات لكرة ال�شلة، وحققت الن�شخة الأوىل من 
البطولة، التي اأقيمت العام املا�شي والتي كانت مبثابة جتربة، جناًحا كبرًيا 
حيث �شارك فيها 300 لعب، وا�شتفادت منها الأندية الر�شمية ب�شم اأكرث 
من 30 لعبا من الذين �شاركوا فيها اإىل الأندية، فيما متثل ن�شخة هذا 
العام املناف�شة احلقيقة التي جذبت مواهب حقيقة، وتعد البطولة احلالية 

هي النطالقة احلقيقة للبطولة«.
واأ�شاف اأحمد �شليمان: “تعد البطولة فر�شة حقيقة لتحقيق الكثري من 

املكا�شب، حيث اأن الأندية يف العادة تتناف�س فيما بينها طوال العام دون اأي 
والأكادمييات،  املدار�س  لتجمعهم مع خمتلف  البطولة  تاأتي  فيما  تغيري، 
كما �شت�شاهم البطولة يف حتقيق عدة فوائد وهي الفوائد الفنية واملهارية 
خالل  من  الالعبني  �شيكت�شبها  التي  ال�شخ�شية  الفوائد  اإىل  بالإ�شافة 
املبادرة التي �شتقام اأثناء البطولة وهي تدريب الالعبني على التعامل مع 
بالأربع  دور خا�س  تنظيم  �شيتم  كما  الكامريات،  اأم��ام  والتحدث  الإع��الم 
فرق املتاأهلة اإىل النهائي يف كل فئة عمرية ليكون دوري املوهوبني لنعطي 
فر�شة لهم لإبراز مواهبهم من خالل املناف�شة مع فرق يف نف�س م�شتواها 

اأكرث من املناف�شة مع الفرق العادية«.
“نحن متحم�شون ل�شت�شافة البطولة على ملعب  وقالت د. كوين وير: 
مدر�شة الحتاد اخلا�شة فرع جمريا، واأ�شكر جمل�س دبي الريا�شي واحتاد 
الإمارات لكرة ال�شلة واأكادميية جام الريا�شية على منحنا الفر�شة لنكون 
جزء من هذه البطولة، ونحن ن�شع الريا�شة يف مقدمة اأولياتها يف املدر�شة 
اأن الريا�شة  انتهائها، حيث نوؤكد على  اأو بد  اأثناء الفرتة الدرا�شية  �شواء 
�شخ�س  وبناء  والن�شباط  بالنف�س  والثقة  ال�شخ�شية  لبناء  ج��دا  مهمة 
اأهداف  م��ع  تن�شجم  البطولة  وه���ذه  ومن�شبط  ون�شيط  ح��ي��وي  ري��ا���ش��ي 
وروؤية املدر�شة، كما اأن هذه البطولة متنح طلبة مدر�شة الحتاد الفر�شة 
من  طلبتنا  مهارات  لتطوير  منا�شبة  فر�شة  وهي  البطولة،  يف  للم�شاركة 
املدر�شة  يف  الإم��ارات��ي��ني  الدار�شني  الالعبني  ن�شبة  اأن  حيث  الإم��ارات��ي��ني 

.»98%

جمل�ض دبي الريا�سي ينظم بطولة اأكادمييات كرة ال�سلة مب�ساركة 700 لعب 

اأبي�س   “ ال�شاطئية  للكرة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ال��ي��وم  يختتم 
ال�شواطئ” ا�شتعداداته خلو�س اأوىل مبارياته يف نهائيات كاأ�س 
العامل للكرة ال�شاطئية التي ُتقام يف الباراجواي خالل الفرتة 
يواجه  حني  املقبل،  دي�شمرب  من  الأول  اإىل  نوفمرب   21 من 

نظريه البيالرو�شي غدا اجلمعة حل�شاب املجموعة الثالثة.

واأكد بدر حارب مدير منتخبنا للكرة ال�شاطئية اأن ال�شتعدادات 
مت�شي بال�شكل املطلوب ح�شب الربنامج الذي و�شعه اجلهاز 
ال��ف��ن��ي، وال����ذي ا���ش��ت��م��ل ع��ل��ى خ��و���س م��ب��ارات��ني ودي��ت��ني اأمام 
الوطني حممد  امل��درب  اأوروج���واي ونيجرييا، حر�س خاللها 
ال��وق��وف على  اأج���ل  ال��دف��ع بكافة الالعبني م��ن  امل��ازم��ي على 

م�شتوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية.
من جهته اأكد لعب منتخبنا علي حممد جاهزية كل زمالئه 
ال��الع��ب��ني خل��و���س ن��ه��ائ��ي��ات ك���اأ����س ال���ع���امل وت�����ش��ري��ف الكرة 
الإم��ارات��ي��ة والآ���ش��ي��وي��ة يف ه��ذا املحفل ال��ع��امل��ي ال���ذي يحظى 

مبتابعة جماهريية واإعالمية كبرية .

اأبي�ض ال�سواطئ يختتم ا�ستعداداته ملواجهة 
بيالرو�سيا غدًا يف مونديال باراجواي

رابطة املحرتفني تعقد ور�سة عمل تراخي�ض الأندية
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الفجر الريا�ضي

حقق لعب منتخبنا الوطني من�شور املرزوقي املركز اخلام�س بوزن حتت 74 
كيلوغراما �شمن مناف�شات اليوم الثاين لبطولة العامل للقوة البدنية التي تقام 

يف جممع حمدان بن حممد الريا�شي يف دبي .
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  برعاية  تقام  التي  البطوبة  وت�شهد 
مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة رئي�س اللجنة الأوملبية 
م�شاركة  الريا�شي  لالإبداع  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  جائزة  رئي�س  الوطنية 

60 دولة . من  وريا�شية  ريا�شي   600
وحل باملركز الأول الالعب الرويجي باكلوند اإيجل /250/ كيلوغراما بينما 
جاء يف املركز الثاين التايواين يو هينج /230/ كيلوغراما يف حني ح�شل على 

املركز الثالث للبولندي اوليج جارو�شلوه /227/ كيلوغراما.
ويعد املركز اخلام�س لالعب الإم��ارات من�شور املرزوقي جيدا قيا�شا مب�شاركة 
العامل احلاليني وال�شابقني  اأبطال  من  غالبيتهم  وزنه  مناف�شات  يف  لعبا   14

بعد اأن رفع وزنا وقدره /220/ كيلوغراما.
اإدارة الحتاد ومدير املنتخب ما  وو�شف في�شل الغي�س الزعابي ع�شو جمل�س 
حققه الالعب املرزوقي بالإجناز املميز خا�شة يف ظل وجود لعبني دوليني من 
من�شور  لالعب  الأوىل  امل�شاركة  اأنها  اإىل  م�شريا  القيا�شية،  الرفعات  اأ�شحاب 
الحتاد  اأع�شاء  قبل  من  كبريا  ت�شجيعا  ن��ال  حيث  العامل  بطولة  يف  امل��رزوق��ي 

الدويل للقوة البدنية.
باملركز  فيدي�شينكوت  الرو�شي  فاز  كيلوغراما   50 فئة  املناف�شات ويف  بقية  ويف 
الياباين  ثالثا  وج��اء  الثاين  باملركز  جن  يو  لن  التايواين  الالعب  وح��ل  الأول 
موتوهيتو، ويف وزن 66 كيلوغراما حل الفرن�شي ح�شن البلقيطي باملركز الأول 

تاله الربازيلي ليما ايد�شون ثم يف املركز الثالث الرو�شي �شريجي كالديخ.
ما  رف��ع  اأن  بعد  �شريجل  ال��رو���ش��ي  اخ��ت��ي��ار  مت  ال��رف��ع��ات  اأف�����ش��ل  مناف�شات  ويف 
جمموعه 795 كيلوغرام تاله الرويجي اإيغل 777.8 كيلوغرام ثم الرو�شي 

للقوة  ال���دويل  الحت���اد  رئي�س  وك�شف  ك��ي��ل��وغ��رام.   776،9 ك��الدي��خ  �شريجي 
البدنية اللوك�شمبورغي جا�شنت بارا�س عن تطلعات املكتب التنفيذي باأن تكون 
دانة الدنيا “ دبي “ م�شرحا لبطولت دولية وعاملية مقبلة بحيث ل تكون هذه 

اآخر بطولة عامل تقام يف الإمارة .
واأعرب رئي�س الحتاد الدويل للقوة البدنية عن �شكره وتقديره لحتاد الإمارات 
لبناء الج�شام واللياقة البدنية واللجنة املنظمة للبطولة وجميع امل�شوؤولني وهو 
لي�س بغريب على دولة الإمارات، موؤكدا اأن لدولة الإمارات دورا فاعال ومميزا يف 
تطور ريا�شة القوة البدنية على م�شتوى العامل من خالل تنظيمها للبطولت 

كما اأن لعبيها يعدون من اأبطال اللعبة على م�شتوى العامل.
امل��ري الأم��ني العام لحت��اد الإم���ارات لبناء الأج�شام  وعرب حممد عبد الرحيم 
اأفعال رئي�س الحتاد الدويل واملكتب  ومدير البطولة عن �شعادة غامرة لردود 
التنفيذي، موؤكدا اأنه �شيتم درا�شة جدوى ا�شت�شافة املونديال احلايل واقرتاحات 

اأن احت��اد الم��ارات للعبة يتقا�شم التطلعات ب�شكل  اإىل  ال��دويل. ولفت  الحت��اد 
بجهود  م�شيدا  ال��ب��ط��ولت،  لأق���وى  مكانا  الم���ارات  تكون  ان  ويتطلع  م�شرتك 
يف  البدنية  القوة  جلنة  عمل  وفريق  �شدراوي  نا�شيف  برئا�شة  املنظمة  اللجنة 
الحتاد والتي �شاهمت بتاأمني عنا�شر النجاح املبكر وهو ما دعا اللوك�شمبورغي 
مت�شل  �شان  ويف  التنظيمي.  للنجاح  �شعادته  عن  التعبري  اإىل  ب��ارا���س  جا�شنت 
بارا�س  جا�شنت  اللوك�شمبورغي  برئا�شة  البدنية  للقوة  ال��دويل  الحت��اد  ينظم 
القوة  اليوم موؤمترا ريا�شيا بح�شور �شخ�شيات ريا�شية لبحث تطوير ريا�شة 
البدنية يف العامل وكيفية تطويرها والعمل على ن�شرها والفوائد املكت�شبة من 
على  وذل��ك  البدنية  اللياقة  تنمية  يف  ودوره���ا  العامة  ال�شحة  على  ممار�شتها 
هام�س مناف�شات اليوم الثالث لبطولة العامل للقوة البدنية يف قاعة املوؤمترات 
يف جممع حمدان بن حممد الريا�شي بح�شور ال�شيخ عبد اهلل بن حمد بن �شيف 

ال�شرقي رئي�س احتاد بناء الأج�شام.

•• اأبوظبي-الفجر: 

توا�شل املراأة الإماراتية م�شاعي النجاح بدعٍم ل حمدود من قيادة الدولة 
التي حتر�س على ت�شليط ال�شوء على الدور املهم 
الذي تلعبه املراأة يف خمتلف جمالت احلياة. ومع 
على  للجوجيت�شو  العامل  بطولة  فعاليات  ا�شتمرار 
اأر�����س اأب��وظ��ب��ي م��ن م��ب��ادل��ة اأري���ن���ا - م��دي��ن��ة زايد 
اخلام�س  اليوم  مناف�شات  ب�شاط  �شهد  الريا�شية، 
حتديات فئة ال�شيدات فوق 18 عاماً، حيث قّدمت 
الهرمودي  ون��ور  اليافعي  الإم���ارات ودمي��ة  لعبات 
ب�شاط  ع��ل��ى  فنية  وب���راع���ّة  اأداًء  ال��ع��ام��ري  وم���رمي 
امل��ن��اف�����ش��ة، ح��ي��ث ا���ش��ت��ف��ادت لع��ب��ات الإم������ارات من 
هذه  �شمن  نوعها  م��ن  الأوىل  ال��دول��ي��ة  جتربتهن 

الفئة.
للجوجيت�شو  العامل  بطولة  يف  الإم���ارات  �شيدات  منتخب  م�شاركة  وت��اأت��ي 
للمرة الأوىل لتوؤكد على متّكن املراأة الإماراتية من خو�س خمتلف املجالت، 

وحر�شهّن على القيام بدورهن الوطني يف متثيل الدولة يف خمتلف املحافل 
العاملية. 

فئة حتت  الوطني من  املنتخب  نا�شئات  �شجلت  للبطولة،  الأول  اليوم  ويف 
18 عاماً اأداًء مميزاً، حيث ح�شدت بلقي�س عبداهلل 
عبدالكرمي ذهبية فئة حتت 18 عاماً عن وزن 40 
اأظهرته  ملا  امل�شجعني  ثناء  اأداوؤه���ا  ا�شتحق  اإذ  كجم، 
الرغم  املناف�شة على  من حرفيٍة عالية على ب�شاط 

من �شغر �شنها.
ومل يقت�شر ح�شور املراأة الإماراتية على وجودهن 
ع��ل��ى ب�����ش��اط امل��ن��اف�����ش��ة، ب��ل ق��ّدم��ن دل��ي��اًل ح��ي��اً على 
ق��درت��ه��ّن ع��ل��ى م��واك��ب��ة ن��ظ��رائ��ه��ن م��ن ال��رج��ال يف 
املراأة  و�شجلت  اأي�شاً.  والتطوعي  التنظيمي  املجال 
التنظيمي  ال�شعيد  على  مميزاً  ح�شوراً  الإماراتية 
اإجمايل  م��ن   70% نحو  ال�شيدات  �شّكلت  حيث   ،
با�شت�شافة احتاد  الدويل  اللعبة  التي ينظمها احتاد  البطولة  العاملني يف 

الإمارات للجوجيت�شو.

العمل  �شكلن ج��زءاأّ مهماً من فريق  التي  الإماراتيات  لل�شيدات  وبالن�شبة 
الفخر  مبعاين  ب��الإجن��از  ال�شعادة  م�شاعر  تختلط  البطولة  على  امل�شرف 
مل  وبالطبع،  البطولة.  تنظيم  تفا�شيل  جميع  يف  ي�شاركن  اإذ  والوطنية، 

الدعم  دون  ممكناً  ليكون  املميز  احل�شور  ه��ذا  يكن 
الكبري الذي تلقاه املراأة الإماراتية من قيادة الدولة 
جميع  يف  امل���راأة  متكني  على  حتر�س  التي  الر�شيدة 

املجالت ودعمها يف الو�شول لكامل اإمكانياتها.
 ويف اإطار تعليقها على م�شاركة ال�شيدات يف البطولة، 
املتطوعني:  اإدارة  م��دي��ر  حم���رم���ي،  اأم�����رية  ق��ال��ت 
“تنطوي مهمة املتطوعني يف البطولة على ق�شمني، 
ت�شغيل  تتوىل  وال��ت��ي  العمليات،  غرفة  ندير  حيث 
احلدث واإ�شدار التقارير والعمل على حل اأي م�شاكل 
قد تطراأ على �شري البطولة. اأما دورنا الثاين فيتمثل 
باإدارة عمل املتطوعني، والبالغ عددهم 75 متطوع 

ومتطوعة، حيث تعمل املتطوعات اإىل جانب نظرائهّن من الرجال بدءاً من 
ال�شاعة الثامنة �شباحاً وحتى التا�شعة م�شاًء على فرتتني. ونفخر ك�شيدات 

اإماراتيات بلعب دوٍر يف ا�شت�شافة هذه البطولة على اأر�س عا�شمتنا احلبيبة 
اأبوظبي. ونطمح لتحقيق جناح البطولة بال�شكل الذي يليق با�شم الإمارات 

ومكانتها املرموقة يف جمال الريا�شة«.
العمليات  غ��رف��ة  م��دي��ر  ال��ي��م��اح��ي،  �شيخة  واأك����دت 
ال��رج��ل وامل����راأة يف خدمة الوطن.  ب��ني  اأن ل ف��رق 
واأ�شارت اليماحي اإىل اأن املتطوعني يتولون متابعة 
الوفود  ج���داول  ذل��ك  يف  مب��ا  البطولة  م�شتجدات 
على  ويعملون  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  امل�����ش��ارك��ة  الريا�شية 
اليوم  نهاية  ويف  املناف�شات،  خالل  م�شاكل  اأي  حل 
يقومون بو�شع التقارير اليومية ورفعها لالإدارات 
عن  متكاملة  ���ش��ورٍة  ر���ش��م  م��ن  لتمكينها  املعنية 

البطولة والتحديات التي قد تواجهها.
ومع ختام مناف�شات اليوم اخلام�س، يكون منتخب 
امليداليات  م��ن  ر�شيده  على  حافظ  ق��د  الإم����ارات 
العامل للجوجيت�شو  13 ذهبية. وت�شتمر مناف�شات بطولة  ، ومنها  ال40 

حتى 24 نوفمرب املقبل على اأر�س مبادلة اأرينا يف مدينة زايد الريا�شية.

املرزوقي بني اأف�سل 14 لعبًا بالعامل يف األعاب القوى

�سيدات الإمارات... اأداء م�سّرف يف خمتلف ميادين بطولة العامل للجوجيت�سو

ي��ري��د امل����درب ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و ال����ذي ع��ني مدربا 
لتوتنهام النكليزي تلميع �شورته التي تلطخت ب�شكل كبري يف 

مهمته الخرية عندما كان مدربا ملان�ش�شرت يونايتد.
ول يختلف اثنان على ان مورينيو حقق جناحات اينما حل حتى 
لكنه ترك  لقبا يف م�شرية تدريبية مظفرة،   25 اح��رزه  بلغ ما 
مان�ش�شرت يونايتد اواخر العام املا�شي و�شط غيوم ملبدة اثرت 

على �شمعته.
النكليز عندما  الع���الم  رج���ال  �شحر  ال���ذي  امل���درب  ك��ان 

ا�شتلم تدريب ت�شل�شي بعد قيادته بورتو اىل احراز دوري 
اب��ط��ال اوروب����ا م��ن خ��الل الط���الق على نف�شه لقب 

املميز، يبحث عن حتد جديد فوجده يف توتنهام.
ب��ات��ت ال��ف��ر���ش��ة م��ت��اح��ة ام���ام���ه ل��ي��ث��ب��ت بان 

اأجل  م��ن  خ��ط��اأ،  ع��ل��ى  ك��ان��وا  منتقديه 
اأول  اإح�����راز  ت��وت��ن��ه��ام اىل  ق���ي���ادة 

يف   2008 ع��ام  منذ  القابه 
ن���اد مي��ل��ك م��ل��ع��ب��ا جديدا 

ابريل  ني�شان  يف  د���ش��ن 
امل���ا����ش���ي ون���خ���ب���ة من 
العامل  لع���ب���ي  اب������رز 
دوري  ن���ه���ائ���ي  ب���ل���غ���وا 
املو�شم  اوروب����ا  اب��ط��ال 

الفائت.
بعد  م���وري���ن���ي���و  وق�������ال 

ت����ع����ي����ي����ن����ه ان����������ا ف����خ����ور 
ن����اد  اىل  ب����الن���������ش����م����ام 

وان�شارا  كبريا  ارث��ا  ميلك 
�شغوفني. النوعية املوجودة 
ال���ف���ري���ق ويف  ت�����ش��ك��ي��ل��ة  يف 
الكادميية تثريين. العمل 
م��ع ه����وؤلء ال��الع��ب��ني هو 
هذا  اىل  ج��ذب��ن��ي  ال����ذي 

امل�شروع.
وكان لقدوم مورينيو اىل ت�شل�شي وقع ال�شاعقة وتاأثريا كبريا 
لنه جنح يف مو�شمه الول وبف�شل الموال ال�شخمة التي انفقها 
مالك ت�شل�شي رجل العمال الرو�شي الرثي رومان ابراموفيت�س، 
اىل قيادة فريقه اىل و�شع حد ل�شيطرة ناديي مان�ش�شرت يونايتد 
تكرار هذا  ان ينجح يف  املحلي قبل  ال��دوري  وار�شنال على لقب 

الجناز يف العام التايل.
اليطايل  انرتميالن  التالية  حمطته  وكانت 
ال���ذي ج��ع��ل م��ن��ه اول ف��ري��ق اي��ط��ايل يحرز 
الثالثية )الدوري والكاأ�س املحليان ودوري 
2010 علما  اب��ط��ال اوروب����ا( ع��ام 
كانت  البطولة الخرية  بان 
خزائن  ع����ن  غ���ائ���ب���ة 
ال���ن���ريات���زوري منذ 

عام 1965.
تعاقد  م���ا  ���ش��رع��ان 
م����ع����ه رئ����ي���������س ري������ال 
م���دري���د ف��ل��ورن��ت��ي��ن��و بريز 
يف ع��ز ���ش��ي��ط��رة ب��ر���ش��ل��ون��ة على 
ال��ل��ق��ب امل��ح��ل��ي ب��ق��ي��ادة م��درب��ه بيب 
غ��واردي��ول، فنجح م��رة ج��دي��دة يف 
امل��ح��ل��ي اي�شا  ال��ل��ق��ب  ق��ي��ادت��ه اىل 

عام 2012.
الفريق  قيادة  كان ف�شل يف  واذا 
ال���ق���اري،  ال��ل��ق��ب  امل��ل��ك��ي اىل 
ف��ان��ه ب��ل��غ م��ع��ه ال����دور ن�شف 
النهائي ثالث مرات تواليا 
الفريق  ف�شل  بعد  وذل��ك 
مباراة  اي  ال��ف��وز يف  يف 
الق�شائية  الدوار  يف 
�شت  م����������دى  ع�����ل�����ى 

�شنوات تواليا.
ت�شل�شي  �شفوف  اىل  مورينيو  ع��اد   ،2013 حزيران/يونيو  يف 

وو�شفه نف�شه هذه املرة بانه “املدرب ال�شعيد«.
اىل  وق��اده  ت�شل�شي  لتوليه  الثانية  الفرتة  يف  النجاحات  وا�شل 
البداية  ثمن  ي��دف��ع  ان  قبل  ال��ث��اين  مو�شمه  يف  املحلي  اللقب 

ال�شيئة يف مو�شمه الثالث وتتم اقالته.
احراز  اىل  يوناتيد  مان�ش�شرت  قيادة  يف  ف�شله  من  الرغم  وعلى 
الوروب���ي  ل��ل��دوري  بطال  تتويجه  يف  جن��ح  فقد  املحلي،  اللقب 

)يوروبا ليغ( وبكاأ�س رابطة الندية املحلية.
راأ�شهم  وعلى  الفريق  لعبي  اب��رز  م��ع  م�شاكل  دخ��ل يف  ان��ه  بيد 
لعب الو�شط الفرن�شي بول بوغبا ووجه انتقادات ملجل�س الدارة 
اثر  ما  الفريق  �شفوف  لتعزيز  النتقالت  �شوق  يف  دعمه  لعدم 

على نتائج الفريق ب�شكل كبري.
وعلى الرغم من تلطخ �شمعته، فان تعيينه مدربا لتوتنهام يوؤكد 
بانه ل يزال يتمتع بر�شيد كبري وقد اعتربه رئي�س نادي توتنهام 
دانيال ليفي بانه “احد اكرث املدربني حتقيقا للنجاحات يف كرة 

القدم بعد احرازه 25 لقبا كبريا خالل م�شريته«.
“لقد فاز باللقاب مع جميع الندية التي ا�شرف على  وا�شاف 
تدريبها. نعتقد بانه �شيجلب احليوية ويعيد الثقة بالنف�س اىل 

الالعبني«.
ولدى ان�شمامه اىل مان�ش�شرت يونايتد كان ال�شوؤال الذي يفر�س 
نف�شه: هل تتما�شى الطريقة الرباغماتية التي يعتمدها مورينيو 
مع ا�شلوب اللعب الهجومي يف مان�ش�شرت يونايتد، وهو ال�شوؤال 
انتقاله اىل توتنهام الذي يج�شد  الذي يفر�س نف�شه اي�شا مع 

�شعاره “اجلراأة هي ان تقوم مبا تريده” اللعب ال�شتعرا�شي.
وليفربول  غ��واردي��ول  بيب  �شيتي  مان�ش�شرت  م���درب  ي��ك��ون  ق��د 
المل����اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب ي�����ش��ت��اأث��ران ب��ال���ش��واء ن��ظ��را لنجاحات 
فريقهما يف الونة الخرية، لكن الفر�شة متاحة امام مورينيو 
ليخطف ال�شواء منهما مع فريق مل يحرز �شوى كاأ�س الرابطة 
لقب  بالتايل  لي�شتعيد   1991 ع��ام  منذ  مرتني  �شوى  املحلية 

وا�شتحقاق. جدارة  “املميز” عن 

مورينيو يريد تلميع �سورته مع توتنهام

• املتط�ع�ن من 
اأبناء وبنات الدولة 

يقّدم�ن دورًا 
حم�ريًا يف تنظيم 

واإدارة البط�لة

• مناف�سات الي�م 
اخلام�س �سهدت م�ساركة 

لعبات الإمارات من 
فئة الكبار يف خط�ة 
هي الأوىل من ن�عها

•• اأبوظبي-الفجر

ميدانه  ع��ل��ى  للفرو�شية  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ي�شت�شيف 
الإمارات  ل��دوري  التا�شع  الأ�شبوع  مناف�شات  الرملي 
لوجنني لقفز احلواجز اليوم، وتتاألف من 14 �شوطاً، 
األف درهم،  ر�شدت لها جوائز مالية بقيمة )240( 
واجلمعة،  اخلمي�س  ي��وم��ي  خ��الل  فعالياتها  وت��ق��ام 
ي��وم، وخ�ش�س منها �شوطان  اأ�شواط يف كل   7 بواقع 
لقفز احلواجز من  الإم��ارات  فر�شان  فيهما  يتناف�س 
املرحلتني  مبوا�شفات  الأول  ال�شوط  الأول،  امل�شتوى 
اخلا�شة على حواجز ارتفاعها )135( �شم، والثاين 
�شم،  ع��ل��ى ح���واج���ز )140(  م���ع مت��اي��ز  م���ن ج��ول��ة 
فيهما  املتقدمة  املراكز  واأ�شحاب  للفائزين  ور�شدت 

جوائز جمموعها )120( األف درهم.
 وتكت�شب مناف�شات اليوم اأهميتها حيث ت�شهد انطالقة 
ثاين الأ�شواط التاأهيلية لنهائي فئات املراحل ال�شنية 
الدويل  بالحتاد  ال�شابعة  الإقليمية  املجموعة  لدول 
للفرو�شية، ويتناف�س فيها الفر�شان من فئات الأ�شبال 
وال�شباب  �شم،   )120( و)اجلونيورز(  �شم،   )110(

فئة،  ل��ك��ل  ل��ق��اءي��ن  وب���واق���ع  ���ش��م،   )135  �  130(
اأندية  تنظمها  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  اأ����ش���واط  ث��الث��ة  جملة  م��ن 
الفرو�شية بالإمارات خالل املو�شم احلايل، اأقيم اأولها 
نوفمرب  مطلع  القفز  ل���دوري  ال�شاد�س  الأ���ش��ب��وع  يف 
واجلولف،  والرماية  للفرو�شية  العني  بنادي  احلايل 
والثالث �شيقام �شمن بطولة ال�شراع الدولية يف �شهر 
يناير، والنهائي على ميدان نادي ال�شارقة للفرو�شية 

مطلع فرباير القادم. 
ميثل احتاد الفرو�شية ح�شام زميت، وجلنة التحكيم 
تراأ�شها ليزا حارب مبعاونة ثالثة حمكمني دوليني، 
وم�شارات الأ�شواط ي�شممها الدويل تيدور �شيتانوف 
عليها  ت�شرف  وامليادين  ليبوف�شكيا،  ناديزدا  مبعاونة 
ال����روؤوف حم��م��د، كرمي  ال��ر���ش��ا مب�شاعدة عبد  ل��ني 
ح�شني وحممد من�شور، وجميعهم من الكوادر الفنية 
الحتاد  يعمد  ما  وغالباً  الفرو�شية،  باحتاد  املوؤهلة 
م�شارات  مب�شممي  ال���ش��ت��ع��ان��ة  ال��ف��رو���ش��ي��ة  واأن���دي���ة 
الفر�شان  اكت�شاب  بهدف  ال��دول��ة  خ��ارج  م��ن  دول��ي��ني 
للمزيد من خربات الأداء والتناف�س وفق ت�شاميم من 

خمتلف املدار�س العاملية التي تعنى بريا�شة القفز.

ج�ائزها 240 األف درهم..

مناف�سات دوري القفز يف نادي اأبوظبي للفرو�سية تنطلق اليوم

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي املر�شوم رقم 34 
يا�شات  للرِّ ويل  ال��دُّ دبي  ن��ادي  اإىل  الفيكتوري  ُموؤ�ّش�شة  ب�شم   2019 ل�شنة 

البحرّية كوحدة تنظيمّية �شمن هيكله التنظيمي.
املنوطة  املهام والخت�شا�شات  النادي كاّفة  اإىل  ُينقل  اأن  املر�شوم على  ون�ّس 
ُموؤ�ّش�شة  اإن�شاء  ب�شاأن   1996 ل�شنة   12 رق��م  املر�شوم  مبوجب  باملُوؤ�ّش�شة 
الفيكتوري، والت�شريعات ال�شارية يف الإمارة، كما ُتنقل اإليه ُملكّية العقارات 
واملنقولت والأ�شول والأجهزة واملُِعّدات والأموال العائدة للُموؤ�ّش�شة، وكذلك 
موظفيها الذين يرى النادي نقلهم اإليه لتحقيق اأهدافه ومتكينه من القيام 
بالخت�شا�شات املنوطة به، على اأن ت�شري ب�شاأنهم ت�شريعات املوارد الب�شرّية 

املُطّبقة لدى النادي، وذلك مع عدم امل�شا�س بُحقوقهم املُكت�شبة، على اأن يحل 
يا�شات البحرّية” حمل “ُموؤ�ّش�شة الفيكتوري” يف ُكل  ويل للرِّ “نادي دبي الدُّ

ما لها من ُحقوق وما عليها من التزامات.
البحرّية” جمل�س  يا�شات  للرِّ ويل  ال��دُّ دبي  “نادي  ل�  يكون  للمر�شوم  ووفقاً 
تعيينهم  يتم  الأع�شاء  من  وع��دد  للرئي�س،  ونائٍب  رئي�س  من  يتاألف  اإدارة 
قابلة  �شنوات  اأرب��ع  ملُ��ّدة  وذل��ك  الريا�شي،  دبي  رئي�س جمل�س  ُي�شِدره  بقرار 
للتجديد، ويتوىل جمل�س اإدارة النادي الإ�شراف العام على اأعماله ون�شاطاته، 
مُبوجب  للنادي  املُ��ق��ّررة  لطات  وال�شُّ وال�شالحّيات  املهام  اأداء  من  ق  والتحقُّ
نادي دبي  اإدارة  املر�شوم اخت�شا�شات جمل�س  ال�شارية.�س وحدد  الت�شريعات 
م اآليات عقد اجتماعاته، واإ�شدار قراراته  يا�شات البحرّية، ونظَّ ويل للرِّ الدُّ

رئي�س جمل�س  ي�شدر  اأن  واإجنازاته، على  اأعماله  نتائج  وتو�شياته، وعر�س 
اإدارة النادي القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�شوم.

  وفقاً للمر�شوم، ل تكون حكومة دبي اأو جمل�س دبي الريا�شي م�شوؤولني جتاه 
الغري عن اأي ديون اأو التزامات ُتطلب من ُموؤ�ّش�شة “الفيكتوري” اأو النادي، 
اللتزامات،  اأو  الديون  هذه  عن  الغري  جتاه  م�شوؤوًل  وح��ده  النادي  ويكون 
وعلى جمل�س اإدارة النادي ح�شر الديون واللتزامات املرُتتِّبة على املُوؤ�ّش�شة 
تقرير يف هذا  ورف��ع  املر�شوم،  بهذا  العمل  والنا�شئة قبل  اإدارت���ه،  اأو جمل�س 

ال�شاأن اإىل جمل�س دبي الريا�شي ليتوىل اتخاذ القرارات املُنا�ِشبة ب�شاأنها.
اإن�شاء  ب�شاأن   1996 ل�شنة   12 رقم  املر�شوم  ُيلغى  املر�شوم،  هذا  ومبوجب 
ُموؤ�ّش�شة “الفيكتوري”، واأمر تعيني رئي�شها املُوؤّرخ يف 25 دي�شمرب 1996، 

وقرار رئي�س جمل�س دبي الريا�شي بت�شكيل جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الفيكتوري 
اإدارة  جمل�س  يف  اأع�����ش��اء  وا�شتبدال  وتعيني   ،2017 يناير   30 يف  املُ����وؤّرخ 

املُوؤ�ّش�شة املُوؤّرخ يف 23 اأبريل 2019.
اإىل املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام  اآخر  اأي ت�شريع  اأي ن�س يف  ُيلغى  كما 
ال�شادرة  باللوائح والأنظمة والقرارات  العمل  اأن ي�شتمر  املر�شوم، على  هذا 
تنفيذاً للمر�شوم رقم 12 ل�شنة 1996 ب�شاأن اإن�شاء ُموؤ�ّش�شة “الفيكتوري”، 
املر�شوم، والأنظمة والقرارات  واأحكام هذا  تتعار�س فيه  الذي ل  املدى  اإىل 
دور اللوائح والأنظمة  واللوائح املعمول بها لدى النادي، وذلك اإىل حني �شُ
الر�شمّية،  اجل��ري��دة  يف  املر�شوم  ه��ذا  وُين�شر  حملها،  حت��ل  التي  وال��ق��رارات 

وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما ب�سم موؤ�س�سة الفيكتوري اإىل نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية



مولود ينقذ حياة �سقيقه التواأم عرب معانقته
املوت  ال��ت��واأم من  �شقيقه  اأنقذ  ب��اأن طفلها  بريطانية  ام��راأة  قالت 

املحقق اأثناء وجودهما يف احلا�شنة بعدما قام مبعانقته. 
عندما اأ�شيبت هانا زميونيا )28 عاماً( من ريك�شهام، �شمال ويلز 
باآلم املخا�س قبل 15 اأ�شبوعاً من موعد ولدتها الطبيعي، طلب 
الأط��ب��اء منها ال�شتعداد ل��الأ���ش��واأ.   وق��د اأجنبت هانا ت��واأم��اً يزن 
كيلوغرام  ن�شف  ي��زن  والآخ���ر  واح���د،  كيلوغرام  ح��وايل  اأحدهما 
م�شت�شفى  يف  امل��رك��زة  العناية  وح��دة  يف  و�شعهما  مت  حيث  فقط، 
روياب بولتون.   وبعد 14 اأ�شبوعاً يف امل�شت�شفى، بداأت حالة الطفل 
للمنزل، يف حني بقي  بالعودة  له  ال�شماح  التح�شن ومت  دي��الن يف 
�شقيقه التواأم دينول يف حالة يرثى لها وخا�شة بعد انف�شاله عن 
�شقيقه، ما دفع الأطباء للطلب من هانا وزوجها ت�شايف وطفلهما 
ديالن للقدوم واإلقاء نظرة الوداع عليه.  اإل اأن الأقدار �شاءت باأن 
يكون عناق ديالن ل�شقيقه دينول ملدة خم�س دقائق �شبباً يف اإنقاذ 
بالرتفاع ما  الأوك�شجني يف ج�شمه  بداأت م�شتويات  حياته، حيث 
اأدى اإىل حت�شن حالته.  وبعد يومني من احلادثة مت نقل دينول 
اإىل حالته  اأخ��رى، وب��داأ معدل �شربات قلبه بالعودة  اإىل حا�شنة 
الطبيعية، وا�شتعاد الطفل قدرته على التنف�س ب�شكل �شبه طبيعي. 
وبعد �شبعة اأ�شهر من مكوثه يف امل�شت�شفى، تعافى دينول ب�شكل تام، 

ومت ال�شماح له بالعودة اإىل املنزل. 

ميتة مروعة بعد و�سلة جدال مع زوجها
لقيت امراأة حتفها بطريقة مروعة على طريق تك�شا�س ال�شريع يف 

حادث بداأ بجدال زوجي، وفق ما ذكرت ال�شرطة الأمريكية.
وقالت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اإن اأ�شل احلادث بداأ حني 
جتادلت املراأة مع زوجها، الذي كان يرافقها، قبل اأن تقرر القفز 
من ال�شيارة. واأو�شح امل�شدر اأن احلادثة وقعت يف وقت مبكر من 

�شباح ال�شبت، وذلك على الطريق ال�شريع القريب من هيو�شنت.
امل��راة كانت يف حالة �شكر، مما جعلها تقرر القفز من  اأن  ويعتقد 
ال�شيارة، التي كانت ت�شري ب�شرعة كبرية، ومبا�شرة بعد �شقوطها 

على الأر�س، ا�شطدمت مبركبة اأخرى، لتلقى حتفها يف احلال.
ماأ�شاة  "اإنها  ه��ي��و���ش��نت  ���ش��رط��ة  م��ن  روز  دي��ف��ي��د  ال��رق��ي��ب  وق����ال 
على  املفاجئ  للتوقف  م�شتعدا  ت��ك��ون  اأن  فقط  عليك  م��وؤ���ش��ف��ة.. 

الطريق ال�شريع. اأنت ل تعرف اأبدا ما الذي �شيحدث".
بعد  �شاعات  لعدة  املنطقة  يف  ال�شري  حركة  اإغ���الق  مت  اأن��ه  وذك��ر 
الذي حدث  اجلدال"،  "�شبب  يعرف  ومل  هذا  املميت".  "احلادث 

بني الزوجني، واأدى اإىل م�شرع املراأة.

فيديو ملحتجني ي�سقطون طائرة لل�سرطة 
وهم  املحتجني  مئات  الأ���ش��ب��وع،  ه��ذا  التقط  فيديو  مقطع  اأظهر 
تابعة  )م�شرّية(  طيار  دون  من  طائرة  لإ�شقاط  جميعا  يتحدون 
الفيديو  وير�شد  ب�شيطة.  بطريقة  وذل��ك  ت�شيلي،  يف  لل�شرطة 
الليزر  اأق����الم  يحملون  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ن  �شخمة  م��ن  جم��م��وع��ة 
"درون"، كانت حتلق فوقهم.  الأخ�شر، ويوجهونها �شوب طائرة 
وبعد ثوان من ا�شتهدافها بوا�شطة اأ�شعة الليزر، جنح املتظاهرون 
الأر���س ببطء، و�شط  الطائرة، حيث هبطت يف اجت��اه  اإ�شقاط  يف 
هتافات النت�شار بني املحتجني. وحقق الفيديو م�شاهدات باجلملة 
على مواقع التوا�شل، لكن مل يت�شح بعد كيف ت�شببت اأ�شعة الليزر 
يف اإ�شقاط ال�"درون". لكن كري�شتوفر وليامز، وهو رئي�س تنفيذي 
طيار،  دون  الطائرات  مكافحة  تكنولوجيا  يف  متخ�ش�شة  ل�شركة 
املتحكم  اأع��م��ى  الليزر  اأن  ه��و  ح��دث  مل��ا  التف�شريات  اأح��د  اأن  رج��ح 

ميل" الربيطانية. "ديلي  �شحيفة  ح�شب  بال�"درون"، 
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فح�ض دماغ قاتل ملعرفة اأ�سباب اجلرمية
يجري جمموعة من العلماء يف بريطانيا اختبارات على قاتل، ملعرفة الأ�شباب التي تدفع الإن�شان لرتكاب اجلرمية.  
ومي�شي جون ما�شي )71 عاماً( عقوبة ال�شجن منذ نحو 43 عاماً، ويعد واحداً من اأطول ال�شجناء يف بريطانيا 

مدة خلف الق�شبان، وو�شلت فرتة �شجنه لأكرث من 4 عقود، بعد اأن هرب 3 مرات.
ووجد الباحثون اأن جينات ما�شي رمبا جعلته اأكرث عر�شة للقتل، ولديه بع�س العيوب يف الدماغ، تعني اأنه يفتقر 
اإىل ال�شعور باخلوف والتعاطف. ويقول علماء النف�س اإن ما�شي، اإىل جانب طفولته املوؤملة يف دار للرعاية، ميتلك 
ب�شيطة من  ن�شبة  لديه  اأن  الفح�س  وك�شف  ب�شاعة،  اجلرائم  اأكرث  عوامل اخلطر لرتكاب  مثالية من  جمموعة 
منطقة يف الدماغ تتحكم بامل�شاعر مثل اخلوف. وقال الربوفي�شور اأدريان راين، عامل الإجرام الع�شبي الذي در�س 
اأدمغة جمموعة من القتلة يف جميع اأنحاء العامل "اإذا تقل�س حجم هذه املنطقة ت�شبح �شخ�شاً ل يعرف اخلوف".

القاتل  اأن  اإىل �شدر �شخ�س وقتله، يعني  تاأثري كبري على حياة ما�شي، فتوجيه بندقية  "كان لهذا  واأ�شاف راين 
املر�شى  لدى  موجود  اأي�شاً  الدماغ  يف  املنطقة  هذه  انكما�س  اأن  املده�س  وال�شيء  باخلوف.  منخف�س  �شعور  لديه 
النف�شيني". وك�شف الفح�س عن خمطط مو�شع ي�شّكل نظام املكافاآت يف الدماغ وعن ذلك يقول الربوفي�شور راين: 
دائماً اإىل احل�شول على مكافاآت. وكانت املكافاأة النهائية له  ي�شعى  كان  بعقل  جزئياً  مدفوعة  ما�شي  اأفعال  "كانت 
عند ارتكابه للجرمية هي النتقام". واأظهرت اختبارات احلم�س النووي اأن لدى ما�شي اأي�شاً جيناً ي�شعف الإجهاد، 
وكل هذه العوامل ميكن اأن تخلق ا�شطراباً نف�شياً يف ال�شخ�شية، يتميز بنق�س الإح�شا�س اأو التعاطف مع الآخرين، 

وعدم ال�شعور بالندم اأو الذنب، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
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منر يهاجم مزارعًا ويقتله
يف ح���ادث م���روع يجمد ال���دم يف ال��ع��روق ه��اج��م من��ر ���ش��وم��ط��ري مزارعا 
اإندوني�شيا وت�شبب مبقتله، فيما اأ�شاب �شائحا حمليا بجروح خطرة على ما 
اأفاد م�شوؤول. ووقع الهجوم القاتل الأحد يف مزرعة بن يف جزيرة �شومطرة، 
حيث قاوم الرجل البالغ 57 عاما النمر، قبل اأن يقتله هذا الأخري على ما 

اأو�شح مدير وكالة احلفظ يف جنوب �شومطرة، جينمان ح�شيبوان.
���ش��ج��رة يف  "املزارع ه��وج��م خ���الل قطعه  اأن  ب��ر���س  ل��وك��ال��ة ف��ران�����س  واأك����د 
ال�شياح  نف�شه جمموعة من  النمر  غ��داة مهاجة  احل��ادث  واأت��ى  مزرعته". 
يف  دميبو  جبل  منطقة  يف  �شاي  مزرعة  يف  يخيمون  كانوا  الإندوني�شيني 
اأ�شيب  بعدما  امل�شت�شفى  اإىل  ال�شياح  ه��وؤلء  اأح��د  ونقل  �شومطرة.  جنوب 
بجروح يف الظهر، اإثر اقتحام النمر خليمته وفق امل�شدر نف�شه. ول يزال 
15 منرا مهددا  احليوان طليقا يف منطقة حرجية حممية، وهو من بني 
اأدى  5 هجمات منور،  جدا ل تزال يف جنوب �شومطرة، التي �شجلت فيها 
اثنان منهما اإىل وقوع قتلى على ما اأفاد امل�شوؤول نف�شه. ول يزال احليوان 
طليقا يف منطقة حرجية حممية، وهو من بني 15 منرا مهددا جدا ل تزال 
اأدى اثنان منهما  5 هجمات منور،  يف جنوب �شومطرة، التي �شجلت فيها 
احليوانات  بني  وامل��واج��ه��ات  نف�شه.  امل�شوؤول  اأف��اد  ما  على  قتلى  وق��وع  اإىل 
يف  خ�شو�شا  اآ�شيا،  �شرق  جنوب  يف  الواقعة  اإندوني�شيا  يف  منت�شرة  والب�شر 
اأ�شجار النخيل  املناطق التي ت�شهد قطعا لأ�شجار الغابات املطرية لزراعة 

املدر للزيت، مما يق�شي على املواطن الطبيعية للحيوانات.

ما �سبب غالء املياه يف املطارات؟
اأي اهتمام بها، واأح��د هذه  اأ�شياء ومواقف نواجهها غالباً ول نويل  هناك 

املواقف هو غالء اأ�شعار قوارير املياه يف املطار. 
اأن  ف��اإن ال�شبب الأب���رز وراء غ��الء ثمن ق��واري��ر املياه هو  بح�شب اخل��رباء 
ال�شركات امل�شنعة تقوم باإنتاج هذه القوارير خ�شي�شاً للمطارات، وحتدث 
تغيريات جوهرية عليها من ناحية اجلودة والتعبئة والتغليف والت�شميم، 

مما يجعل �شعرها يرتفع ب�شكل ملحوظ. 
كما ُيعزى غالء ثمن قوارير املياه يف املطارات اإىل اأن تكلفتها تزداد ب�شبب 
املطار،  داخ��ل  يبيعها  ال��ذي  املتجر  اإي��ج��ار  تكلفة  ازدي���اد  ع��وام��ل مثل  ع��دة 

وموقعه املميز. 
وب�شبب غالء ثمنها يف املطارات ين�شح خرباء ال�شفر، امل�شافرين ب�شراء ما 
يكفي من قوارير املياه من ال�شوق املحلية قبل التوجه اإىل املطار، وفق ما 

نقلت �شحيفة تاميز اأوف اإنديا اأونالين.

انطالق معر�ض 
الكويت الدويل للكتاب 
ب����داأ ه����واة ال����ق����راءة والط������الع يف 
الكويت  م���ع���ر����س  ع���ل���ى  ال���ت���دف���ق 
الدويل للكتاب �شباح اأم�س لإ�شباع 
والعلوم  الآداب  مبختلف  �شغفهم 
األ��ف عنوان كتاب   500 من خالل 

من 30 دولة.
والأربعني  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  افتتح 
للمعر�س باأر�س املعار�س الدولية 
يف م�����ش��رف وزي����ر الإع�����الم ووزير 
ال���دول���ة ل�����ش��وؤون ال�����ش��ب��اب حممد 
نا�شر اجلربي وعدد من ال�شفراء 
وال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني وامل�������ش���وؤول���ني 
باملجل�س الوطني للثقافة والفنون 

والآداب.
العنزي  �شعد  املعر�س  وق��ال مدير 
"معر�س الكويت  لو�شائل الإعالم 
على  مكانته  ول��ه  متميز  معر�س 
والعربية.  الإقليمية  ال�شاحتني 
دار   500 م��ن  اأك���رث  ت�����ش��ارك معنا 
وت��وك��ي��ل من  مبا�شر  ب��ني  م��ا  ن�شر 

30 دولة عربية واأجنبية".
�شرف  ال��ع��ام �شيف  "هذا  واأ���ش��اف 
املتحدة  اململكة  مرة  لأول  املعر�س 
مبنا�شبة 120 عاما على ال�شداقة 

الكويتية الربيطانية".
على  ي���ع���ول  "الكل  ق���ائ���ال  وت���اب���ع 
للمعر�س  اجل��م��اه��ريي  احل�����ش��ور 
من مواطنني ومقيمني لزيارة هذا 
والنهل  منه  وال���ش��ت��ف��ادة  املعر�س 
وثقافة".  معرفة  من  يقدمه  مما 
للمعر�س  الثقايف  برنامج  ي�شمل 
امل�شتمر حتى 30 نوفمرب- ت�شرين 
وور�س  وحما�شرات  ندوات  الثاين 
وعرو�شا  �شعرية  واأم�����ش��ي��ات  عمل 
م����رئ����ي����ة واأن���������ش����ط����ة ل����الأط����ف����ال 
لأندية  وم�شابقات  فنية  ومعار�س 

القراءة.

كرمي رخي�ض ي�سفي طفاًل من اأكزميا 
طفل  تخل�س  ج��دت��ه،  ن�شيحة  بف�شل 
انت�شرت يف جميع  اأكزميا  من  بريطاين 
وحكة  اآلم���اً  ل��ه  و�شببت  ج�شمه،  اأن��ح��اء 
�شديدة.  اأ�شيب فيليك�س برايت باأكزميا 
وهو يف  وركبتيه  وكاحله  بطنه  موؤملة يف 
الأطباء  ال���راب���ع. ورغ����م و���ش��ف  ���ش��ه��ره 
للكرميات ال�شتريويدية للطفل، ازدادت 
حالته ���ش��وءاً م��ع م���رور ال��وق��ت، م��ا دفع 
جدته اإىل ن�شح والدته، با�شتخدام كرمي 
خا�س من جمموعة "بيبي كينغدوم" ل 

يتجاوز �شعره 20 دولراً اأمريكياً. 
وقالت والدة الطفل: "كان جلد فيليك�س 
يف حالة �شيئة للغاية، وبعد �شاعة فقط 
كينغدوم  ب��ي��ب��ي  ك����رمي  ا����ش���ت���خ���دام  م���ن 
ما  اأ���ش��دق  وا���ش��ح��اً. مل  لحظت حت�شناً 

حدث"
طبيعية  منتجات  م��ن  ال��ك��رمي  وي��ت��ك��ون 
مثل الألوفريا، وفيتامني اإي، وزيت جوز 
الهند، وزبدة ال�شيا، وزيت اللوز، وفق ما 

نقلت ديلي ميل الربيطانية. 

نعتوها بالبدينة.. فتوقفت عن الأكل عاما      
فقدان  مر�س  م��ع  معاناتها  ع��ن  اإيرلندية  فتاة  ك�شفت 
ال�شهية، بعد اأن توقفت عن تناول الطعام ملدة عام كامل، 

بعد اأن ُو�شفت باأنها بدينة. 
بلفا�شت،  �شرق  من  عاماً(   16( فولكر  مادي�شون  وقالت 
اإنها توقفت عن الأكل وعا�شت فقط على النعناع وق�شدة 
التعليقات  بع�س  �شمعت  بعدما  ع��ام،  ملدة  يومياً  بوربون 
من اأ�شخا�س قالوا اإنها بدينة ويجب اأن تخ�شر بع�شاً من 
وزنها. و�شرعان ما اأثرت قلة الأكل على �شحة مادي�شون، 
وب����داأت ت��ع��اين م��ن ن��وب��ات اإغ��م��اء يف امل��در���ش��ة. مم��ا دفع 
والدتها لعر�شها على الطبيب، الذي اأخربها اأنها بخري، 
ول تعاين من اأي م�شكلة �شحية. وبعد عدة زي��ارات اإىل 
ال�شهية،  فقدان  اإ�شابتها مبر�س  ت�شخي�س  الطبيب، مت 
واأ�شبحت �شعيفة للغاية، وبداأ كبدها وكليتاها بالف�شل، 
وو�شل بها الأمر اإىل حماولة النتحار يف ثالث منا�شبات. 
60 كغم  40 كغم من  وانخف�س وزن مادي�شون اإىل نحو 
خالل اأ�شهر قليلة، مما جعل حياتها يف خطر، وا�شطرت 
اإىل ترك املدر�شة ب�شبب حالتها ال�شحية احلرجة. وبداأت 
الأطباء بعالجها من خالل جل�شات نف�شية عندما اأدركوا 
بداأ  الكتئاب، وو�شعوا لها خطة تغذية،  اأنها تعاين من 
بح�شب  الطبيعي،  وزنها  وت�شتعيد  خاللها  من  تتعافى 

�شحيفة مريور الربيطانية.

طفل عبقري.. دخل الثانوية بال�ساد�سة 
الإعالم  و�شائل  �شيمونز  ل���وران  البلجيكي  الطفل  �شغل 
من  مكنه  ال��ذي  الالفت  نبوغه  ب�شبب  ب��الده،  يف  املحلية 
اجتياز مرحلة الثانوية ودخول اجلامعة بينما ل يزال يف 
بواكري عمره. وميار�س �شيمونز، الذي اأطلق عليه البع�س 
األعاب  اإذ يهوى  ع��ادي،  كطفل  حياته  املعجزة"،  "الطفل 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  على  ال��وق��ت  بع�س  ويق�شي  ال��ف��ي��دي��و، 

الجتماعي، كما اأنه يحب ال�شفر.
ي�شع  �شيمونز  ف��اإن  بالدرا�شة،  الأم���ر  يتعلق  عندما  لكن 
زمالءه من الطالب الذين يفوقونه يف العمر �شنوات يف 
وهو  قريبا  اجلامعة  من  يتخرج  اأن  املتوقع  من  اإذ  ح��رج، 
واأكمل  ي��رام،  ما  الأم��ور على  �شارت  واإذا  التا�شعة.  �شن  يف 
�شيمونز م�شروع تخرجه يف جامعة اأيندهوفن للتكنولوجيا 
يف هولندا، ف�شوف يتخرج ب�شهادة يف الهند�شة الكهربائية 
يف دي�شمرب املقبل، وفق ما ذكر موقع "اأوديتي �شنرتال". 
من  للتخرج  ���ش��ن��وات   3 ال��ن��ا���س  معظم  ي�شتغرق  وبينما 
الربنامج نف�شه، فاإن �شيمونز دخل اإليه العام املا�شي فقط، 

ومن املقرر اأن يكمله يف غ�شون 10 اأ�شهر فقط.

ركلة تك�سر فك احلكم
مباراة  "موؤملة" اأث��ن��اء  امل�����ش��وري��ن حلظة  ع��د���ش��ات  ر���ش��دت 
م�شارعة، ركل فيها اأحد املتناف�شني احلكم اأثناء نزال مما 
ميليان  اأنغيل  واأ�شرف  خطرية.  لإ�شابة  تعر�شه  يف  ت�شبب 
على حتكيم نزال بني م�شارعني يف جزيرة تريفي الإ�شبانية 
يف املحيط الأطل�شي، ح�شبما اأفادت تقارير �شحفية حملية. 
اأعلنت بداية  التي  اللقطات ب�شافرة احلكم ميليان،  وتبداأ 
ال��ن��زال ب��ني امل�����ش��ارع��ني ف���وق اأر�����س رم��ل��ي��ة. وم���ع احتدام 
امل�شارعني، حتى  اأكرث من  النزال، حاول احلكم الق��رتاب 
يلقي نظرة اأف�شل، لكن ذلك كان قرارا خطاأ على ما يبدو، 

اإذ تعر�س لركة قوية من قبل اأحد امل�شارعني. املطربة ادينا مينزيل عقب نيلها جنمة على مم�سى امل�ساهري يف ه�لي�ود بل��س اأجنل��س.   رويرتز

�سناب �سات تتخذ اإجراء 
جديدا ل�مكافحة الت�سليل

ب�����داأت ���ش��ن��اب ���ش��ات ات���خ���اذ اإج����راء 
"مكافحة  اأج����������ل  م������ن  ج�����دي�����د 
الت�شليل" على �شبكتها، ل �شيما يف 
لو�شائل  ال�شيا�شي  ال�شتغالل  ظل 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ب��اأك��رث من 

دولة يف العامل.
وت������دق������ق ����ش���ب���ك���ة �����ش����ن����اب ����ش���ات 
الإع�������الن�������ات  يف  الج����ت����م����اع����ي����ة 
للتاأكد  املن�شورة عربها،  ال�شيا�شية 
م��ن ع���دم ان��ط��وائ��ه��ا ع��ل��ى ك���ذب اأو 
اأك���دت جمموعة  م��ا  وف��ق  ت�شليل، 
"�شناب" املالكة للخدمة، الثنني.
وب����ال����ت����ايل ف��������اإن ه������ذه اخل���دم���ة 
تعتمد  مل  املراهقني  لدى  املحببة 
ا�شرتاتيجية في�شبوك التي ت�شمح 
ال�شيا�شية  الإع����الن����ات  ب���اأك���رثي���ة 
انطوائها على كذب،  حتى يف حال 
التي  تويرت  من  املعتمدة  تلك  ول 
ت���ع���ت���زم ح���ظ���ر ه������ذه الإع�����الن�����ات 

بالكامل تقريبا.
ومديرها  �شناب�شات  رئي�س  وق���ال 
مقالة  ���ش��ب��ي��غ��ل، يف  اإي���ف���ان  ال���ع���ام 
�شي":  ب�����ي  اأن  "�شي  ن�������ش���رت���ه���ا 
فيها  مبا  الإع��الن��ات  بكل  "ندقق 

ال�شيا�شية".
واأ�شاف املدير ال�شاب: "ما نحاول 
لالإعالنات  موقع  اإيجاد  هو  فعله 
ال�شيا�شية على من�شتنا، خ�شو�شا 
ل��ك��ون��ن��ا ن���ط���ال ع�����ددا ك���ب���ريا من 
باتوا  الذين  والأ�شخا�س  ال�شباب 

خمولني القرتاع حديثا".
من  ي��ت��م��ك��ن��وا  اأن  "نريد  وت���اب���ع: 
ال�شيا�شي،  النقا�س  يف  الن��خ��راط 
ل��ك��ن��ن��ا ل����ن ن�����ش��م��ح ب�����اأم�����ور مثل 

الت�شليل يف هذه الإعالنات".

تعي�ض يف خيمة هربًا من الإ�سعاعات 
ال�شادرة من  الإ�شعاعات  اإن  بريطانية  �شيدة  قالت 
�شقتها  �شطح  فوق  املحمول  الهاتف  �شبكة  �شواري 

�شببت لها م�شاكل �شحية عديدة. 
وجلاأت املراأة البالغة من العمر 46 عاماً، اإىل النوم 
الق�شدير  ب����ورق  ب��ط��ان��ي��ة يف خ��ي��م��ة م��غ��ط��اة  حت��ت 

لتقليل التعر�س لهذه الإ�شعاعات.
واأخربت املراأة، التي مل ترغب يف الك�شف عن ا�شمها 
املر�شية  اأعرا�شها  اأن  لي��ف  لي�شرت�شاير  �شحيفة 
و�شدرها،  م��ع��دت��ه��ا  يف  واآلم������اً  ال����دم،  ف��ق��ر  ت�شمل 
وتعتقد اأنها مرتبطة بالإ�شعاع ال�شادر من �شواري 

�شبكة املحمول.
ويقول م�شغلو الهاتف اإنهم يديرون �شبكات املحمول 
باأمان، وا�شت�شهدوا بالأبحاث التي اأجرتها منظمة 
ال�شحة العاملية، والتي مل حتدد اأية خماطر �شحية 

من الإ�شارات الال�شلكية منخف�شة امل�شتوى.
يف  امل�شتاأجر  منزلها  يف  عا�شت  ال��ت��ي  امل����راأة  اأن  اإل 
اإيفينجتون مبدينة لي�شرت ملدة اأربع �شنوات، تقول 

اإنها تنام الآن يف خيمة، بعد اأن بداأت ت�شتيقظ لياًل 
مع اآلم �شديدة يف املعدة.

يف  بنق�س  اإ���ش��اب��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ب  "�شخ�س  واأ���ش��اف��ت 
ال���دم وزي���ادة  12 وف��ق��ر  ب��ي  فيتامني د وف��ي��ت��ام��ني 
اإ�شافة  التاأك�شدي،  الذاتية والإجهاد  املناعة  خاليا 
الروماتويدي،  امل��ف��ا���ش��ل  ال��ت��ه��اب  اأع����را�����س  اإىل 
ونق�س  الدرقية  والغدة  المعاء  التهاب  واأع��را���س 

الطاقة".
وظهرت الأعرا�س ب�شكل مفاجىء، على الرغم من 

اأن املراأة كانت تتمتع ب�شحة جيدة.
الطبيب،  مع  وال�شت�شارات  الأب��ح��اث  اإج���راء  وبعد 
خل�شت املري�شة اإىل اأن من املرجح اأن يكون لالإ�شعاع 
ال�شادر عن هوائيات الهاتف تاأثري تراكمي، نتيجة 
التعر�س الطويل الأجل، واأثرت على عملية الأي�س 
عن  ونتج  التاأك�شدي،  الإجهاد  يف  وت�شببت  اخللوي 
ذل���ك جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن الأع����را�����س، بح�شب 

�شحيفة مريور الربيطانية.

بليك ليفلي تثري اجلدل 
بحذفها �سورها مع زوجها

اأثارت املمثلة العاملية  بليك ليفلي  جدًل وا�شعاً بني املتابعني عرب �شفحتها 
اخلا�شة على اأحد مواقع التوا�شل الجتماعي، وذلك بعد اأن قامت بحذف 
العاملي  ريان  املمثل  بزوجها  التي جتمعها  ال�شفحة وحتى  كل �شورها عن 
رينولدز ، ولكنها اأبقت على مقطع فيديو واحد كانت ن�شرته موؤخراً ويعود 
لفيلمها اجلديد The Rhythmn Section املقرر طرحه يف دور ال�شينما 
اإذ  ه���ذه،  املاتبعون م��ع خطوتها  وت��ف��اع��ل  امل��ق��ب��ل.  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون  يف 
طرحوا اأكرث من �شوؤال حول ال�شبب، ففي حني اأ�شار البع�س اإىل اأنها جمرد 
خطوة للرتويج للفيلم اجلديد الذي ت�شارك يف بطولته مع جود لو، ت�شاءل 

البع�س الآخر اإن كان هناك اأي م�شكلة بينها وبني زوجها.


