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برعاية حممد بن را�شد
انطالق م�ؤمتر وزارة الدفاع الرابع 
اأب�ظبي يف  الـ21  القرن  حلروب 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل.. 
انطلقت اأم�س اأعمال موؤمتر وزارة 
ال���دف���اع ال�����ش��ن��وي ال���راب���ع حلروب 

القرن الواحد والع�شرين. 
  )التفا�شيل �س4(

بحث هاتفيا العالقات الثنائية مع رئي�س �شربيا ورئي�شي وزراء باك�شتان وبلغاريا

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س بيالرو�سيا تعزيز التعاون الثنائي والتط�رات الإقليمية والدولية 

املتظاهرون يرف�شون ت�شريحات عبد املهدي

مقتل متظاهرين يف كربالء.. وجرحى بالر�سا�س ببغداد

اإيران تبداأ �سخ الي�راني�م 
باأجهزة طرد مركزي مبفاعل ن�وي 

•• طهران-وكاالت:

الطرد  اأجهزة  يف  اليورانيوم  غ��از  ب�شخ  ب��داأت  اأنها  اأم�س،  اإي���ران،  اأعلنت 
امل��زي��د من  ال��ن��ووي��ة، م��وؤك��دة بذلك تقلي�شها  ف���وردو  امل��رك��زي يف من�شاأة 
 ،2015 ع��ام  اإل��ي��ه  التو�شل  مت  ال���ذي  ال��ن��ووي،  االت��ف��اق  يف  التزاماتها 

وان�شحبت منه الواليات املتحدة يف مايو 2018.
وجاء االإعالن عن �شخ غاز اليورانيوم يف اأجهزة الطرد املركزي يف من�شاأة 
فوردو النووية، املقامة حتت االأر�س على بعد نحو 180 كيلومرتا اإىل 

اجلنوب من طهران، عرب التلفزيون الر�شمي االإيراين، االأربعاء.
وقال التلفزيون: بداأت اإيران �شخ غاز اليورانيوم يف اأجهزة الطرد املركزي 

يف فوردو بح�شور مفت�شني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

•• عوا�صم-وكاالت:

ح���ذر ال��ب��ن��ك ال����دويل،ام���������س،  من 
االقت�شاد  ع��ل��ى  وخ��ي��م��ة  ع���واق���ب 
ت�شكيل  ع����دم  ح����ال  يف  ال���ل���ب���ن���اين، 
احل���ك���وم���ة، ب�����ش��ك��ل ����ش���ري���ع، الأج���ل 

ا�شتعادة الثقة يف االقت�شاد.
ال����دويل من  ال��ب��ن��ك  تنبيه  وي���اأت���ي 
لالقت�شاد  ال����ق����امت  ال�������ش���ي���ن���اري���و 
ال��ل��ب��ن��اين، ب��ع��د ث��م��ان��ي��ة اأي����ام على 
ا�شتقالة احلكومة التي كان يراأ�شها 

�شعدي احلريري.
رئي�س  ي��ت��ح��رك  مل  امل���ق���اب���ل،  ويف 
للدعوة  عون،  مي�شال  اجلمهورية، 
امللزمة  النيابية  اال�شت�شارات  اإىل 
ل��ت��ك��ل��ي��ف رئي�س  ال��د���ش��ت��ور  ح�����ش��ب 

جديد للحكومة.
وب��������رر ع������ون ال����ت����اأخ����ر ب�����اإج�����راء 
فيما  العقد،  بع�س  لفك  ات�شاالت 
اأن  اإىل  اأ����ش���ارت م�����ش��ادر ح��ك��وم��ي��ة 
االت�����ش��االت ت��ه��دف ل��ل��ت��و���ش��ل اإىل 
والتاأليف  التكليف  ب�����ش��اأن  ت��ف��اه��م 

وطبيعة احلكومة اجلديدة.

•• بغداد-وكاالت:

العراقيون يف  املتظاهرون  رف�س 
العا�شمة  �شاحة التحرير، و�شط 
الوزراء  رئي�س  اأعلنه  م��ا  ب��غ��داد، 
ع����ادل ع��ب��د امل���ه���دي ب�����ش��اأن عدم 
وجود بديل حلكومته يف املرحلة 

احلالية، اأم�س االأربعاء.
م���ت���ظ���اه���ران  ل���ق���ي  ذل��������ك،  اإىل 
عراقيان م�شرعهما يف ا�شتباكات 
كربالء،ام�س  م��دي��ن��ة  يف  وق��ع��ت 
االأرب����ع����اء، ف��ي��م��ا ���ش��ه��د ج�����ش��ر يف 
كر  عمليات  العراقية  العا�شمة 
والقوات  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ب��ني  وف���ر 
االأم��ن��ي��ة، يف ال��وق��ت ال���ذي نددت 
بغداد  يف  االأم���رك���ي���ة  ال�����ش��ف��ارة 

بقتل وخطف املحتجني العزل.
املتظاهرين  م���ن  اث���ن���ان  وق���ت���ل 
ال����ع����راق����ي����ني ع���ل���ى اإث��������ر جت���دد 
كربالء  م��دي��ن��ة  يف  اال���ش��ت��ب��اك��ات 
ال��ت��ي تعد نقطة  ال��ع��راق،  و���ش��ط 
ا����ش���ت���ع���ال خ������الل اأ����ش���اب���ي���ع من 

املظاهرات املناه�شة للحكومة.
رف�شا  وط��ب��ي��ب،  متظاهر  وق���ال 
االأربعاء،  هويتيهما،  عن  الك�شف 

ل����دج����ل����ة، وك��������ان امل���ت���ظ���اه���رون 
املنطقة  اإىل  الو�شول  يحاولون 
اجلانب  على  الواقعة  اخل�شراء 
مكاتب  ت�����ش��م  وال����ت����ي  االآخ���������ر، 

حكومية و�شفارات اأجنبية.
واأفاد مرا�شل �شكاي نيوز عربية، 
بعد  م���ت���ظ���اه���را   20 ب���اإ����ش���اب���ة 
العراقية  االأم����ن  ق����وات  اإط����الق 
�شارع  والر�شا�س يف  الغاز  قنابل 

الر�شيد يف العا�شمة بغداد.
العراقية  االأم���ن  ق��وات  واأطلقت 
ج�شر  عند  ال��ه��واء  يف  الر�شا�س 
يتجمع  بغداد، حيث  ال�شهداء يف 
ي�شفر  اأن  دون  م��ن  امل��ت��ظ��اه��رون، 
اإ�شابات، وفق ما  ذلك عن وق��وع 

ذكرت وكالة رويرتز.
اإن ق��وات االأمن  وق��ال��ت ال��وك��ال��ة 
الر�شا�س  اأط���ل���ق���ت  ال���ع���راق���ي���ة 
لتفريق  االأرب�����ع�����اء،  ال����ه����واء،  يف 
اجل�شر،  على  جتمعوا  حمتجني 
اإ���ش��اب��ات. ياأتي ذلك  ومل حت��دث 
التظاهرات  ن��ط��اق  ات�����ش��ع  ف��ي��م��ا 
التي �شابتها عمليات كر وفر بني 
قرب  االأم���ن  وق���وات  املتظاهرين 

ج�شر ال�شهداء يف بغداد.

لبنانيون  حمتجون  واعت�شم  ه��ذا 
البالد  �شمايل  طرابل�س  مدينة  يف 
واملوؤ�ش�شات  ل��ب��ن��ان  م�����ش��رف  اأم����ام 
اأم�������س، يف وق���ت بداأت  احل��ك��وم��ي��ة، 
جديدا  منحى  تاأخذ  االحتجاجات 
اإغ���الق ال��ط��رق��ات اإىل تعطيل  م��ن 

عمل املوؤ�ش�شات احلكومية.
املحتجون  داأب  اأي���ام،  ث��الث��ة  وم��ن��ذ 
موؤ�ش�شات  م���داخ���ل  اإغ������الق  ع��ل��ى 
ح��ك��وم��ي��ة يف ع���دد م���ن امل�����دن، من 

يف  قتال  االثنني  املتظاهرين  اإن 
بالقرب  ل��ي��ال  ا���ش��ت��ب��اك��ات وق��ع��ت 
املدينة،  يف  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ق��ر  م��ن 

بح�شب ما ذكرت رويرتز.
كربالء  يف  م���ت���ظ���اه���رون  وك������ان 
جدران  املا�شي،  االأح���د  ت�شلقوا، 

مرافق  وب��ل��دي��ات  م�����ش��ارف  بينهام 
االأمن  ق��وى  متكنت  اأن  بعد  عامة، 

من فتح اأغلبية الطرق الرئي�شية.
وكان الفتا، اأم�س، م�شاركة تالميذ 
مدار�س وطالب جامعات يف جونية 
جنوبي  و����ش���ي���دا  ل���ب���ن���ان  ����ش���م���ايل 
البالد، رغم التهديدات وال�شغوط 
املوؤ�ش�شات  ب��ع�����س  م��ار���ش��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
لعدم  ط���الب���ه���ا  ع���ل���ى  ال����رتب����وي����ة 
امل�شاركة بالتحركات االحتجاجية.

القن�شلية االإيرانية، بينما هتفت 
يريد  ال�شعب  املتظاهرين  جموع 

اإ�شقاط النظام.
املحتجون  ا���ش��ت��ب��ك  ب���غ���داد،  ويف 
م��ع ق���وات االأم���ن ال��ع��راق��ي��ة عند 
بعد  االأرب���ع���اء،  ال�����ش��ه��داء،  ج�شر 

ال�شابقة  اال�شتباكات  اأج��ربت  اأن 
ج�شور   3 اإغ��الق  على  ال�شلطات 
�شل حركة  اإىل  اأدى  اأخ���رى، مما 

املرور.
�شاحة  يف  االحتجاجات  وتركزت 
ال�شرقية  ال�شفة  على  التحرير، 

مواقــيت ال�صالة
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م�شعفون ينقلون الدم اىل متظاهر م�شاب يف مدينة الب�شرة  )ا ف ب( 

حممد بن زايد خالل لقائه رئي�س بيالرو�شيا   )وام(

طالب املدار�س ي�شاركون يف التظاهرات مبدينة �شيدا  )ا ف ب(

حملة خطف حوثية ت�شتهدف �شكانا يف ال�شالع

ب�مبي�: اتفاق الريا�س خط�ة مهمة حلل �سيا�سي باليمن

البنك الدويل يحذر من عواقب غياب احلكومة 

املحتج�ن يعت�سم�ن اأمام امل�ؤ�س�سات احلك�مية يف لبنان

•• عوا�صم-وكاالت:

حملة  اإي���ران،  م��ن  املدعومة  احل��وث��ي  ميلي�شيات  �شنت 
80 �شخ�شا من مديرية دمت  اأك��ر من  خطف طالت 

�شمايل حمافظة ال�شالع جنوبي اليمن.
وتركزت حملة اخلطف احلوثية يف ثالث قرى جنوبي 
قوات  مع  التخابر  تهمة  للمختطفني  وجهت  اإذ  دم��ت، 
ال��ت��ج��ن��ي��د االإج����ب����اري ب�شفوف  احل��ك��وم��ة، ورف�����ش��ه��م 

ميلي�شيات احلوثي لللزج بهم اإىل جبهات القتال.
وقالت م�شادر حملية اإن املختطفني من قبل املتمردين 

احلوثيني مت نقلهم اإىل جهة غر معروفة.
���ش��ك��ر وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االأم����رك����ي، مايك  اإىل ذل����ك، 

بومبيو، ال�شعودية لدورها يف التو�شل التفاق الريا�س 
بني احلكومة اليمنية واملجل�س االنتقايل.

وقال بومبيو بعد لقائه وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية 
ال�شعودي، عادل اجلبر، اإن اتفاق الريا�س خطوة مهمة 

للتو�شل حلل �شيا�شي �شامل يف اليمن
كما �شدد بومبيو واجلبر على �شرورة مواجهة �شلوك 

النظام االإيراين املزعزع لال�شتقرار يف املنطقة.
اإىل ذلك، ناق�س الوزيران ملفات �شوريا ولبنان والعراق. 
واأكد �شفر ال�شعودية يف اليمن، حممد اآل جابر، اأن دور 
اليمنية  ال�شرعية  احلكومة  دعم  حول  يتمحور  اململكة 
ال�شعودية  اأن  على  م�شدداً  والدفاع،  الداخلية  ووزارت��ي 

لن تقوم بدور احلكومة يف اليمن.

اختفت من ت�شجيالت �شيوف الرئي�س:
هل اأزيلت �س�رة الزعيم 
ب�رقيبة من ق�سر قرطاج؟

•• الفجر - تون�س

حيث  �شعيد،  قي�س  الرئي�س  لن�شاط  فيديوهات  الثالثاء،  التون�شية،  الرئا�شة  ن�شرت 
التقى كال من �شيخة مدينة تون�س، �شعاد عبد الرحيم، وممثلني عن احلقل االإعالمي 

الوطني. 
واعتادت الرئا�شة اأن تن�شر عقب مثل هذه اللقاءات، ت�شريحات ل�شيوف الرئي�س، اأمام 
الفيديوهات  يف  املالحظ  اأن  اإال  بورقيبة،  احلبيب  الراحل  للزعيم  ال�شهرة  ال�شورة 
التي ن�شرت )الثالثاء 5 نوفمرب 2019(، تغير اخللفية التي يقف اأمامها ال�شيوف، 

حيث ُغّيبت �شورة بورقيبة. 
وجاءت هذه اخلطوة بعد مطالبات اأطلقها البع�س باإبدال �شورة بورقيبة وو�شع مكانها 
اجلويني،  يون�س  النه�شة  حركة  يف  القيادي  راأ�شهم  وعلى  ال�شريف،  للقد�س  جم�شم 

و�شانده النائب يف الربملان اجلديد عن ائتالف الكرامة �شيف الدين خملوف.
)التفا�شيل �س16(
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اإعادة انتخاب خليفة بن زايد رئي�سا للدولة
اأبوظبي-وام:

العربية  االإم���ارات  االأعلى الحت��اد دول��ة  املجل�س  جدد 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف  الثقة  املتحدة 
زايد اآل نهيان رئي�شا للمجل�س االأعلى لالحتاد لوالية 
رابعة مدتها خم�س �شنوات وفقا الأحكام د�شتور دولة 

االإمارات العربية املتحدة.
واأع�����رب امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل��الحت��اد ع��ن ع��م��ي��ق ثقته 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة  يف 
حفظه اهلل داعيا املوىل عز و جل اأن يحفظ �شموه و اأن 
يوفقه ملوا�شلة قيادة م�شرة اخلر والنماء بحكمته 
ال�شديدة على النهج الذي يعزز دعائم نه�شة وطننا 

خليفة بن زايد ي�سدر قان�نا 
باإن�ساء هيئة اأب�ظبي للبحث والتط�ير 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل ب�شفته حاكما الإمارة اأبوظبي قانونا باإن�شاء هيئة اأبوظبي 
اخت�شا�شات  ت�شمل  واملعرفة.  التعليم  دائرة  تتبع  والتطوير  للبحث 
الهيئة اقرتاح ال�شيا�شات العامة واخلطط اال�شرتاتيجية واملبادرات 
التعليم  دائ��رة  اإىل  ورفعها  والتطوير  البحث  مبنظومة  يتعلق  فيما 
الهيئة  وتقوم  التنفيذي.  املجل�س  من  العتمادها  متهيدا  واملعرفة 
بتحديد اأولويات قطاع البحث و التطوير يف االإمارة يف املجاالت كافة 
مبا ين�شجم مع التوجهات والتطلعات ال�شاملة للحكومة ف�شال عن 
اإعداد اخلطط والربامج مبا فيها الربامج التمويلية التي تهدف اإىل 

تو�شيع قدرات البحث والتطوير يف االإمارة.      )التفا�شيل �س2(

الغايل ومكت�شباته ويحقق طموحات �شعبه الكرمي.
هو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
و  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  احل��ايل  الرئي�س 
االأعلى  املجل�س  قبل  م��ن  للدولة  رئي�شا  انتخب  ق��د 

لالحتاد يف الثالث من نوفمرب 2004.
ورافق �شموه باين نه�شة االإم��ارات املغفور له ال�شيخ 
التاأ�شي�س  زايد بن �شلطان طيب اهلل ثراه يف مرحلة 
يف �شبعينيات وثمانينيات القرن املا�شي قبل اأن يت�شلم 
الدولة  وق��اد  املوؤ�ش�س  القائد  وف��اة  بعد  الدولة  قيادة 
ن��ح��و م��رح��ل��ة االإجن�������ازات ال��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف متكني 
املواطن االإم��ارات��ي، وازده���ار دول��ة االإم���ارات وتاألقها 

حمليا وعامليا.

من جهة اخرى بحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
األك�شندر  فخامة  مع  ام�س  هاتفي  ات�شال  خ��الل  امل�شلحة، 
عالقات   .. ال�شديقة  �شربيا  جمهورية  رئي�س  فوت�شيت�س 
ال�شداقة والتعاون بني البلدين وال�شبل الكفيلة بتعزيزها 

وتطويرها.
النظر حول عدد  تبادل وجهات  االت�شال  كما جرى خالل 

من الق�شايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  كما بحث �شاحب 
امل�شلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
خالل ات�شال هاتفي ام�س مع دولة عمران خان رئي�س وزراء 

•• اأبوظبي-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ام�س  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
بيالرو�شيا  رئي�س جمهورية  لوكا�شينكو  األك�شندر  ..فخامة 

الذي يزور البالد حاليا.
ورحب �شموه �� خالل اللقاء الذي جرى يف اأبوظبي �� بزيارة 
عالقات  تعزيز  وبحثا  ال��دول��ة  اإىل  البيالرو�شي  الرئي�س 
ال�شداقة والتعاون بني البلدين وال�شبل الكفيلة بتطويرها 

مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة.                     
)التفا�شيل �س2(

جمهورية باك�شتان االإ�شالمية ال�شديقة.. عالقات التعاون 
الثنائي امل�شرتك بني دولة االإمارات وجمهورية باك�شتان. 

كما ناق�س اجلانبان عدداً من الق�شايا االإقليمية والدولية 
ذات االهتمام امل�شرتك.

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بحث  اأخ���رى  جهة  م��ن 
ال��ق��ائ��د االأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  زاي���د 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة خ���الل ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي ام�����س م���ع دولة 
ال�شديقة  بلغاريا  وزراء جمهورية  رئي�س  بوري�شوف  بويكو 
العديد من  البلدين يف  بني  والتن�شيق  التعاون  .. عالقات 
املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.وا�شتعر�س اجلانبان خالل 

االت�شال عددا من الق�شايا االإقليمية و الدولية.

ـــن  ـــح ـــائ ـــس �  4 طـــــعـــــن 
ـــــة ـــــي الأردن جــــر�ــــس  يف 

•• عمان-وكاالت:

ت��ع��ر���س 7 اأ����ش���خ���ا����س، ب��ي��ن��ه��م 4 
جر�س  يف  ل���ل���ط���ع���ن،  ����ش���ائ���ح���ني، 
م�شادر  اأوردت  م��ا  وف��ق  االأردن���ي���ة، 
اأمني  م�شدر  وقال  اأم�س.  ر�شمية، 
جر�س،  حم��اف��ظ��ة  يف  ���ش��خ�����ش��ا  اإن 
اعتدى ظهر ام�س بوا�شطة �شكني 
�شياحي،  ودل��ي��ل  �شائحني،   4 على 
وع���ام���ل ب�����ش��رك��ة ���ش��ي��اح��ي��ة، واأح���د 
�شباط ال�شف من مديرية االأمن 

العام عند حماولة القب�س عليه.

ي�شتخدمها لالإعالن عن �شيا�شاته:
هذا ما تبقى من ح�ايل 11 األف تغريدة لرتامب!

•• الفجر – خرية ال�صيباين    

وقد  االأمريكية.  االنتخابات  �شتجري  ع��ام،  غ�شون  يف  التنازيل:  العد  ب��داأ 
وبيانات  اجتماعات  بعقد  انتخابه  اإع��ادة  حملة  فعال  ترامب  دونالد  اأطلق 
واإعادة  بقراءة  تاميز  نيويورك  �شحيفة  ت�شّلت  يوما،   365 – يف  مدوية. 
قراءة، تغريدات الرئي�س ترامب البالغ عددها 11 األف تغريدة يف اأول 33 

�شهًرا له يف البيت االأبي�س.
اأجرت ال�شحيفة حتلياًل من ع�شر �شفحات بعنوان »كيف اأعاد ترامب ت�شكيل 
الرئا�شة يف اأكر من 11 األف تغريدة«. ي�شتخدمها لالإعالن عن �شيا�شاته، 
وفر�س وجهات نظره، ون�شر نظريات املوؤامرة، ومهاجمة اأعدائه، وللتباهي، 

واختبار اأفكاره، والتوا�شل مع قاعدته.                 )التفا�شيل �س15(
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اأخبـار الإمـارات

خليفة بن زايد ي�سدر قان�نا باإن�ساء هيئة اأب�ظبي للبحث و التط�ير
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
اأبوظبي  هيئة  باإن�شاء  قانونا  اأبوظبي  الإم��ارة  ب�شفته حاكما  اهلل  حفظه 

للبحث والتطوير تتبع دائرة التعليم واملعرفة.
ت�����ش��م��ل اخ��ت�����ش��ا���ش��ات ال��ه��ي��ئ��ة اق�����رتاح ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��ع��ام��ة واخلطط 
اال�شرتاتيجية واملبادرات فيما يتعلق مبنظومة البحث والتطوير ورفعها 

اإىل دائرة التعليم واملعرفة متهيدا العتمادها من املجل�س التنفيذي.
االإم��ارة يف  التطوير يف  و  البحث  اأول��وي��ات قطاع  الهيئة بتحديد  وتقوم 

املجاالت كافة مبا ين�شجم مع التوجهات والتطلعات ال�شاملة للحكومة 
التي  التمويلية  الربامج  فيها  والربامج مبا  اإع��داد اخلطط  ف�شال عن 

تهدف اإىل تو�شيع قدرات البحث والتطوير يف االإمارة.
وتعنى الهيئة بو�شع ال�شوابط واملعاير التي يتم من خاللها اعتماد و 
دعم و متويل و اإبرام عقود البحث والتطوير للموؤ�ش�شات واالأفراد ورفعها 
اإىل املجل�س التنفيذي لالعتماد اإىل جانب اإدارة و تنفيذ برامج البحث 
واملوؤ�ش�شات  للباحثني  البحثي  بالتمويل  اخلا�س  االأك��ادمي��ي  والتطوير 

االأكادميية على م�شتوى االإمارة ومبا يخدم روؤية وتطلعات االإمارة.
ب���اإط���الق وت��ب��ن��ي واالإ�����ش����راف ع��ل��ى م���ب���ادرات البحث  ال��ه��ي��ئ��ة  و تخت�س 

والتطوير املمولة من قبل احلكومة والتعاون والتن�شيق مع كافة اجلهات 
املعنية بالبحث والتطوير للنهو�س بهذا املجال.

التمويلية  املنح  طلبات  درا���ش��ة  كذلك  الهيئة  اخت�شا�شات  �شمن  وم��ن 
املوافقة  و  والتطوير  البحث  واالأف��راد يف جمال  االأكادميية  للموؤ�ش�شات 
اإىل جانب درا�شة طلبات  على �شرفها وفق ال�شوابط واملعاير املعتمدة 
املنح والتمويل املرفوعة لها من اجلهات احلكومية واملتعلقة بال�شركات 

واملوؤ�ش�شات غر االأكادميية واإبداء الراأي فيها.
وتخت�س الهيئة ببناء وتطوير ال�شراكات العلمية والبحثية مع موؤ�ش�شات 
التمويل املحلية والدولية وتبادل اخلربات من اأجل �شمان تنمية البحث 

والتطوير ب�شكل م�شتدام.
التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  اإب��رام  اأي�شا  الهيئة  اخت�شا�شات  وت�شمل 
مع املوؤ�ش�شات العلمية والبحثية داخل الدولة وخارجها وذلك الأغرا�س 
اال�شت�شارات  تقدمي  عن  ف�شال  والتطوير  البحث  جم��االت  يف  التعاون 

واإ�شدار التقارير والدرا�شات يف جماالت البحث والتطوير.
العمل  وور���س  واالجتماعات  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  بعقد  الهيئة  تعنى  و 
اال�شرتاتيجيات  وتنفذ  فيها  وامل�شاركة  وال��دول��ي��ة  واالإقليمية  املحلية 
االأبحاث  نتيجة  النا�شئة  الفكرية  وامللكية  التجارية  باالأن�شطة  املتعلقة 

املمولة من الهيئة.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س بيالرو�سيا تعزيز التعاون الثنائي والتط�رات الإقليمية والدولية 

اختتام منتدى الأمن العاملي يف اأب�ظبي 

•• اأبوظبي-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
رئي�س  لوكا�شينكو  األك�شندر  ..فخامة  ام�س  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

جمهورية بيالرو�شيا الذي يزور البالد حاليا.
ورح���ب ���ش��م��وه ���� خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ج���رى يف اأب��وظ��ب��ي ���� ب��زي��ارة الرئي�س 
بني  وال��ت��ع��اون  ال�شداقة  ع��الق��ات  تعزيز  وبحثا  ال��دول��ة  اإىل  البيالرو�شي 

البلدين وال�شبل الكفيلة بتطويرها مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة.

وا�شتعر�س اجلانبان الفر�س الواعدة لتنمية التعاون الثنائي وتو�شيع اآفاقه 
واالقت�شاد  اال�شتثمار  ج��وان��ب  يف  خا�شة  وبيالرو�شيا  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني 
للبلدين  امل��ت��ب��ادل��ة  وامل�����ش��ال��ح  التنمية  ت��خ��دم  وال��ت��ي  وال�����ش��ي��اح��ة  وال��ت��ج��ارة 
منطقتي  يف  واالأو�شاع  والدولية  االإقليمية  التطورات  وتناوال  ال�شديقني. 
من  عدد  ب�شاأن  النظر  وجهات  وتبادال   .. االأو�شط  وال�شرق  العربي  اخلليج 

املو�شوعات والق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.
بني  العالقات  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د  و 
تتميز  ال�شديقة  بيالرو�شيا  وجمهورية  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 

ال�شيا�شية  امل�شتويات  على  واحليوية  بالتطور   1992 ع��ام  انطالقها  منذ 
اإىل  دفعها  واأن هناك حر�شا متبادال على  والثقافية وغرها  واالقت�شادية 
واالزده���ار من  النماء  لها من فر�س ومقومات  يتوفر  وا�شتثمار ما  االأم��ام 
اأجل م�شلحة البلدين و�شعبيها ال�شديقني. واأ�شار �شموه اإىل اأنه مل�س خالل 
وحر�شاً  اهتماماً  املا�شي  �شبتمرب  �شهر  يف  بيالرو�شيا  اإىل  االأخ��رة  زيارته 
مع  ال��ع��الق��ات  تطوير  على  لوكا�شينكو  األك�شندر  الرئي�س  م��ن  وا���ش��ح��ني 
اأ�شا�شيا لبيالرو�شيا يف املنطقة وهو  اإليها بو�شفها �شريكا  االإمارات والنظر 
الثنائية  العالقات  التو�شع يف  للبلدين ملزيد من  امل�شرتك  ال�شعي  ما يدعم 

األك�شندر لوكا�شينكو رئي�س  القادمة. من جانبه عرب فخامة  خالل الفرتة 
جمهورية بيالرو�شيا عن تقديره الكبر حلفاوة اال�شتقبال التي يحظى بها 
يف دولة االإمارات .. موؤكدا حر�شه على تعزيز عالقات بالده وتو�شيع قاعدة 
م�شاحلها امل�شرتكة مع دولة االإمارات، والت�شاور امل�شتمر مع قيادتها ب�شاأن 
كل ما يحقق اال�شتقرار وال�شالم يف املنطقة والعامل. ح�شر اللقاء .. �شمو 
ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار االأمن الوطني و معايل علي بن 
حماد ال�شام�شي نائب االأمني العام للمجل�س االأعلى لالأمن الوطني و�شعادة 

حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي .

•• اأبوظبي-وام:

ال�����دورة االف��ت��ت��اح��ي��ة م��ن منتدى  اأم�����س االأول ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��م��ت م�����ش��اء 
ال�شيا�شي  القرار  و�شناع  القطاع  ق��ادة  اأب��رز  ا�شتقطب  ال��ذي  العاملي  االأم��ن 
واال�شت�شاريني باالإ�شافة اإىل ممثلني عن اجلهات احلكومية واأبرز ال�شركات 

والعالمات التجارية الرائدة يف جمال االأمن من داخل وخارج الدولة.
تقدمها  التي  االإيجابية  والفر�س  االجتاهات  على  ال�شوء  املنتدى  و�شلط 
تقنيات الذكاء اال�شطناعي واإنرتنت االأ�شياء وخمرجات الثورة ال�شناعية 
ا�شت�شافت خرباء ومتحدثني  التي  الرابعة من خالل اجلل�شات احلوارية 
ر�شميني يف اليوم اخلتامي للحدث الذي تنظمه" مي�شي فرانكفورت ال�شرق 
مع  بالتعاون  م��ق��ره،  يف  العاملي"  اأب��وظ��ب��ي  "�شوق  ي�شت�شيفه  و  االأو�شط" 

ال�شريك املعريف املتمثل يف �شركة "كون�شيليوم".
ويف معر�س كلمته خالل جل�شة بعنوان اجتاهات االأمن امل�شتقبلية: االأمن 
حممد  الدكتور  �شدد  االآل��ي��ة،  واالأنظمة  اال�شطناعي  وال��ذك��اء  ال�شيرباين 
حمد حارب الكويتي، امل�شت�شار التنفيذي للمجل�س االأعلى لالأمن الوطني 
على اأن الفر�س واالإمكانات التي تتيحها التقنيات النا�شئة تفوق بكثر من 

حيث اأهميتها املخاوف املرتبطة باالأنظمة االآلية.
باأن الثورة  انت�شرت افرتا�شات وتكهنات كثرة  وقال الكويتي بهذا ال�شدد 
قدرات  على  �شلبا  �شتوؤثر  كانت  امليالدي  ع�شر  الثامن  القرن  ال�شناعية يف 
�شوق العمل ب�شكل عام. ورغم اأن ذلك كان �شحيحا من نواح كثرة، اإال اأن 

تلك الثورة ال�شناعية قدمت فر�شا واإمكانات غر متوقعة باملقابل.
ت�شهم  ال��ي��وم،  ن�شهدها  التي  التحوالت  اإىل  بالنظر  ان��ه  الكويتي  واأ���ش��اف 
العاملي  ال��رتاب��ط  م��ن  اأك��رب  م�شتوى  �شمان  يف  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة 
وتقنيات  الروبوتات  واأنظمة  اجلديدة  واحللول  التقنيات  ا�شتخدام  بف�شل 
ولكننا  ال�شابقة  امل��خ��اوف  نف�س  اليوم  نر�شد  ونحن  اال�شطناعي،  ال��ذك��اء 
نتوقع باملقابل احل�شول على فر�س واإمكانات مميزة من خالل اال�شتعانة 

بهذه التقنيات املتقدمة.
حلول  م��ن  احلكومية  اجل��ه��ات  ا���ش��ت��ف��ادة  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  الكويتي  اأ���ش��ار  كما 
وتقنيات الذكاء اال�شطناعي يف جماالت متنوعة ت�شمل: االأمن ال�شيرباين 
الكت�شاف ومراقبة التهديدات واالأن�شطة ال�شارة ، وحتليل ال�شلوك مل�شاعدة 
قوى ال�شرطة على التنبوؤ باجلرائم ، ومراقبة النمو االقت�شادي باالعتماد 
على �شور االأقمار ال�شناعية ، والتنبوؤ بتغر املناخ؛ وحت�شني قدرات االأطباء 

على تقدمي ت�شخ�شي دقيق.
على  ترتكز  حكومة  بناء  نحو  مت�شي  االإم����ارات  دول��ة  ان  الكويتي  واأردف 
اإمكانات الذكاء اال�شطناعي؛ ويتم ترجمة هذه الروؤية من خالل اجلهود 
واملبادرات التي ت�شتهدف اال�شتفادة من التكنولوجيا املتقدمة، ونذكر مثاال 
اأول  تعترب  التي  اال�شطناعي،  للذكاء  زاي��د  ب��ن  حممد  جامعة  ذل��ك  على 
جامعة يف العامل للدرا�شات العليا املتخ�ش�شة ببحوث الذكاء اال�شطناعي. 
ونعتقد اأن اإمكانات الذكاء اال�شطناعي متثل القوة املحركة والدافعة للثورة 

ال�شناعية الرابعة، ويتوجب على احلكومات ال�شعي لتبني هذا النهج.

االإعالم  و�شائل  "االأمن يف ع�شر  وخالل تقدميها لعر�س تو�شيحي حول 
االأعلى  للمجل�س  التنفيذية  امل�شت�شارة  الرميثي،  �شمرة  اأك��دت  الرقمية" 
نقلة  الإح���داث  اأدى  الرقمية  االإع���الم  و�شائل  ظ��ه��ور  اأن  ال��وط��ن��ي،  ل��الأم��ن 
نوعية على �شعيد م�شداقية املعلومات و�شرعة انت�شارها، وهو تطور يدفع 
احلكومات وال�شركات واملوؤ�ش�شات الإعادة التفكر يف ا�شرتاتيجياتها اخلا�شة 

باإدارة املعلومات.
اأع��داد هائلة من  ان�شمام  ت�شهد  التوا�شل االجتماعي  ان مواقع  اأ�شافت  و 
معاجلة  على  قدرتنا  الرقمية  ال��ث��ورة  ع���ززت  وق��د  ي���وم،  ك��ل  امل�شتخدمني 
اأن هناك  اإال  ذو حدين،  �شيفا  التطوير قد ميثل  ه��ذا  اأن  ورغ��م   ، البيانات 
العديد من الفر�س االإيجابية االأخرى التي ميكن اال�شتفادة منها يف هذا 

االإطار.
االإعالم  و�شائل  اأوجدتها  التي  التهديدات  من  العديد  الرميثي  وح��ددت 
الرقمية وت�شببت بتفاقمها، مبا يف ذلك انت�شار املعلومات اخلطاأ واملعلومات 

امل�شللة والدعاية واالأخبار املزيفة وحتريف احلقائق.
و�شددت الرميثي على �شرورة التزام الهيئات التنظيمية باتخاذ االإجراءات 
قطاع  واأم���ن  �شالمة  و���ش��ون  امل�شلل  املحتوى  ملواجهة  املنا�شب  ال��وق��ت  يف 
الو�شائل االإعالمية الرقمية الذي ال يتقيد بنف�س معاير و�شائل االإعالم 
التزييف  الأ�شاليب  انت�شارا الفتا  اليوم  ن�شهد  ال�شياق  التقليدية..و يف هذا 
ممن  االأ���ش��خ��ا���س  م��ن  للكثر  متاحة  اأ�شبحت  وال��ت��ي  احل��ق��ائ��ق،  وت��ب��دي��ل 
يطمحون اإىل ا�شتغالل هذه االأدوات يف خدمة م�شالح معينة، وقد اأ�شبحت 

الو�شائل االإعالمية الرقمية مبثابة حا�شنة لتلك االأ�شاليب.
و اكدت وجود حاجة ما�شة ملواجهة التحديات والتحلي باملرونة اإزاء اإن�شاء 
حمتوى �شامل يبني روايات م�شادة وفعالة تدح�س االفرتاءات والت�شليل..

اإطار عمل جديد يتيح تقييم التهديدات،  اأنه من الواجب ت�شميم  منوهة 
الرقمية،  االإعالمية  بالو�شائل  املرتبطة  التحديات  ح��ول  الوعي  وتعزيز 

وزيادة االعتماد على تطوير النظم واللوائح التي تدعم االبتكار والنمو.
الرئي�شية وجل�شات  �شل�شلة من اخلطابات  املنتدى على  فعاليات  وا�شتملت 
احلوار واملناظرات واجتماعات املائدة امل�شتديرة للرتكيز على اأهم امل�شكالت 
يف  االأم��ن��ي  امل�شهد  على  ال�شوء  املنتدى  �شلط  كما  وعامليا.  حمليا  االأمنية 
واأوروب����ا  واآ���ش��ي��ا  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  نظر  وج��ه��ة  م��ن  املنطقة 
اال�شرتاتيجية  التاأثرات  موا�شيع  مناق�شة  جانب  اإىل  املتحدة،  والواليات 
وو���ش��ع خم��ط��ط��ات االأم����ن ال��رق��م��ي مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي تفر�شها 
العاملي  وال��ت��اأم��ني  بال�شركات؛  املحدقة  والتهديدات  عامليا؛  التكنولوجيا 
وو�شائل اال�شتفادة من املعلومات واملراقبة واال�شتطالع لتحقيق عامل اأكر 

اأمنا.
العام  القطاعني  امل�شوؤولني يف  كبار  املنتدى  املتحدثني يف  قائمة  وت�شمنت 
واخلا�س، مبا ي�شمل م�شت�شارو االأمن القومي، ووزراء الدفاع واخلارجية، 
ومدراء تنفيذيني لدى كربى ال�شركات، ووزراء حكوميني وخرباء ومدراء 
تطوير االأعمال يف قطاعات االأمن والتاأمني وال�شحن والتمويل والقانون 

واالأمن ال�شيرباين واأمن الف�شاء واالأقمار ال�شناعية.

ح�س�ر متميز جلماليات جامع ال�سيخ زايد الكبري مبعر�س ال�سفر العاملي يف لندن
•• لندن -وام:

زايد  ال�شيخ  جامع  مركز  ���ش��ارك 
الكبي�ر، يف فعاليات معر�س �شوق 
 ،2019 ل��ن��دن  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ف��ر 
وذلك �شمن جناح دائرة الثقافة 
املعر�س  يف  امل�����ش��ارك  وال�����ش��ي��اح��ة 
املركز  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ..����ش���م���ن 
التوا�شل  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
وتاأتي  ال�شعوب.  ب��ني  احل�شاري 
فعاليات  �شمن  امل��رك��ز  م�����ش��ارك��ة 
املعر�س بهدف التعريف باجلامع 
حققت  عاملية  ح�شارية  كوجهة 
ال�شياحة  جم������ال  يف  ال������ري������ادة 
وال����ث����ق����اف����ة، مل����ا ي��ت��م��ت��ع ب����ه من 

ال��ذي��ن اطلعوا  ال���ع���امل،  ث��ق��اف��ات 
على اأه��م معامل دول��ة االإم���ارات، 
���ش��رة وم��اآث��ر وقيم  ال��ت��ي تعك�س 
ال���وال���د امل��وؤ���ش�����س، واط��ل��ع��وا على 
م���ا ي��زخ��ر ب���ه اجل���ام���ع م���ن تنوع 
االإ�شالمية  ال���ع���م���ارة  ف���ن���ون  يف 
تفاعلية  ����ش���ا����ش���ة  خ�����الل  م����ن   ،
مبتكرة،  ب�شورة  اجل��ام��ع  قدمت 
بجولة  خاللها  من  ال��زوار  يقوم 
افرتا�شية يف رحاب جامع ال�شيخ 
املركز  ال��ك��ب��ر، كما ع��ر���س  زاي���د 
جانب  اإىل  ل���ل���ج���ام���ع،  جم�����ش��م��ا 
زار  املتميزة..و  امل��رك��ز  اإ���ش��دارات 
من�شور  ���ش��ع��ادة  اجل��ام��ع  من�شة 
ع���ب���داهلل خ��ل��ف��ان ب��ال��ه��ول �شفر 

العامل،  حول  والثقافة  ال�شياحة 
اأهم  م��ن  واح���ًدا  املعر�س  يعد  اإذ 
الدولية  وامل���ن�������ش���ات  امل���ع���ار����س 
يف ه���ذا امل���ج���ال، وذل����ك يف اإط���ار 
للمركز  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
باأهداف  ب��ال��ت��ع��ري��ف  واخل���ا����ش���ة 
وفعالياته  واأن�����ش��ط��ت��ه  اجل���ام���ع 
من  ك��واح��د  دوره  وعلى  املتنوعة 
اأه���م امل��ن��اب��ر احل�����ش��اري��ة يف دولة 
االإم��ارات، اإىل جانب كونه وجهة 
املعامل  م��ن  ب���ارزا  ومعلما  عاملية، 
اإذ  والدينية،  الثقافية  ال�شياحية 
ي��ح��ظ��ى ب��اإق��ب��ال م��الي��ني ال����زوار 
اجلن�شيات  خم��ت��ل��ف  م��ن  ���ش��ن��وي��ا 
وال���ث���ق���اف���ات، االأم�����ر ال����ذي يتيح 

هند�شية  وت�����ش��ام��ي��م  ج��م��ال��ي��ات 
اجتمعت على تنوعها وتفا�شيلها 
للعمارة  بديع  الفريدة يف منوذج 
قيم  م���رتج���م���ة   ، االإ�����ش����الم����ي����ة 
الثقافة  وانفتاح  احلنيف  الدين 
االإ����ش���الم���ي���ة ع���ل���ى غ���ره���ا من 
اإىل ج��ان��ب ما  ذل����ك  ال��ث��ق��اف��ات، 
يقدم املركز من اأن�شطة وفعاليات 
احل�شارية  ر����ش���ال���ت���ه  ت����رتج����م 
امل��ن��ب��ث��ق��ة م���ن م���اآث���ر امل���غ���ف���ور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان-

طيب اهلل ثراه-.
و�����ش����ه����دت م���ن�������ش���ة اجل�����ام�����ع يف 
امل��ع��ر���س زي�����ارة ع����دد وا����ش���ع من 
ال������زوار وامل��ه��ت��م��ني م���ن خمتلف 

الدولة لدى اململكة املتحدة الذي 
احل�شارية  ال��ر���ش��ال��ة  على  اط��ل��ع 
اأن�شطة  للجامع، وما يقدمه من 
وف���ع���ال���ي���ات ت���رتج���م ر���ش��ال��ت��ه يف 
والتوا�شل  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ب���ث 

احل�شاري.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��رح��ت اأم���ل 
التوا�شل  اإدارة  مدير  بامطرف، 
اأهمية  ان  ب���امل���رك���ز  احل�������ش���اري 
م�شاركة املركز، يف معر�س "�شوق 
 "2019 ل��ن��دن  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ف��ر 
�شنوًيا تهدف اإىل حتقيق ح�شور 
متميز للجامع يف كربى املحافل 
وامل���ع���ار����س ال���دول���ي���ة، ال��ت��ي تعّد 
مق�شًدا للنخبة من �شناع قطاع 

ل��ل��ج��ام��ع ال��ف��ر���ش��ة ل��ت��ع��زي��ز قيم 
والتعاي�س  وال��ت�����ش��ام��ح  ال�����ش��الم 
مع  الفكري  واالنفتاح  االإن�شاين 
فنون  اأن  اإىل  اأ����ش���ارت  و  االآخ�����ر. 
جتلت  التي  االإ�شالمية  ال��ع��م��ارة 
ح�شارات  اإىل  تنتمي  اجل��ام��ع  يف 
ان�شجمت  خم��ت��ل��ف��ة  وث����ق����اف����ات 
الروح  لنقل  جميعها،  وتداخلت 
على  للجامع  الغنية  احل�شارية 
ال�شعيدين املحلي والعاملي، كونه 
وثقافيا  ح�شاريا  تنويريا  منربا 
رائ��������دا، ي���ع���زز م��ف��اه��ي��م احل�����وار 
االأمم  ب����ني  ال����ت����ق����ارب  وي���ح���ق���ق 
املختلفة وهو ما يتفق مع اأهداف 

املركز ور�شالته.

اأمن عام جمل�س ال�زراء : خمترب 
الت�سريعات جتربة اإماراتية رائدة لت�فري 

بيئة جتريبية اآمنة لت�سريعات امل�ستقبل
•• دبي -وام:

اأكد �شعادة عبد اهلل بن طوق اأمني عام جمل�س الوزراء اأن خمترب الت�شريعات 
بيئة  توفر  يف  العامل  م�شتوى  على  االإم���ارات  لدولة  رائ��دة  جتربة  ميثل 
تعزيز جودة  دور احلكومات يف  امل�شتقبل جت�شد  لت�شريعات  اآمنة  جتريبية 

حياة اأفراد جمتمعها.
يف  الت�شريعات  خمترب  ح��ول  خا�شة  جل�شة  يف  م�شاركته  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
موؤمتر اإميتيك مينا للتقنيات النا�شئة الذي تنظمه موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل 

للم�شتقبل. دبي  اأ�شبوع  فعاليات  و"اإم اآي تي تكنولوجي ريفيو" �شمن 
من  جمموعة  توفر  اإىل  يهدف  الت�شريعات  خمترب  اإن  ط��وق  اب��ن  ق��ال  و 
ملتطلبات  املت�شارعة  امل��ت��غ��رات  تلبي  ال��ت��ي  امل��رن��ة  والت�شريعات  ال��ق��وان��ني 
واإحداث  االأف��راد  حياة  لتح�شني  احلكومية  اجلهود  توحيد  عرب  امل�شتقبل 
فارق اإيجابي باال�شتفادة من اإمكانات تكنولوجيا امل�شتقبل ..م�شراً اإىل اأن 
اأربعة قطاعات رئي�شة هي: التنقل وال�شحة والطباعة  املخترب يركز على 

ثالثية االأبعاد والذكاء اال�شطناعي.
و لفت اإىل اأهمية التعاون مع موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل يف اإ�شدار جمموعة 
من  احل��د  ل�شمان  امل�شتقبل  لتقنيات  وامل��رن��ة  اجل��دي��دة  الت�شريعات  م��ن 
ب�شورة  التقنيات  ه��ذه  تطبيق  على  ترتتب  ق��د  التي  ال�شلبية  ال��ت��اأث��رات 
الوطنية  ال��ك��وادر  ل��دى  املعرفة  واإث���راء  تبادل اخل��ربات  وتعزيز  اآمنة  غر 
للو�شول اإىل منظومة عمل متكاملة ترتكز على اأحدث الت�شريعات املواكبة 

للمتغرات املت�شارعة.
وحتدث ابن طوق عن جناح هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي باإطالق 
م�شروع "رّحال" الذي يعد املّحرك الرئي�س مل�شتقبل التعليم والتعلم يف دبي 
يوفرالفر�س للطالب للتعلم يف اأي مكان ويف كل وقت من خالل ت�شاميم 

مبتكرة تتيح التعلم تبعاً الحتياجات كل متعلم.
واال�شتفادة  اإمكاناتهم  اختبار  فر�شة  الطلبة  مينح  امل�شروع  اأن  اأ���ش��اف  و 
الفردية  االحتياجات  على  والرتكيز  وخارجها  املدر�شة  داخ��ل  التعلم  من 

والظروف الفردية لكل طالب بف�شل توظيف التكنولوجيات املتطورة.
و دعا اأمني عام جمل�س الوزراء اجلهات احلكومية واخلا�شة كافة للم�شاركة 
يف دعم جهود خمترب الت�شريعات لت�شميم امل�شتقبل وت�شميم اأطر و�شوابط 

تنظيمية لالبتكارات احلديثة مبا يدعم التوجهات العاملية امل�شتقبلية.
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اأخبـار الإمـارات
جمارك دبي تعزز قدرات مفت�سيها بتعلم اللغة ال�سينية

•• دبي - وام:
املفت�شني  واأداء  ق��درات  اإط��ار تطوير  ال�شينية يف  اللغة  لتعلم  التخ�ش�شي  التدريبي  الربنامج  دبي  نفذت جمارك 
20 مفت�س على  االأويل بتدريب  املجموعة  وب��داأت  100 مفت�س  امل�شتهدف  التخلي�س حيث من  وت�شريع عمليات 
كيفية تعلم اللغة ال�شينية كتابة ونطقاً وذلك لتمكينهم من التعامل مع خمتلف اجلن�شيات من العمالء وامل�شافرين 

القادمني اإىل الدولة بلغتهم االأم اإذ اأن التوا�شل بلغتهم ي�شهل عمليات االإجراءات وي�شرع من تخلي�شها.
واأو�شحت اأ�شماء اأحمد مدير اأول تنفيذ التدريب يف جمارك دبي اأن برنامج تعلم اللغات يهدف اإىل تعزيز التوا�شل 
الفعال مع متعاملي جمارك دبي لالرتقاء مب�شتوى اخلدمات اجلمركية . ولفتت اإىل ا�شرتاتيجية جمارك دبي يف 
تطوير كوادرها الب�شرية من خالل خطط تطويرية تاأهيلية تنفيذية م�شتدامة لبناء قدراتهم عرب �شل�شلة من 
التدريبية  واملمار�شات  املعاير  اأف�شل  الإ�شفاء  للدائرة  التطويرية  تاأتي �شمن اجلهود  التي  امل�شتمرة  التح�شينات 
للموظفني لالرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة للعمالء. واأ�شافت اأن تنفيذ الربنامج التدريبي ي�شتغرق3 اأ�شهر 
على مدار يومني يف االأ�شبوع مبعدل 72 �شاعة تدري�شية لكل مفت�س ويتم التدريب من خالل حما�شر متخ�ش�س 

يف اللغة ال�شينية على اجلوانب النظرية والعملية �شاماًل املحادثة واال�شتماع.

الأر�ساد : منخف�س ج�ي �سطحي باملنطقة مع �سحب ركامية 
ممطرة من ال�سبت اإىل الثالثاء

•• اأبوظبي-وام:

ت��ت��اأث��ر املنطقة خالل  اأن  امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الأر���ش��اد  ت��وق��ع 
الفرتة من ال�شبت اإىل الثالثاء املقبلني بامتداد منخف�س 
دافئة قادمة  كتلة هوائية  جوي �شطحي يعمل على تدفق 
ج���وي علوي  ام���ت���داد منخف�س  ي�����ش��اح��ب��ه��ا  اجل���ن���وب  م���ن 
ال�شحب  تكون  اإىل  ي���وؤدي  ال�شرقي  وال�شمال  ال�شمال  م��ن 
الركامية  ال�شحب  بع�س  يتخللها  واملتو�شطة  املنخف�شة 

اآخ���ر ع��ل��ى م��ن��اط��ق متفرقة تكون  اإىل  امل��م��ط��رة م��ن ح��ني 
م�شحوبة بالربق والرعد اأحياناً مع هبات رياح ن�شطة.

اأن ي�شهد طق�س يوم ال�شبت زيادة يف كميات  و توقع املركز 
ال�شحب مع فر�شة ل�شقوط اأمطار متفرقة تبداأ �شباحاً على 
اجلزر وتتقدم تدريجياً نحو ال�شواحل واملناطق ال�شمالية 
بعد الظهر. وتتعمق يومي االأحد واالإثنني احلالة اجلوية 
ليزداد معها تكاثر ال�شحب املنخف�شة واملتو�شطة ويتخللها 
ال�شدة  خمتلفة  اأمطار  ب�شقوط  م�شحوبة  ركامية  �شحب 

على مناطق متفرقة من الدولة م�شحوبة بالرعد والربق 
اأحياناً تعمل على جريان بع�س االأودية �شرقاً و�شمااًل.. فيما 
تقل ال�شحب تدريجيا يوم الثالثاء مع بقاء فر�شة �شقوط 
االأمطار على ال�شواحل الغربية و�شرق الدولة خالل فرتة 
النهار. و تكون الرياح خالل هذه الفرتة معتدلة ال�شرعة 
موج  ا���ش��ط��راب  اإىل  ت���وؤدي  ال��رك��ام��ي��ة  ال�شحب  م��ع  تن�شط 
البحر ومثرة للغبار واالأتربة على الياب�شة مع تدين مدى 

الروؤية االأفقية اأحياناً.

الداخلية والإمارات للت�حد تطلقان املرافق الذكي

م��ن اأج���ل ت��ع��زي��ز احل��م��اي��ة ، مبينا 
بنية  ال��وزارة عملت على توفر  اأن 
حت��ت��ي��ة ت��ق��ن��ي��ة ق�����ادرة ع��ل��ى توفر 
العزيزة  الفئة  ل��ه��ذه  واإ���ش��ن��اد  دع��م 
اح��ت��اج��وه��ا هم  اأي��ن��م��ا  ع��ل��ى قلوبنا 
االإ�شوارة  ه��ذه  و�شتعمل   ، واأ�شرهم 
الذكية التي تعد مرافقا ذكيا على 
االأهل  ب��ني  و���ش��ل  حلقة  ت��ك��ون  اأن 
اآمنة  ذكية  وب�شورة  اأبنائهم  وب��ني 

واأكد العميد الدكتور �شالح الغول، 
حماية  تعزيز  على  ال���وزارة  حر�س 
با�شتخدام  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة بتبني 
وا�شتثمارها  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
املوؤ�ش�شي  العمل  تطوير  �شبيل  يف 
املقدمة  ب����اخل����دم����ات  واالرت������ق������اء 

وتعزيز جودة احلياة.
اأ���ش��واط��ا كبرة  ل��ق��د قطعنا  وق���ال 

كل  ال��ب��ي��ان��ات  على حت��دي��ث  وتعمل 
ثانية، ومرتبطة بعدة جهات ت�شمل 
االأطباء  االأه�����ل،  ال��ط��ف��ل،  جلي�شة 
العمليات  وغ���رف���ة  حت��ك��م  وغ���رف���ة 

بالوزارة.
من جهته اأكد �شعادة ماجد �شلطان 
االإمارات  دول��ة  اهتمام  اأن  املهري، 
من  وغرها  الفئة  لهذه  ورعايتها 
اأ�شحاب الهمم كافة نابع من دعم 

وال�����ش��الم��ة واحل��م��اي��ة ل��ه��ذه الفئة 
متابعتهم  خ������الل  م����ن  ال���غ���ال���ي���ة 
امل�شاركة  من  متكنهم  ذكية  ب�شورة 
وت�شمن  امل��ج��ت��م��ع  يف  واالن����دم����اج 
م�شاركتهم الفاعلة يف بيئتهم وبني 
اأقرانهم يف بيئة اأكر اأمنا، وت�شمل 
املرحلة االأوىل التجريبية للمبادرة 
فئة " ذوي التوحد " على اأن ت�شمل 

اأ�شحاب الهمم كافة الحقا.

و�شهلة اال�شتخدام .
الذكي  امل��راف��ق  اأن  ال��غ��ول  واأو����ش���ح 
ع����ب����ارة ع����ن ت��ق��ن��ي��ة ح���م���اي���ة تقدم 
م��ع��ل��وم��ات ���ش��ح��ي��ة وح���ي���وي���ة اإىل 
الدائم  االت�������ش���ال  ت���وف���ر  ج���ان���ب 
م���ع االأه������ل ب��ال�����ش��وت وال�������ش���ورة، 
اآم��ن��ة و�شهلة  وب��ه��ا ���ش��ري��ح��ة ذك��ي��ة 
اال�شتخدام �شاملة التغطية املكانية 
املتحركة  ال��ه��وات��ف  ت��ق��ن��ي��ة  ووف����ق 

املبادرات  م��ن  العديد  على  ونعمل 
املمار�شات  اأف�������ش���ل  ع���ل���ى  امل��ب��ن��ي��ة 
فئات  ح���م���اي���ة  ل���ت���ع���زي���ز  ال���ع���امل���ي���ة 
املجتمع يف االإمارات وتوفر البيئة 
وبناء  تطلعاتهم  لتحقيق  االآم��ن��ة 
توجيهات  وف��ق  وذل���ك  م�شتقبلهم 

حكومة االإمارات.
ن�شتثمر  املبادرة  بهذه  اأننا  واأ�شاف 
ال�شتخدامها  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

•• دبي-وام:

اأطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع 
مبادرة  للتوحد  االإم����ارات  جمعية 
حماية  لتعزيز  الذكي"  "املرافق 
التوحد  ذوي  م��ن  الهمم  اأ���ش��ح��اب 
ومتكينهم يف بيئة اأكر اأمنا، وذلك 
على هام�س معر�س اإك�شبو اأ�شحاب 
ال��ه��م��م ال�����دويل وامل���ق���ام ح��ال��ي��ا يف 
للموؤمترات  ال������دويل  دب����ي  م���رك���ز 

واملعار�س.
ح�شر االإطالق .. العميد الدكتور 
���ش��الح ال���غ���ول م��دي��ر ع���ام حماية 
امل��ج��ت��م��ع وال���وق���اي���ة م���ن اجلرمية 
ماجد  �شعادة  و  الداخلية،  وزارة  يف 
���ش��ل��ط��ان امل���ه���ري، رئ��ي�����س جمل�س 
للتوحد،  االإم������ارات  جمعية  اإدارة 
نائب  امل��ط��رو���ش��ي،  �شيف  فاطمة  و 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية االإمارات 
ل��ل��ت��وح��د وامل����ق����دم ال���دك���ت���ور علي 
ال��زع��اب��ي ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام متابعة 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��رط��ي��ة االحت���ادي���ة 
اجلمعية  م���������ش����وؤويل  م����ن  وع�������دد 

و�شباط الوزارة وال�شيوف .
االأمن  تعزيز  اإىل  امل��ب��ادرة  وت��ه��دف 

احلري�شة  الر�شيدة  قيادتها  وروؤية 
اأفراد املجتمع  اأن ياأخذ جميع  على 
ال��ع��ن��اي��ة ال���ت���ي ي�����ش��ت��ح��ق��ون��ه��ا لكي 
ي�����ش��اه��م��وا ب��ف��ع��ال��ي��ة واإي��ج��اب��ي��ة يف 

م�شرة تنمية الوطن.
ن��ع��م��ل ع��ل��ى تر�شيخ  اأن���ن���ا  واأ����ش���اف 
جتاه  املجتمعية  امل�شوؤولية  ثقافة 
اأ�شحاب الهمم، من خالل توفر كل 
�شبل الدعم بالتعاون مع املوؤ�ش�شات 
احلكومية واخلا�شة املعنية، موؤكدا 
املجتمع  م��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ع��اون ج��م��ي��ع 
لتحقيق  اجل��م��ع��ي��ة  م���ع  واأف���������راده 

اأهدافها االإن�شانية.
واأو�شح املهري اأن املبادرة مع وزارة 
الداخلية هي عمل تكاملي ي�شتهدف 
الغالية  الفئة  ه��ذه  حماية  تعزيز 
لهم  املقدمة  باخلدمات  واالرت��ق��اء 
متكينهم  تعزيز  يف  ي�شهم  وب�شكل 
كافة  ال�شعاب  وت��ذل��ي��ل  وتاأهيلهم 
ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا ومب���ا ي����وؤدي اإىل 
ومواهبهم،  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م  ت��ن��م��ي��ة 
املبادرة  تكون  اأن  اإىل  نتطلع  وق��ال 
املنطقة  يف  نوعها  االأوىل من  وهي 
م�شرة  يف  نوعية  اإ�شافة  ت�شكل  اأن 

اأ�شحاب الهمم من ذوي التوحد.

�شمن ال�شتعدادات لحتفالت الوطن بالذكرى الـ 48 لحتاد الإمارات

اأب�ظبي  تتزين بـ 32000 علم واآلف الت�سكيالت ال�س�ئية  
•• اأبوظبي – الفجر:

�شمن ا�شتعداداتها لالحتفال بالذكرىال� 48  لقيام دولة االإمارات العربية 
املتحدة فقد �شارفت بلدية مدينة اأبوظبي على االنتهاء من تزيني عا�شمة 
االحتاد اأبوظبي و�شواحيها باآالف االأعالم والت�شكيالت الهند�شية ال�شوئية 
من االأن��وار والعبارات التي تر�شخ قيم الوطنية واالنتماء وال��والء للقيادة 

احلكيمة وتعلي من معاين اليوم املجيد الذي وحد �شعب االإمارات واأر�شى 
اأعظم واأجنح جتربة وحدوية يف العامل العربي، وقد و�شلت ن�شبة االإجناز 
األف   32 اأك��ر من  تركيب  الزينة  اأع��م��ال  وت�شمل   ،%  55 اأك��ر من  اإىل 

علم.
كورني�س  مثل  اأبوظبي  داخ��ل  الزينة  تركيب  اأمت��ت  اأن��ه��ا  البلدية  واأ���ش��ارت 
حممد  )مدينة  منها:  املواقع  من  عدد  يف  اأبوظبي  خ��ارج  وكذلك  اأبوظبي 

بن زايد، �شخبوط، خليفة، ال�شهامة القدمية واجلديدة، الوثبة، ال�شمحة 
اإجناز م�شروع زينة  البلدية  يا�س وتتوقع  بني  املفرق،  اجلديدة والقدمية، 

.2019-11-20 تاريخ  قبل  اليوم الوطني 100% 
عبارات  ال�شوئية  الهند�شية  االأ�شكال  ت�شمني  على  البلدية  حر�شت  وق��د 
الفرحة  عن  وتعرب  ومقيم  مواطن  كل  ل��دى  الوطني  اليوم  مكانة  تعك�س 
ال  امل��ث��ال  �شبيل  على  ال��ع��ب��ارات  ه��ذه  وم��ن  الغالية،  املنا�شبة  بهذه  والفخر 

احل�شر: اأنا اإماراتي – عي�شي بالدي عا�س احتاد اإماراتنا – وطن االمان – 
�شهداوؤنا رمز عزتنا -  عا�س العلم يا اإماراتنا(.

وت�شمنت اأعمال الزينة ال�شوئية تركيب اأ�شكال هند�شية م�شتمدة من وحي 
املنا�شبة  بهذه  واملقيمني  املواطنني  ابتهاج  عن  ومعربة  الوطنية  املنا�شبة 
الغالية وبالوقت ذات الإ�شفاء منظر جمايل يعك�س على املدينة و�شواحيها 

تاألقا وجماال اأخاذاً بهذه املنا�شبة الغالية.

•• اأبوظبي -وام:

نظم معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني ملتقى ال�شركاء اال�شرتاتيجيني 
بح�شور  التوطني  وخطط  املهني  التعليم  �شعار  حتت   2019 لعام  الثالث 
حكومية  موؤ�ش�شات  لدى  التوظيف  وم�شوؤويل  وال�شركات  اجلهات  مديري 

وخا�شة وعدد من موؤثري من�شات التوا�شل االجتماعي.
وجهود  خطط  لتعزيز  املعهد  ا�شرتاتيجية  اإط���ار  يف  امللتقى  تنظيم  ي��اأت��ي 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  و  اجلهات  من  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  مع  التوطني 
واخلا�شة و الذي تربطها به عالقات ا�شرتاتيجية وثيقة ممثلة يف قطاعات 

التعليم واالأمن والبرتول والغاز واخلدمات العامة والبنوك و ال�شياحة.
و قال �شعادة الدكتور عبدالرحمن جا�شم احلمادي مدير عام معهد اأبوظبي 
للتعليم والتدريب املهني يف ت�شريح له على هام�س انعقاد امللتقى " يهدف 
امللتقى اإىل خلق قنوات توا�شل مبا�شرة بني موؤ�ش�شات التعليم العايل واأرباب 
اآليات تعاون م�شرتكة داعمة خلطط  اإىل  الو�شول  ت�شريع  العمل ت�شهم يف 
التوطني واخلروج بنتائج وتو�شيات حتقق االأهداف املرجوة يف توفر فر�س 

والقطاع  احلكومية  وال�شركات  اجل��ه��ات  يف  ال��وط��ن  الأب��ن��اء  املنا�شبة  العمل 
اخلا�س".

واأ�شاف : " ي�شهم احلدث يف اإ�شراك اجلهات واملوؤ�ش�شات من القطاع اخلا�س 
االحتياجات  يوائم  مبا  الدرا�شية  امل�شارات  وت�شميم  تطوير  يف  واحلكومي 
و�شع  يف  ال�����ش��راك��ة  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  �شبل  ومناق�شة  ال��ع��م��ل  ل�����ش��وق  الفعلية 
التدريبية  الربامج  وتنفيذ  التخ�ش�شية  الربامج  لت�شميم  ا�شرتاتيجيات 
املبتكرة وت�شمني املعارف واملهارات التي ت�شهم يف تطوير تعليم مهني مميز 
خمرجات  ب��ني  ال��ف��ج��وة  وتقلي�س  والتكامل  ال��ت��ق��ارب  حتقيق  على  وتعمل 
التعليم العايل واملتطلبات الفعلية ل�شوق العمل اإ�شافة اإىل االإ�شهام يف تزويد 
اأهمية  على  للوقوف  الالزمة  الراجعة  بالتغذية  احلا�شرة  اجلهات  جميع 
الدور الت�شاركي يف التاأهيل الفعلي لراأ�س املال الب�شري ومتكينه من مواكبة 
�شوق  يف  واالن��خ��راط  املت�شارعة  والفنية  والتكنولوجية  العلمية  التطورات 

العمل التناف�شي وخدمة القطاعات احليوية يف الدولة".
ت�شع  ال��ت��ي  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  لتطلعات  "ا�شتجابة  اأن���ه  احل��م��ادي  واأو���ش��ح 
التوطني كاأولوية وطنية وحتقيقا لركائز االأجندة الوطنية لروؤية االإمارات 

خمرجات  يف  وملمو�س  حقيقي  تطوير  حتقيق  على  املعهد  يعمل   2021
ق��ط��اع التعليم امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي وال��ف��ن��ي ب��دول��ة االإم�����ارات م��ن خ���الل بناء 
ا�شرتاتيجية توطني متكاملة وو�شع خطط تف�شيلية بعيدة املدى وتقييمها 
العمل  و�شوق  التعليم  خمرجات  بني  امل��واءم��ة  حتقيق  ل�شمات  وتطويرها 
وتاأهيل املخرجات ومتكينها من املهارات الالزمة ل�شغل الوظائف املختلفة 
يف قطاعات حيوية كقطاع القطارات وال�شكك احلديدية وقطاع االن�شاءات 
والذكاء  العمليات  واأمتتة  الهند�شة  وقطاع  االأمنية  والعمليات  البرتولية 
ال�شراكة  وح��دة  دور  ا�شتعر�س  مرئي  عر�س  امللتقى  تخلل  اال�شطناعي". 
احلكومية  اجلهات  ممثلي  مع  مفتوحا  نقا�شا  ت�شمن  و  االأع��م��ال  وتطوير 
ال�شراكات  وتفعيل  امل�شرتكة  التوطني  خطط  على  ال�شوء  �شلط  واخلا�شة 
اطار  يف  العمل  واأرب��اب  املختلفة  القطاعات  مع  الوثيقة  العالقات  وتطوير 
ا�شرتاتيجي �شامل ومتوا�شل ال�شت�شراف م�شتقبل القوى الوطنية العاملة 
التنمية  حتقيق  و  الوطنية  الكوادر  من  املهني  التعليم  خمرجات  وا�شتثمار 
االقت�شادية امل�شتدامة مبا يلبي طموحات القيادة الر�شيدة يف �شناعة اأجيال 
وطنية متقدمة ومبدعة قادرة على �شناعة امل�شتقبل والو�شول اإىل االقت�شاد 

الوطني القائم على املعرفة واالبتكار واالإبداع.
وبرامج  الب�شري  امل��ال  راأ����س  تنمية  يف  م�شت�شارة  امل�شافري  اأم��ل  تطرقت  و 
الطران وتوطني  املهني يف دعم توطني قطاع  التعليم  اأهمية  اإل  التوطني 
الوظائف كونها اأحد اأهم موؤ�شرات االأداء الرئي�شية لتحقيق روؤية االإمارات 
تعزيز الوعي بالتعليم املهني و�شرورة خلق ثقافة  يف  االعالم  ودور   2021

جمتمعية تثمن قيمة العمل الفني واملهني.
و قدم املهند�س حممد معيوف الكتبي خبر تاأهيل ال�شباب يف املجال الهند�شي 
والفني ورئي�س جلان جمل�س التطوير للمناهج واالعرتاف الفني والتقني 
ورقة عمل بحثية حول الركائز االأ�شا�شية ملنظومة التدريب املتكاملة ومزايا 

وحتديات التدريب العملي وم�شكالت قطاع �شوق العمل وال�شناعة .
احلكومي  القطاع  يف  التوطني  ن�شب  واح�شائيات  درا���ش��ات  نتائج  عر�س  و 
امل�شتقبلية  ال��وظ��ائ��ف  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة بيئة  وت��اأث��ر  واخل��ا���س 
القرتانها بروؤية واأهداف و�شيا�شات الدولة الأجل خلق م�شار وظيفي م�شتمر 
جا�شم  عبدالرحمن  الدكتور  �شعادة  ك��رم  و  املجتمع.  اأف���راد  لفئات  وطموح 

احلمادي املتحدثني امل�شاركني يف امللتقى يف ختام اأعماله.

اأب�ظبي املهني ينظم ملتقى التعليم املهني وخطط الت�طن
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اأخبـار الإمـارات

برعاية حممد بن را�شد

انطالق م�ؤمتر وزارة الدفاع الرابع حلروب القرن الـ21 يف اأب�ظبي

م�����ن ج����ان����ب����ه ق�������ال م�����ع�����ايل عمر 
اإن  تقنيات  ال��ع��ل��م��اء  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
تطور  يف  امل�شتقبل  ح��روب  واأدوات 
اأنواعها  اخ���ت���الف  وع��ل��ى  م�شتمر 
معظمها  اأن  اإال  وا���ش��ت��خ��دام��ات��ه��ا 
على  ج��زئ��ي  اأو  ك��ل��ي  ب�شكل  يعتمد 

نظم احلا�شوب وال�شبكات.
 واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه خ���الل كلمته يف 
مرتبطا  اأ�شبح  ال��ع��امل  اأن  امل��وؤمت��ر 
اأن���ه ميكن  ب��ت��واأم��ه ال��رق��م��ي بحيث 
زعزعة ا�شتقرار اأو تخريب وجتميد 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���ل���دول ع���ن بعد 
متاحة  حا�شوبية  اأدوات  با�شتخدام 

للجميع.
االأم�����ن  اأدوات  اأن  اإىل     واأ������ش�����ار 
والدفاعية  الهجومية  االإلكرتوين 
والدول  احللفاء  على  حكرا  لي�شت 
�شقوطها  ي�����ش��ع��ب  ف���ال  ال�����ش��دي��ق��ة 
املتطرفة  اجل����م����اع����ات  اأي��������دي  يف 
ن�شتعد  اأن  يلزمنا  ل��ذا  واالإره��اب��ي��ة 
اأنظمتنا  ج��اه��زي��ة  ون���رف���ع  ون��ب��ن��ي 
رقمية  ه��ج��م��ات  ���ش��د  ال���دف���اع���ي���ة 

متقدمة.
اأمني  اأه��م ج��دار  اأن    وذك��ر معاليه 
لدولتنا �شبابها فال ميكن االعتماد 
ف��ق��ط ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات واخل�����ربات 
اخلارجية فمن املهم اإعداد وتاأهيل 
ع���ل���ى تعلم  ق�������ادر  م����واط����ن  ك�������ادر 
الذكاء  وت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��وم  وب���رجم���ة 
االأدوات  وت�����ش��م��ي��م  اال���ش��ط��ن��اع��ي 
داخلي  ب�شكل  الرقمية  ال��دف��اع��ي��ة 

وح�شري بنا.
يحتاج  ال��رق��م��ي  ع��امل��ن��ا  اإن  ق����ال  و 
ل��ت��ح��ل��ي��ل ف�����وري وات����خ����اذ ق�����رارات 
الربجميات  اأن  اإىل  الف��ت��ا  �شريعة 
الرقمية  احل���رب  واأدوات  اخلبيثة 
جميع  اإىل  ون�شخها  نقلها  ي�شهل 
اأرجاء العامل .. م�شرا اإىل اإمكانية 
اال�شطناعي  ال����ذك����اء  ا����ش���ت���خ���دام 
املتقدم  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف 
والطرق  الو�شائل  اأف�شل  وحتديد 
حتديد  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ق��وات  لن�شر 
امل�����ه�����ارات ل�����دى االأف���������راد واإع�������داد 
لتدريبهم  امل���ن���ا����ش���ب���ة  ال�����ربام�����ج 

وتاأهيلهم.
من   61% اأن  م��ع��ال��ي��ه  اأو����ش���ح  و 
تتطلب  ال����ع����امل  ح�����ول  امل���ن���ظ���م���ات 
ا�شطناعي  ذك�������اء  ن����ظ����ام  وج�������ود 
والهجمات  ال��ت��ه��دي��دات  الكت�شاف 
احلرجة بينما ت�شل املدة امل�شتغرقة 
الك��ت�����ش��اف اخ����رتاق يف ال��ن��ظ��ام اإىل 

يوم.  197
ب��دوره قال �شعادة مطر �شامل علي 
اإن  ال��دف��اع  وك��ي��ل وزارة  ال��ظ��اه��ري 
دعم  اإىل  ت�����ش��ع��ى  االإم��������ارات  دول�����ة 

املتخ�ش�شة للعمل على تطوير مثل 
ج��ان��ب تطوير  اإىل  ال���ق���درات  ه���ذه 
يف  واملتخ�ش�شني  اخل���رباء  ق���درات 
احلماية،  منظومة  ومراقبة  اإدارة 
يف  االإن�شان  دور  حتديد  اأهمية  مع 

هذه العملية.
التطور  اإنه ومع هذا  وقال معاليه 
الرقمية  التقنيات  الهائل يف قطاع 
�شبكاتها  ت��ع��ر���س  ال���دول���ة  ت���واج���ه 
متزايدة  ل��ه��ج��م��ات  االإل���ك���رتون���ي���ة 
ع����ام����ا ب���ع���د ع�������ام، وق������د ب���ل���غ ع���دد 
ال��ه��ج��م��ات ال�����ش��ن��ة امل��ا���ش��ي��ة حوايل 
خ��م�����ش��ة وع�����ش��ري��ن م��ل��ي��ون هجمة 
باأن االأجهزة املخت�شة  �شهريا علما 
التعامل  م���ن  مت��ك��ن��ت  ال����دول����ة  يف 
م���ع ه����ذه ال��ه��ج��م��ات ومت��ك��ن��ت من 
بنجاح،  ج��م��ي��ع��ا  و���ش��ده��ا  ر���ش��ده��ا 
وذلك با�شتخدام التقنيات احلديثة 
وب��رام��ج احل��م��اي��ة ال��ف��اع��ل��ة، ولهذا 
تويل القيادة اأهمية خا�شة لتطوير 
الف�شاء  ح���م���اي���ة  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة 
وال�شبل  ب��ال��و���ش��ائ��ل  االل����ك����رتوين 

املمكنة كافة .
يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  اأن  اإىل  ون�����وه 
االإم��������ارات ات���خ���ذت جم��م��وع��ة من 
القانونية  واالإج�������راءات  ال��ت��داب��ر 
واملوؤ�ش�شاتية ل�شمان حماية االأمن 
ال�������ش���ي���رباين ب���ك���ف���اءة ع��ال��ي��ة وقد 
لتنظيم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
مايو  ����ش���ه���ر  خ������الل  االت���������ش����االت 
الوطنية  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��ا���ش��ي 
تهدف  وال��ت��ي  ال�شيرباين،  ل��الأم��ن 
�شيربانية  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ك��وي��ن  اإىل 
واالإبداع  االبتكار  على  قائمة  ذكية 
وت���ط���وي���ر ال���ث���ق���اف���ة ال���رق���م���ي���ة يف 
امل��ج��ت��م��ع وت���ط���وي���ر ال���ت���ع���اون بني 
خم���ت���ل���ف االأج�������ه�������زة ال���وط���ن���ي���ة، 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
امل�شلحة  والقوات  والقطاع اخلا�س 
باالإ�شافة  االأك��ادمي��ي��ة،  واالأو���ش��اط 
اإىل التعاون مع ال�شركاء الدوليني 
من اأجل حماية الف�شاء ال�شيرباين، 

وحتقيق االأمن الوطني امل�شرتك.
و اأ�شار اإىل اأن جناح اجلهود الوطنية 
يعتمد  ال�شيرباين  االأم��ن  لتحقيق 
على فهم اأبعاد املخاطر التي ميكن 
اأن يتعر�س لها الف�شاء ال�شيرباين 
ال�����وط�����ن�����ي وا�����ش����ت����ي����ع����اب ت����اأث����ر 
الوطني  االأم����ن  ع��ل��ى  ال��ت��ه��دي��دات 
يتطلب  ولهذا  امل�شتقبل،  ويف  اليوم 
امل�شتمر لالأ�شاليب  التطوير  االأمر 
وال���ت���ق���ن���ي���ات ل���ل���ت���ع���ام���ل م����ع ه���ذه 
القوانني  ذل��ك  يف  مبا  التهديدات، 
جهة  وم��ن  ال�شتخدامها،  املنظمة 
اأخرى ال بد من ن�شر ثقافة االأمن 

حممد نا�شر االأحبابي اإن االإمارات 
للخدمات  اإقليميا  مركزا  اأ�شبحت 
وال��ت��ع��ل��ي��م يف جمال  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الف�شاء كونها متلك قطاعا واعدا 
و م�شتداما م�شرا اإىل اأن االإمارات 
اتفاقية   25 من  اأك��ر  على  وقعت 
الف�شاء  تفاهم يف جمال  و مذكرة 
ال��ف�����ش��اء ميثل  اأن ق��ط��اع  واأ����ش���اف 
الدفاع  م��ف��ه��وم  يف  ال���راب���ع  ال��ب��ع��د 

احلديث.
القدرات  اأه��م��ي��ة  االأح���ب���اب���ي  واأك�����د 
حروب  مفهوم  دع��م  يف  الف�شائية 
الذكاء  على  تعتمد  التي  امل�شتقبل 
االأقمار  اأن  مو�شحا  اال�شطناعي 
حموريا  دورا  ت��ل��ع��ب  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
واملعلومات  االت�����ش��االت  جم���ال  يف 
وامل�����الح�����ة اجل����وي����ة وغ����ره����ا من 
امل������ج������االت ال�����ت�����ي ت���������زود ال�����ذك�����اء 
والبيانات  باملعلومات  اال�شطناعي 

املطلوبة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ب����ول ����ش���ار مدير 
ب���رن���ام���ج ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالأم������ن 
االأمريكي  االأم��ن  القومي يف مركز 
ال��ت��ي ركزت  اجل��دي��د خ��الل كلمته 
وم�شتقبل  امل�����ش��ت��ق��ل��ة  ال��ن��ظ��م  ع��ل��ى 
اال�شطناعي  ال���ذك���اء  اإن  احل����رب 
الكهرباء  م��ث��ل  مم��ك��ن��ة،  تقنية  ه��و 
الذكاء  ث��ورة  اأن تغر  املرجح  وم��ن 
اال�شطناعي احلرب بقدر ما فعلت 

الثورات ال�شناعية ال�شابقة.
الفائزون  ي��ك��ون  ل��ن  اأن���ه  اأ���ش��اف  و 
الع�شكرية هم  ال��روب��وت��ات  ث��ورة  يف 
اأولئك الذين يطورون التكنولوجيا 
التقنيات،  اأف�شل  ميتلكون  اأو  اأوال 
ب��ل اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ج��دون اأف�شل 

الطرق ال�شتخدامها.
وقدم �شعادة خليفة ح�شن ال�شام�شي 
لال�شرتاتيجية  التنفيذي  الرئي�س 
جمموعة  يف  املوؤ�ش�شية  واحلوكمة 
"تباين  ب��ع��ن��وان  ورق�����ة  ات�������ش���االت 
متزايد  ع���امل  يف  ال��رق��م��ي  الع�شر 
االرتباط" اأكد خاللها اأن الرقمنة 
العامل  اأرب���ك���ت  ع��امل��ي��ة  حقيقة  ه��ي 
القطاعات  جميع  على  توؤثر  كونها 
جديدة  اأ�شكال  ظهور  وراء  وتكمن 
ال�����ش��رك��ات وال��ن��م��اذج واملواهب  م��ن 
العنان  ال��رق��م��ن��ة  اأط��ل��ق��ت  ل��ق��د  و 
فوائد  وت��راف��ق��ه��ا  هائلة  الإم��ك��ان��ات 
ل��ت��ج��ن��ي��ه��ا جميع  ج����اه����زة  ك���ب���رة 

القطاعات، واملجتمع ككل.
الرقمي  احل���ي���اة  من���ط  اإن  وق�����ال 
كامل  ب�����ش��ك��ل  ب��ال�����ش��ب��ك��ة  امل��ت�����ش��ل 
ع��ر���ش��ة ل��ل��م��خ��اط��ر ال���ن���اجت���ة عن 
املتعددة على جميع  ال�شعف  نقاط 
معاجلتها  يجب  وال��ت��ي  امل�شتويات 

االلكرتونية التي يرتكبها قرا�شنة 
اجل����ه����ات  ب���ع�������س  اأو  االن������رتن������ت 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ادي��ة، ���ش��واء بهدف 
التخريب اأو التج�ش�س عرب �شبكات 
االن���رتن���ت اإم����ا ل���دواف���ع اأم��ن��ي��ة اأو 
يرتتب  ف��اإن��ه  جت��اري��ة  اأو  �شيا�شية 
ع��ل��ي��ن��ا ت�����ش��خ��ر ك����اف����ة اخل������ربات 
وتطوير  ال���ب�������ش���ري���ة،  وال����ع����ق����ول 
الو�شائل التقنية ملواجهة مثل هذه 
ب�شكل  عليها  والتغلب  التهديدات 

فعال وحا�شم.
اأن مو�شوع االأمن  اأو�شح معاليه  و 
بال  ي���وؤرق  هاج�شا  اأ�شبح  الرقمي 
وامل�شوؤولني  ال��ع�����ش��ك��ري��ني  ال���ق���ادة 
الكربى  وال�����ش��رك��ات  احل��ك��وم��ي��ني 
حول العامل، باعتباره ي�شكل م�شدر 
ال�������دول ويهدد  اأم������ن  ع���ل���ى  خ���ط���ر 
متكن  ح��ال  يف  الوطنية  م�شاحلها 
اخ���رتاق منظومتها  م��ن  اخل�����ش��وم 
ال�شيرباين  وف�����ش��ائ��ه��ا  ال��رق��م��ي��ة 
الدول  العديد من  ب��اأن  و�شله علما 
متخ�ش�شة  جيو�س  بت�شكيل  قامت 
ال�شيرباين  الف�شاء  عن  الدفاع  يف 

والكيان الرقمي.
وق���ال :" ي��ك��اد ال مي��ر ي��وم دون اأن 
ن���ق���راأ خ����ربا ع���ن اخ����رتاق����ات على 
العاملية،  الرقمية  ال�شبكة  م�شتوى 
ال��ك��رتون��ي��ة ر���ش��م��ي��ة يف  مل���واق���ع  اأو 
تعطيلها  بهدف  اإم��ا  ال���دول،  بع�س 
اأو  فيها،  االأ�شا�شية  اخلدمات  و�شل 
البيانات  و�شرقة  التج�ش�س  بهدف 
بغر�س  ب��ه��ا  ال��ت��الع��ب  اأو  ال�����ش��ري��ة 
اآراء  ع���ل���ى  وال����ت����اأث����ر  ال��ت�����ش��ل��ي��ل 
وقراراتهم  امل��واط��ن��ني  و���ش��ل��وك��ي��ات 
التاأثر على  امل�شرية مبا يف ذلك 

االنتخابات الوطنية فيها مثال".
كلمته  خ�����الل  م��ع��ال��ي��ه  ت���ط���رق  و 
واملعلومات  البيانات  حجم  اأن  اإىل 
الف�شاء  يف  امل����ت����داول����ة  ال���رق���م���ي���ة 
معاجلتها  و����ش���رع���ة  ال�������ش���ي���رباين 
الب�شر  وق��درة  ال�شوء  �شرعة  تفوق 
على مواكبتها.. داعيا للتفكر ب�شاأن 
اإمكانيات  بتطوير  الكفيلة  ال�شبل 
وا�شتخدام  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
ق�����درات�����ه ال����ذات����ي����ة واخل�����ارق�����ة يف 
مراقبة الف�شاء ال�شيرباين ل�شمان 
حمايته والدفاع عنه بكفاءة عالية، 
التلقائي  الر�شد  وذل��ك من خالل 
حمتمل  ه����ج����وم  الأي  وال������ف������وري 
ور���ش��ده وتتبع م�����ش��دره، وم��ن ثم 
امل�شابة  واالأج������زاء  االأج���ه���زة  ع���زل 
ا�شتعادة  على  والعمل  ال�شبكة  م��ن 
املوقف، واملبا�شرة باتخاذ االإجراءات 
ال���رادع���ة ع��ل��م��ا ب����اأن ب��ع�����س ال���دول 
املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  فعال  بداأت 

ع�شكرة  ملكافحة  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 
الت�شلح  ����ش���ب���اق  ووق������ف  ال���ف�������ش���اء 
دولية  ات��ف��اق��ي��ة  وو����ش���ع  ال���رق���م���ي 

ملزمة بذلك.
واأكد التزام دولة االإمارات بنهجها 
يف  اأبنائها  على  االعتماد  يف  الثابت 
كل  �شد  ال��وط��ن  مكت�شبات  حماية 
التهديدات وامتالك كافة القدرات 
ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��ا م���ن ذل���ك مب���ا فيها 
الرقمية  التكنولوجيا  منظومات 
ال�����دف�����اع وال����������ردع دون  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

التدخل يف �شوؤون االآخرين.
العميد  ����ش���ع���ادة  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�شعيد  م����ب����ارك  ال���دك���ت���ور  ال����رك����ن 
االت�شاالت  هيئة  رئي�س  اجل��اب��ري 
امل�شلحة  بالقوات  املعلومات  وتقنية 
بها  ن�������درك  ال����ت����ي  ال���ط���ري���ق���ة  اإن 
التكنولوجيا ونتفاعل معها تغرت 
ب�����ش��ك��ل ج�����ذري م���ن خ����الل تطور 
اأنظمة الذكاء اال�شطناعي وظهور 
م��ف��اه��ي��م ج����دي����دة م���ث���ل اإن���رتن���ت 

االأ�شياء والبيانات ال�شخمة.
و اأك����د اجل���اب���ري خ���الل ك��ل��م��ت��ه يف 
املحرك  ه���و  االب���ت���ك���ار  اأن  امل���وؤمت���ر 
االقت�شادية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي 
ع�شر  ح��وايل  وي�شكل  واالجتماعية 
النمو االقت�شادي يف العامل اإذ تعد 
ابتكارا  العامل  دول  اأك��ر  �شوي�شرا 
املتحدة  ال��والي��ات  و  ال�شويد  تليها 
وفقا  امل��ت��ح��دة  اململكة  و  ه��ول��ن��دا  و 

ملوؤ�شر االبتكار العاملي يف 2019.
و اأ���ش��اف اأن دول��ة االإم���ارات تبواأت 
املرتبة االأوىل بني ثالثة اقت�شادات 
اأفريقيا  �شمال  منطقة  يف  ابتكارية 
اأن ي�شل حجم  وتوقع  اأ�شيا  وغ��رب 
 2 االنفاق على االبتكار عامليا نحو 

تريليون دوالر هذا العام.
ركيزة  مي��ث��ل  االب���ت���ك���ار  اأن  اأك�����د  و 
م��ه��م��ة يف روؤي�������ة دول������ة االإم��������ارات 
2021 والتي تركز على املواطنني 
تناف�شي  اقت�شاد  لبناء  املبتكرين 
وجعل االإم��ارات من بني اأكر دول 

العامل ابتكارا.
القوات  يف  االب��ت��ك��ار  اإىل  ت��ط��رق  و 
بالتكنولوجيا  امل���دع���وم  امل�����ش��ل��ح��ة 
واالإمكانات  ال��ق��درات  ك�شب  بهدف 
الع�شكرية  امل�����ج�����االت  ج���م���ي���ع  يف 
اأهمية  اأن  اإىل  الف����ت����ا  امل���م���ك���ن���ة 
الع�شكرية  ال�����ش��ن��اع��ات  ت��وظ��ي��ف 
املتقدمة خلدمة االقت�شاد الوطني 
ال�شناعات  رف����د  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
ال��دف��اع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��ك��ل م���ا هو 
خالل  م��ن  التكنولوجيا  يف  جديد 

مراكز البحث والتطوير اخلا�شة.
بدوره قال �شعادة الدكتور املهند�س 

املجتمع  ل��دى  وال��وع��ي  ال�شيرباين 
املنظومة  حماية  وو�شائل  باأ�شاليب 
التهديدات  اأن��واع  من  االلكرتونية 
اأي�����ش��ا م��ن ت�شافر  ..و الب���د  ك��اف��ة 
الوطنية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  جميع  ج��ه��ود 
الدوليني  ال�����ش��رك��اء  م��ع  وال��ت��ع��اون 
امل�شرتكة  الغايات  اأجل حتقيق  من 
الرقمية  امل���ن���ظ���وم���ات  ح��م��اي��ة  يف 
وك�شب احلرب الرقمية يف مواجهة 

املعتدين.
اأع��م��ال��ه بهذه  امل���وؤمت���ر يف  ي��رك��ز  و 
حتديات  م��ن��اق�����ش��ة  ع���ل���ى  ال��������دورة 
على  وت��اأث��ره��ا  الرقمية،  احل���روب 
االأمن الوطني للدول، مبا يف ذلك 
البحث عن اأف�شل ال�شبل والو�شائل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ن�������ش���ر يف م���ث���ل ه���ذه 

احلروب.
بالغة  اأهمية  املوؤمتر  هذا  ويكت�شب 
نظرا لتناوله اأحد اأخطر التحديات 
باأن  علما  ال��ع��امل  دول  ت��واج��ه  التي 
واملعلوماتية  ال��رق��م��ي��ة  احل�����روب 
احل��روب احلديثة،  اإط��ار  تندرج يف 
ال����ت����اأث����ر على  ت�������ش���ت���ه���دف  وه������ي 
ال��ق��درات احل��ي��وي��ة يف ال���دول وقت 
املعارك  ���ش��اح��ات  ع��ن  بعيدا  ال�شلم 
التاأثر  ذل����ك  يف  مب���ا  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
قبل  حتى  الع�شكرية  القدرات  على 
الرقمية  احل��رب  و  القتال  يبداأ  اأن 
اإلكرتونية  م��ن�����ش��ات  ع����رب  ت������دور 
واأج����ه����زة ذك���ي���ة وغ���ال���ب���ا م���ا تكون 

نتائجها كارثية.
الرابع  ال�����ش��ن��وي  امل����وؤمت����ر  ح�����ش��ر 
ل����وزارة ال��دف��اع .. م��ع��ايل عمر بن 
للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء  �شلطان 
اال�شطناعي ومعايل �شيف �شلطان 
ال��ع��ام للمجل�س  ال��ع��ري��اين االأم���ني 
االأع��ل��ى ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي و معايل 
نائب  متيم  خلفان  �شاحي  الفريق 
رئي�س ال�شرطة واالأمن العام يف دبي 
ال��رك��ن مهند�س  ال��ف��ري��ق  ���ش��ع��ادة  و 
املزروعي  ع��ب��الن  ب��ن  �شيف  عي�شى 
اأرك��ان القوات امل�شلحة  نائب رئي�س 
الظاهري  ����ش���امل  م��ط��ر  و����ش���ع���ادة 
�شعادة  و  ال�����دف�����اع  وزارة  وك����ي����ل 
مدير  املن�شوري  اإبراهيم  من�شور 
ع���ام امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل���الإع���الم و 
���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س حممد 
وكالة  ع��ام  مدير  االأح��ب��اب��ي  نا�شر 
االإمارات للف�شاء اإ�شافة اإىل نخبة 
واأب��رز اخلرباء  امل�شوؤولني  من كبار 
على  واالأك��ادمي��ي��ني  واملتخ�ش�شني 
يف  وال�����دويل  ال��وط��ن��ي  ال�شعيدين 
جماالت اال�شت�شراف اال�شرتاتيجي 
االأمنية  وال��ق�����ش��اي��ا  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل 

والع�شكرية.

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل.. 
اأعمال موؤمتر وزارة  اأم�س  انطلقت 
ال���دف���اع ال�����ش��ن��وي ال���راب���ع حلروب 
بعنوان  والع�شرين  ال��واح��د  القرن 
الرقمية" وي�شتمر  " ك�شب احلرب 
يومني يف مركز االإمارات للدرا�شات 
ونادي  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وال��ب��ح��وث 

�شباط القوات امل�شلحة باأبوظبي.
اأحمد  ب���ن  م���ع���ايل حم��م��د  اأك�����د  و 
البواردي وزير دولة ل�شوؤون الدفاع 
ت��اأت��ي يف املرتبة  اأن دول��ة االإم����ارات 
االأو�شط  ال�����ش��رق  دول  ب��ني  االأوىل 
ال��دول الع�شر االأوىل يف  ويف قائمة 
الرقمية  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  جم���ال 
وجماالت تطوير وا�شتخدام الذكاء 
العامل  م�شتوى  على  اال�شطناعي 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ���ش��خ��رت  ح��ي��ث 
جميع االإمكانات لتطوير وحتديث 
هذه املجاالت با�شتمرار وقدمت كل 
املدن  اأن��ظ��م��ة  اإىل  للتحول  ال��دع��م 
و  العنكبوتية  ال�شبكة  عرب  الذكية 
وجهت ا�شتثمارات �شخمة لتطوير 
والتقنيات  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 

الرقمية.
وقال معاليه يف الكلمة االفتتاحية 
ال�شناعية  ال���ث���ورة  اإن  ل��ل��م��وؤمت��ر 
التكنولوجي  وال���ت���ط���ور  ال���راب���ع���ة 
حتقيقه  مت  ال�����ذي  امل�����ش��ب��وق  غ���ر 
تطور  على  اأ�شا�شا  قائم  اليوم  اإىل 
واملعلوماتية  ال���رق���م���ي���ة  ال���ع���ل���وم 
وال��ت��ي ب���داأت منذ اأك��ر م��ن ثالثة 
ع���ق���ود، ل��ت��ن��ع��ك�����س ت��اأث��رات��ه��ا على 
الع�شرية  احل���ي���اة  واأمن������اط  واق����ع 
اأ�شبحت  ح���ي���ث  ن��ع��ي�����ش��ه��ا،  ال���ت���ي 
يف  احل��ي��وي��ة  امل��ج��االت  جميع  اإدارة 
الو�شائل  خ����الل  م���ن  ت��ت��م  ال�����دول 
وهي  املختلفة  الرقمية  والتقنيات 
الب�شر  �شوؤون  تفا�شيل  اأدق  تتناول 
اخلا�شة وال�شوؤون العامة واالأعمال 
احل��ك��وم��ي��ة مب���ا يف ذل����ك جم���االت 
واحلركة  العلمي  والبحث  التعليم 
والتجارية  واالق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ال��ي��ة 
الطاقة  قطاع  وكذلك  وال�شناعية 
واالإعالم  واملوا�شالت  واالت�شاالت 
واإدارة العمليات الع�شكرية واالأمنية 
ومراقبة الف�شاء اخلارجي وغرها 

من املجاالت.
هذه  ج��م��ي��ع  اأن  م���ع���ال���ي���ه  ذك�����ر  و 
ت��رت��ب��ط فيما  امل���ج���االت احل��ي��وي��ة 
عنكبوتية  ����ش���ب���ك���ات  ع����رب  ب��ي��ن��ه��ا 
يف  الع�شبي  اجل��ه��از  ت�شبه  رق��م��ي��ة 
كيانا  بذلك  مكونة  االإن�شان،  ج�شم 
اأو ف�����ش��اء ج��دي��دا ق��ائ��م��ا ب��ذات��ه يف 
اأو  الرقمي  الف�شاء  ال��دول وي�شمى 
ال�����ش��ي��رباين .. وق���ال : " ل��ق��د بات 
الع�شر  بكونه  يتميز  ال��ي��وم  عاملنا 
التطور  م��ع��ه  ل��ي�����ش��ب��ح  و  ال��رق��م��ي 
الذي  الهائل  الرقمي  التكنولوجي 
لتطور  م��ق��ي��ا���ش��ا  ال���ع���امل  ي�����ش��ه��ده 
جتاوزنا  باأننا  علما  ال���دول  وت��ق��دم 
االأمن������اط  اإىل  ال�����الع�����ودة  ن��ق��ط��ة 
احلياة،  ���ش��وؤون  اإدارة  يف  التقليدية 
التقني  التطور  م�شرة  زال��ت  وم��ا 
مت�شارعة  بوترة  تتقدم  والرقمي 
لتخلق معها �شباقا رقميا حمموما 

بني الدول" .
واأ�شاف  معاليه اأنه يف الوقت الذي 
اجلرائم  وت���رة  ت��زاي��د  فيه  ن�شهد 

التدابر  من  جمموعة  خ��الل  من 
ي���وؤدي  م��ا  التقنية  وغ���ر  التقنية 
بيئي  ن��ظ��ام  اإن�����ش��اء  اإىل  النهاية  يف 
وقوي  وجاهز  �شمويل،  ب�شكل  اآم��ن 
التهديدات  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  ي��ح��م��ي 

ال�شيربانية.
اإرن�شتو  ال��ربوف��ي�����ش��ور  ق���ال  ب����دوره 
دام�����ي�����اين م����دي����ر م���ع���ه���د ال����ذك����اء 
الذكية  واالأن���ظ���م���ة  اال���ش��ط��ن��اع��ي 
للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ام��ع��ة  يف  اأ���ش��ت��اذ 
االأول من  اإن اجليل  والتكنولوجيا 
اأظهر  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأنظمة 
اأنظمة الت�شاور  جنبا اإىل جنب مع 
ب���ني ال��ب�����ش��ر اإم��ك��ان��ات��ه ب��ال��ف��ع��ل يف 
خم��ت��ل��ف ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ي��دان��ي��ة منذ 
ح�شنت  فقد  الثانية  اخلليج  ح��رب 
ه���ذه االأن��ظ��م��ة م���ن ���ش��رع��ة اتخاذ 
ال������ق������رارات ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة وج������ودة 

نتائجها ولكن لي�س جوهرها.
واأ���ش��اف : " يف اجل��ي��ل ال��ث��اين من 
ا�شتخدمت  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
اأن���ظ���م���ة ال����ذك����اء اال���ش��ط��ن��اع��ي يف 
"�شاحة  ذل��ك  ي�شمل  وق��د  االأ�شلحة 
ثالثة  م��ن  تتاألف  عامة"  م��ع��ارك 
جم����������االت: ال����ف���������ش����اء اجل����غ����رايف 
"االأر�س" والف�شاء "اأجهزة الك�شف 
واملحمولة  ال�شناعية  االأق���م���ار  يف 
ال�����ش��ي��رباين وهي  جوا" وال��ف�����ش��اء 
جماالت قد ال ي�شارك فيها الب�شر 

يف اتخاذ القرارات التعبوية.
تونيكليف  اإي�����ان  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
التاأثر"  "خيارات  مبوؤ�ش�شة  مدير 
ه��ي حروب  ال��رق��م��ي��ة  اإن احل����روب 
تاأثر حيث ميكن للجهات الفاعلة 
جمموعة  اأي  اإىل  ال��و���ش��ول  االآن 
ر�شائل  خ������الل  م�����ن  م�������ش���ت���ه���دف���ة 
بوا�شطة  حت�����ش��ي��ن��ه��ا  ي��ت��م  حم�����ددة 
واحلو�شبة  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
املتقدمة.. م�شرا اإىل اأنه يف �شراع 
املعلومات هي  املعلومات تعد  ع�شر 
اإتقان  وت��ت��ط��ل��ب  االأق�����وى  ال�����ش��الح 
االجتماعية  التكنولوجيات  جميع 

واملعلوماتية.
واأ�شاف اأن حتقيق االأمن الوطني يف 
م�شوؤولية  الرقمية  احل��روب  ع�شر 
احلكومة  تديرها  م�شرتكة  وطنية 
املجتمع  م�����ع  ج����ن����ب  اإىل  ج���ن���ب���ا 
املجتمع  وق���ط���اع���ات  االأك�����ادمي�����ي 
ال��ع��ام��ة واخل��ا���ش��ة وب��ال��ت��ع��اون مع 
احللفاء الدوليني من اأجل حتقيق 

ال�شالم.
ال�شيرباين  االأم���ن  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  و 
اأه����م رك���ائ���ز االأم�����ن الوطني  اأح����د 
وت�����ش��ت��ط��ي��ع دول������ة الإم���������ارات عرب 
تكامل موؤ�ش�شاتها وتطوير قدراتها 
احلرب  حت��دي��ات  مواجهة  ال��ذات��ي��ة 

الرقمية بكل حزم وكفاءة.
املوؤمتر  اأك��د خ��رباء م�شاركون يف  و 
االإم���������ارات م�����ش��ت��م��رة يف  اأن دول�����ة 
املعتمدة  ال���ذك���ي���ة  ال�����دول�����ة  ب���ن���اء 
والذكاء  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى 
تتم�شك  وه��������ي  اال�����ش����ط����ن����اع����ي 
ب���ح���ق���ه���ا امل���������ش����روع ب����ال����دف����اع عن 
�شد  الوطنية  ومكت�شباتها  اأمنها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة مب����ا فيها  ال���ت���ه���دي���دات 
قدراتها  وت���ط���وي���ر  ال�����ش��ي��ربان��ي��ة 
ب����ذل����ك.. فيما  ل��ل��ق��ي��ام  ال��ب�����ش��ري��ة 
ت�شتمر وزارة الدفاع بالقيام بجميع 
واجباتها الوطنية والعمل على رفع 
درجة الوعي العام مبخاطر احلرب 
الدولية  اجل��ه��ود  ودع����م  ال��رق��م��ي��ة 
الدويل  ال�شباق  من  للحد  الرامية 

نحو ع�شكرة الف�شاء.

قرقا�س يلتقي كبري وزراء الدولة 
ل�س�ؤون الدفاع واخلارجية يف �سنغاف�رة

•• اأبوظبي-وام: 

معايل  ام�س  اخلارجية  لل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  قرقا�س  بن حممد  اأن��ور  الدكتور  التقى معايل 
الدكتور حممد مالكي بن عثمان كبر وزراء الدولة ل�شوؤون الدفاع و اخلارجية يف جمهورية 

�شنغافورة.
بحث اجلانبان - خالل اللقاء الذي عقد يف دي��وان عام وزارة اخلارجية و التعاون ال��دويل يف 
اأبوظبي - تعزيز العالقات بني دولة االإمارات وجمهورية �شنغافورة من خالل تنمية التعاون و 
ال�شداقة و التي �شهدت قفزة نوعية بتوقيع البلدين ال�شراكة ال�شاملة مطلع مار�س املا�شي و 

�شملت العديد من القطاعات احليوية.
االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية  الق�شايا  من  ع��دد  جت��اه  النظر  وجهات  ال��وزي��ران  تبادل  و 

امل�شرتك ومن بينها م�شتجدات االأو�شاع يف املنطقة ومنطقة �شرق اآ�شيا.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة واجتماعية ال�سارقة تبحثان اآليات حماية كبار ال�سن والأطفال 

••  ال�صارقة -وام: 

اجتماعاً  ال�����ش��ارق��ة  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل��دم��ات  دائ����رة  ا�شت�شافت 
تن�شيقياً بني اإدارة امل�شت�شفيات املن�شوية حتت وزارة ال�شحة ووقاية 
م�شت�شفى  اإدارة  اإىل  باالإ�شافة  الطبية  ال�شارقة  مبنطقة  املجتمع 
لتاأهيل  املنا�شبة  االآليات  وو�شع  ملناق�شة  وذلك  بال�شارقة  اجلامعة 
وتهيئة املر�شى من كبار ال�شن وذوي االإعاقة واإعادتهم اإىل اأ�شرهم 
بعد انتهاء مرحلة العالج بامل�شت�شفى كما مت التن�شيق للعمل باآليات 
حماية االأطفال وطريقة االإبالغ عن االإ�شاءة اأواالعتداء الذي قد 

يتعر�شون له.
ت��ن��اول االج��ت��م��اع االدوار امل��ن��وط��ة بكل ج��ان��ب و ب��ي��ان دور ك��ل من 
واإدارة  املنزلية  الرعاية  ب���اإدارة  ممثلة  االجتماعية  اخلمات  دائ��رة 

حماية الطفل واإدارات امل�شت�شفيات فيما يخ�س توفر بيئة �شحية 
للبالغات  اال�شتجابة  اآل��ي��ة  على  االت��ف��اق  على  ..ع����الوة  منا�شبة 
الواردة عرب خطوط االت�شال التابعة لدائرة اخلدمات االجتماعية 

وامل�شت�شفيات اأو مراكز ال�شرطة.
واأ����ش���ارت ���ش��ع��ادة ع��ف��اف اإب��راه��ي��م امل����ري رئ��ي�����س دائ����رة اخلدمات 
جلهود  ا�شتكمااًل  ميثل  االجتماع  اأن  اإىل  بال�شارقة  االجتماعية 
دائرة  مع  وتعاونها  امل�شت�شفيات  اإدارت  بني  الوثيق  التعاون  تعزيز 
خالل  م��ن  يتم  التعاون  ه��ذا  ان  ..منوهة  االجتماعية  اخل��دم��ات 
/امل�شت�شفيات،  بني  ب���االأدوار  التكامل  يف  املتمثل  اال�شتجابة  مثلث 
و�شمان  حلماية   / االأم��ن��ي��ة  واجل��ه��ات   ، االجتماعية  واخل��دم��ات 
�شالمة كبار ال�شن و االأطفال و ي�شهم يف تكامل وتن�شيق االإجراءات 
ال��ق��وان��ني التي  ال�����ش��ارق��ة يف تطبيق  اإم�����ارة  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى م���دن 

عبد  حممد  �شعادة  ذك��ر  جانبه  م��ن  املجتمع.  يف  ال�شعفاء  حتمي 
االجتماع  ه��ذا  اأن  الطبية  ال�شارقة  منطقة  مدير  ال��زرع��وين  اهلل 
الدائرة  بني  التن�شيق  عملية  على  الوقوف  اإىل  يهدف  التن�شيقي 
و وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع والذي �شي�شهم يف تعزيز التعاون 
اإىل توفر  ي��ه��دف  ب��ني اجل��ه��ات املحلية واالحت���ادي���ة و  وال��ت��ك��ام��ل 
احلياة االآمنة وال�شحية الأفراد املجتمع ..و�شيعقب هذا االجتماع 
التعاون  اآل��ي��ات  وتعزيز  القادمة  التن�شيقية  اللقاءات  من  �شل�شلة 
وحت��ق��ي��ق االأه������داف اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل���ل���وزارة امل��ن��ب��ث��ق��ة م��ن روؤي���ة 
ال�شحة  وزارة  ممثلي  االجتماع  ح�شر   .  2021 االإم����ارات  دول��ة 
القا�شمي،  وم�شت�شفى  الطبية،  ال�شارقة  منطقة  املجتمع/  ووقاية 
الذيد،  وم�شت�شفى  واالأط����ف����ال،  ل��ل��ن�����ش��اء  ال��ق��ا���ش��م��ي  وم�شت�شفى 

وم�شت�شفى خورفكان، وم�شت�شفى كلباء، وم�شت�شفى اجلامعة / .

ح�ارات امل�ستقبل تر�سم خارطة الت�جهات اجلديدة يف قطاع التعليم
•• دبي-وام:

عقدت موؤ�ش�شة القمة العاملية للحكومات �شمن �شل�شلة حوارات امل�شتقبل 
الرابعة  ال���دورة  يف  االإم����ارات  دول��ة  حكومة  مل�شار  ا�شتكمااًل  ج��اءت  التي 
اأ�شبوع دبي للم�شتقبل، جل�شة  العاملية و�شمن فعاليات  امل�شتقبل  ملجال�س 
حوارية تفاعلية ا�شت�شرفت خارطة التوجهات اجلديدة يف قطاع التعليم.

عام هيئة  املديرين مدير  رئي�س جمل�س  الكرم  الدكتور عبداهلل  و�شارك 
املهارات  "تعليم  ب��ع��ن��وان  جل�شة  يف  دب��ي  يف  الب�شرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة 
مدير  ميت�شل  كيفن  الربوفي�شور  �شارك  فيما  للم�شتقبل"،  ال�شخ�شية 
الرئي�س  كيالت�شاند  راج��ني  والدكتور  ال�شارقة  يف  االأمريكية  اجلامعة 
"م�شتقبل  بعنوان  جل�شة  يف  العاملية  "دود�شال"  ملجموعة  التنفيذي 
ملن�شة  املوؤ�ش�س  ال�شريك  بلو  واألني  التعليم واأهم التغرات يف 2020"، 

جل�شة بعنوان "اأمناط هجرة العقول حول العامل". اإن" يف  "لينكد 
وركز املتحدثون على اأهم املهارات التي تر�شم مالمح عام 2020، واأبرز 

التحديات التي يواجهها قطاع التعليم والفر�س التي ت�شهم يف تطويره 
القادرين على  الكفاءات  اأ�شحاب  بناء جيل من  امل�شاهمة يف  ومتكنه من 
االإبداع واالبتكار من خالل تنمية مهاراتهم ومعارفهم وتعزيز خرباتهم 
لتوظيفها يف �شناعة وتطوير مناذج العمل احلكومي امل�شتقبلي يف املرحلة 
املقبلة. واأكد امل�شاركون يف اجلل�شة اأهمية تطوير ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات 
ال�شتقطاب  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  اجلهات  بني  بال�شراكة  جديدة 
وتزويدهم  واالجتماعية  ال�شخ�شية  خرباتهم  وتنمية  املهارات  اأ�شحاب 
ا���ش��ت��ب��اق��ي��ة للتحديات  اإي���ج���اد ح��ل��ول  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  ال���الزم���ة  ب������االأدوات 

امل�شتقبلية يف خمتلف املجاالت.
وا���ش��ت��ع��ر���س ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ال��ك��رم رئ��ي�����س جمل�س امل��دي��ري��ن ومدير 
املهارات  "تعليم  جل�شة  يف  دب��ي،  يف  الب�شرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  ع��ام 
التعليم على  التي ي�شهدها  املت�شارعة  التطورات  ال�شخ�شية للم�شتقبل"، 
مالمح  ر�شم  يف  التكنولوجيا  ودور  االإم���ارات،  دول��ة  ويف  العامل  م�شتوى 
ليتمكن  للطالب،  ال�شخ�شية  املهارات  تطوير  واأهمية  التعليم  م�شتقبل 

و�شائل  وت��ط��وي��ع  اجل��دي��دة  ال��ق��ط��اع��ات  ا�شتك�شاف  م��ن  اجل��دي��د  اجل��ي��ل 
التكنولوجيا وتوظيفها يف �شناعة م�شتقبل اأف�شل.

واأكد الكرم اأهمية اإعادة ت�شميم املهارات احلالية بالرتكيز على االحتياجات 
امل�شتقبلية، من خالل االطالع على اال�شرتاتيجيات التعليمية املطبقة يف 
تعليمية  رحلة  ت�شميم  يف  تطويرها  واإمكانات  جناحها  واأ�شباب  العامل، 
�شاملة ت�شكل فيها املهارات ال�شخ�شية واالجتماعية ركيزة اأ�شا�شية للعبور 
اإىل امل�شتقبل، وتطرق اإىل اأبرز املبادرات والربامج املتوقع اإطالقها خالل 

العام املقبل مبا ي�شمن تعزيز عملية تعليمية فاعلة.
ناق�س   "2020 يف  ال��ت��غ��رات  واأه�����م  ال��ت��ع��ل��ي��م  "م�شتقبل  ج��ل�����ش��ة  يف  و 
الربوفي�شور كيفن ميت�شل ال�شكل اجلديد للتعليم العايل الذي تفر�شه 
التحوالت التكنولوجية على م�شتوى العامل، واأبرز التحديات التي تواجه 
اجلامعات وموؤ�ش�شات البحث العلمي خالل العام املقبل من خالل و�شع 

روؤى جديدة للمهارات امل�شتقبلية التي يتعلمها اجليل اجلديد.
واأكد الدكتور راجني كيالت�شاند الرئي�س التنفيذي ملجموعة "دود�شال" 

العاملية خالل اجلل�شة، اأن اأحد اأهم عوامل النجاح يف نقل قطاع التعليم 
واجلامعات  املدار�س  يف  التكنولوجيا  تبني  يتمثل  متقدمة،  مرحلة  اإىل 
دون  منهم  مبا�شر  ب�شكل  الطالب  يتعلم  بحيث  التعليمية،  واملوؤ�ش�شات 
التعليم  اأبرز املفاهيم اخلاطئة عن م�شتقبل  اإىل  وجود و�شيط، متطرقاُ 
لبناء  تطبيقها  اخلا�س  والقطاع  للحكومات  ميكن  التي  احللول  واأه��م 

منظومة تعليم م�شتقبلية اأف�شل.
اإن" يف  "لينكد  ملن�شة  املوؤ�ش�س  ال�شريك  بلو  األ��ني  اأك��د  مت�شل،  �شياق  يف 
العاملية تفر�س  "اأمناط هجرة العقول حول العامل" اأن الرقمنة  جل�شة 
حتوالت جذرية على اأمناط هجرة العقول والتغيرات املتوقعة يف امل�شهد 

العاملي للموارد الب�شرية.
يركز  ا�شرتاتيجي  تخطيط  نحو  احلكومات  توجه  اأهمية  اإىل  م�شراً   
على ا�شتقطاب وتعزيز املهارات العاملية يف املجال الرقمي، وتطوير بيئة 
جاذبة للكفاءات العاملية وتنمية قدراتها ل�شد الفجوة املهارية بني خمتلف 

القطاعات.

الحتاد الن�سائي يعرف مب�سابقة اأقدر لالأ�سرة الآمنة رقميا 

لتمكني ال�شباب رقميا".
�شلمان  حممد  اأو���ش��ح  جانبه  م��ن 
اأقدر  برنامج  يف  تدريب  اأخ�شائي 
اأقدر  برنامج  م�شابقة  اأه���داف  اأن 

خا�شة  احل���ي���اة  ن���واح���ي  خم��ت��ل��ف 
الذكية  االأجهزة  ا�شتخدام  تقنيات 

والتوا�شل االجتماعي .
ال�شافعي  زاخ����ر  اأ����ش���ار  ج��ه��ت��ه  م���ن 

امل�شاريع  وا���ش��ت��ث��م��ار  م���ه���ارات���ه���م 
وتنميتها.. الفتا اإىل بع�س احللول 
بالتقنيات  تتعلق  ال��ت��ي  للم�شاكل 
واالإنرتنت وب�شلوك الطفل ب�شبب 

لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة 
تكثيف  ب�شرورة  االأ�شرية  التنمية 
ال��ت��وع��ي��ة ل����دى امل������راأة واالأ�����ش����ر يف 

للمو�شم اخلام�س هو اإ�شراك جميع 
فئات املجتمع يف العملية التوعوية 
الوطنية  الوثيقة  حم��اور  وتفعيل 
اإبراز  املجتمع على  اأف��راد  وت�شجيع 

اأقدر  برنامج  يف  تدريب  اأخ�شائي 
وهي  امل�شابقة  اأن���واع  اإىل  للتمكني 
و"اأقدر  النا�شئة"  لتوعية  اأقدر   "
و"اأقدر  رقميا"  االآم���ن���ة  ل��الأ���ش��ر 

•• اأبوظبي- وام:

نظم االحتاد الن�شائي العام بالتعاون 
مع برنامج "اأقدر للتمكني " ور�شة 
لالأ�شرة  اأق���در  مب�شابقة  للتعريف 
الدوائر  مل��وظ��ف��ي  رق��م��ي��ا   االآم���ن���ة 

احلكومية واملحلية .
وقالت �شعادة نورة ال�شويدي مديرة 
الهدف  اإن  العام  الن�شائي  االحت��اد 
م����ن ال���ور����ش���ة ه����و ال���ت���ع���رف على 
االأ�شرة  تطبقها  مم��ار���ش��ة  اأف�����ش��ل 
اأف���راده���ا ع��ن��د التعامل  اأح���د  ع��ل��ى 
الذكية،  واالأج��ه��زة  التقنيات،  م��ع 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  وو����ش���ائ���ل 

�شمن نطاق املنزل .
ال��ور���ش��ة وغرها  اأن ه��ذه  وذك���رت 
االحتاد  ينظمها  التي  ال��ور���س  من 
�شمو  ت���وج���ي���ه���ات  اإط�������ار  يف  ت����اأت����ي 
ال�������ش���ي���خ���ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 

االأجهزة الذكية.
وتطرق اإىل الهدف من " م�شابقة 
االأ���ش��رة االآم��ن��ة رقميا " وه��و خلق 
مفهوم االأ���ش��رة االآم��ن��ة م��ن خالل 
الرقمي  ال����وع����ي  م�������ش���ت���وى  رف�����ع 
التقنيات  الأن  ن��ظ��را  االأ���ش��رة  ل��دى 
احتياجات  م��ن  اأ�شا�شيا  ج��زءا  تعد 

االأطفال.
اال����ش���رتاك  ط��ري��ق��ة  اأن  واأو�����ش����ح 
ترغب  التي  املمار�شة  وهي حتديد 
م�شكلة  حل���ل  بتطبيقها  االأ����ش���رة 
منها  يعاين  التي  االأج��ه��زة  اإدم���ان 
اأحد اأفراد االأ�شرة، والبدء بتطبيق 
امل���م���ار����ش���ة وت���وث���ي���ق االأدل��������ة على 
لعر�س  مقطع  وت�شجيل  تاأثرها، 
اخل���ال����ش���ة م����ن جت���رب���ة االأ�����ش����رة 
امل���م���ار����ش���ة.. فيما  ل��ت��ط��ب��ي��ق ه����ذه 
اأعطى اأمثلة على مو�شوع امل�شاركة 
واأن���واع���ه���ا و���ش��روط��ه��ا واجل�����دول 

الزمني للم�شابقة.

مركز حممد بن را�سد للف�ساء يفتح باب الن�سمام لربنامج اأبحاث عل�م الف�ساء للطلبة اجلامعين 2020
•• دبي-الفجر:

اإطار ا�شرتاتيجية مركز حممد  يف 
الفر�شة  الإتاحة  للف�شاء  را�شد  بن 
للتدريب  ال�������ش���ب���اب  ج���ي���ل  اأم��������ام 
بحثية  وم��ه��ارات  خ��ربات  واكت�شاب 
اأطلق  ال���ك���واك���ب،  ع���ل���وم  يف جم����ال 
املركز الدورة ال�شاد�شة من برنامج 
للطلبة  ال���ف�������ش���اء  ع���ل���وم  اأب����ح����اث 
2020، للطالب  لعام  اجلامعيني 
اجلامعية  بال�شنوات  االإم��ارات��ي��ني 
)غر  وال��راب��ع��ة،  والثالثة  الثانية 
يف   ،)2020 �شيف  يف  اخلريجني 

تخ�ش�شات العلوم والهند�شة.
فر�شة  للطالب  ال��ربن��ام��ج  ويتيح 
العمل على م�شاريع بحثية مبجال 
ع����ل����وم ال���ف�������ش���اء م���ث���ل ال���ربجم���ة 

اأكادميية،  عاملية  املعرفة مع جهات 
وه�������ي: خم���ت���رب ال����غ����الف اجل����وي 
 LASP(( ال���ف�������ش���اء  وف����ي����زي����اء 
ب����ول����در،  ك�������ول�������ورادو  يف ج���ام���ع���ة 
وج���ام���ع���ة اأري�����زون�����ا ال�����ش��م��ال��ي��ة يف 
وخمترب  االأمريكية،  اأريزونا  والية 
كاليفورنيا  بجامعة  الف�شاء  علوم 
اجلوية  االأر�شاد  بركلي، وخمترب 
يف   )LMD(الديناميكي

فرن�شا".
خالل  اأث��ب��ت  الربنامج  "اأن  وت��اب��ع، 
اإعداد  يف  جن��اح��ه  املا�شية  االأع����وام 
عاٍل  اإم��ارات��ي��ة على م�شتوى  ك��وادر 
م�شروع  يف  للم�شاركة  الكفاءة  من 
الدورة  اأن  موؤكدا  االأمل"،  "م�شبار 
ه�����ذا ال����ع����ام ����ش���ت���ك���ون ع���ل���ى درج����ة 
تتزامن  حيث  ال��ت��م��ّي��ز؛  م��ن  عالية 

امليكانيكية وغرها من تخ�ش�شات 
علمية، ومت تدريبهم من قبل فرق 
حملية وعاملية، وتنوعت امل�شروعات 
لت�شمل:  الطالب  عليها  التي عمل 
ف��ق��دان وت��ق��ل��ب��ات ال��غ��الف اجلوي 
واخلوا�س  املريخ،   لكوكب  العلوي 
الطيفية مليثانول اجلليد يف درجات 
احل�����رارة امل��خ��ت��ل��ف��ة، وامل��ق��ارن��ة بني 
البنف�شجية،  فوق  االأ�شعة  انبعاثات 
اأك�شيد  ث����اين  غ����از  وم�������ش���ت���ودع���ات 
واملعادن  ال��ك��وك��ب،  ع��ل��ى  ال��ك��رب��ون 
التي تدعم وجود املاء ال�شائل على 
وج��ود حياة،  وال��دالئ��ل على  املريخ 
البحثية  املو�شوعات  م��ن  وغ��ره��ا 

الهامة.
16 ورق����ة  ال����ط����الب  ك����م����ا  ق������دم 
متعلقة  دولية  موؤمترات  يف  علمية 

ا�شتف�شاراتهم  اأو  طلباتهم  باإر�شال 
reu@ :على الربيد االإلكرتوين
mbrsc.ae، علما اأن اآخر موعد 

للت�شجيل 1 يناير 2020.
واجلدير بالذكر، اأن برنامج اأبحاث 
اجلامعيني  للطلبة  الف�شاء  علوم 
م�شروع  م����ب����ادرات  ���ش��م��ن  ي���ن���درج 
االإمارات ال�شتك�شاف املريخ "م�شبار 
مركز  اأن  اإىل  وي�������ش���ار  االأمل". 
يتوىل  للف�شاء،  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ واالإ�����ش����راف على 
م�شروع االإمارات ال�شتك�شاف املريخ 
والتعليمية  ال��ع��ل��م��ي��ة  وم���ب���ادرات���ه 
والتوعوية املختلفة. كذلك ي�شرف 
امل���رك���ز ع��ل��ى ك��اف��ة م���راح���ل عملية 
امل�شبار  واإر����ش���ال  وت��ن��ف��ي��ذ  ت�شميم 
وتقوم   .2020 ال��ع��ام  يف  للف�شاء 

النماذج،  واإع���داد  البيانات  وحتليل 
العلمي  ال���ف���ري���ق  اإ������ش�����راف  حت����ت 
للف�شاء،  را���ش��د  ب��ن  حممد  مبركز 
امل�شاركة  ف���ر����ش���ة  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
ال�شركاء  م����راك����ز  يف  اأب�����ح�����اث  يف 
الواليات  يف  للمركز  االأك��ادمي��ي��ني 
خالل  وفرن�شا،  االأمركية  املتحدة 
الفرتة من �شهر مايو اإىل اأغ�شط�س 

لعام 2020.  
كان الربنامج قد حظي يف ال�شنوات 
طالباً   29 مب�������ش���ارك���ة  ال�����ش��اب��ق��ة 
اإم���ارات���ي���اً ي��در���ش��ون داخ����ل وخ���ارج 
متنوعة  ت��خ�����ش�����ش��ات  يف  ال����دول����ة 
والهند�شة  الف�شاء  هند�شة  ت�شمل 
والريا�شيات  والفيزياء  الكهربائية 
والنظيفة  امل����ت����ج����ددة  وال����ط����اق����ة 
والهند�شة  الكيميائية  والهند�شة 

م���ع م��وع��د اإط�����الق م�����ش��ب��ار االأم���ل 
جانبها،  وم��ن  املريخ".  كوكب  اإىل 
املطرو�شي،  ح�شة  املهند�شة  قالت 
البيانات  حتليل  اإدارة  فريق  قائد 
االأمل"  "م�شبار  مب�شروع  العلمية 
مبركز حممد بن را�شد للف�شاء، اإن 
م�شاركة الطالب يف املهمة العلمية 
للم�شبار، من خالل برنامج اأبحاث 
اجلامعيني  للطلبة  الف�شاء  علوم 
التزود  على  �شت�شاعدهم   ،2020
وحتليل  يف  ال����الزم����ة  ب����اخل����ربات 
البيانات املتعلقة بالكوكب االأحمر، 
جديد  ج��ي��ل  ب��ن��اء  يف  �شت�شهم  ك��م��ا 
يف  اال���ش��ت��ك�����ش��اف  م�����ش��رة  ي�شتكمل 
للراغبني  وميكن  الف�شاء".  قطاع 
يف االلتحاق ب�"برنامج علوم اأبحاث 
اجلامعيني"  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال���ف�������ش���اء 

وكوكب  اجلوي  والغالف  بالف�شاء 
امل����ري����خ واالإ�����ش����ع����اع����ات وامل����ج����االت 

املغناطي�شية وغرها.
عمران  املهند�س  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
����ش���رف، م��دي��ر م�����ش��روع االإم������ارات 
"م�شبار االأمل"،  ال�شتك�شاف املريخ 
يف  تتجلى  ال��ربن��ام��ج  اأه����داف  "اإن 
عالية  اإماراتية  ب�شرية  م��وارد  بناء 
الكفاءة يف جمال ا�شتك�شاف الف�شاء 
والكواكب ب�شكل خا�س، اإ�شافة اإىل 
تطوير املعرفة يف االأبحاث العلمية 
من  التي  الف�شائية،  والتطبيقات 
امل��م��ك��ن اأن ت�����زّود ال��ق��ط��اع ب�����اأدوات 

وبيانات جديدة ُي�شتفاد منها".
واأو�شح عمران �شرف، اأن "الربنامج 
عاملية  ب�شراكات  ينطلق  العام  ه��ذا 
م��ت��م��ي��زة م���ن خ���الل ب��رن��ام��ج نقل 

بالتمويل  للف�شاء  االإم��ارات  وكالة 
امل�شروع،  العام على هذا  واالإ�شراف 
ت�����ش��ت��غ��رق هذه  اأن  امل��خ��ط��ط  وم���ن 
امل�شبار  ل��ي��دخ��ل  اأ���ش��ه��ر   7 ال��رح��ل��ة 
م�����داره ح���ول ال��ك��وك��ب االأح���م���ر يف 
مع  يتزامن  وال��ذي   ،2021 العام 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  احتفاالت 
ال�50  ال��ذه��ب��ي  باليوبيل  امل��ت��ح��دة 

ليومها الوطني.

ت�شمنت اأكرث من 2500 �شكل هند�شي

بلدية منطقة الظفرة تزين مدن املنطقة احتفاًل بالي�م ال�طني 48 
•• الظفرة -الفجر:

بداأت بلدية منطقة الظفرة تركيب اأعمال الزينة على م�شتوى مدن املنطقة 
ت�شكيالت  وت�شمل  واالأرب��ع��ني.  الثامن  الوطني  باليوم  لالحتفال  ا�شتعداداً 
املنا�شبة  وح��ي  م��ن  م�شتمدة   D3 وجم�شمات  وط��ن��ي��ة،  ول��وح��ات  هند�شية 

الغالية على نفو�شنا وروح االحتاد وعام الت�شامح، باالإ�شافة اإىل الرقم 48 
ال��ذي يرمز مل��رور ثمانية واأرب��ع��ني عاماً على احت��اد دول��ة االم���ارات بف�شل 
املغفور  االم��ارات  نه�شة وح�شارة  باين  را�شهم  املوؤ�ش�شني على  االآب��اء  جهود 
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، وت�شر قيادتنا 
الر�شيدة على نهج التطوير والتح�شني الإ�شعاد املجتمع، ودولتنا الغالية تنعم 

الرئي�شية  ال�شوارع  بتزيني  الظفرة  بلدية منطقة  واالأم��ان.  وتقوم  باالأمن 
ومداخل املدن وتزيني مباين البلدية ومباين الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية 

ابتهاجاً باليوم الوطني الثامن واالأربعني.
ومبنى  زاي��د  مبدينة  الرئي�شي  ال�شارع  يف  اإلكرتونية  �شا�شات  تركيب  ويتم 
البلدية، وديوان ممثل احلاكم مبنطقة الظفرة، اإىل جانب تزيني احلدائق 

واملرافق الرتفيهية واأعمدة االإنارة واالأ�شجار باألوان �شوئية ترمز لعلم دولة 
االمارات العربية املتحدة. 

الدوائر  من  واحل�شور  امل�شاركني  على  وال�شاالت  ال�شعارات  البلدية  وت��وزع 
م�شاركة  تعزيز  بهدف  باملنطقة،  املدار�س  وطالبات  طالب  وعلى  احلكومية 

املجتمع وتفعيل دوره. 
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اأخبـار الإمـارات

تطبيق ذكي لدعم الطالب من اأ�سحاب الهمم يف�ز مب�ؤمتر اأبحاث ال�سحة العامة يف جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي 2019
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  نيويورك  جامعة  نظمت 
ال������دورة ال�����ش��ن��وي��ة ال�����ش��اد���ش��ة من 
العامة،  ال�����ش��ح��ة  اأب���ح���اث  م��وؤمت��ر 
حلول  الب����ت����ك����ار  ����ش���ع���ى  وال����������ذي 
للتحديات التي تواجه ال�شباب من 
االإمارات.  دولة  يف  الهمم  اأ�شحاب 
فكرة  اأن  اإىل  اجل��ام��ع��ة  واأ�����ش����ارت 
ال��ع��ام م�شتوحاة من  ه��ذا  امل��وؤمت��ر 
فعاليات االأوملبياد اخلا�س االألعاب 
التي   ،"2019 "اأبوظبي  العاملية 
مار�س  �شهر  االإم����ارة  ا�شت�شافتها 

املا�شي. 
الذي  عجمان  فريق  مقرتح  وف��از 
االأول،  باملركز  "�شوا"  ا�شم  يحمل 
وهو عبارة عن تطبيق يعمل على 
متكني الطالب من اأ�شحاب الهمم 
من التوا�شل مع فريق م�شاعد من 
الطالب، من خالل اختيار الدعم 
االأ�شبوعي،  اأو  العاجل  اأو  الفوري 
من  الطالب  ت�شجيع  اإىل  ويهدف 
ال�شفوف  حل�شور  الهمم  اأ�شحاب 
وت�شمن  اجل��ام��ع��ي��ة.  ال���درا����ش���ي���ة 
الفريق الفائز كل من هيون �شونغ 
نيويورك  ومعز ح�شن من جامعة 

الطالب  انق�شم  امل��وؤمت��ر،  وخ���الل 
تعاونية  ب�شورة  ف��رٍق، وعملوا  اإىل 
ل���ت���ط���وي���ر م����ق����رتح����ات ت���ت���ن���اول 
اإج������������راءات ال���ت���دخ���ل امل���م���ك���ن���ة يف 
خ�شي�شاً  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  جم���ال 
الأ�شحاب الهمم من ال�شباب، ومن 
التحكيم.  اأم��ام جلنة  ثم تقدميها 
الفائز  امل����ق����رتح  ت��ن��ف��ي��ذ  و���ش��ي��ت��م 
املحلية  ال��ه��ي��ئ��ات  اإىل  وت��ق��دمي��ه 
العامة  ال�شحة  جم��ال  يف  املعنية 
الإج��راء تقييم كامل، وذلك بدعم 
العامة  ال�شحة  اأبحاث  مركز  من 

يف جامعة نيويورك اأبوظبي.
على  ال���ق���ي���وي���ن  اأم  ف���ري���ق  وح������از 
���ش��ه��ادة ت��ق��دي��ر الق��رتاح��ه��م الذي 
يحمل ا�شم "برنامج ت�شكيل الثقة 
اإىل  ي���ه���دف  وال������ذي  التدريبي" 
تعزيز التوا�شل بني اأ�شحاب الهمم 
من  ال�شحية،  اخلدمات  ومقدمي 
اأ�شا�شية  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  خ���الل 
لطلبة  مقدمة  اأ�شبوعاً   ١٤ مدتها 

كليات الطب.
املتحدثني  ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م���ن���ت 
الرئي�شيني خالل املوؤمتر كاًل من 
اإمي���ان ج���اد، عميد كلية  االأ���ش��ت��اذة 
الرتبية يف اجلامعة الربيطانية يف 

امل��ق��رتح ال���ذي ق��دم��ن��اه. ووّف���ر لنا 
العامة  ال�����ش��ح��ة  اأب���ح���اث  م���وؤمت���ر 
اإىل  واال���ش��ت��م��اع  ل��الل��ت��ق��اء  من�شة 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن االأف���ك���ار 
التي تعك�س دعمنا الأ�شحاب الهمم 

ب�شورة عملية ومفيدة". 
يقرب  م��ا  م�شاركة  امل��وؤمت��ر  و�شهد 
من 50 طالباً جامعياً من خمتلف 
اجل��ام��ع��ات يف ال��دول��ة، م��ن بينهم 
نيويورك  جامعة  من  طالباً   25

اأب��وظ��ب��ي، وراف��ي��ة اأح��م��د م��ن كلية 
دب���ي ال��ط��ب��ي��ة، وزي���ن���ب ���ش��امل من 

جامعة اأبوظبي. 
����ش���ون���غ م����ن فريق  وق������ال ه���ي���ون 
الوقت  خ���الل  "متكننا  ع��ج��م��ان: 
ال���ع���م���ل على  ق�����ش��ي��ن��اه يف  ال������ذي 
م��ق��رتح��ات��ن��ا خ����الل امل����وؤمت����ر من 
ت���ب���ادل امل��ع��رف��ة واال����ش���ت���ف���ادة من 
تعاوننا  اإذ  امل�شرتكة،  اهتماماتنا 
لتطوير  اأفكارنا  تنوع  ا�شتثمار  يف 

اأبوظبي، حيث عمل الطالب على 
ت��ط��وي��ر ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة يف جمال 

ال�شحة العامة.
امل�����وؤمت�����ر ور�����ش����ة عمل  وت�������ش���م���ن 
االأوملبياد اخلا�س االألعاب العاملية، 
م�شتوى  رف����ع  اإىل  ���ش��ع��ت  وال���ت���ي 
بينما  ال��ه��م��م،  ب��اأ���ش��ح��اب  ال���وع���ي 
اخلا�س  االأوملبياد  منظمة  ت�شتمر 
ال��ف��اع��ل يف حياة  ت���اأدي���ة دوره����ا  يف 

اأ�شحاب الهمم. 

نيويورك.
ومت تنظيم موؤمتر اأبحاث ال�شحة 
فريق  ب��وا���ش��ط��ة   2019 ال��ع��ام��ة 
تاألف  ال�����ذي  االأ����ش���ا����ش���ي  امل����وؤمت����ر 
ث��م��ان��ي��ة ط����الب م���ن جامعة  م���ن 
طالب  وت��وىل  اأبوظبي،  نيويورك 
اجلامعة  يف  االأخ�����������رة  ال�������ش���ن���ة 
ح��ف�����ش��ة اأح���م���د وك�����اي وي����ن ياجن 
العام.  هذا  فريق  قيادة  م�شوؤولية 
لينربجر  اأن����دري����ا  ���ش��اه��م��ت  ك��م��ا 
جعربي، اأخ�شائية ال�شحة العامة 
اأب��وظ��ب��ي، يف  ن��ي��وي��ورك  يف جامعة 
تقدمي الدعم للموؤمتر من خالل 

دورها اال�شت�شاري.

دبى، واأندريا لينربجر - جعربي، 
واملدير  العامة  ال�شحة  اأخ�شائية 
جامعة  يف  التبغ  الأب��ح��اث  امل�شاعد 
وثاديو�س  اأب���وظ���ب���ي،  ن���ي���وي���ورك 
امل�شاعد  وامل��در���س  املنتج  �شتيجال، 
يف علوم املو�شيقى يف ق�شم درا�شات 
الفنون والعلوم االإن�شانية بجامعة 
�شور،  و�شتيفن  اأبوظبي،  نيويورك 
اأدلفي،  ج��ام��ع��ة  م��ت��ف��رغ يف  اأ���ش��ت��اذ 
واأ�شتاذ م�شارك يف جامعة نيويورك 
والتعليم  ل��ل��ف��ن��ون  ���ش��ت��اي��ن��ه��اردت 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة، وري��ن��ا راب، 
التدري�س  هيئة  وع�شو  االأ���ش��ت��اذة 
يف ق�شم االأنروبولوجيا يف جامعة 

ال�شحة  اأب���ح���اث  م��وؤمت��ر  وي�����ش��ع��ى 
الطالب  ي��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  ال���ع���ام���ة 
اأبوظبي  ن����ي����وي����ورك  ج���ام���ع���ة  يف 
لالبتكار  منارة  ي�شبح  الأن  �شنوياً 
يف جم������ال ال�������ش���ح���ة ال����ع����ام����ة يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
واملنطقة، وذلك من خالل معاجلة 
الهامة  ال�شحية  املو�شوعات  اأح��د 
ك��ل ع����ام. و���ش��ب��ق ل��ل��م��وؤمت��ر خالل 
دورات����ه امل��ا���ش��ي��ة ت��ن��اول جمموعة 
ال�شمنة  مثل  املهمة،  الق�شايا  من 
املرورية  املراهقني واحلوادث  عند 
واأمرا�س  واالأ���ش��ن��ان  الفم  و�شحة 

القلب واالأوعية الدموية.

لكفاءتها يف تقدمي خدمات متميزة

هيئة �سحة دبي وال�سع�دي الأملاين ت�قعان اتفاقية ل�ستقبال امل�ست�سفى ملر�سى عيادة اك�سب�

�سحة دبي ت�قع 4 اتفاقيات تعاون مع القطاع ال�سحي اخلا�س اإ�ستعدادا لـ»اإك�سب� 2020«

•• دبي – الفجر: 

بدبي  ال�������ش���ح���ة  ه���ي���ئ���ة  وق����ع����ت 
وامل�����ش��ت�����ش��ف��ى ال�����ش��ع��ودي االمل����اين 
، مذكرة تفاهم تق�شي  االإم��ارات 
بالتعاون والتن�شيق بني الطرفني  
عيادة  املر�شى من  نقل  يف جمال 
اك�شبو التابعة لهيئة ال�شحة بدبي 
االملاين  ال�شعودي  امل�شت�شفى  اىل 
دبي ، حيث ان امل�شت�شفى يعد من 
اك�شبو  ع��ي��ادة  اىل  امل��واق��ع  اق���رب 
اف�شل  ت��ق��دمي  ي�����ش��اه��م يف  ، مم��ا 
وتطوير  ال�����ش��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 
وانقاذ  فعاليتها  وزي��ادة  م�شتواها 
حياة املر�شى وا�شعافهم بال�شرعة 
مذكرة  ت��ن�����س  ح���ي���ث   ، امل��م��ك��ن��ة 
التفاهم على التن�شيق الكامل بني 

املدير العام لهيئة ال�شحة بدبي ، 
يف كل ما من �شاأنه حتقيق الر�شا 
واالهتمام  للمتعاملني  وال�شعادة 
اف�شل  وتقدمي  وذويهم  باملر�شى 
اخل�����دم�����ات ال���ط���ب���ي���ة وال���رع���اي���ة 
ال�شحية للجميع ، مبا متلكه من 
امكانات ت�شخرها خلدمة املر�شى 
مقدمتها  يف  وي�����اأت�����ي  وذوي�����ه�����م 
املراكز املخ�ش�شة لعالج احلاالت 
االأورام  م���رك���ز  م��ث��ل   ، احل���رج���ة 
جراحة  ومركز  الكلوي  والغ�شيل 
ال���ق���ل���ب وا����ش���ت���ق���ب���ال ال����ط����وارئ 
، ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ك���اف���ة احل�����االت 
اخلطرة ومنها اكرب مركز خا�س 
وي�شم  الدماغية  ال�شكتة  لعالج 
 ، الق�شطرة  ومركز  �شريرا   25
وجراحة القلب ا�شافة اىل جناح 

وتعزيز   ، واخل����ا�����س  احل���ك���وم���ي 
التعاون والتن�شيق بينهما لتوفر 
ال�شريعة  واال���ش��ت��ج��اب��ة  ال��رع��اي��ة 
ال��ط��اق��ة اخل��دم��ي��ة للهيئة  ورف���ع 
العناية  لتقدمي  قدرتها  وتعزيز 
ال�شحة  هيئة  واك��دت   . باملر�شى 
بالرعاية  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ة  ب��دب��ي 
انها  دب�����ي  ام��������ارة  يف  ال�����ش��ح��ي��ة 
تكوين  يف  روؤيتها  لتطبيق  ت�شعى 
ي�شمن  م��ت��ك��ام��ل  ���ش��ح��ي  ن���ظ���ام 
تقدمي اف�شل اخلدمات ال�شحية 
بالتعاون مع  �شركائها يف املوؤ�ش�شات 
ال�شحية  وامل��راك��ز  وامل�شت�شفيات 
انحاء  يف  واملنت�شرة  لها  التابعة 
امارة دبي ، ومن  هذا املنطلق كان 
حر�س الهيئة على توقيع مذكرة 
ال�شعودي  امل�شت�شفى  مع  التفاهم 

مر�شى  نقل  �شبيل  يف  اجلانبني  
عيادة اك�شبو اإىل امل�شت�شفى لتلقي 
ال���ع���الج وال���رع���اي���ة امل��ن��ا���ش��ب��ني ، 
وتقليل الوقت امل�شتغرق يف نقلهم 
وتقدمي اخلدمة الفائقة يف اأ�شرع 
االأ�شاليب  وباأف�شل  ممكن  وق��ت 

املتاحة.
التفاهم  يف  توقيع  مذكرة  ياأتي 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  تنفيذ  اإط����ار 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
"رعاه اهلل" ، وحر�س �شمو ال�شيخ 
را�شد  ب����ن  ب����ن حم���م���د  ح����م����دان 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل 
ومتابعته   ، ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
القطاعني  بني  ال�شراكة  لتفعيل 

االمل������اين ، ح��ي��ث ت��ع��د م���ن اكرب 
مقدمي الرعاية ال�شحية يف دبي 
، وت�شمن الهيئة تزويده ببيانات 
وم�����ش��ت��ن��دات امل���ر����ش���ى وا����ش���راك 
يف  االمل���اين  ال�����ش��ع��ودي  امل�شت�شفى 
الوهمية  وال��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��م��اري��ن 
اخل����ا�����ش����ة ب�����ظ�����روف ال�����ك�����وارث 
واالزم��������ات . م���ن ج��ه��ت��ه��ا ذك���رت  
املدير  ع���ث���م���ان  رمي  ال����دك����ت����ورة 
ال�شعودي  للم�شت�شفى  التنفيذي 
بتطوير  ت��رح��ب  ان��ه��ا   ، االمل�����اين 
بدبي  ال�شحة  هيئة  م��ع  التعاون 
الكاملة  ال�شراكة  اىل  وتتطلع   ،
وال���ف���ع���ال���ة م��ع��ه��ا وي�����ش��ع��ده��ا ان 
باعلى  ال��ه��ي��ئ��ة  ادارة  م���ع  ت��ن�����ش��ق 
م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا م���ع م���ع���ايل حميد 
االدارة   جمل�س  رئي�س  القطامي 

•• دبي -وام:

اأربع  ب��دب��ي  ال�����ش��ح��ة  هيئة  وق��ع��ت 
ات����ف����اق����ي����ات ت�����ع�����اون م�����ع ك�����ل من 
م�شت�شفيات الزهراء يف دبي و" اإن 
االأملاين  وال�شعودي  �شرويال"  اإم 
و" ميدكلينيك بارك فيو " وذلك 
يف اإطار حر�شها على دعم منظومة 
التي  املتكاملة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
العاملي  احلدث  ال�شتقبال  اأ�ش�شتها 

الكبر "اإك�شبو 2020 دبي ".
وقع االتفاقيات عن الهيئة الدكتور 
التنفيذي  امل���دي���ر  ك���اظ���م  ي��ون�����س 
ملوؤ�ش�شة دبي للرعاية ال�شحية وعن 
م�شت�شفى الزهراء الدكتور مهمني 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��غ��ن��ي  ع��ب��د 
 " ع��ن  وقعها  فيما   .. للم�شت�شفى 
اأ�شي�شكومار  الدكتور  �شي"  اإم  اإن 
اإم. جاي�شوال نائب العمليات وعن 
رمي  ال��دك��ت��ورة  االأمل����اين  ال�شعودي 
عثمان املديرة التنفيذية ملجموعة 
االإم��������ارات وعن  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات يف 
فيو  بارك  "ميدكلينيك  م�شت�شفى 
الرئي�س  فتحي  ط��ارق  الدكتور   "
ال�شرق  يف  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

االأو�شط.
بدعم  االأرب��ع  االتفاقيات  وتق�شي 
جهود هيئة ال�شحة بدبي الرامية 
اإىل توفر مناخ �شحي اآمن لرواد 
اإك�����ش��ب��و وت���ق���دمي خ���دم���ات طبية 
تعزيز  ج��ان��ب  اإىل  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة 
اأية  مع  التعامل  الهيئة يف  ق��درات 

حاالت طارئة حمتملة.
كاظم  ي���ون�������س  ال����دك����ت����ور  وق�������ال 
ال�شحة  هيئة  اإن  ال��ت��وق��ي��ع  ع��ق��ب 

و�شمان  الرعاية  م�شتويات  اأع��ل��ى 
توفر خدمات طبية متكاملة لرواد 
اأن  اإىل  واأ���ش��ار  وال��زائ��ري��ن  اإك�شبو 
تو�شيع  يف  و�شعا  تدخر  لن  الهيئة 
نطاق �شراكتها مع جميع املوؤ�ش�شات 
من اأجل ا�شتدامة خدماتها خالل 

انعقاد احلدث الكبر وبعده.
ال��دك��ت��ور مهيمن  ع��رب  م��ن جانبه 
بامل�شاهمة  الفخر  عن  الغني  عبد 
يف ه��ذه امل��ب��ادرة ال��ت��ي ت��دع��م هيئة 
بتوفر  التزامها  بدبي يف  ال�شحة 
جلميع  العاجلة  الطبية  الرعاية 
 ..  2020 اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  زوار 
اأ�شي�شكومار  الدكتور  اأع��رب  بينما 
اإم. جاي�شوال عن تقدير م�شت�شفى 
هيئة  مع  ل�شراكته  �شي"  اإم  "اإن 
وت����ع����اون����ه معها  ب���دب���ي  ال�������ش���ح���ة 
الطبية  اخل��دم��ات  اأف�شل  لتوفر 

للم�شاركني يف اإك�شبو.
ب�����دوره�����ا ذك������رت ال����دك����ت����ورة رمي 
م�شت�شفيات  جمموعة  اأن  عثمان 
ال�������ش���ع���ودي االأمل�������اين ت��ت��ط��ل��ع اإىل 
ال�����ش��راك��ة ال��ك��ام��ل��ة وال��ف��ع��ال��ة مع 
كل  يف  التن�شيق  وي�شعدها  الهيئة 
و�شعادة  ر�شا  حتقيق  �شاأنه  من  ما 
املتعاملني خا�شة املر�شى وتقدمي 
اأف�شل اخلدمات الطبية والرعاية 
ل��ل��ج��م��ي��ع مب����ا متلكه  ال�����ش��ح��ي��ة 
م��ن اإم��ك��ان��ي��ات ت�����ش��خ��ره��ا خلدمة 
الدكتور  اأب�����دى  ف��ي��م��ا  امل���ر����ش���ى.. 
م�شت�شفى  ت��ق��دي��ر  ف��ت��ح��ي  ط�����ارق 
" للتعاون  "ميدكلينيك بارك فيو 
امل�شتويات  ك���ل  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع 
خا�شة ما يت�شل باحلاالت الطارئة 

التي ميكن امل�شت�شفى .

تو�شيع  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س 
ن��ط��اق ه���ذه ال�����ش��راك��ة م���وؤك���دا اأن 
هناك م�شت�شفيات ومراكز وعيادات 
طبية خا�شة رائدة تقوم بوجباتها 
ومن  املجتمع  جتاه  وم�شوؤولياتها 
اأكر  جمتمع  اإىل  ال��و���ش��ول  اأج���ل 

ال�شحي  القطاع  اإىل  تنظر  بدبي 
اخلا�س بكل تقدير بو�شفه �شريكا 
مراحل  يف  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا 
التطوير والتحديث التي ي�شهدها 
وهي  دبي  القطاع احليوي يف  هذا 
ت��ع��م��ل دائ���م���ا ع��ل��ى ا���ش��ت��ث��م��ار كل 

�شحة و�شعادة.
لتاأمني  اال���ش��ت��ع��دادات  اأن  واأو���ش��ح 
تتطلب  طبيا  دبي   2020 اإك�شبو 
من  ���ش��واء  اجل��ه��ود  جميع  ت�شافر 
القطاع ال�شحي اخلا�س اأو اجلهات 
املعنية وذات العالقة للو�شول اإىل 

كل امكاناتها املتاحة لتنفيذ ذلك 
ال�����ش��ع��ودي االمل����اين  ان  ، خ��ا���ش��ة 
الدولية  اللجنة  باعتماد  يتمتع 
امل�شرتكة والكلية االمريكية لعلم 
االمرا�س واملختربات ، ا�شافة اىل 
اعتماد اللجنة العاملية املتخ�ش�شة 

خم�ش�س لعالج االطفال وجميع 
وا�شافت   . امل��ر���ش��ي��ة  ح���االت���ه���م 
دكتورة رمي ان امل�شت�شفى لن تاألو 
النتائج  حتقيق  �شبيل  يف  ج��ه��دا 
املذكرة  ه��ذه  م��ن توقيع  امل��رج��وة 
مع هيئة ال�شحة بدبي ، و�شتقدم 

يف جودة ال�شياحة العالجية ، مبا 
ي��ت��واف��ق م��ع روؤي����ة دب���ي وتطلعها 
الدويل  للمعر�س  مبهر  ل��ن��ج��اح 
�شيزوره  ال����ذي   2020 اك�����ش��ب��و 
نحو 25 مليون �شيفا من جميع 

انحاء العامل.

�سحة دبي ت�ستعر�س تطبيق براعم  يف اك�سب� اأ�سحاب الهمم
•• دبي-وام:

يف  م�شاركتها  خ���الل  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة  ت�شتعر�س 
حاليا  الهمم" املقام  اأ�شحاب  "اك�شبو  معر�س  فعاليات 
يف مركز دبي التجاري العاملي خدمة الك�شف املبكر عن 
االإعاقة النمائية لدى االأطفال "تطبيق براعم" للفئة 

العمرية من ت�شعة اأ�شهر وحتى �شت �شنوات.
ال�شوؤون  اإدارة  مدير  احلمادي  حنان  الدكتورة  واأك��دت 
بدبي  ال�شحة  بهيئة  ال�شحية  الرعاية  بقطاع  ال�شحة 
على اأهمية هذه اخلدمة التي تاأتي �شمن ا�شرتاتيجية 
دبي الأ�شحاب الهمم وبرنامج الك�شف املبكر عن االإعاقة 
ال��ت��اأه��ي��ل بهدف  واإع�����ادة  وامل��ن��ب��ث��ق م��ن حم���ور ال�شحة 
وتطوير  الهمم  الأ�شحاب  املنا�شب  الت�شخي�س  تقدمي 
املبكر  الفح�س  خلدمات  النموذجية  الربامج  واختبار 

لالأطفال.
واأ�شارت اإىل اجلهود التي تقوم بها الهيئة للو�شول اىل 
خالل  م��ن  امل�شتهدفة  الفئة  م��ن  ممكنة  �شريحة  اأك��رب 
خدمات  �شمن  الهيئة  وفرته  ال��ذي  براعم"  "تطبيق 
االأهل  ي�شاعد  وال���ذي   "DHA"الر�شمي تطبيقها 
تعبئة  خ��الل  للطفل من  املبدئي  الفح�س  اج��راء  على 
اال�شتبيان اخلا�س بالك�شف عن حاالت التاأخر يف النمو 

على  للح�شول  التوا�شل  وم��ه��ارات  وال��ل��غ��وي  احل��رك��ي 
ب�شكل  الطفل  اأويل حول منو وتطور  موؤ�شرات وتقييم 
التقييم  هذا  ربط  على  الهيئة  حر�س  اىل  م�شرة  عام 
"�شالمه"  امل���وح���د  ال��ط��ب��ي االل���ك���رتوين  امل��ل��ف  ب��ن��ظ��ام 
لتمكني الطبيب من االطالع على حالة الطفل ومتابعة 

التطور النمائي للطفل.
للطفل عرب  ال����دوري  التقييم  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  واأو���ش��ح��ت 
تطبيق "براعم" خالل مراحل عمرية خمتلفة لتغطية 
اأن هذه  اإىل  خم�شة جوانب تتعلق بنمو الطفل م�شرة 
اخلدمة غر مقت�شرة على مر�شى الهيئة فقط وامنا 
متاحة للجميع حيث ميكن الأي �شخ�س حتميل تطبيق 
املتوفرة  اخل��دم��ات  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  ال��ر���ش��م��ي  الهيئة 
املبكر عن  بالك�شف  "براعم" اخلا�س  تطبيق  فيها  مبا 
اخلدمات  اإىل  ولفتت  االأط��ف��ال.  ل��دى  النمائي  التاأخر 
كالتقييم  املبكر  التدخل  برنامج  يوفرها  التي  املتعددة 
وعالج  الطبيعي  والعالج  املهني  والعالج  الت�شخي�شي 
النطق وخدمات الدعم االجتماعي موؤكدة على جاهزية 
واإم��ك��ان��ي��ات ع���ي���ادات ���ش��ح��ة ال��ط��ف��ل مب��راك��ز الرعاية 
النمائية  االإعاقات  عن  املبكر  للك�شف  االأولية  ال�شحية 
الربامج  وال��ن��ف�����ش��ي��ة وو����ش���ع  وال��ذه��ن��ي��ة  واجل�����ش��دي��ة 

العالجية ال�شاملة ملن يحتاجها من االأطفال.

اأن ام �سي للرعاية الطبية ت�فر خدمات جهاز »ريف�ل��سن �سي تي« للت�س�ير 
املقطعي الأحدث عامليًا يف م�ست�سفى رويال اأن اأم �سي يف مدينة خليفة

•• اأبوظبي-الفجر:

دخولها  عن  الطبية  للرعاية  �شي  ام  ان  جمموعة  اأعلنت 
عرب  الطبي  واالب��ت��ك��ار  التكنولوجيا  م��ن  ج��دي��دة  حقبة 
باإ�شتخدام  املقطعية  باالأ�شعة  الت�شوير  خدمات  تقدمي 
اأحدث  اأح��د  يعترب  ال��ذي  و  ت��ي(،  �شي  )ريفولو�شن  جهاز 
اأجهزة الت�شوير املقطعي عامليا بدقة 512 مقطع، حيث 
و  واح��دة  قلب  نب�شة  بزمن  كامال  القلب  بت�شوير  يقوم 
باأعلى دقة، وذلك يف م�شت�شفى اأن اأم �شي رويال يف مدينة 

خليفة باأبوظبي. وذكرت املجموعة اأن جهاز )ريفولو�شن 
اأع�شاء اجل�شم  اأي ع�شو من  ق��ادر على ت�شوير  �شي تي( 
بروتوكول  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  مم��ك��ن  اإ���ش��ع��اع  ن�شبة  ب��اأق��ل 
ذلك،  اىل  باالإ�شافة  و  الدماغية.  ال�شكتة  ت�شوير حاالت 
فاإن جهاز )ريفولو�شن �شي تي( قادر على ت�شوير االأطفال 
املر�شى بدون تخدير وباأعلى �شرعة لتفادي تاأثر حركة 
كامل  ت�شوير  اإج���راء  ميكن  و  ال�شورة،  دق��ة  على  الطفل 

للبطن واحلو�س يف ثواين معدودة.
واأو�شحت "اإن اإم �شي للرعاية الطبية " اأنها حتر�س على 

جهاز  يعترب  و  الطبية،  التكنولوجيا  ب��اأح��دث  االإ�شتثمار 
اأه��م االأمثلة على ذل��ك، وهذا  اأح��د  )ريفولو�شن �شي تي( 
ا�شتخدام  يف  املتمثلة  املجموعة  ا�شرتاتيجية  مع  يتما�شى 
بهدف  الطبية  الرعاية  جم��ال  يف  التكنولوجيات  اأح��دث 

خدمة املواطنني واملقيمني يف الدولة.
واأكدت جمموعة " اأن اأم �شي للرعاية الطبية" الرائدة يف 
اأن  والعامل  واملنطقة  الدولة  م�شتوى  على  الطبي  املجال 
يف  ي�شاهم  الطبية  للرعاية  التحتية  البنية  يف  اال�شتثمار 

بناء ركائز االقت�شاد.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وب���دع���م  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
اآل نهيان ويل  ال�شيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى  ع��ه��د 
ال�شيخ  امل�شلحة ومتابعة �شمو  للقوات 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الرئا�شة  �شوؤون  ال��وزراء وزير  جمل�س 
اآل  ب��ن زاي���د  رئ��ي�����س م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة 
االإن�����ش��ان��ي��ة.. قدمت  ل��الأع��م��ال  نهيان 
ال�شديقة  غينيا  جلمهورية  املوؤ�ش�شة 
الكهربائية بطاقة  املولدات  عددا من 
كيلوواط  اآالف   10 ت��ب��ل��غ  اإن��ت��اج��ي��ة 
العاملية  املوا�شفات  اأف�شل  وفق  تعمل 
امل�شتهدفة  املناطق  احتياجات  لتلبية 
وتاأمني متطلبات ال�شكان من الطاقة 

الكهربائية احلالية وامل�شتقبلية.
و�شحن  ب�������ش���راء  امل���وؤ����ش�������ش���ة  وق����ام����ت 
مولدات الكهرباء بعد اإجراء الفح�س 
الفني النهائي لها بح�شور وفد تقني 

كبر من ال�شركة املوردة.
دولة  املكرمة م�شاهمة من  تاأتي هذه 
االمارات للحكومة الغينية مل�شاعدتها 
لتوفر  اجلهود  من  املزيد  ب��ذل  على 
ال��ط��اق��ة ال��الزم��ة ل��ل��ب��الد ك��اأح��د اأهم 
مقومات التنمية امل�شتدامة من خالل 
قادرة  موثوقة  وطنية  �شبكة  جتهيز 
وت���ب���ادل الطاقة  ون��ق��ل  ت���وري���د  ع��ل��ى 

الكهربائية يف جميع اأنحاء البالد.
و اأكد م�شدر م�شوؤول يف موؤ�ش�شة خليفة 
بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية 
دائما  اال�شتعداد  اأمت  املوؤ�ش�شة على  اأن 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  لتنفيذ 
وترجمتها اإىل م�شاريع حيوية ت�شهم 
النامية ومنها دعم  البلدان  يف تنمية 
وتاأمني  غ��ي��ن��ي��ا  يف  ال��ك��ه��رب��اء  ق���ط���اع 

جميع  يف  الغيني  ال�شعب  احتياجات 
اأف�شل  �شراء  على  وحر�شنا  املجاالت 
هذا  االأوروب��ي��ة يف  امل�شانع  تنتجه  م��ا 

املجال.
و اأ�شار امل�شدر اإىل اأن هذه املكرمة من 
احلكومة  �شتمكن  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا 
الكهربائي  التيار  اإي�شال  من  الغينية 
للعديد من املناطق وبالتايل حت�شني 

لل�شكان فيها الفتا  املعي�شية  الظروف 
من  ك��اف��ي��ة  اإم�������دادات  وج����ود  اأن  اإىل 
ال��ط��اق��ة ���ش��ي�����ش��ه��م ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر يف 

حتفيز التنمية االقت�شادية .
اإىل  اأن��ه باالإ�شافة  اإىل  جتدر االإ���ش��ارة 
دعم الطاقة الكهربائية يف غينيا كانت 
موؤ�ش�شة خليفة االإن�شانية وبتوجيهات 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  من �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ق���د ���ش��ل��م��ت يف ���ش��ه��ر اأب���ري���ل م���ن عام 
االإمارات  دول��ة  �شعب  هدية   2014
معدات  يف  مم��ث��ل��ة  ال��غ��ي��ن��ي  ل��ل�����ش��ع��ب 
طبية تقدر قيمتها باأكر من خم�شة 
املعدات  ه��ذه  م��الي��ني دوالر والت���زال 
تعزيز  ت�شهم يف  االآن  واالأج��ه��زة حتى 
الطبية  وامل���راك���ز  امل�شت�شفيات  ع��م��ل 
والك�شف  ال���ك���ل���ى  غ�����ش��ي��ل  وم����ع����دات 
االأ���ش��ن��ان يف  االإ�شعاعي وم��ع��دات ط��ب 

العا�شمة الغينية كوناكري.

•• احلديدة-وام:

العربية  االإم����������ارات  دول������ة  ق���دم���ت 
ذراع�����ه�����ا  يف  مم����ث����ل����ة   - امل�����ت�����ح�����دة 
االأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  االإن�����ش��ان��ي��ة 
االإم�����ارات�����ي - ك��م��ي��ات ج���دي���دة من 
االأدوية و املحاليل املخربية لثالثة 
احلديدة  حمافظة  يف  طبية  مراكز 
ال�شريعة  االإ�شتجابة  برنامج  �شمن 
ال�شحي  للقطاع  املتوا�شل  الدعم  و 

يف ال�شاحل الغربي اليمني.
الطبية  امل�������ش���اع���دات  ت��ل��ك  ���ش��م��ل��ت 
التحيتا  مب���دي���ري���ة  امل��ت��ي��ن��ة  م���رك���ز 
وال�شجرة  ال���ط���ائ���ف  م����رك����زي  و 
املراكز  ال��دري��ه��م��ي وه���ي  مب��دي��ري��ة 
الثالثة التي �شارعت دولة االإمارات 
الهالل  هيئة  عرب  املتحدة  العربية 
االأحمر اإىل اإعادة ترميمها وتاأهيلها 
الطبية  ب��امل�����ش��ت��ل��زم��ات  وت���زوي���ده���ا 
وت��اأم��ني روات��ب ال��ك��ادر الطبي فيها 

املجانية  اخل��دم��ات  تقدمي  ل�شمان 
ل��ل��م��واط��ن��ني ال��ي��م��ن��ي��ني ع��ل��ى طول 

ال�شاحل الغربي اليمني.
عبدالعزيز  ال����دك����ت����ور  اأ�������ش������اد  و 
ال�شحة  مكتب  مدير  نائب  من�شر 

مب����ح����اف����ظ����ة احل�������دي�������دة ب���ال���دع���م 
االإماراتي ال�شخي واملدرو�س للقطاع 
اليمني..  ال�شحي بال�شاحل الغربي 
املرجوة يف  اأهدافه  اأنه حقق  موؤكدا 
املجانية  الطبية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 

وتخفيف  ال��ي��م��ن��ي��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 
املعاناة عن كاهلهم يف ظل الظروف 
اليمن  يعي�شها  ال��ت��ي  االإ���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ت�شريح  يف  من�شر  ق���ال  و  و���ش��ع��ب��ه. 
الت�شليم  عملية  ح�شوره  خ��الل  ل��ه 

رفقة الفريق الطبي التابع للهالل 
دف��ع��ات جديدة  :” ت�شلمنا  االأح��م��ر 
املخربية  وامل��ح��ال��ي��ل  االأدوي�������ة  م���ن 
ل��ث��الث��ة م���راك���ز ط��ب��ي��ة وف���ق حاجة 
والكميات  االأ���ش��ن��اف  م��ن  منها  ك��ل 

املطلوبة«. و نقل من�شر �شكر قيادة 
القطاع ال�شحي وكادره يف حمافظة 
احل��دي��دة ل��دول��ة االإم����ارات العربية 
ال�شعيد  ع���ل���ى  ون��ه��ج��ه��ا  امل���ت���ح���دة 
اأي���ادي���ه���ا  و  ال���ي���م���ن  االإن���������ش����اين يف 

اأث��ره��ا يف كل  ت��رك��ت  ال��ت��ي  البي�شاء 
اليمني  الغربي  ال�شاحل  م��ن  بقعة 

خا�شة و اليمن عامة.
املراكز  م������دراء  اأك�����د  ج��ان��ب��ه��م  م���ن 
الطبية الثالثة اأن الدعم االإماراتي 

ا�شتقبال  من  املراكز  مكن  املتوا�شل 
معربني  ي��وم��ي��ا..  احل���االت  ع�شرات 
ع��ن �شكر ل��دول��ة االإم����ارات التي مل 
اإىل جانب  الوقوف  تتوان يوما عن 

ال�شعب اليمني.

الإمارات تزود القطاع ال�سحي يف احلديدة بكميات من الأدوية و املحاليل املخربية

املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم : اتفاق الريا�س ير�سخ روح الت�سامح و يدعم ا�ستقرار ال�سالم يف اليمن

•• احلديدة - وام:

م�شاعدات  قافلة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  �شرت 
حتوى 40 طنا من املواد الغذائية اإىل مديرية الدريهمي 
التابعة ملحافظة احلديدة غربي اليمن وذلك �شمن برنامج 
اإىل  م�شاعداتها الغذائية املتوا�شلة لل�شعب اليمني وقوفا 
متكاملة  غذائية  �شالال  القافلة  �شملت  حمنته.  يف  جانبه 
ا�شتفاد منها 5600 �شخ�س ينتمون اإىل اأكر من 800 
اأ�شرة موزعة على ثالث قرى هي املربق و يخرت و الكتف 
الذي   - ال��دع��م  ه��ذا  ي��اأت��ي   . ال�شاحلية  غليفقة  مبنطقة 
تقدمه دولة االإم��ارات العربية املتحدة - وفق م�شح دقيق 

الغربي  ال�شاحل  ط��ول  على  ال��ق��ادرة  غ��ر  لالأ�شر  متجدد 
اإىل  و�شوال  جنوبا  تعز  مبحافظة  املندب  باب  من  اليمني 

املناطق املحررة مبدينة احلديدة �شماال.
و ع���رب امل���واط���ن���ون ال��ي��م��ن��ي��ون يف م��ن��ط��ق��ة غ��ل��ي��ف��ق��ة عن 
ظل  يف  اإل��ي��ه��م  االإم��ارات��ي��ة  امل�����ش��اع��دات  بتوا�شل  �شعادتهم 
�شكرهم  عن  واأعربوا   .. يعي�شونها  التي  ال�شعبة  االأو�شاع 
�شعبا  و  حكومة  و  قيادة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة 
اإىل ج��ان��ب��ه��م ح��ت��ى تنجلي  امل�����ش��ه��ودة  ل��وق��ف��ت��ه��ا االأخ���وي���ة 
حمنتهم .. واأ�شادوا بجهود هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
التي تتواجد اإىل جانبهم منذ حترير منطقتهم قبل نحو 

عامني.

•• اأبوظبي-وام:

�شانع  اإل��ي��ه��ا  دع��ا  ال��ت��ي  ال��ذه��ن��ي  الع�شف  جل�شات  عك�شت 
ال�����ش��ن��وات املا�شية فكرا  ال��ق��رار يف دول���ة االإم�����ارات خ��الل 
الباب على م�شراعيه  م�شتنرا وروؤي��ة قيادية فذة فتحت 
االأخر  الإ���ش��راك  وال�شعب  القيادة  ب��ني  املبا�شر  للتوا�شل 
يف عملية تطوير قطاعات حيوية تهم اجلميع من خالل 
اإبداء اآرائهم واقرتاحاتهم وبناء عالقة متينة و�شفافة مع 
دولة  اعتماد  ب��رز  و  ���ش��واء.  ح��د  على  واملقيمني  املواطنني 
اعتماد  عمليات  اأ���ش��ح��ت  حتى  اجلل�شات  لتلك  االإم�����ارات 
املبادرات الوطنية عربها ا�شلوبا اأكر ت�شاركية من خالل 
ات��اح��ة امل��ج��ال اأم���ام اأب��ن��اء االإم�����ارات ل��الإ���ش��ه��ام يف �شياغة 
امل���ب���ادرات وال����ق����رارات ال��ه��ام��ة يف ج��م��ي��ع م��ف��ا���ش��ل العمل 
احلكومي. واأدرك��ت االإم��ارات مبكرا اأن املرحلة املقبلة مبا 
مبتكرة  اآل��ي��ات  تتطلب  وط��م��وح��ات  حت��دي��ات  م��ن  حتمله 
لر�شم اخلطط وو�شع اال�شرتاتيجيات امل�شتقبلية، لذا كان 
االجتاه نحو اعتماد عملية “الع�شف الذهني” مبا متثله 
من حالة اإبداع جماعية فعالة الإيجاد حلول ت�شهم يف رفد 
اإح��داث التنمية �شاملة يف  اإىل  اجلهود احلكومية الرامية 
دي�شمرب  مطلع  يف  االإم����ارات  و�شهدت  امل��ج��االت.  خمتلف 
2013، اأكرب مبادرة ع�شف ذهني على امل�شتوى الوطني، 
حيث دعا �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دبي 
باأفكارهم  امل�شاركة  اإىل  واملقيمني  اهلل” املواطنني  “رعاه 
بتو�شيات  اخل������روج  ب���ه���دف  االإي���ج���اب���ي���ة  واق���رتاح���ات���ه���م 
والتعليم.  ال�شحة  قطاعي  تطوير  يف  ت�شهم  وم�شروعات 
ومن خالل ح�شابه على تويرت، قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
وامراأة  رج��ل  كل  من  “نريد  مكتوم:  اآل  را�شد  بن  حممد 
على  ذهني  ع�شف  جل�شة  اأك��رب  يف  اإلينا  ين�شم  اأن  وطفل 
االإطالق الإيجاد اأفكار جديدة لل�شحة والتعليم.. جت�شيدا 
اإر�شال  اإىل  داع��ي��ا  ون��اج��ح��ة،  ن�شطة  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  ل��ق��ي��ادة 
وتغريد  ال��ف��ي��دي��و  ع��رب  التعليقات  واإر����ش���ال  االق���رتاح���ات 
خ�ش�شت  اإلكرتونية  وح�شابات  مواقع  ع��دة  على  االأف��ك��ار 
 / �شموه من اجلمهور /65000  الغر�س. وتلقى  لذلك 
مقرتح حول حت�شني نظامي ال�شحة والتعليم يف الدولة، 
ثم عقد �شموه خلوة ملدة يومني مع اأع�شاء جمل�س الوزراء 
ال�شتعرا�شها ومناق�شتها وبناء عليه اعتمد جمل�س الوزراء 
جمموعة من التدابر اخلا�شة بقطاع التعليم ومن اأبرزها 
يف  امل��واد  وتطوير  اجلامعات  يف  التح�شرية  ال�شنة  الغاء 
املرحلة الثانوية لتتوافق مع املتطلبات اجلامعية وحتفيز 

مهنة التدري�س من خالل اإطالق م�شروع التدرج الوظيفي 
للمعلمني، وتوفر م�شارات ت�شمن النمو والتقدم.

جمل�س  واف��ق  ال��دول��ة،  يف  ال�شحي  بالنظام  يتعلق  وفيما 
اإطالق  منها  ال�شحية  امل���ب���ادرات  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  ال�����وزراء 
خدمات  لتقدمي  االإلكرتونية  ال�شحية  للرعاية  برنامج 
الرعاية ال�شحية االأولية يف املناطق النائية، وب�شكل خا�س 
والعيادات  امل�شت�شفيات  لتقييم  نظام  اإط��الق  و  للم�شنني 
ال�شحية وقيا�س ر�شا العمالء وجناح العمليات اجلراحية، 
اإطالق برنامج الك�شف املبكر عن ال�شرطان و اإن�شاء قاعدة 
اإحالة  ب�شهولة  لل�شماح  الطبية  لل�شجالت  وطنية  بيانات 

املر�شى بني امل�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة.
و   2013 دي�شمرب  يف  ال��ذه��ن��ي  الع�شف  عملية  و�شكلت 
انطالق  نقطة  والتعليم  ال�شحة  لقطاعي  خ�ش�شت  التي 
لعمليات مماثلة �شملت خمتلف املجاالت والقطاعات وعلى 
الع�شف  اأبرزها  واالإداري��ة ومن  القيادية  امل�شتويات  جميع 
القراءة والذي عقدت على  بعام  الوطني اخلا�س  الذهني 
ملناق�شة  معنية  وطنية  �شخ�شية  م��ائ��ة  الأه���م  خ��ل��وة  اإث���ره 

االأفكار واملقرتحات التي متخ�شت عن ذلك الع�شف .
الع�شف  جل�شات  اهتمام  دائ��رة  تو�شعت   2014 ع��ام  يف  و 
اإىل  املحلي  ال�شاأن  االإم���ارات لتنطلق من  دول��ة  الذهني يف 
حم��اك��اة ال��ق�����ش��اي��ا وال��ت��ح��دي��ات ال��دول��ي��ة، ح��ي��ث اأطلقت 
وذلك  اأف�شل«  لعامل  االإم��ارات��ي..  الذهني  »الع�شف  حملة 
تقدمي  يف  والت�شارك  للم�شاهمة  ال���دوؤوب  �شعيها  اإط��ار  يف 
احل���ل���ول ال��ع��امل��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة خل��دم��ة االإن�����ش��ان��ي��ة. ورك����زت 
ت��اأث��ر كبر على  وذات  اأرب��ع��ة حم��اور مهمة  على  احلملة 
والتي  ال��دويل  للمجتمع  م�شرقة  م�شتقبلية  �شورة  ر�شم 
وم�شتقبل  ال��ذك��ي��ة،  احلكومة  ح��ول  مو�شوعاتها  ت��رك��زت 
تو�شيات  تقدمي  بهدف  واالبتكار،  والتناف�شية،  االإع���الم، 
ع��م��ل��ي��ة وف��ع��ال��ة الإي���ج���اد ح���ل���ول ت�����ش��ه��م يف رف����د اجلهود 
ترتقي  �شاملة  دولية  تنمية  اإح��داث  اإىل  الرامية  الدولية 
على  ت�شاعد  التي  اخل��دم��ات  تقدمي  خ��الل  م��ن  باالإن�شان 
تعزيز االإنتاجية وتذليل ال�شعاب والعقبات يف العديد من 
القطاعات احليوية خا�شة يف جمال توظيف التكنولوجيا 
وعنا�شر االبتكار يف تقدمي واقع اأف�شل وخدمات متميزة.

عن  نتجت  التي  والتو�شيات  واملقرتحات  االأفكار  وقدمت 
احلملة اإىل قمة جمال�س االأجندة العاملية التي ا�شت�شافتها 
اإمارة دبي يف الفرتة من 9 - 11 نوفمرب 2014 بح�شور 
القرار  و�شناع  واخل��رباء  املفكرين  1000 من  اأك��ر من 
يف خمتلف املجاالت االقت�شادية وال�شيا�شية واالجتماعية 

والبيئية وغرها.

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�شاد املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم “ باتفاق الريا�س 
ال��ي��م��ن��ي��ة وامل��ج��ل�����س االنتقايل  ال����ذي وق��ع��ت��ه احل��ك��وم��ة 
احلرمني  خ��ادم  برعاية  الثالثاء  االأول  اأم�س  اجلنوبي 
ال�����ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز اآل ���ش��ع��ود و 
اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  ح�شور �شاحب 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
و�شاحب ال�شمو امللكي االأمر حممد بن �شلمان بن عبد 
العزيز اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اليمني  الرئي�س  و  ال�شعودية  العربية  اململكة  دفاع  وزير 

عبد ربه من�شور هادي.
العاملي  املجل�س  رئي�س  اأحمد بن حممد اجل��روان  و قال 
قدرة  يعك�س  ال��ري��ا���س  ات��ف��اق  اإن  ال�����ش��الم  و  للت�شامح 
االأطراف اليمنية على اال�شتجابة ل�شوت العقل وتغليب 
ال�شالم  م�شرة  تعرقل  خالفات  اأي  على  الت�شامح  روح 
اليمن مرحلة جديدة  ي�شهد  اأن  اأم��ل يف  وكلنا  اليمني.. 
من اال�شتقرار يف اأعقاب هذا االتفاق الذي ميكن اعتباره 

موؤ�شرا هاما لنهاية االأزمة اليمنية.

و ثمن اجلروان جهود اململكة العربية ال�شعودية و دولة 
االمارات العربية املتحدة الكبرة التي اأثمرت هذا االتفاق 
احلكومة  بجهود  نف�شه  ال��وق��ت  يف  م�شيدا  ال��ت��اري��خ��ي.. 

ال�شرعية اليمنية و املجل�س االنتقايل اجلنوبي.
اتفاق  اأن  وال�شالم  للت�شامح  العاملي  املجل�س  رئي�س  واأك��د 
اليمني  ال�شف  توحيد  يف  ي�شهم  اأن  �شاأنه  من  الريا�س 
التحالف  جهود  يعزز  و  احل��وث��ي  االن��ق��الب  مواجهة  يف 
العربي لدعم ال�شرعية يف مكافحة االإرهاب الذي ذاقت 

اليمن مرارته خالل ال�شنوات ال�شابقة.
وذكر البيان اأن جتارب الدول العربية التي مرت باأزمات 
داخلية خالل الفرتة ال�شابقة – رغم اختالف معطيات 
تلك االأزمات - ت�شر اإىل اأن النجاح يف التغلب على هذه 
الفرقة  ل��دع��اة  الت�شدي  �شالبة  على  يرتكز  االأزم����ات 
ال�شريع  االق��ت�����ش��ادي  وال��ت��ع��ايف  والعن�شرية  واالإره�����اب 
وق��د اح��ت��وى ات��ف��اق ال��ري��ا���س على امل��ب��ادئ ال��ت��ي ت�شمن 
واالإرهاب  الفرقة  دع��اة  ال��دول��ة يف مواجهة  ق��وة  توحيد 
والعن�شرية اإىل جانب املبادئ التي ت�شمن �شرعة التعايف 
ومكافحة  امل�شتدامة  التنمية  دعائم  وار�شاء  االقت�شادي 

كل اأ�شكال الف�شاد.

الإمارات تزود غينيا مب�لدات كهربائية بطاقة اإجمالية 10 اآلف كيل� واط

الإمارات ت�سري قافلة م�ساعدات غذائية حت�ي 40 
طنا لأهايل الدريهمي يف ال�ساحل الغربي اليمني

بـالع�سف الذهني .. الإمارات تكر�س مفه�م 
الت�ساركية يف �سناعة املبادرات احلك�مية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

امل�شتمر  والتح�شني  التطوير  بهدف 
يف عملية التعليم والتعلم، نظم معهد 
القيادة االأكادميية يف التعليم العايل 
دمج  بعنوان  ن��دوة  ال�شارقة  بجامعة 
التعليم  ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
االأ�شتاذ  ب��ح�����ش��ور  وذل����ك   ، وال��ت��ع��ل��م 
نائب  ال�����ش��ي��خ  ال�������ش���دي���ق  ال���دك���ت���ور 
االأكادميية،  لل�شوؤون  اجلامعة  مدير 
بالطيب  م��ع��م��ر  ال��دك��ت��ور  واالأ����ش���ت���اذ 
البحث  ل�شوؤون  اجلامعة  نائب مدير 
واالأ�شتاذ  العليا،  والدرا�شات  العلمي 
ال���دك���ت���ور م���اه���ر ع��م��ر م���دي���ر معهد 
القيادة االأكادميية يف التعليم العايل، 
�شنابلة  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  واالأ���ش��ت��اذ 
مدير معهد بحوث العلوم والهند�شة، 
وع���دد م��ن ع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات، وروؤ�شاء 
الهيئتني  اأع�شاء  من  وعدد  االأق�شام، 

االإدارية والتدري�شية يف اجلامعة.
يف بداية الندوة رحب االأ�شتاذ الدكتور 
ال�شديق ال�شيخ باحل�شور، واأ�شار اإىل 
اأن الهدف من عملية التعليم احلديث 
ه���و اإع������داد وت���اأه���ي���ل اخل���ري���ج وذلك 
ومتميزه  متنوعة  م��ه��ارات  باكت�شاب 
العمل،  �شوق  يف  املناف�شة  م��ن  متكنه 
ومن بني هذه املهارات البحث العلمي، 
اخلطط  و�شع  اأهمية  اإىل  اأ���ش��ار  كما 

االق��رتاح��ات يف عملية دمج  وتطوير 
العملية  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
البحث  دم��ج  اأن  م�شيفاً  التعليمية، 
العلمي يف عملية التعليم والتعلم هو 
اأحد االأهداف اال�شرتاتيجية يف خطة 

جامعة ال�شارقة.
الدكتور  االأ�شتاذ  حتدث  جانبه  ومن 
م��اه��ر ع��م��ر ع��ن اآخ���ر امل�����ش��ت��ج��دات يف 
القيادة  التي يقوم بها معهد  التعليم 
كما  ال��ع��ايل،  التعليم  يف  االأك��ادمي��ي��ة 
ق����دم ����ش���رح م��ف�����ش��ل ع���ن االإجن������ازات 
وا�شرتاتيجية  خ��ط��ط  يف  امل��و���ش��ح��ة 
برنامج  و���ش��ع  وه���ي؛  ال��ق��ي��ادة  معهد 
للدرا�شات العليا، وتنظيم ور�س عمل 
لتنمية قدرات اأع�شاء هيئة التدري�س 

تغير  وكيفية  والتفاعلية،  العملية 
اأمن�������اط ال���ت���دري�������س ل��ت��ت��ن��ا���ش��ب مع 
احتياجات الطلبة، اإىل جانب تنظيم 
ب���رام���ج ت��و���ش��ح ال���ق���واع���د امل��ت��ب��ع��ة يف 
اأف�شل  ل��ت��ق��دمي  ال�������ش���ارق���ة  ج��ام��ع��ة 
املمار�شات االأكادميية من خالل هيئة 
اأحدث  وت��وف��ر  املتميزين  التدري�س 

التقنيات واالأجهزة.
عبداهلل  الدكتور  االأ�شتاذ  كلمته  ويف 
اأن الهدف الرئي�شي من دمج  �شنابلة 
والتعلم  التعليم  يف  العلمي  البحث 
تطوير  ه���و  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��ن��اه��ج  ويف 
التدريجي  والبناء  التعلمية  العملية 
واملنهجي ملهارات البحث العلمي لدى 
العلمي  البحث  واإ�شراكهم يف  الطلبة 

الدرا�شات  ا�شتكمال  على  وت�شجيعهم 
املجاالت لي�شبحوا  العليا يف خمتلف 
البحوث  جم����ال  يف  م��ب��دع��ني  ق�����ادة 
واالبتكار. كما اأكد على اأهمية تقييم 
املتاحة  الت�شجيعية  احلوافز  خمتلف 
والتعلم  التعليم  يف  ال��ب��ح��وث  ل��دم��ج 
وتطبيقها  اجل���ام���ع���ي���ة  امل���رح���ل���ة  يف 
ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع ���ش��واء ك��ان��ت من 
خ���الل ت��ق��دمي م��ن��ح ب��ح��ث��ي��ة �شغرة 
توفر  اأو  الطلبة  لبحوث  وتناف�شية 
م�����ش��اق��ات ب��ح��ث��ي��ة اخ��ت��ي��اري��ة ل��ه��م اأو 
م�شاريع  الأف�شل  �شنوية  جوائز  منح 
فعاليات  تنظيم  اأو  للطلبة  بحثية 
هيئة  واأع�شاء  الطلبة  ت�شمل  بحثية 

التدري�س.

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

جا�شوال،  اأب����ارن����ا  ال���دك���ت���ورة  ح�����ّذرت 
اإح����دى ك��ب��ار اأط��ب��اء ال��ق��ل��ب يف الهند 
م�شت�شفى  يف  ال��زائ��رة  واال���ش��ت�����ش��اري��ة 
راأ�س اخليمة، من احتماالت اأن ي�شر 
ال�����ش��در وعدم  امل�����رتّدد يف  ال��رج��ف��ان 
اإىل  وخفقانه  القلب  �شربات  انتظام 
اأكر  قلبي  مبر�س  االإ�شابة  اأعرا�س 
توؤدي  اأن  احتمال  اىل  الفتة  خطورة. 
ه����ذه احل���ال���ة امل���ع���روف���ة ب��ا���ش��م عدم 
انتظام اأو الرجفان االأذيني AF، اإىل 
القلب  وف�شل  اإقفارية  �شكتات  حدوث 
وم�شاعفات  ال���دم���وي���ة،  واجل��ل��ط��ات 

اأخرى. 
ونبه الدكتورة جا�شوال النا�س �شرورة 
اأخ����ذ احل��ي��ط��ة واحل����ذر م��ق��اب��ل  هذه 
االأع��را���س وات��خ��اذ ال��ت��داب��ر الطبية 

املنا�شبة.
وت�شرح الدكتورة جا�شوال اأكر قائلة 
القلب  انتظام �شربات  “يوؤدي عدم   :

ازدياداً  اإما  ال�شربات  هذه  تباين  اإىل 
ثابتة  زمنية  وب��ف��وا���ش��ل  تناق�شاً،  اأو 
دون اأي م�شبب مر�شي ظاهر. وغالباً 
ما متّر اأعرا�س االإ�شابة باملر�س دون 
اإىل  النا�س  يعزوها  وقد ال  مالحظة، 
املري�س  يعاين  وقد  قلبية.  م�شكالت 
من م�شكالت يف �شربات القلب عندما 
ب�شكل  الكهربائية  النب�شات  تعمل  ال 

جيد لتنظيم �شربات القلب«.
اأخ�شائية  جا�شوال،  الدكتورة  وت��زور 
راأ�س  م�شت�شفى  ال��ّن��ظ��م،  ا���ش��ط��راب��ات 
من  نوفمرب،   9 ال�شبت  ي��وم  اخليمة 
ال�شاعة 9 �شباحاً اإىل 5 م�شاًء، وذلك 
ب���ه���دف ت��ع��ري��ف م��واط��ن��ي االإم������ارات 
وم�شاعفاتها  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ب��االإ���ش��اب��ات 
ورف����ع م�����ش��ت��وى ال���وع���ي ح��ول��ه��ا، كما 
�شتقّدم الدكتور جا�شوال اال�شت�شارات 

واالإجابات على اأي ا�شتف�شار.
رجفان الأذين :                                      

االأذيني  ال��رج��ف��ان  اأن  ب��ال��ذك��ر  ي��ج��در 
ب�شكل  االأذي��ن  ينقب�س  يحدث عندما 

غ����ر ط��ب��ي��ع��ي وغ�����ر م��ت��ن��ا���ش��ق مع 
اإح�شائيات  وب��ّي��ن��ت  اأ���ش��ف��ل��ه.  البطني 
heart. :ن�شرها املوقع االإلكرتوين

م�شوؤول  االأذيني  الرجفان  اأن   ،org
ال�شكتات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   20-15 ع��ن 
الدماغية. وحذر املوقع اأن عدم عالج 
الوفاة  يزيد خطر  اأن  االإ�شابة ميكن 

جراء �شبب قلبي.
واأ���ش��اف��ت ال��دك��ت��ورة ج��ا���ش��وال: “من 
اأن بع�س حاالت عدم انتظام  الوا�شح 

القلق،  ت�شتدعي  ال  ال��ق��ل��ب  ���ش��رب��ات 
وهناك العديد من احلاالت احلميدة 
الكورديو.  كتمارين  بها  تت�شبب  التي 
وم������ع ذل������ك ي���ت���وج���ب ع���ل���ى ك����ل من 
ال�شطراب  م��ت��ك��ررة  ب��اأع��را���س  ي�شعر 
�شربات القلب زيارة الطبيب الإجراء 
اأي حالة  ���ش��ام��ل��ة، وع���الج  ف��ح��و���ش��ات 

ب�شورة منا�شبة«.
 وق������د ي����ح����دث ال����رج����ف����ان االأذي����ن����ي 
الدرقية  ب���ال���غ���دة  ت��ت��ع��ل��ق  الأ����ش���ب���اب 
وارتفاع  النوم  اأثناء  التنف�س  وانقطاع 
�شغط الدم واأمرا�س القلب اخللقية 
�شابقٍة مب�شاكل  اإ�شابة  اإىل  باالإ�شافة 
الكافيني  ت��ن��اول  يف  واالإف����راط  قلبية 
والكحول وغرها. وب�شكل عام، تتدرج 
وال�شدمات  ال���ع���الج  ب���ني  امل���ع���اجل���ة 
ا�شتقرار  حتقيق  ب��ه��دف  الكهربائية 
احلالة واحلد من االختالطات قلبية 
على  غ��ال��ب��اً  ال��ع��الج  وي�شتند  امل��ن�����ش��اأ. 
يتنا�شب  مبا  ت�شميمه  ويتم  اجلن�س، 

مع املري�س.

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

املناخي  التغر  وزارة  جهود  اإط���ار  يف 
والروة  ال�شيد  قطاع  لدعم  والبيئة 
التقى  ا�شتدامته،  وحتقيق  ال�شمكية 
اأحمد  ب����ن  ث�����اين  ال����دك����ت����ور  م����ع����ايل 
املناخي  ال���ت���غ���ر  وزي��������ر  ال������زي������ودي 
اليوم مبجموعة من �شيادي  والبيئة 
البيئة  حماية  هيئة  يف  اخليمة  راأ����س 

والتنمية يف االإمارة.
�شل�شلة  �شمن  ال�شيادين  ل��ق��اء  ي��اأت��ي 
يجريها  ال���ت���ي  امل���ي���دان���ي���ة  اجل�������والت 
للوقوف  ال��وزارة  معاليه وفريق عمل 
على احتياجات العاملني يف القطاعات 
ع��ن قرب  وال��ت��ع��رف  ل��ل��وزارة،  التابعة 
اأه������م اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة لهم،  ع����ن 
والعمل  تواجههم  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
الالزم  ال��دع��م  وت��وف��ر  تذليلها  على 

لهم ل�شمان ا�شتدامة القطاع.
الغي�س  �شيف  الدكتور  اللقاء  ح�شر 
البيئة  ل��ه��ي��ئ��ة ح��م��اي��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 

و�شعادة  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  وال��ت��ن��م��ي��ة يف 
م��ن��ذر ال��زع��اب��ي م��دي��ر دائ���رة البلدية 
جهاز  عن  وممثلني  اخليمة،  راأ���س  يف 
ورئي�س  االإم������ارة  امل��ن�����ش��اآت يف  ح��م��اي��ة 

جمعية ال�شيادين يف راأ�س اخليمة. 
الدكتور  ا�شتمع معايل  اللقاء  وخالل 
ال�شيادين  اح��ت��ي��اج��ات  اىل  ال���زي���ودي 

تواجههم،  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  واأه������م 
واأكد على اأهمية قطاع ال�شيد واملهن 
املرتبطة به، وحر�س الوزارة واجلهات 
الدعم  ت��وف��ر  ال���دول���ة يف  امل��ع��ن��ي��ة يف 

الالزم له.
الري�شي  ����ش���الح  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  وم�����ن 
لقطاع  امل���������ش����اع����د  ال�������������وزارة  وك����ي����ل 

املائية  واالأح���ي���اء  البيولوجي  ال��ت��ن��وع 
ال���وزارة يف  اآلية عمل  “ اإن  بالوكالة: 
لها  التابعة  القطاعات  ودع��م  متابعة 
ت�شمل  متكاملة  منظومة  على  تعتمد 
وقانونية  ت�شريعية  منظومة  اإي��ج��اد 
القطاع،  يف  ال��ع��م��ل  ت��ن��ظ��م  م��ت��ك��ام��ل��ة 
تعزز  وم������ب������ادرات  ب����رام����ج  واإط���������الق 

م��ن ت��ط��وره ومن����وه، وت��ن��ف��ي��ذ جوالت 
ملتابعة  م��ي��دان��ي��ة  وزي��������ارات  ل����ق����اءات 
اإىل  م�شراً  والتحديات”،  التطورات 
تعزيز  ت�����ش��ت��ه��دف  امل��ن��ظ��وم��ة  ه���ذه  اأن 
م�شتوى  ع��ل��ى  اال����ش���ت���دام���ة  حت��ق��ي��ق 
كافة القطاعات مبا يواكب توجيهات 
روؤية  وم�شتهدفات  الر�شيدة،  القيادة 
االإمارات  ومئوية   ،2021 االإم���ارات 
حول  �شرحاً  الري�شي  وقدم   .2071
الوزارة  اتخذتها  التي  ال��ق��رارات  اأه��م 
ال�شيد  مهنة  وتنظيم  القطاع  لدعم 
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  مب���ا 
يف  للعاملني  االأع��ل��ى  الفائدة  ويحقق 
ال�شيادين  اللقاء  خ��الل  ودع��ا  املهنة. 
القوانني  باتباع  االلتزام  �شرورة  اإىل 
امل��ن��ظ��م��ة مل��ه��ن��ة ���ش��ي��د ل��ل��ح��ف��اظ على 
و�شمان  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��م��ك��ي��ة  ال�����روة 
ا�شتدامة خمزونها وا�شتدامة القطاع 
الدكتور  اأك��د  وم��ن جهته  ع��ام.  ب�شكل 
�شيف الغي�س مدير عام هيئة حماية 
اأن  اخليمة  راأ����س  يف  والتنمية  البيئة 

العالقة  تعزيز  ي�شتهدف  اللقاء  ه��ذا 
املعنية،  واجل����ه����ات  ال�����ش��ي��ادي��ن  ب���ني 
التوا�شل  تقوية  يف  �شي�شهم  انه  حيث 
وتبادل  ط����رح  خ����الل  م���ن  وت��ف��ع��ي��ل��ه 
واال�شتف�شارات  واالأف���ك���ار  امل��ق��رتح��ات 
توجهات  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً  وم��ن��اق�����ش��ت��ه��ا 
اال�شرتاتيجية  وال��ت��وج��ه��ات  ال��دول��ة 
كافة  ت����ق����دمي  ����ش���م���ان  يف  ل���ل���ه���ي���ئ���ة 
اخلدمات وفقاً الأعلى معاير اجلودة 

وال�شفافية والكفاءة.
واأ�شاف دكتور الغي�س اأنه يجب تكثيف 
ال�شيادين  ب���ني  وال���ت���ع���اون  اجل���ه���ود 
تطبيق  خ���الل  م��ن  املعنية  واجل��ه��ات 

العالقة  ذات  والت�شريعات  ال��ق��وان��ني 
�شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  ال�شمكية  ب��ال��روة 
اأن ت�شهم يف ا�شتدامة الروة ال�شمكية 
اأن الهيئة ت�شعى  اأ�شار  وحمايتها. كما 
دائماً اإىل مواجهة وحل املعوقات التي 
التدابر  وات��خ��اذ  ال�����ش��ي��ادي��ن  ت��واج��ه 
والقرارات املنا�شبة لها، موؤكداً حر�س 
الدولة على دعم هذه املهنة وت�شجيع 
ال�����ش��ي��ادي��ن ع��ل��ى ال��ت��م�����ش��ك ب��ه��ا. كما 
ت�شعى هيئة حماية البيئة والتنمية اإىل 
االرتقاء باخلدمات املتنوعة واملتميزة 
ملتعامليها مبا فيهم ال�شيادين وذلك 
للدولة  م�شرفة  �شورة  اإعطاء  بهدف 

خا�س.   ب�شكل  واالإم������ارة  ع���ام  ب�شكل 
وعقب اللقاء مع ال�شيادين زار معايل 
الدكتور الزيودي �شوق ال�شمك يف راأ�س 
�شلطان علون  �شعادة  يرافقه  اخليمة، 
املناطق،  امل�شاعد لقطاع  وكيل الوزارة 
املهند�س �شالح الري�شي وكيل الوزارة 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د 
و�شعادة  ب��ال��وك��ال��ة،  امل��ائ��ي��ة  واالح���ي���اء 
م��ن��ذر ال��زع��اب��ي م��دي��ر دائ���رة البلدية 
�شرح  �شعادته  وق��دم  اخليمة،  راأ���س  يف 
اجريت  التي  التعديالت  عن  مف�شل 
ب�����ش��وق ال�����ش��م��ك وف���ق اأح����دث معاير 

ال�شحة وال�شالمة الغذائية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

بن علوان  اللواء علي عبد اهلل  وج��ه 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة راأ�����س 
امل�شوؤولني  م��ك��ات��ب  ب��ن��ق��ل  اخل��ي��م��ة 
ال�شامل  امل��ع��م��ورة  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  يف 
املراجعني  ا����ش���ت���ق���ب���ال  ����ش���ال���ة  اإىل 
اجناز  ت�����ش��ري��ع  ب��ه��دف  ي��وم��ي  ب�شكل 
ف�����رتة  زمنية  اأق�����ل  م��ع��ام��الت��ه��م يف 
املتعالني  ر�شا  م�شتويات  اأعلى  وبلوغ 
ومنت�شبي  امل��وظ��ف��ني  ���ش��ع��ادت��ه  ودع���ا 
امل����رك����ز م����ن م���ق���دم���ي اخل����دم����ة اىل 

ب�شا�شة  ب��ك��ل  امل���راج���ع���ني  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
وتعزيز ثقافة االبتكار واملبادرة لنيل 

ر�شاهم وا�شتح�شانهم  .
جاء ذلك خالل زيارة قام بها اللواء 
�شرطة  م��رك��ز  ع���ل���وان اىل  ب���ن  ع��ل��ي 
اآلية  على  لالطالع  ال�شامل  املعمورة 
العمل املتبعة للو�شول الأعلى معاير 
املعمورة  ���ش��رط��ة   ، واالأم������ان  االأم�����ن 
جمهور  خ����دم����ة  وط�������رق  ال�������ش���ام���ل 

املراجعني واملتعاملني .
واأك������د خ����الل ال����زي����ارة ال���ت���ي �شمت 
مدير  م��ن��خ�����س  اهلل  ع���ب���د  ال��ع��م��ي��د 

والعقيد  ال�����ش��رط��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام 
مراكز  اإدارة  م��دي��ر  امل��ط��ر  اب��راه��ي��م 
مروان  والعقيد   ، ال�شاملة  ال�شرطة 
ج��ك��ة م��دي��ر م��ك��ت��ب ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ، 
اأول  م�����ش��ت�����ش��ار  ال�����ش��ف��ري  ���ش��ي��ف  و 
واال�شرتاتيجي  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ل������الأداء 
وع���دد م��ن ال�����ش��ب��اط  ت��اأت��ي الزيارة 
املفاجئة  التفتي�شية  اجل��والت  �شمن 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  تعمد  التي 
ملختلف  تفيذها  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
اداراتها ومراكزها واأق�شامها لتلم�س 
اح��ت��ي��اج��ات امل��رك��ز مب��ا ي��خ��دم ويعزز 

�شعادة املتعاملني .
حر�س  على  علوان  بن  ال��ل��واء  و�شدد 
االرتقاء  على  اخليمة  راأ����س  �شرطة 
خدماتها  يف  ال�����دائ�����م  وال���ت���ط���وي���ر 
املقدمة  ال��ع��م��ل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ويف 
للمراجعني ، م�شيدا ب�شم املركز لعدد 
من املوظفني من اأ�شحاب الهمم مبا 
ين�شجم م��ع ���ش��رورة االه��ت��م��ام بهذه 

الفئة املجتمعية احليوية .
مف�شل  ل�شرح  العام  القائد  وا�شتمع 
من املقدم فهد عبد اهلل جمعة مدير 
حول  ال�شامل  املعمورة  �شرطة  مركز 

اأق�شام املركز واآلية ا�شتقبال املراجعني 
يف ك���ل م���ن ف����رع امل�����رور وال����دوري����ات 
ف�شال  اجلنائي  والبحث  والتحقيق 
ع���ن وح����دة ال���ب���الغ���ات امل��ال��ي��ة التي 
على  با�شتقبالها  امل��رك��ز  ي��ت��ف��ّرد  يتم 
مدار ال�شاعة وحتى يف اأيام العطالت 

االأ�شبوعية.
الزيارة بهدف االطالع  وج��اءت هذه 
ا�شتقبال  مكاتب  العمل يف  �شر  على 
املتعاملني والوقوف على مدى درجات 
املرتبطة  ال��ت��م��ي��ز  م��ع��اي��ر  ت��ط��ب��ي��ق 
ب��اإ���ش��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني وامل��ع��وق��ات التي 

املرتبطة  االأداء  وموؤ�شرات  تواجههم 
بقيا�س الر�شا العام للمراجعني.

مركز  تطبيق  نتائج  على  اطلع  كما 

ال�����ش��رط��ة يف ه��ات��ف��ك ون��ت��ائ��ج وحدة 
الذكية  واملن�شة   ، امل��ال��ي��ة  ال��ب��الغ��ات 
ل���ت���ق���دمي اخل�����دم�����ات ك���م���ا وج������ه يف 

من  العاملني  بتكرمي  اجل��ول��ة  ختام 
لهم  تقديراً  باملركز  الهمم  اأ�شحاب 

على جهودهم وعملهم املميز . 

•• اأبوظبي-وام:

ح�شلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اجلامعة البحثية التي تركز على 
املعرفة  وتطبيق  واكت�شاف  والبحث  التدري�س  بالتعليم من خالل  النهو�س 
على املركز االأول على م�شتوى جامعات الدولة وفق ت�شنيفات موؤ�ش�شة “يو 
للعام  العاملية  اجلامعات  الأف�شل  ريبورت” االأمريكية  وورل��د  اأن��د  نيوز  اإ���س 
خارطة  على  اجلامعة  بها  تتمتع  التي  املكانة  يوؤكد  ال��ذي  االأم��ر   2020
لت�شنيفات  العاملية  املوؤ�ش�شة  البحوث العاملية. �شم ت�شنيف “يو اإ�س نيوز” - 
للجامعات  ال�شامل  التقييم  اجل��دي��دة  ن�شخته  يف   - التعليمية  املوؤ�ش�شات 
البحثية العاملية وهي 1500 جامعة من 81 دولة من خمتلف اأنحاء العامل 

وركز على البحوث االأكادميية وال�شمعة البحثية.
يف  االآخ���رى  اجل��ام��ع��ات  على  متقدمة  االأول  امل��رك��ز  خليفة  جامعة  وحققت 

الدولة خا�شة بفئات “ البحوث االإقليمية«.
التنفيذي يف جامعة  الرئي�س  نائب  �شلطان احلمادي  الدكتور عارف  قال  و 
خليفة للعلوم والتكنولوجيا : “ توؤكد ت�شنيفات موؤ�ش�شة يو اإ�س نيوز الأف�شل 
اجلامعات العاملية للعام 2020 مرة اأخرى املكانة الريادية التي حتظى بها 
جامعة خليفة كموؤ�ش�شة للتعليم العايل تتمتع ببحوث علمية عاملية امل�شتوى 
التي  العلمية  اخل���ربات  الت�شنيفات  ه��ذه  “ تعك�س   : واأ���ش��اف  ج���ودة«.  ذات 
اأف�شل  البحثي مع  والتعاون  للجامعة  االأكادميية  الهيئة  اأع�شاء  بها  يتميز 
املوؤ�ش�شات املحلية واالإقليمية والعاملية والتي تعزز مفهوم اال�شتك�شاف العلمي 

يف املجاالت اال�شرتاتيجية وناأمل باأن تكون هذه الت�شنيفات م�شدر اإلهام لنا 
يف جمال تو�شيع النطاق البحثي كون جامعة خليفة و منذ تاأ�شي�شها ارتاأت اأن 

تكون موؤ�ش�شة اأكادميية بحثية«.
114 عامليا وذلك ح�شب ت�شنيفات موؤ�ش�شة  وحلت جامعة خليفة يف املركز 
ريبورت” الأف�شل اجلامعات العاملية للعام 2020  وورلد  اأند  نيوز  اإ�س  “يو 
الكهربائية  ال��ه��ن��د���ش��ة  جم���ال  يف   123 امل���رك���ز  و  “الهند�شة”  جم���ال  يف 

واالإلكرتونية.
و ب�شكل عام فقد حلت جامعة خليفة يف املرتبة 651 عامليا يف القائمة التي 

ت�شم 1500 من اأف�شل واأعرق اجلامعات يف العامل.
ا�شتخدام مقايي�س  يتم  العلوم” فاإنه  “�شبكة  ال�شادرة عن  للبيانات  و وفقا 

معينة لتقييم اأف�شل اجلامعات العاملية تعتمد على االأداء البحثي االأكادميي 
تتبع  ل��ذا  وال��ع��امل��ي  االإقليمي  امل�شتويني  على  البحوث  جم��ال  يف  وال�شمعة 
ت�شمل  دقيقة  اإح�شائية  معاير  ت�شنيفاتها  يف  نيوز”  اإ����س  “يو  موؤ�ش�شة 
املن�شورات واالقتبا�شات والتعاونات الدولية ويعتمد الت�شنيف يف كل جمال 
يف  البحثية  وال�شمعة  االأك��ادمي��ي  االأداء  على  تركز  به  خا�شة  منهجية  على 

املجال نف�شه.
االأول على م�شتوى  املركز  اأن جامعة خليفة حلت موؤخرا يف  بالذكر  جدير 
قائمة  اأفريقيا و�شمن  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  الثاين يف منطقة  و  الدولة 
اأف�شل 200 اجلامعات عامليا وذلك وفقا لت�شنيفات موؤ�ش�شة التاميز للتعليم 

العايل للجامعات العاملية للعام 2020 يف جمايل الهند�شة والتكنولوجيا.

جامعة خليفة الأوىل على الدولة يف ت�سنيف ي� اإ�س ني�ز 2020

يف جولة ميدانية 

وزير التغري املناخي والبيئة يلتقي �سيادي راأ�س اخليمة

م�شيدا باأ�شحاب الهمم يف مركز �شرطة املعمورة ال�شامل

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة ي�جه بنقل مكاتب م�س�ؤويل املركز اإىل �سالة ال�ستقبال 

•• عجمان ـ الفجر 

ال��ت��ط��وع��ي لل�شباب  ���ش��ارك ف��ري��ق امل��واط��ن��ة االإي��ج��اب��ي��ة 
باالإدارة العامة للدفاع املدين بعجمان، يف مبادرة “ نظفوا 
اأولياء االأمور واملعلمني  “ التي نفذها جمل�س  ال�شواطئ 
 ، ال��ب��ل��دي��ة والتخطيط يف ع��ج��م��ان  ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ����رة 

بهدف رفع وعي اأفراد املجتمع باملحافظة على البيئة.
اأع�����ش��اء ف��ري��ق امل��واط��ن��ة االإي��ج��اب��ي��ة مب�شاركة عدد  وق���ام 
كبر طلبة املدار�س اإ�شافة اإىل العاملني يف دائرة البلدية 

واملتطوعني بدور كبر من خالل  تنظيف �شاطئ كورني�س 
عجمان وجتميع النفايات يف االأكيا�س وو�شعها يف �شيارات 

نقل النفايات.
فريق  رئي�س  ال�شويدي  �شامل  �شالح  اأول  امل���الزم  واأ���ش��اد 
املواطنة االإيجابية التطوعي، بحر�س االإدارات املدر�شية 
الطالب،  ب��ني  التوعية  ن�شر  يف  واالإ���ش��ه��ام  ال��ت��ع��اون  على 
على  احل��ف��اظ  اأج��ل  م��ن  ال�شواطئ  تنظيف  يف  وامل�شاركة 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ظ��ه��ر احل�����ش��اري وال�����ش��ك��ل اجل���م���ايل ملدينة 

عجمان.

الدكتورة اآبارنا جا�شوال اخت�شا�شية اأمرا�س القلب الرائدة يف الهند حتذر:

الرجفان الأذيني �سبب 15 اإىل 20 باملئة من الإ�سابات بال�سكتة الدماغية

فريق امل�اطنة الإيجابية يف الدفاع املدين 
بعجمان ي�سارك يف مبادرة نظف�ا ال�س�اطئ

جامعة ال�سارقة تنظم ندوة بعن�ان دمج البحث العلمي يف عملية التعليم والتعلم
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•• جمهورية ال�صودان –الفجر:

عي�شى  امل��ه��ن��د���س  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
الزراعة  وزي����ر  ال�����ش��ري��ف  ع��ث��م��ان 
وال���غ���اب���ات وامل�������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
مكتبه  يف  ال���������ش����ودان  ج���م���ه���وري���ة 
الثالثاء  االأول  اأم�����س  ي���وم  ���ش��ب��اح 
05 نوفمرب 2019، وفد االأمانة 
الدولية  خ��ل��ي��ف��ة  جل���ائ���زة  ال��ع��ام��ة 
الزراعي  واالب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل 
ب���رئ���ا����ش���ة ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور عبد 
ال��وه��اب زاي���د اأم���ني ع��ام اجلائزة، 
حت�شرات  �شعادته  مع  ا�شتعر�س 
للتمور  الثالث  ال���دويل  امل��ه��رج��ان 

قاعة  يف  �شيقام  ال���ذي  ال�����ش��ودان��ي��ة 
ال�شداقة باخلرطوم خالل الفرتة 

 .2019 ن��وف��م��رب   30  –  26
ووجه معاليه ال�شكر والتقدير اىل 

اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزي����ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة ع��ل��ى دعم 
على  التمر  نخيل  ق��ط��اع  وتطوير 
جهود  ثمن  كما  العربي،  امل�شتوى 
للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة 
على  ال��ث��ال��ث  ل��ل��ع��ام  تنظمه  ال���ذي 
ال����ت����وايل اجل����ائ����زة ب���ال���ت���ع���اون مع 
وامل����وارد  وال��غ��اب��ات  ال���زراع���ة  وزارة 
الطبيعية وجمعية فالحة ورعاية 

النخيل ال�شودانية. 
موؤكداً على عمق العالقات الثنائية 
التاريخية بني البلدين وال�شعبني 

ال�شقيقني. 
اأم��ني عام اجلائزة  اأك��د �شعادة  كما 
الدكتور عبد الوهاب زايد حر�شه 

على النجاح الذي حققه املهرجان 
والثانية   2017 االأوىل  دورت��ه  يف 
بف�شل  اإجن���������ازات  م����ن   2018
ال�شيخ  ���ش��م��و  ودع������م  ت���وج���ي���ه���ات 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �شوؤون 
ال�شيخ  م��ع��ايل  ومتابعة  ال��رئ��ا���ش��ة، 

ن��ه��ي��ان وزي���ر  اآل  م���ب���ارك  ن��ه��ي��ان 
الت�شامح رئي�س جمل�س االأمناء.

من جهته فقد عرب �شعادة الربوف 
جمل�س  رئي�س  قنيف  علي  اأح��م��د 
اأم����ن����اء ج��م��ع��ي��ة ف���الح���ة ورع���اي���ة 
ع��ن تقديره  ال�����ش��ودان��ي��ة  ال��ن��خ��ي��ل 
الدولية  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة  ل�������دور 

لنخيل التمر واالبتكار الزراعي يف 
تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر 
عموماً  العربي  والعامل  بال�شودان 
يف  ملمو�شاً  جناحاً  حققت  اأن  بعد 
تنظيم مهرجان التمور ال�شودانية 
امل�شرية  ال����ت����م����ور  وم�����ه�����رج�����ان 

ومهرجان التمور االأردنية.

•• اأبوظبي-وام:

نظم املعر�س الدويل لالأمن الوطني 
اأبوظبي”  “اآي�شنار-  امل��خ��اط��ر  ودرء 
والراعيني  لل�شركاء  ا�شتقبال  حفل 
الرئي�شيني واأع�شاء اللجان وعدد من 
للحدث  والداعمة  امل�شاركة  ال�شركات 
الر�شمية  ال��ه��ي��ئ��ات  ومم��ث��ل��ي  ال����دويل 
حيث مت االعالن عن ان�شمام داعمني 
اأبوظبي   - ل�” اآي�شنار  ج��دد  وراع��ي��ني 
الدكتور  ال��ل��واء  ورح���ب   .«  2020
، مفت�س عام  ال��ري�����ش��ي  ن��ا���ش��ر  اأح��م��د 
اللجنة  رئ��ي�����س   ، ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
اأبوظبي  ل�”اآي�شنار  املنظمة  العليا 
م���وؤك���دا   .. ب���احل�������ش���ور   “  2020
����ش���روة اإجن�����اح ه���ذا احل����دث ال���دويل 
يف  و�شمعتها  االإم���ارات  مكانة  وتعزيز 
العاملية  االأح���داث  وا�شت�شافة  تنظيم 
والفعاليات الدولية الهامة .. م�شرا 
اللجنة  ب��ني  التكاملي  العمل  اأن  اإىل 
املنظمة وال�شركاء والرعاة والداعمني 
املعر�س الأهدافه  اإىل حتقيق  �شيوؤدي 
امل���اأم���ول���ة. و ح���دد ال��ري�����ش��ي االجت���اه 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي ل��ل��م��ع��ر���س ال����دويل 
وقدم  املخاطر  ودرء  الوطني  لالأمن 
ب��ع�����س االأف����ك����ار ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ح����ول ما 
ميكن توقعه فيه و�شلط ال�شوء على 
وامل�شاركني  املنتجني  جلميع  الفوائد 
�شي�شع  ك���ي���ف  واأظ����ه����ر  احل�������دث،  يف 
قيا�س  لكيفية  ج���دي���دا  م��ع��ي��ارا  ه���ذا 
االمتياز يف �شناعة الدفاع الوطني و 
ال�شيرباين االآن ويف ال�شنوات القادمة. 
ومت االإعالن عن املجل�س اال�شت�شاري 
اأبوظبي  “اآي�شنار-  ل����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
2020 “ املعني حديثا والذي يتكون 
ا�شتثنائية  اأفراد يتمتعون بخربة  من 
يف هذا املجال ولديهم �شبكة عالقات 
متخ�ش�شني  ت�����ش��م  وا���ش��ع��ة  حم��ل��ي��ة 

�شناعة  على  قوي  تاأثر  لهم  بارزين 
واتخاذ قرارات ال�شراء.

كبار  املجل�س،  اأع�شاء  قائمة  و�شملت 
امل�������ش���وؤول���ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني م����ن عدد 
م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وم���ن وزارة 
،و �شرطة  دب���ي  و���ش��رط��ة   ، ال��داخ��ل��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة الإدارة  ، وال��ه��ي��ئ��ة  اأب��وظ��ب��ي 
ال����ك����وارث  و  االأزم����������ات  و  ال�����ط�����وارئ 
االأمنية  ال�شناعة  تنظيم  وموؤ�ش�شة 
ال����روؤ�����ش����اء  ك���ب���ار  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة   ،
ال�شركات  م��ن  امللتزمني  التنفيذيني 
االإم�����������ارات مثل  دول������ة  ال�����رائ�����دة يف 
موؤ�ش�شة احلمراء التجارية وجمموعة 
يف  �شي�شاركون  الذين  االآم��ن��ة  املدينة 
املجل�س  و���ش��ي��ق��وم   .  2020 ن�����ش��خ��ة 
الروؤى  بتبادل  التنفيذي  اال�شت�شاري 
والت�شورات وتطوير املبادرات الفاعلة 
التي من �شاأنها تعزيز مكانة املعر�س 
لالأعمال  رئ��ي�����ش��ي��ة  م��ن�����ش��ة  ل��ي�����ش��ب��ح 
يف امل��ن��ط��ق��ة وم�����ش��درا ل��ل��ت��ع��رف على 
امل�شتجدة  وال��ت�����ش��ورات  ال����روؤى  اآخ���ر 
املطاف  نهاية  يف  وليكون  القطاع،  يف 
ومبتكري  ل��ق��ادة  النموذجية  املن�شة 

حلول االأمن ال�شيرباين.
ويكت�شب “اآي�شنار - اأبوظبي” بدورته 
اجل��دي��دة م��زي��دا م��ن ال��زخ��م وير�شخ 
تاأثرا  املن�شات  اأك���ر  ك��اأح��د  مكانته 
وم��وث��وق��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ف��ر���س عقد 
���ش��ف��ق��ات و���ش��راك��ات م��ث��م��رة ل��ك��ل من 
واخلا�س  ال��ع��ام  والقطاعني  االأف����راد 
يف جم����ال االأم������ن ال���وط���ن���ي واالأم�����ن 

ال�شيرباين.
الهيئات  م���ن  ع����دد  م���وخ���را  واأع���ل���ن���ت 
ومن  م���رة  الأول  ودع��م��ه��ا  م�شاركتها 
اأك����دت م�شبقا  ال��ت��ي  ال��ه��ي��ئ��ات  ���ش��م��ن 
قائمة  اإىل  وان�������ش���م���ت  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
الداعمني لن�شخة 2020 من احلدث 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة   ..
واالأزم������ات وال���ك���وارث وه��ي��ئ��ة تنظيم 
املعر�س  ج����ذب  ك��م��ا   .. االت�������ش���االت 
مثل  اإقليمية  موؤ�ش�شات  ع��دة  اهتمام 
والالفت  اخلليجية  ال�شرطة  ج��ه��از 
تدعم  التي  االأوىل  امل��رة  ه��ي  ه��ذه  اأن 
م�شرتكة  اإقليمية  اأمنية  هيئة  فيها 
هذا احلدث، ما يربز اأهميته ومكانته 

املرموقة يف املنطقة.

و�شتتاح للم�شاركني الفر�شة للتوا�شل 
مع �شانعي القرار الرئي�شيني يف جهاز 
ت�شورات  وتكوين  ال�شرطة اخلليجية 
اأ�شلوب  ح����ول  وا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ف���ري���دة 
التخطيط  ح��ي��ث  م���ن  اجل���ه���از  ع��م��ل 
الوطني  االأم�������ن  ع���ل���ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 

واملوؤ�ش�شي وال�شخ�شي.
���ش��رك��ات حم��ل��ي��ة وعاملية  اأك�����دت  ك��م��ا 
مرموقة م�شاركتها ك�شركاء ر�شميني، 
فيما  ل��ل��ح��دث،  دعمها  ب��ذل��ك  لتجدد 
من  بفاعلية  م�شاركتها  بع�شها  اأك���د 
القيمة  ذات  امل����ب����ادرات  ت��ب��ن��ي  خ����الل 
املهنية على مدى  وت�شخر خرباتهم 

االأيام الثالثة للحدث.
وكرمت جلنة املعر�س الدويل لالأمن 
اأب��وظ��ب��ي -  امل��خ��اط��ر  ال��وط��ن��ي ودرء 
خالل حفل اال�شتقبال - 20 موؤ�ش�شة 
م�����ن ال���ق���ط���اع���ني ال�����ع�����ام واخل����ا�����س 
ودعمها  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  مل�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
االأمن  املتوا�شل لتطوير ودعم قطاع 

الوطني يف دولة االإمارات.
واأك����د ال��ع��م��ي��د ول��ي��د امل��ن��اع��ي، رئي�س 
“اإنه  املجل�س اال�شت�شاري التنفيذي : 

التطورات  ه��ذه  ن�شهد  اأن  لنا  لفخر 
الدويل  باملعر�س  املتعلقة  اجل��دي��دة 
املخاطر  ودرء  ال����وط����ن����ي  ل�����الأم�����ن 
“اأن  واأ�����ش����اف   .».2020 اأب���وظ���ب���ي 
وذات  املرموقة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
دولة  بها  تزخر  التي  الرفيعة  املكانة 
باالإ�شافة  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
من  وامللتزمني  املوؤثرين  االأف��راد  اإىل 
اأع�شاء املجل�س، �شيكون لهم االأثر يف 
تر�شيخ الثقة وتو�شيع نطاق االهتمام 
الدولية  االإع������الم  و���ش��ائ��ل  ق��ب��ل  م���ن 
واالأطراف املعنيني يف القطاع. ونحن 
�شيكون  امل��ع��ر���س  ب���اأن  ت��ام��ة  ثقة  على 
املن�شة االأكر فائدة وفاعلية بالن�شبة 
امل�شلحة  واأ�شحاب  امل�شاركني  جلميع 
يف  دور  ل��ع��ب  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون  ال���ذي���ن 
من��و وازده�����ار امل��ن��ط��ق��ة.«. م��ن جهته 
اخلييلي،  �شعيد  م��ب��ارك  العقيد  ق��ال 
اخلليجية،  ال�����ش��رط��ة  ج���ه���از  م���دي���ر 
ال�شرطة واإنفاذ  مو�شوع  اأن  “باعتبار 
القانون �شيكون حمط اهتمام رئي�شي 
يف احل����دث، ف��ن��ح��ن م��ل��ت��زم��ون بدعم 
ل��ب��ل��ورة طموحنا  ال��ت��ع��اون��ي��ة  اجل��ه��ود 

ت��ط��وي��ر ودعم  امل��ت��م��ث��ل يف  امل�����ش��رتك 
جمل�س  دول  يف  ال�������ش���رط���ة  ق����ط����اع 
من  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
ال�شرطة،  م�����ش��ت��ق��ب��ل  م���وؤمت���ر  خ����الل 
وغره من املحتوى واأن�شطة االأعمال 
االأخ��رى.«. واأ�شاف “ بالنظر اإىل اأن 
مقر جهاز ال�شرطة اخلليجية يقع يف 
اأبوظبي، فاإن املعر�س الدويل لالأمن 
الوطني ودرء املخاطر اأبوظبي ي�شكل 
لتعزيز  م��وات��ي��ة  من�شة  لنا  بالن�شبة 
قوات  بني  االإقليمي  االأم��ن��ي  التعاون 
�شرطة دول جمل�س التعاون اخلليجي 
يف جمال مكافحة اجلرمية، ال �شيما 
م��ع ت��ن��ام��ي ظ��ه��ور ت��ه��دي��دات جديدة 

وابتكارات جديدة متاحة يف ال�شوق«.
امل�شتوى  ع��ل��ى  احل����دث،  وي�����ش��ت��ع��ر���س 
اال�شرتاتيجي والتجاري، كيف اأ�شبح 
ال�شيرباين  واالأم����ن  ال��وط��ن��ي  االأم���ن 
م�����ش��وؤول��ي��ة اجل��م��ي��ع يف امل��ن��ط��ق��ة، كما 
�شيلعب دورا فاعال يف حتفيز االلتزام 
كبار  ب��ني  وال��ت��ع��اون فيما  وامل�����ش��ارك��ة 
امل�������ش���وؤول���ني احل��ك��وم��ي��ني يف ك���ل من 
التعاون  االإم��ارات ودول جمل�س  دولة 

اخلليجي والقادة املوؤثرين يف القطاع 
من خالل االلتقاء معا وتبادل الروؤى 
ذات  امل�شتجدات  اآخ��ر  على  واالإط����الع 
الثالثة  االأي������ام  م����دى  ع��ل��ى  ال�����ش��ل��ة 
ل�����ل�����ح�����دث. وت���������ش����ه����م ال���ت���ح���ال���ف���ات 
ت�شكيلها  مت  ال���ت���ي  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�����دويل لالأمن  امل��ع��ر���س  الأغ���را����س 
اأبوظبي   - امل��خ��اط��ر  ودرء  ال��وط��ن��ي 
املعنية  املوؤ�ش�شات  جمع  يف   2020
املنطقة  يف  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ت������زاول  ال���ت���ي 
وحول العامل واإتاحة فر�شة التوا�شل 
ك��م��ا �شتوفر  ب��ي��ن��ه��ا  ف��ي��م��ا  وال���ت���ع���ارف 
عديدة  اأعمال  فر�س  لهم  التحالفات 
ب��ح��ي��ث ي��ت��اح ل��ه��م ا���ش��ت��ع��را���س مزايا 
حلولهم وخدماتهم ودورها يف خف�س 
التكاليف املرتبطة بالعمليات االأمنية 
دون ال��ت��اأث��ر ع��ل��ى م�����ش��ت��وى وج���ودة 
امل�شاركون  ���ش��ي��ت��م��ك��ن  ك��م��ا  ال���ك���ف���اءة. 
امل�شائل  ومناق�شة  ال���روؤى  ت��ب��ادل  م��ن 
خالل  من  القطاع،  يف  اأهمية  االأك��ر 
امل����وؤمت����رات ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى االأم����ن 
املخاطر  ودرء  وال�����ش��ي��رباين  الوطني 
ال��رق��م��ي��ة وم�����ش��ت��ق��ب��ل ال�����ش��رط��ة، مع 

كمو�شوع  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  اإب��ق��اء 
م�����ش��رتك يف ج��م��ي��ع حماور  رئ��ي�����ش��ي 
و�شيحظى  ال���ع���امل���ي.  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا 
امل�������ش���ارك���ون ب��ف��ر���ش��ة ال���ت���ع���رف على 
�شتعر�س  ال��ت��ي  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�����ش��رك��ات 
اال�شطناعي،  الذكاء  وحلول  تقنيات 
االبتكارات  اأح�����دث  ع��ل��ى  واالإط�������الع 
دولة  يف  ح�شريا  اإط��الق��ه��ا  يتم  ال��ت��ي 
بزيارة  ال��ق��ي��ام  ج��ان��ب  اإىل  االإم�����ارات، 
االأجنحة العاملية اجلديدة لدول مثل 
والهند  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  ال�����ش��ني 

واململكة العربية ال�شعودية وغرها.
لالأمن  ال�������دويل  امل���ع���ر����س  وي���ج���م���ع 
الوطني ودرء املخاطر اأبوظبي، الذي 
 ، الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  ينظم 
حتت قبته كبار املتخ�ش�شني يف قطاع 
االأمن الوطني واالأمن ال�شيرباين من 
القطاعني  بني  ال�شراكة  تعزيز  اأج��ل 
ل��ل��و���ش��ول اإىل عامل  ال��ع��ام واخل��ا���س 
�شيقام  املعر�س  اإىل  ي�شار  اأمنا.  اأك��ر 
19 مار�س   -  17 الفرتة من  خ��الل 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف   2020

للمعار�س.

•• دبي-وام:

نظم مركز الثورة ال�شناعية الرابعة يف دولة االإم��ارات جل�شة حوارية ام�س 
امل�شاحبة  الفعاليات  �شمن  الب�شري  اجلينوم  علوم  حوكمة  م�شتقبل  ح��ول 
التي  التحديات  اأبرز  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف  العاملية،  امل�شتقبل  ملجال�س 
تواجه القطاعني احلكومي واخلا�س يف جمال الطب الدقيق واإدارة البيانات 
اجلينومية والبحوث ال�شحية. �شارك يف اجلل�شة نويال بيجرميانا امل�شت�شار 
اال�شرتاتيجي يف مركز الطب احليوي ب��وزارة ال�شحة يف روان��دا، والدكتور 
يف  الطبية  الوراثية  االأبحاث  مركز  مدير  ماها�شرميونغكول  �شوراكاميث 
ال�شتعرا�س  تايالند،  يف  العامة  ال�شحة  ب��وزارة  الطبية  احلياة  علوم  معهد 

التعاون  وتعزيز  الدقيق  وال��ط��ب  اجلينوم  علوم  قطاع  يف  البلدين  جتربة 
الدويل لالرتقاء ب�شحة الب�شر يف جميع اأنحاء العامل.

ال���ذي اأطلقته  ال��ث��ورة ال�شناعية ال��راب��ع��ة يف دول���ة االإم����ارات  وه���دف م��رك��ز 
حكومة دولة االإمارات بال�شراكة مع املنتدى االقت�شادي العاملي وت�شرف عليه 
موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، من خالل اجلل�شة اإىل توفر من�شة جتمع خرباء 
خرباتهم  مل�شاركة  الت�شريعية  والهيئات  واملتخ�ش�شني  واإماراتيني  عامليني 
وا�شرتاتيجيات  املتخ�ش�شة  القطاعات  ه��ذه  ت��وج��ه��ات  ح��ول  وت�شوراتهم 
لدعم جهود مركز  اجلهود  اإط��ار  يف  اجلل�شة  وج��اءت  وتطويرها.  حوكمتها 
مل�شروع  اآلية منظمة  االإم��ارات يف تطوير  دولة  الرابعة يف  ال�شناعية  الثورة 
اجلينوم الب�شري بالدولة، وو�شع ت�شورات م�شتقبلية للعديد من الق�شايا 

املتعلقة بخ�شو�شية املعلومات و�شهولة الو�شول اإليها واال�شتفادة منها �شمن 
اأطر حوكمة متكاملة على امل�شتوى املحلي والعاملي، واأهمية تعزيز الوعي العام 
باأخالقيات ا�شتخدام البيانات وتوظيف التكنولوجيا يف اجلوانب االإيجابية.
التي يركز عليها  الثالثة  الدقيق واح��داً من املجاالت  ويعترب قطاع الطب 
اإ�شافة اإىل الذكاء اال�شطناعي والتعلم االآيل، والتعامالت الرقمية،  املركز 
العامليني  املحليني  ال�شركاء  امل�شرتكة مع  امل�شاريع  الإط��الق  اإط��ار جهوده  يف 

واخلرباء من املنتدى االقت�شادي العاملي.
والعالجات  االأدوي��ة  من  العديد  تطوير  كيفية  امل�شاركون  اخل��رباء  وناق�س 
جمموعات  اأو  الأف���راد  فعالة  نتائجها  تكون  ال  قد  التي  التقليدية  الطبية 
الفر�شة لتخ�شي�س عالج  الدقيق  �شكانية معينة، حيث يوفر قطاع الطب 

ل�شخ�س معني من خالل النظر يف تركيبته الوراثية والبيولوجية، واأ�شلوب 
حياتهم والبيئة التي يعي�شون فيها.

والت�شخي�س  الفح�س  نتائج  بتح�شني  املتخ�ش�س  النهج  ه��ذا  اتباع  وي�شهم 
والعالج وانخفا�س التكاليف، ما يفر�س على اجلهات احلكومية وال�شحية 
واملوؤ�ش�شات االأكادميية والعلمية �شرورة تعزيز التعاون ل�شمان قدرة املجتمع 
الطب  تكنولوجيا  قطاعات  يف  ال�شريع  التقدم  من  اال�شتفادة  على  باأ�شره 
القدرة  زي��ادة  مثل  ذل��ك  يف  مبا  الرابعة،  ال�شناعية  ال��ث��ورة  واأدوات  الدقيق 
احلا�شوبية ومن�شات املعلومات الرقمية املتطورة القادرة على تخزين كميات 
ال�شحة  اأنظمة  عمل  لتطوير  والبيولوجية  اجلينية  البيانات  م��ن  كبرة 

والرعاية ال�شحية. 

مركز الث�رة ال�سناعية الرابعة يدعم ت�ظيف التكن�ل�جيا يف ح�كمة عل�م اجلين�م الب�سري

اآي�سنار يكرم الرعاة .. ويعلن عن جمل�سه الإ�ست�ساري التنفيذي

وزير الزراعة ال�شوداين ي�شتقبل وفد الأمانة العامة للجائزة ويثمن جهود اللجنة املنظمة

حت�سريات املهرجان الدويل الثالث للتم�ر ال�س�دانية على قدم و�ساق

•• دبي -وام:

مركز  مبقر   - االأول  اجتماعه  خ��الل  العدل  وزارة  �شباب  جمل�س  ا�شتعر�س 
االأجندة  حددتها  التي  واالأول��وي��ات  واأه��داف��ه  اخت�شا�شاته   - دب��ي  يف  ال�شباب 
الوطنية لل�شباب لتعزيز الكفاءات ال�شابة من املواطنني، ودعم تطورهم املهني 
عن  ف�شال  امل�شتقبل  وت�شميم  وقيادة  والتميز  النجاح  حتقيق  من  لتمكينهم 

عدة حماور �شملت ميثاق عمل املجل�س وروؤيته ور�شالته.
وكان معايل �شلطان بن �شعيد البادي الظاهري وزير العدل قد اأ�شدر قرارا 
اأن  11 ع�شوا، موؤكدا  وزاريا بت�شكيل جمل�س �شباب وزارة العدل واملكون من 
اأمام ال�شباب للتوا�شل مع قيادات  اإتاحة الفر�س  املجل�س اجلديد يهدف اإىل 
ال��وزارة وغرها من جهات العمل ذات ال�شلة بالعمل ال�شبابي مبا ي�شاهم يف 
لديهم،  التطوعي  العمل  وتعزيز  تفعيل  بجانب  وقدراتهم،  مهاراتهم  �شقل 
وتعزيز  ال�شباب  م��ه��ارات  تطوير  حتقق  ال��ت��ي  والفعاليات  امل��ب��ادرات  وتنفيذ 
ودعم  منهم  واملبدعني  املوهوبني  عن  والك�شف  واالإيجابية،  ال�شعادة  ثقافة 

م�شاريعهم.

وقال معايل وزير العدل اإن اال�شتثمار يف رفع كفاءة ال�شباب ياأتي يف مقدمة 
االإبداعية  ال��ط��اق��ات  ب��اإط��الق  الكفيلة  امل��ق��وم��ات  ل��ت��وف��ر  ال�����وزارة  اأول���وي���ات 
والتدريب والتاأهيل ل�شقل اخلربات واكت�شاب املعارف يف اإطار منظومة التميز 

والريادة التي تتبناها احلكومة الر�شيدة.
اأهمية دور ال�شباب وجهودهم يف تلبية متطلبات اخلطة اال�شرتاتيجية  واأكد 
للوزارة، خا�شة واأن العن�شر الب�شري الكفء واملوؤهل ميثل ركيزة العمل االأويل 
ال��وزارة من ركائز عنا�شر منظومة العمل، وميثلون  يف وزارة العدل، و�شباب 
اأعلى  حتقق  متاآلفة  منظومة  وه��ي  ال��واح��د،  الفريق  لعمل  الناجح  النموذج 

م�شتويات االأداء.
ووجه معاليه جميع الوحدات التنظيمية يف وزارة العدل بتوجيه اأنواع الدعم 

واملعونة كافة للمجل�س يف �شبيل اأدائه ملهامه.
وزارة  �شباب  جمل�س  رئي�س  الزعابي  علي  �شامل  النيابة  وكيل  قال  جهته  من 
اإن ال�شباب الطموح الذي يتمتع بروح املبادرة هم رهان امل�شتقبل، واأن  العدل 
ومبواهبهم  بهم  واالهتمام  متكينهم  على  �شيعمل  عمله  خ��الل  من  املجل�س 

وقدراتهم، وتر�شيخ وتعزيز قيم املواطنة االإيجابية فيهم.

ب�ملحة ي�سيد مب�ست�ى امل�ساركات مب�سابقة  
ال�سيخة فاطمة للقراآن الكرمي 

•• دبي -وام:

اأ�شاد امل�شت�شار اإبراهيم حممد بو ملحه م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم دبي 
لل�شوؤون الثقافية واالإن�شانية رئي�س اللجنة املنظمة جلائزة دبي الدولية 
للقراآن الكرمي مب�شتوى املت�شابقات يف حفظ كتاب اهلل وتالوته وثقتهن 
التحكيم  جلنة  اأم��ام  الكرمي  القراآن  تالوتهن  اأثناء  اأنف�شهن  يف  العالية 
و�شعيهن لتحقيق اأف�شل النتائج يف امل�شابقة .. ومتنى جلميع املت�شابقات 
لتطوير  دائ��م��ا  وال�شعي  اهلل  كتاب  حفظ  يف  العطاء  وا�شتمرار  التوفيق 
ت�شريح  يف  ملحة  ب��و  ق��ال  و  التجويد.  و  احلفظ  و  ال��ت��الوة  يف  اأنف�شهن 
“ من م�شابقة  “الرابعة  له على هام�س فعاليات اليوم اخلام�س للدورة 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقراآن الكرمي املقامة مب�شرح ندوة 
اجلائزة  م�شابقات  لقيته  الذي  الكبر  النجاح  اإن  بدبي  والعلوم  الثقافة 
يف االأو�شاط املحلية والعاملية منذ بدايتها وحتى الدورة الرابعة مل�شابقة 
ال�شيخة فاطمة هو بف�شل اهلل اأوال ثم بالدعم ال�شخي والرعاية الكرمية 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  راعي وموؤ�ش�س اجلائزة �شاحب  وامل�شتمرة من 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
تناف�س  الكرمي  ال��ق��راآن  جم��ال  يف  والت�شابق  التناف�س  اأن  اأ�شاف  و  اهلل«. 
اأرف��ع القربات  اأج��ل االأع��م��ال و  اأ�شرف ميدان واأعظم جم��ال فهو من  يف 
“ ..و اأن جائزة دبي الدولية للقراآن  املتناف�شون  فليتناف�س  ذلك  يف  “و 
الكرمي وامل�شابقات التي تنظمها ت�شتقطب خرة حفظة كتاب اهلل تعاىل 
من جميع اأنحاء العامل واأ�شحاب الف�شيلة العلماء يف فعالياتها واأع�شاء 
جلان حتكيم امل�شابقة هم علماء بكتاب اهلل تعاىل وقراءاته واأحكامه وهو 
ما جعل جائزة دبي الدول للقراآن الكرمي و جميع فروعها حمل االهتمام 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  مل�شابقة  املتابعني  جمهور  واأ���ش��اد   . امل�شلمني  جميع 
مبارك الدولية للقراآن الكرمي مب�شتوى املت�شابقات احلافظات لكتاب اهلل 
حيث تناف�شت 10 مت�شابقات بح�شور امل�شت�شار اإبراهيم حممد بوملحه 
واأع�شاء اللجنة وعدد من امل�شوؤولني ومرافقي املت�شابقات وجمهور غفر 

من املتابعني لفعاليات امل�شابقة يف فرتتيها ال�شباحية وامل�شائية.

جمل�س �سباب وزارة العدل يعقد اجتماعه الأول
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اأخبـار الإمـارات

••  اأبوظبي-الفجر:

افتتح معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي قائد عام �شرطة اأبوظبي 
و اللواء الدكتور اأحمد نا�شر الري�شي، مفت�س عام وزارة الداخلية فعاليات 
موؤمتر االنرتبول الدويل لتحديد �شحايا الكوارث »DVI«، بالتعاون مع 
املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية “االنرتبول” وذلك بفندق فرمونت 
الكوارث جانب  “حتديد هوية �شحايا  البحر-اأبوظبي وحتت عنوان  باب 

اأخالقي وواجب اإن�شاين 
�شرطة   ع��ام  مدير  ال�شريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  �شعادة  االف��ت��ت��اح  وح�شر 

اأبوظبي و مديري القطاعات وعدد من ال�شباط واالأفراد.
واأكد العميد �شهيل �شعيد اخلييلي مدير قطاع العمليات املركزية يف �شرطة 
املوارد واالإمكانيات من  الر�شيدة يف ت�شخر كافة  القيادة  اأبوظبي حر�س 

اأجل االإن�شان .
اإدارة  دات���ا« يف  »ب��ال���س  نظام  م��وؤخ��راً   د�شنت  اأبوظبي  �شرطة   اأن  واأو���ش��ح 
االأزمات والكوارث وهو املتخ�ش�س يف عملية دمج ومطابقة قاعدة بيانات 
على  نوعه  من  االأول  ويعد  الهوية  جمهويل  ال��ك��وارث  �شحايا  و�شجالت 
الذي  النظام   هذا  ا�شتخدام  يف  اإفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  م�شتوى 

يعدُّ خطوة فريدة يف عملية حتديد هوية ال�شحايا ب�شرعة.

وقال العقيد اأحمد نا�شر الكندي مدير اإدارة االأزمات والكوارث يف قطاع 
العمليات املركزية، اأن الهدف من ا�شت�شافة املتحدثيني هو اإثراء فعاليات 
املوؤمتر من خالل التبادل املعريف واالطالع على اأف�شل اخلربات والتجارب 
ذات ال�شلة مبو�شوع حتديد هوية ال�شحايا يف خمتلف م�شتويات احلوادث 
واالأزمات والتي تهدف اإىل �شقل اخلربات، والو�شول اإىل اأف�شل م�شتويات 
االأداء يف هذا اجلانب املهم، ويف اإطار االلتزام باملعاير االأخالقية والواجب 
متثل  التي  الدولية  واالأع���راف  املواثيق  وفق  ال�شحايا،  حلقوق  االإن�شاين 

اإ�شافة مهمة للقيم االإن�شانية النبيلة.
واقيم على هام�س املوؤمتر  احتفاال  مبنا�شبة  مرور 10 �شنوات  على ان�شاء  
وا�شت�شراف  ال��واق��ع  ملواكبة  اأبوظبي   �شرطة   يف  ال�شحايا   ���ش��وؤون  مكتب 
خدمة  اأج��ل  من  املجتمعي  واالإن�شاين  االأمني  العمل  ميادين  يف  امل�شتقبل 
ل�شرطة  العامة  القيادة  توليها  التي  االإ�شرتاتيجية  امل��ب��ادرات  و  االإن�شان 
اأبوظبي اهتماماتها الق�شوى واالهتمام بات�شاالت  ذوي ال�شحايا للبحث 

عنهم ومتابعة االأمر منذ بدايته وحتى النهاية. 
كما يقوم  املكتب بالرد على كافة الت�شاوؤالت يف احلاالت الطارئة من ذوي 
منها  متعددة  بلغات  ال��رد  كخدمة  ال���الزم  ال��دع��م  لهم  وي��وف��ر  املفقودين 
االجنليزية والهندية وال�شينية وغرها من اللغات  بهدف �شمان اإدخال 
املعلومات ال�شحيحة ومن ثم يقوم بتحديد هوية املفقودين وال�شحايا من 

ال�شحايا والتعرف عليهم وهو ما  املتوفرة ومقارنتها مع  البيانات  خالل 
ي�شهل نتائج البحث.

وقدم  امل�شاركون  يف املوؤمتر اأوراق عمل متخ�ش�شة  بحيث حتدث اإيكهارد 
كليمب ال�شابط املتخ�ش�س يف وحدة االنرتبول لتحديد �شحايا الكوارث، 
الوحدة يف  وا�شهامات  االنرتبول   الكوارث يف  حول حتديد هوية �شحايا 

هذا اجلانب. 
اإيزابيل ريج نائب قائد وحدة حتديد هوية �شحايا الكوارث يف  وتطرقت 
ال�شرطة اجلنائية االأملانية االحتادية لعدد من املو�شوعات املتعلقة  بتحديد 

هوية �شحايا الكوارث االأملانية. 
الكوارث يف  وا�شتعر�س م��ارك مولدر  من�شق وح��دة حتديد هوية �شحايا 
االإنرتبول  درا�شة  عن حالة اال�شتجابة الدولية يف حتديد هوية ال�شحايا   
والدرو�س امل�شتفادة  من حادث حتطم طائرة اخلطوط  اجلوية االإثيوبية 

يف رحلتها رقم ET302، يف مار�س 2019.
وقدم  كري�شتيان ديكوبيك  قائد وحدة حتديد �شحايا الكوارث يف ال�شرطة 
هوية  حتديد  ملهام  اال�شتجابة  ح��ول  حالة  درا�شة  البلجيكية   الفيدرالية 
�شحايا الكوارث من واقع بع�س احلوادث التي وقعت  يف بروك�شل يف مار�س 

.2016
وت�شمن املوؤمتر عر�س فيلم ق�شر حول جهود �شرطة اأبوظبي يف حتديد 

هوية ال�شحايا، واإجنازاتها يف هذا املجال.
وكرم معايل قائد عام �شرطة اأبوظبي املتحدثني، و�شكرهم على م�شاركتهم 
املتميزة يف عر�س جتاربهم الدولية يف جمال حتديد هوية �شحايا الكوارث 

يف االنرتبول.

اجتماع اللجنة الدولية 
وكانت اللجنة الدولية لل�شرطة اجلنائية )االنرتبول( عقدت اجتماعاتها 
على مدى يومني متتاليني، لغر�س اال�شتفادة من جتارب الدول االأع�شاء 

وخرباتهم يف جمال حتديد هوية �شحايا الكوارث.
املر�شدة  الدولية  اللجنة  ع�شو  اخلييلي،  حممد  مبارك  ال��رائ��د  واأو���ش��ح 
لتحديد هوية �شحايا الكوارث يف �شرطة اأبوظبي، انه مت عر�س امل�شتجدات 
على امل�شتوى العاملي، وكيفية اإدارتها على م�شتوى املنطقة بعد عر�شها على 

اأ�شحاب القرار ومت الفوز باال�شت�شافة بعد مناف�شة بني دول عديدة .
و مت اختيار دولة االإمارات لتكون الع�شو الوحيد على م�شتوى دول ال�شرق 
االأو�شط و�شمال اأفريقيا، �شمن 15 دولة على م�شتوى العامل يف املنظمة 
اإم��ك��ان��ي��ات وخ���ربات وجت���ارب يف جمال  مل��ا متتلكه م��ن   ،2011 منذ ع��ام 
ال�شحايا منذ  �شوؤون  اإىل وجود مكتب  باالإ�شافة  ال�شحايا،  حتديد هوية 

عام 2009 .

•• عجمان-وام:

ل�شرطة عجمان  العامة  القيادة  وال��دوري��ات يف  امل��رور  اإدارة  اأطلقت 
اإدارة ج��ن��اح اجلو  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  امل����روري اجل���وي  ال�شبط  م��ب��ادرة 

التابعة لالإدارة العامة لالإ�شناد االأمني بوزارة الداخلية.
امل�شرعات  ل��دع��م  ال��ه��ادف��ة  اجل��ه��ود  �شل�شلة  ���ش��م��ن  امل���ب���ادرة  ت��اأت��ي 
ثالث  اإىل  الوفيات  بخف�س  املتمثل  الوطني  للموؤ�شر  احلكومية 
لهدف  حتقيقاً  وفيات لكل 100 األف من ال�شكان بحلول 2021، 

وزارة الداخلية الرامي اإىل تعزيز اأمن الطرق.
واأو�شح املقدم �شيف عبد اهلل الفال�شي مدير اإدارة املرور والدوريات 
ب�شرطة عجمان، اأن اإطالق املبادرة جاء دعما جلهود القيادة الر�شيدة 
بتحقيق موؤ�شر خف�س الوفيات اإىل ثالث لكل مئة األف من ال�شكان، 

من خالل التعاون مع جناح اجلو لت�شير دوريات جوية بالطائرات 
اإمارة عجمان لتعزيز  املروحية فوق الطرق احليوية وال�شاخنة يف 
للحوادث  الرئي�شية  االأ�شباب  حتديد  يف  وامل�شاهمة  الطرق  �شبط 

و�شبط املخالفني.
الدورية  اإط���الق  على  �شتعمل  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة  اأن    واأ�شاف 
االإمارة،  “درون” يف طرق ومناطق خمتلفة من  الطائرة  املرورية 
اأب���رز مهامها  وه��ي ط��ائ��رة م��روري��ة يتم التحكم بها ع��ن بعد، م��ن 
املخالفات  وت�شوير  اأ�شبابها،  وك�شف  املرورية  االختناقات  ت�شوير 
ت�شعى  عجمان  �شرطة  ان  اإىل  احل��وادث..الف��ت��ا  وتخطيط  املرورية 
لبلوغ اأعلى م�شتويات ال�شالمة املرورية من خالل اجلهود املبذولة 
وامل�����ش��اه��م��ة يف حت�شني ج���ودة الطرق،  امل�����روري  ال�����ش��ب��ط  واأه��م��ه��ا 

والتوعية والتثقيف املروري.

•• اأبوظبي-الفجر:

���ش��م��ن م���ب���ادرة ت��ق��ه��وى م��ع��ان��ا وال���ت���ي تاأتي 
ب���ال���ت���ع���اون ب���ني م��ك��ت��ب �����ش����وؤون امل��ج��ال�����س يف 
اأبوظبي  اأب��وظ��ب��ي وجم��ل�����س  دي����وان ويل ع��ه��د 
لل�شباب،  االحتادية  للموؤ�ش�شة  التابع  لل�شباب 
يوم   العني  مبدينة  ال��ري��ف  جمل�س  ا�شت�شاف 
 2019 ن��وف��م��رب   5 ال��ث��الث��اء  اأم�����س  اأول م��ن 
ج��ل�����ش��ة مم���ي���زة وخ���ا����ش���ة م����ن ن���وع���ه���ا �شمو 
خالد  بن  حممد  بنت  �شما  الدكتورة  ال�شيخة 
اآل ن��ه��ي��ان ح��ي��ث حت��دث��ت ���ش��م��وه��ا  ع��ن تطور 
والطبيعة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارت  دول����ة 
اأ���ش��ب��ح��ت عليها ورغ���م ذلك  ال��ت��ي  احل��داث��ي��ة 
على  وحمافظا  للقيم  حمت�شنا  التطور  ظ��ل 

الهوية االإماراتية   كما حتدثت عن م�شرتها 
لوالدها  ك����ان  ال���ت���ي  وامل���ع���رف���ي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال�شيخ حممد   - تعاىل  ب��اإذن اهلل   - له  املغفور 
الدور  ث��راه -  اآل نهيان - طيب اهلل  بن خالد 
القراءة  عامل  نحو  انطالقتها  بناء  يف  الكبر 
واملعرفة وت�شكيل عالقة م�شتدامة مع الكتاب 
، كذلك دور والدتها �شمو ال�شيخة حمدة بنت 
حممد بن خليفة اآل نهيان - حفظها اهلل - يف 
رحلتها التعليمية وت�شجيعها الدائم لها حتى 
ا�شتطاعت احل�شول على درجة الدكتوراة ، كما 
تطرقت ال�شيخة الدكتورة �شما عن اأهمية دور 
والتن�شئة  امل�شاواة  على  االأبناء  تربية  يف  امل��راأة 
من  برعاية  الدولة  لروؤية  ا�شتجابة  ال�شليمة 
حفظها  م��ب��ارك-  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 

حقيقية  فاعلة  ب�شورة  �شاهمت  وال��ت��ي   - اهلل 
احلديثة  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  �شخ�شية  ب��ن��اء  يف 
التوعوية؛  الربامج  خالل  من  وعيها  وتنمية 
الرتبية  يف  امل�����ش��اواة  اأه��م��ي��ة  ح���ول  لتوعيتهم 
مهم  ب�شكل  ي�شهم  وال���ذي  والبنت  ال��ول��د  ب��ني 
دور  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ، �شخ�شياتهم  تكوين  يف 
االإماراتية  امل�����راأة  مت��ك��ني  يف  ال��ك��ب��ر  ال��ق��ي��ادة 
للم�شتقبل  امل�شت�شرفة  والتوجيهات  باجلهود 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  من �شاحب 
نهيان رئي�س الدولة وويل عهده �شاحب ال�شمو 
حفظهما   - نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
انتخابات  نتائجها  اه��م  من  ك��ان  والتي   - اهلل 
املراة  �شكلت  ال��ذي  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
%50 من مقاعده كخطوة وا�شعة نحو  منه 

حتقيق التوازن ما بني الرجل واملراأة يف احلياة 
داخل  واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 
امل���زي���د من  ه���ذا  لي�شكل  االإم�������ارات؛  جم��ت��م��ع 
امل�شتقبل  نحو  املجتمعية  احلركة  ديناميكية 
واختيار  القراءة  اأهمية  اإىل  �شموها  و�شددت   .
�شموها  اأ�شادت  ،كما  لالأبناء  املنا�شب  املحتوى 
االجتماعي  الرتابط  تعزيز  يف  املجال�س  ب��دور 
واأبدت ا�شتعدادها الكبر يف دعم هذه املجال�س 
تتبناها  التي  العديدة  االجتماعية  باملبادرات 
ال�شخ�شيات  م��ن  ك��ب��ر  ع���دد  ال��ل��ق��اء  ح�شر   ،
التعليمية الن�شائية وطالبات جامعة االإمارات 
وكلية التقنية وع�شوات جمل�س �شباب ابوظبي 
املتميزة  االإع��الم��ي��ة  اجلل�شة  واأدارت  وال��ع��ني 

ندى ال�شيباين.

�سرطة عجمان تطلق مبادرة ال�سبط املروري اجل�ي

»ال�سيخة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان �سيفة يف »تقه�ى معانا«

»DVI« انطالق م�ؤمتر �سرطة اأب�ظبي لالأنرتب�ل يف حتديد �سحايا الك�ارث

•• دبي-الفجر:

ت��وا���ش��ل ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي مم��ث��ل��ة مبجل�س 
اأ�شحاب الهمم م�شاركتها يف معر�س اإك�شبو اأ�شحاب الهمم 
العاملي،  التجاري  دب��ي  مركز  يف  فعالياته  انطلقت  ال��ذي 
حيث قدمت �شرطة دبي جمموعة من ور�س العمل لطلبة 
زاروا من�شة  الهمم، ممن  اأ�شحاب  املدار�س وطلبة مراكز 
�شرطة دبي، واطلعوا على اخلدمات التي تقدمها ال�شرطة 

من اأجل تعزيز االأمن واالأمان واإ�شعاد املجتمع.
واأكدت فاطمة اأحمد بوحجر ع�شو جمل�س اأ�شحاب الهمم 
يف �شرطة دبي، اأن الور�س ا�شتهدفت طلبة 20 مدر�شة و4 
�شرطة  زاروا من�شة  الهمم، ممن  باأ�شحاب  مراكز خا�شة 
التي تقدمها  �شرح لهم ح��ول اخل��دم��ات  دب��ي عرب تقدمي 
على  باالت�شال  وتوعيتهم  دب��ي،  ل�شرطة  العامة  القيادة 
واالت�شال  ط��ارئ��ة،  حلالة  تعر�شهم  ح��ال  يف   999 الرقم 

على الرقم 901 يف احلاالت غر الطارئة.
اأي�شاً  اأن �شرطة دبي قدمت  واأ�شارت فاطمة بوحجر اإىل 
ت�شمها  اإ�شارات  اأهم  ا�شتخدام  كيفية  للطلبة حول  �شرحاً 

�شرد  جانب  اإىل  ال�شم،  فئة  م��ع  التعامل  يف  االإ���ش��ارة  لغة 
اأم�س  اإطالقها  مت  “ل�شالمتي” التي  مبادرة  من  ق�ش�س 
ب��ه��دف ت��وع��ي��ة اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، وم��ن��ه��م االأط���ف���ال الذين 
يعانون من التوحد باإجراءات ال�شالمة العامة من خالل 
املواقف  مع  التعامل  كيفية  لهم  تو�شح  ق�ش�شية  �شل�شلة 

احلياتية املختلفة مبا يحقق االأمن واالأمان لهم.
ال�شل�شلة  �شمن  الق�ش�س  بع�س  اإىل  االأط��ف��ال  وا�شتمع 
كتاب  كل  يحتوي  كتاباً،   12 من  تتكون  التي  الق�ش�شية 
يف  ال�شالمة  على  احل��ف��اظ  كيفية  ح��ول  ق�شة  على  منها 
ا�شتخدام  كيفية  ومنها  اليومية،  احلياة  مواقف  خمتلف 
ال��ت��ن��م��ر يف املدار�س  ال��ك��ه��رب��ائ��ي، وال��ت��ع��ام��ل م��ع  امل�����ش��ع��د 
واملناطق العامة، وكيفية ا�شتخدام بطاقة الهوية، وكيفية 
احلافلة  ويف  العامة  االأماكن  يف  التواجد  خالل  الت�شرف 
الت�شرف  وكيفية  باأمان،  ال�شارع  عبور  وكيفية  املدر�شية، 
املقاعد  يف  اجللو�س  على  احل��ر���س  خ��الل  م��ن  ال�شيارة  يف 

اخللفية وو�شع حزام االأمان.
ويف ختام ور�س العمل، كرم جمل�س اأ�شحاب الهمم املدار�س 

امل�شاركة.

•• اأبوظبي-الفجر:

اال�شتقرار  تعزيز  يف   باإيجابية   للم�شاركة  االأزواج  اأبوظبي  �شرطة  دع��ت 
ال�شرطة يف  ن��ادي �شباط  م�شرح  نظمتها على  خ��الل  حما�شرة  االأ���ش��ري 
 “ بعنوان:  وذل��ك  االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  العني  منطقة 

تعزيز امل�شاركة االإيجابية للرجل يف احلياة االأ�شرية« . 
واأل��ق��ى املحا�شرة االأ���ش��ت��اذ يحيى ع��ب��داهلل احل��رب��ي  خبر ورك��ز على عدة 
لفهم  الهادفة  االإيجابية  ال�شخ�شية  املهارات  الرجال  اإك�شاب  منها  حماور 
اأكر للذات واالآخر و�شوال الأ�شرة �شحية م�شتقرة ، قادرة على التعامل مع 
ال�شغوط وحتمل م�شوؤولياته االأ�شرية ، و تعريف الرجال باالأدوار املتوقعة 
منهم للمحافظة على اأ�شرته ، و تنمية مهاراته القيادية واحلياتية واحلوار 

والتعامل مع االآخرين  لي�شهم يف تطوير وتنمية جمتمعه.

•• دبي-الفجر:

ال�شارقة،  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  ال�شام�شي،  ال���زري  �شيف  ال��ل��واء  �شعادة  اأ���ش��اد 
باإ�شدارات مركز ا�شت�شراف امل�شتقبل ودعم اتخاذ القرار يف �شرطة دبي، وذلك 
يف  البحوث  مركز  نظمه  ال��ذي  املعر�س  يف  باإ�شداراته  املركز  م�شاركة  خ��الل 

القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة برعاية اللواء �شيف الزري.
بن  يو�شف  الرحمن  عبد  اهلل  عبد  الدكتور  العميد  بح�شور  �شعادته،  واطلع 
من  واالأف���راد  ال�شباط  من  وع��دد  امل�شتقبل،  ا�شت�شراف  مركز  مدير  �شلطان، 
اجلانبني، اطلع على اأحدث اإ�شدارات املركز يف جمال التخ�ش�س االأمني، وما 
ت�شت�شرف  معرفة  واأدوات  علمية  مناهج  باإعداد  خا�س  حمتوى  من  تت�شمنه 
�شرحا حول  �شلطان  بن  العميد  وق��دم  العلمية.  املجاالت  امل�شتقبل يف خمتلف 
من  والوقاية  واحلد  امل�شتقبل،  ا�شت�شراف  جمال  يف  العلمية  املركز  م�شاهمات 
والندوات،  امللتقيات،  يف  امل�شاركة  اأهمية  على  املركز  حر�س  موؤكدا  اجلرمية، 
واملعار�س الدورية بهدف تقدمي اأحدث الكتب والكتيبات واالإ�شدارات العلمية 

من بحوث ودرا�شات يف العديد من املجاالت املختلفة.

خا�شة مراكز  و4  مدر�شة  ا�شتهدفت طلبة 20 

�سرطة دبي تنفذ ور�س ت�ع�ية يف اإك�سب� اأ�سحاب الهمم

حما�سرة ل�سرطة اأب�ظبي ح�ل ال�ستقرار الأ�سري

خالل معر�س القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة

الل�اء الزري ي�سيد باإ�سدارات مركز ا�ست�سراف امل�ستقبل يف �سرطة دبي
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•• اأبوظبي-وام:

مل�شابقة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
لطلبة  ال�شعرية  زاي��د  بن  �شلطان 
الذين  ال�شعراء  اأ�شماء  اجلامعات 
من  الطويلة  القائمة  اإىل  و�شلوا 

امل�شابقة.
االأ�شماء  الطويلة  القائمة  و�شمت 
ال��ت��ال��ي��ة .. حم��م��د ع��ب��داهلل عبيد  
اهلل  ج��ار  خمي�س  �شعيد  العامري، 
املي�شري،  �شند  اأح��م��د  امل��ن�����ش��وري، 
التميمي،  ف��ا���ش��ل  م��ن�����ش��ور  زاي����د 
حم���م���د ع�����ب�����داهلل  حم���م���د �شامل 
ال����ك����ن����دي، م���و����ش���ى حم���م���د بطي 
القبي�شي، مرمي في�شل الواحدي، 
علي  ������ش�����ال�����ح  ع�������ب�������داهلل  ه�����������زاع 
�شالح  طالب  �شلطان  املن�شوري، 
اخلليفي، �شلمى عبداهلل  الهاملي. 
وم����ع اخ��ت��ي��ار ه����ذه االأ����ش���م���اء من 
بريد  اإىل  املر�شلة  الق�شائد  خالل 
التحكيم  جل��ن��ة  ق��ام��ت  امل�����ش��اب��ق��ة، 
م�شاء اأم�س االأول مبقابلة ال�شعراء 
واختبارهم عرب اإلقائهم للق�شائد 
فنياتها.  ب��ب��ع�����س  وم��ن��اق�����ش��ت��ه��م 
فخرها  ع����ن  ال���ل���ج���ن���ة  واأع�����رب�����ت 
من  املبدعة  الكوكبة  هذه  بتواجد 
يف  اجل��ام��ع��ات  طلبة  ب��ني  ال�شعراء 
م�شتقبل  اأن  اإىل  م�شرة  اأبوظبي، 

كثر  بخر  يب�شر  ال�شعبي  ال�شعر 
يف احلا�شر وامل�شتقبل.

ال��دك��ت��ور عبيد علي  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
عام  مدير  نائب  املن�شوري  را���ش��د 
م��رك��ز ���ش��ل��ط��ان ب���ن زاي�����د، رئي�س 
ما  اأن  للم�شابقة  املنظمة  اللجنة 
يعد  االآن  ح��ت��ى  امل�����ش��اب��ق��ة  حققته 
ك�شفت عن  ح��ي��ث  ك��ب��را،  اإجن�����ازا 
ال�شعراء  املبدعني  م��ن  كبر  ع��دد 
و�شتحقق  اجل��ام��ع��ات،  ط��ل��ب��ة  ب��ني 
ت�شليط  يف  الرئي�س  هدفها  بذلك 
ال�شباب  ال�����ش��ع��راء  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
للظهور  اأمامهم  الفر�شة  واإتاحة 
واأ�شار  وق��وة.  ثقة  بكل  واالنطالق 

امل�شابقة،  اإجناح  اإىل احلر�س على 
اأهدافها،  ج��م��ي��ع  اإىل  وال��و���ش��ول 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ، 
اجلديد  اجل���ي���ل  ب���دع���م  امل��ت��م��ث��ل��ة 
ال�شاعد، الذي ميلك اأدوات االإبداع 
االإجن������ازات  ي��ق��دم  اأن  وي�����ش��ت��ط��ي��ع 
واأهله وم�شتقله، ويحافظ  لوطنه 

على هويته وتراثه االأ�شيل.
ال�شاعر عي�شة بن  اأك��د  من جهته 
م�شعود امل�شرف العام على امل�شابقة 
- خالل لقائه بالطلبة - اأن جميع 
القائمة  اإىل هذه  اليوم  و�شل  من 

ي��ع��ت��رب ف���ائ���زا ب���ال ����ش���ك.. م�شرا 
اإىل اأن القائمة النهائية للفائزين 
�شيتم  االأوىل،  ال��ث��الث��ة  ب��امل��راك��ز 
االإع�����الن ع��ن��ه��ا خ���الل ح��ف��ل يقام 
م�شرح  على  ال��ق��ادم،  الثالثاء  ي��وم 
ر�شمي  بح�شور  اأب��وظ��ب��ي،  جامعة 

وجماهري.
مادية  ج����وائ����ز  ه���ن���اك  اأن  ي���ذك���ر 
للفائزين  امل�شابقة  ر�شدتها  قيمة 
حيث  االأوىل،  ال��ث��الث��ة  ب���امل���راك���ز 
يح�شل االأول على مبلغ 50000 
والثاين على مبلغ  اإماراتي،  درهم 
على  وال��ث��ال��ث  دره����م،   25000

مبلغ 20000 درهم.

•• الريا�س- وام :

�شارك مركز زايد للدرا�شات والبحوث - التابع لنادي تراث االإم��ارات - يف 
التعاون  جمل�س  ب��دول  وال��درا���ش��ات  الوثائق  ملراكز  العامة  االأم��ان��ة  اجتماع 
لدول اخلليج العربي يف دورته ال� 33 والذي نظمه املركز الوطني للوثائق 
واملحفوظات يف الريا�س وذلك برئا�شة معايل الدكتور فهد ال�شماري االأمني 
العام ملراكز الدرا�شات والوثائق يف اخلليج العربي. وناق�س االجتماع العديد 
من املو�شوعات، اأهمها اخلطة االإ�شرتاتيجية ال�شاملة لالأمانة العامة ملراكز 
الوثائق والدرا�شات، التي اأطلق عليها “برنامج ال�شيخ عبد اهلل بن خالد اآل 
خليفة” وت�شمنت مبادرات وم�شاريع واأن�شطة ت�شهم يف حتقيق روؤية االأمانة 
العامة على املدى الطويل، كما ناق�س عددا من املو�شوعات املتعلقة بتوثيق 
للمعلومات  موحدة  اإلكرتونية  بوابة  واإن�شاء  والبحوث،  الوثائق  واأر�شفة 

وتوحيد م�شطلحات الوثائق والبحوث على م�شتوى دول املنطقة.

اإ�شدار كتاب عن  للدرا�شات والبحوث مقرتحا يتمثل يف  زايد  وقدم مركز 
والروايات  التاريخية  الوثيقة  على  يعتمد  العربية،  اخلليج  دول  ت��اري��خ 
ال�شفاهية كم�شدر رئي�س له، باالإ�شافة اإىل مقرتح بتنظيم ندوة عن تاريخ 

اجلزيرة العربية بالتعاون مع عدد من اجلهات االأكادميية.
وقالت فاطمة املن�شوري مديرة مركز زايد للدرا�شات والبحوث اإن حر�س 
املركز على ع�شويته يف االأمانة العامة ينبع من االإميان باأهمية العمل �شمن 
جمال  يف  م�شهود  دور  له  املركز  اأن  �شيما  ال  اخلليجية  الفكرية  املنظومة 
مبجال  ال�شلة  ذات  اجلهات  مع  جيدة  بعالقات  ويتمتع  والتوثيق،  البحث 
عمله، م�شرة اإىل اأن تواتر هذه االجتماعات خالل ثالثة عقود يدل على 

وحدة التاريخ امل�شرتك ل�شعوب اجلزيرة العربية.
 34 ال���  ال��دورة  �شي�شت�شيف  االإم���ارات  دول��ة  الوطني يف  االأر�شيف  اأن  يذكر 
التعاون  جمل�س  ب��دول  والدرا�شات  الوثائق  ملراكز  العامة  االأمانة  الجتماع 

اخلليجي، يف الفرتة من 16 اإىل 20 نوفمرب 2020.

•• دبي -وام:

رئي�س  دب��ي  اآل مكتوم، ويل عهد  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  اأك��د 
والبيانات  للتقنيات احلديثة  االأمثل  والتوظيف  االبتكار  اأن  التنفيذي،  املجل�س 
مكانتها  لرت�شيخ  بثبات  نحوه  دب��ي  مت�شي  ما  وه��و  امل�شتقبل  م��دن  بناء  اأ�شا�س 
كمركز عاملي للبنية املعلوماتية امل�شتدامة، جت�شيداً لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، وتوجيهات �شموه الدائمة ب�شرورة مراعاة اال�شتدامة لتعزيز �شعادة 
ورفاه املواطنني واملقيمني والزائرين �شمن بيئة مثالية و�شحية للعي�س والعمل، 

ومبا يحفظ لالأجيال املتعاقبة حقها يف التمتع بحياة �شحية واآمنة.
و�شدد �شموه على اأن جناح دبي كمدينة عاملية يعتمد على االإب��داع يف الت�شميم 
والتخطيط امل�شتدام، عالوة على ت�شخر التكنولوجيا واحللول الذكية يف تعزيز 
ترابط البنية التحتية ورفع كفاءتها واالرتقاء بفاعليتها، وب�شكل يدعم عنا�شر 

اال�شتدامة.
مدن  لبناء  التخطيط  تعزيز  يف  مهم  دور  لها  املعيارية  البيانات  �شموه:   وق��ال 
امل�شتقبل، واإطالق مركز دبي االإقليمي لبيانات املدن يعك�س الروؤية التي ت�شعى 
وميثل  وال��ع��امل،  واملنطقة  لدولتنا  واع��د  مل�شتقبل  للتاأ�شي�س  خاللها  م��ن  دب��ي 
فر�شة مثالية ال�شتعرا�س جهودنا يف تر�شيخ ون�شر مفاهيم اال�شتدامة وحتقيق 
اأهداف االأجندة التنموية العاملية بحلول عام 2030 و�شواًل اإىل مدن داجمة، 
واأمم ذكية، وكوكب م�شتدامة، واملركز هو خطوة اإ�شافية اإىل االأمام جتاه حتقيق 

هذه االأجندة.
ال�شرق  امل��دن، ملنطقة  لبيانات  االإقليمي  دب��ي  اإط��الق مركز  ذل��ك مبنا�شبة  ج��اء 
االإمارة  وقعتها  التي  تفعياًل لالتفاقية  اآ�شيا،  اأفريقيا وجنوب  و�شمال  االأو�شط 
اإ�شهام  على  وت��اأك��ي��داً   ،2019 مايو  �شهر  يف  امل��دن  لبيانات  العاملي  املجل�س  مع 
دبي املحوري يف قيادة اجلهود الرامية اإىل تعزيز دور املدن يف بناء وتاأهيل بيئة 
اأهداف  حتقيق  باجتاه  الدفع  اإىل  املركز  ويهدف  املقبلة.  لالأجيال  م�شتدامة 
االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة “اأجندة 2030”، من خالل تعزيز دور املدن، 
ب��اأن حتقيق  اإدراك��اً  ب�شفتها حمرك النمو ال��ذي يعول عليه يف امل�شتقبل، وذل��ك 

واملجتمعات  امل��دن  دور  تفعيل  عن  مبعزل  يتم  اأن  ميكن  ال  االإمنائية  االأه���داف 
املدن للم�شاهمة يف قيادة هذه  العاملي لبيانات  املحلية. وقد متت دعوة املجل�س 
املبادرة، باعتباره املنظمة التي ُتعنى باإبراز دور املدن يف التغير املن�شود، عالوة 
يف  امل��دن  م�شتوى  على  وموثوقة  معيارية  بيانات  قاعدة  تطوير  يف  دوره��ا  على 

العامل.
الذي  للمدن،  االأول  االإقليمي  امللتقى  اأعمال  هام�س  على  املركز  اإط��الق  جاء  و 
اختتم اأعماله ام�س يف دبي مب�شاركة ممثلي عدد من مدن منطقة ال�شرق االأو�شط 
و�شمال اأفريقيا وجنوب اآ�شيا، وح�شور متحدثني من مكتب االأمم املتحدة للحد 
�شاأنها الدفع  االأكادمييني، يف خطوة من  الكوارث، وجمموعة من  من خماطر 

باجتاه حتقيق اأهداف “اأجندة 2030” لالأمم املتحدة ب�شاأن اال�شتدامة.
واأكدت معايل رمي بنت ابراهيم الها�شمي، وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل 
بني  الوثيقة  العالقة  امل�شتدامة  التنمية  الأه���داف  الوطنية  اللجنة  ورئي�شة 
البيانات واملدن الذكية امل�شتدامة قائلة: التطوير واخلطط التنموية العمرانية 
اإىل بناء جمتمعات م�شتدامة ت�شهم يف جذب اال�شتثمارات وفر�س  التي تهدف 
ن�شاهد  ولهذا  االقت�شادي..  والرخاء  النمو  عجلة  تفعيل  اإىل  ي��وؤدي  ما  العمل، 
اإمارة دبي ومن خالل روؤية قيادتها الر�شيدة ت�شتثمر يف اأحدث االأدوات الذكية 
التي ت�شهم يف حتقيق الغايات االجتماعية والبيئية واالقت�شادية، والتي تعتمد 
الذكية  ف��امل��دن  البيانات،  ودق��ة  توفر  وم��دى  التكنولوجيا  على  مبا�شر  ب�شكل 
اأو  اأي نوع من التحديات اقت�شادية  البيانات للتعامل مع  هي التي تعتمد على 

اجتماعية لتحقيق التنمية امل�شتدامة.
العام  االأم���ني  الب�شطي،  اهلل  عبد  �شعادة  اأك��د  امل��رك��ز،  اإط���الق  خ��الل  كلمته  ويف 
للمجل�س التنفيذي الإمارة دبي اأن اإطالق مركز بيانات املدن من دبي يتوج الدور 
الريادي الذي ت�شطلع به االإمارة يف تعزيز جهود اال�شتدامة وفقاً لروؤية �شاحب 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، وتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي ، والرامية اإىل اإر�شاء االأ�ش�س الالزمة لبناء مدينة داجمة 
وم�شتدامة عرب تر�شيخ ون�شر فكر اال�شتدامة ودعم وحتفيز العمل املتميز الذي 
ي�شب يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة، مو�شحاً اأن اإطالق املركز من �شاأنه 

واأف�شل  اخل��ربات  لتبادل  من�شة  وتوفر  الدولية،  التنمية  يف  امل��دن  دور  تعزيز 
املمار�شات، يف �شبيل حت�شني ظروف العي�س وحتقيق اال�شتدامة والرفاه عرب بناء 

�شراكات قوية مع اجلهات الدولية واالإقليمية واملحلية.
تتنامى مع مرور  اأهمية  املدن  تكت�شب  التنفيذي:  للمجل�س  العام  االأمني  وقال 
االأيام باعتبارها مركز الن�شاط االقت�شادي، واالبتكار، والرفاه االجتماعي؛ حيث 
يقطنها ما يزيد على %55 من �شكان العامل، وتنتج اأكر من %80 من الناجت 
االأ�شا�شي  امل�شدر  هو  االبتكار  اأن  تدرك  ال��دول  وباتت  العاملي،  االإجمايل  املحلي 
الرتكيز  و�شار  الطبيعية،  امل�شادر  على  اعتمادها  متجاوزًة  والتنمية،  للروة 
على املواهب واأ�شحاب العقول، باعتبارها م�شدر االبتكار و�شانعته. واأ�شاف انه 
انطالقاً من مكانة دبي الرائدة عاملياً يف تبنى االبتكار نهجاً موؤ�ش�شياً، اتخذت 
البيانات كاأداة  اإىل  حكومة دبي نهج التخطيط اال�شرتاتيجي والتميز م�شتندة 
 ”37120 “اآيزو  املعيارية  املوا�شفة  �شهادة  الإح���راز  اأهلها  ما  ال��ق��رار،  ل�شنع 
رئي�شاً  العاملي لبيانات املدن العباً  املدن، واأ�شحت بالتعاون مع املجل�س  لبيانات 
60 مدينة من  اأك��ر من  اليوم  ت�شم  عاملية معيارية  بيانات  قاعدة  يف تطوير 

القارات اخلم�س، والتي توا�شل منوها با�شطراد.
االإمارة  مكانة  لتعزيز  وروؤيتها  قيادتنا  لتطلعات  جت�شيداً  ان��ه  الب�شطي  وق��ال 
كمدينة اآمنة، �شت�شبح دبي املدينة االأوىل يف العامل التي تتبنى م�شودة املوا�شفة 
العاملية “اآيزو 37123” للمدن االآمنة والتي اأُطلقت موؤخراً، من خالل العمل 
مع �شركائنا يف املجل�س العاملي لبيانات املدن، ومكتب االأمم املتحدة للتقليل من 

خماطر الكوارث، والقيادة العامة ل�شرطة دبي والدوائر احلكومية املعنية.
لبيانات  العاملي  املجل�س  رئي�س  مكارين،  باتري�شا  الدكتورة  اأعربت  جهتها،  من 
اإم���ارة دب��ي يف دعم  ب��ه  ال���ذي ت�شطلع  ال��ب��ارز  ل��ل��دور  امل���دن، ع��ن تقدير املجل�س 
جهود الرتويج للبيانات املعيارية، انطالقاً من اأهميتها يف تعزيز م�شاعي الدول 
بيانات  اأثر  اإىل  م�شرة  امل�شتدامة،  للتنمية  املتحدة  االأمم  م�شتهدفات  لتحقيق 
املدن يف تعزيز التخطيط امل�شتدام للمدن وحتديد الروؤى امل�شتقبلية وم�شتويات 

االأداء لتحقيق متطلبات املجتمعات يف امل�شتقبل.
اإمارة دبي  وقالت الدكتورة مكارين ان �شراكة املجل�س العاملي لبيانات املدن مع 
تنبع من اإميان الطرفني باأهمية دور املدن يف دفع عجلة التنمية الدولية، حيث 

واأف�شل  واخل��ربات  املعارف  وتبادل  امل�شرتك  التعاون  على  ال�شراكة  ه��ذه  تقوم 
املمار�شات بني املجل�س واالإمارة، ومدن املنطقة.

للدول  االإقليمي  املتحدة  االأمم  رئي�س مكتب   ، كومار  �شوجيت  اأك��د  من جانبه، 
البيانات  مركز  بني  ال�شراكة  اأهمية  على  ال��ك��وارث  خماطر  من  للحد  العربية 
االإقليمي واملجل�س التنفيذي يف دبي والذي ياأتي اإطالقه يف الوقت املنا�شب لدعم 
املدن العربية للعمل على ا�شرتاتيجيات احلد من املخاطر املحلية وتعزيز خطط 
املدن املرنة. واأ�شاف ان مركز البيانات االإقليمي �شريك مهم ملكتب االأمم املتحدة 
للحد من خماطر الكوارث يف تطوير موؤ�شرات املدن املرنة و�شي�شاهم يف جهودنا 
مع حكومة دبي جلعل دبي مدينة مرنة قادرة على الت�شدي لالأزمات والكوارث. 
ُي�شار اإىل اأن املجل�س العاملي لبيانات املدن يبحث حالياً مع عدد من املدن العاملية 
لو�س  العامل، ومنها  اأخ��رى من  �شبيه يف مناطق  دور  للعب  القارات  يف خمتلف 

اأجنلو�س يف الواليات املتحدة االأمريكية والهاي يف هولندا.
قيادي على  ب��دور  امل��دن  لبيانات  االإقليمي  دبي  دبي من خالل مركز  وت�شطلع 
املنطقة  م��دن  للمبادرة وحتفيز  ال��رتوي��ج  مثل  املهمة  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد  �شعيد 
املن�شوية  امل��دن  كافة  بيانات  يجمع  مفتوحة  بيانات  نظام  واإن�شاء  لالن�شمام، 
حتت املبادرة، واإ�شدار تقارير دورية لر�شد مدى التقدم املحقق يف اأهداف االأمم 
املتحدة للتنمية امل�شتدامة يف املنطقة، وا�شتعرا�س دور البيانات املعيارية لتحفيز 
العمل على حتقيق هذه االأهداف، عالوة على امل�شاهمة يف تنظيم لقاءات دورية 
جتمع ممثلي مدن املنطقة مل�شاركة جتاربها والدرو�س امل�شتفادة حملياً واإقليمياً 

وعاملياً.
العاملية  امل��دن  قمة   2017 مار�س  �شهر  يف  ا�شت�شافت  قد  كانت  دب��ي  اأن  ُيذكر 
بال�شراكة مع املجل�س العاملي لبيانات املدن، ومب�شاركة نخبة من القادة واخلرباء 
املحليني واالإقليميني والعامليني وممثلني عن اأكر من 50 مدينة من 5 قارات، 
والتي تكللت بالتوافق على “اإعالن دبي 2017” الذي تلتزم املدن املوقعة عليه 
لتحقيق  وتطويرها  كونية،  لغة  بو�شفها  املقارنة  البيانات  تبني  على  بالعمل 
“مدن داجمة،  اإىل  2030، و�شواًل  العام  اأجندات عاملية بحلول  اأه��داف ثالث 
اإىل تاأكيد فر�س حتقيقه يف  واأمم ذكية، وكوكب م�شتدام”، وهو ما ت�شعى دبي 

املنطقة من خالل اإطالق مركز دبي االإقليمي لبيانات املدن.

اإطالق مركز دبي الإقليمي لبيانات املدن 

حمدان بن حممد: البتكار والت�ظيف الأمثل للتقنيات احلديثة والبيانات اأ�سا�س بناء مدن امل�ستقبل

زايد للدرا�سات ي�سارك يف اجتماع الأمانة 
العامة ملراكز ال�ثائق بالريا�س

•• �صيوؤول -وام:

االإم��ارات لبحوث علوم اال�شتمطار لقاء مع عدد من  عقد فريق عمل برنامج 
الطلبة االإماراتيني الدار�شني يف كوريا اجلنوبية.

جرى خالل اللقاء تعريف الطلبة بجهود دولة االإم��ارات يف جمال اال�شتمطار 
ودوره��ا يف تعزيز االأم��ن املائي على م�شتوى العامل وبرنامج االإم��ارات لبحوث 
على منحته  التي ح�شلت  الت�شعة  وامل�شاريع  واأهدافه  وروؤيته  اال�شتمطار  علوم 
واالإجن��ازات التي حققها حتى االآن واجلهود املبذولة لتحفيز اأفراد وموؤ�ش�شات 
م�شاريعهم  لتقدمي  اال�شتمطار  ببحوث  املهتمني  واالأك��ادمي��ي  العلمي  املجتمع 

املبتكرة يف هذا املجال خالل الدورة املقبلة من الربنامج«.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها فريق عمل برنامج االإمارات لبحوث علوم 
اال�شتمطار - على هام�س م�شاركته يف ور�شة عمل دولية حول تعديل الطق�س 

را�شد  خاللها  التقى  �شيوؤول  اجلنوبية  كوريا  عا�شمة  يف  الدولة  �شفارة  اإىل   -
االإماراتيني  الطلبة  وع��ددا من  �شيوؤول  الدولة يف  بعثة  رئي�س  نائب  ال�شام�شي 

الدار�شني .
و قال را�شد ال�شام�شي :” �شررنا با�شتقبال فريق برنامج االإمارات لبحوث علوم 
اال�شتمطار الذي �شاهم ب�شكٍل كبر يف تر�شيخ مكانة االإمارات يف اأحد القطاعات 
ويعد  العاملي  املائي  االأم��ن  تعزيز  يف  دوراً حمورياً  تلعب  التي  و  املهمة  العلمية 
هذا الربنامج تطبيقاً عملياً لروؤية القيادة الر�شيدة الرامية اإىل ت�شخر العلوم 

والتقنيات احلديثة خلدمة الب�شرية يف خمتلف اأرجاء العامل«.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ع��ل��ي��اء امل���زروع���ي م��دي��ر ب��رن��ام��ج االإم������ارات ل��ب��ح��وث علوم 
اال�شتمطار: “ اأتيحت لنا خالل زيارة �شفارة الدولة يف عا�شمة كوريا اجلنوبية 
�شيوؤول الفر�شة للتعريف بربنامج االإمارات لبحوث علوم اال�شتمطار الذي دعم 
منذ انطالقه يف عام 2015 عدداً من امل�شاريع املبتكرة يف جمال اال�شتمطار« .

•• عجمان-وام:

اأف��ت��ت��ح ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�شد 
النعيمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم عجمان م�شاء 
ام�س م�شجدا مبنطقة النعيمية يف مدينة عجمان 

يت�شع ل� 700 م�شل اإ�شافة اإىل م�شلى للن�شاء.
اإىل  اأداء �شالة املغرب  ا�شتمع �شموه واحل�شور بعد 
الوعاظ  كبر  احل��م��ادي  ع��ب��داهلل  األقاها  حما�شرة 
االإ�شالمية واالأوق��اف يف  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  يف 
امل�شاجد ودوره��ا يف  اأهمية بناء  عجمان تناول فيها 
الدعوة اإىل االإ���ش��الم واإح��ق��اق احل��ق واإق��ام��ة العدل 
واإر�����ش����اء ال�������ش���الم. واأ�����ش����اد ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
عجمان بالرعاية التي جتدها بيوت اهلل من القيادة 
الر�شيدة ممثلة يف �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

و�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة 
تقديره  واأب����دى  االإم������ارات،  ح��ك��ام  االأع��ل��ى  املجل�س 
على  واالأوق��اف  االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  للهيئة 

جهودها يف رعاية وتطوير م�شاجد الدولة.
الغفلي  غليطة  ب��ن  ط��ارق  االف��ت��ت��اح  مرا�شم  ح�شر 
مدير مكتب �شاحب ال�شمو حاكم عجمان وعدد من 
الزعابي  حمد  وعبيد  احلكومية  ال��دوائ��ر  م��دي��ري 
االإ�شالمية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف���رع  م��دي��ر 
واالأوقاف بعجمان ولفيف من االأعيان وامل�شوؤولني.

وث��م��ن عبيد ح��م��د ال��زع��اب��ي ال��دع��م ال��ك��ب��ر الذي 
حتظى به م�شاجد اإمارة عجمان من �شاحب ال�شمو 
الهيئة  اأن  موؤكدا  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ 
ت���ويل ع��ن��اي��ة ك��ب��رة ب��امل�����ش��اج��د م��ن خ���الل املتابعة 
املعمارية  النماذج  اأح��دث  وف��ق  لت�شييدها  امل�شتمرة 
باأف�شل  ت��زوي��ده��ا  و  املحلية  البيئة  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة 
باأجود  وفر�شها  ال�شوتية  والتقنية  االإ�شاءة  اأنظمة 
من  امل�شلني  احتياجات  م��راع��اة  مع  ال�شجاد  اأن���واع 
كبارال�شن واأ�شحاب الهمم �شواء يف مداخل اجلامع 
ان اجلامع ي�شم  واأو���ش��ح  اأو يف مناطق اخل��دم��ات. 
عددا من املباين ك�شكن االإمام واملوؤذن ودورات املياه 
اأف�شل  اختيارها  روع���ي يف  ال��ت��ي  ال��و���ش��وء  واأم��اك��ن 
املوا�شفات الفنية ويتوافر ملرتادي امل�شجد من اأهل 

املنطقة عدد كاف من مواقف ال�شيارات.

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�شدر املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي قراراً ب�شاأن ت�شكيل جمل�س 
اأمناء لهيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة، برئا�شة �شمو ال�شيخ ذياب بن 
حممد بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 

رئي�س ديوان ويل العهد، رئي�س هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة.

�شمو  ع�شويته  يف  االأم��ن��اء  جمل�س  ي�شم  اأن  على  ال��ق��رار  ون�����س   
ال�شيخة  و�شمو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  بنت  م��رمي  ال�شيخة 
�شم�شة بنت حممد بن زايد اآل نهيان، ومعايل رئي�س دائرة ال�شحة، 
ومعايل رئي�س دائرة تنمية املجتمع، ومعايل رئي�س دائرة التعليم 
واملعرفة، والنائب العام الإمارة اأبوظبي، واأمني عام املجل�س االأعلى 

لالأمومة والطفولة.

مل�سابقة  الط�يلة  القائمة  يف  اأ�سماء   10
�سلطان بن زايد ال�سعرية لطلبة اجلامعات

فريق عمل برنامج بح�ث عل�م ال�ستمطار يزور �سفارة الدولة يف �سي�ؤول

حاكم عجمان يفتتح م�سجدا يف منطقة النعيمية

املجل�س التنفيذي ي�سدر قرارا بت�سكيل جمل�س اأمناء لهيئة 
اأب�ظبي للطف�لة املبكرة برئا�سة ذياب بن حممد بن زايد
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اإعــــــــــالن
حور�س  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتمثيل ال�شركات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1000753 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة املتميز لتمثيل ال�شركات
almutmyz companies representation

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل خمي�س عبداهلل حميد ال�شام�شي

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

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

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7 

اإعــــــــــالن
الذهبي  ال�ش�����ادة/املطعم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب البينوى رخ�شة رقم:1051105 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة را�شد ابراهيم ح�شني ابراهيم احلو�شني ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جوى �شاالزار برنابى
تعديل وكيل خدمات/حذف حمده حممد عبيد خمي�س الظاهري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
اليت  اند  نايت  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لت�شليح ال�شيارات رخ�شة رقم:1368387 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد طارق حممد ا�شكندر ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

احمد مبارك �شيف علي ال�شاحلي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

 احمد مبارك �شيف علي ال�شاحلي من ١00% اىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لغ�شيل  كار  ال�ش�����ادة/دراي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات  رخ�شة رقم:2847156 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شلطان عبداهلل حمد النعيمي ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كوركوم 

تكنولوجي
رخ�شة رقم:CN 2347397  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

حمود ال�شعيدي لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1044170  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ركن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعادن لتجاره ال�شكراب
رخ�شة رقم:CN 2281571  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شناع 

للمواد الغذائية
رخ�شة رقم:CN 1055927  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/التاكيا لل�شفر ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2241342 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عماد جون نخله �شليبا ٤9%

تعديل مدير/ا�شافة عماد جون نخله �شليبا
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خليفه حممد �شلطان حمد العامري %5١

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عماد جون نخله �شليبا
تعديل مدير/حذف عماد جون نخله �شليبا

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل حممد عابد ال�شهيارى املزروعي
ابوظبي جزيرة  الكرتا خلف احلمرا بالزا اىل  �شارع  اأبوظبي  اأبوظبي  تعديل عنوان/من 
 1627030  -  1601  -  RSC-1627030  -  1601  RCS   9 غرب  ابوظبي 

ال�شيد �شيف جمرن خلف واخرين
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية النيم ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2520493 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامر فاتى بارامبات ١3%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالر�شيد فيالياكات ابراهيم ١2%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بوتوفال فيال فا�شافان هار�شاكومار %2٤

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد يو�شف ابراهيم بوعتابة الزعابي %5١

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبدول رحيم باجهيا بارامبات ابوبكر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بوتوفال فيال فا�شافان هار �شاكومار

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زبر نوروكوبارامبيل ابو نوروكوبارامبيل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد يو�شف ابراهيم بوعتابه الزعابي

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7 

اإعــــــــــالن
اال�شماعيلية  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�شة رقم:1421539 

تعديل ا�شم جتاري من/�شالون اال�شماعيلية للرجال

AL ISMAILIYYA GENTS SALON

اىل/�شالون خليج �شتايل للرجال

KHALEEJ STYLE GENTS SALOON

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

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7 

اإعــــــــــالن
للوجبات  االمانة  ال�ش�����ادة/دجاج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شريعة رخ�شة رقم:1032470 

تعديل ا�شم جتاري من/دجاج االمانة للوجبات ال�شريعة

AMANA FRIED CHICKEN FAST FOOD

اىل/كافتريا �شاي االأمانة

SHAY ALAMANA CAFETERIA

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

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا جبل جكوال

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1895011 

تعديل ا�شم جتاري من/كافتريا جبل جكوال

JABAL CHAKWAL ACFETERIA

اىل/مطعم وحلويات جبل جكوال

JABAL CHAKWAL RESTAURANT AND SWEETS

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )56١000١(

تعديل ن�شاط/ا�شافة حت�شر احللوى واحللويات ال�شعبية )562١007(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/امبر للف املحركات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2676911 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد زاهد حممد ا�شالم %2٤

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد مبارك �شيف علي ال�شاحلي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد مبارك �شيف علي ال�شاحلي من ١00% اىل %5١

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد يا�شني عبداجلبار %25
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/امبر للف املحركات
AMPERE MOTOR WINDING

اىل/امبر للف املحركات ذ.م.م
AMPERE MOTOR WINDING LLC

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

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

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7 

ارتقاء لتجارة امل�اد الغذائية- ذ م م
العادية،امل�شدق  غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب 
يعلن مكتب/ احل�شن   2019/10/14 بتاريخ  العدل  الكاتب  لدى 
حل  عن  املن�شوري  علي  حممد  قانونيون  حما�شبون  و�شركاه 

وت�شفية �شركة:
ارتقاء لتجارة املواد الغذائية - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي بالرقم
CN-1829084 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل 

مكتب امل�شفى املعني هاتف  رقم 024485899  فاك�س 024485899  
�س.ب  29198 – اأبوظبي – �شارع املرور منطقة الزعفرانة بناية 
kfc مكتب رقم 505 واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة 

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7 

اإعــــــــــالن
النه�شة  ال�ش�����ادة/ع�شر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتخلي�س اجلمركي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1801641 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة زايد بخيت علي �شليمان املزروعي ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة احمد م�شاعد املرر

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7 

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

الزرقاء للمقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 1285405  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7 

اإعــــــــــالن
واال�شت�شارات  للمحاماة  الظاهري  ال�ش�����ادة/علي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب القانونية  رخ�شة رقم:1188042 

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/علي الظاهري للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

ALI AL DHAHERI  ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

اىل/علي الظاهري للمحاماة واال�شت�شارات القانونية  - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 ALI AL DHAHERI  ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS -

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/7744 

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد مزاد 
علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�شاعة 6:00 
ا�س  تربل  كراج  �شده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/11/11 الثنني  يوم  م�شاء 

�س.م.م.م + خليل ابراهيم حممد عبداهلل او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                               الو�شف      �شعر التقييم  

                                                        قطع غيار �شيارات        35,000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�شه  املوقع اللكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/5391 

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد مزاد 
علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�شاعة 6:00 
)ذ.  �شونيا  �شركة  �شده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/11/11 الثنني  يوم  م�شاء 

م. م( او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                               الو�شف      �شعر التقييم  

                                                            اأدوات مطبخ          46,200 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�شه  املوقع اللكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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عربي ودويل

خ�ش�شه  مقال  يف  جون�شون  بوري�س  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  �شبه 
العمالية  امل��ع��ار���ش��ة  زع��ي��م  اأم�����س،  ن�شر  االن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  الإط����الق 

جرميي كوربن بالديكتاتور ال�شوفياتي جوزف �شتالني.
ويف اليوم من احلملة االنتخابية القرتاع 12 كانون االأول-دي�شمرب، 
حزب  زعيم  تلغراف،  �شحيفة  يف  ن�شر  اذيل  مقاله  يف  جون�شون  اتهم 
اأ�ش�س  �شيقو�س  ان��ه  درج��ة  اإىل  الربح  “يكره  بانه  كوربن  املحافظني 
ازدهار بلدنا«. واأ�شاف جون�شون اأن العماليني “يدعون اأن كراهيتهم 
اإليهم  ي�شرون  الذين  املليارات  اأ�شحاب  لبع�س  �شوى  موجهة  ل�شت 
ا�شطهد  اأن  منذ  لها  مثيال  ن��ر  مل  انتقامية  مبتعة  االت��ه��ام  باأ�شابع 
الذين  املي�شورين  امل��زارع��ني  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  املزارع”،  مالكي  �شتالني 
بني  جون�شون  ق��ارن  مقاله،  ويف  �شتالني.  عهد  يف  عليهم  الق�شاء  مت 
رغبته يف “ت�شجيع ع�شرات االآالف من ال�شركات الربيطانية الكبرة 
وال�شغرة على حد �شواء” و�شعي حزب العمال اإىل “اأخ�شاع اجلميع 
لل�شرائب«. وقدم كوربن واحدا من اأكر الربامج ي�شارية يف بريطانيا 
يف ال�شنوات اأالأخرة، يق�شي باإعادة تاأميم العديد من ال�شركات وزيادة 
يف احلد االأدنى لالأجور وخف�س متو�شط �شاعات العمل اإىل 32 �شاعة، 
االأكر  على  لل�شرائب  ب��زي��ادة  متويلها  يتم  اأن  يفرت�س  اإج���راءات  يف 
و�شيكبحون  االأعمال  “�شيكبحون  العماليني  اإن  جون�شون  وقال  ثراء. 

اال�شتثمارات واالأ�شواأ من كل ذلك، �شيكبحون بريك�شت«.
 

اأحبط جنود يف جنوب الفلبني عملية قال اجلي�س اأم�س اإنها حماولة 
لتفجر انتحاري يف منطقة ح�شرية، يف اأحدث واقعة �شمن �شل�شلة 
تنظيم  مع  متحالفة  جماعة  على  م�شوؤوليتها  األقيت  الهجمات  من 
تفتي�س يف جزيرة  بنقطة  اإن جنودا  وقال اجلي�س  االإرهابي.  داع�س 
م�شلحني،  ثالثة  مع  وجيزة  لفرتة  م�شلح  ا�شتباك  يف  دخلوا  جولو 
اأن اجلنود قتلوا  اثنان منهم م�شريان، على دراجة نارية . واأ�شاف 
وقنبلة  ناريا  و�شالحا  نا�شفة  �شرتات  بحوزتهم  ووج��دوا  املهاجمني 
يدوية واأجهزة تفجر. وقالت القيادة االإقليمية للقوات امل�شلحة يف 
بيان اإن الهجوم ا�شتهدف منطقة ح�شرية يف جولو عا�شمة اجلزيرة. 
واأنهم  فلبيني  والثالث  م�شريان  املهاجمني  من  اثنني  اأن  واأ�شافت 
من جماعة اأبو �شياف التي بايعت تنظيم داع�س وا�شتهرت بالقر�شنة 
انتحاري  تفجر  لتنفيذ  حم��اول��ة  خام�س  وه���ذه  اأج��ان��ب.  وخ��ط��ف 
الهجمات  جميع  ووقعت  املا�شية.  �شهرا  ع�شر  ال�شتة  يف  الفلبني  يف 
اأبي �شياف، واأعلنت داع�س  االنتحارية يف جزر �شولو، معقل جماعة 

امل�شوؤولية عنها.
 

يقول الكاتب الربيطاين غرمييل المب يف مقال ب�شحيفة “تاميز”، 
اأطفال  ال�شتعادة  ج��اه��دة  ت�شعى  اأن  الربيطانية  احلكومة  على  اإن 
داع�س الذين يحملون اجلن�شية الربيطانية، واملحا�شرون يف �شمال 
اأنه من منطلق اأخالقي بحت، يجب  �شرق �شوريا. ولفت المب اإىل 
على بريطانيا كاأمة اأن تت�شرف بحزم، الإعادة هوؤالء االأطفال الذين 

يواجهون حالة عدم يقني فيما يخ�س الهوية واملجتمع.
الدميقراطية  القوات  ل��دى  اعتقلوا  االآالف  اأن  اإىل  الكاتب  وي�شر 
 60 اآخر جيوبه، ومن بني ه��وؤالء،  ال�شورية بعد طرد التنظيم من 

طفاًل بريطانياً على االأقل.
من جهة اأخرى، ذكر المب اأن االأحداث على االأر�س يف �شمال �شرق 
الربيطانيون  االأطفال  ه��وؤالء  ب�شرعة. ويف حال وجد  �شوريا تتغر 
النتائج  ف��اإن  داع�����س،  عنا�شر  اأو  ال�شوري  النظام  اأي���دي  يف  اأنف�شهم 
املحتملة �شتاأخذ منحى �شلبياً للغاية، حيث ي�شبح املوت اأو اخل�شارة 
االحتماالت  اأق��رب  والدعاية  املعاملة  و�شوء  بالب�شر  االإجت��ار  ب�شبب 
اأن��ه ال ت��زال هناك مم��رات مفتوحة ت�شمح  ال���واردة. ويعتقد الكاتب 
ال�شحفيون وعمال  ك��ان  “اإذا  ال��ع��راق، قائاًل:  اإىل  االآم��ن  ب��االإج��الء 
االإغاثة قادرين على الو�شول اإىل هوؤالء االأطفال اليوم، فاإنه ميكن 

للحكومة الربيطانية اإعادتهم اإىل وطنهم يف اأقرب وقت«.
“الدبلوما�شية القدمية اجليدة التي كان يجب اأن يعرتف  واأ�شاف 
بها اأجدادنا االإدوارديون مطلوبة على الفور. التاأخر �شيزيد فقط 

من خطر الف�شل وتواطوؤنا يف ماأ�شاة اإن�شانية اأخرى«.

عوا�صم

لندن

مانيال

وا�شنطن

مقتل 15 داع�سيًا يف هج�م بطاجيك�ستان 
 •• دو�صانبي-اأ ف ب:

قتل 15 مهاجما من تنظيم داع�س االإرهابي قدموا من اأفغان�شتان اأم�س بر�شا�س 
طاجيك�شتان،  �شلطات  اأعلنت  كما  يهاجمونها  ك��ان��وا  التي  الطاجيكية  ال��ق��وات 

الدولة الواقعة يف اآ�شيا الو�شطى التي ت�شتهدفها بانتظام عمليات اإرهابية.
اأم�س االأربعاء )22،23 ت  3،23 بالتوقيت املحلي  ووقع الهجوم عند ال�شاعة 
اوزبك�شتان  الطاجيكيني قرب  احل��دود  وا�شتهدف وحدة من حر�س  الثالثاء(  غ 
املجاورة على بعد حواىل 50 كلم جنوب غرب العا�شمة دو�شانبي. وقال حر�س 
اال�شخا�س  ا�شتجواب  وعمليات  “التحقيق  اإن  بيان  يف  طاجيك�شتان  يف  احل��دود 
ت�شرين   3 يف  ا�شتخدمت  م�شلحة  ارهابية  جمموعة  ان  اىل  خل�شت  املوقوفني 
���ش��رع��ي اىل  ت��ت��وغ��ل ب�شكل غ��ر  ل��ك��ي  ال��ل��ي��ل  2019 غ��ط��اء  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب 

طاجيك�شتان من جمهورية افغان�شتان املجاورة«.
واأ�شاف حر�س احلدود “جميعهم اأع�شاء يف ما ي�شمى “تنظيم داع�س«.

كلم   200 ح��واىل  م�شافة  التنظيم  الثاين-نوفمرب قطع  ت�شرين   6 و   3 وبني 
ل�شن هجومه. وقتل يف اال�شتباك اأي�شا جندي و�شرطي بح�شب امل�شوؤولني.

التي  الداخلية  اآليات للمهاجمني بح�شب وزارة  اأرب��ع  اآخر مت تدمر  من جانب 
ن�شرت �شورا ل�شيارات وجثث متفحمة على طريق وكذلك الأ�شلحة ر�شا�شة.

وياأتي الهجوم فيما حتيي يف وقت ت�شتعد فيه طاجيك�شتان الإحياء يوم الد�شتور 
�شوي�شرا. ومن  اإىل  زي��ارة  اإم��ام علي رحمانوف  الرئي�س  االأرب��ع��اء، وفيما يجري 
اأن ي���زور رح��م��ان��وف باري�س يف وق��ت الح��ق ه��ذا االأ���ش��ب��وع مل��ح��ادث��ات مع  املتوقع 

الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون �شمن جولة اأوروبية نادرة.
وبعد ا�شتجواب العديد من املعتقلني قال حر�س احلدود اإن املهاجمني اأع�شاء يف 

تنظيم داع�س عربوا احلدود من اأفغان�شتان االأحد.
امل�شتهدف على  املوقع  اإىل  امل�شلحون احلدود وو�شلوا م�شيا على ما يبدو  وعرب 

احلدود مع اأوزبك�شتان على بعد نحو 200 كلم.

الأثقل منذ اأم املعارك بني تات�شر وكالهان:

ما هي رهانات النتخابات الت�سريعية الربيطانية...؟
تتوّقع ا�شتطالعات الراأي ح�شول زعيم اليمني الأوفر حظا على اأغلبية �شيقة

طالب لبنان يعت�سم�ن يف اإطار احلراك ال�سعبي  

حامل اللقب جذب اجل�شم االنتخابي الن�شائي، الالتي 
ترف�شن خطابه احلربي ومنطقه الذكوري.

اجلزرة والع�شا
   ودعما لهذه اخلطة، التزم رئي�س ال��وزراء قطع حبل 
التي  الفقرة  املناطق  ل�شالح  البور�شة،  مع  الو�شال 
الوعد  وه��ذا  �شناعيا.  تاأهيلها  اإع���ادة  يف  �شعوبة  جت��د 
بزيادة كبرة يف االإنفاق العام، �شيتم متويله عن طريق 
املايل  الت�شنيف  من  اال�شتفادة  خ��الل  من  االق��رتا���س 
الرغم  على  املتحدة،  للمملكة  فرن�شا(  مثل  )اأاأ،  املمتاز 

من اأزمة الربيك�شيت.
كوربني،  العمايل جرميي  مناف�شه  يّتبع  املقابل،     يف 
ينوي  ان��ه  جون�شون.  لبوري�س  معاك�شة  ا�شرتاتيجية 
الواقع،  ويف  الربيك�شيت.  ع��ن  ميكن  م��ا  اأق��ل  التحدث 
اتفاق  على  بالتفاو�س  القا�شي  العمل  اإن موقف حزب 
املتحدة  اململكة  بقاء  االأوروب���ي، مع  االحت��اد  جديد مع 
ذل��ك على  �شيعر�س بعد  وال��ذي  يف االحت��اد اجلمركي، 
اال�شتفتاء، ال يحظى بقبول املعتدلني املوؤيدين الأوروبا، 

وخا�شة ال�شباب.
   و�شتقت�شر تدخالته حول هذا املو�شوع، على ا�شتنكار 
املحاوالت االمريكية الرامية اىل حترير �شوق اخلدمات 
فتحه  خالل  من  املتحدة  اململكة  يف  الوطنية  ال�شحية 
وت�شهيل  االط��ل�����ش��ي،  وراء  م��ا  االأدوي�����ة  م�شنعي  اأم����ام 
اإىل  الثانية  ال��درج��ة  م��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة  املنتجات  ت�شدير 
اململكة املتحدة... اإن تدخل دونالد ترامب، الذي انتقده 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

   م��ع ان��ط��الق ح��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ات ال��ربي��ط��ان��ي��ة التي 
االأيديولوجيات  وقت  جاء  دي�شمرب،   12 يوم  �شتجرى 
املميزة  ال�شمة  هي  التي  الرباغماتية  ب��دل  والعواطف 
“اأم  منذ  ي��ح��دث  ومل  امل��ان�����س.  وراء  م��ا  العامة  للحياة 
وجيم�س  تات�شر  مارغريت  بني   1979 ع��ام  املعارك” 
هذا  مب��ث��ل  الت�شريعية  ن��ت��ائ��ج  ث��ق��ل  ك���ان  اأن  ك���االه���ان، 
الوزن على م�شر بلد يتوّجع ب�شبب االنق�شامات حول 

الربيك�شيت.
   ولفهم الرهان، هناك حاجة اإىل �شيء من التذكر: 
الت�شويت  بنظام  العموم  جمل�س  انتخابات  اإج��راء  يتم 
على االفراد يف دورة واحدة. ويف كل دائرة من الدوائر 
اإجن���ل���رتا وويلز  650 يف  ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
احلا�شل  املر�شح  ي�شبح  ال�شمالية،  واإيرلندا  وا�شكتلندا 

على اأكرب عدد من االأ�شوات ع�شواً يف الربملان. 
الرئي�شيني،  احل��زب��ني  تقليدًيا  النظام  ه��ذا  وي��خ��دم     
ال�شغرة،  االأح����زاب  ح�شاب  على  وال��ع��م��ل،  املحافظني 
االأوىل  اجل��ول��ة  يف  املفيد”  “الت�شويت  انت�شار  ب�شبب 
ال��وح��ي��دة. وت��ت��م دع���وة احل���زب ال���ذي مي��ل��ك االأغلبية 
لت�شكيل  امل��ل��ك��ة،  ق��ب��ل  م��ن  ال���ن���واب  امل��ط��ل��ق��ة يف جمل�س 

احلكومة.

بوري�س جون�شون باأغلبية �شيقة
ال��ذي مل  ال���وزراء احل��ايل، بوري�س جون�شون،     رئي�س 

املحافظة،  القاعدة  قبل  من  اختياره  مت  ولكن  ُينتخب 
ال ميلك اأغلبية، وح�شب ا�شتطالعات الراأي، يتوّقع اأن 
يح�شل زعيم اليمني، االوفر حظا، على اأغلبية �شيقة. 
من  م��زدوج��ة:  ا�شرتاتيجية  احل��ك��وم��ة  رئي�س  يّتبع     
ناحية، يوؤكد “بوجو” قدرته على حتقيق الربيك�شيت. 
مت  ال��ت��ي  اخل���روج  اتفاقية  على  ي��ع��ّول  ب��ذل��ك،  وللقيام 
اأوىل  ق��راءة  واعُتمدت يف  بروك�شل  التفاو�س عليها مع 

من قبل اجلمعية املنتهية واليتها.
   ومن وجهة نظره، �شيزيل هذا التموقع، التهديد، على 
ميينه، من حزب الربيك�شيت ال�شعبوي اجلديد، والذي 
امل�شجعة،  العالمات  ومن  معه.  التحالف  رف�س عر�س 
اأن رئي�س هذا احل��زب القومي، نايجل ف��اراج، قد القى 
املنديل، بعد اأن اأخفق �شبع مرات يف املا�شي، من دخول 

جمل�س العموم.
10 داونينغ �شرتيت، هي ر�شالة     ان ر�شالة م�شتاأجر 
ف�شتغادر  م��ري��ح��ة،  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ه  مت  اإذا  ق��اط��ع��ة: 
اململكة املتحدة االحتاد االأوروبي يف 31 يناير 2020، 
وه���و امل��وع��د ال��ن��ه��ائ��ي اجل��دي��د ال���ذي ع��ر���ش��ه ال�شبعة 

والع�شرون.
   وللفوز، يعتمد بوري�س جون�شون على ا�شطياد ناخبي 
حزب العمال يف ميدالندز و�شمال اإجنلرتا وويلز، الذين 
بايعوا اخل��روج من االحت��اد االأوروب���ي. و�شتعو�س هذه 
التي ميثل فيها  املناطق  املتوقعة يف  املكا�شب، اخل�شائر 
اأن�شار “البقاء” املوؤيدون الأوروبا، االأغلبية، وهي لندن 
�شيحاول  كما  وا�شكتلندا.  االإجنليزية  الطالب  وم��دن 

•• بريوت-اأ ف ب:

من  خمتلفة  مناطق  يف  اأم�����س  ال��ط��الب  م��ئ��ات  اعت�شم 
وزارة  مقر  واأم����ام  وجامعاتهم  م��دار���ش��ه��م  اأم���ام  لبنان 
الدرو�س  ا�شتئناف  ل��ق��رار  حت��دي��اً  ب���روت،  يف  ال��رتب��ي��ة 
للطبقة  امل��ن��اه�����س  ال�شعبي  ل��ل��ح��راك  ال�21  ال��ي��وم  يف 

ال�شيا�شية احلاكمة.
وتظاهر مئات االأ�شخا�س اأي�شاً اأمام مرافق وموؤ�ش�شات 
عامة يف عدة مناطق لبنانية، مثل ق�شر العدل وامل�شرف 

املركزي و�شركة االت�شاالت.
بروت  من  التظاهر  �شاحات  الثالثاء  م�شاء  وام��ت��الأت 
اإىل طرابل�س �شمااًل و�شيدا جنوباً، غداة يوم �شهد قطع 

طرقات رئي�شية وم�شارف وموؤ�ش�شات ر�شمية.
حتركاً  االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين   17 منذ  لبنان  وي�شهد 

التدري�س  ا�شتئناف  ق���رار  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  ت��رك  بعدما 
�شور )جنوب( مداخل  واأقفل طالب يف  موؤ�ش�شة.  لكل 
تدعو  �شعارات  مرددين  وتظاهروا  الر�شمية  ثانويتهم 

الإ�شقاط النظام.
ال���ط���الب م���ن مدار�س  اف���رت����س ع�����ش��رات  ب�����روت،  ويف 
ال��رتب��ي��ة، معربني  اأم���ام مقر وزارة  االأر����س  وج��ام��ع��ات 
خ�شو�شاً عن مطالب �شيا�شية ومعي�شية على غرار كافة 
املتظاهرين يف البالد. وقال طالب من بني املعت�شمني 

الأحد القنوات املحلية “نحن اأ�شا�س هذه الثورة«.
اعت�شم  لبنان،  و�شيدا يف جنوب  النبطية  ويف مدينتي 
رف�س  عن  تعبراً  الر�شمية  اللبنانية  اجلامعة  طالب 

قرار اإدارتهم ا�شتئناف الدرو�س.
حمله  فيما  �شوت  مكرب  بوا�شطة  ال��ط��الب  اح��د  وق��ال 
فيما  ال طائفياً”،  “نريد نظاماً  اأكتافهم  زم��الوؤه على 

اإغالق  مع  البالد  يف  احلركة  �شل  م�شبوق  غر  �شعبياً 
اأول  م����دار�����س وم��وؤ���ش�����ش��ات وم�������ش���ارف وج���ام���ع���ات يف 
اأ�شبوعني من احلراك املندد بالطبقة ال�شيا�شية كاملًة 

والذي اندلع على خلفية مطالب معي�شية.
وحت���ت �شغط ال�����ش��ارع، ا���ش��ت��ق��ال رئ��ي�����س ال�����وزراء �شعد 
احلريري يف 29 ت�شرين االأول-اأكتوبر، لكن التاأخر يف 
امللزمة لتكليف رئي�س جديد  النيابية  بدء اال�شت�شارات 

للحكومة يثر غ�شب املحتجني.
يف  التالميذ  جتمع  ب���روت،  �شمال  جونية  مدينة  ويف 
وان�شم  املنطقة  يف  الرئي�شية  الر�شمية  املدر�شة  باحة 
اإدارة املدر�شة  اآخرون، للتنديد مبنع  اإليهم متظاهرون 
االحتجاجية،  للتحركات  واالن�شمام  مبغادرتها  لهم 

وفق ما اأفاد االإعالم املحلي.
اأبوابها  ف��ت��ح  امل���دار����س  بع�س  اأع�����ادت  ال��ث��الث��اء،  وم��ن��ذ 

كوربني ب�شدة، يلعب ل�شالح هذا االأخر مبا ان اأغلبية 
الراأي العام تكره رئي�س الواليات املتحدة.

يعتمد حزب العمل على راديكاليته
ال���ع���دال���ة االجتماعية  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ���ش��رتك��ز ح��م��ل��ة     
والبيئة. ولتحقيق االنت�شار، يعّول احلزب على برنامج 
 .1945 عام  له مثيل منذ  ي�شبق  راديكايل بحجم مل 
واإعادة  اأي��ام،  باأربعة  العمل  اأ�شبوع  تكري�س  ان  �شك  وال 
والتعليم  ال�شحة  يف  ال�شخمة  واال�شتثمارات  التاأميم، 
والبنية التحتية، باالإ�شافة اإىل تو�شيع نطاق ال�شلطات 

النقابية، يخيف احلي املايل يف لندن.
اأن ي��وؤدي هذا الكرم -الذي     وياأمل جرميي كوربني 
�شعبيته  ت��ده��ور  اإخ���ف���اء  -اإىل  غ��ام�����ش��ة  تكلفته  ت��ب��ق��ى 
اأق�شى الي�شار. لقد مت القطع مع  القيا�شية، واخ��رتاق 
احلكمة امل��ال��ي��ة حل��زب ال��ع��م��ال اجل��دي��د ب��زع��ام��ة توين 
“كوربني، زعامة  ي��ق��ول:  ه��ذا االخ��ر  بلر، مم��ا جعل 

احتجاج ولي�س زعامة حكومة«.
   ويف الوقت الذي يزرع فيه الربيك�شيت اخلالف داخل 
الدميقراطيني  الليرباليني  برنامج  فاإن  العمل،  حزب 
يف  البقاء  ال��و���ش��وح:  ميزة  م��ن  ي�شتفيد  )الو�شطيني( 
االحتاد االأوروبي. ومع ذلك، فاإن اخرتاق القوة الثالثة 
ال ي�����ش��ط��دم ب��ال��ن��ظ��ام االن��ت��خ��اب��ي ف��ح�����ش��ب، ب��ل يواجه 
على  ت�شكيالت  مع  وا�شع  حتالف  اإن�شاء  �شعوبة  ا  اأي�شً
من  العمل  حل��زب  امللتب�س  امل��وق��ف  ب�شبب  اخل��ط  نف�س 

الربيك�شيت.                 عن لوبوان

ت�شرين   17 “ثورة  عليها  كتب  الف��ت��ة  اأم��ام��ه��م  رف��ع��ت 
االأول-اأكتوبر«.

اأخ���رى يف  امل�شهد نف�شه يف ج��ام��ع��ات وم��دار���س  وت��ك��رر 
ال���ب���الد ح��ي��ث حت����رك الطالب  ���ش��م��ال  ال��ع��ا���ش��م��ة ويف 

للتعبر عن غ�شبهم من الطبقة ال�شيا�شية.
ر�شمية،  موؤ�ش�شات  اأم���ام  تظاهرات  امل��ئ��ات  نظم  ك��ذل��ك، 
لرتدي  رم��زاً  تعترب  التي  لبنان،  كهرباء  موؤ�ش�شة  مثل 
اخلدمات العامة يف بلد يقع يف املرتبة 138 من اأ�شل 
ال�شفافية  منظمة  بح�شب  الف�شاد  موؤ�شر  على   180

الدولية.
اأم���ام وزارة امل��ال��ي��ة، وق�شر  اأي�����ش��اً  وجت��م��ع امل��ت��ظ��اه��رون 
با�شتقاللية  حم��ام��ون  طالب  حيث  ب���روت،  يف  ال��ع��دل 
على  احتجاجاً  املركزي  امل�شرف  اأم��ام  وكذلك  الق�شاء، 

�شيا�شاته النقدية.

ماكرون ي�ؤكد �سرورة احل�ار يف ه�نغ ك�نغ 
•• بكني-اأ ف ب:

�شي  ال�شيني  لنظره  �شدد  اأن��ه  بكني  يف  اأم�س  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  اأك��د 
التي  ال�شابقة  الربيطانية  امل�شتعمرة  كونغ  هونغ  يف  “احلوار”  ���ش��رورة  على  جينبينغ 
اأ�شهر تظاهرات احتجاجية. وقال ماكرون يف موؤمتر �شحايف يف ختام  ت�شهد منذ خم�شة 
اإىل االأم��ر مرات عديدة مع الرئي�س  “بالتاأكيد تطرقت  زي��ارة لل�شني، ب�شاأن هونغ كونغ 
�شي جينبينغ”. وا�شاف “حتدثنا يف كل الق�شايا بحرية كاملة«. وكانت بكني حذرت عند 
�شاأن داخلي �شيني وال تندرج يف املحادثات  اأن هونغ كونغ  الفرن�شي، من  الرئي�س  و�شول 
كل  اإىل  �شيتطرق  م��اك��رون  اإن  قالت  الفرن�شية  الرئا�شة  لكن  فرن�شا.  م��ع  الدبلوما�شية 
مبا يف ذلك الو�شع يف هونغ كونغ وو�شع احلقوق االإن�شانية يف  الق�شايا “بال حمرمات”، 

ال�شني وخ�شو�شا يف منطقة �شينجيانغ ذات الغالبية امل�شلمة ب�شمال غرب البالد.
وقال ماكرون اإن “اأول �شيء �شاأفعله هو التعبر عن دعمنا لكل مواطنينا الذين يعي�شون 

يف هونغ كونغ ويعي�شون الو�شع احلايل ب�شكل مبا�شر جدا«.

االثنني اأنها �شتفرج عن اللبدي ومرعي، واأنه يف الوقت 
نف�شه �شيعيد االأردن �شفره اإىل اإ�شرائيل.

واعتقلت ا�شرائيل اللبدي )24 عاما( دون توجيه تهمة 
اآب-اأغ�شط�س وهي يف طريقها   20 واأوقفتها يف  اإليها 
اإحدى  زف���اف  ح��ف��ل  حل�����ش��ور  نابل�س  اىل  االأردن  م��ن 
االعتقال  يف  و�شعت  معها  التحقيق  وبعد  قريباتها. 
االداري يف 24 اأيلول-�شبتمرب. ومذاك، اعلنت اللبدي 
وعيادات  امل�شت�شفى  اىل  ونقلت  الطعام  عن  اال���ش��راب 

�شحية مرات عدة بعد تدهور �شحتها.
اما عبد الرحمن مرعي )28 عاما( فاعتقل يف الثاين 
من اأيلول/�شبتمرب، عندما كان يف طريقه من االأردن 
اأقاربه  اأح��د  زف��اف  حفل  حل�شور  الغربية  ال�شفة  اىل 

•• عمان-اأ ف ب:

و�شل االأردنيان هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي اأم�س 
اإىل االردن بعد اأن اأفرجت عنهما ال�شلطات االإ�شرائيلية 
التي احتجزتهما الأكر من �شهرين. وو�شلت اللبدي 
الذي  )اللنبي(  ح�شني  امللك  ج�شر  معرب  اىل  ومرعي 
يقع على بعد حواىل 60 كلم غرب عمان بعد منت�شف 
ذويهما،  ا�شتقبالهما  يف  كان  حيث  االأرب��ع��اء  ظهراأم�س 

على ما اأفاد م�شورو وكالة فران�س بر�س.
وب����دا االث���ن���ان ب�����ش��ح��ة ج��ي��دة وج��ل�����ش��ا ي��ت��ح��دث��ان اىل 
م�شوؤولون  امل��وق��ع  يف  ت��واج��د  فيما  ب��ف��رح،  عائلتيهما 
اأعلنت  ا�شرائيل  وكانت  االأردنية.  اخلارجية  وزارة  من 

وهو يعاين من مر�س �شرطان الدماغ و�شبق ان خ�شع 
لعمليات جراحية، بح�شب موؤ�ش�شات حقوقية. 

االإثنني  اعلن  ال�شفدي  اأمي��ن  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  وك��ان 
نهاية  قبل  اململكة  اىل  �شيعودان  وم��رع��ي  اللبدي  ان 
االإ�شرائيلي.  ات��ف��اق م��ع اجل��ان��ب  ع��ل��ى  ب��ن��اء  االأ���ش��ب��وع 
املا�شي  اأول/اكتوبر  ت�شرين   30 يف  االردن  وا�شتدعى 
�شفره لدى تل اأبيب “للت�شاور” على خلفية اعتقال 

املواطنني. 
القائم  املا�شي  ال�شهر  م��ن  ال�شاد�س  يف  ا�شتدعى  كما 
باأعمال �شفارة اإ�شرائيل يف عمان و�شلمه مذكرة احتجاج 
على اعتقال االثنني. واالأردن مرتبط مبعاهدة �شالم 

مع ا�شرائيل منذ العام 1994.

اإ�سرائيل تفرج عن الأردنين اللبدي ومرعي

الليرباليون الدميقراطيون  االختيار ال�شعب

بوجو .. هل يجد الدواء االمثل؟جرميي كوربني هل يفعلها؟

االغلبية ملن...؟

جاء وقت الأيدي�ل�جيات والع�اطف بدل 
الرباغماتية التي متّيز احلياة العامة الربيطانية

ر�شالة جون�شون قاطعة: اأغلبية مريحة, تعني 
مغادرة اململكة الحتاد الأوروبي يف 31 يناير 2020

ل يحظى م�قف حزب العمل من الربيك�سيت 
بقب�ل املعتدلن امل�ؤيدين لأوروبا، وخا�سة ال�سباب



اخلميس    7   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12777  
Thursday   7   November   2019  -  Issue No   1277714

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12777 بتاريخ 2019/11/7

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية



اخلميس    7   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12777  
Thursday   7   November   2019  -  Issue No   12777

19191915

عربي ودويل

نادرًا ما يقوم دونالد ترامب بالتغريد يف 
الأماكن العامة لأنه يرف�س ارتداء النظارات

�شوريا،  م���ن  االأم���ري���ك���ي���ة  ال���ق���وات 
يتو�شلونه  ج��م��ه��وري��ون  ن���واب  ج��اء 
ال���رتاج���ع ع��ن ه���ذا ال���ق���رار، اال ان 
لريهم  ب�شكافينو  ات�شل  ت��رام��ب 
م������دى ����ش���ع���ب���ي���ة ت���غ���ري���دت���ه ح���ول 
ه���ذا امل��و���ش��وع، وال��ك��م ال��ه��ائ��ل من 
“االإعجابات” الذي حت�شلت عليه، 

كدليل على �شواب �شيا�شته. 
ي��ك��ن من  اإن مل  ال�����ش��ع��ب،     »م���ن 
امل�شتحيل، حتديد كم من م�شرتك 
مزيف من بني اأتباع ترامب البالغ 
كتبت  مليوًنا”،   66 ع����دده����م 
ولكن  ت��امي��ز.  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة 
عبارة  منهم  اأن عددا  الوا�شح،  من 
عن روبوتات، وح�شابات اآلية. ووفًقا 
فاإن  ال�شحيفة،  اأج��رت��ه��ا  ل��درا���ش��ة 
بالنظر  مليوًنا،   22 حوايل  ثلثها، 
ن���ادًرا ما  ال��ربوف��اي��ل، ح�شابات  اىل 

ت�شتخدم اأو غر ن�شيطة.
عن لوبوان

 ميلي عليه الرئي�س الر�شائل التي 
�شكافينو  ويطبع  مت��ري��ره��ا،  ي��ري��د 
الر�شائل  ب��ع�����س  ك���ب���رة  ب����اأح����رف 
ي�شنفها  اإن��ه  عليه.  يقرتحها  التي 
ح�����ش��ب ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا امل��ت��ط��رف��ة، كما 
“حار”،  متّبلة:  �شل�شة  ك��ان��ت  ل��و 
“متو�شط” اأو “حلو”... وبانتظام، 

يختار الرئي�س “حار«.
اإدمان متزايد

ال�����ش��ل��ط��ة، يغرد  ت����وىل  ع��ن��دم��ا     
دونالد ترامب حوايل ت�شع مرات يف 
املا�شية،  الثالثة  االأ�شهر  اليوم. يف 
و�شل اإىل ثالثة اأ�شعاف معدل عام 
اإجراءات  2017، خا�شة منذ بدء 
من  االأول  الن�شف  ويف  ال���ع���زل.    
���ش��ه��ر اأك��ت��وب��ر وح����ده، اأط��ل��ق اأكر 
كيليان  وتقول  تغريدة.   500 من 
يحتاج  “اإنه  م�شت�شارته:  ك��ون��واي، 
اإىل تغريدة مثلما نحتاج نحن اىل 

تناول الطعام«.

حتيا الّدرر!
ال���ك���ث���ر من  ت����رام����ب  ي���رت���ك���ب      
االأخ������ط������اء االإم�����الئ�����ي�����ة، وي���ذب���ح 
ي�شمع  ومل  ال���ن���ح���وي���ة،  ال���ق���واع���د 
اأب�����������ًدا ع�����ن ع�����الم�����ات ال����رتق����ي����م، 
مذهل  اب��ت��ذال  يف  ي�شقط  واأح��ي��اًن��ا 
ان  اال  ال��رئ��ي�����س.  مبن�شب  يليق  ال 
ذلك  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  م�����ش��ت�����ش��اري��ه، 
مي����ي����زه ع�����ن االأ������ش�����ل�����وب امل����رت����وب 
جيدة  طريقة  انها  لل�شيا�شيني... 

الإر�شاء قواعده.

تغريدات ال�شباح, 
تغريدات امل�شاء

    ي����زداد ت��وات��ر ت��غ��ري��دات��ه عندما 

ال�شني مع عدد من الدبلوما�شيني 
اجل فر�س عقوبات  للتفاو�س من 
ال�شمايل  ال����ك����وري  ال���زع���ي���م  ع��ل��ى 
ويف  وب��ف��ظ��اظ��ة،  اأون.  ج��ون��غ  ك��ي��م 
من  تغريدة  جاءت  املناق�شات،  قلب 
ترامب تقول، اإن تيلر�شون “ي�شيع 
مع  التفاو�س”  حم��اول��ة  يف  وق��ت��ه 
ريك�س،  طاقتك  تهدر  “ال  الكوري، 

�شنفعل ما يتعني علينا القيام به«.

�شيا�شة الاليك
اأكر  ت��وي��رت  على  ح�شابه  يتابع     
من 66 مليون �شخ�س، وهو �شعيد 
املا�شي،  دي�شمرب  �شهر  يف  ب��ذل��ك. 
عندما اأعرب عن نيته �شحب بع�س 

... 851 هجوما على االأقليات.

يحكم بالتغريدات
�شبيل  ع��ل��ى  م����ار�����س،  ���ش��ه��ر  يف      
امل����ث����ال، ق����ام ب��ت��غ��ري��دة االع�����رتاف 
ب�����ش��ي��ادة اإ���ش��رائ��ي��ل ع��ل��ى اجل����والن، 
ال�شيا�شة  من  عاًما  خم�شني  ملغيا 
ال�شيف،  واأع��ل��ن ه��ذا  االأم��ري��ك��ي��ة. 
ارتفاع  ع���ن  اي�����ش��ا،  ت��غ��ري��دة  ع���رب 
املنتجات  على  اجلمركية  التعريفة 
ال�شينية ... وهذا يثر يف كل مرة 
حتى  املفاجاأة،  بخلق  كبرة  �شجة 

بني م�شت�شاريه.
وزي����ر  ك�����ان   ،2017 اأك����ت����وب����ر     
خ���ارج���ي���ت���ه ري���ك�������س ت���ي���ل���ر����ش���ون يف 

ال�شباح،  يف  ج��دا  ب��اك��را  ي�شتيقظ، 
قناة  م�شاهدة  يف  �شاعات  ويق�شي 
برامج  عر�س  ويعيد  نيوز،  فوك�س 
التي  اللحظة  ��ا  اأي�����شً اإن��ه��ا  امل�����ش��اء. 
ي���ك���ون ف��ي��ه��ا مب���ف���رده يف االإق���ام���ة 

بدون م�شت�شارين. 
    يف بداية رئا�شته، حاول حميطه 
يف ع��دة م��رات احل��د م��ن ا�شتخدام 
ال��ن��ي��ة اىل ن�شر  امل��ن�����ش��ة. واجت��ه��ت 
15 دقيقة  ب���  م��ت��اأخ��رة  ت��غ��ري��دات��ه 
للتحقق  ال���وق���ت  ل���ه  ي��ت��وف��ر  ح��ت��ى 
ب����دون جن����اح. ث���م انتهى  م���ن���ه���ا... 
ال�شبكة  اإن  القول،  اىل  م�شت�شاروه 

االجتماعية لها جوانب اإيجابية. 
اأنه  ت��رام��ب، على     وي�شور تويرت 

مواجهة  وي���ري���د  ق����وي  “�شخ�س 
ال�شيا�شية”،  ال��ن��خ��ب  ي�����ش��م��ى  م���ا 
لال�شمئزاز  امل��ث��رة  وت�����ش��ري��ح��ات��ه 
املناه�شة  امل�شجلة  ماركته  “تعزز 
باأتباعه  وعالقاته  لال�شتبل�شمنت 

املخل�شني ب�شدة«.

مو�شوعه املف�شل
م���دح خ�شاله!  ل��ق��د  نف�شه.  ه��و      
نف�شه  وو�شف  تغريدة.   2026 يف 
“الرئي�س  ب���اأن���ه  م����رة  ع�����ش��ر  ���ش��ت��ة 
االأم����ري����ك����ي����ني.  ل������دى  املف�شل” 
ون�شف تغريداته هي هجمات �شد 

اأعدائه املتعددين.
 630 ي���ق���ل ع����ن      ه���اج���م م����ا ال 

��ا، م��ت��ن��وع��ني، م��ث��ل جيف  ���ش��خ�����شً
اأم������ازون، ورئي�س  رئ��ي�����س  ب��ي��زو���س، 
الفيدرايل،  االح��ت��ي��اط��ي  امل��ج��ل�����س 
وريا�شيني،  بنف�شه،  عّينه  انه  رغم 
و�شتورمي دانيلز، النجمة االإباحية، 
التي ي�شفها ب� “وجه احل�شان”... 
ال�شحفيون  ه��م  ال�����ش��وداء  وداب���ت���ه 

والدميوقراطيون.
االأقليات  م��ن  ن�شاء  اأرب���ع      هاجم 
العديد  تعلن  كما  ال��ك��ون��غ��ر���س،  يف 
من تغريداته عن نظريات املوؤامرة 
م�شكوك  و���ش��خ�����ش��ي��ات   )1710(
فيها، النازية اجلديدة، العن�شرية، 
الدميقراطية،  املوؤ�ش�شات  ت�شويه 
 ”132“ الديكتاتوريني  تقريظ 

�شما�شرة  ب��ني  ال��ت�����ش��دع��ات  ق��دره��ا 
العراق،  يف  احل��ق��ي��ق��ي��ني  ال�����ش��ل��ط��ة 
وب��ع�����ش��ه��م ي��ق��ي��م خ��ل��ف احل����دود يف 
ال��ك��ث��ر من  اأن  والح�����ظ  اإي��������ران. 
امل��ح��ت��ج��ني ي��ت��وج��ه��ون ب��ال��ل��وم اإىل 
اإيران والقوى التي توؤيدها طهران 
االأ�����ش����واأ،  ال��ع��ن��ف  اإىل  ال���ل���ج���وء  يف 
االأ�شا�شية هو  اأحد مطالبهم  بينما 
اإزالة النفوذ االإي��راين. وبات هتاف 
“اإيران، برا برا!” قا�شماً م�شرتكاً 
بني املتظاهرين يف �شاحة التحرير 
بو�شط بغداد، وانت�شرت ت�شجيالت 
يحرقون  وه����م  حم��ت��ج��ني  ت��ظ��ه��ر 

العلم االإيراين. 
وقال ال�شاب علي قا�شم )17 عاماً( 
يدمروننا  من  هم  “االإيرانيني  اإن 
وي��ه��اج��م��ون��ن��ا. اإي������ران ت��ق��ف خلف 
اأوج��دوا هذا  الذين  االأ�شخا�س  كل 

الو�شع. اإيران حتكم بالدنا«. 
مثله  قا�شم،  اأن  اإىل  الكاتب  واأ���ش��ار 
اإي������ران  اأن  ي������رون  اآخ�����ري�����ن،  م���ث���ل 
ه����ي م����ن ت���ب���ق���ي ع���ب���د امل����ه����دي يف 
يلومون  وامل���ح���ت���ج���ون  م��ن�����ش��ب��ه، 
العراق لتحقيق  اإي��ران ال�شتغاللها 

م�شاحلها اخلا�شة. اإن %60 من 
 40 ع��دده��م  البالغ  ال��ع��راق  �شكان 
مليوناً هم دون �شن ال� 25. واملحفز 
الظروف  كانت  االحتجاجات  على 
االقت�شادية املزرية التي تواجه هذا 
اجليل، الذي بلغ درجة الغليان بعد 
�شنوات من احلكم ال�شيئ الذي بداأ 
م��ع ال��غ��زو االم��ري��ك��ي ع��ام 2003 

واإطاحة �شدام ح�شني. 
وي�������ش���ل م�������ش���ت���وى ال���ب���ط���ال���ة بني 
ال�شباب اإىل %25، كما اأن �شخ�شاً 
اأ���ش��خ��ا���س يعي�س  م���ن ك���ل خ��م�����ش��ة 
حت���ت خ���ط ال��ف��ق��ر، ع��ل��ى رغ���م من 
التي  ال��ه��ائ��ل��ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة  ال������روة 

يتمتع بها العراق. 
عاماً(   18( ر���ش��ا  حم��م��د  وي��ق��ول 
و�شائقاً  متجواًل  بائعاً  يعمل  ال��ذي 
وظائف.  “ال  ت���وك:  ال��ت��وك  لعربة 
ال���ن���ا����س ي���ت���خ���رج���ون وي���ب���ق���ون يف 
البيت.. لقد تركت املدر�شة مل�شاعدة 
اإننا  ط��ع��ام.  ل��دي��ن��ا  لي�س  وال���دت���ي. 
���ش��ع��ب ف���ق���ر. ال من��ل��ك ���ش��ي��ئ��اً. ال 
منلك ربع دينار. فكيف �شاأذهب اإىل 

املدر�شة«. 

مفادها  �شائعات  اخلمي�س  و���ش��رت 
املهدي يو�شك على تقدمي  اأن عبد 
برهم  الرئي�س  واع��ل��ن  ا�شتقالته. 
���ش��ال��ح اأن ع��ب��د امل��ه��دي واف���ق على 
اال�شتقالة، لكنه و�شع �شرطاً لذلك 
ان يتم االتفاق على بديل له. ومن 
تاأليف احلكومات  اأن عملية  املعلوم 
ب�شبب  اأ���ش��ه��راً  ت�شتغرق  ال��ع��راق  يف 
التناف�س بني االأح��زاب. وتبني بعد 
ذلك، اأن عبد املهدي، ال ميلك راأياً 
يف ا�شتقالته. وهو اأتى اإىل ال�شلطة 
بدعم اإيراين، وال�شلطات االإيرانية 
ال�شلطة.  يف  ال���ب���ق���اء  م���ن���ه  ت���ري���د 
ف����اإن املحتجني  وع��ل��ى رغ���م ذل����ك، 
ال�شاحات  يف  ب��ال��ب��ق��اء  م��ت��م�����ش��ك��ني 
وي��ق��ول��ون اإن��ه��م ل��ن ي���غ���ادروا حتى 
عن  نهائياً  االإي����راين  النفوذ  زوال 
اجلهاز احلكومي يف العراق. ويبدو 
غ��ام�����ش��اً، ح��ي��ث تواجه  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
لنفوذها  االأك�����رب  ال��ت��ح��دي  اإي�����ران 
الزميلة  ع���ن  ون���ق���ل  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 
ال����درا�����ش����ات  امل�������ش���ارك���ة يف م����رك����ز 
والعنف  الراديكالية  حول  الدولية 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ج��ن��ي��ف��ر ك��اف��اري��ل��ال اإن 

من القتلى هم من املراهقني، وقد 
ت�شببت وفاتهم مبوجة غ�شب عارم 

العراق«. 
العراقي  ال�����ش��ي��ع��ي  امل���رج���ع  وح����ذر 
القوى  ال�����ش��ي�����ش��ت��اين  ع��ل��ي  ال�����ش��ي��د 
اإرادتها”  “فر�س  م���ن  االأج��ن��ب��ي��ة 
على العراق. كما حذر قوى االأمن 
للقوة.  امل���ف���رط  اال����ش���ت���خ���دام  م���ن 

ل��ك��ن ال���زي���ارة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا اأخ���راً 
قا�شم  اجل��رال  القد�س  فيلق  قائد 
اأن  ت��ف��رت���س  ب��غ��داد  اإىل  �شليماين 
التخلي عن  راغ��ب��ة يف  اإي����ران غ��ر 
نفوذها يف العراق، ويخ�شى املحللون 
ع���ودة ر�شا�س  ذل��ك يف  ي��رتج��م  اأن 
العراقيني يف  القنا�شة الذي واجه 

اأوائل اأكتوبر.

�شخ�شاً   150 م���ن  اأك�����ر  وت�����ويف 
وك�شف  االأوىل،  ال��ع��ن��ف  ج��ول��ة  يف 
العراقية  احلكومة  اأجرته  حتقيق 
يف  بطلقات  قتلوا  منهم   70% اأن 
تزايد  ذلك  ومنذ  وال�شدر.  الراأ�س 
ا�شتخدام  ن��ت��ي��ج��ة  ال�����ش��ح��اي��ا  ع���دد 
ال���غ���از امل�شيل  ق���وى االأم�����ن ق��ن��اب��ل 
والعديد  �شوتية.  وقنابل  للدموع 

“االإيرانيني... يتدخلون يف العراق 
التظاهرات  ل���ق���م���ع  حم����اول����ة  يف 
وت���ع���زي���ز احل���ك���وم���ة امل����رك����زي����ة يف 
االحتجاجات..ويف  �شغط  مواجهة 
اأن  ال�����ش��ي��اق نعلم ع��ل��ى االأق����ل  ه���ذا 
يف  القد�س  فيلق  ن�شروا  االإيرانيني 
احل��ر���س ال��ث��وري االإي���راين لتوفر 

معلومات ا�شتخباراتية وقنا�شة«. 

 ت�سّنف التغريدات كما ل� كانت 
�سل�سة: »حار«، »مت��سط« اأو »حل�«

يف الن�سف الأول من �سهر اأكت�بر 
وحده، اأطلق اأكرث من 500 تغريدة

يرتكب ترامب الكثري من الأخطاء الإمالئية, ويذبح 
القواعد النحوية, ومل ي�شمع اأبًدا عن عالمات الرتقيم

 اأداة لفر�س وجهات نظره, ومهاجمة اأعدائه, 
واختبـــار اأفكـــاره, والتوا�شـــل مــع قاعدتـــه

ي�شتخدمها لالإعالن عن �شيا�شاته:

هذا ما تبقى من ح�ايل 11 األف تغريدة لرتامب...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين    

   بداأ العد التنازيل: يف غ�شون عام, �شتجري النتخابات 
اإعادة  اأطلق دونالد ترامب فعال حملة  الأمريكية. وقد 
 365  – يف  مدوية.  وبيانات  اجتماعات  بعقد  انتخابه 
واإعــادة  بقراءة  تاميز  نيويورك  �شحيفة  ت�شّلت  يوما, 

قراءة, تغريدات الرئي�س ترامب البالغ عددها 11 األف 
تغريدة يف اأول 33 �شهًرا له يف البيت الأبي�س.

بعنوان  �شفحات  ع�شر  من  حتلياًل  ال�شحيفة  ــرت  اأج    
“كيف اأعاد ترامب ت�شكيل الرئا�شة يف اأكرث من 11 األف 
وفر�س  �شيا�شاته,  عن  لالإعالن  ي�شتخدمها  تغريدة”. 
وجهات نظره, ون�شر نظريات املوؤامرة, ومهاجمة اأعدائه, 

قاعدته,  مــع  والتوا�شل  اأفــكــاره,  واختبار  وللتباهي, 
اأنه �شيكون يف قلب  وخا�شة �شناعة احلدث, والتاأكد من 

الأخبار.  فيما يلي مقتطفات خمتارة:

ل يرى �شيئا
   نادرًا ما يقوم دونالد ترامب بالتغريد يف الأماكن العامة 

 73 �شن  التي يحتاجها يف  النظارات  ارتداء  لأنه يرف�س 
من  الوقت  معظم  ويغرد  هاتفه.  �شا�شة  لقراءة  عاًما 
اإىل  وامل�شاء.      عندما يتوجه  ال�شباح  اإقامته يف  حمل 
املكتب البي�شاوي, حوايل ال�شاعة 10 �شباًحا, يتوىل دان 
�شكافينو, مدير ال�شبكات الجتماعية, امل�شوؤولية, ويغّرد 

من جهاز كمبيوتره اأو هاتفه اخلا�س. 

كيليان كونواي: حاجته اىل تغريدة توازي حاجتنا للطعام

ترامب..  انه االدمان االلكرتوين

�شتورمي دانيلز من �شحايا تغريداته ريك�س تيلر�شون : ممار�شة ال�شلطة عرب تويرت

دان �شكافينو مدير ال�شبكات االجتماعية

اإيران وراء العنف الأ�س�اأ يف العراق
•• وا�صنطن-وكاالت:

و����ش���ف ال���ك���ات���ب ب��ي�����ش��ا م���اج���د يف 
بولي�شي”  “فورين  جم��ل��ة  م��وق��ع 
ال�شعبي  امل�����ش��ه��دي��ن  االأم���ري���ك���ي���ة 
اإن  ال����ع����راق، ق���ائ���اًل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
املحتجني العراقيني كانوا يهتفون 
النظام”  اإ���ش��ق��اط  ي��ري��د  “ال�شعب 
وي��ل��وح��ون ب��االأع��الم ال��ع��راق��ي��ة مع 
زمامر عربات التوك توك وقنابل 
اجلمعة.  النارية  واالألعاب  ال�شوت 
وعلى ج�شر اجلمهورية املوؤدي اإىل 
وجد  ب��غ��داد،  يف  اخل�شراء  املنطقة 
احلواجز  وراء  م�����الذاً  امل��ح��ت��ج��ون 
االإ�شمنتية بينما كانت قوى االأمن 
تطلق عليهم �شياًل من قنابل الغاز 
مبقتل  ت�شبب  مما  للدموع،  امل�شيل 

الع�شرات خالل االأ�شبوع. 
وع��ل��ى اجل��ه��ة امل��ق��اب��ل��ة م��ن اجل�شر 
كانت  احل���ك���وم���ي���ة،  امل���ك���ات���ب  ويف 
كان  ح��ي��ث  خمتلفة  م��ع��رك��ة  ت����دور 
م�شر  حول  يتقاتلون  ال�شيا�شيون 
املهدي  عبد  ع���ادل  ال����وزراء  رئي�س 
ك�شف  التي  التوافقية  ال�شخ�شية 
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التزاماتها الدولية بالكامل«. وحتدث عن فريق يف املنظمة 
يف  كيميائية  اأ�شلحة  ا�شتخدام  عن  امل�شوؤولني  حتديد  مكلف 
�شوريا، مو�شحا اأنه “ينتظر تقريرا اأول يف االأ�شهر املقبلة«. 
�شوريا  اأن حتاول  كبر  احتمال  اإىل  دبلوما�شي غربي  واأ�شار 
ما  التي  غ��رب(  )�شمال  اإدل��ب  يف  كيميائية  اأ�شلحة  ا�شتخدام 
زالت خارجة عن �شلطة دم�شق. وذكر دبلوما�شي طالبا عدم 
ال�شورية  ال��ق��وات  فيه  تطلق  ال��ذي  “اليوم  اأن  هويته  ك�شف 
ا�شتخدام  نف�شها،  الو�شيلة  ت�شتخدم  اأن  ميكن  اإدل��ب،  حملة 
اأ�شلحة كيميائية لرتهيبها”، مو�شحا اأن “االأمر جمد ويتم 
جمموعات  ون��رى  املنطقة  ي��غ��ادرون  مدنيني  ن��رى  ب�شرعة، 
م�شلحة تفاو�س حول ا�شت�شالمات«. وقال م�شدر دبلوما�شي 
اآخر اأن رو�شيا دانت من جديد خالل االجتماع عمل املنظمة 

يف �شوريا معتربا اأنه منحاز.

•• نيويورك-اأ ف ب:

�شرح املدير العام ملنظمة حظر االأ�شلحة الكيميائية فرناندو 
اأريا�س ل�شحافيني اأن هذه الهيئة التابعة لالأمم املتحدة ما 
وقال  �شوريا.  تر�شانة  ب�شاأن  اأ�شئلة  على  ردودا  تنتظر  زال��ت 
اأريا�س يف اجتماع مغلق ملجل�س االأمن الدويل مب�شاركة �شوريا 
“ما زالت هناك اأ�شئلة عالقة لتو�شيح النق�س يف الت�شريحات 
اأن  واأ���ش��اف  الكيميائية.  تر�شانتها  ب�شاأن  ل�شوريا  االأولية” 
من  ومتوا�شال  حازما  التزاما  يتطلبان  رئي�شيني  “�شوؤالني 
اأعلنت  �شوريا  اأن  م��ن  للتحقق  ���ش��وري��ا،  يف  ال��دول��ي��ة  االأ���ش��رة 
وللتحقيق  بالكامل  الكيميائية  اال�شلحة  من  خمزونها  عن 
�شوريا«.  يف  �شالحا  الكيميائي  اإىل  باللجوء  االدع����اءات  يف 
احرتام  اأم���ر  ���ش��وري��ا  اإىل  “يعود  ب��اأن��ه  املنظمة  م��دي��ر  وذك���ر 

•• غزة-وكاالت:

تزايدت وترة التهديدات االإ�شرائيلية، ب�شن عملية ع�شكرية �شد قطاع غزة، بعد 
املا�شي،  االأ�شبوع  نهاية  القطاع،  �شهدها  التي  االأخ��رة  املحدودة  الت�شعيد  موجة 
حيث لوح اأكر من م�شوؤول اإ�شرائيلي بعمل ع�شكري كبر �شد غزة، ملنع ا�شتئناف 
حركتي  خا�شة  فل�شطينية  ف�شائل  وقابلت  غ��زة.  القطاع  من  ال�شواريخ  اإط��الق 
الع�شكرية  بالقوة  بالتلويح  االإ�شرائيلية  التهديدات  االإ�شالمي،  واجلهاد  حما�س 
اال�شتباك  ا�شتعدادها خلو�س جولة جديدة من  واإع��الن  غ��زة،  للف�شائل يف قطاع 
مع جي�س االحتالل حال حدوثها. وينظر حمللون للتهديدات االإ�شرائيلية والردود 
الفل�شطينية عليها، على اأنها مبثابة برميل بارود قد ينفجر يف اأي حلظة، خا�شة 
يف ظل توافر كافة الظروف للت�شعيد الع�شكري بني غزة واإ�شرائيل، يف ظل االأزمة 
الداخلية االإ�شرائيلية، وتردي االأو�شاع املعي�شية يف قطاع غزة. وقال الكاتب واملحلل 
ال�شيا�شي، ح�شام الدجني، اإن “البيئة اال�شرتاتيجية داخل قطاع غزة تنذر باالنفجار 
االأمن  وانعدام  العمل،  فر�س  وتراجع  والبطالة  الفقر  معدالت  تزايد  خالل  من 
واأ�شاف  اإ�شرائيل«.  نحو  امل�شلح  االنفجار  نحو  تدفع  املوؤ�شرات  ه��ذه  كل  الغذائي، 
بال�شمال  للتهديد  تنظر  االأمنية  املوؤ�ش�شة  فاإن  اإ�شرائيل،  �شعيد  “على  اأنه   ،24 ل� 

قطاع غزة«. واأ�شاف اأبورم�شان ل�24، اأن “التهديدات حتى التي جاءت من اأحزاب 
الي�شار والو�شط، تاأتي يف ظل جهود زعيم حزب اأزرق اأبي�س، بيني غانت�س لت�شكيل 
احلكومة، حيث يريد من خالل هذه الت�شريحات والتلويح بعدوان، اأن ي�شتقطب 
اإحدى القوى اليمينية املتحالفة مع نتانياهو، وتفكيك التحالف اليميني، من خالل 
�شخ�س  اأن��ه  اعتبار  على  احلكومة،  ت�شكيل  من  متكنانه  كتلتني  اأو  كتلة  ا�شتقطاب 
وقادة حزبه  اأي�شاً  “نتانياهو  وتابع،  اإ�شرائيل«.  الردع يف  ا�شتعادة  وقادر على  قوي 
من خالل ت�شريحاتهم �شد غزة يرغبون باأن يظهروا باأنه االأكر ت�شدداً وتطرفاً، 
اأن  ملواجهة مبا�شرة، خا�شة يف ظل احلديث عن  االأم��ور  تتطور  اأن  اعتقد  لكن ال 
اإ�شرائيل  تلويح  وح��ول  م�شتدامة«.  ت�شوية  لتحقيق  تدعو  االأو���ش��اط  بع�س  هناك 
باغتيال قيادات معينة يف الف�شائل الفل�شطينية، قال املحلل ال�شيا�شي الفل�شطيني، 
اإن “تداول بع�س اأ�شماء قادة الف�شائل الفل�شطينية على اأنهم اأهداف لالغتيال هي 
اأي�شاً �شمن املزايدة االنتخابية، الأن العودة ل�شيا�شة االغتياالت �شتجلب رد فعل من 
املقاومة، وبالتايل فغن العودة لالغتياالت هي ال�شرارة التي �شتبداأ املواجهة لكن ال 

اأحد يعلم كيف �شتنطفئ«.
واأ�شاف “اإ�شرائيل تريد اأن تقول اإن لديها اأوراق قوة، وت�شتطيع اأن ت�شتخدمها يف 

مواجهة قيادات ميدانية، لكن ا�شتئناف االغتياالت �شتكون عواقبه وخيمة«.

الأن  االنتخابية،  امل��زاي��دة  �شياق  يف  ت��اأت��ي  نتانياهو  “تهديدات  اإن  ال��دج��ن��ي،  وق��ال 
اإعالمية  اأن يدخل يف مواجهة لي�س بحاجة لتهديدات، هي بروباغاندا  من يريد 
وحماولة  اإ�شرائيل،  ردع  ا�شتعادة  وحماولة  اإ�شرائيل،  يف  املتطرف  اليمني  الإر�شاء 

لل�شغط على العامل ملحاولة بحث التفاهمات والتهدئة، بعد تهديدات حما�س«.
ر�شالة  تكون  قد  الفل�شطينية  الف�شائل  ت�شريحات  حتى  اأن��ه  اإىل  الدجني،  ولفت 
للو�شطاء من اأجل التحرك، لك�شر احل�شار عن قطاع غزة، وال�شغط على اإ�شرائيل 
حم�شن  ال�شيا�شي  املحلل  ق��ال  جانبه،  من  التهدئة.  بتفاهمات  االل��ت��زام  اأج��ل  من 
اأبورم�شان، “رمبا تريد امل�شتويات ال�شيا�شية يف اإ�شرائيل ت�شدير االأزمة الداخلية 
جتاه  وم��رة  ولبنان،  ال�شمال  جت��اه  م��رة  االإ�شرائيلية،  احلكومة  بت�شكيل  املتعلقة 
اإنهاء حالة احل�شار على  قطاع غزة، بهدف الهروب لالأمام وعدم تنفذ ا�شتحقاق 

لكن  غ��زة،  ال��ق��ادم من قطاع  التهديد  اأهمية من  اأك��ر  اأن��ه  على  و�شوريا  لبنان  يف 
امل�شتويات ال�شيا�شية يف اإ�شرائيل رمبا يكون لها رغبة باأن اأي موجة مع غزة �شتحرك 
املياه الراكدة وتعزز فر�س نتانياهو«. وتابع قائاًل: اأن “هذا الت�شارب ي�شع حالة 
من ال�شبابية يف املوقف، حيث اأن فر�س اندالع الت�شعيد متوافرة وقوية، وفر�س 
بقاء االأو�شاع على ما هو عليه اأي�شا قوية، لكن �شيبقى للعامل امليداين احل�شم يف 
اإطالق �شرارة اندالع اأي مواجهة مقبلة«. ولفت الدجني، اإىل اأن االأكر ترجيحياً يف 
اإ�شرائيل هو تقدير املوؤ�ش�شة االأمنية واجلي�س ورئا�شة االأركان، وم�شيفاً: “يف حال 
الكابينيت، وبالتايل  امل�شالح داخل  الع�شكرية يف غزة قد تتعار�س  العملية  تقررت 
فاإن رئي�س االأركان �شيكون موقفه اأكر اعتباراً، الأن نتنياهو معني بهذه املغامرة، 

الإعادة هيبته وهروبه من ملف الف�شاد، ولكن قرار احلرب لي�س بيده لوحده«.

تنحي املف��س العام لـ »اونروا« 
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأعلن مكتب االأمني العام لالأمم املتحدة اأم�س تنحي املفو�س العام لوكالة 
غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني )اأونروا( يف ظل ا�شتمرار التحقيق 

الداخلي بق�شايا تتعلق باإدارة الوكالة الدولية.
كرانبول  بيار  للوكالة  العام  املفّو�س  تنحي  اإىل  بيان  يف  الوكالة  واأ���ش��ارت 

وتعيني كري�شتيان �شاوندرز قائما باأعماله لفرتة حمددة.
الرقابة  خ��دم��ات  مكتب  حتقيق  ن��ت��ائ��ج  “اأظهرت  اأون�����روا  ب��ي��ان  وبح�شب 

الداخلية بع�س الق�شايا االإدارية التي تتعلق حتديدا باملفو�س العام«.
واأ�شافت الوكالة “قرر املفو�س العام التنحي اإىل حني اكتمال العملية«.

وجاء يف البيان اأن املراجعة الداخلية “ك�شفت عن عدد من املجاالت التي 
تتطلب التعزيز، وبداأت الوكالة بالفعل باتخاذ اإجراءات ت�شحيحية«.

“النقاط  ي�شتهدفون  املهاجمني  اإن 
“لت�شّدر  م�����ش��ع��ى  يف  ال�شعيفة” 
ال�شعب  واإخ����اف����ة  االأخ����ب����ار  ع��ن��وان��ني 
و�شدد  البالد«.  اأنحاء  يف  التايالندي 
برايوت  ال��ت��اي��الن��دي  ال����وزراء  رئي�س 
بح�شب ما نقل  ت�شان اأوت�شا على وجوب “جلب )املهاجمني( اإىل العدالة”، 

عنه الناطق با�شم وزارة الدفاع كونغ�شيب تانرتافاني�س.
التي  التايالندية  الدولة  الذاتي  باحلكم  يطالبون  الذين  املتمردون  يقاتل 
ح���دود ماليزيا  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة  املنطقة  ع��ل��ى  ق���رن  م��ن  اأك���ر  ق��ب��ل  �شيطرت 

واملختلفة يف تركيبتها االجتماعية عن بقية تايالند، ذات االأغلبية البوذية.
التايالندية  الدولة  ا�شتهدفت عادة رموز  انتقامية  النزاع هجمات  وتخللت 
البوذيني  اأو  امل�شلمني  �شواء  املدنيون  يدفع  ما  ع��ادة  لكن  االأمنية،  وقواتها 
ح�شل  كما  العنف،  تداعيات  من  �شياحية  وجهات  ت�شلم  ومل  كذلك.  الثمن 
عام 2012 عندما اأ�شفرت �شل�شلة تفجرات ب�شيارات مفخخة يف هات ياي 

ا. بوالية �شونغكال عن مقتل 13 �شخ�شً

وفق  معهم،  للتحدث  القرويني  من  جمموعة  توقفت  عندما  عليهم  النار 
ما قال املتحدث با�شم اجلي�س يف اجلنوب براموت ب��روم-ان لفران�س بر�س. 
وقال براموت “ُقتل 12 �شخ�شا يف موقع الهجوم، وق�شى اثنان يف امل�شت�شفى 
منذ  ح�شيلة  اأك��رب  يف  بجروحه،  متاأثرا  اليوم”  �شباح  واح��د  وت��ويف  الحقا، 
ا�شتوىل  بينما  بجروح  اأ�شيبوا  اآخرين  اأ�شخا�س  خم�شة  اأن  واأ�شاف  �شنوات. 

املهاجمون على بنادق “اإم-16” وبنادق �شيد من نقطتي التفتي�س.
واأفاد بيان للجي�س اأنه مت اإلقاء م�شامر على الطرقات يف حماولة وا�شحة 
لتاأخر و�شول قوات االأمن. واأر�شلت ال�شلطات فريقا من خرباء املتفجرات 
املهاجمني  اأن  يعتقد  نا�شفة  عبوة  مفعول  واإبطال  للتحقيق  االأربعاء  �شباح 
نقاط  اإح��دى  عن  كيلومرتات  ثالثة  نحو  بعد  على  يفروا  اأن  قبل  تركوها 
التفتي�س. وقال قائد اجلي�س يف اجلنوب بورن�شاك بون�شوا�شدي لل�شحافيني 

•• ياال-اأ ف ب:

 51 مقتل  التايالندي  اجلي�س  اأعلن 
ي�شتبه  كمني  يف  االأق���ل  على  �شخ�شا 
ن����ّف����ذوه يف  اأن م��ت��م��ردي��ن م�����ش��ل��م��ني 

جنوب تايالند امل�شطرب، يف واحد من اأكر الهجمات دموية يف اإطار التمّرد 
جنوب  اأق�شى  يف  الواقعة  الثالث  الواليات  وت�شهد  51 عاًما.  منذ  امل�شتمر 
اآالف �شخ�س، بني م�شلحني  اأكر من �شبعة  اأ�شفر عن مقتل  تايالند نزاًعا 

من عرقية املاليو يريدون حكما ذاتيا اأو�شع، والدولة التايالندية.
يتهمهم  حيث  املنطقة  يف  كثيف  ب�شكل  وال�شرطة  اجلي�س  عنا�شر  وينت�شر 

ال�شكان واملجموعات احلقوقية با�شتخدام اأ�شاليب قا�شية.
وي�شارك قرويون مت تدريبهم وت�شليحهم على اأيدي قوات االأمن يف مراقبة 

القرى النائية، ونادراً ما يتعّر�س هوؤالء اإىل هجمات من قبل املتمردين.
الثالثاء عندما هاجم م�شلحون نقطتي  انقلب احل��ال يف وقت متاأخر  لكن 
تفتي�س يف والية ياال يديرهما متطوعون من الدفاع املدين. وفتح املهاجمون 
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   واأعلن املك�شيكي على تويرت، اأنه ال 
املهمة.  “حياد”  يريد االإ�شاءة اىل 
ن�شرهما  كان قد  ال�شبب: مقالتان 
ق��ب��ل ب���دء ال��ت��دق��ي��ق. ان��ت��ق��د فيهما 
الرت�ّشح  البوليفي  الرئي�س  اإرادة 
للمرة الرابعة، يف حني اأن الد�شتور 

ي�شمح له بفرتتني فقط.
     عام 2016، �شبق ان خ�شر اإيفو 
مورالي�س ا�شتفتاء كان �شي�شمح له 
بالرت�ّشح اكر من مرة. لكن طعنا 
العليا  االن��ت��خ��اب��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  اإىل 
منحه حق الرت�شح با�شم “احلقوق 
املوؤ�ش�شة  هذه  ونف�س  االإن�شانية”، 
ه�����ي ال����ت����ي ن���ظ���م���ت االن���ت���خ���اب���ات 

الرئا�شية االأخرة.

انقطاع يثري الريبة
    اإن انقطاع العر�س االإلكرتوين 
لنتائج الت�شويت، الذي كان يتابعه 
مبا�شرة البوليفيون على االإنرتنت 
اأ�شعل  ال����ذي  ه��و  اأك��ت��وب��ر،   20 يف 
الفتيل. كل �شيء كان ي�شر اإىل اأن 
كارلو�س  �شيواجه  مورالي�س  اإيفو 
اجلولة  يف  الو�شط،  مر�شح  مي�شا، 

الثانية.
ال��ف��رز، كان  83 باملائة من     عند 
ال���ف���رق ب���ني امل��ر���ش��ح��ني اأق�����ل من 
�شروري  ت��ق��دم  وه����و  ب��امل��ئ��ة،   10
ي�شمح بانتخاب الرئي�س يف اجلولة 
تقدم  ال���ت���ايل،  ال���ي���وم  يف  االأوىل. 
نتائج  العليا  االنتخابية  املحكمة 
اإىل حد كبر...  جديدة وخمتلفة 
الفارق  مورالي�س  اإيفو  متنح  اإنها 

الالزم لُينتخب.
ن���دد م��ن��اف�����ش��ه ك��ارل��و���س مي�شا      
البوليفيني  من  االآالف  بالتزوير. 
وي�شعلون  ال�����ش��وارع  اإىل  يخرجون 
تتحدث  االق���رتاع.  مراكز  يف  النار 
حماولة  ع���ن  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
من  الدميقراطية”  “لتخريب 
مورالي�س،  اإي����ف����و  م��ع�����ش��ك��ر  ق���ب���ل 
االأمريكية،  ال��دول  منظمة  وتدين 
العملية  م���راق���ب���ة  ع���ن  امل�������ش���وؤول���ة 
الذي  االجتاه  “تغير  االنتخابية، 

ال ميكن تف�شره ».
   وكان ال بد من االنتظار اأربعة اأيام 
فوز  النهائية  النتائج  ت��وؤك��د  حتى 
االأوىل  اجلولة  يف  مورالي�س  اإيفو 
بح�شوله على 47.08 باملائة من 
باملئة   36.51 مقابل  االأ����ش���وات، 

ملناف�شه.

فقدان ال�شرعية
اأي  م����ورال����ي���������س  اإي�����ف�����و  ي���ن���ف���ي     
�شرعية  والإث������ب������ات  خم����ال����ف����ات. 
الدول  منظمة  من  طلب  انتخابه، 
االأمريكية اإجراء تدقيق. وترف�س 
اإىل  داعية  اخلطوة  ه��ذه  املعار�شة 

ت�شويت جديد. 
ال�����دول  م��ن��ظ��م��ة  ت����وّرط����ت  “لقد 
ال����زوب����ع����ة  ه�������ذه  االأم����ري����ك����ي����ة يف 
وفقدت  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
يف  االأ�شتاذ  يقول  �شرعيتها”،  من 
الدولية  العليا  ال��درا���ش��ات  معهد 
والتنمية، مارك هوفتي، احلكومة 
هي الوحيدة التي تريد اإعادة فرز 

االأ�شوات، فحتى االحتاد االأوروبي 
يوؤيد اإجراء جولة ثانية. »

يجعل  اأن  م��ورال��ي�����س  اإي��ف��و  اأراد     
م����ن ب��ول��ي��ف��ي��ا ����ش���وي�������ش���را يف اأق����ل 
م���ن ع�����ش��ري��ن ع����اًم����ا، ومي��ك��ن��ه اأن 
فنزويال،  اإىل  اأق����رب  ب��ل��ًدا  ي���رتك 
�شيا�شية  اأزم���ة  ال��ي��وم  ي��واج��ه  حيث 

هذه  نتيجة  ك��ان��ت  “مهما  ك���ربى. 
االنتخابات، فاإن اإيفو مورالي�س مل 
يقول  يعد يتمتع مبكانة امل�شلح”، 
اأح���د ي�شكك يف  م���ارك ه��وف��ت��ي، ال 
اأ�شاليبه  لكن  االقت�شادي،  �شجله 
دعم  افقدته  املحاباة  على  القائمة 
لقد  البوليفي...  ال�شعب  جزء من 

حان الوقت كي يغادر«. 
امل�شتمرة،  االح��ت��ج��اج��ات  رغ����م     
الرئي�س،  ال���ش��ت��ق��ال��ة  وال����دع����وات 
اأعلنت احلكومة اأنها �شتنتظر نتائج 
االأمريكية  ال���دول  منظمة  تدقيق 

بحلول منت�شف نوفمرب.
عن لوطون

•• الفجر - تون�س
التون�شية،  ال��رئ��ا���ش��ة  ن�����ش��رت     
لن�شاط  ف��ي��دي��وه��ات  ال���ث���الث���اء، 
الرئي�س قي�س �شعيد، حيث التقى 
تون�س،  م��دي��ن��ة  �شيخة  م��ن  ك��ال 
�شعاد عبد الرحيم، وممثلني عن 

احلقل االإعالمي الوطني. 
تن�شر  اأن  ال��رئ��ا���ش��ة  واع���ت���ادت     
ع����ق����ب م����ث����ل ه�������ذه ال�����ل�����ق�����اءات، 
الرئي�س،  ل�����ش��ي��وف  ت�����ش��ري��ح��ات 
للزعيم  ال�شهرة  ال�����ش��ورة  اأم���ام 
اأن  اإال  بورقيبة،  احلبيب  الراحل 
التي  ال��ف��ي��دي��وه��ات  امل��الح��ظ يف 
 5 اأم�����س االأول ال��ث��الث��اء  ن�����ش��رت 

خلفية  م���ع  الروؤ�شاء”،  “ببهو 
ال�شابق  الرئي�س  �شورة  ا�شتثنت 
بورقيبة، وهو ما يطرح  احلبيب 
التغير  ه��ذا  ت�شاوؤال عن ج��دوى 

وخلفيته. 
   وال يعرف ان كان االمر يتعلق 
ب����ح����ذف ������ش�����ورة ال����زع����ي����م من 
ال��دي��ك��ور اجل��دي��د ال���ذي فر�شه 
�شعيد وفريقه على املكان الر�شمي 
ان��ه مت  ام  بالت�شريحات  ل���الإدالء 
ام  الرئا�شي،  الق�شر  من  حذفها 
اختارت،  التون�شية،  الرئا�شة  اأن 
م�شك الع�شا من الو�شط، وقررت 
تغير مكان االإدالء بالت�شريحات 

بدال من اإزالة ال�شورة. 

2019، تغير اخللفية  نوفمرب 
التي يقف اأمامها ال�شيوف، حيث 

ُغّيبت �شورة بورقيبة. 
ه�����ذه اخل����ط����وة بعد     وج�������اءت 
مطالبات اأطلقها البع�س باإبدال 
ب��ورق��ي��ب��ة وو���ش��ع مكانها  ���ش��ورة 
وعلى  ال�شريف،  للقد�س  جم�شم 
حركة  يف  ال����ق����ي����ادي  راأ����ش�������������������ه���م 
النه�شة يون�س اجلويني، و�شانده 
ال��ن��ائ��ب يف ال��ربمل��ان اجل��دي��د عن 
���ش��ي��ف الدين  ال��ك��رام��ة  ائ���ت���الف 

خملوف.
   وك��ان الرئي�س الراحل الباجي 
ق��ائ��د ال�����ش��ب�����ش��ي ق���د اأ����ش���ر طيلة 
اظ��ه��ار �شورة  ع��ل��ى  ف���رتة حكمه 

ب����ورق����ي����ب����ة ك���خ���ل���ف���ي���ة وا����ش���ح���ة 
التي  وال���ف���ي���دي���وه���ات  ل���ل�������ش���ور 
اإثر  ال�شيوف  ت�شريحات  ت��وث��ق 
رئي�س اجلمهورية،  االجتماع مع 
ولعل اأبرز مثال لذلك “ال�شلفي” 
الرئي�س  التقطه  ال���ذي  ال�شهر 
مع  ماكرون  اميانويل  الفرن�شي 
قائد ال�شب�شي بق�شر قرطاج �شهر 
فرباير من �شنة 2018، وتظهر 
الرئي�س  ����ش���ورة  ج��ل��ي��ا  خ��ل��ف��ه��م��ا 

اال�شبق احلبيب بورقيبة.
   وع��ل��ى ع��ك�����س م��ا ج���رت العادة 
طيلة فرتة حكم الرئي�س الراحل 
ت�شجيل  مت  فقد  ال�شب�شي،  قائد 
الثالثاء  ال�����ش��ي��وف  ت�����ش��ري��ح��ات 

اختفت من ت�شجيالت �شيوف الرئي�س:

هل اأزيلت �س�رة الزعيم ب�رقيبة من ق�سر قرطاج...؟

الكر�شي اأو ل اأحد:

ب�ليفيا: ايف� م�رالي�س، نهاية َعْهد...!
رغم الحتجاجات, �شتنتظر احلكومة نتائج تدقيق منظمة الدول الأمريكية بحلول منت�شف نوفمرب

امل�شهد ال�شابقامل�شهد اجلديد

ت�شكيك يف نزاهة االنتخابات

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• مارك األغوير

عليها  “عفا  ق��د  ال��رو���ش��ي  ل��ل��رئ��ي�����س  بالن�شبة     
يعّرف  اأن  االأم��ري��ك��ي  ن��ظ��ره  ل  ويف�شّ الزمن”، 
وحني ت�شمعهما، لي�س اأمام  نف�شه باأنه “قومي”. 
الليربالية، اإال �شلة مهمالت التاريخ هي التي �شبق 

اأن األقت بكارل مارك�س فيها عام 1989.
ك��ل من  الأن  امل��ت��ع��ددة،  بها عراتها  اأودت  لقد      
يقول ليربالية، يقول املالية وال�شرفة اجلاحمة، 
وتدمر  املعزولة،  والنخب  املقّننة،  غر  والهجرة 

الوظائف والكوكب. 
  ن��ع��م، دون ���ش��ك، ب��غ��ل��ّوه اأخ��ط��اأ ال��ن��م��وذج احلايل 
بعد  برلني.  ج��دار  اأنقا�س  على  انت�شاره  باإعالن 
ث��الث��ني ���ش��ن��ة، ه��ا ه��و ح��ّم��ال م��ا ه��و اأق���ل جماال، 

واأ�شبحت االأزمة وجودية.
ال�����ش��م��ال��ي��ة، تظل  اأم���ري���ك���ا  اأوروب��������ا ك��م��ا يف     يف 
الليربالية هي القوة التي ت�شكلنا كمواطنني. وال 
ال�شيا�شية  اإىل االأح���زاب  االإ���ش��ارة  يعني االأم��ر هنا 
االأ�شا�شي  فاملفهوم  بالليربالية،  نف�شها  ت�شم  التي 
ع�شر  بني  مبا�شًرا  ات�شااًل  وير�شم  بكثر،  اأو���ش��ع 

التنوير وبني ع�شرنا.
   يف تعريف مب�شط، املبداأ االأ�شا�شي للدميقراطية 
م��ا تبقى من  وك��ل  ال��ف��رد،  ه��و ح��ق��وق  الليربالية 
منه:  م�شتق  واالق��ت�����ش��ادي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  تنظيمنا 

واحرتام  القانون،  ودول��ة  ال�شلطات،  بني  الف�شل 
االأقليات، وحرية املبادرة. 

بالتعبر  ي�شمح  مفتوح،  ملجتمع  الت�شور  وه��ذا    
من  باال�شتفادة  وللمتهم  تنوعها،  بكل  االآراء  عن 
عقيدتهم  وفق  العي�س  وللجميع  عادلة،  حماكمة 
بالعي�س  ل��ن��ا  ت�شمح  اإن��ه��ا  اجلن�شية.  ميولهم  اأو 

امل�شرتك رغم خالفاتنا وتناق�شاتنا.
   ولكن، بات ُينظر اإىل هذه القوة على اأنها نقطة 
�شعف. اإن حياتنا -غر املتجان�شة واملهددة ب�شكل 
التكنولوجي  اأو  املناخي  ���ش��واء  بالتغّر،  متزايد 
-تتطور ب�شرعة كبرة بحيث يبدو النموذج قدمًيا 

وجتاوزه الزمن.
   واالأ���ش��واأ من ذل��ك، اأن��ه يف مواجهة ه��ذه االأزمة 
الوجودية، فاإن اأعلى قيمة يف جمتمع مفتوح، اأي 
انها  على  تعا�س  اأ�شبحت  امل��راج��ع��ة،  على  ق��درت��ه 
وحانت  بذلك:  االن��غ��الق  اأن�شار  �شعر  لقد  عيب. 
الليربالية  الطبائع  اأيتها  ارت��ع��دي،   ... �شاعتهم 

ال�شغرة.
2019، ل��ن يكون     ه���ذا ال��ت��ا���ش��ع م��ن ن��وف��م��رب 
�شاحر.  لقاء مع ما�ٍس  يكون هناك  احتفاال، ولن 
لل�شمر.  فح�س  الإج���راء  فر�شة  يكون  اأن  يجب 
وبالتايل اللجوء اإىل اأقوى �شالح يف الدميقراطية 
الليربالية: القدرة على ال�شك، بوتقة كل اإ�شالح... 

اىل العمل.          ترجمة خرة ال�شيباين

الليربالية، ال�سك الكبري...!

رئي�س الق�شم الدويل ل�شحيفة لوطون 

اأراد م�رالي�س اأن يجعل من ب�ليفيا �س�ي�سرا يف اأقل من 
ع�سرين عاًما، لكنه قد يرتك بلًدا اأقرب اإىل فنزويال

•• الفجر – خرية ال�صيباين
    يف اأعقاب اجلولة الأوىل من النتخابات الرئا�شية, 
�شقطت بوليفيا فري�شة احتجاجات خلفت ع�شرات 
القتلى واجلرحى. بداأت منظمة الدول الأمريكية, 
النتخابية,  للعملية  تدقيق  عملية  جتري  التي 
الثقة,  عدم  من  جو  يف  املا�شي  اخلمي�س  يوم  عملها 
ــورو  ارت البعثة,  من�شق  تنحى  فقط  يومني  وبعد 

اإ�شبينوزا.

حظر الكيميائي تنتظر ردودا ب�ساأن تر�سانة �س�ريا 

تنظر للتهديد يف لبنان و�شوريا على اأنه اأكرث اأهمية 

هل تنفذ اإ�سرائيل تهديداتها �سد قطاع غزة؟

مورالي�س .. الكر�شي وان طال التدقيق
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الفجر الريا�ضي

•• العني-الفجر

“�شباقات  اخلمي�س  ال��ي��وم  تنطلق 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن خليفة 
بن خليفة  بن حممد  زاي��د  وال�شيخ 
اآل نهيان للقدرة والتحمل” بتنظيم 
من نادي تراث االإم��ارات وبالتعاون 
الفرو�شية  احت�����اد  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
قرية  يف  ي��وم��ني  وت�شتمر  وال�شباق 
بوذيب العاملية للقدرة باخلتم وذلك 
حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ �شلطان 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �شاحب  اآل  زاي����د  ب��ن 
ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س النادي. 
التي   - ال�شباقات  مناف�شات  وتفتح 
ت�شهد م�شاركة وا�شعة من الفر�شان 

الدولة  ا�شطبالت  م��ن  وال��ف��ار���ش��ات 
العامة واخلا�شة - اأبوابها لالأعمار 
والنا�شئة  ال�����ش��ب��اب  م���ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

والهواة وطلبة املدار�س.
�شباقات هي  اأربعة  وت�شم مناف�شات 
ال�شباق الدويل “جنمتان” لل�شباب 

 121.27 مل�������ش���اف���ة  وال���ن���ا����ش���ئ���ني 
ك���ي���ل���وم���رتاً، و����ش���ب���اق اخل���ي���ول ذات 
 101.04 مل�شافة  اخلا�شة  امللكية 

كيلومرتا، وال�شباق الن�شائي املحلي 
مل�شافة 101.04 كيلومرتا، اإ�شافة 
اإىل ال�شباق الدويل التاأهيلي جنمة 
كيلومرتا.   80.87 مل�شافة  واح��دة 
اإىل   - جميعها  ال�����ش��ب��اق��ات  وتعتمد 
ج���ان���ب ق����وان����ني االحت��������اد ال�����دويل 
“بروتوكول  ب���ن���ود   - ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
التناف�س  على  يركز  بوذيب” ال��ذي 
ع���ل���ى �شحة  ال�������ش���ري���ف واحل����ف����اظ 
اخل�����ي�����ل و�����ش����الم����ت����ه����ا، وال������ع������ودة 
عهدها..فيما  �شابق  اإىل  بال�شباقات 
تراثية  وفعاليات  اأن�شطة  ي�شاحبها 
حتت�شنها القرية الرتاثية امل�شغرة 
وال�شياح  ال������زوار  ت�����ش��ت��ق��ط��ب  ال���ت���ي 

القادمني ملتابعة ال�شباقات.

ال�شباقات  مناف�شات  اأوىل  وتنطلق 
انطالقة  مع  اخلمي�س  اليوم  �شباح 
مل�شافة  امل��ح��ل��ي  ال��ن�����ش��ائ��ي  ال�����ش��ب��اق 
يليه يف اليوم  كيلومرتا،   101.04
التاأهيلي  ال�����دويل  ال�����ش��ب��اق  ن��ف�����ش��ه 
 80.87 مل�������ش���اف���ة  واح��������دة  جن���م���ة 

اإج�����راءات  �شتتم  ح��ي��ث   ، ك��ي��ل��وم��رتا 
بعد  لل�شباقني  البيطري  الفح�س 

ظهر اأم�س االأربعاء.
ي����وم غ���د اجلمعة  وي�����ش��ه��د ���ش��ب��اح 
م����ن����اف���������ش����ات ال�����������ش�����ب�����اق ال���������دويل 
والنا�شئني  ل��ل�����ش��ب��اب  “جنمتان” 

ك���ي���ل���وم���رتاً،   121.27 مل�������ش���اف���ة 
امللكية اخلا�شة  و�شباق اخليول ذات 
وقد  كيلومرتا،   101.04 مل�شافة 
للخيول  ال��ف��ح�����س  اإج�������راءات  مت���ت 
اأم�س  ب��ع��د ظ��ه��ر  امل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��م��ا 

االأربعاء.

•• دبي-الفجر

اأ�شاد جمل�س دبي الريا�شي بالفعاليات 
املختلفة  واملحلية  الدولية  الريا�شية 
ال��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا م���دن ال���دول���ة خالل 
االأي�������ام احل���ال���ي���ة وال���ت���ي ت���وؤك���د دعم 
الريا�شية  للحركة  الر�شيدة  القيادة 
لتعزيز  ال��ن��ج��اح  �شبل  ك��ل  وت��وف��ره��ا 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة دول  ال����دول����ة يف  م��ك��ان��ة 
العامل مبختلف ثقافاتها وجن�شياتها 
الريا�شي  وال���ت���ن���اف�������س  ل���ل���ت���الق���ي 
بني  املحبة  اأوا���ش��ر  وتعزيز  ال�شريف 
اجلميع واالرتقاء مب�شتوى ريا�شيينا 

واحلركة الريا�شية العاملية.
وعرّب �شعادة مطر الطاير نائب رئي�س 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  اإدارة  جمل�س 
عامليني  حدثني  بتنظيم  �شعادته  عن 
ريا�شيني كبرين يف ذات الوقت مما 
الر�شيدة  القيادة  ودع��م  رعاية  يوؤكد 
التنظيمية  االإم����ك����ان����ي����ات  وت����وف����ر 
املوؤهلة ال�شت�شافة  الوطنية  والكوادر 
اأحداث عاملية كربى، حيث ت�شت�شيف 
دبي بدعم من جمل�س دبي الريا�شي 
الهمم  دب��ي الأ���ش��ح��اب  ن��ادي  وتنظيم 
العامل  بطولة  من  التا�شعة  الن�شخة 
الهمم  الأ����ش���ح���اب  ال����ق����وى  الأل����ع����اب 

وريا�شية  ريا�شي   1500 مب�شاركة 
من 122 دولة وهي الن�شخة االأكرب 
على االإطالق يف تاريخ بطوالت العامل 
الألعاب القوى الأ�شحاب الهمم وتقام 
 15-7 م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا خ����الل ال���ف���رتة 
جمل�س  ينظم  كما  اجل���اري،  نوفمرب 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي يف ال��وق��ت ذات���ه على 
�شاطئ “كايت بيت�س” بدبي الن�شخة 
القارات  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  م��ن  التا�شعة 
الفرتة  خالل  ال�شاطئية  القدم  لكرة 
بالتعاون  اجل��اري  نوفمرب   9-5 من 
م��ع جل��ن��ة ك���رة ال��ق��دم ال�����ش��اط��ئ��ي��ة يف 
االحتاد الدويل لكرة القدم و م�شاركة 
من  ال��ع��امل  منتخبات  نخبة  م��ن   8
الوطني، وهي بطولة  بينها منتخبنا 
والتنظيم  الفكرة  يف  اإماراتية  �شنوية 
ح��ي��ث ان��ط��ل��ق��ت يف دب���ي ع���ام 2011 
واأ���ش��ب��ح��ت ث���اين اأه����م ب��ط��ول��ة لكرة 
العامل  بطولة  بعد  ال�شاطئية  القدم 
جانب  اىل  ال��ف��ي��ف��ا،  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
���ش��ب��اق حت����دي دب����ي للجري  ت��ن��ظ��ي��م 
ال�شيخ زايد  االأول من نوعه يف �شارع 
ي���وم  غ��د اجل��م��ع��ة 8 ن��وف��م��رب �شمن 
 30x30 فعاليات حتدي دبي للياقة
من  الريا�شيني  اآالف  مب�شاركة  و   ،
�شمن  واالأع��م��ار  اجلن�شيات  خمتلف 

ن�شر  بهدف  كلم،  و10  كلم   5 فئتي 
مم���ار����ش���ة ال���ري���ا����ش���ة وم���ك���ان���ت���ه���ا يف 

املجتمع. 
ج���اء ذل���ك خ���الل االج��ت��م��اع ال���دوري 
دبي  جم��ل�����س  اإدارة  مل��ج��ل�����س  ال�����ش��اب��ع 
ال���ري���ا����ش���ي ب���رئ���ا����ش���ة ����ش���ع���ادة مطر 
االإدارة،  جمل�س  رئي�س  نائب  الطاير 
وح�����ش��ور ���ش��ع��ي��������د ح�������ارب اأم����ني عام 
االإدارة:  جمل�س  واأع�����ش��اء  امل��ج��ل�����س، 
الكرم،  اهلل  ع��ب��د  د.  ب��وج�����ش��ي��م،  ع��ل��ي 
الكمايل،  حم��م��د  ال�����ش��ع��ّف��ار،  اأح���م���د 
م���وزة امل����ري، م��ري�����م احل���م���ادي، ملياء 
م�شاعد  رحمة  اآل  اأم���ان  نا�شر  خ��ان، 

و�شالح  ل��ل��م��ج��ل�����س،  ال���ع���ام  االأم������ني 
اإدارة الدعم املوؤ�ش�شي  املرزوقي مدير 

يف املجل�س.

التاأكيد على وجود م�شاعد مدرب 
اإماراتي

تقرير  ا���ش��ت��ع��را���س  االج��ت��م��اع  يف  مت 
اأن���دي���ة و���ش��رك��ات ك���رة ال��ق��دم يف دبي 
عن  مف�شلة  اأرق���ام���ا  ت�شمن  وال����ذي 
الريا�شات  خمتلف  يف  ال��ف��رق  نتائج 
وع��م��ل االأن��دي��ة وال�����ش��رك��ات يف جمال 
الالعبني  ون�شبة  ال��الع��ب��ني،  تكوين 
اأكادمييات  من  ترحيلهم  يتم  الذين 

النادي للفريق االأول للنادي وكذلك 
جانب  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة،  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات 
عر�س ما مت تنفيذه يف جمال ت�شكني 
الكوادر الوطنية يف الهيكل التنظيمي 
و�شركات  ل��الأن��دي��ة  وال��ف��ن��ي  االإداري 
كرة القدم، واأكد جمل�س االإدارة على 
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ق��رار  تنفيذ 
اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  حممد بن 
الريا�شي  دب���ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دب���ي 
ب���وج���ود م����درب م�����ش��اع��د اإم����ارات����ي يف 
كرة  ���ش��رك��ات  جلميع  االأول  ال��ف��ري��ق 
ال���ق���دم وح�����ش��م ه���ذا امل��و���ش��وع خالل 
�شهر نوفمرب اجلاري. كما ا�شتعر�س 

التدقيق  جمل�س االإدارة تقرير جلنة 
ت�شمن  ال���ذي  املجل�س  يف  واحل��وك��م��ة 
حت��ل��ي��ال ب���االأرق���ام مل��ا ي��ت��م اإجن�����ازه يف 
جلميع  والتنفيذ  التخطيط  جم��ال 
االأداء  وم����وؤ�����ش����رات  ال��ع��م��ل  ج���وان���ب 

اخلا�شة بذلك.
اأي�شا  االإدارة  جم��ل�����س  وا���ش��ت��ع��ر���س 
الذي  والريا�شة  امل���راأة  جلنة  تقرير 
ت�����ش��م��ن م��ع��ل��وم��ات ع��م��ا مت اإجن�����ازه 
فعاليات  من  االإدارة  عمل  خطة  وفق 
الن�شخة  اأهمها  كان  ريا�شية خمتلفة 
هند  ال�����ش��ي��خ��ة  دورة  م���ن  ال�����ش��اب��ع��ة 
التي  لل�شيدات  الريا�شية  ل��الأل��ع��اب 

�شهدت منوا يف عدد الريا�شات الذي 
امل�شاركات  عدد  ويف  ريا�شات   10 بلغ 
 1000 ع��ل��ى  ع���دده���ن  زاد  ال��ل��وات��ي 
الدوائر احلكومية  م�شاركة من فرق 
اخلا�شة  وال�شركات  احلكومية  و�شبة 

والذي بلغ عددها 50 فريقا.

م�شرعات كرة القدم العاملية
�شر  ع���ل���ى  االإدارة  جم��ل�����س  اط���ل���ع 
 14 الن�شخة  لتنظيم  اال���ش��ت��ع��دادات 
م��ن م��وؤمت��ر دب���ي ال��ري��ا���ش��ي الدويل 
“م�شرعات  �شعار  حتت  �شيعقد  ال��ذي 
 11 والن�شخة  العاملية”  ال��ق��دم  ك��رة 
من حفل جوائز “دبي جلوب �شوكر” 
دي�شمرب  و29   28 ي��وم��ي  وامل���ق���رر 
جمرا،  م��دي��ن��ة  م��ن��ت��ج��ع  يف  امل��ق��ب��ل 
امل�شاركني  قائمة  ا�شتعرا�س  مت  حيث 
، واأ�شماء املر�شحني لفئات  يف املوؤمتر 
اجلائزة التي ولدت يف دبي بدعم من 
واأ�شبحت من  الريا�شي  دبي  جمل�س 

اأهم اجلوائز العاملية.

فعاليات ريا�شية عاملية
تقرير  ا���ش��ت��ع��را���س  االج��ت��م��اع  يف  مت 
الفعاليات الريا�شية املختلفة املحلية 
والتناف�شية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وال���دول���ي���ة 

املا�شية  الفرتة  يف  تنفيذها  مت  التي 
دب�����ي  “موؤمتر  م����ق����دم����ت����ه����ا  ويف 
اال�شطناعي”  ل���ل���ذك���اء  ال���ري���ا����ش���ي 
االأول م��ن ن��وع��ه وال���ذي حت��دث فيه 
دولة  يف  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  وزي���را 
االإم��ارات وجمهورية اأرمينيا و جنوم 
الدين  ريا�شة عامليني يتقدمهم زين 
وكبار  ���ش��ي��دورف،  وكالرين�س  زي���دان 
املخرتعني و�شّناع القرار يف ال�شركات 
الذكاء  جمال  يف  املتخ�ش�شة  العاملية 
اال�شطناعي وتطبيقاته يف الريا�شة، 
اال�شطناعي  الذكاء  عن  وم�شوؤولني 
يف مدن عاملية وبطوالت دولية كربى، 
بطولة  من  الثانية  الن�شخة  وكذلك 
اأقوى رجل يف العامل “وورلد التميت 
فيها  ����ش���ارك  مان” ال���ت���ي  ����ش���رتون���غ 
واأقيمت  ال��ع��امل  رج���ل يف   20 اأق����وى 
اأٌقيمت  م��رح��ل��ت��ني  ع��ل��ى  مناف�شاتها 
“برج  ب���ج���وار  ب����ارك  ب����رج  يف  االأوىل 
خليفة” واأقيمت الثانية يف “ميدان” 
املتفرجني  اأع��داد كبرة من  بح�شور 
الكثر  وغرها  كبر،  عاملي  واهتمام 
املختلفة  الريا�شيات  الفعاليات  من 
الفعاليات  ق��ائ��م��ة  ���ش��م��ن  امل��ع��ت��م��دة 
ال�شنوية بدبي التي يزيد عددها على 

�شنوية. فعالية   400

•• ال�صارقة-الفجر

من  ال��وط��ن��ي  املنتخب  بعثة  ح�����ش��دت 
الريا�شي  ال�������ش���ارق���ة  ن�����ادي  الع���ب���ات 
ل��ل��م��راأة، اإجن�����ازاً دول��ي��اً ج��دي��داً حيث 
حققن 8 ميداليات ملونة يف 5 األعاب، 
اخلليجية  ال�����دورة  م��ن��اف�����ش��ات  �شمن 
ال�شاد�شة لريا�شة املراأة، التي انطلقت 
يف الكويت، خالل �شهر اأكتوبر املا�شي، 
من   31 منهّن  العبة،  مب�شاركة 60 

منت�شبات النادي.
ذهبيات،  واأح���رزت الع��ب��ات ال��ن��ادي 3 
وف�����ش��ي��ت��ني، وب���رون���زي���ة واح�������دة، يف 
م��ن��اف�����ش��ات امل�����ب�����ارزة، ك��م��ا ح��ق��ق��ن يف 
ريا�شة التايكوندو والرماية برونزية، 
اىل جانب مثيلتها يف كل من مناف�شات 
مبجموع  الطائرة،  وك��رة  ال�شلة،  ك��رة 

امليداليات.  اإجمايل و�شل اإىل 10 
وحول هذا االإجن��از قالت �شعادة ندى 
موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ن��ق��ب��ي،  ع�شكر 

هذه  “تاأتي  امل��راة:  لريا�شة  ال�شارقة 
التي  ل��ل��ج��ه��ود  ت��رج��م��ة  االإجن���������ازات 

اللواتي  وال���الع���ب���ات  ال���ن���ادي  ب��ذل��ه��ا 
امل�شتوى،  يف  الف���ت���اً  ت��ق��دم��اً  اأظ���ه���رن 

املناف�شات،  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  وخ����ربة 
ق��ادرات على  اأ�شبحت الالعبات  حيث 
الدخول يف �شتى البطوالت والو�شول 
ال�شعيدين  التتويج على  اإىل من�شات 

االإقليمي والعاملي«.
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  عام  واأ�شافت مدير 
ال�شارقة  “نادي  امل��������راأة:  ل��ري��ا���ش��ة 
الريا�شي للمراأة و�شع ثقته يف العباته 
حيث  مت��ث��ي��ل،  خ��ر  ب��الده��ن  لتمثيل 
متكنت 31 العبة من �شمن املنتخب 
االإماراتي الذي ي�شم يف �شفوفه 60 
اأن يرفع  امل��ت��م��ر���ش��ات،  ال��الع��ب��ات  م��ن 
ميداليات   10 بواقع  املنتخب  ر�شيد 
3 منها ذهبية، االأمر الذي يب�شر باأن 
ريا�شة املراأة االإماراتية حققت قفزات 
ن��وع��ي��ة يف ت��ط��وره��ا ح��ت��ى ب��ات��ت رقماً 
�شعباً يف جميع البطوالت واملناف�شات 

التي ت�شارك فيها«.

امل���ن���اف�������ش���ات يف االأل����ع����اب  وات�������ش���م���ت 
اأك�شبت  حيث  واالإث���ارة،  بالقوة  ال�شت 
واملع�شكرات  امل��ت��وا���ش��ل��ة،  ال��ت��دري��ب��ات 
خالل  لالعباته  ال��ن��ادي  نظمها  التي 
امل���دة امل��ا���ش��ي��ة، امل��زي��د م��ن اخل���ربات، 
بالالعبات  املبا�شر  االحتكاك  واأث��م��ر 
امل��ت��م��ر���ش��ات، ع��ن م��ك��ا���ش��ب واإجن�����ازات 
ك������ث������رة، م����ن����ه����ا م������ا حت����ق����ق خ����الل 

البطولة.
ال��ن��ادي يف  م�����ش��ارك��ة الع��ب��ات  و�شكلت 
الن�شبة  ال�شلة  وك��رة  الرماية  فريقّي 
االأك�����رب، ب��ي��ن��م��ا ك���نَّ ن�����ش��ف ف���رق كرة 
ال��ط��ائ��رة، وامل����ب����ارزة، يف ال��وق��ت ذاته 
على  ال�شوان  ن��دوة  الالعبة  ح�شدت 
يف  ثالث  مركز  يف  العبة  اأف�شل  لقب 

الكرة الطائرة. 
للمراأة  الريا�شي  ال�شارقة  نادي  ويعد 
االإم���ارات���ي،  للمنتخب  رئ��ي�����ش��اً  راف����داً 

ن�����ظ�����راً مل�����ا ي����زخ����ر ب�����ه م�����ن الع���ب���ات 
حمرتفات، وذوات خ��ربة، حيث ي�شم 
600 العبة يف  ال��ن��ادي م��ا يزيد ع��ن 
مواهب  ت�شم  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ات  خمتلف 

والنا�شئات،  ال����رباع����م،  م���ن  واع������دة 
طواقم  ج��ان��ب  اإىل  االأول،  وال��ف��ري��ق 
ت���دري���ب���ة مت��ت��ل��ك خ�����ربات وا����ش���ع���ة يف 

جماالت ريا�شة املراأة املتعددة.

انطالق »�سباقات حمدان وزايد بن حممد بن خليفة لرك�ب القدرة« يف ب�ذيب

اأ�شاد بتنظيم بطولت عاملية خمتلفة وحتدي دبي للجري 

جمل�س دبي الريا�سي ي�ستعر�س تقرير اأداء الأندية و�سركات كرة القدم

�شمن بعثة املنتخب الوطني امل�شاركة يف مناف�شات الدورة اخلليجية ال�شاد�شة لريا�شة املراأة

لعبات »ال�سارقة الريا�سي للمراأة« يعدن من الك�يت بـ 3 ذهبيات وف�سيتن وثالث برونزيات  

•• ال�صارقة-الفجر

انطلقت اأم�س االأول مناف�شات “البطولة ال� 21 للهيئات واملوؤ�ش�شات والدوائر 
احلكومية لكرة القدم “ التي ينظمها نادي موظفي حكومة ال�شارقة بالتعاون 
مع نادي الثقة للمعاقني باإ�شراف جمل�س ال�شارقة الريا�شي ومب�شاركة 10 

فرق ميثلون الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية بال�شارقة.
جمل�س  رئي�س  القا�شمي  حممد  بن  �شقر  ال�شيخ  االفتتاحية  امل��ب��اراة  �شهد 
ال�شارقة  نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعال  �شعود  وال�شيخ  الريا�شي  ال�شارقة 

التنفيذية  اللجنة  رئي�س  خ���ادم  ب��ن  �شلطان  ط���ارق  ال��دك��ت��ور  و  لل�شطرجن 
رئي�س  نائب  العبار  علي  حميد  وامل�شت�شار  ال�شارقة  حكومة  موظفي  لنادي 
املظلوم  �شامل  واأح��م��د  ال�شارقة  حكومة  موظفي  لنادي  التنفيذية  اللجنة 
املدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقني واأع�شاء جمل�س اإدارة نادي موظفي 
امل�شاركة  ال�شارقة ونادي الثقة للمعاقني بجانب ممثلي الدوائر احلكومية 

يف البطولة .
وفاز يف املباراة االفتتاحية فريق هيئة الطرق واملوا�شالت على فريق دائرة 
ال�شوؤون االإ�شالمية بثالثة اأهداف مقابل ال�شئ .. فيما تعادل فريقا اأكادميية 

العلوم ال�شرطية ودائرة املوارد الب�شرية بدون اأهداف .
لنادي  التنفيذية  اللجنة  جهود  القا�شمي  حممد  بن  �شقر  ال�شيخ  ثمن  و 
كبر  جن��اح  من  حتققه  وم��ا  البطولة  تنظيم  يف  ال�شارقة  حكومة  موظفي 
مب�شاركة هذا العدد من الفرق .. م�شرا اإىل اأن النادي يعترب وجهة ح�شارية 
لالإمارة البا�شمة ملا له من اأهداف راقية بن�شر الريا�شة بجميع القطاعات 
يف املجتمع و ي�شاعد على ك�شر الروتني اليومي للعاملني مما ي�شهم يف زيادة 

االإنتاجية والتميز .
ينظمها  التي  الفعاليات  اأن  خ��ادم  بن  �شلطان  الدكتورطارق  اأك��د  من جهته 

ن���ادي م��وظ��ف��ي ال�����ش��ارق��ة وم��ن��ه��ا مناف�شات ك���رة ال��ق��دم ت��اأت��ي ان��ط��الق��اً من 
توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة ومتابعة من �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي 

والتي تهدف اإىل توفر اخلدمات جلميع موظفي حكومة ال�شارقة.
موظفي  ب��ط��والت  بها  تتمتع  التي  الطيبة  وال�شمعة  الكبر  النجاح  واأك���د 
اأخوى وتعمل  ال�شارقة والتي جتمعهم من خالل مناف�شات ريا�شية يف جو 

على زيادة التقارب والتوا�شل بينهم.

بدء مناف�سات بط�لة امل�ؤ�س�سات احلك�مية لكرة القدم بال�سارقة
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•• دبي –الفجر:

ملنتخبنا  ال���ف���ن���ي  امل����دي����ر  اأع����ل����ن   
االأوملبي لكرة القدم ما�شيج �شكورزا 
ا�شتعداداً  االأومل��ب��ي  االأبي�س  قائمة 
الثالثة  ال��ن�����ش��خ��ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
الودية  الدولية  دبي  كاأ�س  لبطولة 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات االأومل���ب���ي���ة  حت���ت 23 
االإمارات  احت��اد  ينظمها  التي  �شنة 
 IAST مع  بالتعاون  القدم  لكرة 
اإىل   13 من  للفرتة   SPORT
نوفمرب اجلاري ، مب�شاركة 8   19
االإم���ارات   : ه��ي  اآ�شيوية  منتخبات 
�شوريا   ، ال��ب��ح��ري��ن   ، ال�����ش��ع��ودي��ة   ،
، اأوزب��ك�����ش��ت��ان وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ، 

العراق واالأردن. 
وتاأتي البطولة يف اإطار ا�شتعدادات 
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا االأومل����ب����ي ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
ن���ه���ائ���ي���ات ك����اأ�����س اآ����ش���ي���ا حت����ت 23 
العا�شمة  يف  ���ش��ت��ق��ام  ال���ت���ي  ���ش��ن��ة 
ي��ن��اي��ر املقبل  ب��ان��ك��وك  ال��ت��اي��ل��ن��دي��ة 

االألعاب  دورة  اإىل  بدورها  واملوؤهلة 
،حيث   2020 ط��وك��ي��و  االأومل���ب���ي���ة 
يلعب منتخبنا يف املجموعة الرابعة 
اإىل جانب منتخبات فيتنام ، كوريا 

ال�شمالية واالأردن. 
23 الع���ب���اً هم  ال��ق��ائ��م��ة  و���ش��م��ت 
ال���ب���ارود ، ماجد  ن��ا���ش��ر  : ح��م��دان 
را����ش���د امل���ح���رزي ) احت�����اد ك��ل��ب��اء ( 
االإمارات   ( علي  اآل  يو�شف  يعقوب 

، خالد  اإبراهيم الظنحاين  ( خالد 
خالد   ، ال��ب��ل��و���ش��ي  ع��ب��دال��رح��م��ن 
را�شد  ، حم��م��د  ال��ه��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
احلمادي ) بني يا�س ( عبدالرحمن 
ع���ب���داهلل ال���ع���ام���ري ) اجل����زي����رة ( 
 ) ال�شارقة   ( �شرور  اإبراهيم  ماجد 
خلفان ح�شن النوبي ، حممد جمعة 
عيد ) �شباب االأهلي دبي ( علي عيد 
غ��م��ي��ل ، ف����الح ول���ي���د اجل��ن��ي��ب��ي ) 

ال���ع���ني ( ���ش��ع��ي��د ع��ل��ي ����ش���وي���دان ) 
الزعابي  حمدان  طحنون   ) الن�شر 
، حممد  ����ش���امل  ع���ب���داهلل  م���اج���د   ،
ح�شن  حم���م���د   ، ع���ل���ي  اإ����ش���م���اع���ي���ل 
اإب���راه���ي���م  ال�����ش��ام�����ش��ي ، م��ن�����ش��ور 
احل��رب��ي ، ي��ح��ي��ى ع��ل��ي ال��غ�����ش��اين ، 
( فار�س  ال���وح���دة   ( اأن����ور  ع��ب��داهلل 
خليل ، عبدالرحمن �شالح خمي�س 

) الو�شل ( .

�شباعي  ي��ل��ت��ح��ق  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
املنتخب االأول حممد �شاكر ، حممد 
خليفة   ، العامري  زاي��د   ، العطا�س 
احلمادي ، عبداهلل رم�شان ، جا�شم 
يعقوب وعلي �شالح لقائمة االأوملبي 
ب��ع��د ف��راغ��م م��ن م���ب���اراة منتخبنا 
هانوي  ف��ي��ت��ن��ام يف  اأم�����ام  ال��وط��ن��ي 
الت�شفيات  14 نوفمرب �شمن  يوم 
امل�شرتكة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س 
العامل 2022 ونهائيات كاأ�س اآ�شيا 

.  2023
يوم  بدبي  جتمعه  منتخبنا  وي��ب��داأ 
10 ن��وف��م��رب على  امل���واف���ق  االأح����د 
اأن يوؤدي تدريباته اليومية مبلعب 

ذياب عوانة يف منطقة اخلوانيج .
وي��ف��ت��ت��ح م��ن��ت��خ��ب��ن��ا م���ب���اري���ات���ه يف 
الودية مبواجهة  الدولية  البطولة 
نوفمرب   13 ي���وم  ���ش��وري��ا  منتخب 
املنتخب  ���ش��ق��ي��ق��ه  ي���واج���ه  ف��ي��م��ا   ،
بينما   ، 15 نوفمرب  يوم  ال�شعودي 
اأوزبك�شتان  منتخب  نظره  يلتقي 

يختتم  اأن  ع��ل��ى  ن��وف��م��رب   17 ي���وم 
مبارياته مبواجهة كوريا اجلنوبية 

اأن مباريات  19 نوفمرب علماً  يوم 
�شباب  ملعبي  يف  �شتقام  ال��ب��ط��ول��ة 

عوانة  وذي��اب  بالعوير  دب��ي  االأهلي 
مبقر احتاد الكرة  .

••  دبي-الفجر

ت���ت���ج���ه اأن�����ظ�����ار ع�������ش���اق ال����رج����ب����ي يف 
ملتابعة  دب��ي  اإىل  املقبل  ال�شهر  العامل 
م��ن��اف�����ش��ات ال�����دورة ال�����ش��ن��وي��ة ال���� 50 
ل�شباعيات  االإم���ارات  ط��ران  لبطولة 
ملعب  ي�شت�شيفها  التي  للرجبي  دبي 
خالل  ال��ع��ني  ط��ري��ق  ع��ل��ى  �شيفنز  ذا 

الفرتة من 5-7 دي�شمرب. 
اأيامه  م���دى  ع��ل��ى  احل���دث  ي�شتقطب 
الثالثة ما يزيد على مئة األف متفرج 
اأنحاء العامل، وذلك  وزائر من جميع 
وفعاليات  الرجبي  مبناف�شات  للتمتع 
البطولة الرتفيهية املتنوعة واملوجهة 

اإىل كافة اأفراد العائلة.

لها  توجه  التي  الفرق  مناف�شات 
الدعوة

ت��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����س ال��ب��ط��ول��ة العديد 

ذلك  يف  مبا  الريا�شية  املناف�شات  من 
اإليها  توجه  التي  الفرق  لرجبي  دورة 
الدعوة، ي�شارك فيها اأكر من 230 
ال��دول��ة وخارجها،  م��ن داخ���ل  ف��ري��ق��اً 
و�شتتاح  ف��ئ��ة،   15 ع��ل��ى  ���ش��ي��ت��وزع��ون 
الرجبي  �شباعيات  جلماهر  الفر�شة 
مل�������ش���اه���دة ع������دد م����ن ع���م���ال���ق���ة ه���ذه 
اللعبة يف املالعب. كما �شتقام الدورة 
التي  ال�شبكة  لكرة  ال�شنوية اخلام�شة 
الفرق  من  قيا�شي  ع��دد  فيها  ي�شارك 

يزيد على 60 فريقاً.

العاملية  �شي  بي  ا�س  ات�س  �شل�شلة 
ل�شباعيات الرجبي 

تنطلق مناف�شات عطلة نهاية االأ�شبوع 
�شل�شلة  م���ع  دي�����ش��م��رب   5 اخل��م��ي�����س 
ل�شباعيات  العاملية  �شي  ب��ي  ا���س  ات�س 
الرجبي مب�شاركة 28 فريقاً للرجال 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  وال�شيدات 

احل����دث  ت����اري����خ  يف  االأوىل  ول���ل���م���رة 
امللعب  على  ال��رج��ال  ف��رق  �شتتناف�س 
اخلمي�س،  ي����وم  م���ن  ب����دء   )1( رق����م 
املجاين للجميع، يف حني تقام االأدوار 

النهائية ال�شبت 7 دي�شمرب. 

رحفلة كايلي مينوغ 
ومبنا�شبة اليوبيل الذهبي لبطولة 

ط����ران االإم������ارات ل�����ش��ب��اع��ي��ات دبي 
للرجبي حُتيي جنمة البوب العاملية 
كايلي مينوغ حفاًل غنائياً جلماهر 
دي�شمرب   6 اجل���م���ع���ة  ال���ب���ط���ول���ة 

ع��ل��ى امل��ل��ع��ب رق���م )2( يف ا���ش��ت��اد ذا 
توجت  التي  مينوغ،  وُتقدم  �شيفنز. 
 30 م��دى  على  احلافلة  م�شرتها 
املو�شيقية  غ��رام��ي  ب��ج��ائ��زة  ع���ام���اً، 

اأ�شهر  م����ن  جم���م���وع���ة  ال���ع���امل���ي���ة، 
اأغانيها على خ�شبة م�شرح ذا �شيفنز 
يف التا�شعة والن�شف م�شاًء. و�شتتاح 
يح�شلون  ال��ذي��ن  ك��اي��ل��ي  جل��م��ه��ور 
على تذاكر دخول اإىل البطولة قبل 
فر�شة  ن��وف��م��رب،   7 اخلمي�س  ي���وم 
من  ث��الث��ة  ب�شحبة  بلقائها  ال��ف��وز 

اأ�شدقائهم.

قـــريـــة الــرجــبــي وفــعــالــيــات 
البطولة العائلية

و����ش���ت���زخ���ر ق���ري���ة ال���رج���ب���ي ط����وال 
بالعديد  للبطولة  ال��ث��الث��ة  االأي����ام 
وامل�شلية  احلما�شية  الفعاليات  من 
امل���وج���ه���ة ل��ل��ك��ب��ار وال�������ش���غ���ار، مثل 
األعاب  م��ن��ت��زه  ب��احل��ب��ل،  االن������زالق 
النفخ املائية من �شبال�س اآن بارتي، 
وغ����ره����ا. كذلك  ال���ب���وجن���ي  ق���ف���ز 
التمتع  بفر�شة  االأط��ف��ال  �شيحظى 

ت�شمل  التي  �شبعة  ن��ادي  بفعاليات 
اللعب  وم���ن���اط���ق  ال����وج����وه  ط�����الء 
ال��وال��دي��ن ترك  وب��اإم��ك��ان  اخلفيف، 
���ش��ن��وات برعاية   4 اأط��ف��ال��ه��م حت��ت 
والتفرغ  ن��ر���ش��ري،  راف��ل��ز  ح�شانة 
وي�شجع  الرجبي.  مباريات  ملتابعة 
ملتابعة  اجل��م��ه��ور  احل����دث  منظمو 
القرن  ���ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات  ب�����زي  احل������دث 
امل���ا����ش���ي، وذل������ك اح���ت���ف���اء ب����االأي����ام 
للرجبي.  دب���ي  ل�����ش��ب��اع��ي��ات  االأوىل 
و���ش��ت��ظ��ه��ر ب���ني احل����ني واالآخ������ر يف 
م�شجعات  »ف���ري���ق   1 رق����م  امل��ل��ع��ب 
لتقدمي عرو�شه  ل��ن��دن،  م��ن  م��ان��ا« 
ال��ف��ن��ي��ة م���ن ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات وط����وال 
ت��ق��ام بطولة طران  اأي���ام احل���دث. 
للرجبي  دب��ي  ل�شباعيات  االإم����ارات 
دي�شمرب،   7-5 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
على  ال��واق��ع  �شيفنز،  ذا  ملعب  على 

طريق العني.

 •• عجمان -الفجر

 اأ�شاد حريز املر حممد بن حريز النجاح الفني 
 2019 والتنظيمي ملهرجان عجمان البحري 
ال�شياحية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  ن��ظ��م��ت��ه  وال������ذي 
يف ع��ج��م��ان ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن����ادي دب���ي ال���دويل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة خ���الل ال��ف��رتة م��ن 22 
نوفمرب  م���ن  االأول  وح���ت���ى  امل���ا����ش���ي  اأك���ت���وب���ر 

احلايل.
 وثمن حريز املر حممد بن حريز الدعم الكبر 
الريا�شية  وف��ع��ال��ي��ات��ه  احل����دث  وج����ده  ال����ذي 
عبدالعزيز  ال�شيخ  قبل  من  املتنوعة  البحرية 
التنمية  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب���ن ح��م��ي��د 
اأ�شهم برعايته يف  ال�شياحية يف عجمان والذي 

الفاعلة  اإىل م�شاركته  اإ�شافة  التظاهرة  اإجناح 
يف �شباق ماراثون كواترو للدراجات املائية.

للريا�شات  االإم��������ارات  احت�����اد  رئ��ي�����س  وق�����دم   
بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  اإىل  التهنئة  البحرية 
البحري  امل���ه���رج���ان  ب��ن��ج��اح  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
فئة  بلقب  تتويجه  مبنا�شبة  واأي�����ش��ا  ال��ك��ب��ر 
“فوق 40 عاما” �شمن �شباق املاراثون والذي 
من  مت�شابقا   30 عن  يزيد  ما  م�شاركة  �شهد 
اأبطال الدولة وجنوم ريا�شة الدراجات املائية 

العامليني من فرن�شا والكويت والبحرين.
 واأك����د ح��ري��ز امل���ر حم��م��د ب��ن ح��ري��ز اأن احتاد 
االإم�������ارات ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ���ش��ع��ي��د جدا 
�شهدته  ال��ذي  الكبر  بالتنوع  اإ�شرافية  كجهة 
الفعاليات من خالل �شباقات الدراجات املائية 

الريا�شية  امل�شابقات  واأي�شا  املختلفة  باأنواعها 
مناف�شة  مثل  للجمهور  الرتفيهية  البحرية 

�شيد االأ�شماك اأو �شباقات قوارب التنني.
�شهد  البحري  عجمان  مهرجان  اأن  واأ���ش��اف   
�شباق  ميالد فئة جديدة وبطولة متفردة هي 
جال�س  فئة  املائية  للدراجات  لل�شرعة  عجمان 
الدولة يف م�شمار  اأبطال  تناف�س عليها  والتي 
الريا�شة  لهذه  الكبر  التطور  يظهر  جديد 
الدعم  لزيادة  كم�شئولني  يدفعنا  ال��ذي  االأم��ر 
وااله���ت���م���ام ب��امل��ه��رج��ان ل��ي��وا���ش��ل ر���ش��ال��ت��ه يف 
االإمارة  جمهور  وان  خا�شة  القادمة  ال�شنوات 
التف حول احلدث واهتم بالفعاليات املتنوعة.

للريا�شات  االإم��������ارات  احت����اد  رئ��ي�����س  واث���ن���ي   
البحرية بالتعاون الالفت الذي �شهده املهرجان 

بني دائرة التنمية ال�شياحية يف عجمان ونادي 
�شخر  والذي  البحرية  للريا�شات  الدويل  دبي 
التي  الفعاليات  اإجن��اح  اأج��ل  اإمكانياته من  كل 
املا�شي  اأكتوبر   22 من  الفرتة  خ��الل  اأقيمت 

وحتى االأول من �شهر نوفمرب احلايل.
للريا�شات  االإم��ارات  اهتمام احتاد  اأن  اأكد  كما 
وغره  البحري  عجمان  مبهرجان  البحرية 
تطوير  على  حر�شه  م��ن  نابع  الفعاليات  م��ن 
ون�����ش��ر م��ف��ه��وم ال���ري���ا����ش���ات ال��ب��ح��ري��ة يف كل 
ملهرة  ال�شكر  موجها  احلبيبة  دول��ت��ن��ا  اإم����ارات 
ومتابعتها  حر�شها  على  العام  االأم��ني  فلكناز 
واالألواح  ال�شرعة  �شباق  خا�شة  الفعاليات  كل 
كواترو  وم����اراث����ون  بورد”  “فالي  ال��ط��ائ��رة 

و�شيد االأ�شماك.

ال�دية الدولية  دبي  كاأ�س  لبط�لة  ا�ستعدادًا  الأوملبي  منتخبنا  قائمة  يف  لعبًا   23

دي�شمرب انطالق بطولة طريان الإمارات ل�شباعيات دبي للرجبي يف 5 

دي�سمرب جنمة الب�ب العاملية كايلي تغني جلماهري البط�لة يف 6 

ثمن دعم وم�شاركة عبدالعزيز بن حميد النعيمي

»الريا�سات البحرية« ي�سيد بنجاح مهرجان عجمان 2019
حريز املر: احلدث �شهد ميالد بطولة جديدة للمرة الأوىل

 •• دبي-الفجر:

دبي  �شباق  يف  للم�شاركة  الت�شجيل  ب��اب  اخلمي�س  ال��ي��وم  يغلق   
والتي  الثانية-  -اجلولة  قدما   30 املحلية  التجديف  لقوارب 
ينظمها نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية يوم غد اجلمعة 
�شمن روزنامة ال�شباقات البحرية يف املو�شم الريا�شي 2019-

للياقة البدنية. دبي  حتدي  مع  وبالتزامن   2020
 وي��ق��ام ال�����ش��ب��اق امل��رت��ق��ب يف وج��ه��ت��ه اجل���دي���دة يف جم���ري قناة 
للحياة  دب��ي  خ��ور  اجل��داف مقابل حممية  املائية مبنطقة  دب��ي 
الطبيعية حيث ميتد م�شار ال�شباق ملا ي�شل اإىل 2.7 كلم حتى 

املدر�شة  وبجوار  دب��ي  بلدية  بالقرب من مقر  دب��ي  خ��ور  مدخل 
ال�شوي�شرية الدولية.

والنواخذة  امل���الك  م��ن  ك��ب��را  اهتماما  الكبر  احل���دث  وي��ج��د   
ال�شباق  ميثل  حيث  ال��رائ��ع��ة  ال��رتاث��ي��ة  الريا�شة  ه��ذه  وحم��ب��ي 
مفتاح التاأهل خلو�س اغلي �شباقات مو�شم �شباقات التجديف يف 
دبي “كاأ�س اآل مكتوم” البطولة االأعرق والتي بداأت عام 1998 
التحدي  خلو�س  فقط  قاربا   25 ال�شباق  اإىل  �شيتاأهل  حيث   ،

الكبر.
 ومن املتوقع اأن ي�شهد ال�شباق الكبر م�شاركة ما يزيد عن 40 
وذلك  ال�شباق  �شوطي  يف  االأوىل  امل��راك��ز  على  �شتتناف�س  ق��ارب��ا 

اأبطال  تتويج  و�شيتم  والن�شف ظهرا  الثانية  ال�شاعة  بداية من 
ال�شوطني يف اخلتام ومن ثم اإعالن اأ�شماء القوارب املتاأهلة اإىل 
خو�س اأغلى ال�شباقات كاأ�س اآل مكتوم 2019 واملقرر اأن ينطلق 

يوم اجلمعة الثاين والع�شرين من �شهر نوفمرب احلايل.
البحرية نظم  للريا�شات  ال��دويل  نادي دبي  اأن  بالذكر  اجلدير 
وبنجاح �شباق دبي لقوارب التجديف املحلية 30 قدما -اجلولة 
وزعت  ق��ارب��ا   42 م�شاركة  �شهد  حيث  املا�شي  ال�شهر  االأوىل-  
ع��ل��ى ���ش��وط��ني ت���وج فيهما ال���ق���ارب ال��ب��ح��ري��ن��ي اخل��ال��دي��ة 54 
بال�شوط االأول بينما فاز بال�شوط الثاين القارب العماين عمان 
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ثنائي العن وحار�س احتاد كلباء الأف�سل يف اأكت�بر
••  العني-الفجر:

ب��ن��در االأحبابي  ال��ع��ني  ن����ادي  ث��ن��ائ��ي  ح�����ش��د 
واأف�شل  الع��ب  اأف�شل  جائزتي  ليكو  واإي��ف��ان 
مدرب يف دوري اخلليج العربي ل�شهر اأكتوبر 
كلباء جمال  احت��اد  ت��وج حار�س مرمى  بينما 
ع���ب���داهلل ب��ج��ائ��زة اأف�����ش��ل ح���ار����س م��رم��ى يف 
انطلق يف  الذي  الت�شويت  نهاية  بعد  ال�شهر 
ال�شاد�شة م�شاء يوم االثنني اأول اأول من اأم�س 

نوفمرب وا�شتمر ملدة 24 �شاعة.  4
وت���وج االأح��ب��اب��ي ب��ج��ائ��زة اأف�����ش��ل الع��ب التي 
تناف�س عليها خم�شة العبون الأول مرة، بعد 
اأن ح�شد %36 من االأ�شوات، متفوًقا بفارق 

التوغويل  ال��ف��ري��ق  يف  زم��ي��ل��ه  ع��ل��ى  ب�����ش��ي��ط 
%32 من  ع��ل��ى  ال���ذي ح�شل  ك��ودج��و الب���ا 
نيغريدو  األفارو  اال�شباين  اأ�شوات اجلمهور. 
العبا  ح��ل  بينما  ث��ال��ًث��ا  ج��اء  الن�شر  مهاجم 
ال�شارقة اإيغور كورونادو وريكاردو غوميز يف 

املركزين الرابع واخلام�س على الرتتيب.
م����ن ج���ان���ب���ه اأ����ش���ب���ح ح����ار�����س م���رم���ى احت����اد 
النمور  من  الع��ب  اأول  عبداهلل  جمال  كلباء 
منذ  ال�شهرية  االأف�شل  جوائز  ب��اإح��دى  ف��وز 
تفوق  حيث  املا�شي،  املو�شم  ب��داي��ة  اطالقها 
�شامبيه  اأح��م��د  الن�شر  م��رم��ى  ح��ار���س  ع��ل��ى 
عبداهلل  جمال  فح�شد  �شر�شة،  مناف�شة  بعد 
�شامبيه  ف���از  بينما  االأ����ش���وات  م��ن   38%

اجلزيرة  م���رم���ى  ح���ار����س  وح����ل  ب36%، 
اإجمايل  م��ن  ب26%  ث��ال��ًث��ا  خ�شيف  ع��ل��ي 

االأ�شوات. 
الثالثة  امل��درب��ني  نف�س  ب��ني  مناف�شة  وب��ع��د 
الذين تر�شحوا جلائزة اأف�شل مدرب يف �شهر 
�شبتمرب، كانت الغلبة يف جائزة اأكتوبر ملدرب 
العني الكرواتي اإيفان ليكو الذي جمع 44% 
ال�شارقة  م��درب  االأ���ش��وات، متفوًقا على  من 
 30% على  ال��ذي حاز  العنربي  عبدالعزيز 
من االأ�شوات، بينما جاء مدرب �شباب االأهلي 
رودولفو اأروابارينا، الذي كان قد فاز بجائزة 
االأ�����ش����وات.  م���ن  ث��ال��ًث��ا ب26%  ���ش��ب��ت��م��رب، 
و�شتقوم رابطة املحرتفني االإماراتية بت�شليم 

ب���داي���ة مباريات  ق��ب��ل  ال��ف��ائ��زي��ن ج��وائ��زه��م 
فرقهم خالل مناف�شات اجلولة ال�شابعة من 
م�شاء  �شتنطلق  التي  العربي  اخلليج  دوري 

اخلمي�س 7 نوفمرب. 
اجلدير بالذكر اأن قائمة املر�شحني لكل �شهر 
يتم اختيارها عن طريق االإح�شائيات املقدمة 
املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  “اأوبتا”  ���ش��رك��ة  م���ن 
وتقت�شر  ال���ري���ا����ش���ي���ة،  االإح�������ش���ائ���ي���ات  يف 
دوري  يف  ال��الع��ب��ني  اأداء  على  االإح�����ش��ائ��ي��ات 
اخلليج العربي فقط، وقد �شملت اإح�شائيات 
من  ال�شاد�شة  اجلولة  مباريات  اأكتوبر  �شهر 
و1  اأكتوبر   31 يومي  اأقيمت  والتي  دورينا 

نوفمرب.

اإغالق الت�سجيل لثاين ج�لت التجديف يف دبي الي�م
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

ت���وج ال��ل��واء ال��رك��ن ع��ب��دال��رح��م��ن �شبت امل���ري ق��ائ��د االإم����داد 
امل�شرتك الفائزين بامليداليات الذهبية والف�شية والربونزية 
القوات  ب��ط��ول��ة  خ��ت��ام  االأوىل يف  ال��ث��الث��ة  امل���راك���ز  الأ���ش��ح��اب 
للجميع  الريا�شة  اأن�شطة  الهوائية �شمن  للدراجات  امل�شلحة 

بالوثبة  الهوائية  الدراجات  م�شمار  يف  اأقيمت  التي   2019
باأبوظبي.

و ح�شلت قيادة القوات الربية على كاأ�س املركز االأول وقيادة 
حر�س الرئا�شة على كاأ�س املركز الثاين وقيادة االإمداد امل�شرتك 

على كاأ�س املركز الثالث.
�شارك يف البطولة عدد من ال�شباط والرتب االأخرى من الفئة 

تاأتي  ف��وق.  51 فما  العمرية من  والفئة   -50  40 العمرية 
هذه البطولة يف اإطار حر�س القيادة العامة للقوات امل�شلحة 
على رفع م�شتوى اللياقة البدنية ملختلف الرتب وتنمية روح 
التناف�س واملثابرة يف خمتلف امل�شابقات والبطوالت الريا�شية 
روح  وبث  االأخ��رى،  والرتب  لل�شباط  البدنية  اللياقة  رفع  و 

التناف�س من خالل امل�شاركة يف االأن�شطة الريا�شية املختلفة.

•• اأبوظبي-الفجر

الكنعد  ل�شيد  ال��ك��ربى  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  مناف�شات  تنطلق 
وال�شكل 27 نوفمرب اجلاري حتت رعاية �شمو ال�شيخ الدكتور 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان 
للريا�شات  الدويل  اأبوظبي  نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  الدولة 
اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ومتابعة  البحرية 

نهيان نائب رئي�س جمل�س اإدارة النادي.
النادي  البطولة الذي ينظمها  الت�شجيل يف  وتتوا�شل عملية 
�شيد  بطوالت  اأغلى  من  واح��دة  وتعد  الطيار  فريق  برعاية 
االأ�شماك على م�شتوى ال�شرق االأو�شط والعامل.. وو�شل عدد 
200 قارب من خمتلف  االآن  امل�شجلني فيها حتى  امل�شاركني 

اأنحاء الدولة.

و تبلغ جوائز البطولة مليونا وثالثمئة األف درهم للفائزين 
يف فئتي الكنعد وال�شكل اإ�شافة اإىل تقدمي قاربي �شيد لالأول 

يف كل فئة مع نهاية املو�شم.
الت�شجيل  عملية  اأن  النادي  ع��ام  مدير  الرميثي  �شامل  اأك��د  و 
بلغت  اأنها  اإىل  م�شرا  الكبرة  بال�شهولة  البطولة متيزت  يف 
اأرقاما قيا�شية وغر م�شبوقة وتوقع اأن ي�شل العدد اإىل اأكر 

من 250 قاربا قبل انطالق اجلولة االأوىل من املناف�شة.
الطيار وموؤ�ش�س  التي قدمها فريق  ال�شخمة  الرعاية  وثمن 
اأن مثل هذه  م��وؤك��دا  امل��ه��ري  ربيع  ب��ن  ه��زاع حممد  الفريق 
املختلفة  للموؤ�ش�شات  ال��وط��ن��ي  االل���ت���زام  ع��ن  ت��ع��رب  ال��رع��اي��ة 

وتثمينها للقيم االجتماعية االإيجابية ملثل هذه االأحداث.
 2020  - واأ�شار اإىل اأن البطولة يف املو�شم الريا�شي 2019 
ال�شروط  اأن  و  خا�شة  الفنية  الناحية  يف  ارت��ف��اع��ا  �شت�شهد 

املت�شابقني  م�شلحة  يف  ت�شب  و�شعها  مت  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ني 
وت��ع��ط��ي��ه��م م�����ش��اح��ة اأف�����ش��ل م��ن اأج����ل امل�����ش��ارك��ة يف التحدي 

القوي.
اأوائ��ل االأندية  وعرب الرميثي عن فخر النادي باأن يكون من 
التي نظمت بطولة الكنعد قبل �شنوات حيث و�شلت االآن اإىل 
م�شتوى عال من االحرتافية مع دخول اأندية الدولة البحرية 

يف تنظيم بطوالت ل�شيد الكنعد.
من جانبه وجه هزاع حممد بن ربيع املهري موؤ�ش�س فريق 
الطيار ال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل 

نهيان على رعاية احلدث.
الكنعد  ل�شيد  االأغلى  البطولة  الطيار  فريق  رعاية  اإن  وقال 
وال�����ش��ك��ل ت��اأت��ي ان��ط��الق��ا م��ن ح��ر���ش��ه ع��ل��ى االإ���ش��ه��ام يف هذه 

الفعالية املجتمعية املهمة.

الق�ات الربية تف�ز ببط�لة الق�ات امل�سلحة للدراجات اله�ائية

امكان  ح��ول  مبهمة  اإج��اب��ة  فينغر  اأر���ش��ني  الفرن�شي  ق��دم 
توليه تدريب بايرن ميونيخ خلفا للكرواتي نيكو كوفات�س، 
اأحد املر�شحني لقيادة بطل الدوري  اأكد مقرب من  بينما 
امل��وا���ش��م ال�شبعة االأخ����رة، رالف  ال��ق��دم يف  ل��ك��رة  االأمل����اين 

رانييك، اأنه غر مهتم.
ت��دري��ب��ي��ة امتدت  ع���ام���ا( مب�����ش��رة  ف��ي��ن��غ��ر )70  وح��ظ��ي 
الأكر من ثالثة عقود، كان اجلزء االأك��رب منها مع نادي 
اأر�شنال االإنكليزي الذي اأ�شرف عليه بني العامني 1996 
و2018، وحقق معه جناحات كبرة اأبرزها لقب الدوري 

االإنكليزي املمتاز ثالث مرات وكاأ�س اإنكلرتا �شبع مرات.
ورح����ل ال��ف��رن�����ش��ي ع���ن ال���ن���ادي ب��خ��ت��ام م��و���ش��م 2017-

كمحلل  م��وؤخ��را  ليعمل  ال��ت��دري��ب،  ع��ن  وابتعد   ،2018
“بي ان �شبورت�س” القطرية. وعلى هام�س  ل�شالح �شبكة 
اأبطال  دوري  مل�شابقة  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  �شتوديو 
التي  االأملانية  التقارير  عن  فينغر  �شئل  الثالثاء،  اأوروب���ا 
اأعفي  الذي  ا�شمه بني مر�شحني خلالفة كوفات�س  اأوردت 

من من�شبه االأحد ب�شبب النتائج ال�شيئة.
ورد فينغر بابت�شامة “اأتيت اىل هنا للحديث عن املباريات، 

وها اأنتم تبداأون بو�شعي مبا�شرة حتت ال�شغط«.
وتابع تعليقا عما اذا كان يفتقد مهنته االأ�شا�شية “التدريب 
التدريب  ل��ه  �شبق  م��ن  وك���ل  االآن،  ح��ت��ى  ح��ي��ات��ي  ك��ل  ك���ان 
�شيقول االأمر ذاته )...( ثمة بع�س االأمور التي اأفتقدها، 
الذي  الفرن�شي  و�شدد  ك��ث��را«.  اأفتقدها  ال  اأخ��رى  واأم���ور 
يتقن اللغة االأملانية، على اأنه يفتقد اإيقاع املباريات والفوز 
وحت�شر الفريق وامل�شاعر املرتبطة باللعبة، م�شيفا “اأنا 
قمت بالتدريب منذ �شن الثالثة والثالثني وحتى التا�شعة 
وال�شتني دون انقطاع على اأعلى م�شتوى، وهذا يعني 36 
عاما من دون توقف«. وتابع فينغر ممازحا “حتى واإن كنت 
اأفتقد ذلك، االبتعاد بع�س ال�شيء عن ذاك ال�شغط لعام مل 

يكن �شيئا بالن�شبة اإيل )...( االأ�شخا�س الذين يعرفونني 
ب�شكل جيد يقولون اإين اأكر راحة االآن، وهذا �شحيح«.

من  ع���دد  اأ���ش��م��اء  االأمل��ان��ي��ة  ال�شحافية  ال��ت��ق��اري��ر  واأوردت 
ك��وف��ات�����س، مثل  ب��ع��د  امل��ه��م��ة  ل��ت��ويل  امل���درب���ني كمر�شحني 
االإيطايل ما�شيميليانو األيغري املدرب ال�شابق ليوفنتو�س، 
وال���ربت���غ���ايل ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و ال����ذي اأق���ي���ل م���ن تدريب 
االأول/دي�شمرب  ك��ان��ون  يف  االإنكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت 
2018، اأو االأرجنتيني ماوري�شيو بوكيتينو املدرب احلايل 
اإريك  اأ�شماء اأخرى مثل  لتوتنهام االإنكليزي. كما طرحت 
االأملاين  اأو  الهولندي،  اأم�����ش��رتدام  اأياك�س  م��درب  ه��اغ  ت��ن 
توما�س توخل مدرب باري�س �شان جرمان الفرن�شي. لكن 
ال�شخ�شني املعنيني ا�شتبعدا توليهما املهمة، اأقله يف املدى 
امل��ن��ظ��ور. وم��ن االأ���ش��م��اء امل��ط��روح��ة، رال���ف ران��ي��ي��ك الذي 
اأ���ش��رف على اأن��دي��ة ع��دة يف ال���دوري االأمل����اين، ك��ان اآخرها 

اليبزيغ يف مو�شم 2019-2018.
لكن و�شائل اإعالم حملية نقلت عن وكيل رانييك، امل�شوؤول 
اأن موكله غر  حاليا عن الريا�شة والتطوير يف اليبزيغ، 
الوكيل  ع��ن  االأمل��ان��ي��ة  “بيلد”  �شحيفة  ونقلت  م��ت��واف��ر. 
اأن ما  “رالف غر متوافر. ال نعتقد  م��ارك كوزيك قوله 

ميثله رالف هو ما يبحث عن بايرن حاليا«.
اأ�شاف “لذلك من غر املنطقي اإجراء حمادثات جدية«.

االأ�شبوع  ه��ذا  اأعلن  قد  هوني�س  اأويل  بايرن  رئي�س  وك��ان 
ثالثة  اىل  ت�شل  فرتة  نف�شه  �شيمهل  البافاري  النادي  اأن 
م�شاعده  يتوىل  اأن  على  لكوفات�س،  خلف  الختيار  اأ�شابيع 

هانز-ديرت فليك مهام تدريب النادي يف الوقت الراهن.
اخل�شارة  غ��داة  من�شبه  من  عاما(   48( كوفات�س  واأعفي 
فرانكفورت  اي��ن��رتاخ��ت  اأم����ام  ب��اي��رن  تلقاها  ال��ت��ي  امل��ذل��ة 
بنتيجة 1-5 يف املرحلة العا�شرة من البوند�شليغا، وكانت 

االأ�شواأ له يف الدوري املحلي منذ عام 2009.

اإجابة مبهمة لفينغر ح�ل تدريب بايرن 
يبحث اأر�شنال االنكليزي و�شيف املو�شم املا�شي ومواطنه مان�ش�شرت يونايتد بطل 2017 عن 
حجز بطاقة التاأهل اىل دور ال�32 من م�شابقة الدوري االأوروب��ي “يوروبا ليغ” لكرة القدم، 
فيما ي�شطدم �شلتيك اال�شكتلندي بالت�شيو االإيطايل يف مباراة قوية، �شمن مباريات اجلولة 

الرابعة.
الرابع  ف��وزه  عن  يبحث  االنكليزي،  ال���دوري  يف  مباريات  ت�شع  يف  مرتني  خ�شر  ال��ذي  اأر�شنال 

تواليا عندما يحل يف مباراة مبكرة االأربعاء على فيتوريا 
 2-3 ذهابا  عليه  ف��وزه  بعد  الربتغايل،  غيماراي�س 

�شمن املجموعة ال�شاد�شة.
ويخو�س اأر�شنال املباراة االأربعاء لتفادي االزدحام 
مناف�شه،  م���ب���اراة جل����ار  اإق���ام���ة  ظ���ل  يف  امل������روري 

اخلمي�س  الرتكي  ب�شيكتا�س  �شد  براغا،  �شبورتينغ 
يف موقع على بعد 20 دقيقة من ملعبه.

وح��رم امل���درب االإ���ش��ب��اين اأون���اي امي��ري الع��ب و�شطه 
على  القائد  �شارة  من  ت�شاكا  غرانيت  ال�شوي�شري 
النادي  م�شجعي  وبني  بينه  القائم  التوتر  خلفية 

اللندين، اإثر ا�شتبداله يف مباراة �شد كري�شتال 
باال�س يف الدوري املحلي.

هذا  م��ع��ه  “حتدثت  ال���ث���الث���اء  امي�����ري  وق�����ال 
ال�شباح واتفقت معه انه مل يعد بني قادة الفريق 

�شمن جمموعتنا«.
“املدفعجية” املهاجم الغابوين بيار  ويغيب عن رحلة 

اميريك اأوباميانغ الذي حمل �شارة القائد االأ�شبوع املا�شي 
االأملاين  اللعب  �شانع  جانب  اىل  الراحته،  ولفرهامبتون  �شد 

م�شعود اوزيل واملدافع الربازيلي دافيد لويز.
وي��ت�����ش��در اأر���ش��ن��ال جم��م��وع��ت��ه بت�شع ن��ق��اط، ب��ف��ارق ث���الث عن 

اي��ن��رتاخ��ت ف��ران��ك��ف��ورت االأمل����اين ال���ذي ي��ح��ل ع��ل��ى ���ش��ت��ان��دار لياج 
البلجيكي الثالث بثالث نقاط.

مان�ش�شرت  �شي�شمن  ال�شربي،  بلغراد  بارتيزان  على  فوزه  تكرار  وبحال 
نقاط   10 اىل  ر�شيده  �شرفع  حيث  ال�32،  دور  اىل  تاأهله  يونايتد 

مقابل 4 لثالث املجموعة بارتيزان. اأما اي زد الكمار الهولندي الثاين 
)5 نقاط(، فياأمل بدوره يف قطع �شوط كبر نحو التاأهل، عندما 

دون  الرتتيب  متذيل  الكازاخ�شتاين  ا�شتانا  م�شيفه  ي��الق��ي 
نقاط.

�شول�شكاير  غ��ون��ار  اأويل  ال���روج���ي  امل����درب  الع��ب��و  وجن���ح 
اأ�شبوعني،  قبل  -1�شفر  ب��ل��غ��راد  يف  ه��زي��ل  ف��وز  بتحقيق 

ويبقى فريقهم اأحد فريقني مل تهتز �شباكهما حتى االآن 
املجموعة  مت�شدر  االإ���ش��ب��اين  اإ�شبيلية  م��ع  امل�شابقة،  يف 

االأوىل.
املباراة  ن�شيان خيبة خ�شارة  �شول�شكاير العبيه على  وحث 

االأخرة �شد بورمنوث )�شفر1-( يف الربميرليغ وا�شتمرار تدهوره املخيب منذ بداية املو�شم 
ما و�شعه يف املركز العا�شر.

وقال الروجي، املهاجم ال�شابق ليونايتد، “يجب اأن نرد«.
وتابع املدرب الذي ال يزال يفتقد العب و�شطه بطل العامل الفرن�شي بول بوغبا ال�شابته “لدينا 
مباراتان قبل فرتة التوقف الدولية، منلك فر�شة التاأهل يف اأوروبا اخلمي�س ثم )الفوز( على 

برايتون على اأر�شنا، لذا نحن بحاجة لرد فعل«.
بحال  التاأهل  قيا�شي(،  )رق��م  م��رات  خم�س  اللقب  حامل  اال�شباين،  اإ�شبيلية  و�شي�شمن 

فوزه على م�شيفه املتوا�شع دوديالجن من لوك�شمبورغ.
وح�شد الفريق االندل�شي حتى االآن ت�شع نقاط كاملة يف جمموعة متوا�شعة ت�شم 

اأي�شا قره باغ االذربيجاين واأبويل نيقو�شيا القرب�شي.
وبعد حتقيقه فوزين متتاليني و�شعاه على �شدارة ترتيب املجموعة اخلام�شة، 
يخو�س �شلتيك مواجهة الت�شيو الثالث )3 نقاط( على اأمل تخطيه وخطف 
بطاقة التاأهل من العا�شمة االيطالية، بحال ف�شل رين الفرن�شي )نقطة( 
بتخطي ك��ل��وج ال��روم��اين ال��ث��اين )6 ن��ق��اط(. وي��خ��و���س الع��ب��و املدرب 
اىل  تاأهلهم  بعد  بثقة  امل��ب��اراة  لينون  نيل  ال�شمايل  االي��رل��ن��دي 
نهائي ك��اأ���س ال��راب��ط��ة اأم���ام غ��رمي��ه ال��ت��اري��خ��ي ري��ن��ج��رز وذلك 
“نعرف  لينون  5-2. قال  الكبر على هيربنيان  بعد فوزه 
اأهمية احلافز ال�شخم بالذهاب اىل روما وحتقيق نتيجة، 
وبعد التاأهل من ن�شف النهائي وال�شعور اجليد، �شيكون 

الالعبون بحال نف�شية جيدة«.
اخل�شم  نوعية  نعرف  �شخمة،  مباراة  “هذه  تابع 
لي�س  االأم���ر  لكن  الت�شيو،  �شد  اخلمي�س  م�شاء 
اأم����ا م��واط��ن��ه رينجرز  ب��ع��ي��دا ع���ن م��ت��ن��اول��ن��ا«. 
فيالقي  ج����رارد،  �شتيفن  االن��ك��ل��ي��زي  وم��درب��ه 
“ايربوك�س”  م��ل��ع��ب��ه  ع��ل��ى  ال��ربت��غ��ايل  ب���ورت���و 
7 نقاط  الفوز �شرفع ر�شيده اىل  ان  مدركا 
موقع  يف  وي�شعه  ال�شابعة  امل��ج��م��وع��ة  �شمن 
ال�شوي�شري  جيد للتاأهل اىل جانب يونغ بويز 
متذيل  ي��الق��ي  وال���ذي  ن��ث��اط(   6( املت�شدر 
الرتتيب فينورد الهولندي )3(. وت�شهد 
بني  قوية  مواجهة  العا�شرة  املجموعة 
روما االيطايل املت�شدر )5( وبورو�شيا 
مت�شدر   )2( االخ��ر  مون�شنغالدباخ 
والتقى  االأمل�����اين.  ال�����دوري  ت��رت��ي��ب 
الفريقان يف ايطاليا قبل ا�شبوعني 
�شجل  ع���ن���دم���ا   ،1-1 وت����ع����ادال 
الر�����س ���ش��ت��ي��ن��دل رك��ل��ة جزاء 
جدلية للفريق االملاين يف 

الوقت القاتل.

اأر�سنال وي�نايتد واإ�سبيلية على اأب�اب دور الـ32 

•• الفجرية-الفجر

اطلع ال�شيخ �شالح بن حممد ال�شرقي رئي�س دائرة ال�شناعة 
اال�شتعدادات  اآخ����ر  ع��ل��ى  ال��ف��ج��رة  ح��ك��وم��ة  يف  واالق��ت�����ش��اد 
 2019 الفيزيك  العامل لبناء االأج�شام و  ال�شت�شافة بطولة 
التي تقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�شرقي ويل عهد الفجرة مبجمع زايد الريا�شي يف الفجرة 
و مب�شاركة اأكر من 140 دولة. جاء ذلك خالل ا�شتقباله يف 
مكتبه الدكتور روفائيل �شانتوغا رئي�س االحتاد الدويل لبناء 
ال�شرقي  ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن �شيف  االأج�شام بح�شور 
رئي�س احتاد االإمارات لبناء االأج�شام واللياقة البدنية وال�شيخ 

حمد بن �شالح ال�شرقي واأع�شاء اللجنة املنظمة للبطولة.

و اأكد ال�شيخ �شالح بن حممد ال�شرقي حر�س اإمارة الفجرة 
يف  البطولة  تتطلبها  ال��ت��ي  االح��ت��ي��اج��ات  جميع  ت��وف��ر  على 
ومبا  ال��ع��امل��ي  امل�شتوى  على  متميزة  بن�شخة  اخل���روج  �شبيل 
الريا�شية  االأح����داث  تنظيم  يف  االم����ارات  دول��ة  مبكانة  يليق 
االأج�شام  الدويل لبناء  الكربى.. مثمنا جهود رئي�س االحتاد 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ال��ح بن  ا���ش��ت��م��ع  ال��ب��ط��ول��ة. و  ال��ك��ب��رة يف تنظيم 
حت�شرات  من  اأجن��ز  عما  مف�شل  �شرح  اإىل  ال�شرقي  حممد 
ال�شت�شافة مناف�شات البطولة .. واطلع على برنامج البطولة 
وعمل اللجنة التنظيمية وجدول اأعمال اجتماع اأع�شاء املكتب 
التنفيذي واجلمعية العمومية لالحتاد الدويل لبناء االأج�شام 
.. متمنيا النجاح و التوفيق جلميع اللجان العاملة من اأجل 
اإجناح البطولة. من جانبه �شكر الدكتور روفائيل �شانتوغا .. 

ال�شيخ �شالح بن حممد ال�شرقي على دعمه للبطولة واإ�شرافه 
الفجرة  اإم��ارة  بدور  .. م�شيداً  التنظيمية  اللجنة  على عمل 
البطوالت  ال�شتقبال  املف�شلة  الوجهة  تكون  اأن  اعتادت  التي 
الريا�شية العاملية كافة . ح�شر اللقاء �شعادة املهند�س حممد 
عبيد بن ماجد مدير دائرة ال�شناعة واالقت�شاد يف الفجرة 
نائب  فهيم  ع��ادل  والدكتور  للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
االأج�شام ومانويل مارتن مدير  ال��دويل لبناء  رئي�س االحت��اد 
بوهندي  العزيز  وع��ب��د  االج�����ش��ام  لبناء  ال���دويل  ع��ام االحت���اد 
واملنطقة  الفجرة  يف  للريا�شة  العامة  الهيئة  مكتب  رئي�س 
االإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  جوهر  واأحمد  ال�شرقية 
امل�شابقات وخليل معروف مدير  لبناء االأج�شام ورئي�س جلنة 

بطولة العامل لكمال االأج�شام بالفجرة.

�سالح ال�سرقي ي�ستقبل رئي�س الحتاد الدويل لبناء الأج�سام 

 اجلمعية العم�مية  واملكتب التنفيذي -  للج�دو والكاتا  يتخذان 
جملة قرارات بح�س�ر16 دولة عربية  يف مقدمتها الإمارات

•• عّمان-الفجر

التنفيذي  واملكتب  العمومية  اجلمعية  اجتماع  انتخب 
لالحتاد العربي للجودو الذي عقد بالعا�شمة االأردنية 
عّمان على هام�س فعاليات البطولة العربية للمنتخبات 
للجودو والكاتا انتخب بالتوافق عدداً من ال�شخ�شيات 
الريا�شية العربية دعما لع�شوية االحتاد ،ول�شد بع�س 
نائبني  “تعيني  يف  متثلت  وال��ت��ي  االإداري������ة  ال�����ش��واغ��ر 
لرئي�س  االأول  النائب  اإىل  اإ���ش��اف��ة  االحتاد”،  لرئي�س 
املغربي  تعيني  كما مت  الزهود،  امل�شري مطيع  االحت��اد 
للجودو   املغربي  رئي�س االحتاد  الكتاين  �شفيق  الدكتور 
نائباً ثانياً لرئي�س االحتاد، والكويتي �شعد امل�شلم نائباً 
اأحالم  لرئي�س االحتاد عن منطقة اخلليج، والتون�شية 
ال�شيخاوي نائباً لرئي�س االحتاد ممثلة للجانب الن�شائي 
كما مت اإقرار ع�شوية الليبي نبيل الدراويل، وال�شعودي 

نا�شر الغنام اأع�شاء يف املكتب التنفيذي لالحتاد.
16 دولة عربية يف مقدمتها دولة  وح�شرت االجتماع 
االإم���ارات���ي يف االجتماعات  ، وم��ث��ل اجل����ودو  االإم�����ارات 
امل�شاعد الحتاد  العام  االأم��ني  ال�شجواين  حممد جا�شم 
ال��ع��رب��ي للجودو  ل��ل��ج��ودو ع�����ش��و االحت�����اد  االإم��������ارات 
الكويت،  ال�شعودية،  االأردن،  احت����ادات  ممثلي  بجانب 
ال��ب��ح��ري��ن، م�����ش��ر ،امل���غ���رب ،ت��ون�����س، اجل���زائ���ر، العراق 

،�شوريا ، فل�شطني ، قطر ،ليبيا، جيبوتي، واليمن..كما 
االآ�شيوي  االحت��اد  رئي�س  االجتماعات  ح�شر جانبا من 
االحتاد  رئي�س  العنزي،بجانب  عبيد  الكويتي  للجودو  
العربي للجودو اليمني املهند�س نعمان �شاهر.. واتخذ 
تهدف  التي  والتو�شيات  القرارات  من  جملة  االجتماع 
املرحلة  خالل  للجودو  العربي  االحت��اد  ن�شاط  لرتقية 
اإقامة عدد من االأن�شطة التي ترفع  املقبلة ،من خالل 
من �شاأن اللعبة وتطويرها، ومن بني قراراته مت اإقرار 
بع�س التعديالت على الهيكل االإداري ، كما اطلع على 
برنامج بطوالت االحتاد للجودو خالل املرحلة القادمة 
على ���ش��وء رغ��ب��ات ال���دول االأع�����ش��اء ال��ت��ي اأب���دت رغبة 
بينها احتادات  البطوالت من  ا�شت�شافة وتنظيم بع�س 
رئي�س  تفوي�س  ومت  ال��ك��وي��ت،  االأردن،  ل��ب��ن��ان،  ت��ون�����س، 
اأن  على  لال�شت�شافة،  االأن�شب  الدولة  باختيار  االحت��اد 

تراعى جميع عوامل النجاح للبطولة.
وكانت قرارات املكتب التنفيذي لالحتاد العربي للجودو 
االأع�شاء  تون�س بح�شور جميع  التي عقدت موؤخرا يف 
واملنتخبات  لالأندية  العربية  البطولة  اإقامة  اأ�شند  قد 
العربية يف املغرب خالل �شهر فرباير 2020 ، واملوافقة 
على اإقامة البطولة العربية للمنتخبات واالأندية لفئات 
االأ�شبال والنا�شئني يف لبنان اأو االأردن يف �شهر �شبتمرب 

.2020

انطالق مناف�سات بط�لة اأب�ظبي الكربى لل�سيد 27 ن�فمرب 

•• دبي-الفجر

ي�شارك فريق ال�شباحة يف نادي تراث االإمارات، يف بطولة كاأ�س االإمارات لل�شباحة باملجرى الق�شر “فئة 
الرباعم” - املرحلة الثالثة، التي ينظمها احتاد االإمارات لل�شباحة غدا اجلمعة يف م�شبح جممع حمدان 
اأبوظبي  امل�شارك �شبعة �شباحني براعم. كما ي�شارك يف بطولة جمل�س  بن حممد يف دبي وي�شم الفريق 
ال�شراعية،  وال��ق��وارب  لليخوت  اأبوظبي  بنادي  نف�شه،  اليوم  يف  املقامة  املفتوحة  املياه  ل�شباحة  الريا�شي 
وي�شم الفريق 16 �شباحا من النا�شئني والرباعم ترتاوح اأعمارهم بني 7 اإىل 10 �شنوات. ويحقق فريق 
اآخر م�شاركاته خم�س  اأحرز يف  ال�شباحة بالنادي جناحات م�شتمرة يف م�شاركاته ببطوالت الدولة، حيث 
ميداليات ورقما قيا�شيا يف كاأ�س االإمارات للمراحل ال�شنية لل�شباحة باملجرى الق�شر يف اأكتوبر املا�شي 
الرقم  واثنتني ف�شيتني وبرونزيتني وحطم  را�شد احلمادي ميدالية ذهبية  ال�شباح حممد  حيث ح�شد 
واأربع  ذهبيات  �شبع  منها  ميدالية  ع�شرة  �شبع  الفريق  ح�شد  فيما  متنوع.  مرت   200 ل�شباق  القيا�شي 
ف�شيات، و�شت ميداليات برونزية يف م�شاركته ببطولة اأبوظبي ل�شباحة املياه املفتوحة التي اأقيمت على 

كورني�س اأبوظبي برعاية جمل�س اأبوظبي الريا�شي يف 12 اأكتوبر املا�شي.

»تراث الإمارات« ي�سارك يف بط�لتن لل�سباحة واملياه املفت�حة



تفقد ب�سرها بعدما و�سمت عينيها
اأ���ش��ي��ب��ت م��دم��ن��ة ع��ل��ى ال��و���ش��م ب��ال��ع��م��ى مل���دة ث��الث��ة اأ���ش��اب��ي��ع بعد 

خ�شوعها لعملية موؤملة لتحويل عينيها اإىل اللون االأزرق. 
�شاوث  نيو  كو�شت،  �شنرتال  من  ع��ام��اً(   24( ل��وك  اأم��رب  واأنفقت 
ويلز، اأ�شرتاليا اأكر من 17 األف دوالر على تغير �شكلها، وتق�شيم 

ل�شانها، ومتديد �شحمة اأذنيها وغرها من التعديالت.
وت�شمل هذه التعديالت 200 و�شم، وح�شو لل�شفاه واخلد وزراعة 
ك��ل هذه  ب��ني  اإي��الم��ا  االأك����ر  ك���ان  يف االأذن، ول��ك��ن و���ش��م عينيها 

العمليات، بح�شب �شحيفة مرور الربيطانية.
ذو  االأزرق  "التنني  ا���ش��م  نف�شها  ع��ل��ى  تطلق  ال��ت��ي  ل���وك  وت��ق��ول 
كان  كيف  لك  اأ���ش��رح  اأن  يف  اأب���داأ  اأن  حتى  اأ�شتطيع  "ال  العينني": 
ب��داأ اخرتاق  اأن  اأن��ه مبجرد  �شيء ميكنني قوله  واأف�شل  �شعوري. 
بع�شرة  اأم�شك  اأق��د  الو�شم  فنان  اأن  �شعرت  باحلرب،  العني  مقلة 
�شظايا من الزجاج وفركها يف عيني". واأ�شافت "حدث ذلك اأربع 
مرات لكل عني، وكان ذلك موؤملاً للغاية. ول�شوء احلظ، حفر فنان 
القا�شية  املحنة  ه��ذه  من  الرغم  وعلى  عيني".  يف  عميقاً  الو�شم 
التعديالت  باإجراء  للمتابعة  تخطط  لوك  اأن  اإال  بها،  مرت  التي 

على ج�شمها، حتى تغطيه الو�شوم بالكامل.

حاولت تهريب �سبائك ذهبية يف حذائها 
اأوقف عنا�شر من اجلمارك الرو�شية امراأة عند احلدود ال�شينية 
ويف حذائها حوايل كيلوغرامني من الذهب، بعدما لفتت االأنظار 

بطريقة م�شيها الغريبة، وفق ما قالت ال�شلطات .
بويكو  مارينا  املحلية  اجلمارك  �شلطات  با�شم  الناطقة  وبح�شب 
من  كيلوغرامني  نحو  على  الرو�شية  ال�شابة  ح��ذاء  يف  عر  فقد 
عنا�شر  اإن  بويكر  وقالت  بر�س.  فران�س  ذكرته  ملا  وفقا  ال��ذه��ب، 
اأو  ا�شمها  يك�شف عن  التي مل  ال�شابة،  اأوق��ف��وا  ال��رو���س  اجل��م��ارك 
اأنها  عمرها، يف مركز جمركي يف �شرقي �شيبريا بعدما الحظوا 
بيان  يف  واأ�شافت  م�شبوهة".  بطريقة  وتت�شرف  متوترة  "كانت 
اأنها تخفي يف  تبني  امل��ع��ادن،  الك�شف عن  بعد فح�شها بجهاز  اأن��ه 
1.9 كيلوغرام.  يبلغ وزنها حوايل  الذهب  �شبائك من   8 حذائها 
"ربطت  ال�شابة  اأن  اجل��م��ارك  �شلطات  با�شم  الناطقة  واأو���ش��ح��ت 
ال�شبائك الذهبية بنعال حذائها ب�شريط ال�شق"، م�شيفة اأن قيمة 
ال�شبائك الذهبية تقدر باأكر من 5 ماليني روبل اأو ما يعادل 79 
ال�شبائك الذهبية �شنعت ب�شكل غر  اأن  اأي�شا  األف دوالر. وتبني 
قانوين، كما اأن ال�شابة كانت تفتقر اإىل امل�شتندات الالزمة املتعلقة 
بتلك ال�شبائك. وفتحت ال�شلطات حتقيقا جنائيا وتبني اأن ال�شابة 

حاولت تهريب الذهب بناء على طلب من مواطن �شيني.

حنان الأم يحمي طفلها من البدانة
ك�شفت درا�شة جديدة اأجريت على 172 اأ�شرة، يف جامعة بوفالو باأن 
اإ�شابتهم  حنان االأمهات وتعاملهن بدفء مع اأطفالهن يقلل من 

بال�شمنة يف االأ�شهر االأوىل من حياتهم. 
اإيجابي  ب�شكل  يتحدثن  اللواتي  االأمهات  ب��اأن  الدرا�شة  واأظهرت 
وبلغة حنونة ودافئة اأثناء اللعب مع اأطفالهن ي�شاهمن يف جتنب 

اإ�شابتهم بال�شمنة. 
على العك�س من ذلك، قالت الدرا�شة، اإن االأطفال الذين حتدثت 
العداء  من  مب�شتويات  وت�شرفن  قا�شية  بطريقة  معهم  اأمهاتهم 
غر  وزن��اً  يكت�شبون  �شوف  اأنهم  على  عالمات  اأظ��ه��روا  جتاههم، 

�شحي. 
وقال موؤلف الدرا�شة الرئي�شي الدكتور كاي لينغ كونغ: "اإن فرتة 
ما قبل الوالدة هي فرتة ح�شا�شة من تطور ال�شحة واالأمرا�س. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ل�ساقة تكت�سف دقات القلب غري املنتظمة
ميكن لل�شاقة جديدة يتم اإل�شاقها على ال�شدر منع اآالف النوبات القلبية وال�شكتات الدماغية من خالل اكت�شاف 

دقات القلب غر املنتظمة. 
2 بو�شة، اأكر فاعلية تقريباً بثمانية اأ�شعاف من االأدوات املوجودة حالياً،  2 يف  5 يف  وتعترب ل�شاقة زيو بقيا�س 

اللتقاط ا�شطرابات اإيقاع القلب التي قد تهدد احلياة.
ويعترب الرجفان االأذيني اأكر انواع عدم انتظام القلب �شيوعاً، وينب�س القلب ب�شكل غر منتظم واأ�شرع من املعتاد، 
وميكن اأن يت�شبب هذا االإيقاع الفو�شوي يف جتمع الدم داخل القلب وت�شكيل جلطة، وميكن اأن تنتقل بعد ذلك اإىل 

املخ وت�شبب جلطة دماغية. 
ومزيل  الطبيعي،  القلب  اإيقاع  تعيد  التي  العقاقر  الدماغية  ال�شكتات  متنع  اأن  ميكن  التي  العالجات  وت�شمل 

الرجفان القلبي املزروع، وهي اأجهزة طبيعية تعيد القلب اإىل اإيقاعه الطبيعي.
وتقوم هذه الل�شاقة بالتقاط االإ�شارات الكهربائية للقلب وتر�شلها اإىل م�شجل بحجم الهاتف املحمول يتم ارتداوؤه 
على رباط العنق اأو مثبت على حزام. لكن التغيرات االإيقاعية التي حتدث ب�شكل غر متكرر، مثل مرة واحدة اأو 

مرتني يف االأ�شبوع ميكن تفويتها.
وميكن ارتداء ل�شاقة زيو املقاومة للماء، والتي حتتوي على اأقطاب كهربائية وجهاز ت�شجيل ملدة اأ�شبوعني، ولديها 

قدرة اأف�شل يف اكت�شاف التقلبات النادرة يف اإيقاع القلب.
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حكم »خمفف« على   »مغت�سبن« يفجر تظاهرات عارمة 
اإثر �شدور قرار ق�شائي  البالد،  اأرج��اء  االإ�شبان، يف خمتلف  اآالف  تظاهر 
العمر.  ال�14 من  قا�شر يف  فتاة  اعتدوا على  �شبان   5 اعُترب خمففا بحق 
وقررت حمكمة يف بر�شلونة اأال تتهم ال�شبان البالغني باالغت�شاب، واكتفت 
بتوجيه تهمة "االعتداء اجلن�شي"، االأمر الذي اأثار رف�شا وغ�شبا وا�شعني 
االإ�شبانية  العا�شمة  ال��ع��دل يف  وزارة  اأم���ام مقر  امل��ئ��ات  واح��ت��ج  ال�����ش��ارع.  يف 
واإن  حتى  "خمففة"،  بتهم  اخلم�شة،  الرجال  حماكمة  ق��رار  �شد  مدريد، 

جرت العالقة "بالتوافق"، وفق ما نقلت "�شكاي نيوز".
زالت  ما  الأنها  اغت�شابا،  ك��ان  الفتاة  له  تعر�شت  ما  اأن  الغا�شبون  ويوؤكد 
وفق  اعتداء  جمرد  عن  احلديث  ميكن  ال  وبالتايل،  واعية،  وغر  قا�شرا 
قولهم. وطالب املحتجون باإلغاء القانون الذي يتيح توجيه تهم خمففة ملن 

يتورطون يف اغت�شاب الفتيات الالئي تقل اأعمارهن عن 18 �شنة.
اإن  ك��ال��ف��و،  ك��ارم��ن  االإ���ش��ب��اين،  ال����وزراء  رئي�س  نائبة  ق��ال��ت  ناحيتها،  م��ن 
احلكومة تنظر اإىل تغير هذا القانون مبثابة اأولوية، لكن جهود احلكومة 

قد ت�شطدم مبا �شت�شفر عنه االنتخابات الت�شريعية املرتقبة، يوم االأحد.
جراء  من  اجل��اري،  العام  مطلع  يف  احلالية،  االإ�شبانية  احلكومة  وانهارت 
عدم نيل ثقة كافية يف البالد، ومل تنجح االنتخابات التي اأجريت يف اأبريل 

املا�شي، يف اإخراج البلد االأوروبي من املاأزق ال�شيا�شي.

بالزما الدم.. تقنية جتميلية ملح� اآثار حب ال�سباب
التجميل  ال��وج��ه، لكن خ��رباء  ال�شباب على  اآث���ار ح��ب  م��ن  ك��ث��رون  ي�شكو 
يوؤكدون اأن احلل متاح و�شهل من خالل تقنية ثورية يف الطب تعرف با�شم 

."PRP"�ب الدم" اأو  "بالزما 
وظهرت هذه التقنية قبل ما يزيد عن ع�شر �شنوات، وجرى تطويرها من 
اأجل اال�شتخدام التجميلي على ب�شرة متعبة ومليئة بالندوب الناجمة عن 

االإ�شابة بحب ال�شباب.
وف�شل  امل��ري�����س  دم  م��ن  عينة  اأخ���ذ  "البالزما" بعد  ه��ذه  حت�شر  وي��ت��م 
مكونات العينة ال�شتخال�س البالزما، ثم يتم حقنها من جديد يف الب�شرة 

املتعبة لتعزيز الكوالجني.
و البالزما هي اأحد مكونات الدم الذي يحتوي على املعادن والفيتامينات 

والهرمونات.
الدقيقة  االإب���ر  ال��وج��ه مب��راف��ق��ة تقنية  ال��ب��الزم��ا يف  م��ا يتم حقن  وع���ادة 
نتائج  على  واحل�شول  العالج  فعالية  مل�شاعفة   ،"Microneedling"
اأطباء  قبل  م��ن  وتطويرها  البالزما  حقن  ط��رق  اخ��ت��الف  ورغ��م  اأف�شل. 
التجميل، تظل هذه اخلطوة العالجية من االإج��راءات التي جتذب كثرا 
من النا�س وامل�شاهر وذلك لكونها اآمنة وم�شمونة النتائج، خا�شة اإذا مت 

اإجراوؤها �شمن جل�شات عديدة.

�س�رة تكذب خرب 
انف�سال بريين �سات

ال���ت���ق���ط���ت ع����د�����ش����ات م�������ش���وري 
للنجمة  ������ش�����ورة  ال����ب����اب����ارت����زي 
برفقة  ����ش���ات   ال���رتك���ي���ة  ب���ري���ن 
زوج��ه��ا كينان دوغ��ل��و، وت��ع��ّد هذه 
بعد  ل��ه��م��ا  االأوىل  ه���ي  ال�������ش���ورة 
موؤخرا،  انف�شالهما  خرب  انت�شار 
يتطلقا  مل  اأنهما  يعني  م��ا  وه��ذا 
رغم بع�س اخلالفات التي ن�شبت 
بينهما وتدّخل ال�شحافة الرتكية 

بحياتهما اخلا�شة ب�شكل كبر.
اجلدير ذكره اأن برين �شات كانت 
م�شل�شلها  اأن  م���وؤخ���را  ق��ال��ت  ق��د 
بعد  �شيعر�س  "الهدية"  اجلديد 
اأيام قليلة، متوقعة النجاح الكبر 

له.
اأن دوره������ا يف  ب���ري���ن  واأ����ش���اف���ت 
اأدوارها يف  "الهدية" يختلف عن 
و  "فاطمة  ك�  ال�شابقة  امل�شل�شالت 

الع�شق املمنوع ".

الهيل يق�سي على رائحة الفم الكريهة 
على  الطبخ  يف  )احلّبهان(  الهيل  ي�شتخدم 
ويعترب  القهوة،  اإىل  وي�شاف  وا�شع  نطاق 
اإىل  ال�شحية،  ل��ف��وائ��ده  التوابل"  "ملك 
االعتماد  وميكنك  ال��زاك��ي��ة.  نكهته  ج��ان��ب 
على بذور الهيل للتخّل�س من رائحة الفم 
الكريهة، وذلك مب�شغ بع�س البذور ملدة 3 

اإىل 5 دقائق.
والأن الهيل يحتوي على م�شادات للبكرتيا، 
اللثة،  التهابات  تقليل  على  م�شغه  ي�شاعد 

والق�شاء على اجلراثيم امل�شببة للت�شو�س.
لالأك�شدة  م�����ش��ادات  على  الهيل  وي��ح��ت��وي 
مفيدة لوظائف القلب، وحتمي من االأزمات 
اأنه ي�شاعد على  اأدل��ة على  القلبية، وتوجد 
تناوله  مت  اإذا  املرتفع  الكول�شرتول  خف�س 

يومياً ملدة 8 اأ�شابيع.
ول��ل��ه��ي��ل ف���ائ���دة اأخ�����رى حم��ت��م��ل��ة، ه���ي اأنه 
ي��ح�����ّش��ن ال��ت��م��ث��ي��ل ال���غ���ذائ���ي وي���زي���د قدرة 

اجل�شم على حرق الدهون. 
اإىل جانب ذلك، ي�شاعد الهيل على تنظيف 

الكبد لنف�شه وتنقيته من ال�شموم.

فقاأت عن التم�ساح لإنقاذ �سديقتها      
حظيت الطفلة الزميبابوية ربيكا مونكومبوي، البالغة من 
العمر 11 عاما، با�شتقبال االأبطال بعد اأن قالت اإنها اأنقذت 
اإنها  مونكومبوي  وق��ال��ت  مت�����ش��اح.  فكي  م��ن  لها  �شديقة 
اأنقذت �شديقتها التويا مواين، البالغة من العمر 9 اأعوام، 
من خالل القفز على ظهر مت�شاح ثم فقاأت عينيه، بح�شب 
االإعالم  لو�شائل  ووفقا  اإعالم زميبابوية.  و�شائل  نقلت  ما 
يف زميبابوي، فاأثناء عودة ريبيكا و�شديقاتها من ال�شباحة 
يف جدول بالقرب من منزلهم يف قرية "�شندريال"، �شمعن 
�شراخا �شادرا من املاء. واأ�شافت و�شائل االإعالم اأن الفتاة 
املاء.  يف  �شديقتها  يجر  مت�شاح  ل��روؤي��ة  ب��ال��ذه��ول  اأ�شيبت 
واأ�شافت و�شائل االإعالم اأن الفتاة اأ�شيبت بالذهول لروؤية 
مت�شاح يجر �شديقتها يف املاء. ويف حني اأن جميع االأطفال 
االآخرين كانوا خائفني اأو هربوا من املكان، اندفعت ريبيكا 
اأن  نحو امل��اء، وقفزت فوق التم�شاح وب��داأت تفقاأ عينيه اإىل 
ل�شحيفة  ريبيكا  وق��ال��ت  الت��وي��ا.  ع��ن  فكيه  الإرخ���اء  دفعته 
التويا  �شمعنا  ثم  امل��اء،  من  خرجنا  "لقد  تاميز:  �شنداي 
اإن هناك �شيئا  التي ظلت ت�شبح وحدها وهي ت�شرخ قائلة 
ك��ان يجرها م��ن ي��ده��ا. والأن��ن��ي كنت االأك���رب ب��ني االأطفال 

ال�شبعة االآخرين، �شعرت باحلاجة اإىل اإنقاذها".

حت�ل كعكة ب�سيطة اإىل قنفذ 
ميكن اأن تكون الكعكات املتوفرة يف متاجر ال�شوبر ماركت 
اإب���داع���ي���ة، ل��ك��ن �شيدة  ت��ق��ل��ي��دي��ة وال حت��م��ل مل�����ش��ات ف��ن��ي��ة 
بريطانية ا�شتطاعت اأن حتول كعكة ب�شيطة اإىل عمل فني 
اأم  با�شتخدام مكونني فقط. وقررت ريبيكا ويليامز وهي 
لطفلني االحتفال بعيد ميالدها االأربعني بكعكة القنفذ، 
العثور عليها يف  ف�شلت يف  لكنها  املتاجر،  وبحثت عنها يف 
اأي مكان، فقررت اأن ت�شتخدم خربتها ال�شابقة يف حت�شر 
كعكتها اخلا�شة. وا�شرتت ويليامز كعكة �شوكوالتة ب�شيطة 
 5( ا�شرتلينيية  جنيهات   3.49 مقابل  تي�شكو  متجر  من 
رئي�شيني  ق�شمني  اإىل  الكعكة  بتقطيع  وقامت  دوالرات(، 
منحنى  با�شتخدام  االآخ��ر،  اجلانب  على  اأحدها  وو�شعت 
حافة الكعكة الإن�شاء ج�شم القنفذ. وبعد اأن �شكلت اجل�شم، 
القنفذ،  اأ���ش��واك  لت�شميم  ال�شوكوالته  قطع  ا�شتخدمت 
وقطعتني من احللويات للعينني، وقطعة مدورة اأي�شاً من 
ال�شوكوالتة الإن�شاء االأنف. ون�شرت ويليامز مقطع فيديو 
اإن�شتغرام  االجتماعي  التوا�شل  موقع  يف  �شفحتها  على 
طريقة  ي�����ش��رح  �شخ�س،   4600 م��ن  اأك���ر  يتابعها  ال��ت��ي 
املن�شور بالكثر من  املميزة، وحظي  الكعكة  حت�شر هذه 
ده�شتهم  عن  اأ�شحابها  عرب  التي  والتعليقات  االإعجابات 
من مهارتها يف حتويل كعكة �شوكوالتة ب�شيطة اإىل كعكة 

قنفذ مميزة، بح�شب �شحيفة مرور الربيطانية.

اقتحام كاتدرائية و�سرقة كن�ز ثمينة
الو�شطى  الع�شور  م��ن  ك��ات��درائ��ي��ة  ب�شيارة  ل�شو�س  اقتحم 
ل�شرقة  املعدنية  الق�شبان  حمّطمني  فرن�شا،  غربي  جنوب 
تعو�س،  ال  التي  الكن�شية،  كنوز  من  وغرها  ف�شية  ك��وؤو���س 
مدينة  يف  املحلي  امل�����ش��وؤول  وق��ال  املحلية.  ال�شلطات  بح�شب 
اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  باري،  لوران  اأولوران-�شانت-ماري، 
�شجرة  جذع  ربطت  الع�شابة  اأن  اأظهرت  االأولية  التحقيقات 
اأبواب  باب من  ا�شتخدمت لتحطيم  التي  ال�شيارة  اإىل مقدم 

الكاتدرائية، املدرجة على قائمة اليوني�شكو للرتاث العاملي. املمثلة ماندي مور خالل ح�شورها العر�س الأول لفيلم »منت�شف الطريق« يف لو�س اأجنلو�س, كاليفورنيا. رويرتز

في�سب�ك تطلق �سعارا 
جديدا.. هل يحل امل�سكلة؟

�شعار جديد  ك�شفت في�شبوك، عن 
من  تتخذ  ال��ت��ي  ال�شركة،  لتمييز 
���ش��ي��ل��ي��ك��ون ف����ايل م���ق���را ل���ه���ا، عن 
�شبكة  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ش��رة  تطبيقاتها 

التوا�شل االجتماعي.
ت�شليط  اإىل  اخل����ط����وة  وت����ه����دف 
التجارية"  "العالمة  على  ال�شوء 
ل��ف��ي�����ش��ب��وك، ب�����ش��ك��ل خم��ت��ل��ف عن 
التطبيقات واخلدمات التي تقدمها 
مبا فيها الر�شائل وت�شارك ال�شور 
اإىل  اإ�شافة  االف��رتا���ش��ي،  وال��واق��ع 

العملة الرقمية امل�شفرة "ليربا".
الت�شويق،  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  وق������ال 
اإن جم��م��ل ما  ل��و���ش��ي��و،  اأن��ط��ون��ي��و 
ت����ق����ّدم����ه ال�������ش���رك���ة مب����ا يف ذل���ك 
واإن�شتغرام  وم�����ش��ن��ج��ر  وات�������ش���اب 
وبورتال  ووركبلي�س  واأوك��ول��و���س 
وك������ال������ي������ربا �����ش����ي����ك����ون مم�����ه�����ورا 
بالعالمة التجارية اجلديدة، التي 
باأحرف  ال�شركة  ا�شم  تقت�شر على 
وتنتهي  بالربتقايل  تبداأ  وا�شحة 

بالبنف�شجي.
اليوم  "نحن  ل��و���ش��ي��و:  واأ�����ش����اف 
نحّدث عالمة �شركتنا لنكون اأكر 
مبنتجات  ي��ت��ع��ّل��ق  م���ا  يف  و���ش��وح��ا 

في�شبوك".
وتابع: "نحن نطلق �شعارا جديدا 
�شركة  ب��ني  اأك���ر  ومن��ّي��ز  لل�شركة 
الذي  في�شبوك  وتطبيق  في�شبوك 
التجارية  ب��ع��الم��ت��ه  ���ش��ي��ح��ت��ف��ظ 

اخلا�شة".
اجل���دي���د  ال�������ش���ع���ار  اأن  واأو�������ش������ح 
ل��ك��ي نربز  و���ش��ي��ل��ة  "هو  ل��ل�����ش��رك��ة 
اأف�شل  بطريقة  ملكيتنا  هيكلية 
الذين  وال�������ش���رك���ات  ل��الأ���ش��خ��ا���س 

ي�شتخدمون خدماتنا للتوا�شل".

الروب�ت مل�اجهة نق�س العمالة يف قطاع ال�سحة
يف اأمريكا واملجتمعات االأخرى االأخذة يف ال�شيخوخة 
حول العامل، اأ�شبح من ال�شائع اأن يتوىل رعاية كبار 
عاملون  اأو  العمر  فى  تقدموا  الذين  اأبناوؤهم  ال�شن 
القوة  اأن  اإىل  كبرة  ب�شورة  ذلك  ويرجع  �شنا.  اأك��رب 
فقط  وقليلون  االنكما�س،  يف  اآخ��ذه  ال�شابة  العاملة 
االأجر  العمل ذو  ه��ذا  القيام مبثل  ي��ري��دون  ه��م م��ن 
املنخف�س والذي ي�شبب اأالما يف الظهر. ولكن اليابان 
عرت على احلل من خالل االن�شان االآيل)الروبوت(. 
ب��ال��ق��رب من  ل��ل��رع��اي��ة  ت�����ش��وك��وب��ا  م��ي��ن��ام��ي  دار  ويف 
على  روب��وت  جهاز  كوني�شي  ا�شامي  ترتدي  طوكيو، 
ظهرها  على  ال�شغط  من  يخفف  الفخذين  منطقة 
كوني�شي  وق��ال��ت  م��ا.  �شخ�شا  وت��رف��ع  تنحني  عندما 
برفع  اأقوم  عندما  حقا  ي�شاعد  عاما" " اإنه   34 "
واملالب�س  القطني  اجلهاز  وزنا".  اأك��رب  ذك��ر  مري�س 
 ، داي��ن  �شايرب  �شركة  ت�شنعها  التي  االآل��ي��ة  االأخ���رى 
ت�شاعد مرتديها يف بناء القوة وا�شتعادة القابلية على 
احلركة، مثل الوقوف وال�شر. وتعمل اأجهزة ال�شركة 
من خالل قراءة االإ�شارات الكهروبيولوجية من املخ 
القيام  املراد  الع�شالت، ثم تقليد ودعم احلركة  اإىل 

بها . وتقوم �شركات يابانية اأخرى اأكرب واأكر �شهرة 
وال�شعفاء.  ال�شن  كبار  اأج��ل  م��ن  روب��وت��ات  بتطوير 
اآيل يتحول  بانا�شونيك بت�شنيع �شرير  وتقوم �شركة 
لكر�شي متحرك. ويعترب االن�شان االيل الذي ت�شنعه 
االآل��ي��ة االأخ����رى مبثابة  ���ش��وين و احل��ي��وان��ات  �شركة 
نوجو�شي،  كين�شني  ويقول  واخل��رف.  للوحدة  ع��الج 
اإىل  اإ�شارة  يف  للرعاية  مينامي  ب��دار  الت�شويق  مدير 
ا�شم لروبوت حيوان �شغر عليه  ب��اري، وهو  روب��وت 
ري�شر�س  �شي�شمتز  " انتليجنت  �شركة  �شممته  فرو 
املواطنون  يجعل  اإليه  النظر  جمرد   " اليابانية   "
وجوههم".  ع�شالت  بتمرين  ي��ق��وم��ون  يبت�شمون، 
مع  ويتفاعل  دوالر،   3700 نحو  ب���ارو  تكلفة  وتبلغ 
اللم�س وال�شوت و ال�شوء. وتتحرك راأ�س و�شاق بارو 
دار  يف  الت�شجيل  عملية  وتت�شمن  �شعره.  مل�س  ل��دى 
بيرب،  ال��روب��وت  بجانب  الغناء  طوكيو  يف  �شينتومي 
وا�شعتني  عينني  ل��دي��ه  للب�شر  م�شابه  روب����وت  وه���و 
�شوفت  �شركة  باعت  وق��د  اأق���دام.  اأرب��ع��ة  ويبلغ طوله 
روبوت  األ���ف   16 نحو  والتمويل  لالت�شاالت  ب��ان��ك 

منها، معظمها لتجارة جتزئة و بنوك يف اليابان.

�سلمى حايك ت�سكر والدها 
على جيناتها اللبنانية

عايدت املمثلة العاملية من اأ�شول لبنانية  �شلمى حايك  والدها مبنا�شبة 
جتمعهما  �شورة  ون�شرت  اخلا�شة.  طريقتها  على   82 ال�  ميالده  عيد 
واأرفقتها  االجتماعي  التوا�شل  اأحد مواقع  على ح�شابها اخلا�س على 
ال�شورة  هذه  التقط  االأم�س  واالإ�شبانية:  االإجنليزية  باللغتني  بتعليق 
م��ع وال����دي ال���ذي يتمم ع��ام��ه ال���� 82 ال��ي��وم. اأ���ش��ك��رك ي��ا وال����دي على 
االأول  بو�شمني  واأرفقتها  "بابا"  يا  يل  نقلتها  التي  اللبنانية  اجلينات 

ال�شغرة" والدي  "ابنة  "لبنان" والثاين 
من املعروف اأن �شلمى تفتخر باأ�شولها ال�شرق اأو�شطية وقد زارت لبنان 

يف ال�شابق لتتعرف على جذورها.


