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�ل�صيخة فاطمة ت�ؤكد دعم �لقيادة �لر�صيدة ل�صحة �ملر�أة
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
التنمية االأ�سرية اأن رحلة اإن�ساء ق�سم االأمرا�س الباطنية امل�ساحبة 
 25 ا�ستغرقت  الكورني�س  مل�ست�سفى  التابع  االأجنة  واأمرا�س  للحمل 

عاًما، وقد حقق خللها امل�ست�سفى والق�سم الكثري من االإجنازات.
نيابة  األقتها  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  كلمة  ذل��ك يف  ج��اء 
عن �سموها �سعادة الرمي عبداهلل الفل�سي االأمينة العامة للمجل�س 
اأم����ام م��وؤمت��ر االأم���را����س الباطنية  االأع���ل���ى ل��لأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة 
اأقيم يف فندق باب الق�سر  امل�ساحبة للحمل واأمرا�س االأجنة الذي 
باأبوظبي مبنا�سبة اليوبيل الف�سي لتاأ�سي�س ق�سم االأمرا�س الباطنية 

امل�ساحبة للحمل واأمرا�س االأجنة.                   )التفا�سيل �س3(

 خليفة �لإن�صانية تطلق برناجما طبيا 
جديد� يف م�صت�صفى �ل�صيخ خليفة ب�صي�صل

•• اأبوظبي -وام:

برنامج  االإن�سانية  للأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  موؤ�س�سة خليفة  اأطلقت 
اخلدمات الطبية اجلديدة وا�ستقبال طاقم االأطباء اجلدد يف م�ست�سفى 
اآل نهيان يف مقاطعة بري�سريفان�س بجمهورية  ال�سيخ خليفة بن زايد 
�سي�سل. وقام �سعادة اأحمد �سعيد النيادي القائم باأعمال �سفارة الدولة 
جمهورية  يف  ال�سحة  وزي���ر  اآدم  ب���ول  ج���ان  م��ع��ايل  ي��راف��ق��ه  �سي�سل  يف 
�سي�سل باطلق برنامج اخلدمات الطبية اجلديد بتكلفة بلغت حوايل 
م�سوؤول يف موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل  م�سدر  وقال  درهم.  مليني   5
تاأتي  الر�سيدة  قيادتنا  من  املكرمة  هذه  اإن  االإن�سانية  للأعمال  نهيان 
ا�ستكمااًل مل�سرية اخلري الذي تتبناه املوؤ�س�سة جتاه االأ�سقاء واالأ�سدقاء 

يف العديد من دول العامل.                         )التفا�سيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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مباحثات لإجراء تغيري حكومي �شامل يف لبنان

�جلي�ش �للبناين يفتح طرقات بالق�ة و�صق�ط جرحى
•• بريوت-وكاالت:

قالت م�سادر لبنانية، اإن ات�ساالت 
مكثفة جرت يف ال�ساعات االأخرية 
مب�ساركة  احلكومي،  اخلط  على 
و�سيا�سية  رئ��ا���س��ي��ة  م�����س��ت��وي��ات 

فيها.
االت�ساالت  اأن  امل�������س���ادر،  واأك�����د 
ب��ح��ث��ت ال��و���س��ع احل��ك��وم��ي، بناء 
ع��ل��ى ال��رغ��ب��ة ال���ت���ي اأب����داه����ا كل 
اللبنانية  اجلمهورية  رئي�س  من 
احلكومة  ورئ��ي�����س  ع���ون  مي�سال 
اأّن  اإىل  ولفتت  احل��ري��ري.  �سعد 
فكرة التعديل احلكومي ما زالت 
م��ط��روح��ة ك���ع���ن���وان، ول���ك���ن من 
حدود  اأو  ���س��ورة  تتبلور  اأن  دون 
مل���ا ذكرته  ه���ذا ال��ت��ع��دي��ل، وف���ق���اً 
اللبنانية  اجل��م��ه��وري��ة  �سحيفة 

اأم�س ال�سبت.
اأم�س  اللبناين  هذا وب��داأ اجلي�س 
الطرقات  لفتح  متفرقة  عمليات 
املحتجون  يغلقها  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 

منذ عدة اأيام.
و���س��ق��ط ع����دد م���ن اجل���رح���ى يف 
لبنان  ب�سمال  ال��ب��داوي  منطقة 
للطريق  اجل���ي�������س  ف���ت���ح  خ�����لل 
ب��ني طرابل�س  ال���راب���ط  ال�����س��ري��ع 

وعكار.
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فل�سطينيون يرفعون علم بلدهم فوق م�ستوطنة بال�سفة )ا ف ب(

�ل��رئ��ي�����ش �ل��ر�زي��ل��ي 
�ل���ب���اد �إىل  ي�����ص��ل 

•• اأبوظبي-وام:

و�سل اإىل البلد م�ساء اأم�س 
جايري  ال���رئ���ي�������س  ف���خ���ام���ة 
جمهورية  رئي�س  بول�سونارو 
الربازيل االحتادية يف زيارة 
تبداأ  ال����دول����ة  اإىل  ر���س��م��ي��ة 

اليوم.
فخامته  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  ك����ان 
لدى و�سوله مطار الرئا�سة 
اأبوظبي معايل �سهيل بن  يف 
املزروعي  فار�س  فرج  حممد 

وزير الطاقة وال�سناعة.
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  وي����راف����ق 
ال�������ربازي�������ل�������ي وف���������د رف����ي����ع 
امل�������س���ت���وى ي�����س��م ع������ددا من 

الوزراء وامل�ست�سارين.

قرقا�ش يرت�أ�ش وفد �لدولة �إىل 
�لقمة 18 حلركة عدم �لنحياز

•• باكو -وام:

اأنور  الدكتور  معايل  تراأ�س 
ب����ن حم���م���د ق���رق���ا����س وزي����ر 
اخلارجية  لل�سوؤون  ال��دول��ة 
القمة  اإىل  ال�����دول�����ة  وف������د 
ال�18 حلركة عدم االنحياز، 
العا�سمة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي 

االأذربيجانية باكو.
)التفا�سيل �س7(

قوات االأمن حتاول فتح الطرقات العامة بالقوة يف بريوت  )رويرتز(

احلكومة العراقية تنفي قتل املحتجني.. وتتحدث عن طرف ثالث

ثاثة قتلى و84 م�صابًا بني �ملتظاهرين يف بغد�د
حمققة اأممية: يجب حما�شبة اأردوغان على العملية الع�شكرية 

م��صك� تتهم و��صنطن ب�الل�ص��صية ب�صبب نفط �ص�ريا
•• عوا�صم-وكاالت:

بعد اإعلن نيتها حماية حقول النفط يف �سرق �سوريا، 
اتهمت رو�سيا الواليات املتحدة، ام�س ال�سبت، ب�ممار�سة 

الل�سو�سية على م�ستوى عاملي.
تفعله  م���ا  ب���ي���ان:  يف  ال��رو���س��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  وق���ال���ت 
حقول  على  وال�سيطرة  اليد  و�سع  من  حاليا  وا�سنطن 
ب��ك��ل ب�ساطة ع��ل��ى عقلية  ال��ن��ف��ط ���س��رق��ي ���س��وري��ا، ي���دل 
الل�سو�سية على م�ستوى عاملي، ح�سب ما ذكرت وكالة 

فران�س بر�س.
واأ�سافت: ال تعود ملكية اأي من حقول النفط الواقعة 
ال��ع��رب��ي��ة، الإرهابيي  ���س��وري��ا  اأرا����س���ي ج��م��ه��وري��ة  ع��ل��ى 
تنظيم داع�س، وال للمدافعني االأمريكيني عن اإرهابيي 

التنظيم، بل تعود ح�سريا جلمهورية �سوريا العربية.
وك���ان وزي���ر ال��دف��اع االأم��ريك��ي م���ارك اإ���س��رب، ق��د اأعلن 
اجلمعة، نية وا�سنطن الدفاع عن حقول النفط ال�سورية 
يف دير الزور، االأكرب يف البلد قرب احلدود مع العراق، 

حيث ينت�سر 200 جندي اأمريكي.

تدابري  حاليا  نتخذ  االأط��ل�����س��ي:  �سمال  حلف  يف  وق���ال 
تنظيم  اأن  م��ن  للتاأكد  ال���زور،  دي��ر  يف  مواقعنا  لتعزيز 
له  ي��وؤم��ن  اإىل م�سدر  الو�سول  م��ن  يتمكن  ل��ن  داع�����س 
اإيرادات، ت�سمح له ب�سرب املنطقة اأو اأوروبا اأو الواليات 

املتحدة.
ق��د جن��ح��وا يف  ك��ان��وا  االأك�����راد  امل�سلحني  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
داع�س  تنظيم  قب�سة  من  تلك  النفط  حقول  ا�ستعادة 

االإرهابي.
اإىل ذلك، قالت ممثلة االدع��اء وحمققة االأمم املتحدة 
اإن  ام�����س  ن�سرت  مقابلة  يف  بونتي  دي��ل  ك���ارال  ال�سابقة 
الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان يجب اأن يخ�سع 
فيما  حرب  جرائم  بارتكاب  اتهامات  ويواجه  للتحقيق 
يتعلق بالعملية الع�سكرية التي نفذتها بلده يف �سوريا.
واأ�سافت ديل بونتي، التي كانت ع�سوا يف جلنة حتقيق 
االأمم املتحدة يف �سوريا، اأن تدخل تركيا ي�سكل انتهاكا 
للقانون الدويل واأنه اأ�سعل �سرارة ال�سراع يف �سوريا من 
جديد. وقالت ديل بونتي متكن اأردوغان من غزو اأر�س 

�سورية لتدمري االأكراد اأمر ال ي�سدق.

ي�صتاأنف  �لأمريكي  �لن��ب 
حت��ق��ي��ق م�����ص��اءل��ة ت��ر�م��ب 

•• وا�صنطن-رويرتز:

االأمريكي  ال��ن��واب  جمل�س  ا�ستاأنف 
حتقيقا  الدميقراطية  االأغلبية  ذو 
ترامب  ال��رئ��ي�����س  م�����س��اءل��ة  ب�������س���اأن 
ب��اال���س��ت��م��اع ل�����س��ه��ادة م�����س��وؤول كبري 
من  ي����وم  ب��ع��د  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف 
من  رئي�سيا  اعرتا�سا  قا�سية  رف�س 

اجلمهوريني مما عزز التحقيق.
ب�����ريل هويل  ال��ق��ا���س��ي��ة  ورف�������س���ت 
دعوى بعدم قانونية عملية امل�ساءلة 
واأ�سدرت اأمرا الإدارة ترامب بتزويد 
النواب  مبجل�س  الق�سائية  اللجنة 
املحقق  تقرير  يف  �سرية  مبعلومات 
اخلا�س روبرت مولر ب�ساأن التدخل 
الرئا�سة  ان���ت���خ���اب���ات  يف  ال���رو����س���ي 
االأمريكية 2016. وقالت هويل اإن 
على  ر�سميا  النواب  جمل�س  موافقة 
اإج���راءات حتقيق امل�ساءلة  ق��رار ب��دء 
ي��ك��ون التحقيق  ت��ك��ن الزم���ة ك��ي  مل 

�سحيحا.

النهيار القت�شادي ورقة اقرتاع:
�لرئا�صية يف �لأرجنتني: ثاأر �حلركة �لبريونية!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

اآير�س وال�سواحي الفقرية يف العا�سمة   بريون ال يزال حيا! على جدران بوين�س 
دومينغو  خ��وان  ال�سابق  الرئي�س  لتمجيد  اجل��داري��ة  الر�سوم  ع��ادت  االأرجنتينية، 

بريون )1946-1955 و1973-1974( اإىل الظهور. 
بعد مرور اأكرث من 45 عاًما على وفاته، ي�ستعد االأرجنتينيون لعودة البريونيني 
فرنانديز،  الربتو  ي�سكله  ال��ذي  فالثنائي،  االأح��د.  اليوم  الرئا�سية  االنتخابات  يف 
رئي�س ديوان الرئي�سة ال�سابقة كري�ستينا كري�سرن )2007-2015(، التي ترت�سح 
ملن�سب نائب الرئي�س، وكانت مو�سوع العديد من حماكمات الف�ساد، مر�سح ليكون 
الركود  اإىل  بالنظر  ماكري،  انتخاب موري�سيو  اإع��ادة  تقريًبا  امل�ستحيل  الفائز.من 
اأ�ستاذ  يقول  االجتماعي،  والتفاوت  والبطالة  الفقر  وزي��ادة  العميق،  االقت�سادي 
املحتملة،  لهزميته  الثاين  وال�سبب  فراغا،  روزن��دو  االأرجنتيني  ال�سيا�سية  العلوم 
اأول حزب معار�س موحد،  امل�ستوى الوطني  �سيا�سيا: للمرة االأوىل، �سيواجه على 

التحالف البريوين فرينت دي تودو�س.                          )التفا�سيل �س13(

وا���س��ت��ط��اع اجل��ي�����س ب��ال��ف��ع��ل فتح 
ج�����س��ر ي�������وؤدي ل���و����س���ط ب�����ريوت، 
قطع  ا����س���ت���م���رار  اإىل  م�������س���رية 
من  اأخ���رى  مناطق  يف  الطرقات 

قبل املتظاهرين.
وي���وا����س���ل امل���ت���ظ���اه���رون اإغ����لق 
ال�����س��اح��ل��ي عند  االأوت����و�����س����رتاد 
ال��دي��ب وال���زق بجبل  حملة ج��ل 

لبنان.
املروري،  التحكم  غرفة  وبح�سب 
مقطوعة  اأخ�����رى  ط���رق���ات  ف����اإن 
ال�سمايل  وامل���ن  ل��ب��ن��ان  ج��ب��ل  يف 

والنبطية وجونية.
العا�سر  اليوم  ي�سهد  اأن  ويرتقب 
من االحتجاجات، حتركات حتت 
عنوان �سبت ال�ساحات، كانت دعت 

اإل���ي���ه جم��م��وع��ة حل���ق���ي، اإح����دى 
اجلهات املنظمة االحتجاجات.

وكان اليوم التا�سع للحتجاجات، 
اجل��م��ع��ة، ���س��ه��د ت��ه��دي��د االأم����ني 
ال�����ع�����ام مل���ي���ل���ي�������س���ي���ات ح������زب اهلل 
باأن  اهلل،  ن�سر  ح�سن  ال��ل��ب��ن��اين 
االأقوى  الطرف  هي  ميلي�سياته 
البلد  بجر  وتلويحه  لبنان،  يف 

اإىل حرب اأهلية.
بعفوية  اهلل  ن�������س���ر  و�����س����ك����ك 
التي ي�سهدها لبنان،  التظاهرات 
خارجية  ج���ه���ات  وج�����ود  م��دع��ي��ا 
لبنان  يف  حمتجني  لكن  متولها، 
فيديوهات  ع����رب  ع��ل��ي��ه��ا  ردوا 
ممول  اأن��ا  ع��ن��وان  حملت  �ساخرة 

الثورة.
ا�ستباك  ذات��������ه،  ال����ي����وم  و����س���ه���د 
عنا�سر من امليلي�سيات االرهابية 
بريوت،  و���س��ط  يف  املحتجني  م��ع 
ال�سغب  مكافحة  ق��وات  وتدخلت 
ومنعت  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  للف�سل 
قوات  االأح��داث،واع��ت��ق��ل��ت  تفاقم 
االأم�����ن ع����ددا م���ن اأن�������س���ار حزب 

اهلل.
لبنان  يف  االحتجاجات  واندلعت 
يف 17 من �سهر اأكتوبر اجلاري، 
�سعد  ح���ك���وم���ة  اأع���ل���ن���ت  ع���ن���دم���ا 
�سرائب  فر�س  نيتها  احل��ري��ري 
م��ك��امل��ات تطبيقات  ع��ل��ى  ج��دي��دة 

التوا�سل الفوري، مثل وات�ساب.
اإىل  االح����ت����ج����اج����ات  وت�����ط�����ورت 
الطبقة  ك��ل  ب��اإ���س��ق��اط  امل��ط��ال��ب��ة 
لبنان،  يف  احل��اك��م��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
حيث يتهمها املحتجون بالف�ساد، 
ورف�سوا رزمة اإ�سلحات عر�ستها 

لنزع فتيل االحتجاجات.

•• بغداد-وكاالت:

ثلثة  اإن  لرويرتز  وطبية  اأمنية  م�سادر  قالت 
اأ�سابت  ع��ن��دم��ا  ال�سبت  ام�����س  ق��ت��ل��وا  ع��راق��ي��ني 
عبوات غ��از اأطلقتها ق��وات االأم��ن روؤو���س��ه��م، يف 
حني �سقط 84 اآخرين م�سابني خلل احتجاج 

مبيدان التحرير يف و�سط العا�سمة بغداد.
وا���س��ت��ب��ك م��ت��ظ��اه��رون م��ع ق����وات االأم����ن ام�س 
ال�������س���ب���ت يف جت������دد ل���لح���ت���ج���اج���ات امل���ن���اوئ���ة 
احتجاجات  م��ن  ي��وم  بعد  ذل��ك  ج��اء  للحكومة. 
يف  االأق���ل  على  قتيل   52 �سحيتها  راح  عنيفة 

اأنحاء البلد.
واح��ت�����س��د م��ئ��ات امل��ت��ظ��اه��ري��ن، اأم�����س، يف �ساحة 
القوات  ا�ستخدمت  فيما  بغداد  و�سط  التحرير 

االأمنية القنابل امل�سيلة للدموع لتفريقهم.
العراقي  ال����ربمل����ان  اأع���ل���ن  ب��ع��دم��ا  ذل����ك  ي���اأت���ي 
اكتمال  ع��دم  ب�سبب  جل�سته،  عقد  ت��اأج��ي��ل  ع��ن 
اجلمعة،  انعقادها،  ع��ن  اأع��ل��ن  وال��ت��ي  الن�ساب، 

لبحث مطالب املحتجني.
�سعد  العراقية،  احلكومة  با�سم  املتحدث  ونفى 
االأجهزة  ت��ك��ون  اأن   ، ال�����س��ب��ت،  اأم�����س  احل��دي��ث��ي، 

احلي  الر�سا�س  ا�ستخدام  ب��ع��دم  ك��ان��ت  االأم���ن 
على املتظاهرين.

اإىل  العراقية  احلكومة  با�سم  املتحدث  وتطرق 
يطلق  ك��ان  �سخ�س  على  القب�س  اإل��ق��اء  ح��ادث��ة 
اآن  يف  االأم���ن  وعنا�سر  متظاهرين  على  ال��ن��ار 
واحد. وقال احلديثي مت اأي�سا اعتقال اأ�سخا�س 

االأمنية العراقية م�سوؤولة عن قتل املتظاهرين، 
ال���ت���ي راح  يف اح���ت���ج���اج���ات اجل��م��ع��ة ال���دام���ي���ة 
على  احل��دي��ث��ي  و���س��دد  �سخ�سا.   41 �سحيتها 
ال  ال�سلميني  املتظاهرين  على  النار  اإط��لق  اأن 

يحقق اأي م�سلحة للحكومة العراقية.
واأ�سار اإىل اأن التعليمات التي وجهت اإىل اأجهزة 

قاموا باعتداء على ممتلكات حكومية وخا�سة، 
م��ع��ت��ربا ل��ه��ذه امل��ن�����س��اآت اأف����راد ح��م��اي��ة مهمتها 

تاأمينها، وعدم ال�سماح بانتهاك حرمتها.
اأ�سار  وب�������س���اأن امل�����س��وؤول��ي��ة ع���ن وق����وع ال��ق��ت��ل��ى، 
اأي  اأن  اإىل  العراقية  احلكومة  با�سم  املتحدث 
�سيتعر�س  االأم��ر  ه��ذا  يف  تورطه  يثبت  �سخ�س 

اإىل امللحقة القانونية.
املوالية  امليلي�سيات  على  احلكومة  ت�سرت  ونفى 
عددا  قتلت  اإنها  متظاهرون  ق��ال  التي  الإي���ران، 
النظر  اأي �سخ�س بغ�س  منهم، وقال احلديثي 
عن انتماءه اأو اجلهة التي يعمل لها، اإذا ما ثبت 
اأنه ارتكب جرمية �سد اأي مواطن، �سيحال على 

الق�ساء. ال ت�سرت على اأي ن�ساط اإجرامي.
اأج����رت����ه جلنة  ال�����ذي  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اإىل  وت���ط���رق 
التحقيق يف االحتجاجات التي حدثت يف العراق 
لعدد  امل�سوؤولية  وحمل  اجل��اري،  اأكتوبر  مطلع 
من القيادات االأمنية، م�سريا اإىل اإعفاء عدد من 

امل�سوؤولني واإحالة عدد اآخر على التحقيق.
واأكد اأن مهمة احلكومة حماية املمتلكات العامة 
باالعتداء  امل�ساح  وع��دم  واحلكومية  واخلا�سة 

عليها مع احلفاظ على التظاهر ال�سلمي.

م�شاورات ت�شكيلها انطلقت:
ت�ن�ش: �حلديث عن حك�مة �لرئي�ش �صابق لأو�نه

•• الفجر - تون�س

التون�سي  الرئي�س  لربنامج  التف�سريية  احلملة  ع�سو  املكي  ر�سا  ق��ال 
ال�سيناريوهات  كل  اإّن  ال�سبت،  اأم�س  اعلمي  ت�سريح  يف  �سعيد  قي�س 

املتداولة حاليا لت�سكيل احلكومة �سابقة الأوانها.  )التفا�سيل �س15(

�لأطر�ف �ليمنية ت�قع على �تفاق �لريا�ش خال ي�مني
•• اليمن-وكاالت:

اأنه وبعد  اأعلن وزير االإع��لم اليمني معمر االإري��اين 
�سيتم  الريا�س  اتفاق  على  االأوىل  باالأحرف  التوقيع 

التوقيع على االتفاق ب�سكل ر�سمي خلل يومني.
وق���ال االإري�����اين ع��رب ت��غ��ري��دة ل��ه يف ت��وي��رت، اإن���ه من 
اإيجابي  ب�سكل  احل���دث  ت��ن��اول  اجل��م��ي��ع  م��ن  املنتظر 
بعيداً عن املناكفات ال�سيا�سية كخطوة حمورية وهامة 
معركة  يف  اجل��ه��ود  كافة  وتوجيه  ال�سفوف  لتوحيد 
اخلل�س من امللي�سيات احلوثية املدعومة من اإيران.

اخلارجية  ووزي��ر  اليمني  الرئي�س  م�ست�سار  اأن  يذكر 
ال�سابق، عبدامللك املخليف، كان اأكد اأن اتفاق الريا�س 
بني احلكومة ال�سرعية واملجل�س االنتقايل الذي وقع 
يف عدن وعودة احلكومة ال�سرعية، اتفاق اإيجابي يعزز 

ال�سرعية وجهود ا�ستعادة الدولة.
ح�سابه  على  ت��غ��ري��دات  �سل�سلة  يف  امل��خ��ليف،  واأو���س��ح 
حكومة  ت�سكيل  يت�سمن  االت��ف��اق  اأن  ت��وي��رت،  مب��وق��ع 

ج����دي����دة وي���ح���ق���ق اإ�����س����لح����ات وا����س���ع���ة وي���ج���ع���ل كل 
وزارتي  قيادة  حتت  واالأمنية  الع�سكرية  الت�سكيلت 

الدفاع والداخلية.
املرجعيات  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق  االت���ف���اق  اأن  اإىل  اأ����س���ار  ك��م��ا 
تعزيز  اإىل  ويهدف  الريا�س،  موؤمتر  ونتائج  الثلث 
وحدة ال�سف يف مواجهة االنقلب احلوثي وامل�سروع 
العربي  التحالف  اأه���داف  مع  ين�سجم  مبا  االإي���راين، 
بهدف  ج��اء  ال��ذي  ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
ا�ستعادة الدولة بناء على طلب الرئي�س هادي الرئي�س 

ال�سرعي للجمهورية اليمنية.
ب��اأن��ه من  اأف���اد م�����س��وؤول ميني رف��ي��ع امل�ستوى  ب���دوره، 
امل��م��ك��ن اأن ي��ت��م ال��ت��وق��ي��ع ر���س��م��ي��ا ع��ل��ى وث��ي��ق��ة حوار 
االنتقايل  واملجل�س  ال�سرعية  احلكومة  بني  الريا�س 
ر�سمي  بح�سور  املقبلني،  ال��ي��وم��ني  خ��لل  اجل��ن��وب��ي 

لقيادات رفيعة امل�ستوى.
واأ�ساد امل�سوؤول بالدور الهام لل�سعودية يف التو�سل اإىل 

هذا االتفاق، وتوحيد ال�سفوف.

رفع علم فل�صطني على ب�ؤرة ��صتيطانية يف �ل�صفة 
 •• رام اهلل -اأ ف ب:

ا�ستيطانية يف منطقة  ب��وؤرة  اأم�س  واأجانب  فل�سطينيون  ن�سطاء  اقتحم 
مكانه  ورفعوا  ا�سرائيلياً  علماً  واأنزلوا  الغربية،  ال�سفة  �سمال  االغ��وار 
�سجار  ووق���ع  اال���س��رائ��ي��ل��ي.  اجل��ي�����س  ي��ت��دخ��ل  ان  ق��ب��ل  فل�سطينيا  علما 
يتدخل  ان  قبل  ال��ب��وؤرة  تلك  يف  وامل�ستوطنني  الن�سطاء  ب��ني  ب��االي��دي 
اجلي�س اال�سرائيلي، الذي قام باحتجاز ثلثة من الن�سطاء املناه�سني 
م�ستوطنون  واق��ام  الفل�سطينية.  االرا�سي  يف  اال�سرائيلي  لل�ستيطان 

هذه البوؤرة قبل حوايل عامني على ارا�سي قرية بردلة الفل�سطينية .

قي�س �سعيد يلتقي روؤ�ساء االحزاب

�سبان عراقيون يوا�سلون التظاهر يف العا�سمة بغداد  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
بدبي  �لأع�صاب  لطب  �لعاملي  �مل�ؤمتر  يف  دولة   125 ميثل�ن  متحدثا   165

•• دبي -وام:

املوؤمتر  فعاليات  العاملي  التجاري  دب��ي  مبركز  اليوم  تنطلق 
اجلمعية  تنظمه  ال���ذي  م   2019 االأع�����س��اب  لطب  ال��ع��امل��ي 
بدبي  ال�سحة  هيئة  م��ع  بالتعاون  االأع�����س��اب  لطب  العاملية 

مب�ساركة 165 متحدثاً ميثلون 125 دولة .
واأكد الدكتور �سهيل الركن ا�ست�ساري اأمرا�س االأع�ساب واملخ 
مب�ست�سفى را�سد رئي�س املوؤمتر على اأهمية هذا احلدث العاملي 
الذي �ست�ستمر فعالياته حتى 31 اأكتوبر اجلاري بهدف زيادة 
املعرفة واملهارات اللزمة للعمل يف جمال ال�سحة والرعاية 

باأمرا�س االأع�ساب ون�سر البحوث وتعزيز العمل  للم�سابني 
مبادئ  وو�سع  االأع�ساب  طب  جم��االت  خمتلف  يف  التعاوين 
جماالت:  يف  وخا�سة  املهنية  للممار�سات  اأخلقية  توجيهية 
والت�سلب  وال�سرع  الدماغية  واجللطات  الزهامير  مر�س 
ومر�س  الطرفية  االأع�����س��اب  واأم��را���س  وال�����س��داع  اللويحي 

ال�سلل الرعا�س.
 265 ال���ذي يت�سمن  امل��وؤمت��ر  ال��رك��ن ان  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح 
اإقليمية  ن��دوات  و6  ور���س عمل  و6  علمية  ون��دوة  حما�سرة 
اآخر  ت�����س��ت��ع��ر���س  ع��امل��ي��ة  ���س��رك��ة   45 م�����س��ارك��ة  اإ����س���اف���ة اىل 
وعلج  ت�سخي�س  جم��ال  يف  العاملية  والتقنيات  امل�ستجدات 

اأمرا�س االأع�ساب.
املتخ�س�س  دب��ي بهذا احل��دث  ف��وز  ان  ال��رك��ن  الدكتور  وذك��ر 
تنظيم  على  وقدرتها  وبتفوقها  بدبي  العاملية  الثقة  يعك�س 
واجناح خمتلف الفعاليات الطبية العاملية لتكون دبي ملتقى 
ووجهة مثالية للخرباء والباحثني واالأطباء يف خمتلف دول 
ا�سرتاتيجية  دعم  يف  فاعل  ب�سكل  ي�ساهم  االأم��ر  وهو  العامل 
هذا  وال��ع��ام��ل��ني يف  االأط��ب��اء  ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز  الطبي  التعليم 
لطب  العاملية  املنظمة  وان  خا�سة  املتخ�س�س  الطبي  املجال 
االأع�ساب ت�سم يف ع�سويتها االآالف من اأطباء االأع�ساب من 

خمتلف دول العامل.

خليفة �لإن�صانية تطلق برناجما طبيا جديد� يف م�صت�صفى �ل�صيخ خليفة ب�صي�صل

امل�ساعدات  تقدمي  بهدف  االإن�سانية  للأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الطبية ودعم القطاع ال�سحي يف جمهورية �سي�سل.

متخ�س�سني  اأط��ب��اء  ط��اق��م  بتعيني  ق��ام��ت  املوؤ�س�سة  اأن  ال��ن��ي��ادي  واأو���س��ح 

و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ومبتابعة من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�س موؤ�س�سة 

•• اأبوظبي -وام:

برنامج  االإن�سانية  للأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�س�سة  اأطلقت 
االأطباء اجلدد يف م�ست�سفى  وا�ستقبال طاقم  الطبية اجلديدة  اخلدمات 
بجمهورية  بري�سريفان�س  مقاطعة  يف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 

�سي�سل.
�سي�سل  الدولة يف  �سفارة  باأعمال  القائم  النيادي  اأحمد �سعيد  �سعادة  وقام 
باطلق  �سي�سل  ال�سحة يف جمهورية  وزي��ر  اآدم  ب��ول  ج��ان  معايل  يرافقه 

برنامج اخلدمات الطبية اجلديد بتكلفة بلغت حوايل 5 مليني درهم.
للأعمال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  يف  م�����س��وؤول  م�سدر  وق���ال 
مل�سرية  ا�ستكمااًل  تاأتي  الر�سيدة  قيادتنا  من  املكرمة  ه��ذه  اإن  االإن�سانية 
اخلري الذي تتبناه املوؤ�س�سة جتاه االأ�سقاء واالأ�سدقاء يف العديد من دول 
التي نفذتها  االإن�سانية - الطبية  املبادرة  اأن هذه  امل�سدر  العامل. واأ�ساف 
موؤ�س�سة خليفة االإن�سانية يف جمهورية �سي�سل �ست�ساعد كثرياً يف حت�سني 
اخلدمات الطبية وتقدمي العلج الطبي املتطور لعدد كبري من املر�سى 

هناك.
الدولة يف فكتوريا خلل االحتفال  �سفارة  باأعمال  القائم  من جهته قال 
اآل  زاي��د  بن  موؤ�س�سة خليفة  اإن  امل�ست�سفى  ال�سحة يف  وزارة  اأقامته  ال��ذي 
خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى  عامني  قبل  افتتحت  االإن�سانية  للأعمال  نهيان 
بن زايد اآل نهيان بتكلفة قاربت 32 مليون درهم بتوجيهات من �ساحب 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

طبية  �سركة  طريقة  عن  موؤخرا  خمتلفة  دول  من  بالكفاءة  لهم  م�سهود 
دولية، موؤكدا اهتمام دولة االإمارات بدعم القطاع ال�سحي يف اجلزيرة .

واخلدمات  االأق�سام  من  ع��ددا  افتتحت  االإن�سانية  خليفة  موؤ�س�سة  كانت 
التخ�س�سية  الن�ساء  اأم��را���س  ق�سم  مثل  امل�ست�سفى  يف  اجل��دي��دة  الطبية 
برئا�سة الدكتورة تاتيانا بلغوفيت�س من �سربيا وهو ق�سم يهدف لعلج 

اأمرا�س الن�ساء وتعزيز �سحة الن�ساء يف �سي�سل.
ق�سم  التخ�س�سي،  التوليد  خدمات  اجليدة  الطبية  اخلدمات  وت�سمنت 
الوقائي  ال��ط��ب  وخ��دم��ات  املكثفة  العناية  وخ��دم��ات  التخدير  اأخ�سائي 

واالجتماعي.
التي  الطبية اجلليلة  �سي�سل اخلدمات  ال�سحة يف جمهورية  وزير  وثمن 
للأعمال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  وموؤ�س�سة  االإم�����ارات  دول���ة  قدمتها 
مركز  من  اب��ت��داء  االأخ���رية  عاما  الثلثني  م��دى  على  ل�سي�سل  االن�سانية 
مقاطعة  يف  العائلي  امل�ست�سفى  اىل  و���س��وال  التخ�س�سي  خليفة  ال�سيخ 
بري�سيفران�س. واأكد معايل جان بول اآدم على متانة العلقات التي جتمع 
�سي�سل ودولة االإمارات يف العديد من املجاالت التي قدمت فيها االإمارات 
اأ�سهمت يف حلحلة الكثري من  اأوق��ات ع�سيبة  اأياديها البي�ساء ل�سي�سل يف 

م�سكلت اجلزيرة فيما م�سى.
واأو�سح اأن االإمارات قدمت الكثري يف القطاع ال�سحي واهتمت بجلب الكادر 
الطبي املتميز يف تخ�س�سات مل تكون موجودة يف البلد من قبل، م�سريا 
اأعلى م�ستويات  اإىل  االإم���ارات  العلقات مع  لتعزيز  تتطلع  ب��لده  اأن  اإىل 

خدمة ل�سعبي البلدين.

رئي�ش �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئ�ن رئي�ش �لنم�صا بالي�م �ل�طني لباده

•• اأبوظبي -وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة 
الوطني  اليوم  مبنا�سبة  وذل��ك  النم�سا  جمهورية  رئي�س  بيلني  دير  فان  األك�سندر  الدكتور  الرئي�س 
لبلده. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
فان  األك�سندر  الدكتور  الرئي�س  اإىل فخامة  تهنئة مماثلتني  برقيتي  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
دير بيلني. وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل الدكتورة بريجيت بريالين امل�ست�سارة االحتادية  زايد 

جلمهورية النم�سا.

مب�شاركة اأكرث من 500 طالب وطالبة يف 6 مدار�س 

�صندوق �ل�طن يطلق �جل�لة �لثانية من �ملرمج �لإمار�تي يف منطقة �لظفرة
•• اأبوظبي-الفجر: 

من  االأوىل  املرحلة  من  الثانية  اجلولة  اإط��لق  عن  الوطن  �سندوق  اأعلن 
وتاأهيل  اإع��داد  بهدف  وذلك  الظفرة،  االإماراتي يف منطقة  املربمج  مبادرة 
القدرة  لديه  متقدمة  تكنولوجية  وم��ه��ارات  اأ�سا�سيات  م��ن  متمكن  جيل 
التامة واملهارات اللزمة ملواكبة متطلبات الع�سر الرقمي، وتلبية املتغريات 

التي ي�سهدها �سوق العمل االآن ويف امل�ستقبل. 
الرتبية  وزارة  مع  وبال�سراكة  اأدن��وك  �سركة  بدعم من  اجلولة  وتقام هذه 
وي�سارك  باأبوظبي،  املجتمعية  واملدار�س  واملعرفة  التعليم  ودائ��رة  والتعليم 
الظفرة،  م��دار���س يف منطقة   6 500 طالب وطالبة من  اأك��رث من  فيها  
ويتخللها توفري بيئة حمفزة لطلب وطالبات املدار�س متكنهم من اكت�ساب 
يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من  متكاملة  مراحل  عرب  متقدمة  الربجمة  مهارات 
تعزيز املهارات االبداعية لدى النا�سئة وامل�ساهمة يف تطوير قدراتهم يف هذا 

املجال. 
ياأتي  الوطن:  القا�سي، مدير عام �سندوق  الدين  تاج  �سعادة حممد  وقال 
ا�ستجابة  ال��ظ��ف��رة  ال��ث��ان��ي��ة يف منطقة  ل��ل��م��رة  االإم���ارات���ي  امل��ربم��ج  اإط����لق 
للم�ساركة الوا�سعة واالإقبال الكبري الذي �سهدته املبادرة يف جولتها االأوىل،  
واليوم هدفنا ت�سجيع االبتكار لدى �سريحة اأو�سع من  الكفاءات النا�سئة يف 
دولة االإمارات، والعمل على اإك�سابهم مهارات متقدمة جتعلهم على جاهزية 
اقت�ساد م�ستدام  بناء  الر�سيدة يف  القيادة  روؤية  تامة للم�ساهمة يف حتقيق 
يقوم على املعرفة يكون الركيزة االأ�سا�سية يف موا�سلة تقدم الدولة بثبات 

على كافة املوؤ�سرات العاملية يف جميع املجاالت."
اأدن���وك:  يف  املجتمعية،  امل�����س��وؤول��ي��ة  م��دي��ر  البوعينني،  رمي  ق��ال��ت  ب��دوره��ا 
العديد من الربامج التي تهدف اإىل ت�سجيع ودعم  بتوفري  اأدنوك  "قامت 
الظفرة،  مطقة  يف  والريا�سيات  والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم  درا���س��ة 
ومنها برنامج كومون للريا�سيات، وخمتربات ليغو االإبداعية، كما وقعت 

املدار�س.  يف  يا�س  برنامج  الإ�سافة  يا�س  مر�سى  حلبة  مع  اتفاقية  م��وؤخ��راً 
واليوم وبالتعاون مع �سندوق الوطن، وبدعم من وزارة الرتبية والتعليم 
ودائرة التعليم واملعرفة ن�سعى لتو�سعة نطاق الربنامج لي�سمل 6 مدرا�س 

يف منطقة الظفرة."
للعام  االإماراتي"  "املربمج  لربنامج  اأدن���وك  دع��م  "ياأتي  قائلة:  واأ�سافت 
امل�سوؤولية  اأه��داف  الربنامج مع  اأه��داف  لتوافق  التوايل نظرا  الثاين على 
املجتمعية ل�سركة اأدنوك والهادفة اإىل متكني الطلب من اكت�ساب املهارات 
واخلربات التي متكنهم من امل�ساهمة يف بناء اقت�ساد تناف�سي م�ستدام قائم 
على املعرفة وامل�ساهمة يف منو وتطور الدولة وال�سيما جتهيزهم للوظائف 

امل�ستقبلية."
وخلل الفرتة ال�سيفية عام 2018 �ساهم الربنامج الذي جرى تنظيمه 
التعليم  ودائ���رة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون   اأدن���وك  من  بدعم 
من  وطالبة  طالب   500 بتخريج  باأبوظبي  املجتمعية  واملدار�س  واملعرفة 

من  الكوكبة  ه��ذه  لت�ساف  اأبوظبي،  اأرج��اء  كافة  يف  جمتمعية  مدار�س   6
اإك�ساب  اإىل  يهدف  ال��ذي  الربنامج  من  امل�ستفيدين  قائمة  اإىل  املربجمني 

الطلبة مهارات لغة امل�ستقبل.
2018 حتى  اأن برنامج املربمج االإماراتي �سم منذ انطلقته عام  يذكر 
اليوم 2670 طالب وطالبة من كافة اأرجاء دولة االإم��ارات  ومت تاأهيلهم 
وتطوير قدرات امل�ساركني واإك�سابهم املعارف ولغة الع�سر احلديث فيه عرب 
تقدمي برامج تعليمية نظرية من خلل جمموعة من املحا�سرات ال�سفية، 
والربامج التعليمية با�ستخدام �سبكة االإنرتنت، واأخرى تطبيقية الإك�سابهم 

مهارات ت�سميم الربامج.
للطلب  ت��ت��ي��ح  م��ع��رف��ي��ة  من�سة  االإماراتي"  "املربمج  م���ب���ادرة  وت��ع��ت��رب 
والطالبات يف مدار�س الدولة اكت�ساب 3 لغات مبا فيها الربجمة وتطوير 
خلل  م��ن  ال��ك��رتوين  تطبيق  ب��ن��اء  وكيفية  االإب���داع���ي،  التفكري  م��ه��ارات 

جمموعة مكثفة من الدورات والربامج التعليمية.

�مل�ؤمتر �لدويل �إد�رة �ل�صامة �ملرورية لأ�صاطيل مركبات �لنقل ينطلق 30 �أكت�بر باأب�ظبي
•• اأبوظبي-وام:

لل�سلمة  ال����دويل  امل���وؤمت���ر  اأع���م���ال  تنطلق 
امل���روري���ة  ال�����س��لم��ة  اإدارة  ح����ول  امل����روري����ة 
الفرتة من  النقل خلل  الأ�ساطيل مركبات 
30 اإىل 31 اأكتوبر 2019م والذي تنظمه 
جمعية االإمارات لل�سلمة املرورية يف فندق 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي،   – انرتكونتننتال 
املنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق 
املرورية وجلنة  لل�سلمة  العربية  واملنظمة 
ال�����س��لم��ة امل���روري���ة – اأب��وظ��ب��ي واالحت����اد 
ال��ع��رب��ي للنقل،  ل��ل��ن��ق��ل واالحت������اد  ال�����دويل 

ومنظمة ال�سحة العاملية.
جمعية  اإدارة  جم����ل���������س  وا�����س����ت����ع����ر�����س 
اجتماعه  يف  امل���روري���ة  لل�سلمة  االإم�����ارات 
م���وؤخ���راً ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة حم��م��د ���س��ال��ح بن 
التنظيمية  االإج���������راءات  ال���درم���ك���ي  ب�����دوة 
املوؤمتر  لتنظيم  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  واال���س��ت��ع��دادات 
كافة  اتخاذ  اأهمية  على  اأك��د  ال���دويل، حيث 
ت�����س��م��ن تنظيم  ال���ت���ي  ال���لزم���ة  ال���ت���داب���ري 
املوؤمتر بال�سكل وامل�سمون اللئقني مبكانة 
و�سمعة اإمارة اأبوظبي على وجه اخل�سو�س 
اجلمعية  اأن  اإىل  م�سرياً  ع��م��وم��اً،  وال��دول��ة 
�سمن  خمتلفاً  علمياً  ن�ساطاً  �سنوياً  تنظم 
املرورية بهدف االطلع  ال�سلمة  منظومة 
العاملية  امل�����س��ت��ج��دات وال��ت��ج��ارب  اآخ����ر  ع��ل��ى 
اخلربات  وتبادل  ال�ساأن  هذا  يف  واالإقليمية 
املعنية  الفائدة على جميع اجلهات  وتعميم 

بال�سلمة املرورية حملياً ودولياً.
على  حر�ست  اجلمعية  اإن  ب���دوة  اب��ن  وق���ال 

املوؤ�س�سات  ك����ون  امل����وؤمت����ر  ع���ن���وان  اخ���ت���ي���ار 
وال�������س���رك���ات ال���ت���ي مت��ت��ل��ك اأع���������داداً كبرية 
وف��ع��ال يف  ب�سكل كبري  ت�سهم  امل��رك��ب��ات  م��ن 
حت�سني موؤ�سرات ال�سلمة املرورية يف حال 
تقيدها بو�سائل ال�سلمة واعتمادها خطط 
وبرامج الإدارة نظم �سلمة مرورية خا�سة 
التي متلكها  املركبات  الكبرية من  باالأعداد 
اأو تديرها، كما ت�سهم نظم االإدارة يف احلد 
واالإ�سابات خا�سة يف مركبات  الوفيات  من 
النقل  وح��اف��لت  ل��ل��رك��اب  اجل��م��اع��ي  النقل 

املدر�سي ونقل الب�سائع وغريها.
الدكتور نا�سر �سيف  من جانبه قال �سعادة 
املن�سوري ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية رئي�س 
املعنيون  ي�سعى  للموؤمتر:  العلمية  اللجنة 
ال�سبل  اأف�سل  اإىل  للو�سول  واملتخ�س�سون 
للأعداد  امل��روري��ة  ال�سلمة  نظم  اإدارة  يف 
الكبرية من املركبات التي متتلكها املوؤ�س�سات 
وال�����س��رك��ات ����س���واًء ك��ان��ت خم�����س�����س��ة لنقل 
الركاب اأو الب�سائع .. ويعد املنحى املهني يف 
كثري من االأحيان اجلزء املفقود يف حملت 
املرور يف  ال�سلمة على الطرقات، فحوادث 
بيئة العمل تظل اإىل حد بعيد من املخاطر 
اجل�سيمة حيث اأ�سبح املوظفون اأكرث تنقًل 
والذهاب  املهني  ن�ساطهم  حيث  م��ن  ���س��واًء 
باعد  العمراين  النمو  وك��ذل��ك  العمل،  اإىل 
لذلك  العمل،  وم��ك��ان  امل��ن��زل  ب��ني  امل�سافات 
واالأ�ساليب  ال��و���س��ائ��ل  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ه��ن��اك 
مل��ك��اف��ح��ة ه����ذه امل��خ��اط��ر ب�����دءاً م���ن تنظيم 
ال�سفر اإىل ا�ستخدام املعدات والتكنولوجيات 
خلل  م��ن  باملخاطر  تتنباأ  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 

على  ال�سائقني  وتدريب  واملراقبة  التوعية 
املمار�سات اجليدة.

وحول اأهداف املوؤمتر، قال : يهدف املوؤمتر 
املرورية  ال�سلمة  على  ال�����س��وء  اإل��ق��اء  اإىل 
الأ�ساطيل نقل الركاب والب�سائع، واالطلع 
ع��ل��ى اآخ����ر ال���ت���ط���ورات احل��دي��ث��ة يف جمال 
ب�سكل  اجل��م��اع��ي  ال���رك���اب  ن��ق��ل  ن��ظ��م  اإدارة 
اإ���س��اف��ة اإىل ع��ر���س احل��ل��ول املختلفة  اآم���ن، 
الب�سائع  نقل  اأ�ساطيل  �سلمة  نظم  الإدارة 
واالطلع على املعايري احلديثة يف تخطيط 
تبادل  النقل، علوة على  اأ�ساطيل  وبرجمة 
اخلربات وعر�س التجارب الدولية الناجحة 
يف هذا املجال وا�ستعرا�س التقنيات احلديثة 
املرورية  ال�����س��لم��ة  اإدارة  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 

الأ�ساطيل نقل الركاب والب�سائع.
حماور  ع���دة  �سيغطي  امل��وؤمت��ر  اأن  واأ����س���اف 
املرورية  ال�����س��لم��ة  م�ستوى  حت�سني  منها 
ل��لأ���س��اط��ي��ل ال��ك��ب��رية م���ن م��رك��ب��ات النقل 
اجل��م��اع��ي ل��ل��رك��اب وال��ب�����س��ائ��ع م���ن خلل 
والتقنيات  احلديثة  النقل  هند�سة  اأ�ساليب 
امل�����س��ت��خ��دم��ة وت��خ��ط��ي��ط وب���رجم���ة حركة 
للركاب  اجلماعي  النقل  مركبات  اأ�ساطيل 

والب�سائع ل�سمان ال�سلمة املرورية.
ال�سلمة  يف  اال�ستثمار  عائد  �سيتناول  كما 
العامة  االأ�ساطيل  ب��اإدارة  وعلقته  املرورية 
والتجارية، والقوانني واالأنظمة والتعليمات 
الركاب  ن��ق��ل  ب��اأ���س��اط��ي��ل  املتعلقة  وال��ل��وائ��ح 
وال��ب�����س��ائ��ع، وب��ن��اء ال���ق���درات ون��ق��ل املعرفة 
الركاب  نقل  اأ�ساطيل  �سلمة  نظم  اإدارة  يف 
بها،  املتعلقة  البيانات  وحتليل  والب�سائع 

داخ���ل  ال��ت�����س��رف  ك��ي��ف��ي��ة  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
تدقيق  بعملية  القيام  حيث  من  املوؤ�س�سات 
ال�سلمة على الطرقات والتكُيف مع تنظيم 
التوعية  م�ستوى  ل��رف��ع  واإج�����راءات  العمل 
امل�ستوى  ع���ل���ى  اال����س���ت���ث���م���ار  م����ن  وال���ع���ائ���د 
االق��ت�����س��ادي، وم�����س��وؤول��ي��ات امل��وؤ���س�����س��ة جتاه 
املجتمع بقدر ما يتعلق االأمر بال�سلمة على 
الطرقات والهدف من ذلك هو التو�سل اإىل 
احلياة  ون��وع��ي��ة  اأع���ل���ى  معي�سة  م�����س��ت��وي��ات 
االأف�سل للمجتمعات التي حتيط بال�سركات، 
وتدريب وتاأهيل واإعداد ال�سائقني يف جمال 

ال�سلمة املرورية.
ح�سن  متقاعد  العميد  اأو���س��ح  ج��ان��ب��ه  م��ن 
العام للجمعية  ال�سر  اأمني  اأحمد احلو�سني 
اخلا�سة  التنظيمية  االإج������راءات  ك��اف��ة  اأن 

االنتهاء،  على  �سارفت  قد  ال��دويل  باملوؤمتر 
عربية  دول����ة   32 م��ن  اأك����رث  اأن  اإىل  الف��ت��اً 
درا�سات  ومراكز  دولية  ومنظمات  واأجنبية 
واأبحاث وجمعيات معنية بال�سلمة املرورية 

�ست�سارك يف هذا املوؤمتر الدويل.
علمياً  ب��رن��اجم��اً  يت�سمن  امل��وؤمت��ر  اإن  وق��ال 
يتم من خلله طرح 24 ورقة بحث علمية 
مبركبات  املتعلقة  امل��وؤمت��ر  حم���اور  ت��ت��ن��اول 
لنقل  امل��ع��دة  واحل��اف��لت  ال�سغرية  االأج���رة 
الركاب وال�ساحنات وال�سهاريج املعدة لنقل 
اأ�ساليب  العمل  اأوراق  تغطي  كما  الب�سائع، 
امل�ستخدمة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 
لرفع م�ستوى ال�سلمة املرورية، كما �سيتم 
ومن خلل اللجنة العلمية للموؤمتر اإ�سدار 

التو�سيات النهائية للموؤمتر.

�ختتام م�ؤمتر �أب�ظبي �لدويل 
لل�صحة �لنف�صية 

•• اأبوظبي -وام: 

التي  اأعماله  الثالث  النف�سية  لل�سحة  ال���دويل  اأبوظبي  م��وؤمت��ر  اختتم 
ا�ستمرت ثلثة اأيام و نظمته مدينة ال�سيخ خليفة الطبية، اإحدى من�ساآت 
�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة"، بالتعاون مع وزارة ال�سحة و 

وقاية املجتمع .
واأكد املوؤمتر يف تو�سياته �سرورة توحيد جهود الهيئات ذات ال�سلة اإ�سافة 
املجتمع  داخ���ل  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  واالجتماعية  االإع��لم��ي��ة  املوؤ�س�سات  اإىل 
الو�سمة  الإزال����ة  النف�سية  ال�سحة  جم��ال  يف  احل���ادث  ال��ت��ط��ور  بحقيقة 
االجتماعية املرتبطة بها و اأهمية تدريب اأطباء الرعاية ال�سحية االأولية 
املبكر  االك��ت�����س��اف  على  ع��ام  ب�سكل  ال��ط��ب  العاملني يف جم��ال  واالأط���ب���اء 
الأعر�س اال�سطرابات النف�سية و�سرعة حتويلهم للمخت�سني ملا للتدخل 

املبكر من اأثر اإيجابي على ماآل املر�س.
و نظرا للزيادة امل�سطردة يف الن�سب العاملية ملعدالت االنتحار كما اأظهرت 
االآفة  هذه  من  وللحماية  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  احلديثة  االإح�ساءات 
�سدد املوؤمتر على اأهمية ال�سحة النف�سية من خلل ن�سر الوعي بالو�سائل 
االأمثل للتعامل مع م�ساكل احلياة اليومية والتكيف مع �سغوط احلياة 
التاأهيلية  املراكز  بتوفري  وذلك  ال�سن  لكبار  النف�سي  بالدعم  االهتمام  و 

وتفعيل دور املوؤ�س�سات االجتماعية يف م�ساندة ورعاية هذه الفئة .
�سركات  كافة  تغطية  نطاق  �سمن  النف�سية  االأمرا�س  ب��ادراج  اأو�سى  كما 
النف�سي  ال��دع��م  على  االأف����راد  جميع  ح�سول  ل�سمان  ال�سحي  ال��ت��اأم��ني 
ت�سنيف  يف  النظر  اإع��ادة  و  وا�ستقراره  املجتمع  ت��وازن  على  يحافظ  مما 
اأغلب م�سادات  اأن  االإدم��اين حيث  تاأثريها  النف�سية من حيث  العقاقري 
حاليا  تقع  اأنها  اإال  ب��االإدم��ان،  لها  علقة  ال  الذهان  وم�سادات  االكتئاب 
�سمن االأدوي��ة املقيدة، مما يزيد تعقيد اإج��راءات و�سف و�سرف االأدوية 

وتكرارها دون داٍع .
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اأخبـار الإمـارات

�ل�صيخة فاطمة ت�ؤكد دعم �لقيادة �لر�صيدة ل�صحة �ملر�أة

للقر�آن �لدولية  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  م�صابقة  يف  ت�صارك  وجالية  دولة   65

يعد االأكرب يف تخ�س�س الن�ساء والوالدة يف دولة االإمارات وقد اأن�سئ يف عام 
1977، واأ�سرف على توليد اأكرث من 250،000 مولود، موؤكدا اأنه على 

مر ال�سنوات تبقى توجيهات �سموها داعما للتطوير وحتقيق االإجنازات.
ذلك  يف  اأن  اىل  الف��ت��ا   ،1994 م��ار���س  يف  ت��اأ���س�����س  الق�سم  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اإىل  ب��ح��اج��ة  ال��ك��ورن��ي�����س  وال��ت��ول��ي��د مب�ست�سفى  ال��ن�����س��اء  ك���ان ق�سم  ال��وق��ت 
تعاين من  التي  احل��االت  ملعاجلة  الباطنية  االأمرا�س  ا�ست�ساري يف  طبيب 
االأمرا�س الباطنية امل�ساحبة للحمل وبذلك بداأت رحلته يف تاأ�سي�س الق�سم 
بامل�ست�سفى، مو�سحا اأن اأبرز تلك احلاالت كانت اأمرا�س ال�سكري و�سغط 
الدم والغدة الدرقية والقلب واجلهاز التنف�سي والكبد واجلهاز اله�سمي 

واجلهاز الع�سبي.
ولفت اإىل اأن االأمرا�س الباطنية تعترب من االأ�سباب غري املبا�سرة حلاالت 
الوفاة عند احلوامل وعلى راأ�سها اأمرا�س القلب ولذلك يحتاج اخت�سا�س 
الن�ساء والتوليد اإىل خربة وم�ساعدة االأطباء من الباطنية والعمل امل�سرتك 

الكورني�س  مب�ست�سفى  اخلا�سة  التطوير  رحلة  خ��لل  اإن��ه  �سموها  وقالت 
�سعياً لتحقيق التميز فقد كنا دائًما على دراية باأنه ال ميكن حتقيق النجاح 
اإال م��ن خ��لل التعاون وت��ب��ادل اخل���ربات م��ع االآخ��ري��ن، ل��ذل��ك، ي�سرنا اأن 
نفتتح موؤمتر االأمرا�س الباطنية امل�ساحبة للحمل واأمرا�س االأجنة، الذي 
يح�سره لي�س فقط االأطباء املتخ�س�سون املقيمون يف دولة االإمارات ولكن 
250 طبيًبا من الواليات املتحدة واململكة املتحدة الذين  ا اأكرث من  اأي�سً
بحدث  للحتفال  منا�سبة  طريقة  اأنها  اإىل  الفتة  للح�سور  دعوتهم  متت 
اليوبيل ملناق�سة اآخر التطورات وموا�سلة البحث مًعا لتحقيق مزيدا من 

التقدم.
من جانبه قال الدكتور ب�سري طه �سالح ا�ست�ساري ورئي�س ق�سم االأمرا�س 
اأنباء  الكورني�س يف ت�سريح لوكالة  امل�ساحبة للحمل مب�ست�سفى  الباطنية 
االإمارات وام مبنا�سبة االحتفال باليوبيل الف�سي اإن �سمو ال�سيخة فاطمة 
الذي  الكورني�س  مل�ست�سفى  واملوؤ�س�س  الراعي  هي  االإم��ارات  اأم  مبارك  بنت 

البحرين وال�سيخ الدكتور خالد عزيزاملو�سلي من العراق و ال�سيخ الدكتور 
الدولية للم�سابقة.. كما  التحكيم  ال�سنغال للجنة  اإمبالو فال من  حممد 

�سامل  الدكتور  وال�سيخ  م�سر  من  بيومي  عبدال�ستار  عبداحلكيم  ط��ارق 
حممد الدوبي من االإم��ارات و ال�سيخ وليد بن ح�سن بن علي جناحي من 

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأك���دت 
ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��لأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
التنمية االأ�سرية اأن رحلة اإن�ساء ق�سم االأمرا�س الباطنية امل�ساحبة للحمل 
واأمرا�س االأجنة التابع مل�ست�سفى الكورني�س ا�ستغرقت 25 عاًما، وقد حقق 

خللها امل�ست�سفى والق�سم الكثري من االإجنازات.
جاء ذلك يف كلمة ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك األقتها نيابة عن �سموها 
�سعادة الرمي عبداهلل الفل�سي االأمينة العامة للمجل�س االأعلى للأمومة 
واأمرا�س  للحمل  امل�ساحبة  الباطنية  االأم��را���س  موؤمتر  اأم��ام  والطفولة 
االأجنة الذي اأقيم يف فندق باب الق�سر باأبوظبي مبنا�سبة اليوبيل الف�سي 

لتاأ�سي�س ق�سم االأمرا�س الباطنية امل�ساحبة للحمل واأمرا�س االأجنة.
وق��ال��ت �سموها اإن���ه بعد رب��ع ق��رن م��ن االف��ت��ت��اح يف االأول م��ن م��ار���س عام 
الوحيد من  للحمل  امل�ساحبة  الباطنية  االأمرا�س  ق�سم  يزال  1994، ال 
ا مقبواًل  نوعه يف منطقة اخلليج وال�سرق االأو�سط، واأ�سبح مركًزا متخ�س�سً
على نطاق وا�سع للحاالت احلرجة ملثل هذه االأمرا�س اأثناء احلمل وهذه 
�سحية  رعاية  اأف�سل  بتوفري  الر�سيدة  ال��دول��ة  قيادة  ال��ت��زام  على  �سهادة 

ممكنة للأمهات احلوامل.
له  املغفور  اأن  اإىل  كلمتها  يف  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  واأ���س��ارت 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، اأوىل اهتماما خا�سا الإدارة 
موجهة  امل��راأة،  �سحة  لدعم  للدعوة  ب�سرب  وا�ستمع  الكورني�س  م�ست�سفى 
ال�سكر ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة على دعمهما الثابت ل�سحة املراأة.
واأكدت �سموها اأن االإجنازات التي حققتها اإدارة امل�ست�سفى قد مت االعرتاف 
بها دولياً، من خلل االعتمادات من الهيئات يف جميع اأنحاء العامل وعلى 
اململكة  يف  والتوليد  الن�ساء  الأطباء  امللكية  الكلية  اعتماد  اخل�سو�س  وجه 
جمال  يف  التوليد  طب  يف  الن�ساء  اأطباء  لتدريب  الق�سم  لربامج  املتحدة 
الكورني�س  م�ست�سفى  اأن  اإىل  م�سرية  باحلمل،  املرتبطة  الداخلية  االأدوي��ة 
درب اأطباء اأي�سا من الكويت وال�سودان، موؤكدة ال�سعي اإىل توفري التدريب 

للآخرين يف جميع اأنحاء املنطقة لتحقيق هدف "ال�سحة للجميع".

بينهما لعلج حاالت االأمرا�س الباطنية امل�ساحبة للحمل، موؤكدا اأنه بعد 
اإن�ساء الق�سم مت العمل يف �سنة 2010 لتكون هناك �سلة قوية مع الكلية 
امللكية الأمرا�س الن�ساء والتوليد بربيطانيا، الفتا اإىل اأن ح�ساد هذا اجلهد 
هو ح�سول 7 من االأطباء بامل�ست�سفى بينهم طبيبة مواطنة على �سهادات 

من الكلية امللكية.
ونوه اإىل اأن ق�سم الباطنية يف م�ست�سفى الكورني�س حا�سل على االعرتاف 
الن�ساء  اأم��را���س  لتدريب  �سهادة  مينح  املتحدة  اململكة  خ��ارج  ق�سم  ك���اأول 
اأن بداأ  الق�سم منذ  امل�ساحبة للحمل الأن  الباطنية  والتوليد يف االأمرا�س 
 2007 اأنه يف �سنة  اإىل  العمل جنح يف معاجلة احل��االت ال�سعبة، م�سريا 
مت التعاون مع مدينة ال�سيخ خليفة الطبية لعمل عيادات م�سرتكة مقرها 
م�ست�سفى الكورني�س ي�سرف عليها اأطباء من املدينة لت�سهيل علج الكثري 

من حاالت االأمرا�س الباطنية امل�ساحبة للحمل.
علج  يف  متفوقا  مركزا  يكون  اأن  اإىل  ي�سعى  اإن�سائه  منذ  الق�سم  اأن  وذك��ر 
حاالت االأمرا�س الباطنية امل�ساحبة للحمل على م�ستوى منطقة ال�سرق 
م�ست�سفى  م�ساركة  اإىل  باالإ�سافة  العاملية  اجلمعيات  يف  وممثل  االأو�سط 
دولة  انت�سارا يف  االأم��را���س  اأك���رث  ع��ن  اأب��ح��اث  ع��دة  ت��ق��دمي  الكورني�س يف 

االإمارات ال�سيما مر�س ال�سكري قبل وبعد احلمل.
يتم  اأخ���رى  ال��ت��ي ال ميكن علجها يف م�ست�سفيات  احل���االت  ك��ل  اأن  واأك���د 
حتويلها فورا اإىل م�ست�سفى الكورني�س الأنها الوحيدة التي لديها عيادات 
 15 اأن  م�سيفا  للحمل،  امل�ساحبة  الباطنية  االأم��را���س  لعلج  تخ�س�سية 
باملائة من حاالت احلمل البد اأن متر على هذه العيادات نظرا لوجود فريق 

طبي متميز بامل�ست�سفى غري متوفر يف م�ست�سفيات اأخرى.
واأو�سح اأن االأمرا�س امل�ساحبة للحمل منت�سرة بني الن�ساء اللتي تقدمن 
يف املرحلة العمرية وغريهن اللتي يتعاجلن من اأمرا�س العقم، م�سريا 
اإىل اأن اأكرث من 15 باملائة من احلاالت التي زارت م�ست�سفى الكورني�س ما 

بني 2018 اىل 2019 تعاين من اأمرا�س م�ساحبة للحمل.
واأ�سار اإىل اإىل اأن املوؤمتر يتناول مو�سوعات عن ا�ستخدام العقاقري امل�سادرة 
للروماتيزم يف فرتة احلمل والر�ساعة وا�سطرابات ارتفاع �سغط الدم اأثناء 
احلمل ودور امليتفورمني يف التوليد وقانون امل�سوؤولية الطبية ب�ساأن احلمل 
يف دولة االإمارات .. وقد اأقيم م�ساء اأم�س احتفال بهذه املنا�سبة ح�سره عدد 

من امل�سوؤولني واالأطباء بامل�ست�سفى.

•• دبي -وام:

تلقت اللجنة املنظمة جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي حتى االن موافقة 
الرابعة  ال��دورة  فى  للم�ساركة  العامل  حول  ا�سلمية  وجالية  دولة   65
مل�سابقة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقراآن الكرمي للإناث التى 
نف�س  من  التا�سع  حتى  وت�ستمر  املقبل  نوفمرب   2 يف  فعالياتها  �ستنطلق 

ال�سهر .
ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  بوملحه  حممد  اإبراهيم  امل�ست�سار  �سعادة  واأك��د 
حاكم دبي لل�سوؤون الثقافية واالإن�سانية رئي�س اللجنة املنظمة جلائزة دبي 
العدد  هذا  ان  اللجنة  عقدته  �سحفي  موؤمتر  يف  الكرمي  للقراآن  الدولية 
ف��ى هذه  امل�ساركة  ال���دول على  ه��ذه  ي��وؤك��د ح��ر���س  م��وؤ���س��را متميزا  يعترب 
امل�سابقة املباركة خا�سة بعد النجاح املتميز الذى حققته الدورات الثلث 
امل�سلمة  واجلاليات  ال��دول  من  �سهدتها  التى  الكبرية  وامل�ساركة  ال�سابقة 

واجلمهورالغفري الذى ح�سر فعاليتها .
وا�ساف اأن اجلائزة قد انتهت من اختيار جلنة التحكيم الدولية وتت�سمن 
للختبار  حمكمني   3 و  القراآنية  للم�سابقة  دوليني  حمكمني   6 القائمة 
من  للتاأكد  الدولة  ار���س  اىل  املت�سابقة  و�سول  بعد  يجرى  ال��ذى  املبدئي 
حفظها واعتماد تاأهلها للمرحلة النهائية وقد وقع االختيار على اأ�سحاب 
الف�سيلة ال�سيخ الدكتور عثمان بن حممد ال�سديقي من ال�سعودية و ال�سيخ 

وقع اختيار اللجنة على خولة ح�سن احلمادي من االإم��ارات وم��روة �سيد 
ال�سني من م�سر و �سو�سن الزعبي من �سوريا للجنة االختبار املبدئي.

وكانت اللجنة املنظمة قد فرغت خلل الفرتة املا�سية من الوقوف على 
وتطويره  بتحديثه  وذل��ك  للم�سابقة  االإلكرتوين  التحكيم  نظام  جاهزية 
كما مت   .. العامل  والتقنية يف  االإلكرتونية  النظم  اأح��دث  مع  يتواكب  مبا 
االنتهاء من حجوزات الطريان ومن اإ�سدار تاأ�سريات الدخول كما اإنتهت 
بلدية دبي من جتهيز الديكورات اخلا�سة بامل�سابقة واحلفل اخلتامي كما 
مت االإنتهاء من كافة الرتتيبات اخلا�سة بالنقل املبا�سر للم�سابقة على قناة 
نوردبي الف�سائية باالإ�سافة اىل انتاج " يوميات امل�سابقة" وهي التلخي�س 
اليومي جلميع فعاليات امل�سابقة واالأن�سطة التي ت�ساحبها وهي من اعداد 
15 قناة  اك��رث من  وت��وزع على  امل�سابقة  وح��دة االع��لم وت�سور جمريات 
ف�سائية حملية ومن تلك املتواجدة فى مدينة دبي للإعلم وكذلك بع�س 

القنوات االأخرى املتخ�س�سة من خارج الدولة .
وتقام امل�سابقة على فرتتني الفرتة ال�سباحية وتبداأ فى ال�ساعة العا�سرة 
�سباحا اأمام جلنة التحكيم واجلمهور بامل�سرح الرئي�سي فى ندوة الثقافة 
نف�س  على  مبا�سرة  املغرب  �سلة  بعد  امل�سائية  الفرتة  تبداأ  بينما  والعلوم 
امل�سرح وبهذه املنا�سبة وجه �سعادة رئي�س اللجنة املنظمة الدعوة للجمهور 
حل�سور امل�سابقة واالإ�ستماع اىل التلوات العطرة من حافظات كتاب اهلل 

وقد ر�سدت اللجنة مكافات مادية وعينية للح�سور.

بتكلفة ت�شل اإىل 300 مليون درهم

بدء تنفيذ �ملرحلة �لثانية من ت��صعة م�صت�صفى د�نة �لمار�ت للن�صاء و�لأطفال يف �أب�ظبي
حممد ال�شرفاء: ت�شمل التو�شعة مبنى جديدًا ي�شم 100 �شرير و16 غرفة ولدة

•• اأبو ظبي-الفجر: 

اأعلنت املجموعة ال�سرقية املتحدة 
للخدمات الطبية يف ابوظبي عن 
ال��ث��ان��ي��ة من  امل��رح��ل��ة  ب���دء تنفيذ 
االإمارات  دان��ة  م�ست�سفى  م�سروع 
اأبوظبي  يف  واالأط����ف����ال  ل��ل��ن�����س��اء 
جديد  مبنى  اإن�ساء  ت�سمل  والتي 
مبدينة  احل�����ايل  امل��ب��ن��ى  ب���ج���وار 
بوابة اأبو ظبي، حيث و�سع ال�سيد 
ال�����س��رف��اء احلمادي  حم��م��د ع��ل��ي 
للمجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
غونزاليز  م����اري����ان����و  وال�������س���ي���د 
للم�ست�سفى  التنفيذي  الرئي�س 
من  امل�سوؤولني  من  ع��دد  بح�سور 
حجر  واال���س��ت�����س��اري��ني  املجموعة 
اإيذانا  الثانية  للمرحلة  االأ�سا�س 
ب��ب��دء ان�����س��اء مبنى م��ك��ون م��ن 6 

طوابق مل�سق للمبنى احلايل.
وق��������ال حم���م���د ع���ل���ي ال�������س���رف���اء 
احل�����م�����ادي ع���ل���ى ه���ام�������س حفل 
اأن جناح  االأ����س���ا����س،  و���س��ع ح��ج��ر 
م�����س��ت�����س��ف��ى دان�������ة االم�����������ارات يف 
متطورة  �سحية  خ��دم��ات  ت��وف��ري 

رئي�سة  م�����ب�����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
رئي�سة  ال��ع��ام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت����اد 
االأ�سرة  لتنمية  االأع��ل��ى  املجل�س 
للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة 
حيث  االإمارات"،  "اأم  والطفولة 
���س��م��وه��ا يف وق���ت �سابق  اف��ت��ت��ح��ت 
للن�ساء  االإم���ارات  دان��ة  م�ست�سفى 

واالطفال.  
واك��د ان ق��رار بدء تنفيذ املرحلة 
الثانية جاء بعد درا�سات تق�سيلية 
اأبوظبي  يف  الفعلية  للحتياجات 
ال�سحة  دائ����رة  ت��ق��اري��ر  ���س��وء  يف 
ال���ط���اق���ات  ب���������س����اأن  اب����وظ����ب����ي  يف 
اال����س���ت���ي���ع���اب���ي���ة واالح����ت����ي����اج����ات 
الفعلية من التخ�س�سات واالأ�سرة 
ب������ال������ذات يف جم����ال  امل����ط����ل����وب����ة 
ط���ب االأط����ف����ال وغ����ري ذل����ك من 
واجلراحية  الطبية  التخ�س�سات 
م�ست�سفى  ب���اع���ت���ب���ار  ل���ل���ن�������س���اء، 
م���رك���زا مرجعيا  االم������ارات  دان����ة 
حل���االت احل��م��ل ع��ايل اخلطورة، 
ووحدة  االأق�سام،  خمتلف  وي�سم 
ل���ل���ع���ن���اي���ة امل�����رك�����زة ل���ل���خ���دج من 
وتخ�س�سات  ال��ث��ال��ث،  امل�����س��ت��وى 

ل��لأط��ف��ال وال���ت���ي ت�سمل  دق��ي��ق��ة 
اله�سمي  اجل�����ه�����از  اأم�������را��������س 
واالأع�ساب  وال��ع��ظ��ام  ل��لأط��ف��ال 
واأمرا�س القلب وغريها وهم من 
اإقبااًل  ت�سهد  التي  التخ�س�سات 
كبرياً باالإ�سافة اإىل مركز متقدم 
الن�سائية،  امل��ن��اظ��ري  جل���راح���ات 
ومركز جلراحات ال�سمنة واللذان 
كمركزي  م��وؤخ��راً  اعتمادهما  مت 
موؤ�س�سة  قبل  م��ن  ج��راح��ي  متيز 

التقييم اجلراحية االأمريكية. 
االنتهاء  املتوقع  ان��ه من  واأ���س��اف 
العام  ن���ه���اي���ة  م����ع  امل�������س���روع  م����ن 
املرحلة  على  وي�سرف   ،2020
�سركات   3 التو�سعة  م��ن  الثانية 
االختيار  عليها  وق��ع  متخ�س�سة 
ال�سركات  من  جمموعة  بني  من 
العاملية  ال�سرقية  وه��م  املتقدمة، 
واملقاوالت،  االن�سائية  ل��لأع��م��ال 
للقيام  ال��ذه��ب��ي��ة  ع��م��ار  و���س��رك��ة 
باالأعمال اال�ست�سارية والت�سميم، 
الأعمال  االأمريكية   "HKS" و 
�سبق  وال��ت��ي  امل��ع��م��اري  الت�سميم 
احل�����ايل  امل���ب���ن���ى  ����س���م���م���ت  واأن 

اجمالية  بتكلفة  امل�ست�سفى  م��ن 
دره���م  م��ل��ي��ون   300 اىل  ت�����س��ل 
املجموعة  اأ���س��ول  ت��رت��ف��ع  وع��ل��ي��ه 
م�سريا  دره�����م،  م��ل��ي��ار   4.2 اإىل 
يتكون من  املبنى اجلديد  ان  اىل 
100 �سرير  و�سي�سم  طوابق،   6

نتائج  وحتقيق  واالأطفال  للن�ساء 
االإقبال  وزي����ادة  اإي��ج��اب��ي��ة،  طبية 
امل�ست�سفى  اق�����س��ام  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
دفعتنا  االإ����س���غ���ال  ن�����س��ب��ة  وزي������ادة 
التو�سعة  عمليات  املبا�سرة يف  اىل 
الثانية  املرحلة  ان�ساء  يف  وال��ب��دء 

ل��ريت��ف��ع اج��م��ايل اال�سرة  ج��دي��د 
اىل 225 �سريرا.

تاأتي يف  التو�سعات  ه��ذه  اإن  وق��ال 
بخدمات  املتنامي  االهتمام  اإط��ار 
والتي  والطفولة  االمومة  رعاية 
ال�سيخة  ���س��م��و  ب���رع���اي���ة  حت��ظ��ى 

للم�ست�سفى. 
واأو����س���ح م��اري��ان��و غ��ون��زال��ي��ز ان 
اأي�سا  ت�سمل  اجل��دي��دة  التو�سعة 
حديثة،  عمليات  غرف   3 اإ�سافة 
جم����ه����زة،  والدة  غ����رف����ة  و16 
وا�سافة 30 غرفة ك�سف جديدة 
اىل  اخلارجية،  العيادات  الأق�سام 
جانب تو�سعة ال�سيدلية احلالية 
م�ساحة  ذات  ���س��ي��دل��ي��ة  ب��اإن�����س��اء 
اأو�سع يف املبنى اجلديد كما �سيتم 
املركزة  ال��ع��ن��اي��ة  ق�����س��م  ت��و���س��ع��ة 
ل���لأط���ف���ال اخل�����دج ل��ي�����س��ل عدد 

40 �سرير جمهز وفق  االأ�سرة ل 
اأعلى امل�ستويات العاملية.

زيادة  التو�سعة  �سريافق  انه  واكد 
ع���دد ال��ك��ادر ال��ط��ب��ي وال��ف��ن��ي من 
موظف   500 ا�ستقطاب  خ��لل 
100 ط��ب��ي��ب يف  ب��ي��ن��ه��م  ج���دي���د 
و200  ال��ت��خ�����س�����س��ات  خم��ت��ل��ف 
مم�����ر������س ومم����ر�����س����ة وال�����ذي�����ن 
�سيبا�سرون عملهم خلل املراحل 
النهائية من اإجناز املرحلة الثانية 
الثالث  ال���رب���ع  يف  امل�������س���روع  م���ن 

والرابع من العام املقبل. 
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اأخبـار الإمـارات

برنامج �ل�صيخة فاطمة للتط�ع يقدم حل�ل ذكية للتخفيف من معاناة �لن�صاء و�لأطفال يف خمتلف دول �لعامل
•• اأبوظبي-وام:

قدم برنامج ال�سيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع حلوال ذكية للتخفيف من 
معاناة الن�ساء واالأطفال يف خمتلف دول العامل علي خطى زايد وحتت �سعار 
املتنقلة  الطبية  املحاكاة  تكنولوجيا  با�ستخدام  فاطمة" وذل��ك  اأمنا  "كلنا 
والذكاء اال�سناعي وتقنية العلج عن بعد كو�سائل علجية ابتكارية لتقدمي 
وللتوا�سل  واالأط��ف��ال  للن�ساء  ووقائية  وعلجية  ت�سخي�سية  ذكية  حلول 
االإكلينيكي ما بني امل�ست�سفيات امليدانية وامل�ست�سفيات التخ�س�سية للتغلب 
ُبعد  عن  التطبيب  لتعزيز  ا�سرتاتيجية  خطة  اإط��ار  يف  امل�سافة  عائق  على 
ال�سن،  وك��ب��ار  ال���ط���وارئ،  م��ر���س��ى  االأوىل  ب��ال��درج��ة  منها  ي�ستفيد  وال��ت��ي 
املتطوعني يف  االأطباء  كبار  نخبة من  باإ�سراف  املزمنة  القلبية  واالأمرا�س 

برنامج القيادات االإماراتية االإن�سانية ال�سابة.
وياأتي برنامج احللول الذكية ا�ستكماال للمبادرات املبتكرة حلملة ال�سيخة 
فاطمة االإن�سانية العاملية والتي ا�ستطاعت يف ال�سنوات املا�سية منذ اإطلقها 
ا�ستفاد  واالأطفال  الن�ساء  تعاين منها  مل�ساكل �سحية  واقعية  تقدمي حلول 
20 مليون  يزيد على  ما  والوقاية  والعلجية  الت�سخي�سية  من براجمها 
يف خمتلف دول العامل با�ستخدام �سل�سلة من العيادات املتنقلة وامل�ست�سفيات 
والت�سامح  املجتمعي  والعطاء  التطوعي  للعمل  مميز  من��وذج  يف  امليدانية 

االإن�ساين.
واأكدت �سعادة نورة ال�سويدي مديرة االحتاد الن�سائي العام اأن �سمو ال�سيخة 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
للأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية حتر�س على 
تبني املبادرات املبتكرة والهادفة اإىل تقدمي اأف�سل اخلدمات للمراأة والطفل 
يف خمتلف دول العامل للتخفيف من معاناتهم من خلل برامج ت�سخي�سية 
اأبرز  من  املتطوعني  االأط��ب��اء  كبار  من  نخبة  وباإ�سراف  ووق��اي��ة  وعلجية 

امل�ست�سفيات اجلامعية حمليا وعامليا .
واأو�سحت ال�سويدي اأن املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طّيب اهلل 
ثراه، اأر�سى هذه املبادئ، وو�سعها مو�سع التنفيذ، و�سار على نهجه �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب 
واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س االأعلى حكام االإمارات.

للتطوع  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  لربنامج  القادمة  املرحلة  اإن  وقالت 
�ستقدم نقلة نوعية يف جمال العمل التطوعي والعطاء املجتمعي والت�سامح 
تكنولوجيا  على  تعتمد  جمتمعية  �سحية  م�ساريع  با�ستحداث  االإن�ساين 
وباالأخ�س  املر�سى  للتخفيف عن معاناة  الذكية  الطبية واحللول  املحاكاة 

الن�ساء واالأطفال.
منهجية  للتطوع  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  برنامج  اتباع  اإىل  واأ���س��ارت 
الت�سغيلية  املقايي�س  مع  اال�سرتاتيجية  واملوؤ�سرات  االأه��داف  بني  املواءمة 
وفق اأرقى املعايري العاملية املبتكرة، الفتة اإىل اأن الطب احلديث ي�سهد ثورة 
تكنولوجية ويجري العمل على مواكبتها متا�سياً مع نهج القيادة الر�سيدة 
وا�ستدامة  امل��وارد  ا�ستدامة  لتحقيق  العاملية  التناف�سية  �سباقات  اعتلء  يف 
ب���ادرة غري  االإن�����س��اين يف  وال��ع��ط��اء  التطوعي  العمل  امل��خ��رج��ات يف جم��ال 

م�سبوقة حمليا وعامليا.
اأن���ه مت اع��ت��م��اد ث��لث��ة م�����س��اري��ع ل��ل��م��ح��اك��اة ال��ط��ب��ي��ة والذكاء  ول��ف��ت��ت اإىل 
اال�سناعي بهدف توظيف اأحدث التقنيات التكنولوجية يف العيادات املتنقلة 
العامل،  دول  خمتلف  يف  واملنت�سرة  والطفل  للمراأة  امليدانية  وامل�ست�سفيات 
والتي �ستوفر رعاية طبية عالية اجلودة للمر�سى وذلك من خلل تقدمي 
ا�ست�سارات تخ�س�سية للمراأة والطفل عن بعد وباالأخ�س يف القرى واملناطق 
واالإج���راءات  ال�سيا�سات  توحيد  عن  ف�سًل  اللجئني،  وخميمات  النائية 
ملواردها مما  االأمثل  امليدانية واال�ستغلل  امل�ست�سفيات  اأق�سام  العلجية يف 
يوؤدي اإىل كفاءة ت�سغيلية عن طريق اال�ستفادة من عدد االأطباء املتطوعني 
الن�ساء  م��ن  املر�سى  م��ن  ممكن  ع��دد  الأك���رب  املتخ�س�سة  ال��رع��اي��ة  لتوفري 

واالأطفال.
وقالت اإن مفهوم التطبيب عن ُبعد قائم على ح�سول املري�س على اخلدمات 
اإحدى  ع��ن ط��ري��ق  الطبيب  ع��ن  بعيد  م��ك��ان  وال��ع��لج��ي��ة، وه��و يف  الطبية 
و�سائل التوا�سل الذكية ال�سريعة وبجودة عالية، يوفر على املري�س م�سقة 
اأو االأخ�سائي وانتظاره مما ي�سكل نقلة  احل�سول على موعد مع الطبيب 
كبرية  واإ�سافة  ال��دول  العديد من  ال�سحية يف  نوعية يف جمال اخلدمات 
امليدانية  وامل�ست�سفيات  املتنقلة  العيادات  تقدمها  التي  ال�سحية  للربامج 
يف  للتطوع  فاطمة  ال�سيخة  برنامج  عليها  ي�سرف  والتي  والطفل  للمراأة 
العديد من الدول. من جانبها قالت �سعادة العنود العجمي املدير التنفيذي 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  برنامج  اإن   " ال�سابة  االإن�سانية  االإماراتية  للقيادات 
واالأطفال  الن�ساء  املر�سى من  و�سع  على حت�سني  للتطوع يحر�س  مبارك 
حمورياً  دوراً  تلعب  التي  التكنولوجية  التقنيات  اأح��دث  توفري  خلل  من 

الذي  امل�ستمرة  ال�سحية  الرعاية  نظام  �سمن  الكاملة  الرعاية  تقدمي  يف 
واأ�ساليب  جيدة  بطريقة  والعي�س  �سحية  حياة  على  احل�سول  بني  ميتد 
اأماكن  من  للعلج  احلديثة  الو�سائل  اإىل  باالإ�سافة  امل�ست�سفى  يف  العلج 
الطبية  املحاكاة  مراكز  اأن  واأك��دت  النائية.  واملناطق  القرى  يف  تواجدهم 
املتنقلة وبرامج التطبيب عن بعد تعمل على تغيري مفهوم العناية باملراأة 
والطفل يف القرى واملناطق النائية وخميمات اللجئني وذلك من خلل 
ا�ستخدام منوذج رعاية يوفر حلواًل للنق�س املتزايد يف االأطباء واملمر�سني 
دمج مفهوم  كامل، ومن خلل  ب�سكل  ال�سحية  الرعاية  ج��ودة  مع تطوير 
التطبيب والتكنولوجيا، ي�ستخدم منوذج الرعاية اخلربة ال�سحية والنظم 
مدار  على  للمر�سى  الطبية  ال��رع��اي��ة  لتح�سني  املختلفة  التكنولوجية 

ال�ساعة.
ولفتت اإىل اأنه �سيتم ت�سغيل 3 وحدات علج "عن ُبعد" مرتبطني بوحدة 
مركزية يف امل�ست�سفى امليداين والذي يتم تنفيذه طبقا للربوتوكول املوقع 
اإط���ار اخلطوات  ي��اأت��ي يف  وال���ذي  امل�ست�سيفة  ال���دول  ال�سحة يف  وزارت  م��ع 
العملية التي ينفذها برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع لتطوير منظومة 
اخلدمات ال�سحية التطوعية املتنقلة، واال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات 
وتخفيف  واالأط��ف��ال  الن�ساء  من  املعوزين  حياة  وتي�سري  املجتمع،  خلدمة 

االأعباء احلياتية عنهم وخا�سة يف القرى واالأماكن االأوىل بالرعاية.
وذكرت اأن تد�سني الربنامج ال�سحية الذكية ياأتي لتغطية مناطق جغرافية 
بعد  خ�سو�سا  امل�ست�س�سيفة  ال��دول  يف  ال�سحة  وزرات  مع  يال�سراكة  اأو�سع 
املرحلة  يف  للتطوع  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  لربنامج  الكبري  النجاح 
واملغرب  وال�سومال  واأوغندا  وال�سودان وزجنبار  ال�سابقة يف كل من م�سر 
للمليني  االإن�سانية  بر�سالتة  ي�سل  اأن  ا�ستطاع  وال��ذي  ولبنان  وباك�ستان 
كبري  ب�سكل  �ساهمت  وال��ت��ي  التطوعية  ال�����س��اع��ات  م��ن  االآالف  خ��لل  م��ن 
التنمية  يف  الفعالة  امل�ساهمة  يف  ال�سباب  ومت��ك��ني  وت��اأه��ي��ل  ا�ستقطاب  يف 
ال�سيخة  حملة  يف  التطوع  خلل  من  امل�ستدامة  واالقت�سادية  االجتماعية 
فاطمة االإن�سانية العاملية لعلج املراأة والطفل وتد�سني العديد من العيادات 
التطوعية  امللتقيات  من  �سل�سلة  وتنظيم  امليدانية  وامل�ست�سفيات  املتنقلة 
يف  متخ�س�سة  جائزة  تبني  اإىل  اإ�سافة  العامل  دول  خمتلف  يف  واالإن�سانية 

جمال العمل التطوعي.
الطبية  الكوادر  لتمكني  االإن�سانية  املهام  تكثيف  املقبلة  املرحلة  وتت�سمن 
الطبية  القوافل  ع��دد  زي��ادة  امل��ع��وزة، من خ��لل  الفئات  التطوعية خلدمة 
على  يحتوي  متنقل  م�ست�سفى  اإر���س��ال  اإىل  اإ�سافة  التطوعية،  واملخيمات 

اإىل كازخ�ستان بالتن�سيق مع  �سبع وحدات طبية ميدانية ووحدة متحركة 
ت�سغيلية  خطة  اعتماد  مت  اأن��ه  اإىل  ونوهت  ودول��ي��ا.  حمليا  املعنية  اجلهات 
التطوعية  اخلدمات  ال�ستدامة  العاملية  االإن�سانية  فاطمة  ال�سيخة  حلملة 
العامل  دول  خمتلف  يف  واالأط��ف��ال  للن�ساء  امل��ق��دم��ة  وال��وق��ائ��ي��ة  العلجية 
اإماراتي  باإ�سراف فريق طبي تطوعي  امل�ستفيدة  املناطق اجلغرافية  لزيادة 
عاملي م�سرتك، ي�سهم يف تقدمي حلول ميدانية للتخفيف من معاناة الفئات 
املعوزة، بغ�س النظر عن اللون اأو اجلن�س اأو العرق اأو الديانة، ان�سجاماً مع 
اهلل  نهيان طيب  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  للمغفور  االإن�سانية  ال��روح 
عام  يكون  ب��اأن  الدولة  يف  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  من  وانطلقاً  ث��راه، 
بنت  ال�سيخة فاطمة  اأن برنامج  اإىل  االإ�سارة  الت�سامح. جتدر  2019 عام 
مبارك للتطوع هي مبادرة تطوعية وان�سانية د�سنت من قبل �سمو ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك " اأم االإمارات " حتت �سعار " كلنا اأمنا فاطمة " ومببادرة 
من زايد العطاء واالحتاد الن�سائي العام وبال�سراكة مع املوؤ�س�سات احلكومية 
االإن�ساين  للعمل  مميز  من��وذج  يف  وعامليا  حمليا  الربحية  وغ��ري  واخلا�سة 
ان�سجاما  العرق  اأو  الديانة  اأو  اأو اجلن�س  اللون  النظر عن  بغ�س  امل�سرتك 
مع توجيهات القيادة احلكيمة بتبني مبادرات تطوعية من قبل موؤ�س�سات 
الدولة احلكومية واخلا�سة ت�ساهم يف اإيجاد حلول واقعية لتمكني ال�سباب 
الربنامج  ويركز  وعامليا.  حمليا  امل�ستدامة  والتنمية  املجتمعي  العمل  يف 
اأفكار وق��درات ومتكني وعطاء، ويت�سمن تد�سني  اأربعة حم��اور، وهي  على 
عدة مبادرات ت�سهم ب�سكل فعال يف تنمية مهارات املراأة والطفل، ومتكينهم 
من العمل التطوعي، من خلل تنظيم ملتقيات للمراأة والطفل يف العمل 
التطوعي، وتد�سني برنامج لبناء القدرات للمراأة والطفل يف العمل التطوعي 
و�سناعة القادة ، وتبني جائزة للمراأة والطفل يف العمل التطوعي، واإطلق 
حملة عاملية ال�ستثمار طاقات املراأة والطفل يف املجاالت ال�سحية والتعليمية 
والثقافية ، وغريها من املبادرات الهادفة والبناءة، التي �ست�سهم ب�سكل فعال 

يف التنمية االجتماعية واالقت�سادية امل�ستدامة.
وا�ستطاع خلل اال�سهر املا�سية اإحداث نقلة نوعية يف جمال العمل التطوعي 
وباالأخ�س للمراأة والطفل حملياً وعاملياً، من خلل ا�ستثمار طاقات ال�سباب 
ومتكينهم يف خدمة املجتمعات بال�سراكة مع املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 
بهدف اختزال الزمن واخت�سار امل�سافات يف بناء كل ما من �ساأنه اأن ي�سيف 
لبنة من االإجنازات اإىل دولة االإمارات على ال�سعيد العاملي من خلل تبني 
مل�ساكل  اإيجاد حلول واقعية  ب�سكل فعال يف  افكار ومبادرات خلقة ت�ساهم 

اجتماعية و�سحية واقت�سادية حتت اإطار تطوعي ومظلة اإن�سانية.

و�شول 1،681 طلبًا اإىل املرحلة الأخرية يف تقدمي الطلبات وا�شتكمال وتقدمي 234 طلبًا لربامج املاج�شتري والدكتوراه

جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ل�صطناعي تتلقى �أكرث من 3 �آلف طلب �لتحاق خال �أ�صب�ع و�حد من �إطاقها
•• اأبوظبي- وام:

���س��ه��دت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زايد 
جامعة  اأول  اال�سطناعي،  للذكاء 
للدرا�سات  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى 
الذكاء  ببحوث  املتخ�س�سة  العليا 
اال���س��ط��ن��اع��ي، اإق����ب����ااًل ق���وي���اً من 
اخل���ري���ج���ني ح�����ول ال����ع����امل ف���ور 
 3،200 ب������داأ  ح���ي���ث  اإط����لق����ه����ا، 
االلتحاق،  طلبات  بتقدمي  طالب 
ط���ال���ب���اً   1،681 ف���ي���ه���م  مب�����ن 
ا�ستكمال  ع��ل��ى  ���س��ارف��وا  حم��ت��م��ًل 
طالباً   234 وا�ستكمل  طلباتهم، 
تقدمي طلباتهم يف غ�سون اأ�سبوع 
اإط��لق اجلامعة  واحد فقط منذ 
وتاأتي   .2019 اأك��ت��وب��ر   16 يف 
الن�سبة العظمى من الطلبات من 
العربية  واململكة  االإم���ارات،  دول��ة 
وم�سر،  واجل����زائ����ر،  ال�����س��ع��ودي��ة، 

والهند، وال�سني.
الكبري،  االه���ت���م���ام  ه�����ذا  وح������ول 
�سلطان  ال����دك����ت����ور  م���ع���ايل  ق�����ال 
اأح��م��د اجل��اب��ر، وزي��ر دول��ة رئي�س 
اأم����ن����اء ج���ام���ع���ة حممد  جم��ل�����س 
اال�سطناعي:  ل��ل��ذك��اء  زاي����د  ب���ن 
يف  بالت�سجيل  ال��ك��ب��ري  االه��ت��م��ام 

جهودها لتدريب رواد امل�ستقبل يف 
هذا املجال، اإىل جانب تعزيز دورها 
جمال  يف  امل�����س��ت��وى  ع��امل��ي��ة  كهيئة 

اأبحاث الذكاء اال�سطناعي.
و�ستقدم اجلامعة برامج ماج�ستري 
املجاالت  وال��دك��ت��وراه يف  ال��ع��ل��وم، 
اال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  الرئي�سية 
التي ت�سمل: تعلم االآل��ة، والروؤية 
اللغات  وم���ع���اجل���ة  احل��ا���س��وب��ي��ة، 
الطبيعية، كما �سيكون هناك تعاون 
وال�سركات  ال�سيا�سات  وا�سعي  مع 
من جميع اأنحاء العامل حتى يتم 
على  اال�سطناعي  الذكاء  ت�سخري 
ن��ح��و م�����س��وؤول ك��ق��وة ق�����ادرة على 
اإي��ج��اب��ي. و�ستقدم  اإح���داث حت��ول 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي����د للذكاء 
الطلبة  جل��م��ي��ع  اال����س���ط���ن���اع���ي 
كاملة،  درا���س��ي��ة  منحة  املقبولني 
مزايا  جم��م��وع��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
والتاأمني  ���س��ه��ري��ة  م��ك��اف��اأة  م��ث��ل 
وال�سكن،  واالإق������ام������ة  ال�������س���ح���ي 
و���س��ت��ع��م��ل اجل���ام���ع���ة م����ع كربى 
ال�سركات املحلية والعاملية لتاأمني 
يف  وم�ساعدتهم  للطلبة  التدريب 

احل�سول على فر�س عمل.
وميكن للطلبة اخلريجني التقدم 

ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي����د للذكاء 
م�سجعاً  موؤ�سراً  يعد  اال�سطناعي 
وق��ت قيا�سي  ي��اأت��ي يف  اأن���ه  خا�سة 
ومن خمتلف اأنحاء العامل، ويوؤكد 
هذا االإقبال الروؤية اال�سرتاتيجية 
الر�سيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  امل����دى  ب��ع��ي��دة 
حول اأهمية اال�ستثمار يف االإن�سان 
الإيجاد  واملعرفة  بالعلم  ومتكينه 
ل��ل��ت��ح��دي��ات التي  ح���ل���ول ع��م��ل��ي��ة 
تر�سيخ  وموا�سلة  العامل،  تواجه 
واأبوظبي  االإم�����ارات  دول���ة  مكانة 
والتعليم  للبتكار  ع��امل��ي��اً  م��رك��زاً 

العايل.
الربوفي�سور  ق����ال  ج���ان���ب���ه؛  م���ن 
الرئي�س  ب�����رادي،  م��اي��ك��ل  ال�����س��ري 
امل��وؤق��ت جل��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زايد 
اأن  ي�سعدنا  اال�سطناعي:  للذكاء 
ال��ق��وي من  ن�سهد ه��ذا االه��ت��م��ام 
ال����ط����لب مب���ج���رد االإع��������لن عن 
اإطلق اجلامعة، االأمر الذي يوؤكد 
جمدداً على �سحة قناعتنا باأهمية 
زايد  ب��ن  حممد  جامعة  تاأ�سي�س 
كاأول جامعة  اال�سطناعي  للذكاء 
للدرا�سات  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى 
الذكاء  ببحوث  املتخ�س�سة  العليا 
اجلامعة  و�ستكر�س  اال�سطناعي، 

اإىل جامعة حممد بن زايد للذكاء 
اجلامعة  اال�سطناعي عرب موقع 
الدفعة  و�ستبا�سر   .. االإل��ك��رتوين 
يف  ال���درا����س���ي���ة  ب��راجم��ه��ا  االأوىل 
يف  م�سدر  مبدينة  اجلامعة  ح��رم 

�سبتمرب 2020.
يف  ال��ق��ب��ول  متطلبات  يلي  وفيما 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي����د للذكاء 
اال�سطناعي: - برامج املاج�ستري: 
اجلامعية:  ال�����س��ه��ادة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
�سهادة البكالوريو�س اأو ما يعادلها 
بها  م��ع��رتف  كلية  اأو  جامعة  م��ن 
والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من 
يف دولة االإمارات. متطلبات ك�سف 
الدرجات: اأن يكون الطالب �سمن 
ال� %20 من الطلبة االأوائل على 
الدفعة مع معدل تراكمي ال يقل 
اأو ما   4،0 3،2 على مقيا�س  عن 

يعادلها.
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة - 
عرب   TOEFL التوفل  اختبار 
االإنرتنت: احل�سول على جمموع 
درجات ال يقل عن 90 مع حتقيق 
ق�سم  كل  يف  فوق  فما  درجة   20
�سهادة  اأو  واح���دة،  جل�سة  و�سمن 
 :  IELTS االأكادميي   االآيلت�س 

مبعدل ال يقل عن 6،5 درجة مع 
ت�سجيل 6 درجات فما فوق يف كل 

ق�سم و�سمن جل�سة واحدة.
 GRE اختبار تقييم اخلريجني
- اختياري: تعترب نتيجته العامة 
اأخذها  يتم  اإ�سافية  ميزة  مبثابة 

باالعتبار عند تقييم املتقدمني.
بيان الغر�س من الدرا�سة.

متطلبات   : ال��دك��ت��وراه  ب��رام��ج   -

ما  اأو   4،0 م��ق��ي��ا���س  ع��ل��ى   3،2
يعادلها.

م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة - 
عرب   TOEFL التوفل  اختبار 
االإنرتنت: احل�سول على جمموع 
درجات ال يقل عن 90 مع حتقيق 
يف كل ق�سم  ف��وق  فما  درج��ة   20
�سهادة  اأو  واح���دة،  جل�سة  و�سمن 
 :  IELTS االأك��ادمي��ي  االآيلت�س 

�سهادة  اجل���ام���ع���ي���ة:  ال�������س���ه���ادة 
ي��ع��ادل��ه��ا من  م���ا  اأو  امل��اج�����س��ت��ري 
من  بها  م��ع��رتف  كلية  اأو  جامعة 
يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق��ب��ل 

دولة االإمارات.
م��ت��ط��ل��ب��ات ك�����س��ف ال����درج����ات: اأن 
 20% ال����  ال��ط��ال��ب �سمن  ي��ك��ون 
الدفعة  على  االأوائ���ل  الطلبة  من 
م���ع م��ع��دل ت��راك��م��ي ال ي��ق��ل عن 

مبعدل ال يقل عن 6،5 درجة مع 
ت�سجيل 6 درجات فما فوق يف كل 

ق�سم و�سمن جل�سة واحدة.
 GRE اختبار تقييم اخلريجني
- اإختياري: تعترب نتيجته العامة 
اأخذها  يتم  اإ�سافية  ميزة  مبثابة 

باالعتبار عند تقييم املتقدمني.
بيان الغر�س من الدرا�سة.

بيان البحث العلمي.

خالد بن حممد بن ز�يد يزور نا�صر 
م�صبب �لعتيبي مبنزله يف �لعني

•• العني -وام:

زار �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي 
التنفيذي .. ال�سيد نا�سر م�سبب العتيبي و ذلك يف منزله مبنطقة العني.

و رحب نا�سر العتيبي ب�سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد.. و اأعرب عن �سكره و تقديره و اأفراد اأ�سرته لزيارة 
�سموه الكرمية لهم.

مت خلل اللقاء تبادل االأحاديث الودية ما يعك�س العلقة الوثيقة التي تربط بني قيادة دولة االإم��ارات و�سعبها 
القائمة على نهج التوا�سل امل�ستمر بني اأفراد املجتمع االإماراتي.
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اأخبـار الإمـارات
عمار �لنعيمي يد�صن دورية �صرطة عجمان �ل�صياحية

•• عجمان-وام:

د�سن �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
ال�سياحية  عجمان  �سرطة  دوري��ة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
بح�سور ال�سيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
التنمية ال�سياحية وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س 
دائرة البلدية والتخطيط و�سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن 
�سمو  واأ���س��اد   . عجمان  �سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  اهلل  عبد 
ويل عهد عجمان مب�سرية �سرطة عجمان املتميزة و�سعيها 
واإمكانيات  ق���درات  وتعزيز  تطوير  على  واحلثيث  ال��دائ��م 
الدوريات ال�سرطية، موؤكدا اأن قطاع ال�سياحة بات من اأهم 
واأن  االإم���ارة  و�سمعة  متيز  تدعم  التي  احليوية  القطاعات 

اإطلق دورية ال�سرطة ال�سياحية بادرة متقدمة �سيكون لها 
ال�سياحة وتعزيز  الفعال يف دعم  واالأث��ر  االإيجابي  ال�سدى 

�سمعة االإمارة .
اهلل  عبد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ال��ل��واء  �سعادة  ق��ال  م��ن جانبه 
مهامها  تنفيذ  �سيتوىل  ال�سياحية  ال�سرطة  اإن  النعيمي 
من  وعنا�سر  الر�سمي  ال���دوام  ف��رتة  يف  الن�سائي  العن�سر 
رج����ال ال�����س��رط��ة ب��ع��د ال�����دوام ال��ر���س��م��ي وال���ف���رتة امل�سائية 
ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق االأم�����ن ال�����س��ي��اح��ي م���ن خ���لل اإب����راز 
ال�سورة االإيجابية واملتميزة لل�سرطة يف التعامل مع ال�سياح 
اللزمة  امل�ساعدة  وتقدمي  ا�ستقبالهم  وح�سن  والزائرين 
وملحظات  وا�ستف�سارات  �سكاوى  ا�ستقبال  جانب  اإىل  لهم 
ال�سياح يف املواقع ال�سياحية واالأثرية والفنادق واأمن املن�ساآت 

اإ�سافة  والطبيعية  والتاريخية  الدينية  واملواقع  ال�سياحية 
اإىل تعزيز البعد االأمني الذي يعنى بتوفري االأمن لل�سائح 
نف�سه وماله وعر�سه وحمايته من اأي م�سايقات ميكن اأن 

يتعر�س لها خلل زيارته للإمارة.
ال�سياحية  ال�����س��رط��ة  دوري����ة  اإط����لق  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اف 
االآمنة  ال�سياحية  البيئة  توفري  اإىل  تهدف  كخطوة  ج��اء 
وامل�����س��ت��دام��ة ل��ل��زوار وال�����س��ائ��ح��ني م��ا ي��ع��زز ���س��ورة االإم����ارة 
ال�سياحية  احل��رك��ة  ت��ق��دم  م��ع  خ�سو�سا  �سياحية  كوجهة 
اأعداد  اأع��داد ال�سائحني وال���زوار يف االإم���ارة وزي��ادة  وتزايد 
اخلدمة  تقدم  والتي  احلديثة  ال�سياحية  واملرافق  املن�ساآت 
ا�سرتاتيجية  يج�سد  م��ا  املتنوعة  والرتفيهية  ال�سياحية 
التطوير مبهام حتقيق االأمن ال�سياحي مبفهومه ال�سامل.

بهدف التاأكد من التزام املن�شاآت الطبية وال�شيدلنية باملعايري

وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع تك�صف عن عدد �حلمات �لتفتي�صية على �ملن�صاآت �ل�صحية و�ل�صيدلنية 
•• دبي-الفجر:

حيوي  وحوكمة  ت�سريعي  اإط���ار  لتوفري  ال��ه��ادف��ة  ا�سرتاتيجيتها  اإط���ار  يف 
لتعزيز  ال�����س��ح��ي،  للقطاع  متميزة  ورق��اب��ي��ة  تنظيمية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 
التناف�سية وتطوير االأداء، ك�سفت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع موؤخراً عن 
املن�ساآت  اإىل   931 توزعت بني  زي��ارة   2435 ب��اإج��راء  التفتي�س  ف��رق  قيام 
الطبية  للم�ستودعات   236 ال�سيدالنية،  املن�ساآت  اإىل   1268 الطبية، 
التزام جميع  التاأكد من  العام اجل��اري، وذلك بهدف  يف الن�سف االأول من 
زيادة  طريق  عن  ال��وزارة،  ومعايري  بقوانني  وال�سيدالنية  الطبية  املن�ساآت 

الرقابة واملتابعة امل�ستمرة من فرق التفتي�س.
وتندرج هذه االإجراءات يف اإطار ا�سرتاتيجية وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
على  واال�سرايف  الرقابي  ال��دور  وتعزيز  الوطنية،  املعايري  لتطبيق  الهادفة 
الكوادر  زي��ادة  ال��دور من خلل  وال�سيدالنية، ودعم هذا  ال�سحية  املن�ساآت 
الق�سائية على  ال�سبطية  واأ�سحاب  العاملة كمفت�سني  املتخ�س�سة  الطبية 
م�ستوى الدولة، مع اإدخال اأحدث التقنيات الطبية التي ت�سمح لهم بتنفيذ 

مهماتهم ب�سكل �سريع ومتقن ودقيق.

رقابة و�شراكة
ال�سحي  واالم��ت��ث��ال  التمكني  اإدارة  مدير  م��ب��ارك  ح�سة  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت 
ال�سحية  املن�ساآت  لتعريف  االأوىل،  ب��ال��درج��ة  ت��ه��دف  املفت�سني  زي���ارات  اأن 
وزارة  ول��وائ��ح  وبنظم  الفنية  باملعايري  اخل��ا���س  القطاع  يف  وال�سيدالنية 
ال�سحة ووقاية املجتمع، وذلك عن طريق مرونة فرق التفتي�س يف التعامل 

مع اأ�سحاب املن�ساآت ال�سحية، والتوا�سل امل�ستمر معهم لزيادة االلتزام بهذه 
اإىل  باالإ�سافة  لديهم،  الذاتية  والرقابة  امل�سوؤولية  روح  وتعزيز  القوانني 
التاأكيد على قيا�س ر�سا اأ�سحاب هذه املن�ساآت على خدمات الوزارة لتوطيد 
العلقات معهم، لكونهم �سركاء ا�سرتاتيجيني يف التنمية امل�ستدامة بهدف 
لتحقيق  العاملية،  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف��ق  �سحي  ن��ظ��ام  على  املجتمع  ح�سول 
دولة  يف  ال�سحية  والت�سريعات  ال�سيا�سات  تطوير  يف   ال��وزارة  ا�سرتاتيجية 
احلوكمة  وتطبيق  واخلا�س  العام  القطاعني  مب�ساركة  واإنفاذها  االم��ارات 

ال�سحية.

قائمة املعايري
وت�����س��م ق��ائ��م��ة ال��ت��دق��ي��ق ع���دة ب��ن��ود م��رت��ب��ط��ة مب��ع��اي��ري ���س��لم��ة املن�ساآت 
والفنيني  االأطباء  ح�سول  من  التاأكد  اأهمها  ومن  وال�سيدالنية،  ال�سحية 
وامل�ستح�سرات  االأدوي���ة  تخزين  ظ��روف  على  والتدقيق  الرتخي�س،  على 
ال�سيدالنية، واالمتثال ملتطلبات ال�سلمة الطبية والفنية لغرف العمليات، 
جلميع  اخلدمة  وتقدمي  الو�سول  �سهولة  مراعاة  مع  الهند�سية  واملعايري 
فئات املجتمع ومنها اأ�سحاب الهمم باالإ�سافة الحرتام خ�سو�سية املري�س.

اخلدمات  ت��وف��ري  خ��لل  ال��ع��دوى  مكافحة  ���س��روط  القائمة  تت�سمن  كما 
النفايات الطبية وفق  ل��لأدوات الطبية، والتخل�س من  ال�سحية والتعقيم 
القوانني واملعايري املحلية والعاملية، وعدم التلعب ب�سجلت �سرف االأدوية 
االلتزام  مدى  على  والتفتي�س  العقلية،  وامل��وؤث��رات  املراقبة،  و�سبه  املراقبة 
حيوية  م�سادات  و�سرف  الدوائية  الت�سعرية  جلدول  وفقا  االأدوي��ة  باأ�سعار 
دون و�سفة طبية، باالإ�سافة ملعايري خا�سة بالتطعيمات التي يتم توفريها 

يف املن�ساآت ال�سحية، وتو�سيح ال�سروط اخلا�سة بها وكيفية التعامل معها. 
وتهدف جميع املعايري املوجودة يف القائمة ل�سمان تقدمي خدمات �سحية 

متميزة الأفراد املجتمع.

اإر�شاء املهنية والحرتافية واحليادية لدى املفت�شني
واالحرتافية  املهنية  مفاهيم  اإر���س��اء  اأهمية  على  مبارك  د.ح�سة  و���س��ددت 
اأكرث حر�ساً  يجعلهم  نحو  على  للمفت�سني،  العمل  فريق  �سمن  واحليادية 
على م�سلحة العمل واأكرث تفانياً يف عملهم، و�سرورة حتري الدبلوما�سية 
واأخلقيات العمل عند التعامل مع امل�ستثمرين يف الدولة، مع االأخذ بعني 
املجتمع.  ال�سحة ووقاية  الناظمة يف وزارة  والقوانني  الت�سريعات  االعتبار 
العاملني  ك��اف��ة  م��ع  التعامل  وح�سن  املهنية  ب��االأخ��لق  حتليهم  و���س��رورة 
حيث  من  باملخالفات  يتعلق  فيما  واخلا�سة،  احلكومية  ال�سحية  باملن�ساآت 
على  ملحظات  اأي  تدوين  مع  التح�سني،  نحو  واحللول  الن�سائح  تقدمي 

التعامل مع املفت�سني يف حم�سر التفتي�س.

موظفو التفتي�س لديهم �شفة ماأمور ال�شبط الق�شائي
بقرار  الق�سائي  ال�سبط  ماأمور  �سفة  يحملون  التفتي�س  موظفي  ويحمل 
من وزير العدل مبا يخولهم ال�سلحية القانونية التي متكنهم من ر�سد 
�ساأن  2015 يف  ل�سنة  القانون االحت��ادي رقم )4(  التي حددها  املخالفات 
املن�ساآت ال�سحية اخلا�سة ل�سبط املخالفات املرتبطة بطبيعة عمل الوزارة 
وتقع يف نطاق اخت�سا�ساتهم. يف �سبيل احلفاظ على �سحة و�سلمة جمتمع 

االإمارات.

تراجع ن�شبة املخالفات 
اإىل ظهور تراجع ملحوظ يف  التفتي�س  ال��واردة من فرق  التقارير  واأ�سارت 
عدد املخالفات �سنوياً، بف�سل جهود وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع يف حتديث 
اآليات الرقابة واملتابعة، وتوعية اأ�سحاب املن�ساآت ال�سحية ل�سرورة مراعاة 
الدائم  وحر�سها  واملر�سى،  للمتعاملني  املقدمة  اخلدمات  وج��ودة  م�ستوى 
الندوات  خ��لل  م��ن  ال�سحية،  واالأن��ظ��م��ة  القوانني  بتطبيق  التوعية  على 
املتعددة التي تعقدها ل�سرح القوانني والت�سريعات ال�سحية للقطاع اخلا�س، 

مما كان له االأثر االإيجابي الوا�سع يف تقلي�س عدد املخالفات.

اإ�شادة باملن�شاآت امللتزمة باملعايري
ال�سحية  للمن�ساآت  ال��دوري��ة  زي��ارات��ه��ا  خ��لل  تقوم  التفتي�س  ف��رق  وت��ق��وم   
الت�سريعات  لتلك  وال�سيدالنية  الطبية  املمار�سات  مواءمة  على  بالتدقيق 
اأفراد  تعاون  بناًء على  تبليغات  اأو  املفاجئة،  باالإ�سافة للجوالت  والقوانني، 
املجتمع، اأو عرب البوابة االلكرتونية لوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع، ويتم 
تنظيم حما�سر ال�سبط املنا�سبة للمخالفني واتخاذ االجراءات التي تن�س 

عليها االأنظمة ال�سحية. 
ثم يقوم فريق التفتي�س بزيارة هذه املن�ساآت والتاأكد من اتخاذها االإجراءات 

لت�سحيح اأو�ساعها.
ال��ت��ي حتر�س  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س  ال����وزارة مبن�ساآت  ت�سيد  ذات���ه  ال��وق��ت   ويف 
تويل  ال��وزارة  اأن  ال�سحية حيث  واالأنظمة  القوانني  بتطبيق  االلتزام  على 
اأولوية  كل  اخلا�س  الطبي  بالقطاع  واملتعلقة  وذويهم  املر�سى  ملحظات 

واهتمام و�سواًل اإىل تعزيز �سحة املجتمع.

من�ص�ر �ملن�ص�ري: �لإمار�ت من�ذج فريد يف متكني �ل�صباب و�إطاق طاقاتهم

حماكم دبي تنفذ خطة �لإخاء �ل�همي يف �ملبنى �لرئي�صي بنجاح

بلدية مدينة �أب�ظبي تفتتح �صاطئ »ع �لبحر« بك�رني�ش �أب�ظبي

•• لندن-وام:

اأكد �سعادة من�سور املن�سوري مدير 
ع����ام امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي ل���لإع���لم 
اأهمية التجربة االإماراتية الفريدة 
القيادة  ب��دع��م  ال�����س��ب��اب  يف مت��ك��ني 
ال����ت����ي حت����ر�����س على  ال����ر�����س����ي����دة 
االإماراتي  ال�سباب  ط��اق��ات  تفعيل 
واالنطلق بهم اإىل جماالت اأو�سع 
يف عامل متقدم حيث قدمت الدولة 
من  اال�ستفادة  على  يقوم  من��وذج��اً 
احلديثة  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات 
م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى ت���اري���خ وت����راث 

الدولة والثوابت الوطنية.
األقاها يف  جاء ذلك يف الكلمة التي 
 2019 واح��د  �ساب  ع��امل  قمة   "

للطلبة  معنويا  دع��م��ا  وف���رت  ال��ت��ي 
امل�ساركني يف ور�سة العمل.

واأك������د ع����دد م���ن ���س��ب��اب االإم�������ارات 
اأه��م��ي��ة هذا  امل�����س��ارك��ني يف ال��ق��م��ة 
العامل  ل�����س��ب��اب  ال���ع���امل���ي  ال��ت��ج��م��ع 
تبادل  ف���ر����س���ة  ل���ه���م  وف�����ر  ال�������ذي 
والتعرف على  واخل��ربات  التجارب 
خمتلف  من  ملهمة  �سبابية  من��اذج 
ا�ستعرا�س  وك��ذل��ك  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
النموذج االإماراتي الرائد يف متكني 

ال�سباب.
و���س��م وف����د ال���دول���ة ال����ذي اختتم 
م�����س��ارك��ت��ه يف ال��ق��م��ة مم��ث��ل��ني عن 
ج��ام��ع��ة االإم��������ارات وج��ام��ع��ة زايد 
حلكومة  االإع�������لم�������ي  وامل����ك����ت����ب 
اأبوظبي واملنطقة االإعلمية احلرة 

خمتلف  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�سرائح املجتمع من التفاعل املبا�سر 
بكل  املحتوى  واإن�ساء  املعلومات  مع 

�سهولة وخلل وقت ق�سري جداً .
التوا�سل  جن����اح  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
تتمثل  رئي�سية  رك��ائ��ز  ع��ل��ى  ي��ق��وم 
اإي�سالها  امل��راد  الر�سالة  حتديد  يف 
وا�ستخدام املن�سات املنا�سبة واإن�ساء 
امل��ح��ت��وى ال��ق��وي واال���س��ت��ف��ادة من 
�سبكة العلقات االإعلمية، م�سرياً 
اإىل اأن الو�سائل اجلديدة للتوا�سل 
الب�سر،  اأ�ساليب احل��وار بني  غريت 
ح���ي���ث ط���غ���ت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا على 
املبا�سر  واحل��وار  االإن�ساين  اجلانب 

ب�سكل كبري.
وك����ان����ت ق���م���ة ع������امل �����س����اب واح����د 

العا�سمة  اح��ت�����س��ن��ت��ه��ا  ال����ت����ي   "
مب�ساركة  ل����ن����دن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
 190 ع��ن  وممثلني  �سبابية  وف��ود 
من  العديد  خللها  ناق�سوا  دول��ة 

الق�سايا مبختلف املجاالت.
الوطني  املجل�س  ع��ام  م��دي��ر  وق���دم 
من�سور  �سعادة  بح�سور  ل��لإع��لم 
�سفري  ب���ال���ه���ول  خ���ل���ف���ان  ع����ب����داهلل 
املتحدة  امل���م���ل���ك���ة  ل������دى  ال�����دول�����ة 
 " ب��ع��ن��وان  كلمة  ال�سفارة  واأع�����س��اء 
الع�سر اجلديد للحوار " ا�ستعر�س 
الثورة  ت���ط���ورات  م��لم��ح  خ��لل��ه��ا 
تغري  يف  ودوره��������ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ال��ت��وا���س��ل يف ظ���ل تغري  اأ���س��ال��ي��ب 
ال��ذي مل يعد يقوم  منط االت�سال 
ع��ل��ى اأح����ادي����ة امل���ر����س���ل ب���ل مكنت 

املن�سوري  من�سور  �سعادة  اخ��ت��ارت 
قادة  ج��ان��ب  اإىل  للقمة  م�ست�ساراً 
القادة  وروؤ���س��اء دول وال��ع��دي��د م��ن 
يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية 

والثقافية.
وع����ق����دت ق��ب��ي��ل ان����ط����لق اأع���م���ال 
تراأ�ستها  ع���م���ل  ور�����س����ة  اجل��ل�����س��ة 
�سلطان  ب����ن����ت  ����س���م���ا  ال�������س���ي���خ���ة 
الرئي�سة  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
من  حت��ال��ف   " ملوؤ�س�سة  التنفيذية 
اأجل اال�ستدامة العاملية " وتخللتها 
التغري  ح�����ول  م���ط���ول���ة  ن���ق���ا����س���ات 

املناخي والتعليم والتكنولوجيا.
تفاعل  ال���ع���م���ل  ور�����س����ة  و����س���ه���دت 
�سما  وال�سيخة  الطلبة  ب��ني  كبريا 
نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  بنت 

•• دبي-الفجر:

ق��ام��ت حم��اك��م دب���ي ب��ت��ن��ف��ي��ذ خطة 
ملوظفيها  الوهمي"  "االإخلء 
الرئي�سي،  امل��ب��ن��ى  يف  وم��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا 
الدفاع  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك 
املدين و�سرطة دبي ومركز االإ�سعاف 
امل��وح��د، وي��اأت��ي ه��ذا يف اإط��ار حر�س 
موظفيها  ت��ه��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  ال�����دائ�����رة 
ومتعامليها على كيفية التعامل مع 

احلاالت الطارئة.
ال�����س��وي��دي مدير  واأ�����س����ارت م����رمي 
اأن  واالإداري����ة،  املالية  ال�سوؤون  اإدارة 
التجربة ت�ستهدف التاأكد من ح�سن 
ت��ع��ام��ل م��وظ��ف��ي ال����دائ����رة م���ع اأي 

حيث  11�سباحاً،  ال�����س��اع��ة  مت����ام 
ان��ط��ل��ق��ت ���س��اف��رات االإن�������ذار، وقام 
ب���اإخ���لء املبنى  ال�����س��لم��ة  م��ر���س��دو 
من العاملني واملتعاملني من جميع 
تفتي�سها  مت  التي  واالأق�سام  املكاتب 
حلني  ال�سلمة  م��ر���س��دي  قبل  م��ن 
امل��دين. كما مت  الدفاع  و�سول فرق 
تنفيذ خطة االإخلء وفقاً لل�سيناريو 
اإدارة  اإب���لغ  املخطط ل��ه م��ن خ��لل 
اآلياته  حتركت  التي  امل��دين  ال��دف��اع 
على الفور، وتعاملت الفرق امل�ساركة 
عالية مع احلادث  بحرفية ومهنية 
اإخ���راج اجلميع  خ��لل  الوهمي من 
من املبنى وال�سيطرة عليهم بالكامل 

دون حدوث اأي عوائق.

جميع املوظفني ملكاتبهم.
ال�������س���وؤون  اإدارة  م���دي���ر  واأ�������س������ادت 
ال�سركاء  بجهود  واالإداري�����ة  امل��ال��ي��ة 
الدفاع  اإدارة  م��ن  اال�سرتاتيجيني 
امل���������دين، و�����س����رط����ة دب�������ي، وم���رك���ز 
ا�ستجابتهم  على  امل��وح��د  االإ���س��ع��اف 
ال���������س����ري����ع����ة وت����ن����ف����ي����ذ االإخ����������لء 
اجلهود  اإىل  باالإ�سافة  واالإ���س��ع��اف، 
املتميزة من قبل مر�سدي وم�سعفي 
حري�سني  ك���ان���وا  وال�����ذي  ال����دائ����رة 
واملتعاملني  امل��وظ��ف��ني  اإر����س���اد  ع��ل��ى 
التجمع.  ن���ق���اط  اإىل  وو����س���ول���ه���م 
واأو�سح ال�سيد حممد �سريف رئي�س 
تدريب  مت  اأن�����ه  اخل����دم����ات،  ق�����س��م 
م���ن خمتلف  ال�����س��لم��ة  م���ر����س���دي 

االأم��ن وال�سحة  اأنظمة  ط��ارئ وفق 
وال�سلمة املهنية، اإذ �سهدت جتاوباً 
كبرياً من املوظفني واملتعاملني. واأن 
الفرق �ساهمت يف فر�س طوق اأمني 
التحكم  ليتم  ال���دائ���رة  مبنى  ع��ل��ى 
بجميع املداخل ل�سمان عدم دخول 
اأخذ  بعد  اإال  مراجع  اأو  موظف  اأي 
العملية يف  ق��ائ��د  م��ن قبل  االإ���س��ارة 
امل���دين وال���دائ���رة، وبح�سب  ال��دف��اع 
ت���ق���اري���ر ال�����دف�����اع امل�������دين ف���ق���د مت 
6 دقائق فقط  اإخ��لء املبنى خ��لل 
االإخ����لء  عملية  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ومت 
وال�سيطرة  واإ�سعافه،  امل�ساب  واإنقاذ 
االنتهاء من  واإع���لن  احل��ري��ق  على 
ال��ع��م��ل��ي��ة يف وق����ت ق�����س��ري، ورج����وع 

ال��وح��دات االإداري�����ة يف حم��اك��م دبي 
اإجراء عملية االإخلء للتعرف  قبل 
ل�سمان  ال�����ط�����وارئ  خم������ارج  ع���ل���ى 
وترتيب  ال����ع����وائ����ق،  م����ن  خ���ل���وه���ا 
االجتماعات مع املر�سدين، لتعريف 
كل منهم بدوره، وتو�سيل املعلومات 
كٌل ح�سب  املوظفني  لبقية  اللزمة 
اإدارته، كما مت توزيع �سرتات خا�سة 
ل��ه��م م���ن اأج����ل مت��ي��ي��زه��م م���ن قبل 
امل���وظ���ف���ني وامل���ت���ع���ام���ل���ني. واأ����س���اف 
الرئي�سي  املن�سق  ال�سماك  ع��ب��داهلل 
�سيناريو  اأن  اإىل  االإخ������لء  خل��ط��ة 
ب��داأ بتقدمي بلغ  الوهمي  االإخ��لء 
التابع  ال��ت��وق��ي��ف  ح���دوث ح��ري��ق يف 
مل��خ��ف��ر اأم����ن ال��ن��ي��اب��ة وامل���ح���اك���م، يف 

•• اأبوظبي -الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
م��ن��ط��ق��ة ال�����س��ب��اح��ة ل�����س��اط��ئ )َع 
اأبوظبي  ك��ورن��ي�����س  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ر( 
اجلمهور  اأم������ام  م��ت��اح��ا  واأ����س���ب���ح 
اجلاري،  اأكتوبر   14 يوم  بالكامل 
تطوير  ي��اأت��ي �سمن خطة  وال���ذي 
ك��ورن��ي�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ه��ادف��ة اإىل 
تعزيز اإمكانياته ال�سياحية، بهدف 
العاملية  ال�سواطئ  �سل�سلة  تعزيز 
تقدمي  ت�ستهدف  التي  اأبوظبي  يف 
واأف�سل  ال��رتف��ي��ه  م��ع��اي��ري  اأرق�����ى 
وال�سلمة  االأم��������ن  م�������س���ت���وي���ات 

والبيئة ملرتادي �سواطئ االإمارة.
اأنها  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز  بلدية  واأك����دت 
�سباحة  منطقتي  اف��ت��ت��اح  اأجن����زت 
مربعا  م����رتا   7650 مب�����س��اح��ة 
ي�سمح  ال����واح����دة مم���ا  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
بال�سباحة  ب��اال���س��ت��م��ت��اع  ل����ل����زوار 
وم��ي��اه ال��ب��ح��ر واال����س���رتخ���اء على 

ملرتاديه،  ال�������س���ع���ادة  حت��ق��ق  ال���ت���ي 
اأهمية  ذل��ك  راع��ت يف  اأنها  م�سرية 
وال�سلمة  االأم���ن  معايري  اإي��ج��اد 
فريق  توفري  خلل  من  للجمهور 
اإن��ق��اذ م��درب وم��وؤه��ل من الرجال 
االأ�سخا�س  مل�����س��اع��دة  وال�����س��ي��دات، 
الذين قد يحتاجون الأي م�ساعدة 
ال�سباحة  ريا�سة  ممار�ستهم  اأثناء 
اجلميل  ب���ال�������س���اط���ئ  وال����ت����م����ت����ع 

واالأنيق.
ال�ساطئ  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ������س�����ارت 
ال�سواطئ  ����س���اأن  ����س���اأن���ه  اجل���دي���د 
االأخرى يف اأبوظبي ي�سمح ملرتاديه 
ال�سم�س،  م��غ��رب  حتى  بال�سباحة 
رواد  ب��اإم��ك��ان  التوقيت  ه��ذا  وب��ع��د 
ال�ساطئ ق�ساء اأجمل االأوقات على 

ال�ساطئ خارج املياه.
ال�سواطئ  ب���رواد  البلدية  واأه��اب��ت 
على  احل��ف��اظ  يف  امل�ساهمة  اأهمية 
����س���واط���ئ اأب���وظ���ب���ي ال���ع���امل���ي���ة من 
والقوانني  باللوائح  االلتزام  حيث 

باأ�سهى  واال���س��ت��م��ت��اع  ل��ل���س��رتخ��اء 
املاأكوالت.

لكرة  ملعب  ال�ساطئ  ي�سم  كما 
القدم،  وكرة  الطائرة  وكرة  ال�سلة 
ريا�سية  جتهيزات  اإىل  باالإ�سافة 

ال�ساطئ.
اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  وت���ت���ي���ح 
للجمهور الدخول باملجان ل�ساطئ 
فيه  ت���ت���واف���ر  ح��ي��ث  ال���ب���ح���ر(،  )َع 
للزوار  مفتوحة  ع�سرية  مناطق 

موجودة يف الهواء الطلق، ومنطقة 
األعاب اأطفال، وممرات للم�سي على 

امتداد ال�ساطئ.
واأكدت البلدية اأن ال�ساطئ اجلديد 
ت���ت���واف���ر ف���ي���ه ج���م���ي���ع اخل����دم����ات 

املتحدة اإ�سافًة اإىل املجل�س الوطني 
ل���لإع���لم. و���س��ارك��ت ال���وف���ود على 
من  �سل�سلة  يف  اأي�����ام  اأرب���ع���ة  م���دى 

ووزارة  »توفور54«  ب���اأب���وظ���ب���ي 
واملجل�س  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري 
اململكة  يف  االإم���ارات  ل�سباب  العاملي 

التي  القمة  يف  النقا�سية  اجلل�سات 
مع  العلقات  لبناء  فر�سة  �سكلت 

ال�سباب من خمتلف اأنحاء العامل.

واملعايري  املوا�سفات  ذات  اأبوظبي 
ن��ال��ت عن  ق��د  العاملية  واخل��دم��ات 
العلم  ����س���ارة  وا���س��ت��ح��ق��اق  ج�����دارة 
متنح  ال  دولية  �سارة  وهي  االأزرق، 
حتقق  ال���ت���ي  ال�������س���واط���ئ  اإىل  اإال 
وال�سلمة  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ع��اي��ري  ك��اف��ة 
الراقية، وهذا  واالأم��ن واخلدمات 
واعتزاز  ي�سكل م�سدر فخر  االأمر 

امل����ن����ظ����م����ة الرت�������ي�������اد ال���������س����واط����ئ 
بالنظافة  يتعلق  فيما  وخ�سو�سا 
املدينة،  ومظهر  لل�ساطئ  العامة 
والعمل  البحرية،  البيئة  وحماية 
مع البلدية واجلهات املخت�سة من 
باأبهى  �سواطئنا  ع��ى  االإب��ق��اء  اأج��ل 

واأرقى �سورها.
�سواطئ  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 

على  ومتيزها  اأبوظبي  ب��اإجن��ازات 
علينا  وي��ل��ق��ي  ال���ع���امل���ي،  امل�����س��ت��وى 
نحافظ  ك��ي  كمجتمع  م�����س��ووؤل��ي��ة 
على هذا االإجناز ونطوره ونرتقي 
به اإىل اأعلى املراتب وذلك حتقيقاً 
لقيم امل�سوؤولة املجتمعية وال�سراكة 
الرتفيهية  م���راف���ق���ن���ا  ����س���ون  يف 

واخلدمية.
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•• دبي -وام:

تتمتع  اأ�سبحت  ال��روب��وت��ات  اأن  رغ��م 
مب�ستويات عالية من الدقة والذكاء 
اال���س��ط��ن��اع��ي، وق������درة ف��ائ��ق��ة على 
كبديل  امل��ه��ام  م��ن  كبري  بعدد  القيام 
حتتاج  ت������زال  ال  اأن����ه����ا  اإال  ل��ل��ب�����س��ر، 
وما  تعطلها،  ح��ال  الب�سري  العن�سر 
ك����ان م���ن امل��م��ك��ن ت���واج���د اأك�����رث من 
200 روبوت يف مكان واحد جتمعهم 
والذكاء  ل��ل��روب��وت��ات  ال��ع��امل  بطولة 
االإ�سطناعي فري�ست جلوبال املقامة 
يف دبي، من دون توفري فريق خمت�س 
وت�سهيل  واالإ���س��لح،  الدعم  لتوفري 

كافة العقبات اأمام املت�سابقني.
عيادة  ب����وج����ود  ال���ب���ط���ول���ة  ومت����ي����زت 
اإم����ارات����ي����ا   25 ت�����س��م  ل���ل���روب���وت���ات 
التقنية  امل�����س��اك��ل  ب��اإ���س��لح  ي��ق��وم��ون 

اأك������رث من  ت����واج����ه  اأن  ال���ت���ي مي���ك���ن 
1500 مت�سابق ميثلون 191 دولة 
م�ساركة، لتكون العيادة مبثابة القلب 

الناب�س للبطولة.
تقنيني  خ�������رباء  ال����ع����ي����ادة  وت�������س���م 
يوفرون كافة اأنواع الدعم والفح�س 
والتدخل  ال��غ��ي��ار  ق��ط��ع  وا���س��ت��ب��دال 
الطارئة  امل�����س��اك��ل  ال�����س��ري��ع الإ���س��لح 
م�ستويات  اأعلى  العيادة  ت�سمن  حتى 
التاأكد  وي���ت���م  ل���ل���روب���وت���ات  اجل������ودة 
م��ن م��ب��داأ ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س ب��ني كافة 
امل�ساركة  العامل  دول  من  املت�سابقني 
ح�سة  واأو������س�����ح�����ت  ب���ال���ف���ع���ال���ي���ات. 
بعيادة  التقني  الفريق  قائدة  م�سبح 
الروبوتات ان العيادة لديها 4 اأق�سام 
اأن������واع الدعم  ل��ت��وف��ر ك��اف��ة  ف��رع��ي��ة 
وق�سم  الور�سة،   : وه��ي  للمت�سابقني 
باالإ�سافة  والتفتي�س  ال��غ��ي��ار،  قطع 

ال�سريع يف  للتدخل  نوعي  فريق  اإىل 
احلاالت الطارئة.

باإ�سلح  قامت  العيادة  اأن  واأ���س��اف��ت 
120 روب���وت���ا  م���ن  اأك�����رث  وف��ح�����س 
من  االأول  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  خ����لل 
والذكاء  ل��ل��روب��وت��ات  ال��ع��امل  بطولة 
اأغلب  اأن  اإىل  م�سرية  واال�سطناعي، 
دعم  ت��ت��م��ث��ل يف  االأع�����ط�����ال  ح������االت 
للربجميات واإ�سلح اأجهزة التحكم، 

وا�ستبدال البطاريات.
واأو����س���ح���ت اأن ال���وق���ت امل�����س��ت��غ��رق يف 
الب�سيطة  التقنية  امل�����س��اك��ل  اإ���س��لح 
ل���ل���روب���وت ال ي��ت��ع��دى اأك�����رث م���ن 5 
املخت�س  الفريق  يقوم  حيث  دق��ائ��ق، 
اإ�سلحه  ب��ع��د  ال����روب����وت  ب���اإر����س���ال 
والتاأكد  لتجربته  التفتي�س  لق�سم 
من اإ�سلحه بحيث ال يتكرر العطل 
بينما  املناف�سات.  خ��لل  اأخ���رى  م��ره 

ي�ستغرق وقت اإ�سلح امل�ساكل املعقدة 
ما بني 10 اإىل 20 دقيقة.

التقني  ال����ف����ري����ق  ق�����ائ�����دة  واأك����������دت 
اأم�����ام  اأب����واب����ه����ا  ف��ت��ح��ت  ال���ع���ي���ادة  اأن 
املعايري  بع�س  وح���ددت  امل��ت��ط��وع��ني، 
ل��لن�����س��م��ام ل��ف��ري��ق��ه��ا، واأه���م���ه���ا اأن 
ميتلك املتطوع خربة تقنية �سابقة يف 
العيادة  اأن  الفتة  الروبوتات،  اإ�سلح 
ي��ري��د االن�سمام  ب��ت��دري��ب م��ن  ت��ق��وم 
يف  امل�ساركة  الفرق  اأع�ساء  من  اإليها 

البطولة.
وبدورها، ذكرت اأحلم احلمادي من 
اإن  ال��روب��وت��ات  بعيادة  ال��ور���س��ة  ق�سم 
القيام  هي  االأ�سا�سية  الور�سة  مهمة 
باأعمال الق�س واللحام وفك وتركيب 
ب��ا���س��ت��خ��دام من�سار  ال���روب���وت  اأج����زاء 
احلاالت  اأغ��ل��ب  وتتمثل  اإل���ك���رتوين، 
ال��ت��ي ت����رتدد ع��ل��ى ال��ور���س��ة يف ق�س 

اأجزاء من الروبوت حتى تتنا�سب مع 
الطول  حيث  من  املطلوب  الت�سميم 
واحلجم بح�سب لوائح جلنة التحكيم 
ل��ل��ب��ط��ول��ة وم���ن ج��ان��ب��ه او����س���ح عبد 
العزيز الطنيجي من ق�سم التفتي�س 
يف العيادة ان الق�سم يقوم بالتفتي�س 
امل�ساركة  ال����روب����وت����ات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
اإىل  باالإ�سافة  جودتها  م��ن  وال��ت��اأك��د 
يف  امل�ستخدمة  ال��ق��ط��ع  ع���دد  فح�س 
للفريق،  به  امل�سرح  ال��روب��وت��ات  بناء 
باإ�سدار  يقوم  التفتي�س  ق�سم  اأن  كما 
رخ�سة موؤقتة للروبوت بعد الفح�س 
جديدة.  مناف�سة  ك��ل  يف  للم�ساركة 
الفتا اأن الق�سم يقوم بالتفتي�س على 
كل الفرق امل�ساركة للتاأكد من وجود 
جهازين للتحكم فقط وذلك بح�سب 
يتوفر  حتى  امل�سابقة  و�سروط  لوائح 

مبداأ تكافوؤ الفر�س بني امل�ساركني.

فريق التدخل ال�شريع.
من  ال�سحي،  ح�سة  ذك���رت  وب��دوره��ا 
عيادة  يف  ال�������س���ري���ع  ال���ت���دخ���ل  ق�����س��م 
 8 م��ن  ي��ت��ك��ون  الق�سم  اأن  ال���روب���وت، 
اإ�سلح احلاالت  تقنني مدربني على 
ال��ط��ارئ��ة يف اأ����س���رع وق���ت م��ن خلل 
ميكن  قليلة  وفح�س  اإ���س��لح  اأدوات 

نقلها اإىل موقع الفريق امل�سارك.
للق�سم  الرئي�سية  املهمة  اأن  واأ�سافت 
موقع  يف  ال�������س���ري���ع  ال����ت����دخ����ل  ه�����ي 

االأعطال  امل�����س��ارك��ة الإ���س��لح  ال��ف��رق 
الدخول  ق��ب��ل  وامل��ف��اج��ئ��ة  ال���ط���ارئ���ة 
ل��ل��م��ن��اف�����س��ات ب���دق���ائ���ق، م�����س��رية اإىل 
ا�ستطاع  ال�سريع  ال��ت��دخ��ل  ف��ري��ق  اأن 
خ������لل وق������ت ق���ي���ا����س���ي يف اإ�����س����لح 
روبوتا خلل   25 اأك��رث من  و�سبط 
فعاليات اليوم االأول ومت االإ�سلح يف 
اأغلب احلاالت  الفرق ومتثلت  موقع 
اعدادت  �سبط  يف  ال��ط��ارئ��ة  التقنية 
فاطمة  وا���س��ارت  للروبوت.  ال�سبكات 
حم���م���د م����ن ق�����س��م ق���ط���ع ال���غ���ي���ار يف 

عيادة الروبوتات اإىل ان الق�سم يقوم 
التقنية  الغيار  قطع  كافة  با�ستبدال 
للروبوت، ويحتوى خمزن ق�سم قطع 
150 نوعا  م���ن  اأك����رث  ع��ل��ى  ال��غ��ي��ار 
قطعة  األ����ف   50 ب��اإج��م��ايل  خمتلفا 
الروبوتات  واإ����س���لح  ل��دع��م  ب��دي��ل��ة 
امل�ساكل  اأغلب  اأن  واأ�سافت  امل�ساركة. 
هي  الق�سم  ا�ستقبلها  ال��ت��ي  التقنية 
اخلا�سة  البطاريات  ا�ستبدال  طلبات 
ا�ستبدال  اإىل  باالإ�سافة  بالروبوتات 

حمركات الروبوت.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

فعاليات  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  تنطلق 
املخيم املجاين الذي تنظمه م�ست�سفى 
راأ�س اخليمة للتوعية احلد من انت�سار 
البدانة، التي ت�سيب عدداً كبرياً من 
يف  املقيمني  م��ن  واالأط��ف��ال  البالغني 

االإمارات يف االآونة االأخرية.
والفعاليات التي موعدها من ال�ساعة 
4 وحتى 6 م�ساًء تنتهي يوم الثلثاء 
التابع  ’روفتوب‘  مقهى  يف   ، ال��ق��ادم 

م�ست�سفى  يف  بالعيون  العناية  ملركز 
راأ�س اخليمة. 

 ويفتح املخيم اأبوابه جلميع املقيمني 
مبداأ  م�����راع�����اة  )م�����ع  االإم�����������ارات  يف 
حيث  اأواًل(،  ي�سجل  مل��ن  االأف�����س��ل��ي��ة 
يح�سل امل�ساركون على خدماٍت طبيٍة 
الدم  �سكر  حتليل  تت�سمن  جم��ان��ي��ة 
املنبه  ال��ه��رم��ون  وفح�س  الع�سوائي، 
للغدة الدرقية عند اللزوم، باالإ�سافة 
واالأنظمة  املجانية  اال�ست�سارات  اإىل 
الغذائية املتكاملة واالإر�سادات املتعلقة 

بالتدريبات البدنية. 
ن�سبة  ���س��در  اإخ��ب��اري  لتقرير  ووف��ق��اً 
االأطفال ممن يعانون من زيادة الوزن 
يف االإم��ارات اإىل %40، فيما اأ�سارت 
 70% ي��ق��ارب  م��ا  اأن  درا���س��ة حديثة 
االإم���ارات���ي���ني م�سابون  ال�����س��ب��اب  م��ن 
االإح�سائيات  ه��ذه  وُتظهر  بالبدانة. 
املُقلقة احلاجة امللحة لت�سليط ال�سوء 
والتي  ال�����س��ح��ي��ة،  امل�سكلة  ه���ذه  ع��ل��ى 
كاأمرا�س  اأخ����رى  ب��اأم��را���ٍس  تت�سبب 

القلب وال�سكري.

املخيم،  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م��ع��ر���س  ويف 
الرئي�س  �سّديقي،  ر�سا  الدكتور  قال 
التنفيذي ملجموعة ’اربيان هيلث كري 
مل�ست�سفى  التنفيذي  وامل��دي��ر  جروب‘ 
ال���ب���دان���ة من  “تعد  اخل��ي��م��ة:  راأ������س 
املتفاقمة وعالية اخلطورة،  الظواهر 
على  للوفيات  رئي�سياً  عامًل  وت�سكل 
املجتمع  اأن  واأعتقد  العامل.  م�ستوى 
اأنه  اإال  للبدانة،  ال�سلبية  االآث���ار  يعي 
اأن  اإىل  ال���ك���ايف  االه��ت��م��ام  ي��ول��ي��ه��ا  ال 
ح��ق��ي��ق��ي. يحق  ت��ه��دي��د  اإىل  ت��ت��ح��ول 

�سحية  ب��ح��ي��اة  ينعم  اأن  اإن�����س��ان  الأي 
اخليارات  ات��خ��اذ  فيه  ي�سهل  ع��امٍل  يف 
ال�سحيحة، ولكن ي�سعب علينا اتباع 
ن��ظ��ام غ��ذائ��ي �سحي ون�����س��ط يف ظل 
اخلطى،  �سريعة  املدنية  حياتنا  منط 
بالبدانة  اإىل االإ�سابة  وهذا ما يوؤدي 
وت�سكل  ال�����س��ح��ي��ة.  واال����س���ط���راب���ات 
طريقة  ب��ال��ب��دان��ة  التوعية  خميمات 
خو�س  نحو  النا�س  ت�سجيع  يف  فعالة 
اتباع  وم�ساعدتهم يف  العلج،  جتربة 

منط حياة �سحي«. 

االخت�سا�سات  متعددة  هيئة  ت��ت��وىل 
اخليمة  راأ����س  م�ست�سفى  خ���رباء  م��ن 
امل��خ��ي��م، حيث  ع��ل��ى  االإ����س���راف  مهمة 

بالطرق  امل�ساركني  بتعريف  �ستقوم 
املختلفة لعلج البدانة منذ مراحلها 
لي�سبحوا  العون  لهم  وتقدم  املبكرة، 

ق���ادري���ن ع��ل��ى م��لح��ظ��ة االأع���را����س 
ظواهر  اإىل  حت��ول��ه��ا  ق��ب��ل  االأول����ي����ة 

خطرية. 

•• دبي-الفجر: 

عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  اعتمدت 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي������ر  ب��وح��م��ي��د 
ل�سنة   304 رق����م  وزاري�������ا  ق������رارا 
2019 باإ�سهار جمعية املخرتعني 
االإماراتية  ويكون مقرها الرئي�سي 
يف دب�����ي ودائ���������رة ن�����س��اط��ه��ا دول����ة 
تعمل  امل��ت��ح��دة   العربية  االإم�����ارات 
التطوعي  ال���ع���م���ل  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
يف جم����ال االخ�������رتاع ون�����س��ر وعي 
االخرتاع واملعرفة ، ودعم القدرات 

الوطنية فيه .
االرتقاء  على  اجلمعية  تعمل  كما 
الفنية  ال��ن��اح��ي��ة  ب��امل��خ��رتع��ني م��ن 
وتطوير مهاراتهم من خلل اإقامة 

واملوؤمترات  املتخ�س�سة  ال�����دورات 
ال�سلة  ذات  وامل��ل��ت��ق��ي��ات  وامل��ع��ار���س 
للمخرتعني  ال�ُسبل  كافة  وت��وف��ري 
ودعمهم  اإخ����رتاع����ات����ه����م  الإب���������راز 

اإعلمياً وفنياً وقانونياً.
الرتكيز  اجل��م��ع��ي��ة  اه������داف  وم����ن 
على دور املخرتع يف املجتمع وجعله 
، وال�سعي الإيجاد  مثااًل يحتذى به 
كافة  امل��خ��رتع يف  ال�سباب  م��ن  رواد 

املجاالت.
باإن�ساء  اجل���م���ع���ي���ة  ����س���ت���ق���وم  ك���م���ا 
جماالت  يف  وج��وائ��ز  وط��ن��ي  �سجل 
وبدعم   ، امل��خ��ت��ل��ف��ة  االإخ�����رتاع�����ات 
وتدريب  وت��ط��وي��ر  اإع������داد  ب���رام���ج 
جمال  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال�����ك�����وادر 
وا�ستثمار  وت��ن��م��ي��ة   ، االخ���رتاع���ات 

االخرتاعات بذاتها اأو بامل�ساركة مع 
االآخرين.

وف��ق��ا لقرار  وت�����س��ط��ل��ع اجل��م��ع��ي��ة 
للجهات  امل�����س��ورة  بتقدمي  االإ���س��ه��ار 
احل���ك���وم���ي���ة وغ�����ري احل���ك���وم���ي���ة يف 
جم����االت االخ����رتاع����ات ، واإ����س���دار 
املتخ�س�سة  االإع����لم����ي����ة  امل��������واد 
ل��ن�����س��ر امل��ع��رف��ة وال���وع���ي يف جمال 
ب��رام��ج علمية  ، وت��ب��ن��ى  االإخ�����رتاع 
متخ�س�سة لتاأهيل ال�سباب لي�سلوا 
اإىل اإخرتاعات تفيد الب�سرية ، مع 
التعليمية  املوؤ�س�سات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
والهيئات  ال��ع��لق��ة  ذات  واجل��ه��ات 
ومتثيل   ، االأخ�����������رى  ال���ر����س���م���ي���ة 
املحافل  يف  االماراتيني  املخرتعني 

الدولية.

وعرب من جانبه املخرتع االإماراتي 
رئي�س  جم�������ان  ع�����ب�����داهلل  اح�����م�����د 
عن  للجمعية  التاأ�سي�سية   اللجنة 
واهتمام  ال��ك��ب��ري حل��ر���س  ت��ق��دي��ره 
تنمية  وزي��ر  بوحميد  معايل ح�سة 
املجتمع و�سعادة ح�سة تهلك وكيل 
الوزارة ل�سوؤون التنمية االجتماعية 
ادارة  امل��ن��اع��ي م��دي��ر  و���س��ع��ادة حمد 
اجلمعيات ذات النفع العام واالأ�ستاذ 
اأح��م��د اخل����دمي ن��ائ��ب امل��دي��ر على 
اإ�سهار  للجهود  دعمهم اللحمدود 
الأع�ساء  التهنئة  وق��دم   ، اجلمعية 
التاأ�سي�سية  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

جلمعية املخرتعني االماراتية .
وق��ال امل��خ��رتع اأح��م��د جم��ان : تعد 
ج��م��ع��ي��ة امل���خ���رتع���ني االم���ارات���ي���ة 

االمارات  اهتمامات  رواف���د  اح��دى 
والذكاء  واالبتكار  باالخرتاع  اليوم 
اال�سطناعي  وبالبحث العلمي بعد 
ان توجته بتكرمي القيادة الر�سيدة 
الأوائل املخرتعني يف برنامج اأوائل 
االإم��ارات ال�سنوي يف دورت��ه االأوىل 
زايد  ب��ن  حممد  جامعة  وب��اط��لق 
وا�ستحداث  اال���س��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
م���ن�������س���ب وزي����������ر دول����������ة ل����ل����ذك����اء 
اال���س��ط��ن��اع��ي واط����لق ع���ام و�سهر 
الدولة  وحر�س   ، للبتكار  �سنوي 
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  خ���لل  م���ن 
ع��ل��ى ن�����س��ر وت��ع��زي��ز روح االخ����رتاع 
اجل����دي����د  اجل����ي����ل  واالب�����ت�����ك�����ار يف 
وتنظيم الدولة املزيد من حتديات 
ا�ست�سافة  واب����رزه����ا   امل��خ��رتع��ني 

واالأربعني  للرابعة  ال���دورة  ال��دول��ة 
وتنظيم  العاملية  امل��ه��ارات  مل�سابقة 
والتدريب  للتعليم  ظبي  اأب��و  مركز 
التقني و املهني “ اكتفت “  لتحدي 
موؤ�س�سة  وتنظيم  االإم��ارات  مهارات 

االمارات ملهرجان بالعلوم نفكر.
وك�����س��ف امل��خ��رتع االإم���ارات���ي اأحمد 
الوليدة  اجلمعية  اأم����ام  اأن  جم���ان 
جم�����م�����وع�����ة م�������ن امل�����������س�����وؤول�����ي�����ات 
اإن�������س���اء �سجل  وال���ت���ح���دي���ات م��ن��ه��ا 
جم�������االت  يف  وج��������وائ��������ز  وط������ن������ي 
برامج  ودعم  املختلفة  االإخرتاعات 
الكوادر  وت���دري���ب  وت��ط��وي��ر  اإع�����داد 
االخرتاعات  جم��ال  يف  املتخ�س�سة 
وت��ن��م��ي��ة وا���س��ت��ث��م��ار االخ����رتاع����ات 

بذاتها اأو بامل�ساركة مع االآخرين.

ومن االأهمية اأن تتبنى تبنى برامج 
ال�سباب  لتاأهيل  متخ�س�سة  علمية 
تفيد  اإخ������رتاع������ات  اإىل  ل��ي�����س��ل��وا 
املوؤ�س�سات  م��ع  وال��ت��ع��اون  الب�سرية 
العلقة  ذات  واجل��ه��ات  التعليمية 
والهيئات الر�سمية االأخرى ومتثيل 
املحافل  يف  االماراتيني  املخرتعني 

الدولية. 
وج�������������اءت ج����م����ع����ي����ة امل����خ����رتع����ني 
االم���ارات���ي���ة ث��م��رة اجن�����ازات �سباب 
االمارات املخرتعني العاملي وفوزهم 

املتقدمة  امل��ي��دال��ي��ات  م��ن  بالعديد 
لتو�سيات  م���ي���دان���ي���ة  وت����رج����م����ة 
املخرتع  عليه  ا�سرف  ناجح  ملتقى 
االماراتي احمد جمان ع�سو قائمة 
اأوائ��ل االإم���ارات وجمع له املهتمني 
مايو  م����ن  ال���ث���ال���ث  يف  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
ال��ذي دعا اىل قيامها واىل  املا�سي 
املخرتع  دور  على  ال��رتك��ي��ز  اهمية 
يحتذى  م��ث��ااًل  وجعله  املجتمع  يف 
به وال�سعي الإيجاد رواد من ال�سباب 

املخرتع يف كافة املجاالت .

اأكد اأن العلوم والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات هي م�شتقبل العامل

دين كامني : دبي جنحت با�صت�صافة �أكر و�أف�صل ن�صخة لبط�لة �لعامل للروب�تات و�لذكاء �ل�صطناعي فري�صت جل�بال 
•• دبي -وام:

���س��ك��ل��ت احل���ل���ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ت��ي اب��ت��ك��ره��ا دي���ن ك��ام��ني امل���خ���رتع وخبري 
يف  الفقري  العمود  عاماً،   68 العمر  من  البالغ  االأعمال  ورائ��د  التكنولوجيا 

ت�سغيل جميع اآالت غ�سيل الكلى و%80 من م�سخات االأن�سولني يف العامل.
اال�سطناعي  والذكاء  للروبوتات  العامل  بطولة  اأ�س�س  ال��ذي  الرجل  ي��زال  وال 
تواجه  التي  الكبرية  للتحديات  احللول  اإيجاد  على  عازماً  جلوبال،  فري�ست 
الب�سرية، و�سهيته لتغيري العامل متقدة حتى اليوم، ما يظهر جلياً يف البطولة 

التي ت�ست�سيف دبي دورتها الثالثة.
وت�ست�سيف هذه البطولة العاملية ال�سبيهة بدورات االألعاب االأوملبية، الطلب 
ممن ترتاوح اأعمارهم بني 14و 18 عاماً، من جميع اأنحاء العامل، يف مناف�سة 
البتكار روبوتات وامل�ساركة بها يف �سل�سلة من التجارب والفعاليات التي ميكن 
اليوم،  الكوكب  تواجه  التي  التحديات  الأك��رب  اإج��اب��ات  تقدم  ورمب��ا  تعالج،  اأن 
وتركز دورة العام احلايل على مو�سوع حماية املحيطات. ويقول كامني : هذه 
املرة الثانية فقط التي يقام فيها هذا احلدث يف مدينة خارج الواليات املتحدة 
االأمريكية، وقد وعدت دبي با�ست�سافة اأف�سل ن�سخة لهذه البطولة واأوفت بهذا 
الوعد!”، وي�سيف : من ال�سهولة مبكان اأن نرى ملاذا ا�ستطاعت دبي اأن حتول 
هذه الفعالية اإىل جناح باهر، فمن املعروف اأن دبي هي الوجهة التي ت�ست�سيف 
النا�سئة،  التقنيات  تطوير  جهود  وحتت�سن  املرموقة  التكنولوجية  الفعاليات 

واإذ تتمتع االإمارة مبوقع ا�سرتاتيجي و�سط العامل، فثمة طموح كبري لتحويل 
احلالية  الن�سخة  و�سهدت  ال�سباب”.  بقيادة  للبتكار  عاملي  مركز  اإىل  دب��ي 
امل�ستقبل،  دبي  موؤ�س�سة  اإ�سراف  حتت  اأرينا  ف�ستيفال  يف  تنظم  التي  للبطولة 
زيادة كبرية بن�سبة %42 يف عدد امل�ساركني عن الدورة ال�سابقة الذي اأقيمت 
يف ا�ستاد مدينة مك�سيكو �سيتي االأوملبي العام املا�سي، و�ساركت فيها فرق من 
191 فريقاً مكونا من خم�سة  العام احلايل،  ي�سارك يف دورة  اإذ  135 دولة، 
جاءوا  العامل  اأنحاء  جميع  من  طالب  طلب، ما يبلغ جمموعه نحو 1500 
اإىل دبي ليكونوا جزءاً من هذا احلراك العاملي الهادف لتنمية ال�سباب وتعزيز 
تاأ�سي�س  اإىل كامني، جاء  البيئية. وبالن�سبة  التكنولوجي واال�ستدامة  التطور 
جلوبال” عام 1989 انطلقاً من رغبته مبنح ال�سباب االأمريكي  “فري�ست 
االأدوات والتحفيز اللزمني لفتح اآفاق الوظائف امل�ستقبلية املدعومة بتقنيات 
اإليه كامني  اأ�سار  الذكاء اال�سطناعي، وقد كان العامل االأكرث حتفيزاً هو ما 
باأنهم ينظرون  “ يتميز املخرتعون  الثقافية”. ويقول كامني:  “االأزمة  باأنه 
اإىل التحديات ذاتها ب�سكل خمتلف عن باقي االأ�سخا�س، فاالبتكارات الكبرية 
ال تنبع من تقنيات جديدة متاماً، واإمنا من اإعادة تعريف امل�سكلة نف�سها، لقد 
كانت املخاوف الرئي�سية يف الواليات املتحدة قبل 30 عاماً تكمن يف ما و�سفته 
اإذ كان  و�سائل االإع��لم باأنها اأزمة تعليم، لكن مل تكن هناك اأزمة يف التعليم، 
ثقافية”.  اأزم��ة  لدينا هي  كانت  التي  االأزم��ة  اإن  املدّر�سني،  العديد من  هناك 
الريا�سة، وهكذا  االإع��لم تركيزها فجاأة على  “ لقد �سّبت و�سائل   : واأ�ساف 
املده�سة وجتارب  ال�����س��ور  بف�سل  م��ت��وف��راً  ال��رتف��ي��ه  م��ن  ج��دي��د  �سكل  اأ���س��ب��ح 

األعاب  اأ�سبحت  لقد  عامليني،  جنوماً  الريا�سيون  اأ�سبح  كما  املميزة،  امل�ساهدة 
مثل البي�سبول وكرة القدم االأمريكية هاج�س كل النا�س يف الواليات املتحدة، 
ال�سلة  كرة  دوري  نهائيات  يعقد جل�ساته خلل  االأمريكي ال  الكونغر�س  حتى 
القطاع  للعاملني يف  اأن يحدث هذا  تخيل  NBA، هل ميكنك  للمحرتفني 
�سركة  جن��اح  واأ���س��ه��م  ال”.  بالطبع  العلماء؟  اأو  امل��خ��رتع��ني  اأو  التكنولوجي 
العامل،  انتباه  ا�ستقطاب  يف  عملها  على  ع��ام��اً   28 اأول  خ��لل  “فري�ست” 
وا�ستطاع كامني اأن يو�سع عمل ال�سركة على ال�ساحة العاملية من خلل حتدي 
“فري�ست جلوبال” العاملي الذي بداأ يف عام 2017. ويلقى التحدي دعماً من 
جمل�س اإدارة مكون من روؤ�ساء تنفيذيني من كندا واملك�سيك وال�سرق االأو�سط، 
قدرات  لتطوير  ال�سغف  نف�س  “ي�ساركونني  جميعاً  اإنهم  كامني  يقول  حيث 
ال�سباب”، وهكذا اأ�سبح للتحدي تاأثري ملمو�س على اأر�س الواقع”. واأوىل دين 
كامني اهتمامه مل�ساألة حتديد االأدوار النموذجية، واملن�سات املوثوقة لقطاعات 
زيادة  اأ�سا�سية يف  �ستكون  والتي  والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات،  العلوم 
ي�سطلع  التي  االأدوار  اإن  امل�ستقبل، حيث  االقت�سادي يف  والنمو  العمل  فر�س 
بها ال�سباب املحرتفون يف الريا�سيات والتكنولوجيا واالخرتاع مل جتد املن�سة 
امللئمة التي ت�سمن و�سولها اإىل جمهور عاملي، بالطريقة نف�سها التي حظي 

بها جنوم كرة القدم، اآرون رودجرز وتوم برادي وليربون جيم�س.
وقال كامني: “ كان ذلك حمّط تركيزنا، فنحن هنا يف مناف�سة �سخمة حقاً، 
ونريد اأن مننح ال�سباب من�سة ت�سمن ح�سولهم على امل�سار املهني امللئم على 
اأ�سا�سي،  ب�سكل  االأم��ر  هذا  فهم  ي�ساء  ما  غالباً  تعلمون،  وكما  الطويل،  امل��دى 

فالكثري من ال�سباب يطمحون للعب يف بطولة احتاد كرة القدم االأمريكي اأو 
يف الدوري االأمريكي للمحرتفني، اأو غريها من البطوالت الكربى، اأو لتقدمي 
عرو�سهم الريا�سية اأو املو�سيقية اخلا�سة اأمام اآالف امل�ساهدين، ولكن فر�س 
اإذاً، ملاذا ال نوفر هذا احلما�س والطموح اأي�ساً يف  حتقيق ذلك �سئيلة للغاية. 

جماالت العلوم والتكنولوجيا واالخرتاع؟«.
والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم  ثقافة  فيها  كانت  اأوقاتاً  �سهدنا   “ واأ�ساف: 
لي�ست  املجاالت  هذه  باأن  ال�سائد  للت�سور  نظراً  للفتيات،  منّفرة  والريا�سيات 
جذابة. ومن ناحية اأخرى، مت اإبعاد ال�سباب عنها اأي�ساً بعد ظهورهم ب�سورة 

املهوو�سني اأو املفتقرين اإىل الطموح«.
وتابع موؤ�س�س البطولة: “ يجب اأن يتغري كل ذلك، واالأم��ر ال يتلق باأزمة يف 
التعليم فقط، بل ينبغي علينا اأن ن�سع هوؤالء ال�سباب يف مو�سع ي�سعرون فيه 
باأنهم يحظون باالهتمام، والتغطية االإعلمية االإيجابية التي يحظى بها جنوم 
الفن والريا�سة”. ويوؤكد كامني اأن تقدمي هذه املن�سة لل�سباب �سيحفزهم على 
احلالية  التكنولوجيا  على  �سيعملون  وباأنهم  �سبقوهم،  من  اإب��داع��ات  لتجاوز 

التكنولوجيا واإيجاد �سبل جديدة للروؤية والعي�س يف عامل امل�ستقبل.
ولي�س من ال�سعب ا�ستك�ساف الدوافع التي حترك كامني الذي يوؤكد اأن والدته 
البالغة من العمر 94 عاماً ما زالت تدّر�س، وي�سيف : “ اإنها ال تفوت فر�سة 
اإعطاءهم  ذل��ك الأن  تفعل  وه��ي  ال�سغار،  تعمل مع  ت��زال  باأنها ال  اأن تخربين 
ي�ستحق  الذي  الوحيد  املرياث  هو  للنجاح  والفكرية  والتقنية  الفنية  االأدوات 

العناء، والذي �سنخلفه من ورائنا على هذا الكوكب«.

مت�شابق  1500 لأجهزة  الفني  والفح�س  ال�شريع  والتدخل  لالإ�شالح  فرقا  ي�شكلون  اإماراتيا   25

عيادة �لروب�تات.. �لقلب �لناب�ش لتحدي فري�صت جل�بال

% �شباب اأوزان اأج�شامهم زائدة   و70  % اأطفال   40

م�صت�صفى ر�أ�ش �خليمة يطلق خميما يكافح �لبد�نة بخدمات �صحية جمانية 

اإ�شهار جمعية املخرتعني الإماراتية

ح�صة ب�حميد : �جلمعية ترتقي باملخرتعني وتنمي �بتكار�تهم وحتفظ حق�قهم ومتثلهم دوليا
اأحمد جمان : اجلمعية اأحد روافد الإمارات يف الذكاء ال�شطناعي والبحث العلمي والخرتاع

•• �صوكه -وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي 
ويل عهد راأ�س اخليمة، ظهر ام�س، ماأدبة الغداء التي 
مبنطقة  منزله  يف  عاي�س،  بن  �سامل  ال�ساعر  اأقامها 

�سوكة جنوبي اإمارة راأ�س اخليمة، تكرمياً ل�سموه.
بن  �سلطان  ال�سيخ   .. �سموه  جانب  اإىل  امل��اأدب��ة  ح�سر 
جمال بن �سقر القا�سمي مدير اإدارة �سوؤون املواطنني 
يف الديوان االأمريي براأ�س اخليمة، وال�سيخ اأرحمة بن 
�سعود بن خالد القا�سمي مدير الق�سم االإعلمي ملكتب 

�سمو ويل عهد راأ�س اخليمة، وال�سيخ حممد بن �سعود 
بن خالد القا�سمي، وال�سيخ حممد بن جمال بن �سقر 
القا�سمي، اإىل جانب عدد من كبار امل�سوؤولني واأعيان 

واأهايل املنطقة واملناطق املجاورة لها واملدعوين.
بزيارة  �سعادته  عن  عاي�س،  بن  �سامل  ال�ساعر  واأع��رب 
والتي  ل��ه،  وت�سريفه  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  عهد  ويل  �سمو 
ت��ع��رب ع���ن ن��ه��ج اأ���س��ي��ل وم���ت���وارث يف ال��ت��وا���س��ل بني 
..راجياً  االإم��ارة  مناطق  يف  القبائل  اأبناء  مع  القيادة 
اهلل العلي القدير، اأن يدمي على �سموه موفور ال�سحة 

وال�سعادة.

ويل عهد ر�أ�ش �خليمة يح�صر ماأدبة غد�ء �أقامها �صامل بن عاي�ش
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

بطولة  يف  ع���م���ان  ���س��ل��ط��ن��ة  ت�����س��ارك 
ال������ع������امل ل�����ل�����روب�����وت�����ات وال������ذك������اء 
التي  جلوبال  فري�ست  اال�سطناعي 
الدولية  املناف�سة  دب��ي  ت�ست�سيفها 
م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأك������رب 
العامل والتي تركز على اإيجاد حلول 
الروبوتات  علوم  با�ستخدام  مبتكرة 
اال�سطناعي  ال����ذك����اء  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
خا�سة  البيئية  للتحديات  للت�سدي 

يف حميطات العامل.
امل�سارك  ال���ع���م���اين  ال���ف���ري���ق  وف������از 
ال��ل��وات��ي ونا�سر  ي�����س��م ع��ل��ي  ال����ذي 
وملهم  ال�سخ�سي  واأح��م��د  احلب�سي 
الفهدي وامل�سرف �سلطان اخل�سيبي 
يف  ال�سلطنة  م��دار���س  م�ستوى  على 
اأرب�����ع ميادين  ���س��م��ل  ت��ق��ي��ي��م وط��ن��ي 
واللغة  وال��ت�����س��م��ي��م  ال���ربجم���ة  ه���ي 
م�ستوى  على  االجتماعي  والتوا�سل 

ُعمان للم�ساركة يف املناف�سات.
وقال املت�سابق علي اللواتي: فخورون 
دولة   190 م��ع  ال�سلطنة  بتمثيل 
يف ه��ذا احل���دث ال��ع��امل��ي ال���ذي ي�سم 
ال�سغوفني  ال��ع��امل  �سباب  م��ن  نخبة 

والريا�سيات  والعلوم  بالتكنولوجيا 
احلب�سي  نا�سر  املت�سابق  اأك���د  فيما 
من  ال���ع���م���اين  ال���ف���ري���ق  ه������دف  اأن 
وهو  امل�سابقة  من  اأبعد  هو  امل�ساركة 
اإيجاد حل حقيقي مل�سكلة تلوث مياه 
املخلفات  م���ن  وخ��ا���س��ة  امل��ح��ي��ط��ات 
احليتان  ت��ق��ت��ل  ال��ت��ي  البل�ستيكية 
بعد ابتلعها بكميات كبرية، ولذلك 
الإنتاج  التكنولوجيا  ا�ستخدام  ميكن 

البل�ستيك القابل للتحلل.
ال�سخ�سي فريى  اأحمد  املت�سابق  اأما 
اأن اإنقاذ املحيطات هو امل�سروع االأكرب 
الذي �سينعك�س اإيجاباً على اقت�سادات 
الطبيعية  ث��روات��ه��ا  ال���دول وح��م��اي��ة 
مثال  ���س��ارب��اً  ال��ربي��ة فيها  واحل��ي��اة 
حممية ال�سلحف يف ال�سلطنة التي 
ميكن للذكاء اال�سطناعي اأن ي�ساهم 
اإك��ث��اره��ا واحلفاظ  ن��ت��ائ��ج  ت��ع��زي��ز  يف 
عليها من االنقرا�س يف �سواحل �سبه 
اجلزيرة العربية والعامل، اإ�سافة اإىل 

احلفاظ على الرثوة ال�سمكية.
وق����ال امل��ت�����س��اب��ق م��ل��ه��م ال��ف��ه��دي اإن 
م�ستوى  م���ن  ال���دول���ي���ة  امل�����س��اب��ق��ات 
والذكاء  ل��ل��روب��وت��ات  ال��ع��امل  بطولة 
جلوبال  ف���ري����س���ت  اال����س���ط���ن���اع���ي 

التوا�سل  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����س��ه��م 
الثقافات  االآخ���ر واالن��ف��ت��اح على  م��ع 
ال��ع��امل��ي��ة ب��ح��ي��ث ن��ت��و���س��ع م���ن جمرد 
للتحديات  امل��ب��ت��ك��رة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد 
اإيجاد ثقافة  اإىل  الب�سر  تواجه  التي 
بناء  هدفها  م�سرتكة  اإن�سانية  ولغة 

م�ستقبل اأف�سل للب�سرية.
زاهر  �سلطان  الفريق  م�سرف  واأ�ساد 
التنظيمي  ب��امل�����س��ت��وى  اخل�����س��ي��ب��ي 
العاملي للبطولة مثنياً على املنظمني 
وفرق العمل التي ا�ستقبلتهم ورحبت 
ب��ه��م اأف�������س���ل ت��رح��ي��ب وم���ع���رب���ا عن 
�سكره لدبي ودولة االإمارات العربية 
املتحدة على ت�سهيل امل�ساركة يف هذا 

احلدث الدويل.
املهام  العماين  الفريق  اأع�ساء  ووزع 
التحدي  ان��ط��لق  منذ  بينهم  فيما 
 2019 اأك��ت��وب��ر   24 اخلمي�س  ي��وم 
بكفاءة وبراعة لو�سع حلول مبتكرة 
العاملي  ال���ت���ح���دي  يف  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ن��ق��ذ 
تقت�سر  ال  اإن�سانية  اأبعادها  غايتهم 
على حماية البيئة واحلياة البحرية 
الهندي  وامل��ح��ي��ط  ال���ع���رب  ب��ح��ر  يف 
عربية  دول  عليهما  ت��ط��ل  ال��ل��ذي��ن 
ُع��م��ان ودول���ة االإم����ارات  ه��ي �سلطنة 

العربية املتحدة وجمهورية اليمن بل 
�سون م�ستقبل املحيطات التي ت�سكل 
اأكرث من ثلثي م�ساحة كوكب االأر�س 
الروبوتات  تكنولوجيا  ب��ا���س��ت��خ��دام 
وح��ل��ول ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي التي 
امل��ن��اف�����س��ات على  ت��األ��ق��وا فيها خ���لل 
اإىل  و���س��ل��وا  حتى  ال��وط��ن��ي  امل�ستوى 
الت�سفيات  يف  ُع��م��ان  �سلطنة  متثيل 

النهائية على م�ستوى العامل.
ومي�����ك�����ن ل�����ل�����روب�����وت�����ات وال������ذك������اء 
اال�سطناعي اأن ي�ساعدا علماء احلياة 
البحرية على اكت�ساب قدرات جديدة 
متّكنهم  متقدمة  م��ه��ارات  وت��ط��وي��ر 
واأقرانهم م�ستقبًل من حتقيق ثلث 
اأمنيات .. االأوىل ا�ستخدام الروبوتات 
والقابلة  املاء  حتت  امل�سرّية  املتطورة 
الإعادة برجمة نف�سها والتعّلم االآيل 
وال�سروط  الت�ساري�س  مع  والتكّيف 
املختلفة يف ظلمة املياه العميقة حتى 
من  بها  التحكم  اإ���س��ارة  انقطاع  عند 
هذه  بيئة  عن  املزيد  ملعرفة  الياب�سة 
احليتان ومنط حياتها و�سرب االأعماق 
ال�سحيقة الآالف االأمتار حتت �سطح 
البحر حيث يبلغ ال�سغط م�ستويات 
قيا�سية قد توؤثر على قدرة االإن�سان 

با�ستخدام  ح��ت��ى  ا�ستك�سافها  ع��ل��ى 
الغوا�سات البحثية باهظة التكاليف 
الروبوتات  م���ن  م���ط���ورة  ن�����س��خ��ة  يف 
الواعية  ال��روب��وت��ات  ت�سّمى  ال��ذك��ي��ة 
الظروف  م��ع  التّكيف  ميكنها  ال��ت��ي 
حميطها  على  تطراأ  التي  اجل��دي��دة 
واإعادة برجمة عملياتها للتاأقلم مع 
دون  حولها  من  امل�ستجدة  املعطيات 

تدخل ب�سري.
اأم����ا االأم���ن���ي���ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ي�سعى 
ال����ف����ري����ق ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ف��ت��ت��م��ث��ل يف 
ا�ستخدام الذكاء اال�سطناعي يف ر�سم 
االإحداثيات  ت�سجل  �ساملة  خ��ارط��ة 
والقراءات املتوا�سلة حلركة احليتان 
االأحدب  احل��وت  تنقل  م�سار  لو�سع 
اجلنوبية  ال�����س��واح��ل  قبالة  ال��ع��رب��ي 
ل�سبه اجلزيرة العربية، مما �سي�سهم 
النادر  النوع  يف حماية م�ستقبل هذا 
اإرث وط���ن���ي يف  ي��ع��د مب��ث��اب��ة  ال�����ذي 
�سلطنة ُعمان جارة البحر ويف قائمة 
ال��ن��ادرة على م�ستوى  االأن���واع احلية 

العامل.
كما ياأمل الفريق العماين باأن يتمكن 
تطوير  ثالثة هي  اأمنية  من حتقيق 
تطبيقات الذكاء اال�سطناعي بحيث 

توؤّطر لغة احليتان احلدباء العربية 
ت�سمح  ق���ي���ا����س���ي���ة  خ�����وارزم�����ي�����ات  يف 
بتف�سري جزء من �سلوكياتها ودرا�سة 
والنغمات  امل��م��ي��زة  اأغنياتها  اأمن���اط 
الب�سرية  االأذن  التي تعجز  ال�سوتية 
م�سافات  وت�����س��اف��ر  ال��ت��ق��اط��ه��ا  ع���ن 
التوا�سل  لتتيح  امل����اء  حت��ت  ط��وي��ل��ة 
متطلبات  لفهم  جم��م��وع��ات��ه��ا،  ب��ني 
موائلها  وح��م��اي��ة  بيئتها  ا���س��ت��دام��ة 
الطبيعية من التلوث وارتفاع حرارة 

مياه البحار واملحيطات.
ويقول الفريق العماين اإن البحر كان 
دائما جزءا مهما من تاريخ ال�سلطنة 
واإرثها احل�ساري واالإن�ساين ومنهل 
خل����ريات����ه����ا وم�����������س�����درا ل����رثوات����ه����ا 

وم�سنعا لبحارتها املتمر�سني الذين 
وم�سلكا  امل���ع���م���ورة  م����وان����ئ  ج����اب����وا 
ل�����س��ف��ن��ه��ا ال���ت���ج���اري���ة ال���ت���ي خمرت 
اآ�سيا  يف  التجارة  حوا�سر  بني  عبابه 
واإفريقيا واأوروبا لذلك متثل حماية 
بيئة البحار واملحيطات من خمتلف 
ا�ستقرارها  ت��ه��دد  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
اأولوية تفر�س  وازدهار احلياة فيها، 
البتكار  ك��ف��ري��ق  االج���ت���ه���اد  ع��ل��ي��ه��م 
م�ستع�سية  مل�����س��اك��ل  ن��وع��ي��ة  ح���ل���ول 
مثل ارت��ف��اع درج��ة ح��رارة املحيطات 
التي  البل�ستيكية  النفايات  وتراكم 

ت�سب فيها.
للروبوتات  العامل  بطولة  وت�ستقبل 
فري�ست  اال����س���ط���ن���اع���ي  وال������ذك������اء 

دبي  موؤ�س�سة  تنظمها  التي  جلوبال 
وطالبة  ط��ال��ب   1500 للم�ستقبل 
اإىل   14 م��ن  العمرية  الفئة  �سمن 
190 دولة  اأك��رث من  �سنة من   18
اأي���ام م��ن 24 اإىل  على م��دى اأرب��ع��ة 
27 اأكتوبر 2019 يتناف�سون فيما 
بلدانهم  ف���رق مت��ث��ل  ���س��م��ن  ب��ي��ن��ه��م 
لل�ستفادة من تطبيقات تكنولوجيا 
يف  اال�سطناعي  وال��ذك��اء  الروبوتات 
للتحديات  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر 
اأف�سل  م�����س��ت��ق��ب��ل  و���س��ن��اع��ة  امل��ل��ّح��ة 
من  العام  هذا  دورة  وترّكز  للإن�سان 
اإيجاد حلول  الدولية على  املناف�سات 
الطبيعية  ال��ب��ي��ئ��ة  حل��م��اي��ة  ن��وع��ي��ة 

وخا�سة املحيطات.

•• ال�صارقة -وام:

ال�سيخ  ط���ي���ار  ال���رك���ن  ال����ل����واء  اأك�����د 
اأح���م���د ب���ن ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د ال 
نهيان رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  اأن  واالإح���ت���ي���اط���ي���ة 
حر�ست  واالح���ت���ي���اط���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
التدريبي  ال���ربن���ام���ج  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ت��اأخ��ذ معايري  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً، ح��ي��ث 
وخمتلف  ج���وان���ب���ه  ب��ك��ل  ال���ت���دري���ب 
م���ن اهتمام  ك���ب���رياً  اأ���س��ال��ي��ب��ه ح���ي���زاً 
الهيئة، وتعترب يف مقدمة اأولوياتها، 
اخلدمة  م�����س��روع  ت��ط��وي��ر  �سبيل  يف 

الوطنية ب�سكل م�ستمر.
اي�سا  ذل��ك  م��ن  الق�سد  ان  واأو���س��ح 
و�سع االأ�س�س ال�سحيحة والتخطيط 
املدرو�س على املدى القريب والبعيد 
مبا يتوافق مع توجهات وروؤى قيادتنا 
اال�سرتاتيجية  واالأه���داف  الر�سيدة 
طريق  ع����ن  ال���وط���ن���ي���ة،  ل���ل���خ���دم���ة 
واقعي  حتليل  على  مبني  تخطيط 
ملا �سهدته الدفعات ال�سابقة للخدمة 
الوطنية، مت�سمنة اخلدمة البديلة، 
اإ�سافة اإىل االجتماعات الدورية التي 
جهات  خمتلف  م��ع  الهيئة  تعقدها 
واخلا�سة  م��ن��ه��ا  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ع��م��ل 
وف��ّع��ال يف  رئي�س  دور  لها  ك��ان  ال��ت��ي 

اإجناح م�سروع اخلدمة الوطنية.
دورة  ت����خ����ري����ج  خ�������لل  ذل�������ك  ج�������اء 

ال���ث���ان���ي���ة ع�سر  ال���وط���ن���ي���ة  اخل����دم����ة 
الدرجة الطبية اخلام�سة يف مدر�سة 

ال�سرطة االإحتادية بال�سارقة.
وتاأتي هذه الدورة يف �سياق الربامج 
تطوير  اىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  التدريبية 
العلمية  امل�����س��ارك��ني  ق����درات  وتنمية 
املوكلة  ال���واج���ب���ات  الأداء  وال��ع��م��ل��ي��ة 
ب��ك��ل ك��ف��اءة و ر���س��م��ت الربامج  ل��ه��م 
التي مت و�سعها واقرارها  التدريبية 
وف������ق خ���ط���ط م����درو�����س����ة ت����اأخ����ذ يف 
االعتبار مواكبة االأحداث والتطورات 

يف جماالت العمل الع�سكري.
و بداأ االحتفال بو�سول راعي احلفل 
ث���م ت����لوة اآي�����ات ع��ط��رة م���ن الذكر 
احل�سور  بعدها  و�ساهد   .. احلكيم 
ع�����ر������س ف����ل����م مل����ج����ن����دي اخل����دم����ة 
العميد  ذل��ك  بعد  والقى  الوطنية.. 
احمد عبداهلل الهاجري مدير مدر�سة 
كلمة  بال�سارقة  االإحت��ادي��ة  ال�سرطة 
ا�سافة  اليوم  ن�سهد  فيها  ق��ال  رح��ب 
امل�سلحة  القوات  لكيان  جديدة  لبنة 
وال�������س���رط���ة ب����دول����ة االإم����������ارات من 
الطيبة  الكوكبة  هذه  تخريج  خلل 
امل��ع��ط��اء منت�سبي  اأب���ن���اء وط��ن��ن��ا  م��ن 
ال��ث��ان��ي��ة ع�سر م��ن جمندي  ال��دف��ع��ة 
التميز  اأن  واأك���د  الوطنية.  اخل��دم��ة 
الوطنية  باخلدمة  وال��و���س��ول  غاية 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
اىل هذا القدر من جودة االأداء حمل 

العديد من الر�سائل اأبرزها االإرتقاء 
القادر على  املبدع  الب�سري  بالعن�سر 
اجلاهزية  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
وم�ساعر  ف��ذة  بحرفية  واالإ���س��ت��ع��داد 
وطنية نرية وتطلعات حاملة اىل قوة 
اأكرث تطورا  واإن�سانية يف ذات الوقت 
التدريب  يعترب  ل��ذا  تلحما  واأك���رث 
االأ�سا�سية  ال��رواف��د  اأح���د  الع�سكري 
اىل  للو�سول  الوطن  اأبناء  تنمية  يف 
اليوم  اننا  واأ�ساف  املن�سودة.  الغايات 
وباال�سرت�ساد  ال�����س��رط��ة  مب��در���س��ة 
امل�سلحة  ال��ق��وات  بتجربة  واالإق��ت��داء 
مق�سدا  التوجة  ه��ذا  ن�سع  البا�سلة 
ومعاي�سة  م��لم�����س��ت��ه  ن����ود  وه���دف���ا 
جت��رب��ت��ه واالإن���ت�������س���ار ف��ي��ه ع��ل��ى كل 
م���ا ق���د ي��ح��ول ب��ي��ن��ن��ا وب���ني حتقيقه 
ال�سرطة  م��در���س��ة  ال���ي���وم  ت���دخ���ل  و 
امل�ستقبل بخطط ا�ست�سرافية تتحول 

فيه اىل نظم التعلم الذكي من خلل 
م�����س��اري��ع ت��ط��وي��ري��ة ع���دي���دة حيث 
والتحديث  التطوير  عمليات  �سملت 
ال����ن����ه����و�����س مب�������س���ت���وى امل������در�������س و 
وحتديث  امل���واط���ن���ني  امل��ح��ا���س��ري��ن 
املناهج والتحقق من جاهزية امليادين 
وامل�ساعدات التعليمية وتوفري البيئة 
التي  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال���ذك���ي���ة  ال���ت���دري���ب���ة 
حتقيق  مع  النظرية  و�سول  تراعي 
العملي  التطبيق  من  امللئم  القدر 
ل��ل��م��ق��ررات وال����ربام����ج ي���دع���م ذلك 
تقنية حديثة تعتمد على املوا�سفات 
التدريب ويف ختام كلمتة  العاملية يف 
مت  ال��ذي��ن  للخريجني  التهنئة  ق��دم 
تدريبهم مبع�سكرات القوات امل�سلحة 
وال�����س��رط��ة ع��ل��ى اج��ت��ي��ازه��م ملقررات 
اأمن الوطن والذود  الدورة وا�سعني 
كاأمانه  اأعينهم  عن مكت�سباته ن�سب 

كما اأع��رب عن �سكره لكل من �ساهم 
يف ت��ق��دمي ال���ع���ون واجل���ه���د الإجن����اح 
ال��دورات. ثم قام اللواء الركن طيار 
ال�سيخ اأحمد بن طحنون بن حممد 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  اآل 
يرافقة  واالإح���ت���ي���اط���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
الهاجري  ع���ب���داهلل  اأح���م���د  ال��ع��م��ي��د 
االإحتادية  ال�سرطة  م��در���س��ة  م��دي��ر 
بال�سارقة بتوزيع اجلوائز على اوائل 
ال��دورة وهم حميد جمال احلو�سني 
ال����ه����رم����ودي وعلي  وح�������س���ن ح���م���زة 
دروي�س  وحم���م���د  ال��ك��ع��ب��ي  ���س��ل��ط��ان 
الكعبي وعمر علي الظهوري واحمد 
توزيع  مت  ث����م  امل����ن����ه����ايل..  ح�����س��ني 

ال�سهادات على اخلريجني.
وم��ن جانبهم ع��رب اخل��ري��ج��ون عن 
باأداء  وفخرهم  واعتزازهم  �سعادتهم 
اخلدمة الوطنية وتلبية نداء القيادة 

تاأدية اخلدمة  ان  الر�سيدة موؤكدين 
واالحتياطية  االإل���زام���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
الوطن  يحمي  منيعاً  ح��ائ��ط��اً  متثل 
مكت�سباته،  وي�سون  وخارجياً  داخلياً 
الرجال  م�سنع  امل�سلحة  القوات  واأن 
مبا تقدمه لهم من خربات متنوعة 
حب  فيهم  وتنمي  مواهبهم  ت�سقل 
وقيادته  ل��ل��وط��ن  واالن��ت��م��اء  ال����والء 

احلكيمة.
وقال اخلريج �سامل عا�سور العامري 
ا���س��ع��ر ب�����س��ع��ادة غ���ام���رة ال���ي���وم بعد 
اأن��ه��ي��ت اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة، التي  ان 
�ساهمت براجمها التدريبية يف �سقل 
�سخ�سية املجندين وفجرت طاقاتهم 
وحتمل  ال�������س���رب  ع���ل���ى  درب����ت����ه����م  و 

امل�سوؤولية.
اأع�����رب حم��م��د �سعيب  وم���ن ج��ان��ب��ه 
علي عن فخره واعتزازه يف م�ساركة 

زملئه بتلبية نداء الوطن وااللتحاق 
�سرف  ون���ي���ل  ال���وط���ن���ي���ة  ب���اخل���دم���ة 
اإىل  م�سرياً  ال�12  للدفعة  االنت�ساب 
تن�سى،  االأوىل لن  التدريب  اأن فرتة 
والكثري  ال��ك��ث��ري  ف��ي��ه��ا  ت��ع��ل��م  ح��ي��ث 
غر�سها  النبيلة  وال��ع��ادات  القيم  من 
فتعلم  اجل��دي��دة  امل��درب��ون يف حياته 
ال�سلة  على  وامل��داوم��ة  االن�سباط 
وامل�سرب  امل��اأك��ل  وتنظيم  جماعة  يف 
�سخ�سية  ب�����س��ورة  االأ����س���رة  وت��رت��ي��ب 
وغريها العديد من ال�سلوكيات التي 
احلياة  يف  بها  يقوم  ال  الغالبية  ك��ان 

املدنية ال�سابقة.
اأكد املجند حمد الدهماين  و ب��دوره 
املا�سية  ال��ت��دري��ب  ف��رتة  اأن  اخليلي 
لتعلم  الكبري  ال��در���س  مبثابة  كانت 
تكوين  يف  ج����ي����دة  واأ�����س����ي����اء  م����ه����ام 
من  احلياتية  واالأم���ور  ال�سخ�سيات 

امل�����س��وؤول��ي��ة وكذلك  ن���ظ���ام وحت���م���ل 
�سبط النف�س، باالإ�سافة اإىل املك�سب 
االأكرب وهو االنتماء للوطن وفداوؤه 
ب�����ال�����روح م�������س���ي���داً ب���ه���ذه ال��������دورات 
واأج�سامهم  مهاراتهم  ت�سقل  ال��ت��ي 
والذود  وطنهم  خلدمة  واأرواح���ه���م، 

عن ترابه ومكت�سباته.
ول��ف��ت ادري�������س راغ����ب ال�����س��ن��اين اإىل 
هو  ال��ت��ج��ن��ي��د  االل���ت���ح���اق  داف������ع  اأن 
عنه  ال��ذود  يف  والرغبة  الوطن  حب 
وحمايته، ويتج�سد ذلك بالفعل من 
خلل االلتحاق يف اخلدمة الوطنية 
ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ع��رف على 
والتدريب  الع�سكرية  احلياة  طبيعة 
ال�����س��لح وف��ك��ه وتركيبه  ع��ل��ى ح��م��ل 
اكت�ساب  اإىل  اإ���س��اف��ة  وا���س��ت��خ��دام��ه، 
مهارات االعتماد على النف�س وحتمل 

امل�سوؤولية واالن�سباط.
وم����ن ن��اح��ي��ت��ه اأك�����د ع���ب���داهلل مطر 
له  اأت����اح����ت  ال��������دورة  اأن  ال���ع���ام���ري 
احلياة  ب��ت��ج��رب��ة  ل��ي��ق��وم  ال��ف��ر���س��ة 
الع�سكرية وتاأدية واجبه جتاه وطنه 
يف الوقت نف�سه، داعيا كل ال�سباب اإىل 
موؤكدا  الوطنية  للخدمة  االنت�ساب 
املنت�سبون  جناها  ال��ت��ي  ال��ف��وائ��د  اأن 
جداً  كبرية  تعترب  املرحلة  تلك  م��ن 
الكثري،  خللها  وتعلموا  حياتهم  يف 
�سنوات  يف  ليتعلموه  يكن  مل  وال��ذي 

حياتهم املدنية.

•• دبي-وام:

اأجرت فرق التفتي�س يف وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 2435 زيارة توزعت 
 236 ال�سيدالنية  املن�ساآت  اإىل   1268 الطبية  املن�ساآت  اإىل   931 بني 
بهدف  وذل��ك  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف  يف  الطبية  للم�ستودعات 
ومعايري  بقوانني  وال�سيدالنية  الطبية  املن�ساآت  جميع  التزام  من  التاأكد 

الوزارة عن طريق زيادة الرقابة واملتابعة امل�ستمرة من فرق التفتي�س.
لتطبيق  الهادفة  ال���وزارة  ا�سرتاتيجية  اإط���ار  االإج����راءات يف  ه��ذه  وت��ن��درج 
ال�سحية  املن�ساآت  على  واال�سرايف  الرقابي  الدور  وتعزيز  الوطنية  املعايري 
وال�سيدالنية ودعم هذا الدور من خلل زيادة الكوادر الطبية املتخ�س�سة 
العاملة كمفت�سني واأ�سحاب ال�سبطية الق�سائية على م�ستوى الدولة مع 

ب�سكل  مهماتهم  بتنفيذ  لهم  ت�سمح  التي  الطبية  التقنيات  اأح��دث  اإدخ��ال 
�سريع ومتقن ودقيق.

ال�سحي  واالمتثال  التمكني  اإدارة  مدير  مبارك  ح�سة  الدكتورة  واأك���دت 
ال�سحية  املن�ساآت  لتعريف  االأوىل،  بالدرجة  تهدف  املفت�سني  زي���ارات  اأن 
وزارة  ول��وائ��ح  وبنظم  الفنية  باملعايري  اخل��ا���س  القطاع  يف  وال�سيدالنية 
ال�سحة ووقاية املجتمع وذلك عن طريق مرونة فرق التفتي�س يف التعامل 
مع اأ�سحاب املن�ساآت ال�سحية والتوا�سل امل�ستمر معهم لزيادة االلتزام بهذه 
اإىل  باالإ�سافة  لديهم  الذاتية  والرقابة  امل�سوؤولية  روح  وتعزيز  القوانني 
التاأكيد على قيا�س ر�سا اأ�سحاب هذه املن�ساآت على خدمات الوزارة لتوطيد 
العلقات معهم لكونهم �سركاء ا�سرتاتيجيني يف التنمية امل�ستدامة بهدف 
لتحقيق  العاملية  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف��ق  �سحي  ن��ظ��ام  على  املجتمع  ح�سول 

دولة  يف  ال�سحية  والت�سريعات  ال�سيا�سات  تطوير  يف  ال��وزارة  ا�سرتاتيجية 
العام واخلا�س وتطبيق احلوكمة  القطاعني  واإنفاذها مب�ساركة  االم��ارات 

ال�سحية.
وت�����س��م ق��ائ��م��ة ال��ت��دق��ي��ق ع���دة ب��ن��ود م��رت��ب��ط��ة مب��ع��اي��ري ���س��لم��ة املن�ساآت 
والفنيني  االأطباء  ح�سول  من  التاأكد  اأهمها  ومن  وال�سيدالنية  ال�سحية 
وامل�ستح�سرات  االأدوي���ة  تخزين  ظ��روف  على  والتدقيق  الرتخي�س  على 
ال�سيدالنية واالمتثال ملتطلبات ال�سلمة الطبية والفنية لغرف العمليات 
الو�سول وتقدمي اخلدمة جلميع  �سهولة  الهند�سية مع مراعاة  واملعايري 
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع وم��ن��ه��ا اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ب��االإ���س��اف��ة الح����رتام خ�سو�سية 

املري�س.
ويحمل موظفي التفتي�س �سفة ماأمور ال�سبط الق�سائي بقرار من وزير 

العدل مبا يخولهم ال�سلحية القانونية التي متكنهم من ر�سد املخالفات 
التي حددها القانون االحتادي رقم 4 ل�سنة 2015 يف �ساأن املن�ساآت ال�سحية 
ال��وزارة وتقع يف نطاق  املرتبطة بطبيعة عمل  املخالفات  اخلا�سة ل�سبط 
االإمارات.  جمتمع  و�سلمة  �سحة  على  احلفاظ  �سبيل  يف  اخت�سا�ساتهم 
واأ�سارت التقارير الواردة من فرق التفتي�س اإىل ظهور تراجع ملحوظ يف 
عدد املخالفات �سنويا بف�سل جهود وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع يف حتديث 
اآليات الرقابة واملتابعة وتوعية اأ�سحاب املن�ساآت ال�سحية ل�سرورة مراعاة 
الدائم  وحر�سها  واملر�سى  للمتعاملني  املقدمة  اخلدمات  وجودة  م�ستوى 
الندوات  خ��لل  من  ال�سحية  واالأنظمة  القوانني  بتطبيق  التوعية  على 
املتعددة التي تعقدها ل�سرح القوانني والت�سريعات ال�سحية للقطاع اخلا�س 

مما كان له االأثر االإيجابي الوا�سع يف تقلي�س عدد املخالفات.

�لأول �لن�صف  خال  �ل�صحة  ل�ز�رة  تفتي�صية  زيارة   2435

�أحمد بن طحن�ن ي�صهد تخريج دورة �خلدمة �ل�طنية �ل�12 �لدرجة �لطبية �خلام�صة

م�صاركة متميزة للفريق �لعماين يف فري�صت جل�بال

•• باكو -وام:

ت��راأ���س م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي���ر ال��دول��ة لل�سوؤون 
ال�18 حل��رك��ة ع���دم االن��ح��ي��از، التي  ال��ق��م��ة  اإىل  ال���دول���ة  اخل��ارج��ي��ة وف���د 

ت�ست�سيفها العا�سمة االأذربيجانية باكو.
واأكدت كلمة االإمارات اأمام االجتماع على اأهمية التم�سك باملبادئ االأ�سا�سية 
عاملنا  تواجه  التي  اخلطرية  التحديات  مواجهة  يف  االنحياز  ع��دم  حلركة 
اأهدافنا  حتقيق  اأج��ل  م��ن  املبذولة  اجل��ه��ود  كافة  دع��م  على  والعمل  ال��ي��وم 

املن�سودة يف اإقامة عامل اآمن وم�ستقر.
االأمن  تعزيز  يف  االم����ارات  دول���ة  ج��ه��ود  الكلمة  خ��لل  معاليه  وا�ستعر�س 

بااللتزام  الرا�سخ  ال��دول��ة  اإمي��ان  خ��لل  من  وذل��ك  املنطقة  يف  واال�ستقرار 
بالطرق ال�سلمية حلل املنازعات الدولية.

يف  األقاه  ال��ذي  البيان  يف  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  معايل  اأك��د  كما 
االأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سلم  وم�سرية  الفل�سطينية  الق�سية  اأّن  على  القمة 
ملف مهم ومركزي حلركة عد االنحياز، و�سّدد على اأهمية التو�سل اإىل حل 

�سامل ودائم للق�سية الفل�سطينية مبني على حل الدولتني.
ي�سار اإىل اأّن القمة، التي انطلقت اأعمالها اأم�س اجلمعة وتدوم يومني، تنعقد 
لتحديات  من�سقة  ا�ستجابة  ل�سمان  باندونغ  مببادئ  التم�سك  عنوان  حتت 
158 دولة ومنظمة دولية. و�ستتبنى القمة  العامل املعا�سر وت�سارك فيها 

ثلث وثائق هي البيان اخلتامي، واإعلن باكو، واإعلناً حول فل�سطني.

قرقا�ش يرت�أ�ش وفد �لدولة �إىل �لقمة 18 حلركة عدم �لنحياز
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تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم االربعاء 
املوافق 30 اكتوبر 2019 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�س مراجعة 

ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة

Nissan Sentra 2016 8821/2018  T Dubai 64682     

Mitsubishi Pajero 2011 8881/2018  K Dubai 31935    

Peugeot 207 2009 8963/2018  L Dubai 80964    

Honda Accord 2009 9133/2018  H Dubai 11357   

Mercedes 2003 9145/2018  F 68519     

Mitsubishi Lancer 2015 9323/2018  Q Dubai 99692   

Toyota Hiace 2015 9325/2018  N Dubai 57780   

FOTON 2014 9512/2018  R 40255        

Nissan Tiida 2009 14090/2018  K Dubai 91745     

Toyota Corolla 2010 9531/2018  M Dubai 22376     

Hyundai Veloster 2015 14883/2018  K Dubai 87473    

Nissan Patrol 2015 9678/2018  Q Dubai 13219     

Kia Sportage 2014 15814/2018  O Dubai 47585   

Mazda CX 9 2012 15975/2018  15 Abu Dhabi 75586   

Kia Sportage 2014 16038/2018  I Dubai 16228      

Volkswagen CC 2015 10160/2018  J Dubai 11272       

Toyota Corolla 2015 16184/2018  R Dubai 76198      

Honda Accord 2013 10872/2018  E Dubai 64651    

Lexus IS 350 2014 16208/2018  M Dubai 96134  

Toyota Yaris 2011 16250/2018  C Dubai 77396     

Honda Civic 2012 16298/2018  P Dubai 72571    

Mitsubishi Attrage 2014 10988/2018  K Dubai 68449   

Nissan Sunny 2013 16347/2018  S Dubai 46572    

Honda Civic 2009 11005/2018  N Dubai 33703   

Toyota Yaris 2015 16479/2018  B Dubai 81139         

Kia Carens 2015 16771/2018  R Dubai 70374    

Ford Fiesta 2011 11285/2018  P Dubai 63055   

Ford Edge 2011 16824/2018  O Dubai 30264    

Nissan Altima 2011 16869/2018  P Dubai 82376    

BMW X5 2009 11580/2018  P Dubai 57113   

Nissan Altima 2010 16917/2018  N Dubai 55307      

Ford Fiesta 2013 17072/2018  P Dubai 24808    

Ford Fiesta 2015 11760/2018  Q Dubai 84188     

Honda Accord 2011 17075/2018  M Dubai 56937   

Hyundai Santa Fe 2014 12073/2018  N Dubai 50367     

Dodge Challenger 2009 17077/2018  F Dubai 39870    

Nissan Tiida 2012 17132/2018  J Dubai 53034   

Mazda 2 2016 12261/2018  S Dubai 21686   

Honda Civic 2010 17216/2018  P Dubai 42447    

Mazda 6 2011 17314/2018  P Dubai 25719       

Mitsubishi Lancer 2016 12458/2018  S Dubai 29566    

Honda Accord 2010 17334/2018  R Dubai 82849   

Honda Accord 2016 13304/2018  15 Abu Dhabi 16390     

Range Rover 4.4 2008 17343/2018  Q Dubai 28954   

Toyota Camry 2014 18711/2018  O Dubai 74036   

Kia Picanto 2014 13490/2018  D Dubai 36481      

Toyota Land Cruiser 2015 18838/2018  M Dubai 42610    

Ford Mustang 2011 19154/2018  N Dubai 62757    

Toyota Yaris 2015 19232/2018  P Dubai 62084        

Peugeot 207 2011 19514/2018  7 Abu Dhabi 99206   

Dodge Challenger 2015 23569/2018  K Dubai 92349 . . .      

Mitsubishi Lancer 2015 16894/2016  N Dubai 44657   

Nissan Sentra 2015 17109/2016  Q Dubai 54286     

Ford Focus 2010 2373/2013  11 Abu Dhabi 22548  

Toyota Camry 2011 4075/2013  10 Abu Dhabi 52157    

Nissan Tiida 2012 18534/2016  O Dubai 12778     

Nissan Tiida 2008 1058/2014  G Dubai 26820   

Nissan Sunny 2015 19764/2016  F Dubai 64697     

Toyota Yaris 2012 1395/2014  H Dubai 26690         

Nissan Sunny 2016 19851/2016  B Ajman 32887         

Nissan Altima 2008 1496/2014  N Dubai 65235      

Toyota Avalon 2013 19903/2016  B Ajman 24162           

Nissan Altima 2006 1964/2014  E Dubai 81047      

Kia Soul 2011 2114/2014  2 Sharjah 44513    

Nissan X Trail 2009 20291/2016  1 Sharjah 86349       

Ford Fiesta 2009 2249/2014  H Dubai 95725    

Suzuki SX 4 2009 2957/2014  E Dubai 72130            

Mercedes C 300 2011 20369/2016  D Dubai 62322    

Nissan Bus 2014 3858/2015  A Fujairah 63506  

Toyota Corolla 2013 4337/2015  A Ajman 61467      

Toyota Hiace 2014 4766/2015  F Dubai 28127     

Kia Sportage 2009 4788/2015  F Dubai 71073  

Renault Duster 2015 5000/2015  N Dubai 67166      

Mitsubishi ASX 2013 6633/2015  13 Abu Dhabi 36645      

Toyota Corolla 2011 6913/2015  A Ajman 72276   

Toyota Yaris 2007 6759/2015  5 Abu Dhabi 73487   

Hyundai H1 2014 7335/2015  O Dubai 68859   

Mercedes E 200 2014 7628/2015  10 Abu Dhabi 83958    

Kia Picanto 2015 7769/2015  F Dubai 40413     

Kia Picanto 2014 869/2016  O Dubai 75641   

Ford Fiesta 2013 1379/2016  M Dubai 11654   

Toyota Yaris 2013 2570/2016  13 Abu Dhabi 71728     

Kia Cerato 2014 4102/2016  O Dubai 13851      

Infiniti Q50 2015 4312/2016  Q Dubai 97231     

Nissan Maxima 2011 4582/2016  N Dubai 77390     

Hyundai Elantra 2015 4647/2016  P Dubai 68180    

Chevrolet Cruze 2015 5654/2016  L Dubai 74592         

Nissan Tiida 2014 5973/2016  O Dubai 93811        

Kia Cerato 2016 21470/2016  B Ajman 35855   

Mitsubishi Lancer 2010 6117/2016  O Dubai 23674    

Mitsubishi Lancer 2015 6700/2016  E Dubai 48351   

Mitsubishi Lancer 2011 6891/2016  I Dubai 46731    

Toyota Yaris 2015 8492/2016  14 Abu Dhabi 60959    

Ford Escape 2014 9837/2016  P Dubai 72407     

Chevrolet Camaro 2015 9959/2016  R Dubai 81989    

Nissan Altima 2011 9982/2016  12 Abu Dhabi 52866     

Porsche Boxster 2012 10041/2016  R Dubai 48326      

Hyundai Elantra 2015 12812/2016  Q Dubai 39752    

Kia Rio 2015 13194/2016  J Dubai 51431      

Mitsubishi Pajero 2013 196/2017  C Dubai 91646    

Toyota Corolla 2015 13405/2016  I Dubai 34253   

Jeep Grand Cherokee 2014 13487/2016  13 Abu Dhabi 42152    

Chevrolet Trax 2014 832/2017  K Dubai 43792     

Hyundai H1 2014 13694/2016  E Dubai 64701      

Range Rover Sport 2014 1604/2017  A Ajman 1157   

Mitsubishi Lancer 2015 1660/2017  R 97178    

Nissan Sunny 2013 14199/2016  O Dubai 43717   

Renault Safrane 2009 14553/2016  K Dubai 82618   

Nissan Tiida 2015 14736/2016  2 Sharjah 20853    

Nissan Pick Up 2015 1742/2017  E Dubai 86445   

Hyundai Accent 2013 14833/2016  M Dubai 43942    

Hyundai Elantra 2015 15199/2016  1 Sharjah 29553   

Nissan Sunny 2015 15648/2016  K Dubai 15524    

Hyundai Elantra 2015 1755/2017  Q 50121    

Hyundai Accent 2015 16676/2016  A Umm al Quwain 32858   

Toyota Camry 2014 16863/2016  E Dubai 91842    

Kia Sportage 2021 2536/2017  1 Sharjah 59234      

Nissan Altima 2013 2806/2017  O Dubai 45642     

Nissan Sentra 2016 3320/2017  D Dubai 85147    

Toyota Yaris 2015 3501/2017  Sharjah 82593      

Mitsubishi Lancer 2015 20598/2017  Q Dubai 79465    

Ford Fusion 2014 21811/2017  Q Dubai 67441   

Mazda 2012 21838/2017  Q Dubai 41207     

Hyundai Sonata 2013 21999/2017  K Dubai 19835   

Chery Tiggo 2015 22019/2017  N Dubai 64510   

Toyota Camry 2009 22058/2017  O Dubai 76413   

Mazda 6 2011 22061/2017  M Dubai 61426      

Nissan Tiida 2011 22465/2017  Q Dubai 48685     

Nissan Altima 2012 4578/2017  A Fujairah 29034    

Mitsubishi Pajero 2014 23191/2017  P Dubai 16114   

Mitsubishi Lancer 2014 23367/2017  E Dubai 80792  

BMW 428 2014 23385/2017  O Dubai 67786    

Subaru 2013 5057/2017  E Dubai 67624   

Mitsubishi Lancer 2010 5424/2017  I Dubai 43931     

Hyundai Elantra 2012 24669/2017  R Dubai 41032     

Hyundai Creta 2017 24673/2017  S Dubai 68925   

Kia Cerato 2015 6835/2017  N Dubai 28193   

Toyota Hiace 2010 24675/2017  1 Sharjah 17475       

Toyota Yaris 2010 25474/2017  G Dubai 53621  

Hyundai Accent 2015 7971/2017  L Dubai 62091    

      

Toyota Yaris 2014 19734/2018  R Dubai 43181   

Nissan Pathfinder 2011 19740/2018  16 Abu Dhabi 38973   

Kia Soul 2016 19837/2018  I Dubai 58081    

Peugeot 308 2013 20110/2018  D Dubai 29217    

Nissan Sunny 2012 21135/2018  Q Dubai 39047    

Changan CS 75 2016 21582/2018  S Dubai 76821    

Jeep Wrangler 2016 21632/2018  S Dubai 51918  

Honda City 2014 21707/2018  Q Dubai 12839   

Mitsubishi Lancer 2016 24602/2018  V Dubai 15174    

Hyundai Creta 2016 21895/2018  P Dubai 16973    

Honda Civic 2012 25023/2018  N Dubai 16856   

Nissan Patrol 2017 22651/2018  U Dubai 48187     

Nissan X Trail 2011 22717/2018  P Dubai 20829      

Honda Odyssey 2014 25491/2018  O Dubai 78232    

Toyota Corolla 2013 22738/2018  N Dubai 40435  

Hyundai H1 2014 25713/2018  O Dubai 24349   

BMW 535 i 2011 22956/2018  M Dubai 27474   

Porsche panamer 2014 25750/2018  K Dubai 28025   

Volkswagen Ceroko 2009 23051/2018  N Dubai 87036       

Mitsubishi Lancer 2013 23080/2018  C Dubai 56862     

Honda Civic 2011 23147/2018  C Dubai 82103     

Nissan Tiida 2015 26077/2018  H Dubai 92769    

Kia Optima 2013 23149/2018  B 35562     

Kia Cerato 2017 26081/2018  S Dubai 854941    

Mitsubishi ASX 2013 23252/2018  O Dubai 67549       

Toyota Corolla 2016 23345/2018  S Dubai 42917    

Renault Duster 2014 26836/2019  I Dubai 83176     

Toyota Corolla 2011 23489/2018  K Dubai 73396      

Hyundai Sonata 2014 287/2019  S Dubai 36978  

Nissan Sentra 2014 26978/2018  P Dubai 80372     

Hyundai Elantra 2016 437/2019  J Dubai 84190     

Toyota Yaris 2015 439/2019  N Dubai 70125        

Mazda 6 2015 27035/2018  Q Dubai 49822    

Hyundai Sonata 2014 729/2019  H Dubai 85039         

MG 2016 768/2019  R Dubai 56294   

Nissan Altima 2016 27042/2018  H Dubai 31839        

Mitsubishi Lancer 2016 2509/2019  J Dubai 92544     

Nissan Patrol 2017 2532/2019  1 Sharjah 44495     

Audi A3 2015 27068/2018  N Dubai 56981       

Dodge Charger 2017 2743/2019  S Dubai 82315   

Mazda 3 2017 3100/2019  T Dubai 39714    

Mazda 3 2016 27080/2018  R Dubai 36138     

Honda City 2013 3190/2019  H Dubai 45791   

Dodge Durango 2017 3204/2019  U Dubai 79543    

Nissan Sentra 2016 3286/2019  H Dubai 43508    

Kia Cerato 2015 3288/2019  F Dubai 70858      

Hyundai Elantra 2012 27331/2018  C Dubai 54866     

Mitsubishi Lancer 2015 3310/2019  O Dubai 59770    

Toyota Hiace 2016 3317/2019  S Dubai 52029        

Maserati Quattroporte 2011 27392/2018  K Dubai 77454  

Kia Cerato 2015 3326/2019  Q Dubai 40711    

Toyota Yaris 2015 4218/2019  M Dubai 98090     

Chrysler 200 2012 27399/2018  M Dubai 88397   

Nissan Sentra 2016 4307/2019  M Dubai 56917      

Honda Civic 2009 4387/2019  M Dubai 36752    

Mitsubishi Lancer 2015 28112/2018  B Dubai 94885     

Honda City 2012 4461/2019  B Dubai 65899   

Honda Accord 2015 4886/2019  2 Sharjah 26959      

Toyota Camry 2011 28338/2018  R Dubai 73623   

Mazda 3 2015 5243/2019  H Dubai 40218    

Jeep Wrangler 2014 28622/2018  O Dubai 75795    

Mazda 3 2015 5243/2019  H Dubai 40218    

Honda City 2016 28663/2018  N Dubai 84010    

Kia Sportage 2015 5382/2019  Q Dubai 87571   

Nissan Micro 2016 29064/2018  R Dubai 79352       

Volkswagen 2009 5396/2019  F Dubai 91518  

Ford Mustang 2013 5601/2019  T Dubai 56322    

Nissan Sentra 2016 29394/2018  R Dubai 84185   

Audi Q7 2011 5725/2019  T Dubai 37245    

Toyota Land Cruiser 2015 5745/2019  C Dubai 23517     

Mazda CX 5 2017 29402/2018  C Dubai 73262   

Toyota Camry 2013 5785/2019  N Dubai 97577    

Hyundai Accent 2017 6614/2019  T Dubai 68374   

Nissan X Trail 2015 6735/2019  H Dubai 57034   

Toyota Yaris 2016 29494/2018  J Dubai 88928      

Renault Safrane 2015 6860/2019  T Dubai 85243    

MG GS 2017 6862/2019  H Dubai 97268   

Kia Optima 2016 29503/2018  H Dubai 97572    

Mazda 6 2016 6955/2019  Q Dubai 50922   

Nissan Sentra 2014 7150/2019  S Dubai 85778       

Mitsubishi Lancer 2016 29740/2018  T Dubai 59272     

Toyota Yaris 2015 7172/2019  F Dubai 71482     

Toyota Yaris 2015 7209/2019  F Dubai 70689     

Renault Safrane 2011 29799/2018  R Dubai 40718   

Nissan Sentra 2015 7298/2019  O Dubai 45694   

Chevrolet Camaro 2015 7873/2019  T Dubai 47516   

Range Rover Sport 2013 29802/2018  E Dubai 53040   

Nissan Sentra 2014 8260/2019  S Dubai 75414      

Porsche Cayman 2017 8355/2019  E Dubai 87574    

Toyota Fortuner 2014 29877/2018  H Dubai 36356     

Nissan Altima 2013 8780/2019  G Dubai 59813       

Mazda 3 2015 8781/2019  P Dubai 39259    

Toyota Corolla 2015 30188/2018  O Dubai 98708       

Nissan Altima 2011 8997/2019  P Dubai 67383    

Nissan Patrol 2013 30492/2018  J Dubai 47473    

Ford Focus 2011 9054/2019  I Dubai 53607   

Honda Civic 2016 9067/2019  S Dubai 18150   

Toyota Hilux 2015 30714/2018   Dubai 45398     

Hyundai Tucson 2014 9082/2019  H Dubai 96521    

Toyota Corolla 2010 9094/2019  R Dubai 25203    

Nissan Sentra 2015 15750/2018  D Dubai 57677    

Toyota Yaris 2016 11986/2018  Q Dubai 78532  

Hyundai Creta 2018 16323/2018  U Dubai 23573    

Mitsubishi Pajero 2007 19399/2018  A Dubai 94300   

Honda Accord 2014 9065/2019  L Dubai 15861  

Mitsubishi ASX 2013 12601/2018  T Dubai 42520    

Mitsubishi Canter 2009 29818/2018  R Dubai 12928         

Nissan Sentra 2014 28504/2018     U Dubai 26215      

Nissan Altima 2014 7304/2019  L Dubai 52180      

Audi A8 2014 21755/2018  C Ras al Khaimah 42539    

CHENG GONG 2017 2125/2018  T Dubai 22580   

Mitsubishi Canter 2014 11523/2016  D Dubai 41923    

Renault Duster 2015 30355/2018  Q Dubai 59394      

Nissan Altima 2012 27128/2018  R Dubai 10783   

Suzuki Swift 2016 12565/2017  C Dubai 74721     

Toyota Corolla 2012 21413/2018  R Dubai 17286    

Hyundai Accent 2013 13190/2017  R Dubai 24712   

Chevrolet Camaro 2011 25875/2017  9 Abu Dhabi 51784     

Kia Picanto 2013 7671/2019  2 Sharjah 10174     

Honda Accord 2008 17307/2018  K Dubai 10817     

Renault Duster 2015 17330/2017  WHITE Sharjah 25059     

Nissan Tiida 2011 23466/2018  F Dubai 67813   

Range Rover Sport 5.0 SC 2013 9819/2018  P Dubai 4592     

Nissan Sunny 2011 3939/2017  C Dubai 52276    

Toyota Yaris 2015 26711/2017  14 Abu Dhabi 67510      

Mitsubishi Attrage 2014 2752/2016  J Dubai 96114     

Honda Civic 2017 3381/2019  D Dubai 29041      

Kia Cerato 2014 6687/2016  Q Dubai 62027    

Toyota Hilux 2015 25111/2018  P Dubai 96359          

Ford Mustang 2017 3417/2019  T Dubai 62849    

Ford Mustang 2017 8481/2019  K Dubai 1342     

Toyota Yaris 2015 10333/2018  Q Dubai 44596   

Peugeot RC308 2012 27153/2018  T Dubai 37332       

Peugeot RCZ 308 2012 27153/2018  T 37332       

Nissan Altima 2011 23872/2018  P Dubai 37616  

Mitsubishi Mirage 2016 23353/2018  E Dubai 31856   

Honda Civic 2009 23458/2018  G Dubai 95869   

Kia Rio 2012 14030/2018  H Dubai 61958   

Renault Safrane 2013 8788/2018  E Dubai 64799     
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م�سرف  �سميتانني  ن��ي��ك��والي  ق���ال 
امل��ع��ل��م يف نادي  ال���رو����س���ي  ال��ف��ري��ق 
روب����وم����ا�����س����رت، ال������ذي ي�������س���ارك يف 
والذكاء  للروبوتات  العامل  بطولة 
جلوبال  ف���ري����س���ت  اال����س���ط���ن���اع���ي 
املجموعة  ه��ذه  باإمكان  ك��ان  بدبي: 
م���ن ال��ف��ت��ي��ان ل��ع��ب ك����رة ال���ق���دم يف 
احلديقة اأو ممار�سة األعاب الفيديو 
امل���ح���ل���ي مثل  ال���رتف���ي���ه  م���رك���ز  يف 
اأعمارهم، لكنها  معظم االأطفال يف 
ع��و���س��اً ع��ن ذل����ك، مت�����س��ي �ساعات 
وخلل  الدرا�سة  وقت  انتهاء  عقب 
العمل  يف  االأ���س��ب��وع  نهاية  ع��ط��لت 
واأكرث  اأف�����س��ل  م�ستقبل  اأج����ل  م��ن 

نظافة.
الفريق  ن��وم��وف قائد  اإي��غ��ور  وق��ال 
وامل���ربم���ج ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 15 
الرّب  هبة  فيدور  اإ�سم  يعني  عاماً: 
باللغة اليونانية، ونحن نوؤمن حقاً 
لدول  فيدور هبة ميكن  اأن مفهوم 
�سبيل  يف  تتبناها  اأن  اأج��م��ع  ال��ع��امل 

االإ�سهام بتنظيف بيئاتها.
البنية  ق�����وي  ل����ل����روب����وت  ومي����ك����ن 
ي�سيع  ال��ت��ي  ال��ن��ف��اي��ات  ي��ل��ت��ق��ط  اأن 
وال�سوارع  احل���دائ���ق  يف  ت��واج��ده��ا 
امل�ساحات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�سواطئ 
اإذ  م��ن��ه��ا،  يتخل�س  واأن  اخل��ارج��ي��ة 
يف  امل�����س��اع��دة  ع��ل��ى  ت�سميمه  ي��ق��وم 
م��ع��اجل��ة ال��ك��م��ي��ات ال�����س��خ��م��ة من 

املخلفات التي ينتجها االإن�سان.
اللذين  وال���دي���ه  م��ع  اإي���غ���ور  يعي�س 
يعملن يف جم��ال الربجمة �سمن 
الت�سفري  دور  ع��ال��ي��اً  ت��ث��ّم��ن  ع��ائ��ل��ة 
واحل���وا����س���ي���ب ب�����س��ف��ة ع���ام���ة، وقد 
ن�ساأته،  اأث��ن��اء  بالليغو  اللعب  اأح���ّب 
اإذ يقول: “لقد اأحببت االحتماالت 
لعبة  تتيحها  ال��ت��ي  ال��لم��ت��ن��اه��ي��ة 
ال��ل��ي��غ��و، واأدرك�����ت م��ن��ذ ذل���ك احلني 
اأن وجد  اأه��وى البناء”. وبعد  اأنني 
هواية جتمع بني ع�سقه للحوا�سيب 
اأن  االآن يف  يتمثل طموحه  والبناء، 
ي�سبح مربجماً للروبوتات ويوا�سل 

بناء “االأ�سياء العظيمة«.
غري اأن امل�سرية ال تتوقف عند هذه 
العباقرة  ل��ه��وؤالء  بالن�سبة  النقطة 

تغيري  ي����ن����وون  ال����ذي����ن  ال�������س���غ���ار 
يقول  اإذ  عقب،  على  راأ�ساً  امل�ستقبل 
املاهر  امل�ستخدم  كو�سكن،  دمي��رتي 
ل���غ���ات الربجمة  ك��ب��ري م���ن  ل���ع���دد 
احلا�سوبية، والذي يبلغ من العمر 
15 عاماً: “يعجبنا ما فعلناه حتى 
لكننا  ف��ي��دور،  بخ�سو�س  اللحظة 
جنعله  اأن  املقبلة  االأ�سهر  يف  نعتزم 
م�ساداً للماء بحيث ميكنه احلركة 
النفايات  م��ن كمية  امل��اء واحل���ّد  يف 

الهائلة التي تتواجد يف البحار«.
الفريق  اأف��������راد  ج��م��ي��ع  وي���ن���ح���در 
ويدر�س  ذاتها،  البلدة  من  الرو�سي 
ثلثة منهم يف ال�سف ذاته، ونظراً 
ل��ع��م��ل��ه��م اأك�����رث م���ن ���س��ه��ري��ن على 
امل�������س���روع، ف��ه��م ي��ن��خ��رط��ون غالب 

م�ستقبل  حول  نقا�سات  يف  االأحيان 
الروبوتات وتطبيقاتها املختلفة.

ويقول اإيغور: اإن االإبتكار يف جمال 
والروبوتات  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 
ب���ال���ف���ع���ل يف حل  ال����ع����امل  ي�������س���اع���د 
العديد من امل�سكلت، ونحن نوؤمن 
اإذا  اآم��ن��اً  �سيغدو  م�ستقبلنا  اأن  حقاً 
ا�ستثمرنا مزيداً من الوقت يف علم 
الروبوتات  الأن  وذل��ك  ال��روب��وت��ات. 
والذكاء اال�سطناعي ميثلن جزءاً 
وهما  امل�ستقبل،  يحويه  مما  كبرياً 

الوجهة التي نق�سدها كمجتمع.
اإ�سم  ف�����اإن  ال�����س��دف��ة،  وم����ن ق��ب��ي��ل 
هو  �سهري  �سخ�س  يحمله  ف��ي��دور 
الرو�سي  البطل  اإميلياننكو  فيدور 

يف الفنون القتالية املختلطة .

•• دبي-وام:

تدفعهن  اأفغان�ستان،  بعلم  مت�سحات 
ب���ل���ده���ن، يحلمن  ل��ت��م��ث��ي��ل  ال���ع���زمي���ة 
بالفوز يف اللقب العاملي لبطولة العامل 
اال�سطناعي  وال����ذك����اء  ل���ل���روب���وت���ات 
فري�ست جلوبال التي ت�ست�سيفها دبي 
للمرة  تنظم  التي  الثالثة  دورت��ه��ا  يف 
مب�ساركة  االأمريكيتني،  خ��ارج  االأوىل 
1500 طالب وطالبة من  اأك��رث من 
مبتكرة  حلول  الإي��ج��اد  دول���ة،   191
املحيطات.  وخا�سة  البيئة  لتحديات 
و���س��م��ت م��ن�����س��ة ال���ف���ري���ق االأف���غ���اين 
فتيات،   5 ب��دب��ي  اأري��ن��ا  في�ستيفال  يف 
قدمن للم�ساركة يف فري�ست جلوبال، 
البطولة التي األهمت مليني الفتيات 
بالربجمة  املهتمات  من  العامل  ح��ول 
وت�سميم الروبوتات وتطبيقات الذكاء 

اال�سطناعي.
االأفغانيات  احل���امل���ات  ف���ري���ق  وط������ّور 
جلمع  عمليات  خم�س  يطّبق  روب��وت��اً 

امل���ل���وث���ات ب��اأح��ج��ام��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة من 
تقنية  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل��ح��ي��ط��ات  م���ي���اه 
بوا�سطة  ن��ق��ل��ه��ا  ث���م  وم���ن  ال��ت��وج��ي��ه، 
متخ�س�سة  بارجة  يف  لو�سعها  رافعة 
نف�سه  الفريق  النفايات.  تلك  لتدوير 
�سارك يف الدورة االأوىل من البطولة 
كما  املتحدة  الواليات  يف  اأقيمت  التي 
ا�ستقبل الفريق قادة دوليون من بينهم 
رئي�س الوزراء الكندي جا�سن ترودو، 
االأمريكي  ال���ن���واب  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س��ة 
بدعم  يحظني  وه��ن  بيلو�سي،  نان�سي 
ال����راب وال��ن��ا���س��ط العاملي  م��ن م��غ��ن��ي 
ويل اآي اآم، وقد �ساركن يف العديد من 

مناف�سات الروبوتات حول العامل.
ليحّلق  ج����دي����د  م�����ن  احل����ل����م  وع��������اد 
الفتيات،  بكامله من  املكّون  بالفريق؛ 
دولة  اإىل  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  ب���لده���ن  م���ن 
االإم��������ارات ل��ي��ن��اف�����س��ن اأق���ران���ه���ن من 
على  احلديثة  بالتكنولوجيا  املهتمني 
وتطبيقات  ال��روب��وت��ات  علم  توظيف 
ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي الب��ت��ك��ار حلول 

عملية تنقذ البيئة البحرية وتت�سدى 
احلراري  واالحتبا�س  التلوث  مل�ساكل 
وتراكم النفايات يف حميطات العامل.

الفتيات  من  الفريق  ع�سوات  وجتمع 
البداية  م���ن���ذ  واج����ه����ن  اأن����ه����ن  ع���ل���ى 
لقدراتهن  املجتمع  تقّبل  يف  �سعوبات 
م�����ه�����ارات  ت����وظ����ي����ف  ك����ط����ال����ب����ات يف 
امل�سائل  وح���ل  والت�سميم  ال��ربجم��ة 
ال��ري��ا���س��ي��ة الب��ت��ك��ار ح��ل��ول برجمية 
ت���اأه���ل���ه���ن مل  اأن  وي�����وؤك�����دن  م���ف���ي���دة، 
م�ستوى  على  تفوقن  اإذ  �سهًل،  يكن 
بني  ومت��ّي��زن  اأف��غ��ان�����س��ت��ان،  جمهورية 
اآالف الطلب والطالبات يف حتديات 
���س��ارك��ت ف��ي��ه��ا م���دار����س م���ن خمتلف 

اأنحاء الدولة.
غمار  يخ�سن  اأن��ه��ن  الفتيات  وت��وؤك��د 
للفتيات يف جميع  رحلة جناح ملهمة 
اأفغان�ستان،  اأنحاء العامل خ�سو�ساً يف 
طموحات  حت��ق��ي��ق  اإىل  وي��ت��ط��ل��ع��ن 
ب�����س��ك��ل اأكرب  ق��ري��ن��ات��ه��ن ومت��ك��ي��ن��ه��ن 
الذي  امل��ع��ريف  وال��ت��ح�����س��ي��ل  بالتعليم 

والريا�سيات  ال���ع���ل���وم  ع���ل���ى  ي���رك���ز 
م�سرية  يف  للم�ساهمة  والتكنولوجيا 
واالجتماعية  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 

والب�سرية لبلدهن.
وق��د اخ��ت��ريت روي���ا حم��ب��وب امل�سرفة 
ع���ل���ى ف���ري���ق احل�����امل�����ات االأف���غ���ان���ي���ات 
ال���ع���امل���ي���ة  ت�������امي  يف ق����ائ����م����ة جم����ل����ة 
عام  تاأثريا  االأك��رث  املائة  لل�سخ�سيات 
�سبكة  ت�سميم  يف  ل��دوره��ا   ،2013
اإنرتنت جمانية لل�سفوف املدر�سية يف 
منظومة  تعزيز  اأجل  من  اأفغان�ستان، 
اأنحاء  خمتلف  يف  وتطويرها  التعليم 
النزاع  م��ن  ع��ق��وداً  �سهد  ال���ذي  البلد 

وعدم اال�ستقرار.
الفتيات  تعليم  اإن  حم��ب��وب:  وق��ال��ت 
ب�سكل  التطور  يف  اآخ��ذ  اأفغان�ستان  يف 
ترفاً  ي��ع��د  ك����ان  اأن  ب��ع��د  ت���دري���ج���ي، 
تخ�س�سات  واأن  ب���لده���ا  يف  ل��ل��ن�����س��اء 
كانت  والهند�سة  والريا�سيات  العلوم 
دائماً بعيدة عن متناول بنات االأجيال 
التي �سبقتها. واأكدت رويا اأن التنظيم 

االإم�����ارات  دول���ة  يف  للبطولة  امل��ت��م��ي��ز 
وح�سن ال�سيافة والدعم الكبري الذي 
لقيه فريقها من منظمي هذا احلدث 
لها  اإ�سافياً  دعماً  �سكل  بدبي،  العاملي 
ولزميلتها، معربة عن �سكرها لدولة 
الكبري  االإم���ارات ودب��ي على االهتمام 

ب�سناعة م�ستقبل العامل.
وتاأمل حمبوب وفريقها حتقيق �سدى 
اإيجابياً  لينعك�س  اإيجابي مب�ساركتهن 
على املجتمع االأفغاين وت�سجيع املزيد 
تطوير  على  والطلب  الطالبات  من 
ومتابعة  وامل��ع��ريف  العلمي  ف�سولهم 
العلوم  ت��خ�����س�����س��ات  يف  حت�����س��ي��ل��ه��م 
والريا�سيات والتكنولوجيا والهند�سة، 
اإىل جانب حتفيز املوؤ�س�سات واملجتمع 
ال�ساعدة  االأجيال  يف  اال�ستثمار  على 
ل�سمان م�ستقبل اأف�سل لها .. وقالت 
اأ�سبحن رمزاً  مت�سابقات هذا الفريق 
للأمل ووحدة اأفغان�ستان وحني عدن 
الواليات  يف  االأوىل  م�ساركتهن  م��ن 
ف�سية  مبيدالية  االأمريكية  املتحدة 

غ���ال���ي���ة، اأ����س���ب���ح امل��ج��ت��م��ع االأف���غ���اين 
فخوراً بهن، وتغريت النظرة ال�سائدة 
واأ�سافت  ب���اإجن���ازات���ه���ن،  امل�������راأة  ع���ن 
نتوقف  ولن  املزيد،  حتقيق  �سنوا�سل 
املثابرة حتى ي�ستمر الزخم، هذه  عن 
اأفغان�ستان  ج��ع��ل  ن��ح��و  اأوىل  خ��ط��وة 
ال�سباب  الإم���ك���ان���ات  ج���دي���دة  وج���ه���ة 
واأو�سحت  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا.  جم���ال  يف 
 15 ال���  ذات  �سالح،  �ساغار  املت�سابقة 
اأن العمل على الروبوتات علمنا  عاما 

واملثابرة  خمتلفة،  بطريقة  التفكري 
التي  ل��ل��م�����س��اك��ل  احل����ل����ول  ل��ت��ط��وي��ر 
نواجهها ..اأما فاطمة قفريان فتقول 
تكنولوجيا  ت�ستخدم  اأن  ت��ري��د  اإن��ه��ا 
التي  التحديات  مل��واج��ه��ة  ال��روب��وت��ات 
يواجهها كبار ال�سن مثل التعامل مع 
ويتطلع  وحتريكها.  الثقيلة  االأج�سام 
واحلكومة  االأفغانيات  الفتيات  فريق 
االأفغانية، اإىل اإطلق مراكز ابتكار يف 
مدينتي كابول وهريات يف اأفغان�ستان 

االأمريكية،  ي��ال  جامعة  مع  بالتعاون 
تخ�س�سات  يف  ع��م��ل  ور�����س  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
والريا�سيات  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
املعريف  ال��ت��ب��ادل  وت�سجيع  والهند�سة 
بني ال�سباب االأفغاين، وت�سهيل و�سول 
تدريبات  اإىل  ال��ع��ام��ة  امل��دار���س  طلبة 
ال����روب����وت����ات  ب����رجم����ة  م���ت���ق���دم���ة يف 
التكنولوجيا  جم����االت  م��ن  وغ��ريه��ا 
الفر�س  م��ن  مزيد  لتوفري  املتقدمة 

لل�سباب االأفغاين.

اأفغان�شتان تناف�س على لقب فري�شت جلوبال بدبي

فريق من �لفتيات �حلاملات مب�صتقبل �أف�صل لبادهن و�لعامل
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التكنولوجيا لي�ست جمرد معادالت واأرقام يتعامل معها اأنا�س اأ�سبه باالآالت، 
بل �سورة متغرية لروؤيتنا للحياة، جتعلنا نكت�سف اأنف�سنا ب�سكل اأف�سل، كما 
يرى اأع�ساء فريق روبو فايرتز من مدر�سة امللك عبداهلل الثاين للتميز يف 
اال�سطناعي  والذكاء  للروبوتات  العامل  بطولة  ي�ساركون يف  الذين  االأردن 

فري�ست جلوبال التي ت�ست�سيفها دبي.
ويقول يا�سر جاد اهلل م�سرف الفريق اإنه كمدرب ومنظم لكافة برامج االإبداع 
الطلبة  واأه���ايل  املعلمني  م��ع  بالتعاون  ي��راق��ب  ال��روب��وت��ات،  ومنها  العلمي 
تغريات �سلوك الطلبة، حيث ثبت اأن الطالب الذي ينتظم يف اأحد الربامج 
وي�سارك يف امل�سابقات تتطور �سخ�سيته وقدرات التوا�سل لديه اأكرث بكثري 
وجن�سيات  بيئات  من  طلبة  مع  والتعامل  االحتكاك  اأن  كما  االآخ��ري��ن،  من 

خمتلفة يرثي معارف الطلبة وي�ساعدهم على التاأقلم مع اجلميع.
واأ�ساف : نقوم يف غالب االأحيان باأعمال تطوعية من اأجل ن�سر فكرة امل�سابقة 
والتي تتغري �سنوياً، الأن للتطوع اأهمية كبرية من اأجل تنمية ال�سخ�سية من 
اأخرى، فاالأمر ال يقت�سر  جهة واالإح�سا�س بامل�سوؤولية املجتمعية من جهة 
اإذ اإن الفريق ي�ست�سيف �سنويا اأو  على اال�ستفادة ولكنه يتعداه اإىل العطاء 
يزور طلبة من مدار�س اأخرى لتدريبهم على مهارات الت�سميم والربجمة، 
وقد قام اأكرث من مرة باإعارة مواد وقطع روبوت ملدار�س من اأجل اال�سرتاك 

يف امل�سابقات.
الثاين  امللك عبداهلل  املكون من طلبة من مدر�سة  االأردين  الفريق  وي�سم 
للتميز يف الزرقاء، كل من : خليل القاق 16 �سنة بال�سف االأول الثانوي، 
 16 والربجمة، وحممد جمجوم  الت�سميم  يف  ويعمل  الفريق  كابن  وهو 
�سنة بال�سف االأول الثانوي وامل�سمم الرئي�سي، وحممد الربابعة 16 �سنة 
�سنة   15 العمو�س  وب�سار  الرئي�سي،  املربمج  وه��و  الثانوي  االأول  بال�سف 
الفريق  اأع�ساء  واأ�سغر  الروبوتات،  م�سمم  م�ساعد  وه��و  العا�سر  بال�سف 
عبدالرحمن اأبو دولة 14 �سنة من ال�سف التا�سع وهو باحث علمي وم�سمم 

عرو�س تقدميية.
ويقول يا�سر م�سرف الفريق : “ نحن فريق ت�سكل منذ �سنوات ويتم اإ�سراك 
املدر�سة  خطة  �سمن  وعلمية  نظرية  ت��دري��ب��ات  تلقيهم  بعد  فيه  الطلبة 

لتطبيق جمموعة من برامج االإبداع العلمي، ويتم اختيار عدد من الطلبة 
يف كل �سنة ليحلوا حمل اأع�ساء يف الفريق و�سلوا اإىل ال�سف الثاين ع�سر، 
وقد �سبق للفريق اأن �سارك يف عدة م�سابقات واأن�سطة على امل�ستوى املحلي 
يف االأردن وعلى امل�ستوى العربي، وقد حالت الظروف املالية و�سعف الدعم 
جلوبال”  “فري�ست  مل�سابقة  دبي  دعم  اأن  اإال  العاملي،  اال�سرتاك  من  امل��ادي 

العاملية هذا العام اأتاح لنا اال�سرتاك«.
وعن م�ساركاتهم ال�سابقة، قال : “ ا�سرتكنا مب�سابقة /FLL/ لعدة اأعوام 
وح�سلنا على جوائز عدة، وم�سابقة /WRO/ وقد ح�سلنا على مراكز 
متقدمة يف ثلث م�ساركات متتالية، م�سابقة الروبوت جامع الكرات وطنيا 

وعربيا وح�سل الفريق اأي�ساً على عدة جوائز.
والذكاء  للروبوتات  العامل  بطولة  تر�سيحنا لل�سرتاك يف  “ مت  واأ�ساف: 
نظراً  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  جلوبال”  “فري�ست  اال�سطناعي 
بالت�سجيل  قمنا  وق��د  ال�سنوات،  م��دى  على  الفريق  حققها  التي  للنتائج 
/ امل�سابقة  جتهيزات  على  واحل�سول  املنظمني  مع  التوا�سل  على  والعمل 
ا�ستطاع بفرتة  الفريق  اأن  اإال  االأوىل،  للمرة  والتي تعاملنا معها   /REV
قيا�سية اأن يتدرب وي�سمم روبوتاً منا�سباً للم�سابقة، وقد قام اأع�ساء الفريق 
م�سكلة  عن  املدر�سة  لطلبة  تقدميية  عرو�س  وتنفيذ  حما�سرات  بتنظيم 

التلوث البحري من اأجل تو�سيع الفائدة وتعميمها على اجلميع«.
وواج����ه ال��ف��ري��ق االأردين ع����دداً م��ن ال��ت��ح��دي��ات م��ث��ل ال��دع��م امل���ايل ل�سراء 
بتنظيم  عليها  التغلب  مت  الطلبة  وق��ت  تنظيم  م�سكلة  اأم���ا  امل�ستلزمات، 
كانوا من  اأنهم  علماً  نتائجهم،  ودرا�سة  اأكادمييا  االأع�ساء  الطلبة  حت�سيل 
الطلبة االأوائل يف مراحل الدرا�سة كافة ويف الثانوية العامة ويف اجلامعات، 
دليل  العملية، وهذا  تخرجوا من تخ�س�سات خمتلفة وجنحوا يف حياتهم 
من  كثري  وي��ق��وم  ال��ق��درات،  لتنمية  �سبب  العلمي  االإب����داع  ب��رام��ج  اأن  على 
املعلمني وبح�سب تخ�س�ساتهم بدعم هذه الربامج من خلل تنمية مهارات 
الت�سميم  وم��ه��ارات  التقدمي  م��ه��ارات  اأو  الكتابة  مثل  جم��االت  يف  الطلبة 

واجلرافيك�س وغريها.
وتتعاون اإدارة املدر�سة واملعلمون مع اأفراد الفريق نظرا ملا مل�سوه من نتائج 
ظاهرة على الطلبة وعلى املدر�سة ب�سكل عام، فعلى �سبيل املثال يتم تاأجيل 

االمتحان اإذا ان�سغل الطلبة مب�سابقة اأو تدريب.

فيدور الرو�شي يناف�س بقوة يف فري�شت جلوبال 

م�صاريع م�صتقبلية لتط�ير روب�تات 
ت�صهم يف حماية �ملحيطات

رحلة امل�شاركة يف فري�شت جلوبال عززت مهاراتهم التكنولوجية 

�لفريق �لأردين يط�ر معارفه 
وخر�ته يف عامل �لروب�تات

Peugeot 3008 2011 24505/2017  J Dubai 40936  

Mitsubishi L200 2016 7982/2017  K Dubai 59152    

Audi Q3 2014 25517/2017  S Dubai 58041    

Renault Duster 2015 25556/2017  R Dubai 79502   

Nissan Urvan 2009 8963/2017  D Dubai 70288  

Honda Civic 2014 25563/2017  O Dubai 83549     

Toyota Corolla 2014 8980/2017  L Dubai 67748   

Nissan Sentra 2016 9706/2017  H Dubai 91546    

Nissan Sentra 2016 10011/2017  H Dubai 94621    

Toyota Yaris 2015 10748/2017  F Dubai 23290   

Nissan X Trail 2015 11676/2017  E Dubai 48619   

Honda Accord 2013 12332/2017  S Dubai 35080      

Nissan Micra 2016 12409/2017  J Dubai 79127    

Kia Optima 2011 12605/2017  3 Sharjah 24831    

Honda City 2014 12842/2017  C Dubai 16736   

Hyundai Santa Fe 2011 12931/2017  N Dubai 54821     

Toyota Camry 2015 13005/2017  F Dubai 36811      

BMW 320 2008 13341/2017  F Dubai 37911    

Renault Fluence 2012 13569/2017  R Dubai 37935    

Honda Civic 2010 13658/2017  P Dubai 13679   

Nissan Sentra 2014 13967/2017  N Dubai 55802   

Nissan Van 2014 13987/2017  B Ajman 18627      

Renault Duster 2015 14254/2017  O Dubai 13965   

Honda City 2014 14890/2017  N Dubai 15312    

Hyundai Accent 2016 15174/2017  N Dubai 15736      

Mitsubishi Montero 2016 15222/2017  S Dubai 17354      

Honda Accord 2012 15273/2017  B Dubai 90772    

Honda Civic 2013 16058/2017  O Dubai 12139    

Hyundai Elantra 2015 16144/2017  Q Dubai 76797     

Honda MRV 2007 16284/2017  5 Abu Dhabi 87798   

Suzuki Swift 2016 16347/2017  S Dubai 55872    

Nissan Sunny 2015 16693/2017  B Ajman 29899           

Toyota Corolla 2009 16999/2017  S Dubai 38556    

Renault Duster 2015 25593/2017  A Ras al Khaimah 95730       

Ford F 150 2014 25721/2017  P Dubai 90483       

Hyundai Accent 2013 26367/2017  P Dubai 13792       

Nissan Juke 2015 26929/2017  C Dubai 86945   

Nissan Altima 2015 26977/2017  Q Dubai 63471    

Nissan Z370 2010 27214/2017  T Dubai 78076   

Ford Mondeo 2010 27271/2017  J Dubai 65922   

Toyota Yaris 2012 27384/2017  Q Dubai 46863   

Mitsubishi Lancer 2016 27451/2017  O Dubai 78791     

Toyota Corolla 2013 27550/2017  I Dubai 37819  

Renault Safrane 2014 27712/2017  J Dubai 19051   

Volkswagen Jetta 2014 27948/2017  R Dubai 26572     

Toyota Yaris 2016 27975/2017  S Dubai 49908   

Chevrolet Trax 2015 27985/2017  K Dubai 58941   

Mitsubishi Pajero 2012 28023/2017  R Dubai 26027    

Mitsubishi Lancer 2015 17187/2017  N Dubai 12325   

BMW 530I 2008 17401/2017  P Dubai 89355   

Toyota Corolla 2011 17605/2017  K Dubai 60389   

Toyota Fortuner 2015 18376/2017  11 Abu Dhabi 23896    

Ford Fiesta 2015 18489/2017  1 Sharjah 28751   

Porsche panamer 2014 18604/2017  Q Dubai 11842  

Toyota Previa 2014 19010/2017  O Dubai 85520     

Nissan Sunny 2013 19080/2017  R Dubai 72862      

Nissan Tiida 2016 19395/2017  1 Sharjah 82592   

Nissan Tiida 2012 19636/2017  H Dubai 57918      

Mitsubishi Lancer 2013 2483/2018  M Dubai 87416  

Hyundai Elantra 2015 2506/2018  P Dubai 62093    

Honda Civic 2013 2516/2018  R Dubai 59225    

Toyota Corolla 2009 2530/2018  B Dubai 64015     

Nissan Tiida 2012 2589/2018  N Dubai 77038      

Mitsubishi Lancer 2010 2593/2018  N Dubai 70352    

Nissan Sunny 2014 2942/2018  I Dubai 13518       

Renault Duster 2015 3277/2018  15 Abu Dhabi 93153      

Mitsubishi Lancer 2015 3333/2018  Q Dubai 63157    

Toyota Fortuner 2016 3395/2018  12 Abu Dhabi 19275    

Honda Accord 2015 28077/2017  D Dubai 99835    

Honda Accord 2016 4083/2018  R Dubai 15711   

Hyundai Accent 2013 26367/2017  P Dubai 13792       

Nissan Juke 2015 26929/2017  C Dubai 86945   

Nissan Altima 2015 26977/2017  Q Dubai 63471    

Nissan Z370 2010 27214/2017  T Dubai 78076   

Ford Mondeo 2010 27271/2017  J Dubai 65922   

Toyota Yaris 2012 27384/2017  Q Dubai 46863   

Mitsubishi Lancer 2016 27451/2017  O Dubai 78791     

Toyota Corolla 2013 27550/2017  I Dubai 37819  

Renault Safrane 2014 27712/2017  J Dubai 19051   

Volkswagen Jetta 2014 27948/2017  R Dubai 26572     

Toyota Yaris 2016 27975/2017  S Dubai 49908   

Chevrolet Trax 2015 27985/2017  K Dubai 58941   

Mitsubishi Pajero 2012 28023/2017  R Dubai 26027    

Mitsubishi Lancer 2015 17187/2017  N Dubai 12325   

BMW 530I 2008 17401/2017  P Dubai 89355   

Toyota Corolla 2011 17605/2017  K Dubai 60389   

Toyota Fortuner 2015 18376/2017  11 Abu Dhabi 23896    

Ford Fiesta 2015 18489/2017  1 Sharjah 28751   

Porsche panamer 2014 18604/2017  Q Dubai 11842  

Toyota Previa 2014 19010/2017  O Dubai 85520     

Nissan Sunny 2013 19080/2017  R Dubai 72862      

Nissan Tiida 2016 19395/2017  1 Sharjah 82592   

Nissan Tiida 2012 19636/2017  H Dubai 57918      

Mitsubishi Lancer 2013 2483/2018  M Dubai 87416  

Hyundai Elantra 2015 2506/2018  P Dubai 62093    

Honda Civic 2013 2516/2018  R Dubai 59225    

Toyota Corolla 2009 2530/2018  B Dubai 64015     

Nissan Tiida 2012 2589/2018  N Dubai 77038      

Mitsubishi Lancer 2010 2593/2018  N Dubai 70352    

Nissan Sunny 2014 2942/2018  I Dubai 13518       

Renault Duster 2015 3277/2018  15 Abu Dhabi 93153      

Mitsubishi Lancer 2015 3333/2018  Q Dubai 63157    

Toyota Fortuner 2016 3395/2018  12 Abu Dhabi 19275    

Honda Accord 2015 28077/2017  D Dubai 99835    

Honda Accord 2016 4083/2018  R Dubai 15711   

Honda Civic 201 28096/2017  G Dubai 95540  

Mazda 6 2015 4148/2018  Q Dubai 75864      

Honda Odyssey 2010 28190/2017  P Dubai 75563   

Renault Duster 2015 28697/2017  Q Dubai 61966    

Lexus ES 350 2015 5252/2018  K Dubai 90407      

Ford Focus 2011 28943/2017  M Dubai 36395    

Toyota Avanza 2015 311/2018  Q Dubai 94486       

Nissan Altima 2009 5861/2018  R Dubai 43709    

Toyota Hiace 2014 364/2018  L Dubai 84316     

Mitsubishi Lancer 2015 5928/2018  Q Dubai 28035   

Honda Civic 2009 5951/2018  B Dubai 74162     

Hyundai Santa Fe 2015 437/2018  R Dubai 45504    

Toyota Corolla 2013 616/2018  M Dubai 75268   

Toyota Yaris 2012 648/2018  D Dubai 57595    

Kia Sportage 2017 6185/2018  A Umm al Quwain 91904 . . .     

Lexus ES 350 2013 1002/2018  L Dubai 26658         

Mitsubishi Pajero 2015 6235/2018  1 Sharjah 64389      

Toyota Corolla 2015 1158/2018  15 Abu Dhabi 14840       

Kia Sportage 2015 6253/2018  R Dubai 30612     

Mitsubishi ASX 2013 1171/2018  K Dubai 91667    

Mitsubishi Lancer 2014 6638/2018  J Dubai 54353     

Toyota Corolla 2012 1386/2018  Q Dubai 38281    

Nissan Sunny 2016 6669/2018  S Dubai 20014    

Mitsubishi L200 2016 1802/2018  E Dubai 28357 (    )  

Mitsubishi Lancer 2015 6846/2018  F Dubai 61098    

Toyota Innova 2012 1977/2018  N Dubai 86436   

Mercedes S 350 2009 7199/2018  T Dubai 10236   

Toyota Corolla 2014 2001/2018  Q Dubai 76773     

Kia K4000 2015 7537/2018  D Dubai 58706    

Toyota Camry 2008 2051/2018  P Dubai 72850    

Peugeot 3008 2015 7809/2018  S 20349      

Toyota Zelas 2015 8164/2018  S Dubai 65112  

Kia Picanto 2014 8353/2018  E Dubai 55349    

Mitsubishi Lancer 2016 8428/2018  N Dubai 34525     

Toyota Innova 2009 19259/2017  C Ajman 2687       
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ح�����ب ال�����ربجم�����ة وال������روب������وت������ات يف 
بتطوير  وح���ل���م���ه  ال���ع���م���ر،  م��ق��ت��ب��ل 
م�������س���ت���ق���ب���ًل يف جم����ال  م�����ه�����ارات�����ه 
الدافع  كانت  اال�سطناعي،  ال��ذك��اء 
لقيادة  اأجم�����د  ل��ط��م��وح  ال��رئ��ي�����س��ي 
ال��ف��ري��ق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي امل�������س���ارك يف 
والذكاء  للروبوتات  ال��ع��امل  بطولة 
التي  جلوبال  فري�ست  اال�سطناعي 
تنظم على م��دى اأرب��ع��ة اأي��ام يف دبي 
ح��ت��ى ال��ي��وم االأح����د 27 اأك��ت��وب��ر يف 

ف�ستيفال اأرينا.
وقال اأجمد : �ستتيح لنا امل�ساركة يف 
هذه البطولة العاملية فر�سة التعرف 
على ثقافات جديدة وجتارب متنوعة 
البتكار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف  يف 
باخلري  ت��ع��ود  م�ستقبلية  تطبيقات 
يف  زميلته  وق��ال��ت  املجتمعات.  على 
يف  للم�ساركة  مت�سوقة  اإنها  الفريق 
هذا احلدث العاملي وتبادل اخلربات 
مع ال�سباب القادم من خمتلف قارات 
العامل والتوا�سل معهم للحديث عن 

اأحلمهم وم�ساريعهم امل�ستقبلية.
وي�سم الفريق كًل من عمر �سالح، 
واأجم�����د ح���ام���د، و���س��ي��م��اء ل�����دادوة، 

وموؤيد يو�سف، وقي�س خطيب.
امل�سري  ال��ف��ري��ق  اأع�������س���اء  واأج���م���ع 
على  العامل  دول  تكاتف  اأهمية  على 
كونها  البحرية  والبيئة  املحيطات 
احلكومات  ب���ني  م�����س��رتك��اً  واج����ب����اً 
واملوؤ�س�سات  ال���دول���ي���ة  وامل���ن���ظ���م���ات 
واأفراد املجتمع، ويجب تعزيز الوعي 
العام باأهمية دور املحيطات يف توازن 

العامل البيئي.
الفريق  يف  امل�ساركات  اإح��دى  وقالت 
عندما  كبري  بحزن  اأ�سعر   : امل�سري 
وعدم  العاملي  االإهمال  م�ستوى  اأرى 
البيئة  ع��ل��ى  ب���احل���ف���اظ  االك�������رتاث 
اجلهود  ه��ذه  يف  ن�سهم  اأن  واآم���ل   ..
مبتكرة  ح���ل���ول  الب���ت���ك���ار  ال���دول���ي���ة 
ت���وظ���ف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال����روب����وت����ات 

والذكاء اال�سطناعي.
اإىل  الفريق  يف  زملئها  اأح��د  واأ�سار 

متثل  ال���ت���ي  امل��ح��ي��ط��ات  ح��م��اي��ة  اأن 
العام  هذا  ل��دورة  الرئي�سي  املو�سوع 
جلوبال”  ف���ري����س���ت  “حتدي  م����ن 
م�سوؤولية على عاتق اجلميع، وعلى 
كل �سخ�س اأن يبداأ بنف�سه للم�ساهمة 
ولو بجزء قليل يف احلملت املحلية 
البحرية.  البيئة  حلماية  والعاملية 
م�سرفة  ع�����ب�����داهلل  ل���ي���ل���ى  وق�����ال�����ت 
من  كلهم  الفريق  اأع�ساء  الفريق: 
يف  اأكادميي”  ل��ي��درز  “يونغ  م��رك��ز 
االإ�سكندرية ومت اختيارهم من قبل 
�ساركنا  ح��ي��ث  جلوبال”  “فري�ست 
يف ال��ت��ح��دي ال�����ذي مت ت��ن��ظ��ي��م��ه يف 
وا���س��ن��ط��ن وال���ث���اين ال����ذي ج���رى يف 
الذي  ال��ت��ح��دي  ه���ذا  امل��ك�����س��ي��ك ويف 
ي��ج��ري يف دب���ي ل��دي��ن��ا ف��ري��ق ي�سم 

خ��م�����س��ة م����ن امل���ت�������س���اب���ق���ني ال���ذي���ن 
واأفكار  كبرية  بطموحات  يتمتعون 
عبد  اإىل  اإ����س���اف���ة  ه���م  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
الرحمن ال�سبيني، ممدوح ال�سريف، 
طارق ال�سريف، هناء البنا، و�سند�س 
اإحداث  على  جميعاً  وي�سرون  عمر، 
العاملية من  احل��ي��اة  ج��ودة  تغيري يف 
خلل توظيف اأفكارهم وابتكاراتهم 

مبا يخدم االإن�سانية.
الرحمن  ع���ب���د  اأن  اإىل  واأ�������س������ارت 
ال�����س��ب��ي��ن��ي م��ن��ذ ���س��غ��ره ع���ان���ى من 
اأهله  “الهيموفيليا” ما دفع  مر�س 
مل��ن��ع��ه م���ن ال��ل��ع��ب واالح���ت���ك���اك مع 
املدر�سة  يف  واأ�سدقائه  احلي  اأطفال 
خوفاً على �سحته وتعر�سه للنزيف، 
لنف�سه  اأوج�������د  ال�����س��ب��ي��ن��ي  اأن  اإال 

مواهبه  ل��ي��ك��ت�����س��ف  اخل���ا����س  ع���امل���ه 
وخرباته ويدخل عامل التكنولوجيا 
والروبوتات وتبداأ رحلته مع الذكاء 
اال�سطناعي �سنة 2014 مب�ساركته 
مع الفريق امل�سري يف بطولة العامل 
اال�سطناعي  وال���ذك���اء  ل��ل��روب��وت��ات 
لنف�سه  ويوؤ�س�س  جلوبال”  “فر�ست 
اال�ست�سلم  ت��رف�����س  ج��دي��دة  ح��ي��اة 

للمر�س.
اأع�ساء  اخ��ت��ي��ار  مت  ان���ه  واأو����س���ح���ت 
الفريق بعد اجتيازهم جمموعة من 
التحديات وامل�سابقات وا�سرتاكهم يف 
للروبوتات  م�سابقات   10 من  اأك��رث 
وحتقيق  وال������دول������ي������ة  ال����وط����ن����ي����ة 
ب��ارزة يف جمال الروبوتات  اإجن��ازات 

وتكنولوجيا الذكاء اال�سطناعي.

•• دبي-الفجر:

اأكد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، 
اأهمية االإدارة العامة للتدريب بالن�سبة للهيكل التنظيمي للقيادة 
اجلنائية  امل��ج��االت  يف  العاملني  تطوير  يف  دب��ي  ل�سرطة  العامة 
واملرورية واالإدارية وتبني االأفكار االإبداعية يف التدريب والتعليم 

امل�ستمر لكوادر �سرطة دبي.
املوؤ�س�سات  يف  اال�سرتاتيجية  االأولويات  من  اإن  املري  اللواء  وقال 
باأحدث  وتاأهيله  وتطويره  الب�سري  بالعن�سر  االهتمام  االأمنية 
الأثر  ن��ظ��را  العملية،  والتطبيقات  العلمية  وال��ن��ظ��ري��ات  امل��ع��ارف 
املتطورة  واأ�ساليبها  و�سورها  باأ�سكالها  اجلرمية  ا�ستباق  يف  ذلك 

حتديث  و�سمان  ظروفها  واختلف  احلياة  تطور  مع  با�ستمرار 
املعلومات ملواكبة امل�ستجدات.

جاء ذلك خلل تفقد �سعادة اللواء املري االإدارة العامة للتدريب، 
�سمن الربنامج ال�سنوي لتفتي�س االإدارات العامة ومراكز �سرطة 
دبي، بح�سور اللواء االأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد، م�ساعد 
القائد العام ل�سوؤون االأكادميية والتدريب، والعقيد بدران �سعيد 
اأحمد  العقيد  ونائبه  للتدريب،  العامة  االإدارة  مدير  ال�سام�سي، 
مدير  نائب  احلمراين،  �سالح  الدكتور  والعقيد  مردا�س،  حممد 
املهريي،  حممد  اأحمد  وامل��ق��دم  وال��ري��ادة،  للتميز  العامة  االإدارة 
عبد  الدكتور  وال��رائ��د  بالوكالة،  والتفتي�س  الرقابة  اإدارة  مدير 

الرزاق عبد الرحيم، رئي�س ق�سم التفتي�س، وعدد من ال�سباط.

ونوه اللواء املري اإىل اأهمية الربامج التدريبية امل�سممة بناء على 
وجعلها  ومهنية  بدقة  انتقائها  و���س��رورة  دب��ي  �سرطة  احتياجات 
مع  التعامل  على  قادرين  موؤهلني  اأف��رادا  تخرج  متكاملة  عملية 
اليومي،  عملهم  م�����س��ار  يف  ت��واج��ه��ه��م  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  خمتلف 
منهج  اعتماد  على  ت��ق��وم  دب��ي  �سرطة  ا�سرتاتيجية  اأن  مو�سحاً 
وهو  زمنية،  بفرتة  حم��دد  غري  م�ستمر  عمل  كاأ�سلوب  التدريب 
منهج متطور متجدد يواكب تطور العلوم واملعارف، كما يركز على 
اعتماد منهجية تدريبية من خلل اإحلاق املنت�سبني يف �سرطة دبي 
تن�سيط  اإىل  تهدف  �سنوية  خطط  �سمن  التخ�س�سية  ب��ال��دورات 
باأحدث  ورفدهم  والنظامية  العملية  قدراتهم  وتنمية  املنت�سبني 

التطورات العلمية املت�سلة مبمار�سة العمل ال�سرطي.

�لل��ء �ملري يتفقد �لإد�رة �لعامة للتدريب 

�شباب عرب يطمحون لإبراز مواهبهم التكنولوجية وتطوير مهاراتهم يف فري�شت جلوبال

 �آمال فريق م�صر وفل�صطني تر�صم مامح �مل�صتقبل

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات 
للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم االربعاء املوافق 30 اكتوبر 2019 وعلى من يرغب مبعاينة 
حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM االل��ك��رتوين  املوقع  ب��زي��ارة  اأو  امل��زاد  موقع  ب��زي��ارة  ال�سيارات 

االعرتا�س مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
 دائرة االمور امل�ستعجلة

       
         

    Toyota Land Cruiser 1998 234/2019 A Ras al Khaimah 23432 33000     
         

    Toyota Hilux 2009 234/2019 A Ras al Khaimah 2218 41000     
         

    Nissan Patrol 1991 234/2019 WHITE Ras al Khaimah 2936 9800     
RAK Bank Hyundai Tucson 2014 7962/2018   5 Abu Dhabi 58306 12000   

Dubai Islamic Bank BMW 523 i 2012 13548/2019   1 Sharjah 82514 23000     
Noor Islamic Bank Mitsubishi Lancer 2016 14824/2019   1 Sharjah 74990 15000     
Dubai Islamic Bank Honda Accord 2016 10092/2017   A Ras al Khaimah 49929 42000     
Dubai Islamic Bank Dodge Charger 2013 16306/2018   13 Abu Dhabi 71896 18000   
Dubai Islamic Bank Honda Accord 2015 16941/2018   15 Abu Dhabi 59371 38000     
Dubai Islamic Bank Toyota Camry 2011 10315/2018   13 Abu Dhabi 41635 11000    

RAK Bank JAC S3 2017 3680/2019   M Dubai 43453 18000    
RAK Bank Nissan Sunny 2016 125/2019   S Dubai 96795 14000    
RAK Bank Nissan Sentra 2016 28590/2018   T Dubai 37817 17000    
RAK Bank Honda Pilot 2014 927/2016   F Dubai 64469 28000    
RAK Bank Mitsubishi ASX 2013 12660/2017   D Dubai 34457 17000
RAK Bank Honda CRV 2014 11964/2017   D Dubai 65759 31000   
RAK Bank Toyota Hilux 2014 15711/2016   WHITE Sharjah 98492 35000    
RAK Bank Toyota Yaris 2014 10668/2018   F Dubai 94154 14000           
RAK Bank Mazda 6 2014 7946/2018   13 Abu Dhabi 97662 18000    
RAK Bank Hyundai Sonata 2014 15092/2018   9 Abu Dhabi 85470 16000   
RAK Bank BMW 535 i 2015 26036/2017   H Dubai 37800 65000    
RAK Bank Toyota Fortuner 2010 6409/2015   10 Abu Dhabi 96338 18000    
RAK Bank Nissan Altima 2015 11336/2016   C Dubai 31729 20000   
RAK Bank Hyundai Accent 2017 3690/2019   O Dubai 81978 24000     
RAK Bank GMC 2014 7481/2019   M Dubai 13658 55000   
RAK Bank Hyundai Tucson 2014 7950/2018   10 Abu Dhabi 53021 21000   
RAK Bank Hyundai Tucson 2016 8575/2018   F Dubai 58177 37000        
RAK Bank Toyota Fortuner 2015 26426/2017   D Dubai 19280 42000    
RAK Bank Nissan Pick Up 2012 12574/2017   K Dubai 87395 7000     
RAK Bank Nissan Sentra 2014 11235/2016   P Dubai 59248 7000      
RAK Bank Toyota Corolla 2015 15898/2017   WHITE Sharjah 23209 20000    
RAK Bank Mitsubishi Canter 2016 25121/2018   R Dubai 95845 50000        
RAK Bank Toyota Avanza 2016 3732/2019   R Dubai 76227 20000      

Noor Islamic Bank Toyota Hilux 2014 13017/2019   Green Dubai 96024 25000         
RAK Bank Mitsubishi Canter 2016 14332/2017   H Dubai 20452 50000   
RAK Bank Toyota Hiace 2014 8563/2018   P Dubai 86872 32000  
RAK Bank Hyundai Sonata 2014 15090/2018   9 Abu Dhabi 84965 17000   

Dubai Islamic Bank Mitsubishi Lancer 2016 2414/2019   WHITE Sharjah 49824 17000    
Dubai Islamic Bank Dodge Challenger 2015 27184/2018   A Umm al Quwain 64840 33000         
Dubai Islamic Bank Toyota RAV 4 2015 19683/2018   2 Sharjah 15813 36000      
Noor Islamic Bank Toyota Yaris 2015 9909/2019   A Ras al Khaimah 58812 17000         
Dubai Islamic Bank Hyundai Santa Fe 2015 8508/2019   17 Abu Dhabi 46329 32000   

RAK Bank Mitsubishi Pajero 2014 15750/2016   Q Dubai 52854 28000   
RAK Bank Mercedes Viano 2014 9560/2016   R Dubai 89613 33000   
RAK Bank Toyota Avanza 2015 23609/2017   M Dubai 76413 17000     
RAK Bank Range Rover Sport 2013 606/2017   K Dubai 18335 52000    
RAK Bank Renault Captur 2016 17708/2016   R Dubai 83229 16000        
RAK Bank Lexus ES 350 2015 3877/2019   C Dubai 41799 47000    
RAK Bank Nissan Patrol 2015 13631/2018   G Dubai 5895 75000        
RAK Bank Mitsubishi Canter 2015 3743/2019   P Dubai 71104 42000     
RAK Bank Nissan Navara 2015 6010/2019   K Dubai 15114 22000        
RAK Bank Kia Picanto 2016 26357/2018   P Dubai 42032 14000      
RAK Bank Toyota RAV 4 2017 25115/2018   G Dubai 42875 55000      
RAK Bank Nissan Van 2016 26840/2018   O Dubai 45092 30000       
RAK Bank Toyota Yaris 2016 1409/2019   1 Sharjah 81970 18000    
RAK Bank Toyota Corolla 2016 24777/2018   S Dubai 94969 28000        
RAK Bank Nissan Sunny 2016 28577/2018   S Dubai 96799 14000     
RAK Bank Nissan Altima 2017 17872/2018   S Dubai 96759 37000      
RAK Bank Nissan Tiida 2016 5849/2019   3 Sharjah 26532 14000     
RAK Bank Toyota Camry 2013 18124/2017   H Dubai 41861 17000    
RAK Bank Toyota Yaris 2015 20867/2017   Q Dubai 18344 16000      
RAK Bank Toyota Yaris 2014 10109/2018   F Dubai 86830 14000    
RAK Bank Nissan Pick Up 2013 3911/2014   B Ajman 14959 11000     
RAK Bank Mitsubishi Rosa 2016 3777/2019   S Dubai 40212 55000      
RAK Bank Mitsubishi L200 2016 28699/2018   R Dubai 51673 21000    
RAK Bank Mitsubishi Pajero 2015 24855/2018   R Dubai 57378 32000    
RAK Bank Mazda CX 9 2016 15033/2018   Q Dubai 53384 50000   
RAK Bank Nissan 2016 6150/2019   C Dubai 35372 32000  
RAK Bank BMW 116 I 2015 7723/2019   M Dubai 34314 40000     
RAK Bank Jeep Grand Cherokee 2017 25086/2018   R Dubai 68023 92000   
RAK Bank Nissan Juke 2014 4014/2019   C Dubai 73712 23000    

Dubai Islamic Bank Toyota Camry 2015 19159/2017   3 Sharjah 51399 31000     
Dubai Islamic Bank Nissan Sentra 2014 7204/2015   A Ras al Khaimah 37998 12000    
Dubai Islamic Bank Mitsubishi Mirage 2014 12943/2017   B Ajman 21532 8000         
Dubai Islamic Bank Hyundai Santa Fe 2014 19755/2017   1 Sharjah 51246 31000    
Dubai Islamic Bank Mitsubishi Canter 2013 21899/2018   2 Sharjah 76603 32000    
Dubai Islamic Bank Kia Optima 2015 3747/2018   14 Abu Dhabi 48625 20000   

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Hyundai Santa Fe 2015 7128/2019   10 Abu Dhabi 57334 35000   
Dubai Islamic Bank Kia Cerato 2015 3746/2018   14 Abu Dhabi 52579 17000   
Dubai Islamic Bank Nissan Patrol 2016 15295/2019   1 Sharjah 19913 28000     

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Kia Optima 2015 15294/2019   15 Abu Dhabi 38641 24000   
Dubai Islamic Bank Mitsubishi Outlander 2015 16390/2018   9 Abu Dhabi 64936 25000    
Dubai Islamic Bank Chevrolet Malibu 2015 29782/2018   15 Abu Dhabi 68497 19000    
Dubai Islamic Bank Toyota Corolla 2015 25784/2018   1 Sharjah 39643 21000     
Dubai Islamic Bank Toyota Land Cruiser 2015 3405/2019   16 Abu Dhabi 56304 75000      
Dubai Islamic Bank Jeep Wrangler 2014 16519/2017   A Ras al Khaimah 71055 35000    
Dubai Islamic Bank BMW X5 2008 9141/2018   2 Sharjah 94283 13000  
Dubai Islamic Bank Nissan Altima 2015 9973/2019   1 Sharjah 33620 18000   
Dubai Islamic Bank Kia Sportage 2015 9972/2019   1 Sharjah 50427 26000   
Dubai Islamic Bank Nissan Altima 2015 9972/2019   1 Sharjah 50349 15000   

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC BMW 320I 2011 4425/2018   J Dubai 93719 12000     
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Toyota Fortuner 2017 13755/2019   17 Abu Dhabi 78472 76000   
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Infiniti QX56 2012 12010/2019   4 Abu Dhabi 69190 54000   
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Dodge Challenger 2013 7333/2019   16 Abu Dhabi 72594 28000    
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Mitsubishi Rosa 2013 6774/2019   C Dubai 69843 45000         
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Audi A6 2016 13751/2019   Q Dubai 81702 65000     

Noor Islamic Bank Nissan Sentra 2015 14705/2019   I Dubai 57553 12000   
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Toyota FJ Cruiser 2011 355/2019   6 Abu Dhabi 97367 33000    
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Ford Edge 2013 12046/2019   Q Dubai 99317 23000      
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Ford Mustang 2012 13037/2019   T Dubai 94835 17000     

FAB BMW 323 i 2011 11778/2019   10 Abu Dhabi 74506 9000     
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Mercedes ML350 2011 15079/2019   17 Abu Dhabi 83650 18000      

FAB Lexus ES 350 2010 15070/2019   B Dubai 29743 23000  
FAB Mazda 6 2012 15058/2019   9 Abu Dhabi 26532 10000   

Dubai Islamic Bank Mitsubishi Lancer 2015 14822/2019   B Ajman 98653 12000   
FAB Chevrolet Trax 2014 15063/2019   13 Abu Dhabi 17901 14000    

Dubai Islamic Bank Toyota Fortuner 2015 12038/2019   B Ajman 31585 42000          
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Hyundai Sonata 2015 15061/2019   N Dubai 72326 27000      
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Honda Accord 2016 15078/2019   C Dubai 78455 43000      
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Dodge Charger 2014 13074/2019   H Dubai 21436 21000    

Nissan Pathfinder 2002 355/2019 B Ajman 42453 3000    
FAB Jeep Wrangler 2016 15064/2019   N Dubai 98184 57000    
FAB Mitsubishi Pajero 2017 15073/2019   F Dubai 71846 48000    
FAB Mitsubishi Pajero 2016 15059/2019   16 Abu Dhabi 35832 39000    

RAK Bank Hyundai Santa Fe 2014 12147/2019   M Dubai 87520 25000    
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اإعــــــــــالن
للهدايا  املهارة  ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1020561 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هزاع �سعبان طالب �سعبان املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل غامن را�سد الق�سيلي املن�سوري
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12767 بتاريخ 2019/10/27 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/لي�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اند ال�س للملب�س الن�سائية
رخ�سة رقم:CN 2019078  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

د�ئرة �لق�صاء يف �أب�ظبي ت���صل حملتها �لت�ع�ية يف �لقرى �لعمالية
•• اأبوظبي - وام: 

التوعوية  حملتها  تنفيذ  اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  توا�سل 
اأبوظبي  اإم��ارة  األف عامل على م�ستوى   250 ت�ستهدف  التي 
2019، حيث زارت جلنة التوعية العمالية، قرية  خلل عام 

الفوران العقارية التي ت�ستوعب نحو 23 األف عامل.
الت�سامح  ع��ام  بداية  مع  انطلقت  التي  التوعية  حملة  وت��اأت��ي 
بدائرة  العمالية  التوعية  جلنة  برنامج  اإط���ار  يف   ،2019
ال��ق��ان��ون��ي��ة لدى  ال��ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز ن�سر  اإىل  ال��ه��ادف  ال��ق�����س��اء، 
العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفق القانون يف دولة 
ال�سيخ من�سور  �سمو  توجيهات  انطلقا من  وذل��ك  االإم���ارات، 

�سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
االأولوية  لتحقيق  اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  رئي�س  الرئا�سة 
اال�سرتاتيجية املتمثلة بامل�ساهمة يف احلفاظ على االأمن عرب 

امل�ساركة امل�ستدامة مع مكونات املجتمع.
بني  القانونية  الثقافة  ن�سر  ال��ت��وع��وي��ة،  احلملة  وت�ستهدف 
العمال وت�سليط ال�سوء على حقوقهم والتزاماتهم، باعتبارهم 
دولة  اأر����س  على  والتنمية  ال��ب��ن��اء  عملية  يف  حم���وري  �سريك 
لهم من خلل  الكاملة  االإف���ادة  االإم���ارات، مع �سمان حتقيق 

تنوع االأن�سطة والفعاليات.
العمال  م��ن  كبري  ح�سور  و���س��ط  احلملة  فعاليات  وت�سمنت 
يف ال��ق��ري��ة ال��ع��م��ال��ي��ة، ت��ق��دمي امل��ح��ا���س��رات ب��ث��لث ل��غ��ات هي 

االإجنليزية، االأوردو والبنغالية، للتعريف باأبرز املواد القانونية 
التي تكفل حقوق العمالة يف دولة االإمارات، ف�سل عن توزيع 
تت�سمن  كبرية  عر�س  �سا�سات  وتركيب  القانونية،  الكتيبات 
مواد التوعية، وذلك ل�سمان حتقيق اأعلى م�ستويات اال�ستفادة 

للفئة امل�ستهدفة.
كما ت�سمنت اأن�سطة م�ساحبة، تتمثل يف اأ�سئلة تفاعلية وتنظيم 
وذلك  امل�ساركني،  على  الت�سجيعية  اجلوائز  وتوزيع  م�سابقات 
ال��رد على  ع��ن  ال��ع��م��ال، ف�سل  م��ن قبل  التفاعل  مب��ا ي�سمن 
حول  معظمها  يف  متحورت  التي  وال��ت�����س��اوؤالت،  اال�ستف�سارات 
اخلدمة  نهاية  مكافاأة  احت�ساب  وكيفية  املالية  م�ستحقاتهم 

واالإجازات ال�سنوية واملر�سية.



األحد    27   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12767  
Sunday   27   October   2019  -  Issue No   12767

11

عربي ودويل

يعقد احلزب الوحدوي الدميوقراطي يف اإيرلندا ال�سمالية اليوم 
الذي  بريك�ست  ي�سكل ف�سل جديدا من م�سل�سل  االأح��د موؤمترا 
يتنا�سب مع حجم متثيلهم، مبعار�ستهم  ال  دور  لعب  جنحوا يف 

اتفاقي االنف�سال عن االحتاد االأوروبي.
االتفاق  �سد  ال�سبت  فو�سرت  اأرل���ني  احل���زب  زعيمة  و�ستتحدث 
االحتاد  مع  جون�سون  بوري�س  ال���وزراء  رئي�سة  اإليه  تو�سل  ال��ذي 
االأوروبي ومينح اإيرلندا ال�سمالية و�سعا خمتلفا عن بقية اململكة 
املتحدة بعد خروجها من االحتاد االأوروب��ي. وكانت فو�سرت دعت 
االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ن���واب احل���زب اإىل االم��ت��ن��اع ع��ن دع���م االتفاق 
االقت�سادية  الوحدة  “يحمي  اآخ��ر  اتفاق  اإىل  التو�سل  اأم��ل  على 

والد�ستورية” للمملكة.
وبنوابهم الع�سرة، متكن هوؤالء املحافظون املت�سددون الربوت�ستانت 
الذين ت�سكل الوحدة مع بريطانيا ق�سية وجودية بالن�سبة لهم، 
املحافظني  م��ع  بتحالفهم  الهام�سي  موقعهم  م��ن  اخل���روج  م��ن 

احلاكمني الذين ح�سلوا بذلك على االأغلبية.
التي  االأوروب����ي، تلك  م��ع االحت���اد  االت��ف��اق  ن�سختي  وق��د عرقلوا 
الن�س  ث��م  اأوال  م��اي  ت��ريي��زا  ال�سابقة  احلكومة  رئي�سة  قدمتها 
الذي عر�سه جون�سون. ومنذ االنتخابات املبكرة يف 2017 التي 
الوحدوي  احل���زب  يتحكم  غالبيتها،  م��اي  ت��ريي��زا  فيها  خ�سرت 
اإىل  اأدى  م��اي  التفاق  ورف�سه  بريك�ست  مب�سري  الدميوقراطي 

ا�ستقالتها قبل خم�سة اأ�سهر.

قتل ع�سرة ا�سخا�س واأدرج ثلثة اآخرون يف عداد املفقودين نتيجة 
االأمطار الغزيرة التي �سهدها و�سط اليابان، بعد اأ�سبوعني فقط من 
هبوب االإع�سار هاغيبي�س، بح�سب ما قالت ال�سبت ال�سلطات وو�سائل 
اإعلم. واأ�سفرت انزالقات للرتبة و�سيول عن مقتل ت�سعة اأ�سخا�س، 
بينهم م�سنان عرث عليهما غارقني ب�سيارتيهما، يف منطقة �سيبا يف 
جنوب-�سرق طوكيو. واأظهرت �سور جوية عمال اإنقاذ اأثناء اإزالتهم 

حطام منزلني يف قطاع �سمن هذه املنطقة التي نكبتها ال�سيول.
وعرث على جثة امراأة تبلغ 40 عاماً قرب �ساطئ فوكو�سيما )�سرق(، 
بح�سب م�سوؤول يف االإطفاء. كما بداأ غوا�سون من ال�سرطة عمليات 
بحث عن ثلثة مفقودين بح�سب قناة “ان. ا�س. كي” العامة. وقال 
داخل  ت�سيل  كانت  “املياه  اإّن  القناة  عرب  مداخلة  يف  �سبعيني  رج��ل 

حديقتي كما لو اأّن نهراً يعرب منها. كان االأمر اأ�سواأ من االإع�سار«.
وق�سى اأكرث من 80 �سخ�ساً جراء االإع�سار هاغيبي�س الذي �سرب 

اأنحاء وا�سعة من اليابان قبل ا�سبوعني.  

با�ستخدام  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  الدميقراطيون  اتهم 
وزارة العدل يف الواليات املتحدة اأداة �سيا�سية بعدما فتحت حتقيقا 
جنائيا ب�ساأن التحقيق يف التدخل الرو�سي يف االنتخابات الرئا�سية 
ال��ت��ح��ق��ي��ق اجل��ن��ائ��ي الذي  ه���ذا  اأن���ب���اء  ت�����س��ري��ب  ومت   .2016 ع���ام 
ي�سمل خمالفات ارتكبها م�سوؤولون يف وزارة العدل يف عهد الرئي�س 
البيت  ي�سعى  بينما  اجلمعة  اخلمي�س-  ليل  اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�سابق 
اأطلقها  التي  وال��ع��زل  االت��ه��ام  الإج���راءات  للت�سدي  جاهدا  االأبي�س 

الدميوقراطيون يف جمل�س النواب. 
يف  ال�سيا�سي  التوتر  تفاقم  اإىل  اجلنائي  التحقيق  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
وا�سنطن باإثارته ت�ساوؤالت عن التحقيق الرو�سي الذي اأجراه املدعي 
اخلا�س روبرت مولر وانتهى باتهام 34 �سخ�سا واإدانة ثمانية بينهم 
�سخ�سيات مهمة يف فريق ترامب حلملة االنتخابات يف 2016. ورد 
اإطار  يف  جت��رى  التي  التحقيقات  على  اجلمهوريون  ترامب  حلفاء 
اأحد  اإف��ادة  ووق��ف  امل�سادة  التحقيقات  ب�سل�سلة من  العزل  اإج���راءات 
ال�سهود ق�سرا وطلب حتقيق يف جهود الدميوقراطي اآدم �سيف الذي 
يقود التحقيقات.  وقال اجلمهوريون اجلمعة اإن التحقيق اجلنائي 
اأن  من  ترامب  الرئي�س  ي��وؤك��ده  ما  يدعم  ان  ميكن  العدل  وزارة  يف 

حتقيق مولر كان “حملة �سعواء” ت�ستند اإىل “اأخبار كاذبة«.

عوا�صم

بلفا�ست

طوكيو

وا�سنطن

متظاهرون يطالبون با�شتالمه زمام الأمور 

�جلي�ش �للبناين بني ناري �ل�صارع و�ل�صلطة �ل�صيا�صية  

متطوع يدققون يف معلومات الإعالم والتوا�شل الجتماعي   200

�صيادو �ل�صائعات ي�صتنفرون مع ��صتد�د �لأزمة يف �لعر�ق 
•• بغداد-اأ ف ب:

اأموات يطلقون النار على احل�سود، بيانات ملتطرفني تدعو 
ال�سائعات  تلك  ك��ل  �سيا�سيني.  اأك��اذي��ب  اأو  التظاهر،  اإىل 
ت�سكل م�سدر طموح ل�سامي، ابن الع�سرين ربيعا، ملكافحة 

بث االأخبار الكاذبة التي تغذيها االأزمات يف العراق.
االإنرتنت  قطع  على  العراقية  ال�سلطات  اإق��دام  مينع  مل 
منذ اليوم الثاين للحتجاجات التي �سابتها اأعمال عنف 
ت�سرين  من  الثاين  ومنذ  ال�سائعات.  تدفق  وق��ف  دامية، 
االأول-اأكتوبر، بداأت �سبكة “تيك فور بي�س” )تكنولوجيا 
من اأجل ال�سلم(، وهي منظمة غري حكومية ينتمي اإليها 

�سامي، يف حتريك علقاتها لللتفاف على التعتيم.
يقوم 200 متطوع يف ال�سبكة، من �سبان و�سابات جمهويل 
الهوية يف العراق واأوروبا والواليات املتحدة واأماكن اأخرى 
يف  ت��داول��ه��ا  يتم  التي  املعلومات  يف  بالتدقيق  ال��ع��امل،  يف 
و�سائل االإعلم وعلى و�سائل التوا�سل االجتماعي، للتاأكد 

من �سحتها.
اأن بيانات تنظيم داع�س االإرهابي  اإىل  لقد تو�سلوا مثًل 
التي تدعو اإىل التظاهر مزيفة، واأوامر عائلة الدكتاتور 
العراقي املخلوع �سدام ح�سني للعودة اإىل ال�سارع، مزيفة 

اأي�ساً.
ويف ال�سياق احلايل للتظاهرات التي اأ�سفرت مطلع ت�سرين 
150 �سخ�ساً  اأكرث من  االأول-اأكتوبر احلايل عن مقتل 
بح�سب اأرقام ر�سمية، قد توؤدي بع�س املعلومات اخلاطئة 
اإىل عواقب وخيمة، كما يحذر �سامي، الذي ي�ستخدم ا�سماً 

م�ستعاراً.
ت���داول ���س��ور الأ�سخا�س  “يتم  اأي���ام ع��دة  اإن���ه منذ  ي��ق��ول 
يتهمون بقتل املتظاهرين«. يوؤكد �سامي اأن هذا النوع من 
االإعلنات، مياثل احلكم باالإعدام على �سخ�س يف ال�سارع، 
“ع�سرات املرات  حققت  “تيك فور بي�س”  اأن  اإىل  م�سرياً 

ال�سورية على لبنان، وجد اجلي�س نف�سه بني �سارعني 
وخطابني �سيا�سيني متعار�سني.

ال�سيا�سية،  النظر  وجهات  اختلف  ورغ��م  اليوم،  لكن 
وفق ما يوؤكد اجلرنال داوود  “ال�سارع واحد”،  اأن  اإال 
الذي خدم يف اجلي�س اللبناين منذ عام 1983 حتى 

عام 2019.
يذرف  ع�سكرياً  يظهر  فيديو  مقطع  االأربعاء  وانت�سر 
ع�سكري  ب��ني  لعناق  واآخ���ر  املتظاهرين،  اأم���ام  ال��دم��ع 

ووالده الذي كان بني احل�سود.
�ساحة  من  عاماً   34 يبلغ  متظاهر  وه��و  علي  ويقول 

•• بريوت-اأ ف ب:

اأمام  ال��دم��ع  ي���ذرف  ال���ذي  الع�سكري  ���س��ورة  حت��ول��ت 
اإحدى  اإىل  ال�سيا�سية  للطبقة  مناه�سني  متظاهرين 
اأب��رز �سور احل��راك ال�سعبي يف لبنان، فقد ج�سد هذا 
ن��اري واجبه وم�ساعر  نف�سه بني  ال��ذي وجد  اجلندي 
لعب  على  جمرب  جي�س  معادلة  ال�سعب  جت��اه  التاآخي 

دور التوازن يف بلد ي�سهد حراكاً �سعبياً نادراً.
بع�س  االأح���داث يف  واج��ه��ة  اللبناين يف  وب��ات اجلي�س 
املناطق و�سط رف�س املحتجني الرتاجع قبل اأن تن�ساع 
ال�سلطة ملطالبهم التي نزلوا ال�سوارع منذ 17 ت�سرين 

االأول-اأكتوبر النتزاعها.
وانت�سر اجلي�س االأربعاء يف منطقة جل الديب �سمال 
ب���ريوت لفتح ال��ط��ري��ق ال���ذي اأغ��ل��ق��ه امل��ح��ت��ج��ون، لكن 
الوطني  الن�سيد  ب���رتداد  الع�سكريني  واج��ه��وا  ه���وؤالء 
اأّثر  ال��ت��اآخ��ي  م��ن  م�سهد  يف  عليهم،  ال����ورود  وت��وزي��ع 

بالع�سكريني اأنف�سهم.
اجلي�س  ب�����س��وؤون  املتخ�س�س  نريغيزيان  اأرام  وي��وؤك��د 
اال�سرتاتيجية  ال����درا�����س����ات  “مركز  يف  ال���ل���ب���ن���اين 
فران�س  لوكالة  املتحدة  ال��والي��ات  ومقره  والدولية” 
بر�س “حاولت الطبقة ال�سيا�سية...من داخل احلكومة 
وخارجها، دفع اجلي�س اللبناين اإىل +تنظيف ال�سارع+، 

لكنه قاوم” هذه ال�سغوط.
ويرى اجلرنال املتقاعد فادي داوود اأن اجلي�س يحاول 
وحقهم  املتظاهرين  حماية  �سدين”:  بني  “التوفيق 
يف التعبري الذي ين�س عليه الد�ستور اللبناين، وتنفيذ 

اأوامر ال�سلطة ال�سيا�سية واحلفاظ على النظام العام.
وازداد دور اجلي�س تعقيداً مع ظهور منا�سرين مللي�سات 
ت��اأي��ي��ده��م للأمني  ال��ت��ظ��اه��رات الإب�����داء  ح���زب اهلل يف 

بتعر�سه  والتنديد  ن�سراهلل  ح�سن  للملي�سيات  العام 
االآخرين  بال�سيا�سيني  اأ�سوًة  املحتجني  من  النتقادات 

يف البلد.
ويحظى اجلي�س اللبناين بتاأييد �سعبي كبري يف لبنان، 
حرباً  �سهد  ال���ذي  البلد  ه��ذا  يف  للطوائف  ع��اب��ر  فهو 
اأهلية دامية )1975-1990( تعززت خللها �سلطة 

امليلي�سيات احلزبية والطائفية.
املوؤ�س�سات  من  “هو  اجلي�س  اأن  نريغيزيان  وي�سيف 
اأطيافه... ال�سعب بكافة  التي متثل  البلد  القليلة يف 

ويحظى اأداوؤها مب�سداقية” لدى اللبنانيني.
عن�سر،  األ��ف   80 ي�سم  ال��ذي  اجلي�س،  بذلك  وي�سّكل 

رمزاً للوحدة الوطنية.
ويوؤكد اجلرنال فادي داوود اأن “الدعم ال�سعبي اأ�سا�سي 

للجي�س اللبناين ال�ستمداد قوته وا�ستمراريته«.
ملي�سيات  ام��ت��لك  ي�سع�سعها  اجلي�س  �سرعية  لكن 
حزب اهلل تر�سانة اأ�سلحة، وهو احلزب الوحيد يف لبنان 
احلرب  نهاية  منذ  باأ�سلحته  يحتفظ  ي���زال  ال  ال���ذي 

االأهلية حتت �سعار حماربة اإ�سرائيل.
فقد  اأجنبية،  مالية  م�ساعدات  على  اجلي�س  ويعتمد 
منحته مثًل الواليات املتحدة وحدها اأكرث من ملياري 

دوالر منذ عام 2006.
وق���ام امل��ت��ظ��اه��رون م��ن��ذ ب���دء احل����راك مب���ب���ادرات عدة 
ال���ورود  ت��وزي��ع  م��ث��ل  للع�سكريني،  ت��ق��دي��ره��م  الإب�����داء 
الع�سكرية، يف  للموؤ�س�سة  التاأييد  �سعارات  ورددوا  لهم، 

حماولة حل�سد تعاطفها.
اأن فر�س منح اجلي�س تاأييداً �سمنياً  ويرى مراقبون 
حلركة االحتجاج تتزايد كونها ال ت�ستثني اأي منطقة 

يف البلد.
ويف عام 2005 خلل انتفا�سة �سعبية �سّد الو�ساية 

يف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  حجب  ا�ستمرار  رغم  اأنه 
اإليها، عرب  الو�سول  على  ق��ادراً  البع�س  ي��زال  ال  العراق، 

تطبيقات “يف بي اأن«.
ففي العراق، حيث غالبية و�سائل االإعلم منحازة الأطراف 
اأو اأحزاب، يقول عدد كبري من االأ�سخا�س اإنهم يف�سلون 
االعتماد على جمموعات عرب تطبيقي وات�ساب وفي�سبوك 

ملتابعة االأخبار املحلية.
“مقاطع  تن�سر  ما  غالباً  اأي�ساً،  التطبيقات  تلك  يف  لكن 
فيديو ذات عناوين خادعة اأو ذات م�سادر غري موثوقة” 

حول اأ�سخا�س متهمني باالنتماء اإىل املتطرفني، ووزعت 
�سورهم واأ�سماوؤهم على االإنرتنت، رغم اأن ال علقة بهم 
جديداً  من�سوراً  اخلمي�س  ال�سبكة  ون�����س��رت  ب���االإره���اب«. 

بعنوان “انتبه! من�سور مزّيف«.
املتهمني  اجل��ن��ود  ���س��ور  اأن  ال�سبكة  يف  املحققون  يو�سح 
و�سائل  على  تن�سر  التي  التظاهرات  على  ال��ن��ار  ب��اإط��لق 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، ه��ي يف ال���واق���ع جل��ن��ود ق��ت��ل��وا يف 

املعارك �سد تنظيم داع�س االإرهابي قبل �سنوات.
ذلك  املعلومات،  يف  التدقيق  بي�س”  ف��ور  “تيك  وتوا�سل 

واحد  الأن��ه  بكى  “اجلندي  اأن  ب��ريوت  و�سط  ال�سهداء 
منا وي�سعر باأملنا ونحن ن�سعر باأمله«.

وانت�سرت على بع�س اجلدران يف بريوت عبارة “اجلي�س 
خط اأحمر«.

ريا�س  يف  معت�سم  وه���و  ع��ام��اً(   28( اأح��م��د  وي��وؤك��د 
ال�سلح و�سط بريوت اأن “اجلي�س هو الذي يحمينا«.

املتظاهرين  بع�س  يطالب  احلالية،  االأزم���ة  ظ��ّل  ويف 
يف  االأم�����ور  زم����ام  ي�ستلم  ب����اأن  اجل��ي�����س  �سمني  ب�سكل 
البلد، فيما انت�سرت على مواقع التوا�سل االجماعي 
�سوراً لقائد اجلي�س جوزيف عون مع �سعار “اأنقذنا«.

وح�����س��اب��ات ال  ���س��ف��ح��ات  “يف  اأ���س��خ��ا���س  اأح��ي��ان��اً  ين�سرها 
بح�سب �سامي. يعرفون اأنها تبث معلومات خاطئة”، 

اأنها  على  املجموعات  تلك  يف  تن�سر  التي  ال��وث��ائ��ق  كمية 
ما  ق��رارات غالباً  تعد وال حت�سى، وتعلن عن  ر�سمية، ال 
تكون ذات م�سداقية ولكن اأحياناً مزيفة متاماً. وغالباً ما 
اإىل  الدولة،  واأح��زاب، وحتى موؤ�س�سات  �سيا�سيون  ي�سطر 
النفي والتنديد ببيانات خاطئة، اأحياناً حتى بعد بثها يف 

و�سائل االإعلم.
عن  �سابق  جمهورية  رئي�س  “اأعرب  امل���رات  اإح���دى  ففي 
تعازيه احلارة لفنان ال يزال على قيد احلياة” لكن بع�س 
�سفحات في�سبوك اأعلنت وفاته، وفق ما يقول املدون �سعد 

الكعبي لفران�س بر�س.
وي�سيف ال�ساب الذي يدير موقعاً اإلكرتونياً يف بغداد اأنه 
معلوماتهم  ي�ستقون  “امل�سوؤولني  اأن  حقيقة  جانب  اإىل 
“ال�سلطات تقوم  فاإن  من و�سائل التوا�سل االجتماعي”، 

اأحياناً باإطلق بالونات اختبار«.
االإنرتنت  على  اإطلقها  يتم  �سائعات  “هناك  اأن  وي��وؤك��د 

لروؤية رد فعل ال�سارع«.
عاماً(   50( ال��دي��ن  ر�سا جن��م  العامل  ي��وؤك��د  م��ن جهته، 
اأن “الو�سع معقد دائماً وميكن للنا�س اأن يقعوا ب�سهولة 
فري�سة لل�سائعات”، يف بلد مزقته احلرب على امتداد 40 
اأنه ب�سبب �سائعات ب�سيطة،  العراقيون دائماً  عاماً. يذكر 

�سقطت مناطق باأكملها بيد تنظيم داع�س.
االأمنية  القوات  2014، كان فرار  العام  اإنه يف  ويقولون 
�سببه �سائعات عن االأعداد ال�سخمة للمتطرفني، وهو اأمر 

مل يكن حقيقياً يف الواقع.
ما  بح�سب  كامناً،  ال�سائعات  خطر  ي��زال  ال  اأي�ساً،  واليوم 
توؤكد �سوزان عزيز، ربة املنزل البالغة من العمر 46 عاماً، 
م�سددة اأنه على وجه اخل�سو�س “يف هذه االأيام االأخرية، 

الأنه ال اأحد يعرف ما ميكن اأن يحدث«.
 

جداً لكل الذين دعموين، للمواطنني الرو�س الذين �ساعدوين 
واإىل  وروداً  بيديها  حتمل  وهي  واأ�سافت  ر�سائل«.  يل  وكتبوا 
الرو�سية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�سم  واملتحدثة  وال��ده��ا  جانبها 
ماريا زاخاروفا اللذين ح�سرا ال�ستقبالها، “�سكر كبري لوزارة 
اخلارجية والدبلوما�سيني الذين كافحوا من اأجلي كل يوم”. 

وختمت بالقول “الرو�س ال ي�ست�سلمون!«.
2018، هي  اأُوق���ف���ت يف مت��وز-ي��ول��ي��و  وم���اري���ا ب��وت��ي��ن��ا ال��ت��ي 
مو�سكو  تدّخل  التحقيق يف  يف  اأدينت  التي  الوحيدة  الرو�سية 
يبدو  دوره��ا  اأن  املتحدة، رغم  للواليات  الداخلية  ال�سيا�سة  يف 

حمدوداً.
وهي  للبنادق،  الوطنية  الرابطة  مع  علقات  بوتينا  ون�سجت 
ومقّرب  النارية  االأ�سلحة  النت�سار  ي��روج  نافذ  اأمريكي  لوبي 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

ق�سية  يف  اأدي��ن��ت  التي  الرو�سية  ال�سابة  بوتينا،  م��اري��ا  قالت 
التدّخل الرو�سي يف ال�سيا�سة الداخلية االأمريكية، اإن “الرو�س 
ال ي�ست�سلمون!”، وذلك لدى و�سولها اإىل مو�سكو قادمة من 
الواليات املتحدة، حيث ق�ست حكماً بال�سجن الإدانتها مبحاولة 

اخرتاق االأو�ساط ال�سيا�سية االأمريكية.
يف  ال�سبت  ظهر  ع��ام��اً  ث��لث��ني  البالغة  بوتينا  م��اري��ا  و�سلت 
مو�سكو قادمة من ميامي حيث اأفرج عنها اجلمعة من �سجن 
ق�ست  اأن  بعد  فلوريدا  لوالية  االإداري���ة  العا�سمة  تاالها�سي 
قرابة 18 �سهراً يف ال�سجن. وقالت لدى و�سولها ل�سحافيني 
جتّمعوا يف املطار، “اأنا م�سرورة لعودتي اإىل الوطن. اأنا ممتّنة 

ج����داً م��ن احل����زب اجل��م��ه��وري. وا���س��ت��خ��دم��ت ذل���ك م��ن اأجل 
لها  واأتاحت  االأ�سلحة.  حيازة  عن  للدفاع  الرو�سية  منظمتها 
الذي كان ال يزال  التقّرب من دونالد ترامب  العلقات  هذه 
عام  االنتخابية  احلملة  اأثناء  الرئا�سية،  للنتخابات  مر�سحاً 

.2016
ني�سان- يف  ���س��ه��راً   18 بال�سجن  ب��وت��ي��ن��ا  م��اري��ا  ع��ل��ى  وُح��ك��م 

ال�سجن ن�سف  اأم�ست يف  ق��د  اآن���ذاك  وك��ان��ت  امل��ا���س��ي.  اأب��ري��ل 
“تعزيز  بهدف  “التاآمر”  تهمة  اإليها  وُوّجهت  العقوبة.  مدة 
اإال على عدم ت�سجيل  اإدانتها ال ترتكز  لكن  م�سالح رو�سيا”، 

نف�سها كعميل اأجنبي، وهو اأمر يفر�سه القانون االأمريكي.
وكاالت  م��ن  اأي  ل��دى  عملت  اأن��ه��ا  على  دل��ي��ل  اأي  يتوفر  ومل 
اال�ستخبارات الرو�سية. لكن املدعني اعتربوا اأنه كانت لديها 

علقات منتظمة مع ال�سفارة الرو�سية ومع م�سوؤولني لديهم 
علقات مع اأجهزة ا�ستخبارات.

خلق  اإىل  خ�سو�ساً  �سعت  واأنها  براءتها  بوتينا  اأك��دت  ولطاملا 
كانت  حيث  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  وب��ني  بينها  �سخ�سية  رواب���ط 

تدر�س يف اجلامعة االأمريكية يف وا�سنطن.
باتهامات  ال��رو���س��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ن���ددت  اإدان��ت��ه��ا،  وب��ع��د 
“�سحية  باأنها  بوتينا  وا�سفًة  بالكامل”.  وملفقة  “مفربكة 
املواجهة ال�سديدة بني القوى ال�سيا�سية املختلفة يف الواليات 

املتحدة وحملة حممومة �سد رو�سيا«.
وبّثت قناة “رو�سيا اليوم” املمّولة من الدولة الرو�سية، ال�سبت 
�سريطاً م�سّوراً لبوتينا يف حافلة �سغرية، ت�سف “حالة الرعب 

التي اأحاطت بي” يف ال�سجن يف الواليات املتحدة.

�لعميلة ب�تينا : »�لرو�ش ل ي�صت�صلم�ن!« 

م�صرية للمطالبة برحيل رئي�صة بلدية روما 
•• روما-اأ ف ب:

بلدية  رئي�سة  ملطالبة  التيرب  نهر  على  م�سرية  يف  اأم�س  املتظاهرين  مئات  خ��رج 
روما فريجينيا راغي باال�ستقالة على وقع احلالة املرتدية للخدمات يف العا�سمة 
“اجلميع من  باالإيطالية  تعني  التي  روما  توتي بري  وقالت منظمة  االإيطالية. 
اأجل روما” قبل بدء التجمع اإن “راغي حتّول املدينة اإىل مكان يهرب النا�س منه 
بدال من مدينة ميكن للنا�س العي�س فيها بكرامة والعمل وبناء م�ستقبلهم. العامل 
باأ�سره ي�سفق علينا«. وجاءت امل�سرية غداة قيام نقابات العمال يف روما باإ�سراب 
عام، حيث كان العمال مبن فيهم �سائقو احلافلت وجامعو القمامة يقفون �سد 

العمدة املنتمية حلركة خم�س جنوم احلاكمة.
ومتتلئ �سوارع املدينة باحلفر وتندلع حرائق با�ستمرار يف احلافلت العامة، كما 
ال�سحة حيث  على  ت�سكل خطراً  الدائمة  القمامة  اأزم��ة  اأن  م�سوؤولون من  ح��ّذر 
تعمل خدمات مكافحة الفئران �ساعات اإ�سافية مع تراكم �سناديق القمامة قرب 

املواقع ال�سياحية واملنازل واملدار�س.
وباتت راغي اأول رئي�سة بلدية للعا�سمة يف العام 2016 م�ستفيدة من الغ�سب 
النفايات يف  اإدارة  نظام  اإىل  ت�سلل عائلت اجلرمية  الف�ساد، خا�سة  من ف�سائح 

املدينة.
يف  ف�سلت  باأنها  االت��ه��ام��ات  �سد  نف�سها  ع��ن  داف��ع��ت  ال��ف��ائ��ت،  ني�سان-ابريل  ويف 
تغيري الو�سع يف املدينة التاريخية، قائلة اإن روما “تتعر�س للهجوم” من رجال 

الع�سابات امل�سممني على عدم اإزاحة قب�ستهم من قطاع خدمّي مربح.

و��صنطن تفر�ش عق�بات 
على وزير �لأمن يف زميباب�ي 

•• وا�صنطن-وكاالت:

عقوبات  املتحدة  الواليات  فر�ست 
زميبابوي  يف  االأم�����ن  وزي�����ر  ع��ل��ى 
ب�سبب انتهاكاته اجل�سيمة حلقوق 

االإن�سان.
االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
مايك بومبيو يف بيان اإن “الوزارة 
اأوين  اأن  موثوقة  معلومات  لديها 
نكوبي تورط يف انتهاكات ج�سيمة 
ب��و���س��ف��ه وزير  حل���ق���وق االإن�������س���ان 

االأمن الوطني يف زميبابوي«.
وجاء يف البيان “ن�سعر بقلق عميق 
زميبابوي  حكومة  ا�ستخدام  اإزاء 
�سد  ال���دول���ة  ت��ق��ره  ال����ذي  للعنف 
واملجتمع  ال�سلميني  املتظاهرين 
امل���������دين، واأي�����������س�����اً ����س���د ال����ق����ادة 
ال��ع��م��ال��ي��ني وق������ادة امل���ع���ار����س���ة يف 

زميبابوي«.
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عربي ودويل

النزاعات االجتماعية والديكتاتورية 
منذ �سبعينات القرن املا�سي، ولي�س 
اإنفاذ  ع��ل��ى ���س��م��ان  ال���ق���درة  ل��دي��ه��ا 
االأرجنتينيون  ت��ع��ّود  وق��د  ال��ق��ان��ون، 
ع��ل��ى ع���دم اح���رتام���ه. ك��ل جمموعة 
الكعكة،  م��ن  ح�ستها  تريد  م�سالح 
تتعاطى  اأن  ال����دول����ة  ع��ل��ى  وي���ج���ب 
من  متنوعة  مطالب  مع  با�ستمرار 
اأجنب  وه��ذا  والنقابات...  ال�سركات 

وجود مافيات حقيقية«.
مثالني  امل�����������وؤرخ  وي�������س���ت���ح�������س���ر     
م���ل���م���و����س���ني: م�����ن ن����اح����ي����ة، احت�����اد 
ال�سناعات. يف تيريا ديل فويغو، نقوم 
بتجميع املنتجات التكنولوجية التي 
يتم ا�سترياد مكوناتها من اآ�سيا. ومت 
االحتاد  الإر�ساء  حرة  منطقة  اإن�ساء 
على  بالتاأكيد  لل�سلطات  وال�����س��م��اح 
من  مئات  ب�سع  توظيف  تدعم  اأنها 
االأ�سخا�س... انها “�سناعة وهمية” 
ُمكلفة للغاية فيما يتعلق باالإيرادات 

واالإعانات املهدورة.
   مثال اآخر على الهيمنة والفئوية 
االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة: االب���ت���زاز م��ن جانب 
ال��ن��ق��اب��ات. ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، تتم 
�سواريز،  “كابالو”  ع��م��ر  حم��اك��م��ة 
الرئي�س ال�سابق الحتاد عمال املوانئ 
الدوالرات  اآالف  البتزازه  )�سومو(، 
م���ن ���س��رك��ات ال�����س��ح��ن ل��ل�����س��م��اح لها 

بامللحة اأو �سحب �سفنها...
   »ال يوجد مفهوم امل�سلحة العامة 
لوي�س  امل���وؤرخ  ي��ق��ول  باالأرجنتني”، 
األربتو رومريو. وبالتايل فاإن مهمة 
�سعبة  املقبل  االأرجنتيني  الرئي�س 
للغاية. �سيتعني عليه جتنب حدوث 
قطاعات  واإر�ساء  اجتماعي،  انفجار 
ك��ل هذا،  ال��ب��لد.  متباينة مت��اًم��ا يف 
مع تفادي اإفل�س مدمر الأن البلد، 
ال���ت���ي ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه��ا ����س���داد قر�س 
العملق  ال�����دويل  ال��ن��ق��د  ���س��ن��دوق 
اإىل  حتتاج  دوالر،  مليار   57 البالغ 
الدولية...  االأ����س���واق  اإىل  ال��و���س��ول 

مهمة م�ستحيلة؟

   بعد مرور اأكرث من 45 عاًما على 
لعودة  االأرجنتينيون  ي�ستعد  وفاته، 
البريونيني يف االنتخابات الرئا�سية 

اليوم االأحد.
الربتو  ي�����س��ك��ل��ه  ال�����ذي  ف��ال��ث��ن��ائ��ي،   
الرئي�سة  دي����وان  رئ��ي�����س  ف��رن��ان��دي��ز، 
كري�سرن  ك���ري�������س���ت���ي���ن���ا  ال�������س���اب���ق���ة 
ترت�سح  التي   ،”2015-2007“
وكانت  ال���رئ���ي�������س،  ن����ائ����ب  مل��ن�����س��ب 
حماكمات  م����ن  ال���ع���دي���د  م���و����س���وع 

الف�ساد، مر�سح ليكون الفائز.
    »م����ن امل�����س��ت��ح��ي��ل ت��ق��ري��ًب��ا اإع�����ادة 
بالنظر  م��اك��ري،  موري�سيو  انتخاب 
العميق،  االق��ت�����س��ادي  ال���رك���ود  اإىل 
والتفاوت  وال��ب��ط��ال��ة  الفقر  وزي����ادة 
العلوم  اأ���س��ت��اذ  ي��ق��ول  االجتماعي”، 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة االأرج���ن���ت���ي���ن���ي روزن�����دو 
ال���ث���اين لهزميته  وال�����س��ب��ب  ف���راغ���ا، 

املحتملة، �سيا�سيا:
 للمرة االأوىل، �سيواجه على امل�ستوى 
موحد،  معار�س  حزب  اأول  الوطني 
دي  البريوين”فرينت  ال��ت��ح��ال��ف 

تودو�س«. 

االنتخابية  ال����ق����وان����ني  ووف�������ق     
االأرجنتينية، التي عفا عليها الزمن 
اأن  يكفي   – �سريالية  ن��ق��ل  مل  -ان 
االأحد  اليوم  فرنانديز  الربتو  يفوز 
اأو  االأ���س��وات،  من  باملئة   45 بن�سبة 
بن�سبة 40 باملئة على االأقل وبفارق 
ماكري،  موري�سيو  على  نقاط   10

ليتم انتخابه يف اجلولة االأوىل.
التمهيدية،  االن��ت��خ��اب��ات  خ���لل      
وهي  امل���ا����س���ي،  اأغ�����س��ط�����س   11 يف 
ن����وع م���ن ال����ربوف����ة ال���ع���ام���ة، تقدم 
على  نقطة   15 ب�  فرنانديز  األربتو 
اليميني   ال��ل��ي��ربايل  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
ب��امل��ئ��ة من   32 ب��امل��ئ��ة، م��ق��اب��ل   47

االأ�سوات«.

ال�سيا�سة اجنا�سيو الباكي. 
موديز،  الت�سنيف  وك��ال��ة  وح�سب    
ال��ع��ام يف االأرجنتني  االإن��ف��اق  ارت��ف��ع 
املحلي  ال���ن���اجت  م���ن  ب��امل��ئ��ة   25 م���ن 
ال�������س���ن���وات  االإج������م������ايل يف م���ط���ل���ع 
الوقت  يف  ب��امل��ئ��ة   40 اإىل   ،2000
التقاعد  ب���رام���ج  ومُت����ّث����ل  احل������ايل. 
وامل�ساعدة االجتماعية 60 باملئة من 
هذه النفقات، اأي حوايل 2 تريليون 

بيزو )30 مليار يورو(.
   بالن�سبة اإىل لوي�س األربتو رومريو، 
االأرجنتينية  “االأزمة  كتاب  م��وؤل��ف 
ا  اأي�سً ال�����س��روري  م��ن  الطويلة”، 
منظور  م��ن  البلد  م�سكلت  حتليل 
اأ�سعفتها  دول����ة  “لدينا  ت��اري��خ��ي. 

االلغاء  خ��لل  من  اخل��دم��ات  اأ�سعار 
اأثارت  لكنها  ل��لإع��ان��ات.  التدريجي 
االرجنتينيني  م���ن  ال��ك��ث��ري  ���س��ده��ا 
ي�سيف  الذين �سايقتهم الزيادات”، 

لوت�سيانو كوهان.
م���اك���ري  ح���ك���وم���ة  ت���ك���ن  »مل        
حم��ظ��وظ��ة، م��ع وج����ود ب��ي��ئ��ة دولية 
ترامب  دون��ال��د  ت���ويل  م��ن��ذ  متقلبة 
اأ���س��ع��ار املواد  ال�����س��ل��ط��ة، وان��خ��ف��ا���س 
اخلام عما كانت عليه زمن كري�ستينا 
ك����ري�����س����رن، وج�����ف�����اف ره����ي����ب ع����ام 
العلوم  اأ���س��ت��اذ  ي�����س��ي��ف   ،”2018

اأكرث من 35 باملئة من الفقراء
جميع  االقت�سادية،  اجلبهة  على     
الفقر  امل���وؤ����س���رات ح���م���راء. وي��ف��ت��ك 
ال�سكان،  م��ن  باملئة   35 م��ن  ب��اأك��رث 
الناجت  ينخف�س  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
املحلي االإجمايل بنحو 3 باملئة هذا 
 55 الت�سخم  م��ع��دل  ويبلغ  ال��ع��ام. 
 1 ���س��ن��وي، وم��ن��ذ  اأ���س��ا���س  باملئة على 
االأرجنتيني  البيزو  انخف�س  يناير، 
قيمة  “تبلغ  ب��امل��ئ��ة   50 ب���ح���وايل 
ال��ي��ورو ال��واح��د ح��وايل 65 بيزو”. 
�سركة  االف   9 ح�����وايل  واأف���ل�������س���ت 

���س��غ��رية وم��ت��و���س��ط��ة احل���ج���م منذ 
بداية العام ...

ال��رئ��ي�����س موري�سيو  ارت��ك��ب     »ل��ق��د 
م��اك��ري خ��ط��اأي��ن ك��ب��ريي��ن: مل تكن 
لديه ال�سجاعة ملعاجلة العجز العام 
ال��ه��ائ��ل يف ال���ب���لد ع��ل��ى ال���ف���ور من 
خلل خطة تق�سفية حقيقية، وكان 
ا كثريا يف �سيا�سته النقدية،  يثق اأي�سً
م����ع ان���ف���ت���اح ه���ج���وم���ي ع���ل���ى راأ������س 
امل���ال االأج��ن��ب��ي. ث��م، ع��ان��ت الزراعة 
االأرجنتينية، عام 2018، من اأ�سواأ 
50 ع��اًم��ا، كما  م��وج��ة ج��ف��اف منذ 

كوهان  لو�سيانو  االقت�سادي  يقول 
من �سركة �سيدو اال�ست�سارية.

الرئي�سة  اأن  امل���راق���ب���ون،  وي����رى     
كري�سرن  ك���ري�������س���ت���ي���ن���ا  ال�������س���اب���ق���ة 
قنبلة  ت��رك��ت   )2015-2007(
اإعانات  م��اك��ري:  حلكومة  م��وق��وت��ة 
والكهرباء  )امل��اء  للخدمات  �سخمة 
 4 اإىل   3 م��ن  “وزنها   .)... وال��غ��از 
االإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  نقاط 
االأرجنتني  اإن��ف��اق  م��ن  باملئة   40 اأو 

املتوقع. 
ا�ستعادة  م��اك��ري  حكومة  اخ��ت��ارت    

مل تكن حك�مة ماكري حمظ�ظة، مع وج�د 
بيئة دولية متقلبة منذ ت�يل تر�مب �ل�صلطة

من �مل�صتحيل تقريًبا �إعادة �نتخاب م�ري�صي� 
ماكري، بالنظر �إىل �لرك�د �لقت�صادي �لعميق

مهمة �لرئي�ش �ملقبل �صعبة، و�صيتعني عليه 
جتنب حدوث �نفجار �جتماعي و�إفا�ش مدمر 

   »بريون ل يزال حيا! 
بوين�س  جدران  على 
وال�شواحي  اآيــر�ــس 
العا�شمة  الفقرية يف 
عادت  الأرجنتينية، 
الــر�ــشــوم اجلــداريــة 
الرئي�س  لتمجيد 
الـــ�ـــشـــابـــق خـــــوان 
دومـــيـــنـــغـــو بــــريون 
 1955 -1946 “
 ”1974 -1973 و

اإىل الظهور. 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

الربتو فرنانديز الرئي�س املرتقب

الثنائي البريوين على درب التتويج

الرئي�س املنتهية واليته ...ماكري

االقت�ساد عامل حا�سم يف االختيار

اقرتاع حم�سوم قبل ان يجري

النهيار القت�شادي ورقة اقرتاع:

�لرئا�صية يف �لأرجنتني: ثاأر �حلركة �لبريونية...!
اأ�شعفتها  ـــة  دول
الــــــنــــــزاعــــــات 
الجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ية  ر تو يكتا لد ا و
مــــــــــــــــنــــــــــــــــذ 
�ــــشــــبــــعــــيــــنــــات
الـــــــــــــقـــــــــــــرن
املـــــــــا�ـــــــــشـــــــــي

ــا،  ــادي ــش ــ� ــت اق
جـــــــمـــــــيـــــــع 
املــــوؤ�ــــشــــرات 
حــــــــمــــــــراء، 
الفقر  ويفتك 
ــن بــــــاأكــــــرث م
من   %  35  
الـــــ�ـــــشـــــكـــــان

حمكمة يف ه�نغ ك�نغ حتظر ن�صر بيانات �ل�صرطة
على املواقع االلكرتونية، الذي يعد مبثابة ف�سح الكرتوين، وهو ما نتج 

عنه تعر�س ذويهم مل�سايقات.
قرار  على  للح�سول  البلد  يف  العليا  للمحكمة  ال�سرطة  حمامو  وجلاأ 
ال�سخ�سية  البيانات  من  جمموعة  ن�سر  من  املواطنني  مينع  ق�سائي 
امليلد  وت��واري��خ  ال�سكن  وع��ن��اوي��ن  اال���س��م��اء  مثل  لل�سباط  الرئي�سية 

واأرقام بطاقات الهوية.
مواقع  على  ال�سباط  ح�سابات  عن  تفا�سيل  ن�سر  بحظر  طالبوا  كما 
التوا�سل االجتماعي مثل في�سبوك وان�ستغرام واأرقام لوحات ال�سيارات 

ون�سر اأي �سور لل�سباط واأ�سرهم دون احل�سول على موافقتهم.
واأ�سدرت املحكمة قرارا �ساريا بذلك ملدة 14 يوما فقط وحتى انعقاد 

جل�سة ا�ستماع اأطول.
ويحظر االأمر الق�سائي اأي�سا “ترويع اأو التحر�س اأو م�سايقة اأو تهديد 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

قررت حمكمة يف هونغ كونغ منع املواطنني من ن�سر جمموعة وا�سعة 
من البيانات ال�سخ�سية ل�سباط ال�سرطة واأ�سرهم مبا يف ذلك �سورهم، 
“ف�سح”  من  الدميوقراطية  عن  املدافعني  املحتجني  ملنع  حماولة  يف 
املواقع  ع��ل��ى  ن�سر  ال���ذي  ال��ق�����س��ائ��ي،  االأم����ر  ال�����س��رط��ة. والق���ى  عنا�سر 
ب�سبب  ال�سبت  انتقادات  اجلمعة-ال�سبت،  ليل  احلكومية  االلكرتونية 
�سياغته الف�سفا�سة وتوفريه حماية لهويات ال�سباط الذي ي�ستبكون 
مع املتظاهرين. وت�سهد امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة منذ حزيران-
مع   ،1997 يف  ال�سني  اإىل  عودتها  منذ  �سيا�سية  اأزم���ة  اأ���س��واأ  يونيو 
تظاهرات �سبه يومية ت�سهد مواجهات عنيفة بني ال�سرطة واملحتجني.

وقالت ال�سرطة اإّنه مت ت�سريب البيانات ال�سخ�سية للكثري من �سباطها 

تذكر  اأ���س��رت��ه. ومل  اأف���راد  اأح��د  اأو  �سرطة  اأي �سابط  م��ع  التدخل”  اأو 
ال�سياغة احلالية للأمر الق�سائي اأي ا�ستثناءات، مبا يف ذلك بالن�سبة 
لو�سائل االإعلم، ما يجعل من غري الوا�سح كيفية تطبيقها وما اإذا كان 

�سيتم تقييد عمل املرا�سلني.
ومل ترد ال�سرطة على طلبات وكالة فران�س بر�س لتو�سيح امل�ساألة.

وو�سف املحامي انتوين دابريان، الذي اأّلف كتابا عن حركة االحتجاج يف 
املدينة، احلظر باأّنه “تطور مقلق للغاية«.

وكتب على تويرت اأّن القرار “يعد ت�سييقا خطريا على حرية التعبري 
متاما  ال�سليمة  االف��ع��ال  م��ن  كاملة  جمموعة  ف��ّع��ال  �سكل  يف  وي��ج��ّرم 
لقرار  ك���ازدراء  االآن  للعقوبة  �ستخ�سع  وال��ت��ي  القانونية  الناحية  م��ن 

حمكمة«.
واأعربت رابطة ال�سحافيني عن “بالغ قلقها” من القيود املحتملة على 

حريات االإعلم وقالت اإنها ت�سعى للح�سول على م�سورة قانونية.
وقالت اخلبرية يف قانون االإعلن يف جامعة هونغ كونغ �سارون فا�ست 
من  بكثري  “اأكرث  اأن�سطة  يحظر  الق�سائي  االأم���ر  اإّن  بر�س  لفران�س 

الف�سح«.
وتابعت اأّن االأمر الق�سائي “�سيطاول بالتاأكيد الهتافات وترديد اأ�سماء 
)ال�سباط( الذي اأردات ال�سرطة احل�سول على قانون ملنعه منذ قرتة 

طويلة«.
لكن  للف�سح  يتعر�سون  املعار�سة  وق��ادة  ال�سحافيني  اأّن  اإىل  واأ���س��ارت 

االأمر الق�سائي مل ي�سملهم باأي حماية اإ�سافية.
اإزالة  وقع  على  بالفعل  الذع��ة  النتقادات  كونغ  هونغ  �سرطة  وتعر�ست 
وتوجيه  وج��ه  اأقنعة  وا�ستخدامهم  ملب�سهم  م��ن  تعريفهم  بطاقات 

ك�سافات قوية يف وجه ال�سحافيني.
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عربي ودويل

اال�سطرابات التي اأوقعت 600 جريح يف كاتالونيا يف 
االأيام التي اأعقبت �سدور اأحكام بال�سجن ت�سل اإىل 13 

عاما على ت�سعة قادة انف�ساليني.
االأول-اأكتوبر  ت�سرين   14 يف  االأح��ك��ام  ���س��دور  وي���وم 
حاول 10 اآالف �سخ�س �سل مطار بر�سلونة وتواجهوا 

مع قوات االأمن التي منعتهم من الدخول.
يف  التظاهرات  حتولت  اجلمعة  اإىل  ال��ث��لث��اء  م��ن  ث��م 
مليون   7،5 تعد  التي  املنطقة  لهذه  الرئي�سية  امل��دن 
من  ك��ب��رية  اأع����داد  و�سقطت  ع��ن��ف.  اأع��م��ال  اإىل  ن�سمة 
اجلرحى الذين اأ�سيبوا باحلجارة والزجاجات احلارقة 

والكرات الفوالذية.  

•• بر�صلونة-اأ ف ب:

ومعار�سة  م��وؤي��دة  ك��ربى  ت��ظ��اه��رات  بر�سلونة  ت�سهد 
املواجهات  م���ن  اأ����س���ب���وع  ب��ع��د  ك��ات��ال��ون��ي��ا  الن��ف�����س��ال 
اأحكام ق�سائية بحق قادة  اأعقبت �سدور  التي  العنيفة 
املدين  امل��ج��ت��م��ع  دع���ت منظمة  واالأح�����د  ان��ف�����س��ال��ي��ني. 
الكاتالونية اىل تظاهرة رف�سا للنف�سال. وكانت هذه 
املنظمة نف�سها نظمت عام 2017 تظاهرات �سخمة يف 
بر�سلونة �سد االنف�سال، وهي امل�ساألة التي تق�سم �سكان 

االقليم الواقع يف �سمال �سرق ا�سبانيا.
ب��ر���س��ل��ون��ة منذ  ال��ك��ربى يف  ال��ت��ظ��اه��رات  اأوىل  وه����ذه 

�سلوكه عرب م�سادرة  االأ�سد على تغيري  اإىل مناورة وهمية الإجبار  العامل  يف 
النفط ال�سوري«.

واقرتح ترامب �سخ�سيا االثنني اأن تقوم الواليات املتحدة “باإر�سال واحدة من 
كربيات املجموعات النفطية” ال�ستغلل النفط ال�سوري.

و�سرح املوفد االأمريكي اخلا�س ال�سابق ل�سوريا بريت ماكغوالك الذي ا�ستقال 
“�سيكون ذلك اأمرا غري  يف كانون االأول-دي�سمرب املا�سي، يف موؤمتر �سحايف 
مذكرا باأن النفط ال�سوري ملك ل�سركة حكومية �سورية “�سئنا اأم  قانوين”، 

اأبينا«.
واأ�ساف اأن الواليات املتحدة اقرتحت من قبل فكرة ا�ستغلل النفط ال�سوري 
باالتفاق مع مو�سكو واإيداع االأرباح يف �سندوق للتنمية يو�سع بت�سرف الدولة 
لن  اأنها  واأعتقد  الفكرة  تعجبهم  مل  “الرو�س  اأن  واأو�سح  النزاع.  انتهاء  بعد 

تعجبهم اليوم اأي�سا«.
وينت�سر نحو مئتي جندي اأمريكي حاليا اإىل جانب قوات �سوريا الدميوقراطية 
يف دير الزور لكن هذا العدد قد يكون غري كاف اإطلقا اإذا قرر اجلي�س الرو�سي 

ال�سيطرة على املنطقة كما حاول اأن يفعل مطلع 2018.

على احلقول النفطية الكربى يف البلد، التي ي�سيطر عليها حاليا التحالف 
الزور  العربي ممثًل بقوات �سوريا الدميوقراطية، يف حمافظة دير  الكردي 

)�سرق( �سرق الفرات، يف موقع غري بعيد عن احلدود العراقية.
كامل  حتوال  هريا�س،  نيك  ب��راأي  ت�سكل،  اجلديدة  اال�سرتاتيجية  هذه  لكن 
عن  رغما  ال�سورية  االأر���س  على  وجودها  ت��ربر  كانت  التي  املتحدة  للواليات 

الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد، مبكافحة تنظيم داع�س.
وقال هذا اخلبري يف النزاع ال�سوري يف مركز االأمن االأمريكي اجلديد )�سنرت 
فور ايه نيو اأمريكيان �سيكيوريتي( لوكالة فران�س بر�س اإن اإدارة ترامب حتاول 
“جعل اأف�سل املوارد النفطية للبلد رهينة وا�ستخدامها عملة للمقاي�سة من 
اأجل اإجبار نظام االأ�سد وحماته الرو�س على قبول مطالب الواليات املتحدة” 
خلل ت�سوية �سيا�سية للنزاع ال�سوري. تابع نيك هريا�س اأن “مهمة الواليات 
املتحدة حتولت من القتال النبيل يف مواجهة اأكرث منظمة اإرهابية مكروهة 

عن  �سوؤال  على  ردا  اإ�سرب  اأو�سح  بروك�سل،  يف  �سحايف  موؤمتر  ويف  النفطية«. 
اإمكانية اإر�سال دبابات قتالية اأن وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون( “تقوم 

بتعزيز هذا املوقع واالأمر �سي�سمل قوات موؤللة«.
واأعلن الرئي�س ترامب يف ال�ساد�س من ت�سرين االأول-اأكتوبر �سحب الع�سكريني 
املجال  بذلك  مف�سحا  �سوريا  �سرق  �سمال  يف  املنت�سرين  االأل��ف  االأمريكيني 
لعملية ع�سكرية تركية �سد قوات �سوريا الدميوقراطية التي ي�سكل االأكراد 

املكون الرئي�سي فيها وحليفة وا�سنطن يف مكافحة املتطرفني.
لكنه قال االأربعاء اإن “عددا قليل من اجلنود” االأمريكيني �سيبقون يف �سوريا 
وتابع  “قمنا ب�سمان اأمن النفط”.  موؤكدا  “يف املناطق التي حتوي نفطا”، 

ترامب “�سنقوم بحمايته و�سنقرر ماذا �سنفعل يف امل�ستقبل«.
واأك����د ال��ب��ن��ت��اغ��ون اخلمي�س اإر����س���ال ت��ع��زي��زات حل��م��اي��ة ح��ق��ول ال��ن��ف��ط بدون 
اال�ستيلء  من  داع�س  تنظيم  منع  اإىل  ذلك  يهدف  ر�سميا،  حجمها.  تو�سيح 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

على م�ستوى  “الل�سو�سية”  املتحدة مبمار�سة  الواليات  اأم�س  اتهمت رو�سيا 
ا�ستعادها  التي  �سوريا  �سرق  يف  النفط  حقول  حماية  نيتها  اع��لن  بعد  عاملي 
بيان  يف  الرو�سية  الدفاع  وزارة  وقالت   . داع�س  تنظيم  من  االأك��راد  املقاتلون 
“ما تفعله وا�سنطن حاليا من و�سع اليد وال�سيطرة على حقول النفط �سرق 

�سوريا، يدل بكل ب�ساطة على عقلية الل�سو�سية على م�ستوى عاملي«.
واأ�سافت “لي�س اأي من حقول النفط الواقعة على اأرا�سي اجلمهورية العربية 
االأم��ريك��ي��ني عن  ‘للمدافعني  وال  داع�����س  تنظيم  الإره��اب��ي��ي  ملكا  ال�����س��وري��ة  

اإرهابيي تنظيم داع�س بل تعود ح�سريا للجمهورية  العربية ال�سورية«.
ويرى خرباء اأن اال�سرتاتيجية اجلديدة للرئي�س االأمريكي دونالد ترامب يف 
�سوريا التي تق�سي بحماية احلقول النفطية يف �سرق البلد بعيدة عن الواقع 

وم�سكوك يف �سرعيتها.
اإجراءات  “نحن نتخذ  اإ�سرب اجلمعة  م��ارك  االأم��ريك��ي  ال��دف��اع  واأع��ل��ن وزي��ر 
احلقول  “اإىل  داع�����س  تنظيم  و�سول”  مل��ن��ع  ال����زور  دي���ر  يف  موقعنا  لتعزيز 

خر�ء: ��صرت�تيجية تر�مب يف �ص�ريا غري و�قعية 

يبلغ  ال��ت��ي  �سانتياغو  يف  ال��ت��وايل 
عدد �سكانها 7،5 مليني ن�سمة.

الذي  االجتماعي  الغ�سب  انفجر 
جت�سد بتظاهرات عنيفة وعمليات 
زي����ادة ن�سبتها  اإع����لن  ب��ع��د  ن��ه��ب، 
م���رتو  ر�����س����وم  يف  ب���امل���ئ���ة   3،75
�سانتياغو، لكنه مل يهداأ بعد تعليق 

هذا االإجراء.
يت�سم  ال���ت���ي  احل����رك����ة  وات�������س���ع���ت 
قادة  وال  بالتنوع  فيها  امل�ساركون 
وا�سحني لها، يغذيها اال�ستياء من 
ال��و���س��ع االج��ت��م��اع��ي وال��ت��ف��اوت يف 
18 مليون  البلد الذي ي�سم  هذا 

ن�سمة.
ال���رئ���ي�������س عن  اإع�������لن  ي������وؤد  ومل 
�سل�سلة من االإجراءات االجتماعية 
باأنه مل يتوقع  الثلثاء واعرتافه 
من  “ال�سفح”  وط��ل��ب��ه  االأزم������ة 
كان  التي  النتيجة  اىل  مواطنيه، 

ياأملها.
التوتر،  ويف حماولة خلف�س حدة 
اأعلن الرئي�س املحافظ اأن ال�سلطات 
“تعمل على خطة لتطبيع احلياة 
وقف  م��ن  لنتمكن   )..( ب��لدن��ا  يف 
ال��ل��ج��وء اىل ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول واىل 

رفع حالة الطوارئ«.
تقلي�س  مت  االإع����لن،  ه��ذا  وبعيد 
ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ال����ذي ف��ر���س ليل 
خم�س  اىل  اخل���م���ي�������س  االرب�����ع�����اء 
يف  �ساعات  ع�سر  م��ن  ب��دال  �ساعات 

الليايل ال�سابقة.
وق����ال م��ارت�����س��ي��ل��ل��و م��ي��ل اخلبري 
اأن  �سانتياغو  جامعة  يف  ال�سيا�سي 
التعبئة الهائلة التي جرت اجلمعة 
ثلثني  ب���ع���د  ع����لم����ة  “ت�سكل 
ع��ام��ا ات�سمت ب��رتاج��ع م��ت��زاي��د يف 
 ،1989 منذ  بال�سيا�سة  االهتمام 
الذي  ال�سيا�سي  االنتقال  ب��دء  مع 

اأنهى حكم اأوغ�ستو بينو�سيه.

ع�سرات  وتظاهر  ذل���ك«.  �سيكلفنا 
مدن  يف  امل��ح��ت��ج��ني  م����ن  االآالف 

كبرية اأخرى يف ت�سيلي.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ان��ت�����س��ار نحو 
ال�سرطة  رج��ال  م��ن  األ��ف��ا  ع�سرين 
واجل����ي���������س، ج�����رت ال���ت���ظ���اه���رة يف 
اأجواء احتفالية يف العا�سمة بينما 
ما زالت �سانتياغو ومدن اأخرى يف 

البلد تخ�سع حلالة الطوارىء.
وتتناق�س هذه االأجواء مع اأعمال 
ا�سبوع  قبل  اندلعت  التي  ال�سغب 
وتخريب  نهب  بعمليات  ومتثلت 
ل���ع�������س���رات م�����ن حم����ط����ات امل�����رتو 

والوقود واملحلت التجارية.
ويف نهاية التظاهرة جرت حوادث 
م��ت��ف��رق��ة ق��ب��ل ب����دء ت��ط��ب��ي��ق منع 
اإىل   23،00 ال�ساعة  التجول من 
اإىل   02،00(  04،00 ال�����س��اع��ة 
على  ال�سابع  لليوم  غ(  ت   07،00

 38( اأغ��ي��ت��ار  فران�سي�سكو  وق���ال 
ع�����ام�����ا( ال��������ذي ي���ع���م���ل يف جم���ال 
وكان  اال�سطناعي  الذكاء  تطوير 
�سانتياغو،  يف  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ب���ني 
بحما�س “�سيكون هذا على االأرجح 
واأ�ساف  التاريخ”.  يف  جتمع  اأكرب 
بالعدالة  احل���ك���وم���ة  “نطالب 
نريد  ال  واالأخ����������لق.  وال����ن����زاه����ة 
ونريد  ال�سيوعية  وال  اال�سرتاكية 
اخلا�سة  ال�سركات  م��ن  اأق��ل  ع���دداً 

وتدخًل اأكرب للدولة«.
البلغ  املتقاعد  الزي  كارلو�س  اأم��ا 
77 ع��ام��ا، ف��ق��د راأى  ال��ع��م��ر  م��ن 
هي  احل���راك  ل��ه��ذا  نتيجة  اأول  اأن 
املزيد  حت��م��ل  ع��ل��ي��ن��ا  ي���ك���ون  “لن 
النا�س  االآن.  بعد  ال��ت��ج��اوزات  م��ن 
كان  واإذا  للت�سحية  م�����س��ت��ع��دون 
الأ�سبوع  �سيء  كل  نعطل  ان  علينا 
ما  يهم  وال  ذل��ك  �سنفعل  �سهر  اأو 

•• �صانتياغو-اأ ف ب:

تظاهر اأكرث من مليون �سخ�س يف 
ت�سيلي يف تعبئة تاريخية للحتجاج 
على التفاوت االجتماعي، معززين 
حكومة  ع���ل���ى  ال�������س���غ���ط  ب����ذل����ك 

الرئي�س �سيبا�ستيان بينيريا.
ب�����دء موجة  ا����س���ب���وع ع���ل���ى  وب���ع���د 
عقود  منذ  م�سبوقة  غري  احتجاج 
يف بلد يعترب من اأكرث دول اأمريكا 
اأن  ي��ب��دو  ال  ا���س��ت��ق��رارا،  اللتينية 

االحتجاج �سيرتاجع.
�سانتياغو  منطقة  حاكمة  وع��ربت 
“تاأثرها”  ع����ن  روب����ي����لر  ك������ارال 
ه����ذه  ال���ك���ث���ي���ف���ة يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة 
“اأكرث  ج��م��ع��ت  ال���ت���ي  ال��ت��ظ��اه��رة 
�سانتياغو  يف  �سخ�س  مليون  م��ن 

ومناطق عدة يف البلد«.
وقبيل ذلك كتبت بلدية �سانتياغو 

 820 م��ن  “اأكرث  اأن  ت��غ��ري��دة  يف 
األف �سخ�س” متجمعون يف و�سط 
له،  ف��ع��ل  رد  اأول  ويف  ال��ع��ا���س��م��ة. 
“�سمع  اأن���ه  بينيريا  الرئي�س  اك��د 
الر�سالة” التي اأطلقها املحتجون.
وكتب رئي�س الدولة على تويرت اأن 
يتظاهر  وال�سلمي  الفرح  “احل�سد 
اليوم مع ت�سيليني يريدون ت�سيلي 
اأكرث عدالة وت�سامنا، وهذا يفتح 
واالأمل”.  للم�ستقبل  طرقا كبرية 

وا�ساف “�سمعنا الر�سالة«.
وذكر �سحافيون من وكالة فران�س 
اأعلم  رفعوا  املتظاهرين  اأن  بر�س 
�سعبية تعود  اأغ��اين  ت�سيلي ورددوا 
اأوغ�ستو  ال��دي��ك��ت��ات��ور  ع��ه��د  اإىل 
يف   ،)1990-1973( بينو�سيه 
�ساحة اإيطاليا التي اأ�سبحت مركز 
يف  وكذلك  االحتجاجية،  احلركة 

الكثري من ال�سوارع املجاورة لها.

ملي�ن متظاهر يعززون �ل�صغط على حك�مة ت�صيلي

7 اآالف جندي بتويل احلرا�سة. وليل جعلت اإ�ساءة ال�سوارع 
اإ���س��اءة يف املدينة يف  30 م��رتا من اجل��دار املكان االأك��رث  كل 

تناق�س تام مع الظلمة التي غرقت فيها برلني ال�سرقية.
اإنذار واأ�سلك  اأنظمة  اأف�سل ن�سرت  ولتح�سني اجلدار ب�سكل 
�سائكة وحرا�سا واآلية اطلق نار اأوتوماتيكية وحفرت خنادق. 
الع�سكريني،  على  التي حظرت حتى  الفا�سلة  املنطقة  وكانت 
�سبع  اجل���دار  ط��ول  على  ك��ان  اأث��ر خلطى.  اأي  باقتفاء  ت�سمح 
نقاط عبور ر�سمية اأ�سهرها نقطة تفتي�س ت�ساريل الواقعة بني 

حيي كروزبرغ غربا وميت �سرقا.
و���س��ه��دت ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة يف ت�����س��ري��ن االأول-اأك����ت����وب����ر 1961 
تواجه   : ال�سوفياتي  واالحت��اد  املتحدة  الواليات  مواجهة بني 
جنود ودبابات من اجلانبني ل�ساعات بعد خلف حول حرية 

تنقل الدبلوما�سي االأمريكي اآالن اليترن.
وبعد عام اأ�سبح عامل البناء من اأملانيا ال�سرقية بيرت في�سرت 
)18 عاما( اأحد اأول �سحايا اجلدار الذي قتله احلرا�س وهو 
املنطقة  يف  ينازع  وتركوه  ت�ساريل  نقطة  ق��رب  ت�سلقه  يحاول 
الفا�سلة. خلل 28 �سنة ت�ساعفت حماوالت الفرار اإىل الغرب 
التي غالبا ما اأدت اإىل املوت. وبح�سب الن�سب التذكاري جلدار 

برلني قتل اأكرث من مئة �سخ�س بني 1961 و1989.

واأطلقت عليها   ”57 “نفق  وعملية الفرار االأكرب كانت عرب 
هذه الت�سمية الأنها �سمحت يف ت�سرين االأول/اأكتوبر 1964 
ال��غ��رب. وك��ان ط��لب م��ن الغرب  اإىل  ب��ال��ف��رار  ل57 �سخ�سا 

حفروا نفقا بطول 140 مرتا من قبو خمبز مهجور.
وبني عمليات الفرار ال�سهرية انتقال اأ�سرة من اأربعة اأ�سخا�س 
يف اآب-اأغ�سط�س 1988 اإىل برلني يف طائرة �سغرية ت�ستخدم 

لر�س االأرا�سي الزراعية.
اآخ��ر �سحايا  وك��ان املهند�س االإل��ك��رتوين وينفريد ف��رودن��ربغ 
اجلدار بعد حتطم املنطاد الذي �سنعه، اأثناء حتليقه يف برلني 

الغربية يف اآذار-مار�س 1989.
وخلل زيارة تاريخية لربلني يف 26 حزيران-يونيو 1963 
وهي  برليني”  “اأنا  كينيدي  الرئي�س جون فيتزجريالد  قال 
ع��ب��ارة بقيت ع��ال��ق��ة يف االأذه�����ان. وب��ع��د ع��ام��ني ع��ل��ى ت�سييد 
�سكان  العبارة  بهذه  االأمريكي  الرئي�س  طماأن  العار”  “جدار 
برلني موؤكدا ت�سامن املع�سكر الغربي معهم. وقبل �سنوات من 
�سقوط جدار برلني اأطلق الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا ميرتان 
عبارة  ك��ول  هلموت  االأمل���اين  امل�ست�سار  جانب  اإىل   1985 يف 
توقعت االأح��داث التي تلت قائل “برلني اأخ��ذت ق�سطها من 

املعاناة واالآن عليها اأن حت�سل على ق�سطها من االأمل«.

•• برلني-اأ ف ب:

الثاين-نوفمرب  ت�سرين  يف  اأ���س��ق��ط  ال���ذي  ب��رل��ني  ج���دار  ظ��ل 
اأج��واء من الفرح، ل�سنوات رمزا موؤملا لتق�سيم  1989 و�سط 

اأملانيا وملواجهة بني مع�سكر �سوفياتي والعامل الغربي.
اجلدار  ه��ذا  ع��ن  معرفتها  يجب  حقائق  خم�س  يلي  م��ا  ويف 
الذي جعل من برلني الغربية كيانا يف املع�سكر ال�سرقي طوال 
30 عاما : جدار برلني الذي مت بناوؤه اعتبارا من 13 اآب/-
اأغ�سط�س 1961 لوقف هجرة االأملان من ال�سرق اإىل الغرب 
على  امتد  و1961(   1945 ب��ني  �سخ�س  مليني  )ث��لث��ة 
43 كلم قطعت برلني من ال�سمال اإىل اجلنوب  155 كلم : 
122 كلم برلني الغربية عن باقي جمهورية  يف حني عزلت 
اأملانية الدميوقراطية. وكان اجلدار يف ق�سم كبري منه مكونا 
من كتل من اال�سمنت امل�سلح ارتفاعها 3،6 اأمتار مت حت�سينها 
لثني اأي حماولة لت�سلقه. يف اجلانب ال�سرقي منطقة فا�سلة 
اأط��ل��ق عليها  ام��ت��داد اجل���دار  م�����س��ددة على  تخ�سع حل��را���س��ة 
من  ال�سرقية  برلني  �سكان  متنع  كانت  املوت”  “�سريط  ا�سم 

االقرتاب من احلدود.
و�سمحت اأبراج املراقبة ال302 والتح�سينات ال20 الأكرث من 

خم�ش حقائق يجب معرفتها عن جد�ر برلني  

•• الفجر - تون�س
الرئي�س  التف�سريية لربنامج  املكي ع�سو احلملة     قال ر�سا 
التون�سي قي�س �سعيد يف ت�سريح اإعلمي اأم�س ال�سبت، اإّن كل 
ال�سيناريوهات املتداولة حاليا لت�سكيل احلكومة �سابقة الأوانها، 
الد�ستوري،  الن�س  اإىل  االحتكام فقط  املرحلة  ويجب يف هذه 

وفق تقديره.
وتف�ّسر  وا�سحة  الد�ستور  يف  القانونية  ‘’ الن�سو�س  وتابع     
مراحل ت�سكيل احلكومة وفر�سياتها وحفاظا على هذا املك�سب 

البد من املرور مبا يقت�سيه الن�س«.
حكومة  ع��ن  حاليا  احل��دي��ث  الأوان����ه  ال�سابق  ‘’من  واأ���س��اف    
من  الت�سريعية  االنتخابات  يف  الفائز  واحل��زب  مثل  الرئي�س 
م�سوؤوليته تقدمي رئي�س حكومة منه اأو من خارجه وت�سكيلها 

واإن عجز عن ذلك منر اإىل ن�س اآخر«.
لقاءاته  �سل�سلة  يوا�سل  �سعيد  قي�س  الرئي�س  اأن  اإىل  ي�سار    
مبجموعة من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية ذات االأغلبية يف جمل�س 
النواب، موؤكدا على �سرورة االلتزام مبقت�سيات الد�ستور، وعلى 
احلكومة  تكوين  يف  امل��ح��دد  يكون  اأن  يجب  الكفاءة  معيار  اأن 
التون�سيني،  طموحات  م�ستوى  يف  برنامج  وتقدمي  اجل��دي��دة 

بعيدا عن كل املحا�س�سات احلزبّية.
   و�سدد الرئي�س على دوره اجلامع لكّل التون�سيني وال�سامن 

لوحدتهم خدمة للم�سلحة الوطنية.

م�شاورات ت�شكيلها انطلقت:

ت�ن�ش: �حلديث عن »حك�مة �لرئي�ش« �صابق لأو�نه

قي�س �سعيد يلتقي روؤ�ساء االحزاب

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• جاك اتايل

    مليني ال�سحفيني املحرتفني، ومئات املليني 
الكامريات  وم��ل��ي��ارات  ال���ه���واة،  ال�سحفيني  م��ن 
اليوم  لنا  تقدم  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  املنت�سرة يف جميع 
النزاعات،  االجتماعية، عن  ال�سبكات  تقارير عرب 
والثورات، والغ�سب، رمبا ما كنا �سن�سمع بها قبل 

ع�سرين عاما.
البع�س،  بع�سه  االآن من  يتغذى  الغ�سب،  ه��ذا     
وهو مبثابة منوذج لبع�سه البع�س، ويعزز بع�سه 

البع�س.
الغ�سب على ثلثة دواف��ع رئي�سية:     يقوم ه��ذا 
الب�سر ي��ري��دون امل��زي��د م��ن احل��ري��ة، وامل��زي��د من 
برهانات  االهتمام  وم��زي��د  االجتماعية،  العدالة 
الثلثة  املطالب  تلخي�س هذه  امل�ستقبل. وقد مت 
للجمهورية  ال��ع��ب��ق��ري  ال�����س��ع��ار  يف  م��ث��ايل  ب�سكل 
الذي   ،“ واالخ��وة  وامل�ساواة  “احلرية  الفرن�سية: 
 14 اأول م��ن حت��دث ع��ن��ه، كميل دي��زم��ول��ي��ن��ز، يف 
يوليو 1790، ومت اإ�سفاء الطابع الر�سمي عليه 
الفرن�سية،  الثانية  اجلمهورية  “مبداأ”  باعتباره 

مبوجب د�ستورها ال�سادر يف نوفمرب 1848.
ب��ع��ي��د... فالن�ساء  ت��اأت��ي م��ن  ب��احل��ري��ة  املطالبة     
يكونوا  ال  الن  ا�ستعداًدا  اأق��ل  اأول  اليوم  وال��رج��ال 
ب�سكل  وي��ع��ار���س��ون  م�سريهم،  تقرير  يف  اأح����راًرا 
نحو  على  تتنوع  التي  اال�ستبداد  اأ���س��ك��ال  متزايد 
ال�����س��رط��ة العنيفة،  ا���س��ت��خ��دام  ب���دء م��ن  م��ت��زاي��د، 
اإىل ا�ستخدام  كما كان احل��ال منذ ق��رون، و�سوال 
للغاية، كما يحدث منذ  املتطورة  املراقبة  تقنيات 

�سنوات قليلة.
  املطالبة بامل�ساواة، هي اأي�سا مطلب قدمي جدا. 
لقد ازداد قوة اليوم ب�سكل خا�س، حيث بات باإمكان 
)1باملائة  ل��ل��رثوة  امل��ذه��ل  الرتكيز  روؤي���ة  اجلميع 
 5 م��ن  تنتقل  ثروتهم  �سهدوا  النا�س  اأث���رى  م��ن 
ع�سرين  يف  دوالر  تريليون   33 اإىل  تريليونات 
�سفًرا  االإن�سانية  ن�سف  ث��روة  ظلت  بينما  ع��اًم��ا، 

تقريًبا خلل نف�س الفرتة(.
    اإن املطالبة باالأخوة، خا�سة فيما يتعلق باالأجيال 
املظاهرات  ا، كما يت�سح من  اأي�سً القادمة، تتزايد 

التي تزداد ات�ساعا من اجل حماية املناخ.
لت�سبح  ال��ت��ق��ارب،  ب�سدد  ه��ذه  الغ�سب     ثلثية 

فاملطالبة  ����س���ح���ّي.  ام����ر  وه�����ذا  واح�������دا،  غ�����س��ب��ا 
التاريخ  اأظهر  كما  باحلرية،  واملطالبة  بامل�ساواة، 
باحلرية  التمتع  ميكن  ال  متناق�ستان:  باإ�سهاب، 
والعك�س  ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة،  ع��ل��ى ح�����س��اب  اإال 
�سحيح، با�ستثناء )ميكن تبيانه ب�سهولة 1( و�سع 
كل منهما يف �سياق البحث عن االخوة، مبعنى، يف 

ارادة خدمة االأجيال املقبلة.
    لذلك يجب اأن تكون املطالبة باحلرية اأكرث من 
والت�سويت،  التنّقل والتعبري  جمرد طلب حلرية 
وم�ستقرة  دائ���م���ة  م��وؤ���س�����س��ات  يف  ُت��ب��ن��ى  اأن  ي��ج��ب 
تكون  ال�سخ�سية  اأن احلرية  وبقبول  وم�ستدامة؛ 
االأجيال  حريات  خا�سة  االآخرين،  بحرية  مقيدة 

القادمة.
    ويجب اأال تقت�سر املطالبة بامل�ساواة على �سرط 
تكون  اأن  يجب  ب��ل  ال��ف��وري،  ال�سريبي  االإ���س��لح 
االأجيال  اج��ل  م��ن  اجتماعي  حل��راك  مطلًبا  اأواًل 
الذهاب  م��ن  االأط���ف���ال  اأف��ق��ر  ولتمكني  ال��ق��ادم��ة، 
�سيء  يوجد  ال  حياتهم.  يف  والنجاح  املدر�سة  اإىل 
اأن��ه ال فر�سة لهوؤالء  اأك��رث من معرفة  ال ُيحتمل 
هم  مم��ا  اأف�����س��ل  م�سري  على  للح�سول  االأط��ف��ال 
فيه، وال�سرائب يف مواجهة هذا لي�ست �سوى اأداة 

ثانوية.
   ال ميكن اأن تكون املطالبة باالأخوة يف حد ذاتها 
البع�س،  بع�سنا  جت��اه  بالت�سامح  مطالبة  جم��رد 
واالح������رتام ب���ني ج��م��ي��ع ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة اليوم. 
االأجيال  جت��اه  ل��لأخ��وة  �سرًطا  تكون  اأن  يجب  بل 
على  امل��ن��اخ،  على  احلفاظ  يتم  ال  بحيث  القادمة، 
وجه اخل�سو�س، على ح�ساب االأكرث فقراً اأو حرية 

كل فرد.
   وفقط، عندما تتم م�ساحلة جميع انواع الغ�سب 
يف العامل، �ستكون يف خدمة اأف�سل ما يف االإن�سانية، 
املا�سي، اىل  ولن تنتهي، كما حدث عدة مرات يف 
اأ���س��ك��ال ج��دي��دة م��ن ال��وح�����س��ي��ة، و���س��ت��ك��ون الفئة 

االأ�سعف، مرة اأخرى، هي ال�سحية.
  فرن�سا، على وجه اخل�سو�س، لي�ست يف مناأى عن 
ثلثية الغ�سب هذه، و�سلطة �سيا�سية ال ت�ستطيع 
االن�سات اليها، وال متنحها معنى، وال ت�سعها يف 
لتنتهي  فر�سة  اأي  لها  يكون  لن  م�سروعها،  قلب 

ب�سكل اأف�سل من اأ�سلفها.
ترجمة خرية ال�سيباين

ثاثية �لغ�صب يف �لعامل...!

فيارد، 1999 )1( انظر كتابي “االأخوة”، 
ة منا�سب، منها من�سب  *مفكر واقت�سادي فرن�سي، ورجل �سيا�سة، توىَلّ عَدّ

م�ست�سار الرئي�س الفرن�سي فران�سوا ميرتان طيلة ع�سر �سنوات، ومدير البنك 
االأوروبي للإعمار والتنمية، له  العديد من املوؤلفات 67 كتاًبا بيعت اإىل 7 مليني 

ن�سخة وترجمت اإىل 22 لغة.

م�صري�ت م�ؤيدة ومعار�صة لانف�صال يف بر�صل�نة 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-الفجر

حتت رعاية وبح�سور االأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة 
خمتلف  يف  ريا�سياً  املتفوقني  طلبتها  بتكرمي  اجلامعة  احتفلت  ال�سارقة، 
االألعاب الفردية واجلماعية، وح�سولهم على معظم املراكز االأوىل واملتقدمة 
يف كافة املناف�سات الريا�سية املحلية خلل ال�سنوات املا�سية. وذلك بح�سور 
�سلمة  والدكتورة  الطلب،  �سوؤون  دراب�سة عميد  الدكتور حممود  االأ�ستاذ 
الرحومي عميد �سوؤون الطالبات، وعدد من اأع�ساء الهيئة االإدارية وطلبة 

اجلامعة.
�ساحب  وتربيكات  حتيات  اجلامعة  مدير  �سعادة  نقل  االحتفال  ب��داي��ة  يف 

االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
جهودهم  على  ورع���اه-  تعاىل  اهلل  -حفظه  اجلامعة  رئي�س  ال�سارقة  حاكم 
حملياً  امل�ستويات  كافة  على  املا�سية  ال�سنوات  خ��لل  الريا�سي  وتفوقهم 
واإقليمياً. واأ�ساف مدير اجلامعة قائًل: نحن فخورين بكم، وبتميز طلبة 
جامعة ال�سارقة ريا�سياً مثل متيزهم اأكادميياً وعلمياً. هذا التميز والتفوق 
اأقوى  اأ�سبحت من  اإليه اجلامعة اليوم، حتى  قد �ساهم وبقوة فيما و�سلت 
ثلث جامعات على م�ستوى دولة االإمارات العربية املتحدة. وطبقاً الأحدث 
فان  اجل��ام��ع��ات،  لت�سنيف  العاملية  التاميز  منظمة  ع��ن  ال�����س��ادرة  البيانات 
جامعة ال�سارقة ح�سلت اأي�سا على املركز االأول يف ت�سنيف اجلامعات وفقا 
بالهند�سة  الثاين  املركز  وعلى  لل�ستدامة،  املتحدة  االأمم  برنامج  ملعايري 

كافة  يف  االأوىل  ه��ي  الريا�سية  االأن�����س��ط��ة  م�ستوى  وع��ل��ى  والتكنولوجيا، 
التعليم  موؤ�س�سات  م�ستوى  على  تنظيمها  يتم  التي  الريا�سية  املناف�سات 

العايل.
من جانبه قدم الدكتور حممود دراب�سة ال�سكر الإدارة اجلامعة على توفريها 
الدعم املادي واملعنوي، وحتفيزها لطلبتها على ممار�سة االأن�سطة الريا�سية 
والل�سفية، م�سيداً باأداء الفرق الريا�سية باجلامعة التي قال باأنها حققت 
الفرق  تكرمي  ذل��ك  تبع  ث��م  خا�ستها.  التي  املناف�سات  ك��ل  يف  ك��ب��رياً  تفوقاً 
الريا�سية باجلامعة، وهي فريق القوة البدنية بقيادة الكابن �سلح طاهر 
وال�سطرجن  االأر�سي،  والتن�س  �سكوا�س  واال  الطاولة  تن�س  وفرق  العامري، 
بقيادة املدرب اإبراهيم حمزة، وفريق كرة القدم بطل دوري املوؤ�س�سات حتت 

ال�سباحة ومدربهم حازم عمريي،  �سعبان، وفريق  املدرب م�سطفى  اإ�سراف 
والتايكوندو،  )الكاراتيه،  النف�س  عن  الدفاع  فنون  فرق  تكرمي  مت  وكذلك 
ال��ط��ائ��رة مع  ال��ك��رة  وف��ري��ق  ك��ن،  اأب��وب��ك��ر  الكابن  ب��اإ���س��راف  واجلوجيت�سو( 
عمر  الكابن  ت��دري��ب  ال�سلة  ك��رة  وف��ري��ق  العلي،  اأ���س��ام��ة  الكابن  مدربهم 

االأ�سمر.
اأي�ساً  حققت  والتي  اجلامعة  طالبات  من  الريا�سية  الفرق  تكرمي  مت  كما 
ر�سيد،  لبيب  عبري  املدربة  اإ�سراف  حتت  ال�سباحة  فريق  وهي  كبرياً  تفوقاً 
تن�س  وف��رق  ع��لم،  امل��درب��ة خليدة  مع  الطائرة  وال��ك��رة  ال�سطرجن  وفريقي 
ال�سلة مع  م��رادي، وفريق كرة  املدربة ليلى  الطائرة مع  الطاولة والري�سة 

املدربة ال�سيماء كمال حممد.

•• ال�صارقة -الفجر 

 اأع��ل��ن م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ع��ن رعايته 
بنادي  ال��ي��د  ل���ك���رة   االأول  ل��ل��ف��ري��ق 
ال��ري��ا���س��ي خ���لل مو�سم  ال�����س��ارق��ة 
اإطار  يف  وذل��ك   ،2020  2019-
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ه���ي���ئ���ة ال���داع���م���ة 
والفعاليات  واالأح������داث  ل��لأن�����س��ط��ة 
االإم����ارة.  يف  الريا�سية  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ا�ستقبل  ال���رع���اي���ة،  ل��ه��ذه  وت��ف��ع��ي��ًل 
العبي  االأول  اأم�����س  ال�سارقة  م��ط��ار 
ف��ري��ق ن���ادي ال�����س��ارق��ة ل��ك��رة ال��ي��د يف 
اأثناء  ب��امل��ط��ار  ال������زوار  ك��ب��ار  ���س��ال��ة 
البحرين  مم���ل���ك���ة  اإىل  ت���وج���ه���ه���م 
لل�ستحقاقات  جت��ه��ي��زا  ال�����س��ق��ي��ق��ة 
علي  بح�سور�سعادة  وذل��ك  القادمة 
����س���امل امل���دف���ع رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة مطار 
ال�سيخ  و���س��ع��ادة  ال�����دويل  ال�����س��ارق��ة 
القا�سمي،مدير  ���س��ع��ود  ب��ن  في�سل 

احل�سان  ع��ب��ي��د  حم��م��د  و  ال��ه��ي��ئ��ة، 
ال�سارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
ابراهيم  و  االألعاب اجلماعية  رئي�س 
جمل�س  ع�������س���و  اجل���������روان  حم���م���د 
�سركة  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة  ن���ادي  اإدارة 

اال�ستثمار. 
مطار  التزام  الرعاية   هذه  وتعك�س 
الريا�سية،  امل��واه��ب  بدعم  ال�سارقة 
وم���ن���ه���ا ف���ري���ق ك�����رة ال���ي���د يف ن����ادي 
من  العديد  حقق  وال���ذي  ال�سارقة، 
ح�سوله  خ������لل  م����ن  االإجن������������ازات 
بطولة  يف  الربونزية  امليدالية  على 
اآ���س��ي��ا االأخ����رية ل��لأن��دي��ة، وت��اأت��ي يف 
اإط����ار اجل��ه��ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا املطار 
احلكومية  اجلهات  مع  التوا�سل  يف 
واخل���ا����س���ة ك���اف���ة، يف ���س��ب��ي��ل اإب�����راز 
ال�����س��ارق��ة ب�سكل  ب���اإم���ارة  ال��ري��ا���س��ة 

خا�س ودولة االإمارات ب�سكل عام.
املدفع،  ����س���امل  ع��ل��ي  ����س���ع���ادة  وق�����ال 

رئي�س هيئة مطار ال�سارقة الدويل: 
الرعاية  ه��ذه  خ��لل  م��ن  “نتطلع 

اإىل دعم املواهب الريا�سية لتحقيق 
مل�ستهدفات  وف���ق���اً  ع��امل��ي��ة  اإجن������ازات 

االإم���ارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  االأج��ن��دة 
يف  ب��ال��ري��ا���س��ة  واالرت���ق���اء   .2021

اذ حت��ر���س هيئة  ال�����س��ارق��ة،  اإم�����ارة 
م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال����دويل ع��ل��ى دعم 

واملوؤ�س�سات  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأن�����س��ط��ة 
الريا�سية، وتعد هذه الرعاية خطوة 
�سل�سلة جناحات  اإيجابية جديدة يف 
الت�سويقية  ال�����س��ارق��ة  م��ط��ار  ه��ي��ئ��ة 
تناف�سية  ت��ع��زي��ز  يف  �ست�ساهم  ال��ت��ي 
املطار حملياً واإقليمياً وعاملياً خا�سة 
ال�سارقة  ب��ن��ادي  اليد  ك��رة  فريق  اأن 
واآ�سيوية  حم��ل��ي��ة  ب�سعبية  ي��ح��ظ��ى 

كبرية«.
و اأع����رب ���س��ع��ادة ال��ل��واء ���س��امل عبيد 
جمل�س  رئي�س  ال�سام�سي،  احل�سان 
الريا�سي،  ال�����س��ارق��ة  ن�����ادي  اإدارة 
مطار  لهيئة  وت��ق��دي��ره  ���س��ك��ره  ع��ن 
�سامل  علي  �سعادة  برئا�سة  ال�سارقة 
بن  في�سل  ال�سيخ  ول�سعادة  امل��دف��ع، 
على  الهيئة،  مدير  القا�سمي،  �سعود 
رجال  فريق  برعاية  الهيئة  م��ب��ادرة 

كرة اليد.
ك��م��ا اأث���ن���ى ال�����س��ام�����س��ي ع��ل��ى جهود 

برئا�سة  لل�ستثمار  ال�سارقة  �سركة 
ف��ري��ق العمل  اإب��راه��ي��م اجل�����روان و 
توفري  يف  البارز  لدورهم  بال�سركة، 
النادي  ف��رق  جلميع  مميزين  رع���اة 
مم��ا ل��ه االأث���ر االإي��ج��اب��ي يف تر�سيخ 
م�ستوى  وت��ط��وي��ر  املوؤ�س�سي  العمل 
املنظومة  عنا�سر  جميع  على  االأداء 

يف نادي ال�سارقة الريا�سي.
وكان فريق كرة اليد بنادي ال�سارقة 
قد فاز ببطولة دوري كرة اليد ملو�سم 
2018-2019 للمرة الثانية على 
تاريخه،  التوايل والثالثة ع�سرة  يف 
وجن����ح ال��ف��ري��ق يف حت��ق��ي��ق اإجن����ازه 
امليدالية  ب��ح�����س��ده  االأول،  ال���ق���اري 
من  ال�21  ل��ل��ن�����س��خ��ة  ال����ربون����زي����ة 
بطولة اآ�سيا للأندية اأبطال الدوري 
مناف�ساتها  اأقيمت  التي  اليد،  لكرة 
 20 ال��ف��رتة م��ن  ب��دول��ة الكويت، يف 
مار�س املا�سي اإىل 1 اأبريل 2019.

•• اأبوظبي-الفجر

ن���ظ���م���ت ����س���رك���ة ب��������رتول اأب���وظ���ب���ي 
الوطنية “اأدنوك” وجمل�س اأبوظبي 
اأم�س االأول، �سباق جزيرة  الريا�سي، 
 2.5 “ ل��ل��م�����س��اف��ات  ل��ل��ج��ري  دا������س 
مب�ساركة   ،“ ك���م   10  ، ك���م   5  ، ك���م 
اأكرث  اإىل  و���س��ل��ت  ك��ب��رية  جمتمعية 
من 3000 م�سارك وم�ساِركة، وذلك 
اأق�سى  ت��ق��ع  ال���ت���ي  دا������س  ج���زي���رة  يف 
ج���ن���وب اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي ع��ل��ى بعد 
�سمال غرب  170 كيلومرتا  ح��وايل 
معايل  بح�سور  اأب��وظ��ب��ي،  العا�سمة 
اجلابر  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
وزير دولة الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
“اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
عارف  و�سعادة  �سركاتها،  وجمموعة 
ال��ع��ام ملجل�س  ال��ع��واين االأم���ني  حمد 
اأبوظبي الريا�سي، وعدد من القيادات 
االقت�سادية والريا�سية يف اأبوظبي . 
وا�ستعداداً  ت��روي��ج��اً  ال�����س��ب��اق  ي���اأت���ي 
اأدنوك  ماراثون  الثانية من  للن�سخة 
اأب���وظ���ب���ي ال��ع��امل��ي ال�����ذي ي���ق���ام يف 6 
الأجندة  وا�ستكمااًل  املقبل،  دي�سمرب 

املجتمعية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الريا�سي  اأبوظبي  وجمل�س  الأدن��وك 
املمار�سة  ل��دع��م  ال��رام��ي��ة  واخل��ط��ط 
املجتمع  اأف������راد  ل��ع��م��وم  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ولياقتهم  ح��ي��ات��ه��م  من���ط  وحت�����س��ني 

البدنية.
الدكتور  معايل  اأك��د  املنا�سبة،  وبهذه 
وبف�سل  اأن���ه  اجل��اب��ر  اأح��م��د  �سلطان 
الكبري  والدعم  ال�سديدة  التوجيهات 
�سركة  حتظى  الر�سيدة،  القيادة  من 
“اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
ب�������دوٍر م���ه���م ك�������س���ري���ٍك اأ����س���ا����س���ي يف 
حتقيق التطلعات الطموحة مل�ستقبل 
واالجتماعية  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
اإقامة  اأن  مبيناً  االم�����ارات،  دول���ة  يف 
���س��ب��اق اجل����ري يف ج��زي��رة دا�����س يعد 
ا�ستكمااًل للدور االجتماعي التنموي 
“اأدنوك”،  ب���ه  ت��ق��وم  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
عن  زاد  ال����ذي  امل�����س��ارك��ني  ع���دد  واأن 
3000 م�سارك وم�ساِركة دليل على 
الريا�سة  باأهمية  املجتمعي  ال��وع��ي 

وفوائدها.
اإقامة  موعد  نرتقب  معاليه:  وق��ال 
اأدنوك  ماراثون  من  الثانية  الن�سخة 

املبهرة  ال���ن���ج���اح���ات  ب���ع���د  اأب���وظ���ب���ي 
للن�سخة االأوىل با�ست�سافة اأكرث من 
10 اآالف م�سارك وم�ساِركة، ونتطلع 

خلل الن�سخة املقبلة اإىل زيادة عدد 
اأ�سبح  اأن  بعد  خ�سو�ساً  امل�ساركني، 
اأب���وظ���ب���ي علمة  اأدن������وك  م����اراث����ون 

الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  ب����ارزة 
املجتمعية التي ت�ست�سيفها العا�سمة 
اأبوظبي، واأنتهز هذه الفر�سة الأ�سكر 

اأبوظبي الريا�سي  االأخوة يف جمل�س 
وكذلك  ال���ك���ب���رية،  ج���ه���وده���م  ع���ل���ى 
جزيرة  �سباق  تنظيم  على  القائمني 

بالروح  اأ�سيد  اأن  واأود  للجري،  دا���س 
وامل�ساركات  امل�ساركني  لكل  الريا�سية 
املتميزة.  الريا�سية  الفعالية  يف هذه 
اجلابر  �سلطان  الدكتور  وهناأ معايل 
الفائزين باملراكز االأوىل،  املت�سابقني 
موظفي  م�����ن  جم���م���وع���ة  وال����ت����ق����ى 
املوظفني  ���س��م��ن��ه��م  وم����ن  ال�����س��رك��ة، 
االإماراتيني اجلدد الذين مت تعيينهم 
هذا العام وبا�سروا عملهم يف عدد من 

مواقع وحقول ال�سركة.
حمد  ع���ارف  �سعادة  اأك���د  جانبه،  م��ن 
ملجل�س  ال�����ع�����ام  االأم���������ني  ال������ع������واين 
امل�ساركة  اأن  ال���ري���ا����س���ي،  اأب���وظ���ب���ي 
دليل  دا���س  ج��زي��رة  �سباق  الكبرية يف 
ع��ل��ى ت��ف��اع��ل جم��ت��م��ع اأب���وظ���ب���ي مع 
ينظمها  ال��ت��ي  املجتمعية  ال�سباقات 
باأهداف  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س 
االإيجابية  الريا�سية  املمار�سات  ن�سر 
واحلد من املعوقات ال�سحية، وجعل 
الريا�سة منطاً حلياة �سحية مثالية، 
م��ب��ي��ن��اً اأه��م��ي��ة ال�����س��ب��اق ك��ون��ه ميثل 
مل��اراث��ون اأدنوك  ا���س��ت��ع��داداً وت��روي��ج��اً 

اأبوظبي.
مع  بال�سراكة  �سعداء  العواين:  وقال 

جمتمعياً  دوراً  تلعب  “اأدنوك” التي 
اأبوظبي  م�ستوى  ع��ل��ى  لي�س  ك��ب��رياً 
مناطق  واإمن�����ا يف خم��ت��ل��ف  ف��ح�����س��ب 
االإم�������ارات، وح��ري�����س��ون م��ع��ه��م على 
الثانية من ماراثون  الن�سخة  تنظيم 
اأب���وظ���ب���ي يف ال�������س���اد����س من  اأدن�������وك 
دي�سمرب املقبل، ونتطلع �سوياً لزيادة 
املرتقب،  امل��اراث��ون  امل�ساركني يف  عدد 
الذي ي�ستقطب اأبرز النجوم العامليني 
يف ريا�سة اجلري. واأ�سار العواين اإىل 
الريا�سي يهدف  اأبوظبي  اأن جمل�س 
باالأن�سطة  التفاعل  اإىل رفع م�ستوى 
كافة وبتنوع الريا�سات، الفتاً اإىل اأن 
املجل�س حر�س على تنظيم ال�سباقات 
اإمارة  مناطق  خمتلف  يف  املجتمعية 
اأبوظبي ومنها جزيرة دا�س االإماراتية 
املوجودة  ال��ط��ب��ي��ع��ّي��ة  اجل����زر  اإح����دى 
وحتت�سن  ال��ع��رب��ي.  اخلليج  م��ي��اه  يف 
ج��زي��رة دا���س م��ا ي��ق��ارب م��ن 6000 
م����ن م���وظ���ف���ي جم���م���وع���ة اأدن��������وك، 
يندرج  ال��ذي  ال�سباق  ه��ذا  و�سارك يف 
�سمن حزمة من الربامج الرتفيهية 
املخ�س�سة ملوظفي ال�سركة اأكرث من 

مت�سابق.  3000

•• ال�صارقة -الفجر 

ن��ظ��م احت����اد ال����دراج����ات اأم�������س يف م��دي��ن��ة تلل 
بال�سارقة ثلث �سباقات لفئات النا�سئني مل�سافة 
والرباعم  ك��م   15 مل�سافة  واالأ���س��ب��ال  ك��م   40
ال�سباقات  يف  و���س��ارك  ك��ي��ل��وم��رتات   10 مل�سافة 
االأندية وهو جتمع  183 مت�سابق من خمتلف 
مواهب  وظ��ه��ور  اللعبة  ل��ق��اع��دة  ب��اخل��ري  يب�سر 

جديدة من جنوم امل�ستقبل ..
نادي  دراج  ف��وز  ع��ن  ال�سباقات  نتائج  واأ���س��ف��رت 

الن�سر الن�س اأمنيان ب�سباق فئة النا�سئني بزمن 
دراج  وج��اء  ثانية  و56  دق��ائ��ق  و4  �ساعة  ق��دره 
امل��رك��ز الثاين  اأح��م��د ع��اط��ف يف  ال��ن��ادي العربي 
باتيجا يف  ن��ادي احلمرية مهري  دراج  ج��اء  فيما 

املركز الثالث ..
الكتبي  ح���م���دان  احل��م��ري��ة  ن����ادي  دراج  وح��ق��ق 
امل�����س��اف��ة يف  وق��ط��ع  االأ���س��ب��ال  �سباقفئة  ����س���دارة 
اأبوظبي  نادي  دراج  وجاء  ثوان  و9  دقيقة   31
نادي  ودراج  ال��ث��اين  امل��رك��ز  امل��ن��ه��ايل يف  حم��م��د 
التعاون �سعيد اأحمد املن�سوري يف املركز الثالث 

اأ�سفر عن فوز دراج  اأما �سباق فئة الرباعم فقد 
نادي اأبوظبي اأحمد خالد املقبول باملركز االأول 
ونال دراج النادي العربي عبد الرحمن اجلاروف 
املركز الثاين ودراج نادي احلمرية عمران الكتبي 
املركز الثالث .. عقب انتهاء ال�سباقات قام عبد 
اللجنة  امل���ايل رئي�س  امل��دي��ر  ال��زرع��وين  ال��ك��رمي 
الفنية ونايف جكة االأمني العام امل�ساعد بتتويج 
ال�����س��ك��ر للأندية  ال���زرع���وين  وق����دم  ال��ف��ائ��زي��ن 
االهتمام  ك��ل  ال�سنية  امل��راح��ل  فئات  ت��ويل  التي 
والرعاية كما قدم ال�سكر الإدارة املرور والدوريات 

جلهودهم  بال�سارقة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ط��رق  اأجن���اد 
والإدارة  واملت�سابقني  ال�سباقات  تاأمني  يف  املقدرة 
ا�ست�سافة  على  بال�سارقة  ت��لل  مدينة  م�سروع 
ال�سباقات واأثنى على جهود طاقم احلكام الذي 
وليد  العام  احلكم  ي�سم  وال��ذي  ال�سباقات  اأدار 
احلو�سني  اهلل  عبد  ال��ث��اين  واحل��ك��م  ال�سام�سي 
الطريق  وحكام  ال�سرقي  �سيف  الو�سول  وحكم 
را�سد  وجمعة  بلل  واإ�سماعيل  اإبراهيم  حممد 
واإ���س��لم عليو  ال��ري��ام��ي  وع��ل��ي حممد  و�سيماء 

ال�سكرتري الفني احل�سن عقيلي ..

جامعة �ل�صارقة تكرم طلبتها �ملتف�قني ريا�صيًا

يف اإطار دعمه للفعاليات واملوؤ�ش�شات الريا�شية 

مطار �ل�صارقة يرعى فريق كرة �ليد يف نادي �ل�صارقة بامل��صم  �لريا�صي 2019 - 2020

بالتعاون بني »�أب�ظبي �لريا�صي« و»�أدن�ك« .. �أكرث من 3000 م�صارك يف �صباق جزيرة د��ش للجري

مب�صاركة 183مت�صابقا..  در�ج� �لعميد و�حلمرية 
و�أب�ظبي  يت�صدرون �صباقات تال �ل�صارقًة
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الفجر الريا�ضي

•• وار�صو-الفجر

ي�����س��دل ال�����س��ت��ار ال��ي��وم االأح����د، على 
املحطات االأوروبية ل�سل�سلة �سباقات 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س 
للخيول العربية االأ�سيلة بن�سختها 
عندما  وال���ع�������س���ري���ن،  ال�������س���اد����س���ة 
العا�سرة  اجلولة  بولندا  ت�ست�سيف 
واالأخرية  والثامنة  البطولة،  م��ن 
�سلوزويك  م�����س��م��ار  يف  اأوروب�����ي�����ا، 
انتقالها  ق��ب��ل  وار����س���و،  بالعا�سمة 
اململكتني  يف  االأخريتني  للجولتني 
يف  وال�سعودية  املغربية  ال�سقيقتني 

نوفمرب ودي�سمرب املقبلني.
وتقام الكاأ�س الغالية برعاية كرمية 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
“حفظه اهلل”، ودعم �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ومتابعة  واهتمام  امل�سلحة،  للقوات 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
للحفاظ  ال��رئ��ا���س��ة،  ����س���وؤون  وزي����ر 
ع��ل��ى ن��ه��ج امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زايد 
ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان -ط��ي��ب اهلل 
اخليل  ورع���اي���ة  ت�سجيع  يف  ث����راه- 
بكافة  �ساأنه  ورفع  االأ�سيل،  العربي 
دول ال���ع���امل، وت��ن��م��ي��ة ح�����س��وره يف 
العاملية  وال�سباقات  املهرجانات  اأهم 
التاريخية  م�سريته  على  واحلفاظ 

الطويلة.
وت�سهد املحطة البولندية اجلديدة 
الكاأ�س  �سباقات  �سل�سلة  اأج��ن��دة  يف 
 13 2019، م�ساركة  الغالية لعام 
خيًل ميثلون اأف�سل واأقوى مرابط 
اخليل يف بولندا واأوروب��ا، للتناف�س 
على لقب ال�سباق الذي يقام مل�سافة 

2400 مرت �سمن فئة “ لي�ستد “ 
من  وامل��ه��رات  للمهور  واملخ�س�س   ،
عمر اأربع �سنوات فما فوق، مبجموع 
األ����ف ي�����ورو، ك��م��ا تعد   30 ج���وائ���ز 
ثمرات  اأح���دى  البولندية  اجل��ول��ة 
العليا  للجنة  التطويرية  اخلطط 
املنظمة امل�سرفة على تنظيم الكاأ�س 
الغالية التي حتر�س على زيادة عدد 
اجل���والت ودع��م ال���دول التي متلك 
قاعدة انتاج ورعاية للخيل العربي، 

وتعزيز جهود امللك واملربني.
نخبة  البولندية  القمة  يف  ويلتقي 
و�سراع  حت��دي  يف  العربية  اخليول 
االأف�����س��ل واالأق�����وى واالأ����س���رع على 
ت�سارك  حيث  ال��ك��وؤو���س،  اأغلى  لقب 
ل�ساحب  اخل����ال����دي����ة  ا����س���ط���ب���لت 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم������ري خ���ال���د بن 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلطان 
بقوة يف ال�سباق وذلك بخم�سة خيول 
مر�سحة للفوز باللقب والتواجد يف 
بولندا  واأن  ال�سباق، ال�سيما  طليعة 
تعد مقراً ملزارع انتاج خيول مربط 
اخل���ال���دي���ة، وي��ت��ق��دم امل��ر���س��ح��ني يف 
�سمحوط  املهر  امل�ساركني:   قائمة 
اخلالدية من ن�سل نايف اخلالدية 
واملولود  اخلالدية  غالية  والفر�س 
وذلك   ،2016 ي��ون��ي��و   8 ب��ت��اري��خ 
باإ�سراف املدرب يانو�س كوزوف�سكي، 

وبقيادة اأ�سلن كاردنوف .
اخلالدية  �سهم  امل��ه��ر  ي��ت��واج��د  كما 
والفر�س  اخلالدية  نايف  ن�سل  من 
بتاريخ  وامل���ول���ود  اخل��ال��دي��ة  ���س��ب��ت 
وي�سرف   ،  2015  01-–  28
بوركوف�سكي،  م��ي��ك��او  امل����درب  عليه 
ب��ق��ي��ادة ال��ف��ار���س ا���س اب��اي��ف .. كما 
عرين  املهر  املر�سحني  قائمة  ت�سم 
اخلالدية من ن�سل نايف اخلالدية 
باإ�سراف  اخلالدية،  �سذى  والفر�س 

املدرب ما�سيج كا�سربزك، والفار�س 
اجناكو ميلجريجو، بجانب اجلواد 
����س���دوان اخل��ال��دي��ة امل���ول���ود يف عام 
العاملي  اجل���واد  ن�سل  م��ن   2012
اإ�سراف  حت��ت   ، اخل��ال��دي��ة  ن�����س��وان 
املدرب ما�سيج كا�سربزك ، والفار�س 

كونراد مازور«.
ويعد “�سلم اخلالدية” من اأقوى 
الكاأ�س  ل��ق��ب  خل��ط��ف  امل��ر���س��ح��ني 
الغالية حيث يعترب من اأبرز خيول 
ا�سطبلت اخلالدية يف بولندا، وهو 
اخلالدية  ن�سوان  اجل��واد  ن�سل  من 
على  وي�����س��رف   2013 يف  امل���ول���ود 
ويقوده  كا�سربزك،  ما�سيج  تدريبه 
وت�����س��م قائمة  ���س��رن��ي��ك/،  م���ارت���ن 
، ن�سمة  “جرنال ليدي  امل�ساركني : 
باندولريو   ، ال��ف��ريا  ت��ب��ارك   ، املل�س 
 ، �سادبيا   ، �سابيل   ، مدينة  ت��وب   ،

درجاون«.
يف  الغالية  الكاأ�س  ج��والت  و�سجلت 
اإجنازات كبرية  9 حمطات ما�سية 
جماهريي  ح�����س��ور  و���س��ط  حتققت 
وا���س��ع ب��ل��غ 175 األ���ف م��ت��ف��رج من 

وذلك  العريقة،  امل�سامري  اأر���س��ي��ة 
ق����ب����ل اخل�����ت�����ام ب����ث����لث حم����ط����ات، 
االإمارات  ر�سالة  يوؤكد  ال��ذي  االأم��ر 
ال�سامية ودوره��ا الريادي يف تعزيز 
ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل وال���ت���ق���ارب بني 
���س��ع��وب ال���ع���امل ع���رب ه����ذا احل���دث 

التاريخي.
وي����ع����د م�������س���م���ار �����س����ل����وزوي����ك من 
التي  العريقة  االأوروب��ي��ة  امل�سامري 
املنعطفات  م����ن  ال���ك���ث���ري  ����س���ه���دت 
احلافلة،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  م�����س��ريت��ه  يف 
وخ�سع   ،1927 ع��ام  تاأ�س�س  حيث 
التجديد  لعمليات  م��رة  من  الأك��رث 
للم�سهد  و������س�����واًل  وال���������س����ي����ان����ة، 

احلايل.
م����ن ن��اح��ي��ت��ه اأ�����س����اد ����س���ع���ادة مطر 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ي��ب��ه��وين 
امل�سرفة على �سباقات كاأ�س  املنظمة 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
بو�سول �سل�سلة ال�سباقات للمحطة 
الكثري  و����س���ط حت��ق��ي��ق  ال���ع���ا����س���رة، 
التي  املهمة  واملنجزات  االأرق���ام  من 
توؤكد على ال�سمعة العاملية، ومكانة 

باأهم  ح�سرت  التي  الكاأ�س  وري���ادة 
م���ه���رج���ان���ات اخل����ي����ول يف ال���ع���امل، 
اجلديدة  بولندا  حمطة  اأن  مبينا 
نوعية  وقيمة  كبرية  اإ�سافة  متثل 
اأخرى، �ست�سهم يف تعزيز النجاحات 
 2019 اأج��ن��دة �سباقات ع��ام  ورف��د 

مبكا�سب جديدة.
باخليل  ب��ول��ن��دا  اه��ت��م��ام  اإن  وق����ال 
ورعاية  االإن��ت��اج  م��ن حيث  ال��ع��رب��ي 
���س��ب��اق��ات اخليول  اخل��ي��ل وت��ن��ظ��ي��م 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م����دار امل��و���س��م، دفع 
�سمن  الخ��ت��ي��اره��ا  املنظمة  اللجنة 
للحدث  امل�ست�سيفة  ال���دول  قائمة 
االإ�سافة  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ت�����س��ه��م  وال���ت���ي 
الناجحة خلارطة �سباقاتنا العاملية 
ب��ج��م��اه��ريي��ة كبرية  ال���ت���ي حت��ظ��ى 
واه��ت��م��ام ه��ائ��ل م��ن م���لك ومربي 
االإعلمي  االهتمام  بجانب  اخليل، 
وال���رتوي���ج���ي ل��ر���س��ال��ة االإم�������ارات 
ال�سامية عرب هذه ال�سل�سلة الغالية 
اأوا�سر التوا�سل وتعرف  التي تعزز 
االأ�سيل  ب���رتاث���ن���ا  اج���م���ع  ال����ع����امل 
وحر�سها  ال��ر���س��ي��دة  قيادتنا  ون��ه��ج 

العربي  �ساأن اخليل  الإع��لء  الكبري 
االأ�سيل.

واأعرب عن تطلعه لتحقيق جناحات 
ورفع  املحطة  ه��ذه  ع��رب  متوا�سلة 
م�����س��ت��وى امل��ك��ت�����س��ب��ات ال��ك��ب��رية قبل 
االن���ت���ق���ال ل��ل��م��ح��ط��ات ال��ع��رب��ي��ة يف 
امل���غ���رب وال�������س���ع���ودي���ة، وذل�����ك قبل 
الن�سخة  ع���ل���ى  ال�������س���ت���ار  ا������س�����دال 
تزامنت  التي  والع�سرين  ال�ساد�سة 

مع عام الت�سامح.
الرحماين  ف��ي�����س��ل  ����س���ع���ادة  وع����رب 
م�ست�سار جمل�س اأبوظبي الريا�سي 
العام ل�سباقات كاأ�س رئي�س  امل�سرف 
الدولة للخيول العربية عن �سعادته 
ال���ك���ب���رية ب���ال���رتح���ي���ب واالأ������س�����داء 
البولندية بتنظيم املحطة العا�سرة 
�سل�سلة  ب���ع���د  ال���غ���ال���ي���ة،  ل���ل���ك���اأ����س 
�سابقة  حم��ط��ات   9 يف  ال��ن��ج��اح��ات 
اأوائ���ل الدول  ..وق���ال : بولندا م��ن 
ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت م��ن��ه��ا ك���اأ����س رئي�س 
الدولة للخيول العربية اإىل العامل 
املوؤ�س�س  ي���د  ع��ل��ى  ع���ام���اً   30 ق��ب��ل 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 

اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” ، ونحن 
تويل  التي  ال���دول  با�ستمرار  نتابع 
العربي،  ب��اخل��ي��ل  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا 
ومن خلل اطلعنا وجدنا اأنه من 
ال�سروري تنظيم الكاأ�س الغالية يف 
واملوطن  اخل�سبة،  االأر����س  بولندا 
من  متلكه  ملا  العربية  للخيل  املهم 
امللك  �سعيد  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ق��اع��دة 
واأف�سل  االإن���ت���اج  وم����زارع  وامل��رب��ني 

مرابط اخليل.
واختيار  درا�سة  على  واأك��د احلر�س 
يتناغم  ال���ذي  االأن�����س��ب واالأف�����س��ل 
عام  كل  التطويرية يف  مع خططنا 
ا���س��اف��ات مهمة  اأج���ل حتقيق  ، م��ن 
�سجل  ال������ذي  احل������دث  م�������س���رية  يف 
�سباقات  م�سهد  يف  ق��وي��اً  ح�����س��وراً 
اخل���ي���ل ال���ع���امل���ي���ة، م����ن ح���ي���ث قوة 
ال�سباقات ونخبة اخليول واملرابط، 
ب���ج���ان���ب ال���ت���ف���اع���ل اجل���م���اه���ريي 
الكبري يف كل حمطة ، االم��ر الذي 
ق���ادن���ا الإجن��������ازات م��ه��م��ة يف فرتة 
زم��ن��ي��ة ق��ي��ا���س��ي��ة، ب��ع��د اأن ب���داأن���ا يف 
واالآن  حم��ط��ات   6 ب   2016 ع���ام 
عاملية  حم��ط��ة   12 ل��دي��ن��ا  اأ���س��ب��ح 
التاريخية،  اأعرق امل�سامري  تقام يف 
واه����م ال�����س��ب��اق��ات ال��ع��امل��ي��ة، ومتثل 
امل�ساهمة  الدول  اهم  اأحدى  بولندا 
الرفيعة  امل��ك��ان��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
تقام  االأ�سيل، حيث  العربي  للخيل 
املتنوعة  م�����س��ام��ريه��ا  يف  ���س��ن��وي��اً 
162 �سباقاً طوال العام، بجانب ما 
متلكه م��ن م��لك وم��رب��ني ومزارع 
انتاج باأعلى امل�ستويات، االمر الذي 
يتناغم مع اخلطط اال�سرتاتيجية 
لريادة كاأ�س رئي�س الدولة للخيول 

العربية.
واالهتمام  ال�سخي  الدعم  اإن  وق��ال 
ال�سيخ  ���س��م��و  ق���ب���ل  م����ن  امل���ب���ا����س���ر 

ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي���د  م��ن�����س��ور 
�سوؤون  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
االأ�سا�س  ح��ج��ر  مي��ث��ل  ال���رئ���ا����س���ة، 
للكاأ�س  ال��ت��ق��دم  م�سرية  حتقيق  يف 
الغالية على ال�سعيد العاملي، وح�ساد 
الكبرية،  وامل���ن���ج���زات  ال���ن���ج���اح���ات 
ل�سباق  ال��ق��وي��ة  ب��ال��ب��داي��ة  م�����س��ي��دا 
 13 م�ساركة  ي�سهد  وال��ذي  بولندا 
 ، خيًل متثل نخبة املرابط العاملية 

من بينها ا�سطبلت اخلالدية.
متيزت  �سباقاتنا  جميع  اأن  واأو�سح 
وا�سع  واإق����ب����ال  ك��ب��رية  مب�����س��ارك��ات 
م��ن امل���لك وامل��رب��ني ع��ل��ى ت�سجيل 
النخبة،  م��ع  والتناف�س  ح�سورهم 
ما يوؤكد على ال�سدى العاملي الذي 
تعد  التي  الغالية  الكاأ�س  به  تتمتع 
يف  الكل�سيكية  ال�سباقات  اأه��م  من 
املحطات  خ��ت��ام  يف  نفخر  ال���ع���امل،و 
قيا�سية  اأرق����ام  بتحقيق  االأوروب���ي���ة 
�سباقات  ج��دي��دة يف  ن��وع��ي��ة  ون��ق��ل��ة 
كاأ�س  غ��دت  اأن  بعد  العربي،  اخليل 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
�سور  لرت�سيخ  ا�ستثنائية  من�سة 
الوطنية  امل����ن����ج����زات  وم�������س���اه���د 
حل�سارة االإمارات وريادتها العاملية 
ال��ت��ي امتدت  ال�����س��ام��ي��ة  ور���س��ال��ت��ه��ا 
ب���ني �سعوب  ����س���لم  ���س��ف��ري  ل��ت��ك��ون 
اإم����ارات  ال��ع��امل اج��م��ع تنطلق م��ن 

املحبة والت�سامح.
البولندية  املحطة  �سباق  اأن  واأك���د 
مي���ث���ل ام�����ت�����دادا ح��ق��ي��ق��ي��ا و����س���ورة 
منوذجية ملتانة العلقات والروابط 
اأي�سا  وي�����دل  ب��ول��ن��دا  م���ع  ال��ق��وي��ة 
للإمارات  امل��رم��وق��ة  ال�سمعة  على 
ظل  يف  ال��ك��ب��رية  العاملية  ومكانتها 
القيادة  وم��ت��اب��ع��ة  واه���ت���م���ام  دع����م 
مع  التعاون  اأوج���ه  لكافة  الر�سيدة 

جميع دول العامل.

الذي  �سنة(   19( ال��درم��ك��ي  ح�سن  علي  ال�ساعد  منتخبنا  الع��ب  خ�سر 
ي�سارك الأول مرة يف مناف�سات اجلراند �سلم للجودو بخ�سارته يف مباراته 
 “ اأم��ام بطل منغوليا   100 كغم  االأوىل يف ال��دور التمهيدي ل��وزن فوق 
ت�ستنجول” )20 �سنة( وهو الفائز بذهبية بطولة اآ�سيا يف يوليو املا�سي 
فارق  امل��ب��اراة  بداية  من  و�سح  حيث   ، البطولة  تلك  يف  ال�سابع  وامل�سنف 

اخلربة بني اللعبني ،ليحظى الدرمكي باإعجاب جهازه الفني الذي يعده 
كلعب اأوملبي يف امل�ستقبل لقدراته البدنية ورغبته يف حتقيق حلم لبلده 
للم�ست�سفى  اأم�س  فجر  نقل  فقد  �سنة(  ايفان)31  الثاين  العبنا  اأم��ا   ..
ل��ه من  ال��ت��ي داه��م��ت��ه وال��ت��ي نتجت ع��ن ف��ريو���س تعر�س  نتيجة احل��م��ى 
يومني ،مما اأدى لتخلفه عن التدريبات والتخلف من مباراته االفتتاحية 

اأمام اللعب الكوري اجلنوبي �سو جي الذي بلغ الدور الثاين بفوزه على 
الفرن�سي ماريت. وكان خليفة احلو�سني)20�سنة( امل�سنف رقم 356 ،قد 
خرج بخ�سارته اأمام بطل ا�ستونيا برتل�سون و�سكار )25�سنة( يف وزن حتت 
،كما خ�سر العبنا فيكتور امل�سنف رقم 30 لنف�س الوزن مباراته  73 كغم 
28 ، وقد تاأثر  اأم��ام  بطل بريو الون�سو وان��غ )26 �سنة( وامل�سنف رقم 

اللعب فيكتور بدوره باحلمى التي داهمته يف اليومني املا�سيني مما اأدى 
اللعب  اأ�سر على  اأنه  ،اإال  38.5 درجة  بلغت  التي  الرتفاع درجة حرارته 

ليحافظ على ت�سنيفه املوؤهل الأوملبياد طوكيو 2020 .

�لأ�صيلة �لعربية  للخي�ل  �لدولة  رئي�ش  لكاأ�ش  �لب�لندية  �لقمة  حتدي  يف  �لي�م  ت�صارك  خيا   13

خ�صارة �لدرمكي و�ن�صحاب �إيفان ب�صبب �ملر�ش

•• دبي-الفجر

حقق فريق “احلبتور” فوزا كبريا بثمانية اأهداف مقابل خم�سة على مناف�سه فريق “ايه . 
ام . ه�سكيث” يف اليوم االفتتاحي ملو�سم البولو 2019 لبطولة الهالوين التي اأقيمت اأم�س 
االأول على ملعب نادي ومنتجع احلبتور للبولو بدبي الند فيما خطف فريق “ذئاب دبي” 

الفوز من فريق “غرين غريت�س” ب�ستة اأهداف مقابل خم�سة.
اأ�سا ابلوي للأوراق املالية حتظى مب�ساركة 5  يذكر اأن البطولة التي تقام برعاية موؤ�س�سة 
فرق هي احلبتور ومهرة وذئاب دبي وايه ام ه�سكيث وغرين غيت�س وت�ستمر حتى االأول من 

�سهر نوفمرب املقبل .
املو�سم  ببداية  �سعادته  عن  احلبتور  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  احلبتور  حممد  واأع���رب 
اجلديد 2019 ببطولة الهالوين للبولو ..م�سريا اإىل اأن املو�سم �سوف ميتد اإىل �سهر اأبريل 
املقبل ويت�سمن بطوالت عديدة متفاوتة الت�سنيف “الهانديكاب “ التاحة الفر�سة لكافة 

امل�ستويات للم�ساركة وخا�سة من اللعبني املواطنني.
واأكد اأن املو�سم �سوف يبلغ الذروة يف �سل�سلة بطولة كاأ�س دبي الذهبية والتي تت�سمن كاأ�س 
دبي الف�سية وكاأ�س دبي الذهبية تباعا اإىل جانب بطولة حتدي دبي وبطولة املا�سرتز وكا�س 

ت�سر�سل واليوم الربيطاين وغريها من البطوالت.

ف�ز »�حلبت�ر« على »هيك�صث« و »�لذئاب« تخطف 
»غرين غيت�ش« يف �فتتاح م��صم �لب�ل�
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املت�سدر  الفارق مع  �سيتي  املا�سيني مان�س�سرت  املو�سمني  قّل�س حامل لقب 
اأ�ستون فيل يف املرحلة  ليفربول اىل نقطتني، بفوزه -3�سفر على �سيفه 

العا�سرة من الدوري االإنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وانتظر فريق املدرب االإ�سباين جو�سيب غوارديوال حتى ال�سوط الثاين لهز 
باأهداف رحيم �سرتلينغ )46( والبلجيكي كيفن دي  �سباك �سيفه، وذلك 

بروين )65( واالأملاين اإيلكاي غوندوغان )70(.
ورفع الفريق ال�سمايل ر�سيده اىل 23 نقطة يف املركز الثاين، 

مرتقبة  مباراة  يخو�س  الذي  ليفربول  نقطتني خلف  بفارق 
املا�سي، والذي خ�سر  املو�سم  رابع  االأحد �سد �سيفه توتنهام 
يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم املا�سي بثنائية نظيفة 

اأمام الفريق االأحمر.
ومل يقدم اأ�ستون فيل اأي خدمة جمانية على ملعب “االحتاد 

نظافة  على  ح��اف��ظ  اإذ  مان�س�سرت،  يف  �ستاديوم” 
دفاع  بف�سل  االأول  ال�����س��وط  ط����وال  ���س��ب��اك��ه 

حار�س  اأم���ام  منيعا  �سدا  �سكل  متما�سك 
املرمى طوم هيتون، على رغم املحاوالت 
والتحركات  �سيتي  ل��لع��ب��ي  امل��ت��ك��ررة 

اخلطرة ل�سرتلينغ.
ب�سكل  ت���راج���ع  ال�����س��ي��وف  اأداء  ل��ك��ن 
كبري يف ال�سوط الثاين الذي �سهدت 

دقائقه االأخرية طرد مدافع �سيتي 
باالنذار  فرناندينو  ال��ربازي��ل��ي 

الثاين )87(.
ال�سباك  م��رارا هز  �سيتي  وح��اول 

واأتى  االأوىل،  ال�45  ال��دق��ائ��ق  يف 
التهديد اجلدي االأول عرب املهاجم 
جيزو�س  غ����اب����ري����ال  ال����ربازي����ل����ي 
ح�ساب  على  اأ�سا�سيا  ���س��ارك  ال��ذي 
االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ���س��ريخ��ي��و اأغ���وي���رو 
الثاين(،  ال�سوط  يف  بديل  )دخ��ل 
اذ �سدد كرة بعد التفاف على نف�سه 

اأ�ستون فيل، لكن  يف منطقة جزاء 
حم��اول��ت��ه م���رت ق��ري��ب��ة م���ن القائم 

االأي�سر ملرمى هيتون )5(.
ت�سديدة  ل�سيتي حم��اوالت منها  وكانت 
بني  كان�سيلو  ج���واو  للربتغايل  بعيدة 
فيل  ع��ل��ي��ه��ا  رد   ،)21( ه��ي��ت��ون  ي����دي 

ب��ع��د دق��ي��ق��ت��ني ب��ت�����س��دي��دة م�����س��اب��ه��ة من 
اأبعدها  م���اك���غ���ني،  ج�����ون  اال����س���ك���ت���ل���ن���دي 
اإي���در����س���ون، لتعود  ال���ربازي���ل���ي  احل���ار����س 
الذي  لويز  دوغل�س  مواطنه  اىل  الكرة 
ل�سيتي  م��داف��َع��ني  ب��ني  متابعتها  ح����اول 

واحلار�س، لكنها اأبعدت جمددا على وقع مطالبة العبي فيل بركلة جزاء 
ل�سالح لويز.

املنطقة  اأك��ان عرب ت�سديدة من خارج  �سيتي تهديد مرمى هيتون،  ووا�سل 
عر�سية  وك��رة  ل�سرتلينغ  اخ��رتاق  اأو   ،)25( احلار�س  اأوقفها  بروين  لدي 
منه اىل الربتغايل برناردو �سيلفا، لتمر ت�سديدته قرب القائم االأي�سر 

.)43(
من  مكنته  خمتلفة  مب��ق��ارب��ة  ال��ث��اين  ال�����س��وط  �سيتي  ودخ���ل 

حتويل الفر�س اىل اأهداف.
جيزو�س  ح��ّول  عندما  االأوىل  للمرة  فيل  �سباك  واه��ت��زت 
�سرتلينغ  اىل  مرماه،  حار�س  من  امل��دى  بعيدة  كرة  براأ�سه 
منطقة  واخ��رتق  الي�سرى  اجلهة  على  �سريعا  تقدم  ال��ذي 
���س��اق��ي هيتون  ب��ني  ب��رباع��ة  ال��ك��رة  اأن ي�سع  اجل����زاء، ق��ب��ل 

.)46(
الهدف  ���س��ري��ع��ا  ي�����س��ج��ل  اأن  ج��ي��زو���س  وك����اد 
خطاأ  �سرتلينغ  ا�ستغل  عندما  ال��ث��اين، 
زميله  اىل  ال���ك���رة  وح�����ول  دف���اع���ي���ا 
���س��دد بقوة.  ال����ذي  ال���ربازي���ل���ي 
من  هيتون  متكن  رغ��م  وعلى 
طريقها  ت��اب��ع��ت  ال���ك���رة،  مل�����س 
ن���ح���و ال�������س���ب���اك، ل���ك���ن امل����داف����ع 
ومتكن  ت��دخ��ل  مينغز  ت��اي��رون 
من اإبعادها عن خط املرمى 

.)55(
�سيتي طويل  يتح�سر  ومل 
على �سياع الفر�سة، اذ اأتى 
الدقيقة  يف  ال���ث���اين  ال���ه���دف 
�سدد  ال���ذي  ب��روي��ن  دي  ب��ق��دم   65
اأقرب  املنطقة كرة بدت  كرة من خ��ارج 
الي�سرى،  اىل حماولة عر�سية من اجلهة 
ال�سباك.  اىل  ط��ري��ق��ه��ا  وا����س���ل���ت  ل��ك��ن��ه��ا 
واحت�سب الهدف ل�سالح الدويل البلجيكي 
بعدما �ساد اعتقاد بداية اأن زميله االإ�سباين 
متجهة  وهي  بقدمه  الكرة  مل�س  �سيلفا  دافيد 

نحو املرمى.
وهز �سيتي ال�سباك للمرة الثالثة بت�سديدة قوية 
“معمعة”  بعد  غوندوغان  من  الطاير”  “على 

دفاعية يف منطقة فيل اإثر ركلة ركنية )70(.
املرمى  خ�سبات  تدخل  ال�سائع  بدل  الوقت  و�سهد 
كرة  اأب��ع��ت��دت  التي  هيتون  مرمى  عار�سة  م��رت��ني: 
االأي�سر  وال��ق��ائ��م   ،)2+90( ج��ي��زو���س  م��ن  �ساقطة 
ملرمى اإيدر�سون الذي اأبعد ت�سديدة قوية من ماكغني 

.)4+90(

•• وار�صو-الفجر

االأوملبية  للجنة  امل��ئ��وي��ة  ب��االح��ت��ف��االت  ال��وط��ن��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ���س��ارك��ت 
تلبية  وذلك   1919 تاأ�سي�سها يف  عام على   100 البولندية مبنا�سبة مرور 
للدعوة التي ت�سلمتها االأوىل للح�سور نظراً للعلقات املميزة التي تربط كّل 

من اللجنتني.
الوطنية  االأوملبية  اللجنة  ع��ام  اأم��ني  ال�سنقيطي  ط��لل  اللجنة  وف��د  ت��راأ���س 
ورافقه حممد عبد الكرمي جلفار ع�سو جمل�س اإدارة اللجنة االأوملبية حيث 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  حتيات  ال�سنقيطي  نقل 
االأوملبية  اللجنة  رئي�س  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�س 
اأندرزيج كرا�سني�سكي رئي�س اللجنة االأوملبية البولندية موؤكدا  اإىل  الوطنية 
حر�س اللجنة على م�ساركة كافة اللجان االأوملبية واملوؤ�س�سات الريا�سية مثل 
البلدان  يف  واالأوملبية  الريا�سية  احلركة  بتاريخ  ترتبط  التي  املنا�سبات  هذه 
ال��ذي يعك�س م��دى ترابط االأ���س��رة االأوملبية يف خمتلف  املختلفة وه��و االأم��ر 

اأنحاء العامل.
واأ�سار اإىل اأن امل�ساركة يف هذه االحتفاالت اأ�سبحت عامل م�سرتكا بني جميع 
اللجان االأوملبية الوطنية من اأجل تبادل اخلربات واالطلع على امل�ستجدات 

ي�سهد  ال��ذي  العامل  م�ستوى  على  االأومل��ب��ي  بال�ساأن  املتعلقة  االأم��ور  ومتابعة 
ال��دورات واملحافل  الفنية يف  اأو  التنظيمية  النواحي  �سواء من  �سريعاً  تطوراً 

الكربى.
واأكد ال�سنقيطي اأن اأندرزيج كرا�سني�سكي �سبق واأن التقى �سمو ال�سيخ اأحمد 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم يف زيارة لدولة االإمارات العربية املتحدة �سهر 
مار�س املا�سي حيث �سهد اللقاء تناول العديد من املو�سوعات املتعلقة بال�ساأن 
االأوملبي والريا�سي باالإ�سافة اإىل بحث اأوجه التعاون امل�سرتك بني اجلانبني 
ب��ت��ب��ادل اخل����ربات امل��ع��رف��ي��ة يف ال��ن��واح��ي ك��اف��ة واال���س��ت��ف��ادة من  فيما يتعلق 
اخلربات املوجودة يف القطاع الريا�سي بالبلدين مبا يحقق الفائدة املرجوة 
ريا�سة  واأن  ال�سيما  والتنظيمي  االإداري  اأو  الفني  اجلانب  يف  �سواء  للجميع 
االإمارات قد �سهدت طفرة كبرية خلل املرحلة املا�سية بف�سل دعم واهتمام 
القيادة الر�سيدة الذي اأ�سفر عن نتائج اإيجابية ملمو�سة واإجنازات وجناحات 

متعددة.
اللجنة  رئي�س  ب��اخ  توما�س  الدكتور  الوطنية  االأوملبية  اللجنة  وف��د  والتقى 
االأوملبية الدولية على هام�س االحتفاالت حيث مت ا�ستعرا�س اأبرز امل�ستجدات 
واالأحداث واال�ستحقاقات املقبلة على االأ�سعدة كافة قبل اأن يتم تبادل الدروع 

والتقاط ال�سور التذكارية.

»�لأوملبية �ل�طنية« ت�صارك بالحتفالت 
�ملئ�ية لنظريتها �لب�لندية

•• اأبوظبي-الفجر

ك�سفت بطولة “عام الت�سامح جراند �سلم للجودو” لعام 
اأم�س ب�سالة “مبادلة اأرينا”  م�ساء  اختتمت  2019،التي 
مبدينة زايد الريا�سية يف اأبوظبي حتت رعاية �سمو ال�سيخ 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع 
اأبوظبي ،والتي بلغت ن�سختها احلادية ع�سرة على  الإمارة 
)IJF(،والتي  للجودو  ال��دويل  االحت��اد  باإ�سراف  التوايل 
95 دولة من خمتلف قارات العامل وبلغ  �سهدت م�ساركة 
عن  ،ك�سفت  دوالر  األ��ف   154 النقدية  جوائزها  جمموع 
منتخبات  �سمن  ت��ق��دم��ت  ج��دي��دة  منتخبات  ف��ج��ر  ب���زوغ 
،قبل  وعريقة  كبرية  منتخبات  اأف��ل جنم  فيما   ، ال�سدارة 
مراجعة  يتطلب   مم��ا   ،  2020 طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  خ��و���س 
الكبار،الذين من  اللعبني  العديد من  ح�ساباتها، كحال 
املمكن اأن يكونوا خارج قوائم منتخبات بلدهم يف االوملبياد 
الدويل  االحت��اد  اأمرهم يف بطوالت  يدركوا  ،اإن مل  املقبل 
بزيادة  املقبل  للوملبياد  املوؤهلة  الباقية  الكربى  للجودو 
الرئي�سة  ال��ق��وائ��م  �سمن  ليبقوا  ال��ن��ق��اط  م��ن  ر�سيدهم 

للوملبياد الذي يعترب طموحا للعبني الكبار .
مطاردة:

يف  الت�سامح  ب��ط��ول��ة  بلغته  ال���ذي  ال��ع��ام  للرتتيب  ب��ع��ودة 
اأبوظبي ، والتي اختتمت يف �ساعة متاأخرة من م�ساء اأم�س 
ذهبية  م��ي��دال��ي��ة  ر���س��ي��ده��ا  و���س��ع��ت يف  منتخبات   9 جن��د 
الوزن  5 ميداليات ح�سيلة بطوالت  تبقت  وق��د   ، واح��دة 
التي  اأبوظبي  التي كانت م�سكا لبطولة  الثقيل للجن�سني 
ال�سدارة  تت�سح  ذل��ك  �سوء  وعلى  اأم�����س،  م�ساء  اختتمت 
لعام  الت�سامح  بطولة  لقب  على  �ستح�سل  التي  وال��دول��ة 
2019 يف عا�سمة اجلودو والت�سامح باحل�سيلة النهائية 
للميداليات ، بعد اأن ح�سلت جورجيا على لقب بطولة عام 
2018  املا�سية، اإال اأن جنمها يف تلك البطولة قد  زايد 

اأفل ،وحجبته اأ�سواء املنتخبات الطاحمة يف بلوغ �سلم املجد 
الذهبي انطلقا من بطولة اأبوظبي التي اأ�سبحت م�سرحا 
للتاألق واالإب��داع ، والتي �سهدت تاألقه يف البطولة املا�سية 
التي �سهدت فوزه بلقب البطولة املا�سية ،فيما اختفي يف 
هذا البطولة دون اأن يح�سل على ذهبية واحدة حتى ختام 
الذي  رو�سيا  االأخ��رية كحال منتخب  قبل  الثانية  اجلولة 
تاألق بدوره يف كافه بطوالت اأبوظبي والذي متثل بعثته يف 

تلك البطولة كاأكرب الوفود امل�ساركة حجما.
تاألقه  الهولندي  اجل��ودو  موا�سلة  البطولة  تلك  و�سهدت 
املا�سية  يف  و�سيفا  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اح��ت��ل  اأن  ب��ع��د  جم���ددا 
ميدالية  بر�سيد  احلالية  البطولة  يف  ال�����س��دارة  ليحتل 
ذه��ب��ي��ة واأخ������ري ف�����س��ي��ة ك��ح��ال اي��ط��ال��ي��ا ال��ت��ي ا�سرتدت 
جنوميتها ، و�سمت ال�سدارة منتخب �سلوفانيا الذي �سكل 
ثالثا قبل  اأن تقدم  ال�سلوفيني بعد  �سارة للجودو  مفاجاأة 
ك��وري��ا اجلنوبية  ال��راب��ع جن��د  امل��رك��ز  ، ويف  البطولة  ختام 
ال��ت��ي متلك جمموعة ك��ب��رية م��ن الع��ب��ي والع��ب��ات الوزن 
املنتخب  تاألق  .. كما  التقدم لل�سدارة  الثقيل مما ميكنها 
الرتكي وهو يقهر اأ�سماء كبرية متقدما للمركز اخلام�س 
، وجند اأوزبك�ستان يف املركز ال�ساد�س ، ثم كوريا ال�سمالية ، 
وكو�سوفو ثامنا ،وتراجعت اأوكرانيا للمركز التا�سع ،كحال 

املنتخب الفرن�سي الذي احتل املركز العا�سر بف�سيتني 
�سباق طوكيو:

�سدارة  ع��ن  ك��ب��رية  منتخبات  اأ���س��م��اء  ت��راج��ع  �سهدنا  كما 
يتاأكد  ال��ذي مل  بالن�سبة للعبني  احل��ال  ،كذلك  اأوزان��ه��ا 
حت�سني  يتطلب  مم��ا   ،  2020 طوكيو  الأومل��ب��ي��اد  تاأهلهم 
مراكزهم بزيادة نقاطهم مما يكفل لهم التاأهل ،واإال كان 
ال��ذي ميثل طموحا  االأوملبي  احللم  ابتعادهم من حتقيق 
لكل العب ، ويف مقدمه هوؤالء العبنا فيكتور الذي احتل 
 73 ل��وزن حت��ت  ال��ع��ام  الرتتيب  ع�سر يف  ال�ساد�س  امل��رك��ز 
هذا  ���س��دارة  يحتل  بينما   ، نقطة   2936 بر�سيد  كغم 

الوزن اورجوف ر�ستم )اأذربيجان( بر�سيد 6405 نقطة 
5333 نقطة  الثاين اجلورجي ال�سا بر�سيد  املركز  ،ويف 
،ورابعا  نقطة   5185 بر�سيد  تومي  ال�سويدي  وثالثا   ،

الياباين ونو �سوهيل بر�سيد 4850 نقطة .

حممد بن ثعلوب:
البطولة متثل تعزيزا لقيم الت�سامح

امل�سارعة  احت���اد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  اأ���س��اد 
الت�سامح  لبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  واجل��ودو، 
واملوؤ�س�سات  اجل���ه���ات  ب��ك��ل  اأم�������س  م�����س��اء  اخ��ت��ت��م��ت  ال���ت���ي 
الت�سامح  “عام  بطولة  اإجن��اح  يف  �ساهمت  التي  وال�سركات 
م�ساء  اختتمت  2019،التي  للجودو” لعام  �سلم  جراند 
يف  الريا�سية  زايد  مبدينة  اأرينا”  “مبادلة  اأم�س ب�سالة 
اأبوظبي حتت رعاية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي ،موؤكدا باأن 
للجودو يف  ال��دويل  االحت��اد  ثقة  تعك�س  اال�ست�سافة  ه��ذه 
دولة االإمارات قيادًة وحكومة و�سعباً، حيث متثل املنا�سبة 
التي  الكربى  الريا�سية  ل��لأح��داث  ي�ساف  جديداً  حدثاً 
علمة  اأ�سبحت  التي  ال��دول��ة  عا�سمة  �سدر  تزين  ظلت 
اأن احتفاالت االحتاد  للريا�سات العاملية، واأ�ساف: ال �سك 
الدويل  بيوم “اأ�سرة اجلودو” يف اأكتوبر من كل عام بغر�س 
�سجرة الت�سامح وال�سلم التي متثل تعزيزاً للقيم لريا�ستنا 
التي اأ�سهرت من اأجلها، والتي ظل يحافظ عليها االحتاد 
الدويل للجودو مب�ساركة كبرية من فئات املجتمع الذين 

جعلوا من اجلودو ثقافة جمتمعية ومنط حياة.

عبد املح�شن الدو�شري«
اأبوظبي عا�سمة اجلودو  �سكلت نقلة عاملية

اأكد عبد املح�سن الدو�سري اأمني عام الريا�سة  باأن بطولة 
ا�ست�سافتها  التي  للجودو  �سلم  غراند  اأبوظبي  الت�سامح 

بف�سل  للعبة  نوعية  نقلة  متثل  اأبوظبي  اجل��ودو  عا�سمة 
جهود احتاد االإمارات للم�سارعة واجلودو برئا�سة حممد 
بن ثعلوب الدرعي والتي يحر�س  االحتاد على ا�ستمرارها 
اإخراجها �سنويا وب�سكل كان مكان  ويعمل ب�سكل جاد على 
اإ�سادة من اأ�سرة االحتاد الدويل للجودو و�سيوف االإمارات، 
مما �ساهم يف ن�سرها على م�ستوى املنطقة وب�سكل خا�س 
يف قارة اآ�سيا وب�سكل مذهل و�سريع ، وها هي ت�سل ملحطتها 
احلادية ع�سرة  و�سط ح�سور �سنوي مميز والتي تتوا�سل 
وفقا للوائح االحتاد الدويل للجودو حيث يحر�س االحتاد 
اأك�سب  ، مم��ا  ح��رف��ي��ة  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى ترجمتها  االإم���ارات���ي 
االحتاد �سمعه تنظيمية رائعة و�سط الدول االأع�ساء التي 
حتر�س على امل�ساركة من خمتلف قارات العامل ملا جتد من 

تقدير واحرتام يف بلد االأمن واالأمان والت�سامح .

عي�شى هالل:
�سرح عي�سى هلل احلزامي االأمني العام ملجل�س ال�سارقة 
الريا�سي باأن بطولة “عام الت�سامح جراند �سلم للجودو 
التي اختتمت م�ساء اأم�س ب�سالة “مبادلة اأرينا” مبدينة 
ال�سيخ هزاع  اأبوظبي حتت رعاية �سمو  الريا�سية يف  زايد 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن 
اأبوظبي �سكلت عيدا الأ�سرة اجلودو يف العامل بدليل العدد 
،وال��ذي مل  العاملية  ال��ذي �سهدته عا�سمة اجل��ودو  الهائل 
الكربى  �سلم  كافه بطوالت اجلراند  يحدث من قبل يف 
دولة  عا�سمة  بينها  م��ن  عاملية  ع��وا���س��م   5 يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
الرو�سية  ومو�سكو  الفرن�سية  باري�س  بجانب   ، االإم����ارات 

وطوكيو اليابانية بجانب عا�سمة اأذربيجان مدينة باكو .
ال��ب��ط��ول��ة احل���ادي���ة ع�سرة  ���س��ه��دن��ا تنظيم  – ل��ق��د  وذك����ر 
والذي يعد مفخرة لدولة االإمارات التي نالت مرارا و�سام 
االحتاد  اإدارة  جمل�س  جهود  بف�سل  النموذجي  التنظيم 
ب��رئ��ا���س��ة حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي وت���راك���م اخل���ربات 

الدولية التنظيمية للكابن نا�سر التميمي اأمني �سندوق 
االحتاد الدويل للجودو ، لي�ستحق احتاد اجلودو النموذجي 
التهنئة للمكا�سب ال�سياحية واملجتمعية والرتويجية التي 

حققتها تلك البطولة ال�سنوية. 

خيمة تراثية
املنظمة  اللجنة  ن�سبتها  التي  الرتاثية  اخليمة  خطفت 
للبطولة عند مدخل �سالة مبادلة مارينا اأ�سواء البطولة 
املاأكوالت  تقدم  وه��ي   ، البطولة  �سيوف  ت�ستقطب  وه��ي 
وامل�سروبات ال�سعبية والهدايا للتعريف بالرتاث االإماراتي، 
حا�سراً  ليكون  عليه  يحافظ  الدولة  جمتمع  ظل  وال��ذي 
دائما، جنباً اإىل جنب مع ملمح احل�سارة والتطور التي 

تعي�سها الدولة يف خمتلف املجاالت.
 

مدار�س النه�شة ت�شهم 
يف اإجناح بطولة اجلودو 

باإ�سراف  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ات يف  ال��ن��ه�����س��ة  م���دار����س  وا���س��ل��ت 
يف  م�ساهمتها  رم�سان  خولة  الريا�سية  الرتبية  مدر�سة 
ال�سنوية مب�ساركة كوكبة من  اإجناح بطولة جراند �سلم 
نتيجة  عالية  باحرتافية  التتويج  م��را���س��م  يف  الطالبات 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  اأ���س��ادت  وق��د   ، اخل���ربات  ت��راك��م 
االحتاد  جل��ان  اإ���س��ادة  وج��دت  التي  االيجابية  مب�ساركتهن 

الدويل للجودو .

اأداروا البطولة  وحمكمة  حمكما   17
التي  للجودو  الت�سامح  بطولة  م��ب��اري��ات  اإدارة  يف  ���س��ارك 
اختتمت اأم�س 17 حمكما وحمكمة من خمتلف اجلن�سيات 
االأوروبية واالآ�سيوية واالأفريقية بتعيني من جلنة احلكام 
للمحكمني  اأن يكون وجود  دون  للجودو  ال��دويل  باالحتاد 

العرب الذين �ساركوا يف البطوالت املا�سية.

بعد تعرث جورجيا ورو�شيا

للج�دو �أب�ظبي  �صام  جر�ند  �لت�صامح  عام  بط�لة  مقدمة  يف  دول   9

مان�ص�صرت �صيتي يكت�صح �أ�صت�ن 
فيا بثاثية 
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جمتمع االمارات

بر�ن�ش �جلمعة يع�د من جديد 
�إىل فندق �أنانتار� �لقرم �ل�صرقي

ال��داخ��ل��ي مع  لع�سقك  ال��ع��ن��ان  اأط��ل��ق 
م��ن جديد  ي��وم اجلمعة  برن�س  ع��ودة 
ال�سرقي  ال���ق���رم  اأن���ان���ت���ارا  ف���ن���دق  يف 
)فّكر  ينتع�س مفهوم  باأبوظبي، حيث 
عاملياً  ومتّتع حملياً( يف جميع اأرجاء 

هذه الرحلة الطهوية الرائعة.
اإع���ادة تخّيل ه��ذا الربن�س  وق��د مّت��ت 
على  العامل  لتوحيد  بعناية  وتن�سيقه 
من�سة واحدة ُتقّدم اأطباقاً �سهية من 
جميع اأنحاء العامل يف فر�سة الإ�سباع 
ُمتناهية.  ال  مُب��ت��ع��ة  ت��ذّوق��ك  ح��وا���س 
وا�سعة  ���س��ه��ي��ة  م���ع  ال����ق����دوم  مي��ك��ن��ك 
وا�ستعّد  ال��ع��امل��ي،  للمطبخ  وف�����س��ول 

ال�ستك�ساف جمموعة خمتارة من املاأكوالت مبا يف ذلك املاأكوالت التايلندية، 
املاأكوالت البحرية واللحوم املنحوتة الن�سرة، ال�سو�سي وكبد االإوز. 

تهنئة باحل�ص�ل على 
�صهاده �ملاج�صتري

يتقدم االأهل واالأ�سدقاء باأحر التهاين 
راكان غازي  املهند�س  اإىل  والتربيكات 
ال�سكران مبنا�سبة ح�سوله على درجة 
املاج�ستري تخ�س�س هند�سة كيميائية 
من جامعة خليفة. وقد احتفل االأهل 
حفل  ح�سورهم  خ��لل  املنا�سبة  بهذه 
ال��ت��خ��رج ال����ذي اأق��ي��م يف ف��ن��دق ق�سر 
االإمارات باأبوظبي، واألف األف مبارك.

تهنئة 
العامري  ه�����ادي  م���ه���دي  اح��ت��ف��ل 
ال�سيد  بعقد خطوبته على كرمية 
م���ب���خ���وت ال��������ربك ال����ع����ام����ري يف 
منطقة اليحر مبدينة العني تهنئة 
خ��ا���س��ة مل��ه��دي م��ن اإخ���وان���ه �سليم 
و���س��امل و���س��ال��ح وحم��م��د متمنني 
واحلياة  امل�ستقبل  يف  التوفيق  ل��ه 

ال�سعيدة مع �سريكة حياته. 

 ا���س��ت�����س��اف )دب�����ي ف�����س��ت��ي��ف��ال ���س��ي��ت��ي م���ول( 
)ديوايل(  االأ���س��واء  ملهرجان  احتفالية  اأك��رب 
زائر،  األ���ف   25 م��ن  اأك���رث  ، بح�سور  دب��ي  يف 
والذين كانوا اأول امل�ساهدين لعر�س )تخّيل( 
اجل��دي��د حت��ت ع��ن��وان )حديقة ه��ات��ي( الذي 
�سري  29 نوفمرب. وقد ك�سف  لغاية  ي�ستمر 
يف  الهند  جلمهورية  ال��ع��ام  القن�سل  فيبول، 
دب���ي مب�����س��ارك��ة امل��م��ث��ل��ة ال�����س��ه��رية ن��ي��ل اأو�سا 
ال�ستار عن هذه االحتفالية التي تعترب نقطة 

االنطلق ملهرجان االأ�سواء ال�سهري.
اأحمد اخلاجة،  االإط��لق ح�سور  و�سهد حفل 
للمهرجانات  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر 
والتجزئة بدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري 
ب��دب��ي؛ وت��ي��م��وث��ي اإرن�����س��ت، م��دي��ر جمموعة 
كليفر،  �ستيفن  اإىل جانب  العقارية؛  الفطيم 
مدير مراكز الت�سوق لدى جمموعة الفطيم 
العقارية بدبي؛ ورينيه دو ويت، املدير االإداري 

يف ’اإيلفانت باريد.
باأجمل  اال�ستمتاع  بفر�سة  ال��زوار  حظي  كما 
لهذه  خ�سي�ساً  املوؤلفة  املو�سيقية  املقطوعات 
املنا�سبة، علوًة على ا�ستك�ساف 50 قطعة فنية 
مزخرفة ل�سغار الفيلة بحجمها الطبيعي من 
املنطقة  يزور  الذي  باريد‘  ’اإيلفانت  معر�س 
مب�ساهدة  اال�ستمتاع  ج��ان��ب  اإىل  م���رة،  الأول 
تكللت  فيما  املذهلة.  النارية  االألعاب  عرو�س 
هذه االحتفاالت بعرو�س الرق�سات التقليدية 
الهندية  املو�سيقى  واأ�سهر  بوليوود  عامل  من 
لن�سر اأجواء مهرجان )ديوايل( املفعمة بروح 

الفرح والبهجة يف اأرجاء املكان.

وفد رو�صي من منطقة �صمال �لق�قاز �لفيدر�لية يزور �لإمار�ت يف مهمة جتارية
 تركز منطقة �سمال القوقاز الفيدرالية ، رو�سيا ، على ال�سرق االأو�سط واالإمارات العربية املتحدة ب�سكل خا�س لتعزيز العلقات الثنائية. وقد 
وفرت املنطقة ب�سكل منهجي الفر�س الإبراز  الروابط الثقافية وا�ستك�ساف البلد مرة اأخرى مع العديد من االأهداف الرئي�سة.  وهذا ي�سمل 
معرفة كيف مهدت  دبي ، واالإمارات العربية املتحدة الدرب للتميز يف قطاعات ال�سيافة وال�سياحة وجتارة التجزئة؟ ما يوثق العلقات الثقافية 

والريا�سية املتبادلة  ولتكون قادرة على خلق روؤية مميزة ملنطقة �سمال القوقاز. 
قال ال�سيد  اأودي�س باي�سولتانوف ، النائب االأول لوزير االحتاد الرو�سي ل�سمال القوقاز :” اإن رو�سيا و االإم��ارات  العربية املتحدة  يف مرحلة 
املتنامية بني البلدين.  طاملا كان لدينا علقات   ، والزيارة االأخ��رية للرئي�س فلدميري بوتني هي �سهادة على العلقات  جديدة من التعاون 

متبادلة طويلة االأمد على االأ�سعدة ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية.
 يف هذه املرحلة ، نحن يف غاية ال�سعادة بالتوا�سل باملعنني، وقمنا بتقييم اإمكانيات منطقة �سمال القوقاز لل�ستفادة من هذه العلقات و�سرب 

مدى التطورات التنموية جنباً اإىل جانب االإمارات العربية املتحدة«. 
ا ميثلون وزارة ال�سياحة االإقليمية ومراكز املعلومات ال�سياحية ومكاتب املوؤمترات االإقليمية و�سركات  ا من 120 �سخ�سً ت�سم البعثة وفًدا خا�سً
اأفكار وروؤى بعيدة املدى  اإىل  اإدارة الوجهات و �سركات املعار�س و�سركات ال�سياحة اخلارجية، وقد نظمت هذه الرحلة  ل�سمان تو�سل الوفد 
ترثي اأعمال بع�س املوؤ�س�سات االأكرث جناحاً ، وهذا ي�سمل �سركات الطريان، دبي بارك�س اآند ريزورت�س ، موقع اإك�سبو 2020 ، كوكو كوال اأرينا 
ا مع كبار ممثلي اإدارة ال�سياحة والت�سويق التجاري يف دبي  ، جلوبال فيليدج ، مركز دبي التجاري العاملي ..اإلخ. كما �سيجتمع فريق خا�س اأي�سً

و اللجان الريا�سية . 

مر�صح� »جد�رة« ي�صارك�ن يف جل�صة ع�صف 
Google ذهني ح�ل �لت�ص�يق �لرقمي  يف مقر

�سارك مر�سحو الدفعة الثانية من برنامج )جدارة( التدريبي املكثف، الذي 
ي�ستمر ملدة خم�سة اأ�سهر واأطلقته جمموعة )�سريا(، يف جل�سة ع�سف ذهني 
ال�سركاء  اأح���د   ،Google �سركة  مقر  �سمن  ال��رق��م��ي(  )الت�سويق  ح��ول 
من  اختيارهم  مت  الذين   ،22 ال��  امل�ساركون  وناق�س  للربنامج.  الرئي�سيني 
بني ما يزيد على 2500 طالب، التوجهات والفر�س اجلديدة يف الت�سويق 
تويهريي، مدير حت�سني  اخل���رباء مب��ن فيهم جنيب  م��ن  ع��دد  م��ع  الرقمي 
مدير  ح��دادي،  و�سفيان  )اأرتيفاكت(؛  يف  االأعمال  وتطوير  البحث  حمركات 
�سحادة، مدير  وزي��اد  االأو�سط(؛  ال�سرق  والبيانات يف )لوريال  االإع��لم  ق�سم 
و�سمال  االأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  يف   Google ل���دى  االأع���م���ال  ت�����س��وي��ق 

طاب مدر�صة �لإمار�ت �لدولية-جمري� يف�زون يف 
�لفئة �لأكادميية يف م�صابقة �ملتميزين و�مل�ه�بني

اأنف�سهم من جديد،  الدولية-جمريا على  االإم��ارات   تفّوق طلب مدر�سة 
يف  امل�سكلت  ح��ل  يف  وبراعتهم  والعملية  االأك��ادمي��ي��ة  مهاراتهم  مثبتني 

م�سابقة مدر�سية حملية.
االإم����ارات  م��در���س��ة  يف  وال�����س��اد���س��ة  اخلام�سة  ال�سنَتني  ط��لب  ���س��ارك  فقد 
الدولية-جمريا يف م�سابقة املتميزين واملوهوبني التي نّظمتها مدر�سة دبي 
2019، حيث فاز طلب ال�سنة اخلام�سة يف الفئة  اأكتوبر   14 كولدج يف 

االأكادميية متفّوقني على 18 مدر�سة اأخرى.
وقد خ�سع الطلب امل�ساِركون الختبارات يف مهارات حل امل�ساكل، والتحليل 
القرار؛  �سنع  يف  والقدرات  العلمية،  واملهام  الريا�سيات،  م��اّدة  يف  املنطقي 
يف  اخلام�سة  ال�سنة  ط��لب  وك��ان  بينها.  ما  يف  املدر�سية  الفرق  وتناف�ست 
حل  من  متّكن  ال��ذي  الوحيد  الفريق  الدولية-جمريا  االإم���ارات  مدر�سة 

امل�سكلة االأكادميية بالكامل.
فيها طلب مدر�سة  يفوز  التي  التوايل  الثانية على  ال�سنة  اأنها  اإىل  ُي�سار 
االإمارات الدولية-جمريا بالفئة االأكادميية يف امل�سابقة، ما ُيظهر مهاراتهم 

املدر�سية واخلربة التي تتمتع بها املدر�سة يف املجال الرتبوي.
الرميثي  �سلطان  امل�سابقة هم:  �ساركوا يف  الذين  ال�سنة اخلام�سة  وطلب 

وبا�سني بوهاريواال وعائ�سة �سوي وهري�سي جايتوند وحمدان اأ�سد.

جر�ند ميليني�م �خلليج �لتجاري يعنينّ 
م�صطفى �أب� �لعينني يف من�صب �ملدير �لعام

اخلليج  م��ي��ل��ي��ن��ي��وم  ج����ران����د  اأع����ل����ن 
ال���ت���ج���اري، ف��ن��دق اخل��م�����س جن����وم يف 
التجاري، عن  اخلليج  دراي��ف  مرا�سي 
مديراً  العينني  اأب��و  م�سطفى  تعيني 
م�سطفى  مي��ت��ل��ك  ل���ل���ف���ن���دق.  ع����ام����اً 
االإيرلندية  اجلن�سيتني  يحمل  ال��ذي 
اإدارة  يف  ع��ام��ا   25 خ���ربة  وامل�����س��ري��ة 
ال��ف��ن��ادق وال��ع��م��ل��ي��ات يف ال��ع��دي��د من 
���س��ل���س��ل ال���ف���ن���ادق ال��ع��امل��ي��ة م��ث��ل اآي 
ات�س جي وهيلتون وروتانا يف منطقة 

اخلليج العربي واململكة املتحدة.
فنادق  اىل  م�سطفى  ان�سمام  وي��ع��ود 
االأو�سط  ال�سرق  ميلينيوم  ومنتجعات 
كمدير   2018 ال��ع��ام  اإىل  واأف��ري��ق��ي��ا 
ويف  االأو�سط.  ال�سرق  اأ�سواق  لعمليات 
م�سطفى  ���س��ريك��ز  اجل��دي��د،  من�سبه 
ف���ن���دق جراند  م���ك���ان���ة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
كوجهة  ال��ت��ج��اري  اخل��ل��ي��ج  ميلينيوم 
اأو  العمل  بق�سد  للم�سافرين  مف�سلة 
الرتفيه و�سيتوىل مهام االإ�سراف على 

جميع العمليات اليومية يف الفندق.

خمرج E 88 للماأك�لت و�لت�ص�ق يع�د يف 15 دي�صمر وي�صتمر 21 ي�مًا
 88E خم��رج  م��ن  الثانية  ال���دورة  ال�ست�سافة  وامل���وؤمت���رات  للمنا�سبات  اجل��واه��ر  م��رك��ز  ي�ستعّد 

املواطنني  من  للزوار  ويقدم  الطلق،  الهواء  يف  نوعه  من  االأول  املهرجان  والت�سوق،  للماأكوالت 
باملاأكوالت  متوا�سًل  يوماً   21 م��دار  على  اال�ستمتاع  فر�سة  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  جميع  يف  واملقيمني 

والفعاليات الرتفيهية وعرو�س الت�سوق املتنوعة �سمن اأجواء عائلية فريدة. 
من  اأك��رث  توافد  �سهدت  والتي  املهرجان  من  االأوىل  ال���دورة  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح  وبعد 
 15 يف  تنطلق  حيث  اأ�سابيع  ثلثة  اإىل  ال��ع��ام  لهذا  الفعالية  ف��رتة  متديد  مت  زائ���ر،  اآالف   10

دي�سمرب2019 وت�ستمر لغاية 4 يناير 2020، على طريق مطار ال�سارقة الدويل. 
ويعترب املهرجان الذي يحمل �سعار )تذوق.. اجتمع.. ت�سوق(، فعالية اجتماعية متميزة للعائلت 

واالأ�سدقاء للتلقي والتفاعل من خلل امل�ساركة يف خمتلف االأن�سطة الثقافية والعرو�س الرتفيهية التي يزخر بها املهرجان، متا�سياً 
مع اأهداف مركز اجلواهر للمنا�سبات واملوؤمترات والرامية اإىل توفري وجهة عائلية رائدة ت�سهم يف تعزيز الرتابط االأ�سري والتقارب 

االجتماعي. 

دبي ف�صتيفال �صيتي م�ل ي�صت�صيف �أ�صخم �حتفالت دي��يل 

باب �لق�صر يح�صل على جائزة »�أف�صل فندق فاخر لإقامة �مل�ؤمتر�ت يف �لإمار�ت« 

�أفر�ح �لع��صي و�لنظر
العو�سي  اإب��راه��ي��م  عابدين  �سعادة  اأق���ام 
مدير عام جمعية بيت اخلري بدبي حفل 
ع�����س��اء مب��ن��ا���س��ب��ة زف����اف جن��ل��ه املحامي 
ط��اه��ر ع��اب��دي��ن ال��ع��و���س��ي ع��ل��ى كرمية 
النظر يف  ع��ب��دال��رزاق  ع��ب��داهلل  املهند�س 
قاعة امللتقى مبركز دبي التجاري العاملي 
بح�سور عدد كبري من االأهل واالأ�سدقاء 
العو�سي  �سريف  حممد  ن��ظ��ام  �سهده   .
وعبدالرحمن  ال��ن��ظ��ر  ���س��ري��ف  وحم��م��د 
ال��ب�����س��ت��ك��ي وع���ب���دال���رح���م���ن نظام  ن��ق��ي 

العو�سي.

�ساعات  ملدة ثلث  االأطفال جماناً 
الن�ساطات  ومل��ح��ب��ي  اإق���ام���ة.  ل��ك��ل 
اخلارجية ما عليهم �سوى التوجه 
يقدم  ال��������ذي  )�����س����ب����ل�����س(  اإىل 
الرحلت  م��ن  متنوعة  جمموعة 
االأعمار،  جلميع  املائية  واالأن�سطة 
ومعدات  الكاياك  ق��وارب  تت�سمن 

الق�سر  ب��اب  لفندق  العام  املدير 
ال�����س��دد:  ي�سرفنا  ب��ه��ذا  م��ع��ل��ًق��ا 
التكرمي  ه�����ذا  ع���ل���ى  ح�����س��ول��ن��ا 
ي��ع��ك�����س جهد  ال�������ذي  امل�����رم�����وق 
فريقنا وتفانينا يف منح �سيوفنا 

جتربة فاخرة ال ت�ساهى .  
واأ�ساف بالقول:  نحن ملتزمون 

برحلت  للقيام  املجانية  الغط�س 
املرجانية.  ال�سعاب  يف  ا�ستك�سافية 
باأن�سطتهم  ال�سغار  ين�سغل  وبينما 
تدليل  لذويهم  �سيت�سنى  املمتعة، 
�سفائهم  وجت�����دي�����د  اأن���ف�������س���ه���م 
يف  العلج  اأخ�سائيي  مع  الداخلي 

»مارينا �سبا«.

اخلدمات  اأف�سل  �سيوفنا  مبنح 
من  العديد  لدينا  ول��ذا  املمكنة. 
ال��ت��ي �ستنطلق  امل��ث��رية  امل�����س��اري��ع 
يف امل�ستقبل القريب و�سيكون من 
�سيوفنا  بتجربة  االرتقاء  �ساأنها 
كاأحد  ف��ن��دق��ن��ا  ���س��م��ع��ة  وت��ع��زي��ز 

املعامل البارزة يف العا�سمة. 

ج بجائزة »�أف�صل �صبا يف �أب�ظبي«  ق�صر �لإمار�ت ُيت�نّ
يف حفل توزيع جوائز  ال�سبا العاملية لعام 2019 ُتّوج �سبا ق�سر االإمارات، 
مرة اأخرى، بجائزة )اأف�سل �سبا فندق يف اأبوظبي( وذلك خلل حفل توزيع 
جوائز ال�سبا العاملية لعام 2019، االأمر الذي �ساهم يف ت�سليط االأ�سواء 
على مدى ُرقي �سياحة اال�ستجمام الفاخرة وخدمات العافية يف العا�سمة 
االإماراتية. واأقيم حفل ال�سجادة احلمراء احل�سري جلوائز ال�سبا العاملية 
بن�سختها اخلام�سة يف دبي موؤخراً .ونظراً لكون جوائز ال�سبا العاملية ت�سكل 
احلدث ال�سقيق جلوائز ال�سفر العاملية ، واملتناف�سون مُيثلون قطاع الرعاية 
الذاتية الفاخرة، فاإن الفوز بهذه اجلائزة على مدى خم�س �سنوات متتالية 
ال�سحية يف  لل�سياحة  رئي�سة  االإم��ارات كوجهة  �سبا ق�سر  ُيعّزز من مكانة 

املدينة.

املالديف  ف���اك���ارو  م��ن��ت��ج��ع  ي��دع��و 
بطق�س  ل��ل���س��ت��م��ت��اع  ال�������س���ي���وف 
اجل��زي��رة امل��ع��ت��دل يف ه��ذه الفرتة 
م��ا يجعله وجهًة  وه���و  ال��ع��ام  م��ن 
بيئة  ال��ع��ائ��ل��ة يف  م��ث��ال��ي��ًة جت��م��ع 
م����رتف����ة و����س���ح���ي���ة، ح���ي���ث ميكن 
ل��ل��ع��ائ��لت اال���س��ت��ف��ادة م���ن باقات 
والتي  بالعائلت  اخلا�سة  ال�ستاء 
اإ�سافة  دي�سمرب،   19 حتى  متتد 
اإىل اأنه ميكن لل�سيوف اال�ستمتاع 
ب����ال����وج����ب����ات امل����ج����ان����ي����ة وال���ن���ق���ل 
املجاين من اجلزيرة لطفلني من 

اأطفالهم.
ويقدم نادي )باروت في�س( اأن�سطة 
حيث  لل�سغار  وخم�س�سة  �ساملة 
للفنون  اأق�������س���ام���اً  ال����ن����ادي  ي�����س��م 
والن�ساطات  واالأل����ع����اب  واحل�����رف 
الداخلية التي تطلق العنان خليال 
االأطفال، مع ف�سحة خارجية ت�سم 
م�سبحاً للأطفال، وبذلك ت�ستفيد 
جمال�سة  خ���دم���ة  م���ن  ال���ع���ائ���لت 

املطل  الق�سر،  ب��اب  فندق  ح�سل 
اأب���وظ���ب���ي ، على  ع��ل��ى ك��ورن��ي�����س 
ف���ن���دق فاخر  )اأف�������س���ل  ج����ائ����زة 
والفعاليات  امل���وؤمت���رات  الإق���ام���ة 
وامل��ع��ار���س يف دول����ة االإم������ارات(، 
ال�سفر  ج���وائ���ز  ح��ف��ل  يف  وذل�����ك 
االأربعاء  ب��دب��ي   2019 العربي 

املا�سي .  
الفعالية  ه������ذه  اأق����ي����م����ت  وق������د 
الهامة، يف منتجع )وي�ستني دبي 
�ساطئ امليناء ال�سياحي(، وت�سكل 
اأف�سل  ل��ت��ك��رمي  رئ��ي�����س��اً  م���ن���رًبا 
قطاعات  يف  ال��ع��ام��ل��ة  اجل���ه���ات 
وال�سفر  وال�����س��ي��اح��ة  ال�����س��ي��اف��ة 
وت�سليط ال�سوء على ما مييزها 
من عرو�س وخدمات يف خمتلف 
املجاالت. ويتم اختيار املر�سحني 
خ���لل نظام  م��ن  لنيل اجل��وائ��ز 
ت�سويت فريد وجلنة حتكيم ذات 

احرتافية عالية.
اأ�سيموفيك،  نيمو  ال�سيد  وق���ال 

» منتجع فاكارو �ملالديف« باقات و�أن�صطة عائلية لإقامة �صت�ية فاخرة



�عتقد �أن �صيده ميت فتلقى نطحة قاتلة
دفع �سياد حياته ثمنا العتقاد خاطئ، حيث ظن اأن الوعل الذي 
ا�سطاده قد لفظ اأنفا�سه االأخرية واقرتب منه ب�سدة، لكن احليوان 

باغته بنطحة اأ�سابته بجروح قاتلة اأودت بحياته الحقا.
وبح�سب ما نقلت �سبكة "�سي اإن اإن" االأمريكية، فاإن ال�سياد الذي 
وع��ل خ��لل رحلة �سيد مع  النار على  اأطلق  66 عاما،  يبلغ  ك��ان 
اأركن�سا�س، وح��ني ذه��ب لتفقد احليوان ك��ان ال  االأق���ارب يف والي��ة 
وجرى  احل��ي��وان،  من  قاتلة  لنطحة  ال�سياد  وتعر�س  حيا.  ي��زال 
العثور عليه م�سابا بجروح خطرية ثم توقف عن التنف�س مبجرد 

اإي�ساله اإىل امل�ست�سفى، وتويف يف وقت الحق.
ورغ����م ت��اأك��ي��د امل��راف��ق��ني ت��ع��ر���س ال���رج���ل ل��ن��ط��ح��ة ق��ات��ل��ة، تقول 
االإ�سابة  يف  �سببا  ال��وع��ل  ك��ون  م��ن  واث��ق��ة  لي�ست  اإن��ه��ا  ال�سلطات 
التي اأدت اإىل وفاة ال�سياد، لكنها رف�ست اإجراء اأي ت�سريح ملعرفة 

امللب�سات التي فارق بها احلياة.
النار  اإط��لق  يجري  التي  الوعول  من  كثريا  اأن  امل�سدر،  واأ�ساف 
ال�سيادين  يعر�س  االأم���ر  وه���ذا  �سريعا،  احل��ي��اة  ت��ف��ارق  ال  عليها 
للخطر اإذا اقرتبوا منها، ولذلك تو�سي ال�سلطات باالنتظار ملدة 

تقارب 30 دقيقة بعد اإ�سابة احليوانات.
ومبا اأن الرجل الذي يعي�س يف مدينة يلفيل منذ 20 عاما مار�س 
الأن  باملفاجئ،  احل��ادث  ال�سلطات  و�سفت  ل�سنوات طويلة،  ال�سيد 

ال�سحية كان على دراية كبرية باأ�سول ال�سيد.
يف غ�سون ذلك، مل يجر العثور على الوعل اجلريح الذي يرجح اأن 

يكون م�سوؤوال عن رحيل ال�سياد املحرتف.

�لقاتل �خلام�ش يك�صف �جلرمية وُي�صقط �لع�صابة
"قتل ماأجور" كانت �سرُتتكب  اأحبطت ال�سلطات االأمنية جرمية 
الذي  الرتتيب  الق�سية  يف  املثري  لكن  �سيني،  اأع��م��ال  رج��ل  �سد 

جرى بني املتورطني، قبل اأن ينك�سف اأمرهم بفعل و�ساية.
وبح�سب �سحيفة "مرتو" الربيطانية، فاإن رجل االأعمال ال�سيني 
مبلغا  فر�سد  مو،  واي  مناف�سه  يتخل�س من  اأن  اأراد  يوهوي  تان 

يقارب 218 األف دوالر وكلف قاتل ماأجورا بتنفيذ اجلرمية.
االأعمال،  تكليفه من قبل رج��ل  ال��ذي ج��رى  امل��اأج��ور  القاتل  لكن 
اآخر لكي ينفذ نيابة عنه، ثم وعده  اإىل قاتل  اأوعز املهمة القذرة 

باملال.
ويف مرحلة اأخرى، قام املكلف الثاين بتكليف �سخ�س ثالث، و�سارت 
االأمور على هذا النحو اإىل اأن اأ�سبح هناك 5 مكلفني بعملية القتل 

املاأجور.
والأن كل قاتل ماأجور كان ياأخذ ح�سة من املال، ثم يعطي الن�سيب 
اأمام  املتبقي لل�سخ�س املكلف، وجد القاتل املاأجور رقم "5" نف�سه 
تعر�س خل��داع، مما  اأن��ه  اعتقاده  بعد  بغ�سب  واأح�����س  زهيد  مبلغ 

دفعه اإىل اإخبار ال�سخ�س امل�ستهدف.
وعقب دخول ال�سرطة على اخلط واإجراء حتقيقات، تبني اأن رجل 
اأعمال مناف�سا هو من يقف وراء حماولة القتل، حتى يثاأر لنزاع 

ق�سائي وعقاري مرت عليه عدة �سنوات.
وم��ث��ل رج���ل االأع���م���ال امل�����س��وؤول ع��ن امل��خ��ط��ط اأم����ام امل��ح��ك��م��ة اإىل 
نانينغ، يف منطقة  املاأجورين" يف حمكمة مبدينة  "القتلة  جانب 

غوانغ�سي، جنوبي ال�سني.
واأدين رجل االأعمال بال�سجن 5 �سنوات، فيما ُحكم على "القاتل" 

املاأجور االأول ب�3 اأعوام و6 اأ�سهر.
اأما القاتلن املاأجوران الثاين والثالث فحكم عليهما ب�3 اأعوام و3 
اأ�سهر، فيما �سيقبع القاتل الرابع 3 اأعوام خلف الق�سبان، وق�ست 

املحكمة ب�سجن اخلام�س عامني و7 اأ�سهر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ولدة طفل دون وجه.. و�لق�صة تهز �لرتغال
حتت �سغط الراأي العام، اأوقفت نقابة االأطباء يف الربتغال عن العمل طبيب توليد متهم باالإهمال، الأنه مل ير�سد 

ت�سوهات لطفل ولد من دون وجه، يف ق�سية هزت البلد.
واأوقف الطبيب عن العمل ملدة 6 اأ�سهر بقرار اتخذته اللجنة التاأديبية يف نقابة االأطباء باالإجماع، فيما يلحق ب�6 

�سكاوى اأخرى يعود اأقدمها اإىل العام 2013.
وقررت اللجنة التاأديبية فتح حتقيق بعدما ت�سدرت هذه الوالدة عناوين ال�سحف، ويحقق الق�ساء اأي�سا يف هذه 

الق�سية اإثر �سكوى تقدم بها والدا الطفل �سد الطبيب.
وقال رئي�س جمل�س نقابة االأطباء يف جنوب الربتغال، األك�سندر فالنتيم لورن�سو: "ثمة موؤ�سرات قوية" اإىل اإهمال 

من جانب الطبيب اأرتور كارفاليو "قد تقود اإىل عقوبة" يف حقه.
واأو�سح ملحطة "اآر تي بي" العامة اأنه "مبواجهة االأثر الكبري لهذه الق�سية، التي لها تبعات على �سمعة االأطباء 
وبهدف طماأنة الن�ساء احلوامل، كان ال بد من تعليق عمل الطبيب املذكور لتقومي ال�سكاوى وبع�سها طويلة بفعل 

تعقيدها ال�سديد".
ويف ال�سابع من اأكتوبر، اكت�سف والدا رودريغو الذي ُولد من دون اأنف وال عينني ومن دون جزء من الدماغ، هذه 
الت�سوهات لدى الطفل اإثر عملية التوليد يف م�ست�سفى �ساو برناردو يف �سيتوبال على بعد حواىل 40 كيلومرتا اإىل 
اجلنوب من العا�سمة ل�سبونة. وتابع الطبيب اأرتور كارافاليو حمل الوالدة يف م�ست�سفى خا�س يف �سيتوبال، حيث 

اأجرى 3 عمليات ت�سوير بال�سدى من دون ر�سد اأي م�سكلة.
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�لطبيعة تفاجئ �لعلماء ب�صجرة �عتقدو� �أنها �ندثرت
اكت�سفت جمموعة من علماء االآثار البريوفيني نوعا من االأ�سجار ي�سمى 
اأكد  م��ا  وف��ق  منقر�سا،  يعترب  ك��ان  االإن��ك��ا،  ح�سارة  اإىل  يعود  "اأويانتا"، 
النوع من  "جنحنا يف اكت�ساف هذا  اأحد العلماء. وقال غيريمو مرياندا: 
االأ�سجار الذي كان م�ستوطنا يف حقبة االإنكا وي�سمى )اأويانتا(.. و�سيكون 

لهذا االكت�ساف اأهمية كبرية يف العمل على �سعيد التاريخ واالآثار".
االأنديز، حيث ح�سل  وجاء كلمه عندما كان يف منطقة كوثكو يف جبال 
عا�سمة  وكانت  البريو،  �سرقي  جنوب  يف  كوثكو  مدينة  وتقع  االكت�ساف. 
عائلة  ال�سجرة وهي من  ي�سل طول هذه  وقد  �سابقا.  االإنكا  اإمرباطورية 

اللويزيات اإىل 25 مرتا.
ينتج  مت�سلقا  ونباتا  ع�سبيا  ونباتا  و�سجريات  اأ�سجارا  العائلة  هذه  وت�سم 
املدارية  امل��ن��اط��ق  �سيما  ال��ع��امل، ال  وه��ي منت�سرة ج��دا يف  ع��ط��ري��ة.  زي��وت��ا 

واملعتدلة، وهي مقاومة للأجواء القاحلة.
اأدوات  ل�سنع  وجذعها  ال�سجرة  اأوراق  ي�ستخدمون  كانوا  االإنكا  اأن  ويقال 

وبع�س العلجات.
وكانت بداية ح�سارة االإنكا يف حوايل �سنة 1100 ميلدي، وا�ستمرت حتى 
الغزو االإ�سباين عام 1532 ميلدي، وهي اإمرباطورية قدمية بنتها �سعوب 

من الهنود يف منطقة اأمريكا اجلنوبية.

حت�يل �لنفايات �لبا�صتيكية �إىل م��د جتميل
مواد  اإىل  حتويلها  ميكن  البل�ستيكية  النفايات  اأن  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
من  احلد  يف  اجلديدة  الطريقة  لت�ساعد  جتميل،  وم�ستح�سرات  ت�سحيم 
يعتمد  اقت�ساد  بناء  يف  وت�ساهم  البل�ستيكية،  امل��واد  ت�سببه  ال��ذي  التلوث 
اإعادة تدوير املخلفات.  وقال الربوفي�سور كينيث بوبيلميري، موؤلف م�سارك 
يف الدرا�سة من جامعة نورث و�سرتن يف الواليات املتحدة: "ي�سعدنا اإعلن 
تراكم  م�سكلة  ح��ل  يف  �ست�ساعدنا  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  التقنية  ه��ذه  اكت�ساف 
كربى  اآثار  اإليها  تو�سلنا  التي  "للنتائج  واأ�ساف  البل�ستيكية".  النفايات 
املواد  من  اال�ستفادة  يف  اال�ستمرار  خلله  من  ميكننا  م�ستقبل  تطوير  يف 
البل�ستيكية، بطريقة م�ستدامة واأقل �سرراً على البيئة و�سحة االإن�سان"

"�سعينا ال�سرتداد الطاقة  من جهته، قال الدكتور ما�سيميليانو ديلفريو: 
العالية التي جتمع الروابط الكربونية يف البل�ستيك معاً، بتحويل جزيئات 
البويل اإيثيلني اإىل منتجات جتارية ذات قيمة م�سافة". ووفقاً للباحثني 
فاإن اإخ�ساع جزيئات البويل اإيثيلني اإىل حرارة و�سغط معتدلني ميكن اأن 
اجلودة،  عالية  �سوائل  اإىل  ويحولها  البل�ستيكية  الكربون  رواب��ط  يق�سم 
وال�سمع،  الت�سحيم،  وم��واد  املحركات،  زيت  مثل  منتجات  يف  ال�ستخدامها 
اإىل  ذلك  ي��وؤدي  اأن  الباحثون  وياأمل  التجميل.  وم�ستح�سرات  واملنظفات، 
االأخرى  امل���واد  م��ن  ف��ائ��دة  واأك���رث  اجل���ودة،  عالية  منتجات  على  احل�سول 

املتاحة جتارياً، ح�سب ما نقلت مريور اأونلين الربيطانية. 

حملة ملي�نية لعاجات 
جينية �صد �لإيدز 

وموؤ�س�سة  املتحدة  الواليات  اأعلنت 
بيل وميليندا غيت�س، عن ا�ستثمار 
مليون   200 ب��ق��ي��م��ة  م�������س���رتك 
لتطوير  �سنوات،  اأرب���ع  على  دوالر 
علجات جينية منخف�سة التكلفة 
���س��د ف��ريو���س االإي�����دز وف��ق��ر الدم 

املنجلي.
جيني  مر�س  املنجلي  ال��دم  وفقر 
لدى  الكريات احلمراء  فيه  تتخذ 
مناجل  �سكل  امل�سابني  االأ�سخا�س 
اأمل، وقد  اأنيميا ونوبات  ما ي�سبب 
يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل ت�سوهات 

يف االأع�ساء والعظام واالأن�سجة.
خ�سو�سا  امل������ر�������س  وي���������س����ي����ب 
بلدان  من  املتحدرين  االأ�سخا�س 
اأف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب ال�����س��ح��راء، وهو 
يف  انت�سارا  االأك��رث  اجليني  املر�س 

فرن�سا.
ال�����ع�����لج اجل����ي����ن����ي على  وي�����ق�����وم 
ا���س��ت��ب��دال اجل��ي��ن��ات امل�����س��وؤول��ة عن 
اإليه  اللجوء  ب��داأ  وق��د  االأم��را���س، 
اللوكيميا،  �سد  املثال  �سبيل  على 
اأن العلجات معقدة ومكلفة  غري 

للغاية.
ويرمي التعاون املعلن بني املعاهد 
)اأن  االأمريكية  لل�سحة  الوطنية 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  وه����ي  اإت�������س(  اأي 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ت��م��وي��ل ال��ب��ح��وث يف 
الواليات املتحدة، وموؤ�س�سة غيت�س 
مي�سورة  ع���لج���ات  ت��ط��وي��ر  اإىل 
ع��دد من  الأك���رب  وم��ت��اح��ة  التكلفة 
اأو���س��ح مدير  ما  وف��ق  االأ�سخا�س، 

هذه املعاهد فران�سي�س كولينز.

يف�ز بجائزتني ب� 1.3 
ملي�ن دولر بالأرقام نف�صها

اليان�سيب  يف  بجائزتني  اأ���س��رتايل  حمظوظ  ف��از 
نف�س  م�����س��ت��خ��دم��اً  دوالر  م��ل��ي��ون   1.3 م��ن  ب��اأك��رث 

االرقام. 
بجائزتني  ه��وي��ت��ه  تك�سف  مل  ال���ذي  ال��رج��ل  وف���از 
االأوىل يف قرعة ليلة االثنني،  الدرجة  من جوائز 
لعبتني  يف  االرق���ام  بنف�س  باخلطاأ  م�ساركته  بعد 

خمتلفتني.
وكانت قيمة اجلائزة الواحدة ذات الدرجة الواحدة 
بجائزة  امل��ح��ظ��وظ  ل��ي��ف��وز  دوالر،   666،666.67
ذا  �سحيفة  ح�سب  دوالر،   1،333،333.34 قدرها 

نيو ديلي االأ�سرتالية.
وقال الفائز: "مل اأتعمد احل�سول على �سفني من 

االأرقام، كانت م�سادفة �سعيدة للغاية".
وعرب الفائز عن �سعادته الكبرية بالفوز، موؤكداً اأن 
اأ�سرته كانت باأم�س احلاجة اإىل هذا املال، موؤكداً اأنه 

�سينفقه بحكمة على اأ�سياء مفيدة لكامل االأ�سرة.

م�قف �صيارة مبلي�ن دولر      
اآمن  العثور على مكان  اأحيانا كثرية ما جتد �سعوبة يف 
"ثروة"  اأنت م�ستعد لدفع  ترتك فيه �سيارتك، لكن هل 

مقابل احل�سول على موقف �سيارة؟
ه��ذا بالظبط م��ا ح��دث يف ه��ون��غ ك��ون��غ، حيث ك��ل �سيء 
باهظ الثمن، واأحيانا ت�سل االأ�سعار اإىل م�ستويات فلكية 
"�ساوث  �سحيفة  اأوردت  وح�سبما  ت�سديقها.  ي�سعب 
باالإجنليزية،  الناطقة  بو�ست" ال�سينية  مورنيغ  ت�ساينا 
فقد باع رجل اأعمال موقف �سيارة مببلغ 969 األف دوالر 
اأمريكي. ويفوق هذا املبلغ ثمن عدة �سقق واأحيانا فيل 
كبرية يف عوا�سم عاملية، فيما ال تتعدى م�ساحة موقف 
ال�سيارة 12 مرتا مربعا. ومل تك�سف ال�سحيفة عن هوية 
اأمام مركز جتاري �سخم يف  م�سرتي املوقف، الذي يقع 
قلب هونغ كونغ يتاألف من 73 طابقا. ويعترب "ذا �سنرت" 
العامل،  ح��ول  تكلفة  التجارية  امل��ب��اين  اأك���رث  م��ن  واح���دا 
ويقع يف البلد الذي يعد اأحد اأهم مراكز االأعمال دوليا. 
ال��ذي ميتلك  ت�سوينغ،  االأعمال جوين  والبائع هو رجل 
التجاري  املركز  يف   400 اأ�سل  من  لل�سيارات  مواقف   4
وطبقا  باهظة.  مبالغة  نظري  جميعا  وباعها  ال�سخم، 
فاإن  لل�ست�سارات،  "مري�سري"  �سركة  اأج��رت��ه  الإح�ساء 
ويبلغ  العامل،  االأك��رث كلفة يف  املدينة  هونغ كونغ تعترب 
متو�سط �سعر منزل واحد فيها مليون و250 األف دوالر.

امًا �صاحرً� ب� 140 دولرً� ت�صمم حمنّ
ك�سفت بريطانية كيف حولت حمامها الكئيب اإىل مكان 
اآجنل  ج��ويل  وتقول  �سينمائي.   فيلم  من  بوحي  �ساحر 
تاأثرت بحمام فندق �ساهدته يف فيلم، ثم قررتفعل  اإنها 
�سيء للح�سول على حمام م�سابه يف منزلها. ومل تكلف 
اأع��م��ال ال��دي��ك��ور وال��زي��ن��ة ج���ويل اأك���رث م��ن 100 جنيه 
ا�سرتليني )140 دوالراً(، وا�سرتت بع�س العنا�سر عرب 
االإنرتنت، ومن متاجر خريية. وا�سرتت مراآة ذهبية ب�3 
ا�سرتلينية )4.2 دوالر( من متجر خريي، و4  جنيهات 
�سموع زينة بجنيه واحد )1.4 دوالر(، وطلء زهري ب�8 
جنيهات )11.2 دوالر(، وبع�س النماذج والتحف باأ�سعار 

زهيدة، ح�سب مريور الربيطانية.

لاأل��ن �أي�صا جن�ن.. تعرف على �ملر�أة �حلمر�ء
يف  تعي�س  ام���راأة  اأن  اإال  كثرية،  االأل���وان ق�س�س  ع�سق  يف 
ب��ري��ز، وه���ي ب��ل��دة ���س��غ��رية يف ال��ب��و���س��ن��ة، اخ��ت��ارت اللون 

االأحمر لتك�سو به حياتها من االألف اإىل الياء.
نف�سها  ب��اإح��اط��ة  ع��ام��ا(  ريبرينيك )67  زوري��ك��ا  وق��ام��ت 
18 ع��ام��ا، ح��ي��ث تعي�س يف  ب��ال��ل��ون االأح���م���ر، م��ن��ذ بلغت 
منزل اأحمر مليء باالأثاث االأحمر، كما تنام على ملءات 
ملب�سها  خ��زان��ة  يف  امللب�س  وجميع  احل��م��راء،  ال�سرير 
حمراء. ودفع جنون اللون االأحمر زوريكا اإىل اأن ت�سبغ 
�سعرها باللون االأحمر، وحتى يف زواجها ارتدت ملب�س 

الزفاف حمراء، كما حت�سر اجلنائز مبلب�س حمراء.
اإال اأنها ا�سطدمت يف يوم بزوجها، زوران، الذي اأ�سر اأن 

يكون لون ال�سخان اأبي�سا.
اأن  وحتى  يعرفها  "اجلميع  احلمراء" اإن  "املراأة  وتقول 
اأنها  م�سيفة  كهدايا"،  حمراء  اأ�سياء  لها  يقدم  البع�س 

�سرتف�س اأي �سيء غري اأحمر. توما�شني ماكنزي لدى و�شولها حل�شور جوائز الأكادميية الربيطانية 2019 يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا. رويرتز

�إيطاليا تفكك �صبكة 
�لأحذية �ل�صامة

اأع��ل��ن��ت ال�����س��رط��ة االإي��ط��ال��ي��ة اأنها 
مافيا  �سبكة  تفكيك  م��ن  متكنت 
الإعادة تدوير البل�ستيك، يتزعمها 
جم���رم خ��ط��ري، ح��ي��ث ك��ان��ت تقوم 
ب�سحن مواد بل�ستيكية �سامة اإىل 
يتم  اأحذية  اإىل  لتحويلها  ال�سني 

بيعها الحقا يف اإيطاليا.
اأ�سخا�س   10 ال�����س��رط��ة  واأوق���ف���ت 
االإقامة  ق��ي��د  اآخ��ري��ن   5 وو���س��ع��ت 
اجل���ربي���ة، ك��م��ا ج��م��دت اأع���م���ال 5 
�سركات يف �سقلية، بعد الك�سف عن 
البل�ستيك  تدوير  اإع���ادة  ع�سابة 
امل�����ل�����وث ب����االأ�����س����م����دة وال�������س���م���وم 

واملبيدات احل�سرية.
تهم  امل����وق����وف����ني  اإىل  ووج�����ه�����ت 
االب�����ت�����زاز وح����ي����ازة اأ����س���ل���ح���ة غري 
ج�سدي  ب��اأذى  والت�سبب  قانونية، 
وقالت  النفايات.  وتهريب  خطري 
يتزعمها  ال�����س��ب��ك��ة  اإن  ال�����س��رط��ة 
ك���لودي���و ك���ارب���ون���ارو، وه����و رجل 
ب�سعة  جرائم  وراء  "كان  ع�سابات 
ت�سمل  والت�سعينات  الثمانينات  يف 

اأكرث من 60 جرمية قتل".
لدى  ���س��اه��د  اإىل  اأن حت���ول  وب��ع��د 
ال�������س���رط���ة، ع�����اد ك����ارب����ون����ارو عام 
تزعم  ح��ي��ث  ���س��ق��ل��ي��ة  اإىل   2013
عمله  وب��داأ  للمافيا،  تابعة  ع�سابة 
يف تهريب البل�ستيك امللوث الذي 
ي��در الكثري من امل��ال. وت��اأت��ي هذه 
ال�سرطة  بها  قامت  التي  العملية 
اأثر  ����س���ن���وات،   4 دام  حت��ق��ي��ق  ب��ع��د 
م�سنوعة  روم���ا  يف  اأح��ذي��ة  �سبط 
التحقيق  وك�سف  �سامة.  م��واد  من 
النفايات  جت��م��ي��ع  ي��ت��م  ك����ان  اأن�����ه 
ال��ب��ل���س��ت��ي��ك��ي��ة يف م�����س��ت��ودع��ات يف 
�سقلية قبل اأن ت�سحن اإىل ال�سني 

لتعود اإىل اإيطاليا كاأحذية.

�إن�صان �آيل للبحث عن �ملياه على �لقمر 
قالت اإدارة الطريان والف�ساء )نا�سا( االأمريكية 
اإنها �سرت�سل اإن�سانا اآليا يف حجم عربة اجلولف 
مكامن  ع��ن  للبحث   2022 ع��ام  يف  القمر  اإىل 
لتقييم  م�سعى  يف  وذل��ك  �سطحه،  حت��ت  للمياه 
امل�����ورد احل���ي���وي ق��ب��ي��ل ال���ع���ودة امل��زم��ع��ة ل����رواد 
اأج��ل احتمال  2024 من  القمر يف  اإىل  الف�ساء 
ا�ستخدامهم لها لل�سرب ول�سنع وقود ال�سواريخ. 
و�سوف يتحرك االإن�سان االآيل، الذي اأطلق عليه 
اخت�سارا ا�سم )فايرب(، مل�سافة كيلومرتات على 
�سطح القمر الرتابي للبحث فيما روج له جيم 
جيوب  بوجود  ل�سهور  نا�سا  مدير  بريدين�ستني 
حتت ال�سطح ت�سم "مئات املليني من االأطنان 
ت�ساعد يف  اأن  املتجمدة" والتي ميكن  املياه  من 

حتويل القمر اإىل نقطة انطلق اإىل املريخ.
املوؤمتر  خ��لل  اجلمعة  ي��وم  بريدين�ستني  وق��ال 
وا�سنطن  يف  ال��ف�����س��ائ��ي��ة  ل��ل��م��لح��ة  ال�������دويل 
املياه  مكان  لتحديد  تقييما  فاير  "�سُيجري 

ثم  املياه،  متييز  بو�سعنا  يكون  �سوف  املتجمدة. 
احلفر".

املياه  الأن  ذل����ك؟  اأه��م��ي��ة  ���س��ب��ب  "ما  واأ�����س����اف 
املتجمدة عامل مهم. دعامة احلياة".

ومن املتوقع و�سول املركبة اإىل منطقة القطب 
من  االأول  ك��ان��ون  دي�سمرب  يف  للقمر  اجلنوبي 
عينات  الأخ��ذ  اأجهزة  اأربعة  حاملة   2022 العام 
الهيدروجني  اآث����ار  ع��ن  بحثا  ال��ق��م��ر  ت��رب��ة  م��ن 
للمياه  االأ�سا�سيان  املكونان  وهما  واالأك�سجني، 
اأجل  وميكن ف�سلهما وحتويلهما اإىل وقود من 
ل���ه م���ن املركبات  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اأ���س��ط��ول ي��ج��ري 
التجارية. ويجري تطوير فايرب يف مركز اأمي�س 
وقالت  كاليفورنيا.  يف  لنا�سا  التابع  للأبحاث 
نا�سا يف معر�س اإعلنها عن خططها اإن فايرب 
يوم   100 ح��وايل  م��دى  على  "بيانات  �سري�سل 
�ساملة  خ��رائ��ط  اأول  لو�سع  ا�ستخدامها  �سيتم 

ملوارد املياه على القمر".

كامريون دياز تطل 
دون ماكياج

دياز   للنجمة  كامريون  �سوراً  الباباراتزي  كامريات  عد�سات  التقطت 
خلل خروجها من مركز جتميلي يوم اأم�س.

اأبي�س  ف�ستان  وترتدي  ماكياج  ب��دون  طبيعتها  على  كامريون  وكانت 
و�ساندال.

كامريون البالغة من العمر 47 عاماً كانت قد اعرتفت يف ت�سريحات 
اخلام�سة  للذكرى  اخل��ا���س  بالعدد   InStyle جملة  م��ع  لقاء  �سمن 
والع�سرين لها انها ال ت�سعر انها بحاجة اىل العودة اإىل التمثيل منذ ان 

اعلنت اعتزالها يف العام املا�سي
وكامريون منذ اآخر عمل �سينمائي �سدر لها يف عام 2014 وهو فيلم 

برغبتها يف العودة التمثيل. ت�سعر  “Annie” مل 


