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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
رئي�س كازاخ�ضتان ب�ضحايا حتطم طائرة الركاب

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
برقية تعزية اإىل فخامة الرئي�س قا�شم جومارت توكاييف رئي�س جمهورية 
كازاخ�شتان عرب فيها عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته يف �شحايا حتطم 
طائرة الركاب التي ا�شفرت عن �شقوط عدد من ال�شحايا وامل�شابني. كما 
بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد  رئي�س جمل�س 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 

برقيتي تعزية مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س قا�شم جومارت توكاييف.

الأجهزة الأمنية ال�ضعودية حتبط عملية اإرهابية و�ضيكة
•• الريا�ض -وام:

عملية  اإح��ب��اط  م��ن  ال�شعودية  العربية  باململكة  الأمنية  الأج��ه��زة  متكنت 
�شيارة  با�شتخدام  تنفيذها  تعتزم  الإرهابية  العنا�شر  كانت  و�شيكة  اإرهابية 

مفخخة.
وقال املتحدث الر�شمي لرئا�شة اأمن الدولة ال�شعودية يف ت�شريح بثته وكالة 
الأنباء ال�شعودية  )وا�س( اأنه نتيجة ملتابعة الأن�شطة الإرهابية، فقد توفر 
لدى اجلهة املخت�شة بالرئا�شة ما ي�شري اإىل وجود ترتيبات لتنفيذ عملية 
اإرهابية و�شيكة، ت�شتخدم فيها العنا�شر الإرهابية املكلفة بالعملية مركبة 
ر�شد  من  الأمنية  الأج��ه��زة  ومتكنت  باملتفجرات،  جتهيزها  على  يقومون 
املركبة من نوع فورد يقودها اثنان من العنا�شر الإرهابية ب�شارع امللك �شعود 
مبدينة الدمام �شباح اأم�س الأول وعند مطالبتهما بت�شليم نف�شيهما بادرا 
باإطالق النار جتاه رجال الأمن والتح�شن باأحد املباين، مما تطلب التعامل 

معهما مبا يقت�شيه املوقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما.
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اعتمد قانون املوازنة للعام املايل 2020 

حممد بن را�ضد يعتمد دورة موازنة لثالثة 
اأعوام 2020-2022 بنفقات 196 مليار درهم

•• دبي-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��د 
الوزراء،  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
موازنة  دورة  دب��ي،  لإم���ارة  حاكًما  ب�شفته  اهلل،  رع��اه 
 ،2022 2020 وح��ت��ى  ال��ع��ام  اأع�����وام؛ م��ن  ل��ث��الث��ة 
196 م��ل��ي��ار دره�����م، وذلك  ب��اإج��م��ايل ن��ف��ق��ات ق����دره 
ا�شتمراًرا لنهج حكومة دبي يف تعزيز القت�شاد الكلي 
لالإمارة. وجاءت دورة املوازنة لالأعوام الثالثة لتلّبي 
يف  امل�شي  على  دب��ي  ع��زم  وت��وؤك��د  امل�شتقبل،  طموحات 
اإ�شعاد املجتمع وحتفيز ريادة الأعمال. وُتربز اخلطة 
اأعلى درجات  املالية مدى اهتمام حكومة دبي باإتاحة 
الأعمال  لقطاعات  والتحفيز  القت�شادي  ال�شتقرار 
بالإمارة، باإعطاء �شورة وا�شحة لالأهداف القت�شادية 
يدعم  ما  القادمة،  الثالثة  الأع���وام  خ��الل  للحكومة 
القت�شادية  للقطاعات  الأج���ل  متو�شط  التخطيط 
بالإمارة ويتيح روؤية وا�شحة للقطاع اخلا�س العامل 
ال�شيخ  ال�شمو  اعتمد �شاحب  ذاته،  ال�شياق  فيها. ويف 
ل�شنة   12 رق��م   القانون  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
باإجمايل   ،2020 املايل  العام  موازنة  ب�شاأن   2019
نفقات قدره 66.4 مليار درهم، لت�شبح اأكرب موازنة 
يف تاريخ دبي، وتاأتي لتلبي طموحات الإمارة يف حتفيز 
دبي"   2020 "اإك�شبو  اإقامة  ودع��م  الكلي  القت�شاد 
اأ�شخم  تاريخ  يف  والأب���رز  ال�شتثنائية  ال���دورة  لتكون 

معار�س العامل واأعرقها.
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نظاهرة �شخمة لطالب اجلامعات يف بغداد  )رويرتز(

تون�س ترفع حالة التاأهب على احلدود الليبية

اإيطاليا تعلن رف�ضها امل�ضروع الرتكي يف ليبيا 

قوات اجلي�س الوطني الليبي تقرتب من ح�شم معركة طرابل�س

484 مدنيًا �ضحايا األغام احلوثي يف تعز 

�ضاروخ حوثي ي�ضتهدف عر�ضًا ع�ضكريًا بال�ضالع
•• اليمن-وكاالت:

التي  الألغام  ج��راء  مدنياً   484 مقتل  عن  لالألغام  اليمني  املر�شد  ك�شف 
زرعتها ميلي�شيات احلوثي يف حمافظة تعز )جنوب غربي البالد( منذ عام 

.2015
وقال املر�شد احلقوقي املعني بتوثيق �شحايا الألغام يف    اليمن، يف اإح�شائية 
حديثة، اإن حمافظة تعز اأكرث منطقة مينية ملوثة بالألغام، ما ت�شبب يف 

اإعاقة امل�شاريع القت�شادية والزراعية، وموجة نزوح كبرية لل�شكان.
واأ�شاف اأن �شحايا الألغام يف حمافظة تعز منذ 2015 وحتى اليوم بلغوا 
توزعوا بني 162 طفاًل و117 من الن�شاء و 205  مدنياً،  قتياًل   484

من الرجال.
من  كبري  وع��دد  قتلى،   9 اأم�س ب�شقوط  اأف��ادت م�شادر،  اأخ��رى،  من جهة 
اجلرحى، بتفجري ا�شتهدف حفل تخرج ع�شكريني يف ال�شالع باليمن، فيما 
الأمني. ومن  يتبعون قوات احل��زام  القتلى  اأن  الأولية عن  الأنباء  حتدثت 
حالتهم  اجلرحى  من  الكثري  هناك  لأن  نظراً  القتلى  ع��دد  ارت��ف��اع  املرجح 

خطرية.
عنا�شر  3 من  على  القب�س  ال�شالع عن  الأمني يف  احل��زام  ق��وات  واأعلنت 
تثبت  ر�شائل  على  العثور  موؤكدة  التفجري،  من  بالقرب  احلوثي  ميلي�شيا 

ميلي�شيات  عنا�شر  مع  التحقيقات  ت�شتمر  فيما  اليوم،  تفجري  يف  اإدانتهم 
احلوثي الذين ُقب�س عليهم يف ال�شالع.

ال�شالع،  يف  الع�شكري  العر�س  باجتاه  دم��ت  مدينة  من  ال�شاروخ  واأط��ل��ق 
م�شيفاً اأنه يتم نقل امل�شابني يف الهجوم على ال�شالع اإىل عدن.

اأن  يعتقد  ال�شعيبي،  ماجد  ال�شالع،  جلبهة  الإع��الم��ي  امل�شوؤول  وبح�شب 
احلزام  ق��وات  تخرج  حفل  ا�شتهدف  ���ش��اروخ��ي،  هجوم  ع��ن  ن��اجت  النفجار 
الأمني يف ملعب ال�شمود مبدينة ال�شالع، موؤكداً اأن هجوم احلوثيني على 

العر�س الع�شكري حماولة لتعوي�س خ�شائرهم.
واأظهرت عدة مقاطع فيديو ت�شاعد الدخان يف ال�شماء جراء التفجري.

ون��ق��ل��ت روي����رتز ع��ن ���ش��ه��ود ق��ول��ه��م اإن ت��ف��ج��رياً وق���ع ب��ال��ق��رب م��ن من�شة 
لل�شيوف اأثناء احلفل.

العر�س  على  ال�شاروخي  الهجوم  ب�شّن  احلوثيني  مينية  م�شادر  واتهمت 
الع�شكري يف ال�شالع.

ب�العمل  و�شفته  م��ا  اجلنوبي  الن��ت��ق��ايل  رئا�شة  هيئة  اأدان���ت  جانبها،  م��ن 
الإجرامي اجلبان الذي ا�شتهدف من�شة الحتفال و�شط ال�شالع، من خالل 

املوقع الر�شمي للمجل�س النتقايل اجلنوبي يف اليمن.
وحملت الهيئة امليلي�شيات احلوثية امل�شوؤولية الكاملة يف ا�شتهداف املدنيني 

والأطفال الأبرياء، للتعوي�س عن ف�شلها.

حمايًة ومتكينًا لهم ولأولياء اأمورهم والعاملني معهم 
جمل�س الوزراء يعتمد �ضيا�ضة 

حماية اأ�ضحاب الهمم من الإ�ضاءة
•• اأبوظبي-وام:

بهدف  وذل��ك  الإ���ش��اءة،  الهمم من  اأ�شحاب  �شيا�شة حماية  ال���وزراء  اعتمد جمل�س 
لهم  الفاعلة  امل�����ش��ارك��ة  وحتقيق  املجتمع،  يف  وحمايتهم  الهمم  اأ���ش��ح��اب  متكني 

ومنحهم الفر�س يف جمتمع اآمن، ي�شمن احلياة الكرمية لهم.
وتهدف ال�شيا�شة اإىل الوقاية من تعر�س اأ�شحاب الهمم لالإ�شاءة، ومتكني اأ�شحاب 
اأمورهم والعاملني معهم من التعامل مع حالت ال�شاءة، ومتكني  الهمم واأولياء 
اأ�شحاب الهمم اأنف�شهم يف نف�س الوقت من الدفاع عن اأنف�شهم يف حالت ال�شاءة، 
والك�شف املبكر عن اأ�شكال ال�شاءة املحتملة التي قد يتم توجيهها لأ�شحاب الهمم.

كما تهدف ال�شيا�شة اإىل زيادة الكوادر املواطنة املتخ�ش�شة يف الك�شف عن ال�شاءة 
والتعامل معها، ورفع كفاءتهم يف تاأهيل اأ�شحاب الهمم املعر�شني لالإ�شاءة.

)التفا�شيل �س2(

الهتمام  وتوا�شل دبي يف موازنة العام املايل 2020 
باخلدمات الجتماعية، التي ت�شمل ال�شحة والتعليم 
تطوير  على  ع��الوة  الجتماعي،  والإ�شكان  والثقافة 
وحتفيزها،  الأ�شر  ودعم  الجتماعية  املنافع  �شندوق 
اأف�شل املدن للمعي�شة  الأم��ر الذي جعلها واح��دة من 

يف العامل.                   )التفا�شيل �س2(

•• عوا�صم-وكاالت:

يف  غمو�شها  ع��ن  اإيطاليا  تخلت 
امللف الليبي، الذي تلعب فيه دورا 
مل�شروع  رف�شها  م��وؤك��دة  ح��ي��وي��ا، 
ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج����ب طيب 

اأردوغان يف هذا البلد العربي.
الإيطايل،  ال���وزراء  رئي�س  ووج��ه 
جو�شيبي كونتي، حتذيرا �شديدة 
م���ن مغبة  ال��ل��ه��ج��ة لأردوغ���������ان 
ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ش��ك��ري ال���رتك���ي يف 

ليبيا.
اإيطاليا حتى وقت قريب  وكانت 
ما  ن��وع��ا  غ��ام�����ش��ة  �شيا�شة  تتبع 
قدر  م��ع  الليبية،  الأزم����ة  ح��ي��ال 
حكومة  جانب  اإىل  النحياز  من 

فايز ال�شراج يف طرابل�س.
بالتدخل  اأردوغ������ان  ت��ل��وي��ح  ل��ك��ن 
بعد  ل����ي����ب����ي����ا،  يف  ال����ع���������ش����ك����ري 
ال�����ش��راج بهذا  م��ع  اتفاقا  اإب��رام��ه 
يبدو  ف��ي��م��ا  غ�����رّي  اخل�������ش���و����س، 

موقف اإيطاليا.
وقال كونتي يف املوؤمتر ال�شحفي 
العام  ن���ه���اي���ة  ق���ب���ل  ل����ه  الأخ�������ري 
اأنقرة  اإن  ال�شبت،  اجل��اري، م�شاء 
ت�شعى اإىل حل ع�شكري ل �شيا�شي 

يف ليبيا.
التون�شي  اجلي�س  رف��ع  ميدانيا، 

ال����ت����اأه����ب الأم�����ن�����ي على  درج�������ة 
احل�����دود م���ع ل��ي��ب��ي��ا، وج����اء قرار 
اجل��ي�����س ال��ت��ون�����ش��ي حت�����ش��ب��ا لأي 
م����وج����ات ن������زوح ق����د ت��ت��ج��ه نحو 
املعارك  اح���ت���دام  ن��ت��ي��ج��ة  ت��ون�����س 
الليبي  ال���وط���ن���ي  اجل���ي�������س  ب����ني 
على  ت�شيطر  ال��ت��ي  وامليلي�شيات 

العا�شمة الليبية طرابل�س.
ل عدم  وقال م�شدر ع�شكري ف�شّ
"تعزيزات  اإن  ا�شمه   عن  الك�شف 
اأخرى  مناطق  من  ج��اءت  اأمنية 
من تون�س لدعم جهود التفتي�س 
حت�شبا  ال���ع���ب���ور  ب�����واب�����ات  ع���ل���ى 

لدخول اأ�شلحة".
�شياق  اخل���ط���وة يف  ه����ذه  وت���اأت���ي 

تون�س  اأم���ن���ي ج��دي��د يف  ان��ت�����ش��ار 
ال�شنة  لتاأمني الحتفالت براأ�س 

امليالدية، التي حتّل بعد اأيام.
وت����رتك����ز ه������ذه الإج��������������راءات يف 
باجلنوب  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
م��ث��ل ج���زي���رة جربة  ال��ت��ون�����ش��ي 
�شرق  ج��ن��وب  جرجي�س  وم��دي��ن��ة 
متزايدا  اإق��ب��ال  ت�شهدان  ال��ل��ت��ان 

لل�شياح، خا�شة اجلزائريني.
تقدم  اإح��راز  ومتكن اجلي�س من 
املا�شية،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأي�����ام  خ���الل 
على  الكاملة  �شيطرته  اأع��ل��ن  اإذ 
خزانات  ومنطقة  امل��ط��ار،  طريق 
ج�شري  ج����ان����ب  اإىل  ال����ن����ف����ط، 

الفرو�شية ومع�شكر النقلية.

ا�ضتمرار التظاهرات مبحافظات عراقية
اجتماعات مكثفة لرتمب مع 

الأمن القومي بعد هجوم كركوك
•• بغداد-وا�صنطن-وكاالت:

ك�شفت �شحيفة وول �شرتيت جورنال الأمريكية عن اجتماعات مكثفة 
يعقدها جمل�س الأمن القومي بقيادة الرئي�س الأمريكي، دونالد ترمب، 
لبحث الهجوم على قاعدة كركوك العراقية، والتي اأودت بحياة اأمريكي 
اأن  اأم��ريك��ي  دفاعي  م�شوؤول  واأع��ل��ن  اآخ��ري��ن.  اأمريكيني  جنود  واإ�شابة 
اأُطلق اأكرث من  اأمريكياً قتل وجرح 4 جنود اأمريكيني عندما  متعاقداً 

قاعدة ع�شكرية عراقية. على  اجلمعة،  يوم  �شاروخاً،   30
وياأتي الهجوم بعد اأ�شبوعني من اإ�شدار وزير اخلارجية، مايك بومبو، 
بياناً يحذر فيه من اأن اأي هجمات �شاروخية تنفذها اإيران اأو وكالئها يف 

العراق وت�شر بالأمريكيني �شيتم الرد عليها ب�شكل حا�شم.
اإىل ذلك، قطع متظاهرون كل اجل�شور يف النا�شرية كما جرى اإغالق 
اأن  اأم�����س،  اإع���الم ع��راق��ي��ة، ذك��رت  ال��دواوي��ن احلكومية. وك��ان��ت و�شائل 
متظاهرين قطعوا الطريق الوا�شل بني حمافظتي الديوانية والنجف.

مباحثات تهدئة بني اإ�ضرائيل 
تندد وال�ضلطة  وحما�س.. 

•• رام اهلل-وكاالت:

تتحدث  ال����ت����ي  الأن������ب������اء  ق���وب���ل���ت 
ع���ن ال��ت��ه��دئ��ة ب���ني ح��رك��ة حما�س 
بتنديد  غ���زة  ق��ط��اع  وا���ش��رائ��ي��ل يف 
معتربين  وف�شائلي،  ر�شمي  وا�شع 
ذلك حماولة تكري�س لكيان جديد 
با�شم  ال���ن���اط���ق  وو����ش���ف  غ�����زة.  يف 
ابراهيم  الفل�شطينية،  احل��ك��وم��ة 
م���ل���ح���م، ال���ت���ه���دئ���ة ط���وي���ل���ة الأم�����د 
ب���ني ح��م��ا���س وا����ش���رائ���ي���ل يف غ���زة، 
ما  بالتزامن  ت��اأت��ي  اإج����راءات  باأنها 
ال�شرائيلي  البط�س  عمليات  ب��ني 
وقر�شنة  الأرا������ش�����ي  وم���������ش����ادرة 
بال�شفة  ا�شرائيل  وت��ف��رد  الأم���وال 
كيانية  تكري�س  من جهة وحماولة 
ج���دي���دة يف غ���زة م���ن ج��ه��ة اأخ���رى 

لتحقيق م�شالح �شيا�شية.
اللجنتني  ع�شو  اعترب  جهته،  من 
التحرير  مل���ن���ظ���م���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
واملركزية حلركة فتح عزام الأحمد، 
وحما�س  اإ�شرائيل  بني  التعاون  اأن 
ع��ل��ى ت��ه��دئ��ة ط��وي��ل��ة الم�����د، وكل 
تر�شيخاً  معهما،  املتواطئة  ال���دول 
الفل�شطيني،  ال�شاحة  يف  لالنق�شام 
وقانونياً  ج��غ��راف��ي��اً  غ����زة  وف�����ش��ل 
ع���ن ف��ل�����ش��ط��ني، مل��ن��ع اإق����ام����ة دول���ة 
فل�شطينية على حدود عام1967.

وقال الأمني العام جلبهة التحرير 
عن  احل���دي���ث  اإن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
خبيثة  خطة  ه��و  غ��زة،  يف  التهدئة 
امل�شروع  ����ش���رب  اأج�����ل  م���ن  م��ب��ي��ت��ة 

الوطني الفل�شطيني

حتت  لبنان  يف  تظاهرات 
املحا�ضبة  اأح����د  ���ض��ع��ار 

•• بريوت-وكاالت:

اأم�س،  لبنان  يف  تظاهرات،  خرجت 
و�شط بريوت تلبية لدعوات اأطلقها 
نا�شطون حتت ا�شم اأحد املحا�شبة.

املوؤدية  الداخلية  ال��ط��رق  واأقفلت 
املكلف،  ال����وزراء  رئي�س  م��ن��زل  اإىل 
ب��ح��واج��ز حديدية،  دي����اب،  ح�����ش��ان 
و�شط تواجد كثيف للقوى الأمنية

املتظاهرين  من  ع��دٌد  اعت�شم  كما 
امل�شارف  اأم��ام عدٍد من  اللبنانيني 
�شمن  م���ن���ط���ق���ة،  م�����ن  اأك��������رث  يف 
امل�شارف  �شيا�شة  على  احتجاجات 

وجمعية امل�شارف اللبنانية.
���ش��د حماية  امل��ت��ظ��اه��رون  وه��ت��ف 
امل���������ش����ارف ل���ل���ن���ظ���ام امل������ايل ال����ذي 
و����ش���ف���وه ب��امل��ت��ه��ال��ك، واأك��������دوا اأن 
ت��ظ��اه��رات��ه��م ت���اأت���ي ت�����ش��ام��ن��اً مع 
املودعني، و�شد خمالفات امل�شارف 

للقانون.
اقت�شادية خانقة،  اأزمة  وعلى وقع 
وي�شتقبلون  عاماً  اللبنانيون  ي��وّدع 
ال�شورة  اأن  اإل  ج����دي����دا،  ع���ام���ا 
غابت  ح���ي���ث  ت����غ����ريت،  ل���ب���ن���ان  يف 
وال�شهرات  ال��ك��ب��رية  الح���ت���ف���الت 

ال�شخمة عن ليلة راأ�س ال�شنة.
 The غ��������اردي��������ان  ذا  ����ش���ح���ي���ف���ة 
قالت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة   Guardian
ال�شيا�شية  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  الأزم�����ة  اإن 
من  حم��ذرة  تتعمق،  والقت�شادية 
مير  ال��ت��ي  القت�شادية  الأزم���ة  اأن 
الأ���ش��واأ منذ احلرب  لبنان هي  بها 

الأهلية.

بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره وبت�ضليم لأمر اهلل تعاىل 
تنعي 

اأ�ضرة حترير جريدة الفجر
بخال�س العزاء و�ضادق املوا�ضاة

املحامي/ را�ضد عبد اهلل علي هوي�ضل النعيمي 
الذي وافته املنية

و تتقدم  بالعزاء اإىل اأ�ضرة الفقيد 
واإىل جميع العاملني يف

 مكتب را�ضد النعيمي للمحاماة
�ضائلني اهلل تعاىل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته وي�ضكنه 

ف�ضيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان 
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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اأخبـار الإمـارات
حمايًة ومتكينًا لهم ولأولياء اأمورهم والعاملني معهم 

جمل�س الوزراء يعتمد �ضيا�ضة حماية اأ�ضحاب الهمم من الإ�ضاءة
•• اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س الوزراء �شيا�شة حماية اأ�شحاب الهمم من الإ�شاءة، وذلك 
امل�شاركة  املجتمع، وحتقيق  الهمم وحمايتهم يف  اأ�شحاب  بهدف متكني 
الفاعلة لهم ومنحهم الفر�س يف جمتمع اآمن، ي�شمن احلياة الكرمية 

لهم.
لالإ�شاءة،  الهمم  اأ���ش��ح��اب  تعر�س  م��ن  ال��وق��اي��ة  اإىل  ال�شيا�شة  وت��ه��دف 
التعامل  اأمورهم والعاملني معهم من  واأولياء  الهمم  اأ�شحاب  ومتكني 

مع حالت ال�شاءة، ومتكني اأ�شحاب الهمم اأنف�شهم يف نف�س الوقت من 
الدفاع عن اأنف�شهم يف حالت ال�شاءة، والك�شف املبكر عن اأ�شكال ال�شاءة 

املحتملة التي قد يتم توجيهها لأ�شحاب الهمم.
الك�شف  يف  املتخ�ش�شة  املواطنة  الكوادر  زي��ادة  اإىل  ال�شيا�شة  تهدف  كما 
الهمم  اأ�شحاب  تاأهيل  يف  كفاءتهم  ورف��ع  معها،  والتعامل  ال���ش��اءة  عن 
والربامج  التاأهيل  اأ�شكال  توفري  اإىل  بالإ�شافة  ل��الإ���ش��اءة،  املعر�شني 
املنا�شبة لأ�شحاب الهمم الذين تعر�شوا لأ�شكال الإ�شاءة والتخل�س من 

اآثارها.

مثل   ، الهمم  اأ�شحاب  لها  يتعر�س  ق��د  التي  الإ���ش��اءات  اأ�شكال  وتتنوع 
حرمان الأ�شخا�س ذوي الإعاقة من اأ�شا�شيات الرعاية والتاأهيل والعناية 
الطبية اأو الرتفيه والدمج املجتمعي، اأو ا�شتغالله يف جلب املنافع املادية 

التي ل يتم �شرفها عليه ب�شكل اأ�شا�شي.
وتاأتي اأهمية ال�شيا�شة يف الوقت الذي ُت�شري فيه اآخر الإح�شائيات باأن 
الإ�شاءة من غريهم  لأ�شكال  اأكرث عر�شة  هم  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س 
كونهم من الفئات املجتمعية ال�شعيفة، حيث اأن قدراتهم التي يتمتعون 
انف�شهم يف  الدفاع عن  ق��درة على  اأق��ل  باأقرانهم قد جتعلهم  اأ�شوة  بها 

ح��الت ال���ش��اءة، اأو نق�س اإدراك��ه��م عند وق��وع الإ���ش��اءة نحوهم يف مثل 
يعيق  ال���ذي  احل�شي  ق�شورهم  اأو  وال��ت��وح��د،  الذهنية  الإع��اق��ة  ح���الت 
الإعاقة  ح��الت  مثل  يف  �شماعها  اأو  روؤيتها  عرب  لالإ�شاءة  ا�شت�شعارهم 
ال�شمعية اأو الب�شرية. كما تاأتي اأهمية ال�شيا�شة يف �شوء الآثار النف�شية 
باأنه  والإنفعالية التي قد ترتتب على الإ�شاءة على املدى البعيد، علماً 
مقدمو  بها  يقوم  حني  ال���ش��اءة  اأ�شكال  بع�س  عن  الك�شف  ال�شعب  من 
الرعاية اأو النا�س املقربني من اأ�شحاب الهمم، والتي ل ترتك اأي معامل 

ج�شدية.

اعتمد قانون املوازنة للعام املايل 2020 

حممد بن را�ضد يعتمد دورة موازنة لثالثة اأعوام 2020-2022 بنفقات 196 مليار درهم
املايل 2020 الأكرب يف تاريخ دبي باإجمايل نفقات 66.4 مليار درهم ا�ضتمرارًا لنهج تعزيز القت�ضاد الكلي العام  •  موازنة 

تاأكيد ال�ضتدامة املالية وحتفيز ريادة الأعمال بتعزيز حمفزات قطاع الأعمال بالإمارة لل�ضنوات الثالث القادمة �ضالح:  اآل  •  عبدالرحمن 

رفع م�ضتوى رفاه املواطنني واملقيمني يف الإمارة وحتقيق �ضعادتهم ب�ضاأن  الر�ضدية  القيادة  توجيهات  ترتجم  •  املوازنة 
•• دبي-وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكًما لإمارة دبي، دورة موازنة 
لثالثة اأعوام؛ من العام 2020 وحتى 2022، باإجمايل نفقات قدره 196 
الكلي  القت�شاد  تعزيز  دبي يف  لنهج حكومة  ا�شتمراًرا  مليار درهم، وذلك 
لالإمارة. وجاءت دورة املوازنة لالأعوام الثالثة لتلّبي طموحات امل�شتقبل، 
وتوؤكد عزم دبي على امل�شي يف اإ�شعاد املجتمع وحتفيز ريادة الأعمال. وُتربز 
ال�شتقرار  درج��ات  اأعلى  باإتاحة  دب��ي  حكومة  اهتمام  م��دى  املالية  اخلطة 
القت�شادي والتحفيز لقطاعات الأعمال بالإمارة، باإعطاء �شورة وا�شحة 
لالأهداف القت�شادية للحكومة خالل الأعوام الثالثة القادمة، ما يدعم 
روؤية  ويتيح  ب��الإم��ارة  القت�شادية  للقطاعات  الأج��ل  متو�شط  التخطيط 

وا�شحة للقطاع اخلا�س العامل فيها.
اآل مكتوم  ويف ال�شياق ذاته، اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
القانون رقم 12ل�شنة 2019 ب�شاأن موازنة العام املايل 2020، باإجمايل 
نفقات قدره 66.4 مليار درهم، لت�شبح اأكرب موازنة يف تاريخ دبي، وتاأتي 
اإك�شبو  اإق��ام��ة  ودع��م  الكلي  القت�شاد  حتفيز  يف  الإم���ارة  طموحات  لتلبي 
اأ�شخم معار�س  تاريخ  والأبرز يف  ال�شتثنائية  الدورة  لتكون  دبي   2020
الهتمام   2020 امل��ايل  العام  م��وازن��ة  دب��ي يف  وتوا�شل  واأع��رق��ه��ا.  العامل 
والإ�شكان  والثقافة  والتعليم  ال�شحة  ت�شمل  التي  الجتماعية،  باخلدمات 
الأ�شر  ودعم  الجتماعية  املنافع  �شندوق  تطوير  على  عالوة  الجتماعي، 

وحتفيزها، الأمر الذي جعلها واحدة من اأف�شل املدن للمعي�شة يف العامل.
املالية  ل��دائ��رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �شالح،  اآل  �شالح  عبدالرحمن  م��ع��ايل  وق���ال 
بحكومة دبي - بهذه املنا�شبة- اإن و�شع اخلطط املُحكمة كان من اأبرز و�شايا 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم الع�شر لالإدارة احلكومية، 
اإطالق  الو�شية يف  ا�شتلهمت هذه  املالية،  بدائرة  مُمثَّلة  دبي،  واأن حكومة 
دورة املوازنة 2020-2022، موؤّكًدا �شعي الدائرة اإىل التطوير امل�شتمر 
لأداء املوازنة العامة من اأجل تاأكيد ال�شتدامة املالية والعمل على حتفيز 
بالإمارة  الأع��م��ال  الإم���ارة، عرب تعزيز حمفزات قطاع  الأع��م��ال يف  ري��ادة 

لل�شنوات الثالث القادمة.
واأّكد اآل �شالح اأن انتهاج حكومة دبي نهج التخطيط املايل متو�شط الأجل 
لثالث �شنوات واإعالن خطة مالية هي الأوىل يف تاريخها، قد جاء تنفيًذا 
اآل مكتوم، وتوجيهات �شمو  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  لروؤية �شاحب 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 

التنفيذي.

يف  املركزية  احل�شابات  لقطاع  التنفيذي  املدير  امل��ري،  حامد  جمال  واأّك��د 
التناف�شية  مقومات  تر�شيخ  يف  جهًدا  تّدخر  ل  ال��دائ��رة  اأن  املالية،  دائ��رة 
من  برامج  تطوير  على  امل�شتمر  حر�شها  اإىل  م�شرًيا  لالإمارة،  احلكومية 

�شاأنها النهو�س باأداء املالية العامة وحتقيق التمّيز املايل.
لتطبيق  التنفيذية  املرحلة  يف  العام  ه��ذا  دب��ي  جن��اح  �شاأن  "من  واأ���ش��اف: 
القرار  �شناعة  عملية  دع��م  ال��ع��ام،  القطاع  يف  الدولية  املحا�شبة  معايري 
املالية احلكومية، والرتقاء بجودة  الكفاءة  ا�شتمرارية  احلكومي، و�شمان 
ان�شجاماً مع خطة دبي ال�شرتاتيجية  املالية و�شموليتها، وذلك  التقارير 
خ مكانتها ركيزة داعمة لنهج الريادة يف العمل احلكومي  2021، حتى تر�شِّ
القائم على الكفاءة وامل�شاءلة والإبداع، ف�شاًل عن اأن هذا التطّور �شيجعل 
دبي اأول حكومة يف املنطقة تطبق املعايري الدولية للمحا�شبة احلكومية، 
احلكومي  الأداء  �شبل  وتطوير  امل��وازن��ة  تنفيذ  يف  الأث��ر  اأك��رب  له  و�شيكون 

املتميز".
- النفقات احلكومية املتوقعة للعام املايل 2020 ..

اأك��رب م��وازن��ة يف تاريخها ر�شالة وا�شحة  اإع��الن حكومة دب��ي عن  وُي��وّج��ه 
ملجتمع الأعمال باأن دبي تنتهج �شيا�شة مالية تو�ّشعية، ما ي�شفي ثقة كبرية 
املبا�شرة  ال�شتثمارات  من  مزيد  ج��ذب  يف  وي�شاهم  الإم���ارة  اقت�شاد  على 
اإليها. وتخدم هذه املوازنة متطلبات النمو ال�شكاين وال�شتحقاقات املرتتبة 
على ا�شت�شافة اإك�شبو 2020 والتطوير امل�شتمر للبنية التحتية، وجميع 
الأهداف الأخرى الواردة يف خطة دبي 2021، والرامية اإىل رفع م�شتوى 
رفاه املواطنني واملقيمني يف الإمارة و�شعادتهم، مبا يلبي توجيهات القيادة 

الر�شيدة.
النفقات  اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   30 ن�شبته  م��ا  والأج�����ور  ال���روات���ب  و�شكلت 
احلكومية، وفقاً ملتطلبات قانون املوارد الب�شرية اجلديد، كما �شّكلت نفقات 
الب�شرية  التنمية  ملتطلبات  ا�شتيفاًء  باملئة،   24 ن�شبته  م��ا  وال��دع��م  املِ��َن��ح 
وتقدمي الدعم الكايف للمواطنني واجلهات احلكومية التي تقدم خدمات 

عامة ل�شكان الإمارة.
واعتمدت احلكومة مبلغ 8 مليارات درهم، للحفاظ على حجم ا�شتثمارات 
يف البنية التحتية يتالءم مع طموحات دبي باأن تكون املدينة املف�شلة عاملًيا 
لالإقامة، وذلك بالتزامن مع النتهاء من بع�س امل�شروعات وتفعيل قانون 
يف  امل�شاريع  متويل  اآل��ي��ات  وتطوير  واخل��ا���س  العام  القطاع  بني  ال�شراكة 

حكومة دبي من خالل و�شائل متويل طويلة الأجل.
الإنفاق  م��ن  باملئة   12 الإن�شائية  امل�شروعات  على  الإن��ف��اق  ن�شبة  وبلغت 
ل�شت�شافة  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى  دلل���ة  يف  احل��ك��وم��ي، 
اإك�شبو والتي �شتظّل فيما بعد قائمة خلدمة جميع القطاعات القت�شادية 

واأ�شاف اأن دبي تطّور خطتها املالية �شنوًيا، لإتاحة حمّفزات اقت�شادية ذات 
تناف�شية  والعمل على حت�شني مركز  ال�شتثمارات  اأثر يف جذب مزيد من 
ال�شرتاتيجية  اخلطة  من  وم�شتهدفاتها  ا�شتحقاقاتها  وتنفيذ  الإم���ارة، 
اعُتمدت   2020 امل��ايل  العام  موازنة  اأن  مو�شًحا  بعدها،  وم��ا   2021
دعًما  املائة،  يف   16.9 بن�شبة  املا�شي  العام  نفقات  يفوق  نفقات  باإجمايل 
2020 دبي، ف�شاًل عن امل�شي ُقدًما  اإك�شبو  2021 وملعر�س  لروؤية دبي 

يف دعم القت�شاد الكلي لالإمارة.
وقال معايل املدير العام لدائرة املالية اإن حكومة دبي قد ت�شتطيع حتقيق 
مالية  �شيا�شات  تبني  نتيجة  دره���م  مليار   1.96 ق���دره  ت�شغيلي  فائ�س 
ويوؤكد  ل��الإم��ارة  التحتية  البنية  برامج  تطوير  يف  ي�شاهم  ما  من�شبطة، 
عارف  اأّك��د  جانبه،  من  الإم���ارة.  تنتهجها  التي  املالية  ال�شتدامة  �شيا�شة 
العامة يف  واملوازنة  التخطيط  التنفيذي لقطاع  املدير  اأهلي  عبدالرحمن 
تلبية ملتطلبات خطة  2020 ج��اءت  امل��ايل  العام  اأن موازنة  املالية،  دائ��رة 
امل��وق��ف املايل  ت��ع��رّب ب�شفافية ع��ن  اإن��ه��ا  ب��ع��ده��ا، ق��ائ��اًل  2021 وم���ا  دب���ي 
على  تعتمد  من�شبطة  مالية  �شيا�شات  تنفيذ  خالل  من  لالإمارة،  امل�شتقر 
اأف�شل املمار�شات الدولية يف هذا ال�شاأن. و�شّدد اأهلي على اأن حتقيق فائ�س 
ت�شغيلي هو ما يحّقق لالإمارة ال�شتدامة املالية املن�شودة، م�شيًفا اأن دائرة 
"ت�شعى لتطوير الربامج املعنية برفع كفاءة الإنفاق احلكومي من  املالية 
د، وحتفيز ال�شراكة مع القطاع اخلا�س،  خالل اإطالق برنامج ال�شراء املوحَّ
بجانب �شعيها الدائم لتطوير املوازنة ومراجعتها". - الإيرادات احلكومية 

املتوقعة للعام املايل 2020 ..
64 مليار درهم  اإي��رادات عامة قدرها  ومن املتوقع اأن حتقق حكومة دبي 
الرغم من  وذل��ك على   2019 امل��ايل  العام  املائة عن  25 يف  تبلغ  بزيادة 
القرارات القت�شادية التحفيزية التي اأقدمت عليها الإمارة والتي كان من 
�شاأنها خف�س بع�س الر�شوم وجتميد الزيادة يف اأي ر�شم ملدة ثالث �شنوات 

وعدم فر�س اأي ر�شم جديد من دون خدمة جديدة.
  وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات اجلارية يف الإمارة، وهو الأمر الذي 
النفط،  اإي���رادات  العتماد على  املا�شي يف عدم  العقد  دبي ط��وال  انتهجته 
 ،2020 امل��ايل  للعام  املتوقعة  الإي���رادات  اإجمايل  باملئة من   6 التي متثل 
تعزيز  �شاأنه  م��ن  م��ا  احلكومية،  الإي����رادات  هيكل  تطوير  على  واحل��ر���س 

ال�شتدامة املالية لالإمارة.
ومتثل الإيرادات غري ال�شريبية، املتاأتية من الر�شوم، ما ن�شبته 60 باملئة 
 29 ال�شريبية  الإي���رادات  املتوقعة، يف حني متثل  الإي���رادات  اإجمايل  من 
باملئة، ومتثل اإيرادات عوائد ال�شتثمارات احلكومية ما ن�شبته خم�شة باملئة 

من اإجمايل الإيرادات املتوقعة.

والجتماعية يف الإمارة.
واأعلنت دبي للمرة الأوىل عن احتياطي خا�س ن�شبته 3 باملئة من اإجمايل 
فرتة  لمتداد  وال�شتعداد  التحّوط  ملبداأ  اإعماًل  وذل��ك  املتوقعة،  النفقات 
دبي يف حر�شها  كعادة  اإك�شبو،  تاريخ  ا�شت�شافة يف  اأف�شل  اإك�شبو، وحتقيق 
على اإبهار العامل. وحافظت دبي على ن�شبة خدمة دين ل تتجاوز 5 باملئة 
خلّو  ت�شمن  من�شبطة  مالية  �شيا�شة  اتباع  نتيجة  نفقاتها،  اإج��م��ايل  من 

تنفيذ املوازنة من اأية معيقات مالية.
- التوزيع القطاعي للنفقات احلكومية ..

واأظهرت موازنة العام املايل 2020 مدى اهتمام احلكومة بالإن�شان الذي 
ال��رثوة احلقيقية  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ي��راه �شاحب 
للوطن. وجاء الإنفاق على قطاع التنمية الجتماعية يف جمالت ال�شحة 
القراءة  وتبني مبادرات تطوير  والطفل  امل��راأة  ورعاية  والإ�شكان  والتعليم 
 30 ليمثل  والريا�شة  بال�شباب  واإع��داد الربجميات والهتمام  والرتجمة 

باملئة من اإجمايل الإنفاق احلكومي يف موازنة 2020.
د اهتمام احلكومة بقطاع الأمن والعدل وال�شالمة عرب تخ�شي�س  وجت�َشّ
قادًرا  القطاع وتطويره وجعله  الإنفاق لدعم هذا  اإجمايل  باملئة من   19
اأداء دوره بحرفية وا�شتباقية حتى اأ�شبح من القطاعات التي تفاخر  على 
بها الإمارة عاملًيا، وذلك بف�شل ما حققته الإمارة من تقّدم وازدهار جعلها 

وجهة خمتارة لل�شائحني والراغبني يف العمل وال�شتثمار.
ا�شتحواذ  نحو  امل�شتمر  وتطويرها  التحتية  بالبنية  دب��ي  اهتمام  دف��ع  كما 
46 باملئة من الإنفاق الإجمايل، ما ُيظهر  هذا القطاع على ن�شبة قدرها 
مدى جدية الإمارة يف التعامل مع ال�شتحقاقات امل�شتقبلية، ودعم امل�شاريع 
البيئة احلا�شنة للم�شروعات  ال�شغرية والهتمام بريادة الأعمال وتعزيز 

متناهية ال�شغر ورعايتها.
كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع اخلدمات العامة والتميز احلكومي والإبداع 
والبتكار والبحث العلمي من خالل تخ�شي�س 5 باملئة من اإجمايل الإنفاق 

احلكومي لتطوير الأداء وتر�شيخ ثقافة التميز والبتكار والإبداع.

جمل�س �ضباب وزارة اخلارجية .. دبلوما�ضية امل�ضتقبل.. طموح واأمل
•• اأبوظبي-وام: 

ت��ب��ن��ى جم��ل�����س ���ش��ب��اب وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل 
واأمل"  ط��م��وٌح  امل�شتقبل،  "دبلوما�شية  �شعار  تاأ�شي�شه  منذ 
اإع��داد جيل واعد من ال�شباب  وتتمثل روؤيته يف العمل على 
حتقيق  يف  ي�شاهمون  وامل��ب��ادري��ن  املبتكرين  الدبلوما�شيني 

اأجندة ال�شباب 2021.
وتطوير  تنمية  على  العمل  اإىل  روؤيته  من  املجل�س  ويهدف 
املهارات والقدرات والكفاءات اخلا�شة ب�شباب الوزارة، واإظهار 
دور وجهود دولة الإمارات دولياً يف متكني ال�شباب واحت�شان 
الدبلوما�شي  ب��ال��ع��م��ل  والرت����ق����اء  واآم���ال���ه���م،  ط��م��وح��ات��ه��م 
ال�شيا�شة  يف  التميز  لتحقيق  والبتكار  املعرفة  على  القائم 

اخلارجية.
وخالل عامه الأول، رّكز املجل�س على توفري من�شات حوارية 
اخلارجية  وزارة  يف  وال�����ش��ب��اب  ال��ق��ادة  ب��ني  جت��م��ع  خمتلفة 
وال���ت���ع���اون ال�������دويل، ف���ك���ان ح��ل��ق��ة و����ش���ل ت��ع��م��ل ع��ل��ى نقل 
املعرفة وبناء قدرات ال�شباب لالرتقاء بالعمل الدبلوما�شي 
ال�شيا�شة  يف  التميز  وحتقيق  واملعرفة  البتكار  على  القائم 

اخلارجية.
وع��م��ل امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ع���دد م���ن امل�����ش��اري��ع الوطنية 
ال�شباب يف دولة  اإىل بناء ق��درات  �شملت م�شروعني يهدفان 
ف�شاًل  لل�شباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  الإم���ارات 
عن ا�شت�شافة مكّعب املهارات املتقدمة بالتعاون مع برنامج 

الإمارات للمهارات املتقدمة.
ونظم املجل�س خالل عامه الأول 5 حلقات �شبابية ا�شتقطبت 
ال�شبابية  احللقات  وت��ع��د  و�شابة  �شابا   450 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
اعتمدها  التي  لل�شباب  الحتادية  املوؤ�ش�شة  مبادرات  اإح��دى 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
"رعاه اهلل" ويتم  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
التي مت�س  واملو�شوعات  الق�شايا  العديد من  خاللها طرح 

ال�شباب.
دولة  وزي���رة  الها�شمي  اإب��راه��ي��م  بنت  م��ع��ايل رمي  و���ش��ارك��ت 
جل�شات  �شل�شلة  من  جل�شة  اأول  يف  ال��دويل  التعاون  ل�شوؤون 
اأبوظبي  موؤمتر  هام�س  على  عقدت  ق�شة" والتي  "للنجاح 
للدبلوما�شية 2018 وبح�شور وم�شاركة اأكرث من 25 �شاباً 
و�شابة، حيث �شلطت معاليها ال�شوء على املثابرة والجتهاد 
ما  واكت�شاف  ال��ذات  لتطوير  فر�س  عن  والبحث  العمل  يف 
هو جديد من خالل تعلم اللغات املختلفة واأهمية التفكري 

الإيجابي لطرح احللول املبتكرة.
ال�شباب معايل  ا�شت�شاف جمل�س   ،2019 �شهر مار�س  ويف 
ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي���ر ال��دول��ة لل�شوؤون 
اخلارجية �شمن اجلل�شة الثانية من �شل�شلة "للنجاح ق�شة" 

الأ�شا�شية  امل���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  خ��الل��ه��ا  معاليه  واأك����د 
لل�شباب اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي .. داعيا الدبلوما�شيني 
النجاح والإجنازات  اإبراز ق�ش�س  اإىل الرتكيز على  ال�شباب 

املتعددة التي حتققها الدولة يف �شتى املجالت.
وت�����ش��م��ن��ت احل��ل��ق��ات ح��ل��ق��ة ���ش��ب��اب��ي��ة ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة باللغة 
يف  الفرنكوفونية  ال�����ش��وؤون  ق�شم  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الفرن�شية 
من  الأوىل  كانت  والتي  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
نوعها على م�شتوى الدولة وذلك يف اإطار ا�شرتاتيجية دولة 
الإمارات الرامية اإىل متكني ال�شباب والدور املهم املناط بهم 

يف حتقيق التنمية.
وحتديات  ف��ر���س  ع��ل��ى  ال�شبابية  احل��ل��ق��ات  اإح����دى  ورك����زت 
الب��ت��ك��ار يف جم���ال ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة الإل��ك��رتون��ي��ة ح��ي��ث مت 
التطرق اإىل و�شائل دمج الت�شال الرقمي مع تطوير العمل 

الدبلوما�شي.
موؤ�ش�س  راف��ق��وا  "رجال  بعنوان  خا�شة  �شل�شلة  خ��الل  وم��ن 
رافقت  رائ��دة  �شخ�شيات  لقاءات مع  املجل�س  نظم  الدولة"، 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، "طيب اهلل ثراه" 
الدولة  تاأ�شي�س  ق��ي��م يف  دور  ل��ه��ا  وك���ان  الحت����اد  ق��ي��ام  م��ن��ذ 
املعرفة،  وتبادل  اخل��ربات  نقل  من  اإليه  تهدف  عما  ف�شاًل 
ودعمها  للدولة  اخلارجية  ال�شيا�شة  تاأ�شي�س  تاريخ  وتوثيق 
وتعزيز  اخل���ربات  ونقل  املعلومة  ا�شتدامة  دع��م  خ��الل  م��ن 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأج��ي��ال  خمتلف  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل 
لعام  ال�شل�شلة  ه���ذه  ���ش��م��ن  اجل��ل�����ش��ات  ع���دد  وب��ل��غ  ال����دويل 
 250 اأكرث من  4- جل�شات و�شارك فيها   2019-2018

موظفاً يف الوزارة.
ن�شيبة  اأن��ور  زك��ي  معايل  ال���وزارة  �شباب  جمل�س  وا�شت�شاف 
 – ق�شة  " للنجاح  ب��ع��ن��وان  ح��واري��ة  جل�شة  يف  دول���ة  وزي���ر 
الدبلوما�شية يف العمل"، وذلك �شمن ال�شل�شلة اخلا�شة من 
اجلل�شات املعرفية والتفاعلية التي تندرج حتت �شعار "رجال 
رافقوا موؤ�ش�س الدولة" وا�شتعر�س معاليه خاللها ذكريات 
واأقوال واأفعال الوالد املوؤ�ش�س للدولة، والتي تعود اإىل فرتة 
زايد  ال�شيخ  م�شرية  م�شتذكراً  ال��دول��ة،  وق��ي��ام  ال�شتينيات 
الأ�شا�س  احلجر  وو�شع  اخلارجية  العالقات  بناء  يف  ودوره 

لل�شيا�شة اخلارجية ومن �شمنها الأ�ش�س الثقافية.
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  املجل�س  ا�شت�شاف  كما 
من  تعلمه  م��ا  اأه���م  ا�شتعر�س  ال���ذي  الت�شامح  وزي���ر  نهيان 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د، م��ن حت��دي��د اأه�����داف وا���ش��ح��ة يف 
احلياة على اأن تكون مرتبطة باأهداف دولة الإمارات ذاتها، 
واإخال�س  ث��ق��ٍة  ب��ك��ل  الأه�����داف،  ه���ذه  اإىل حتقيق  وال�����ش��ع��ي 
وبذل  للوطن  القوي،  والنتماء  ال�شادق،  الولء  ف�شاًل عن 
يف  دائماً، منوذجاً  الدولة  تكون  اأن  اأجل  اأق�شى اجلهد، من 
حتقيق ال�شالم والرخاء، يف العامل كله. وا�شتعر�س معاليه 

حري�شاً  ك��ان  حيث  زاي��د،  ال�شيخ  له  املغفور  خ�شائ�س  اأب��رز 
املجتمع،  يف  امل��راأة  ومتكني  الإن�شان  بناء  يف  ال�شتثمار  على 
وجنح يف تاأ�شي�س عالقات متميزة بني دولة الإم��ارات ودول 
العامل، كما جعل الإمارات واحة للت�شامح والتاآلف وال�شالم 
تنمية  م�شرية  يف  ال�شباب  دور  اأهمية  موؤكدا  وال�شتقرار.. 
يف  الإن�شانية  والأخ���وة  الت�شامح  م��ب��ادئ  وتطبيق  املجتمع، 
كافة ربوعه، منوهاً باأن جناح دولة الإمارات يكمن يف متكني 
معربا   .. واإخال�س  نزاهٍة  بكل  لتمثيلها  وتهيئتهم  ال�شباب 
عن تطلعه لنجاحات �شباب الوطن يف بناء ال�شراكات العربية 

والعاملية، ملا فيه م�شلحة اجلميع.
والتعاون  اخلارجية  وزارة  �شباب  جمل�س  م��ب��ادرات  وت�شمل 
ال�شعيد  ع��ل��ى   2019-2018 الأول  ع��ام��ه  يف  ال����دويل 
 5 التي مت عقدها يف  ال�شبابية  ع��ددا من احللقات  ال��دويل 
العربية  واململكة  البحرين،  مملكة  وه��ي  العامل  ح��ول  دول 
ال�شعودية ورواندا وكينيا والهند ورو�شيا وذلك يف اإطار خطة 
الإمارات لتحقيق اأجندة 2030 للتنمية امل�شتدامة وحر�شاً 
اإىل  والعاملية  الوطنية  اللتزامات  حتويل  على  الدولة  من 

واقع ملمو�س.
فنظم املجل�س بالتعاون مع وزارة ال�شباب يف مملكة البحرين 
 " بعنوان  ال�شبابية  احللقات  �شل�شلة  �شمن  جل�شاته  ث��اين 
اأقيمت  والتي   2018 اأكتوبر  يف   " الثقافية  الدبلوما�شية 
الإم���ارات  دول��ة  ب��ني  امل�شرتكة  اللجنة  اجتماع  هام�س  على 
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  وح�شرها  ال�شقيقة  البحرين  ومملكة 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل 
البحرين  خارجية  وزي��ر  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ 
من  ال�����ش��اع��د  لل�شباب  ال��ت��و���ش��ي��ات  م��ن  ع����دداً  وا�شتعر�شت 
البلدين  ب���ني  امل�����ش��رتك  وال���ت���اري���خ  الإرث  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
القائمة  والهوية  بالقيم  الآخ��ري��ن  تعريف  على  واحل��ر���س 
على الت�شامح والنبذ للتطرف والطائفية من خالل تعزيز 

العالقات مع كافة ال�شعوب.
كما عقد املجل�س وللمرة الأوىل يف العا�شمة الكينية نريوبي 
حلقة �شبابية مب�شاركة 100 �شيدة كينية �شاركن يف برنامج 
ت��دري��ب��ي ق��دم��ت��ه وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل على 
100 �شيدة من رائدات  "متكني  اأي��ام حتت عنوان   3 م��دار 
امل�شاركات  واأل��ق��ت  ال�����ش��ي��اف��ة..  جم��ال  يف  للتميز  امل�شتقبل 
وال�شباب  الن�شاء  تواجه  التي  التحديات  بع�س  على  ال�شوء 
يف كينيا مثل فر�س التدريب املهني وامل�شاواة بني اجلن�شني 
و�شعف الإر�شاد والتوجيه وقلة فر�س العمل املتاحة وهو ما 

ي�شهم يف انت�شار البطالة.
اخلارجية  وزارة  ���ش��ب��اب  مل��ج��ل�����س  الأوىل  ال�����ش��ن��ة  و���ش��ه��دت 
دعم  �شبيل  ويف  با�شرتاتيجيته  ع��الق��ة  ذات  م��ب��ادرة   11
وت��ن��ظ��ي��م ح�����ش�����س ريا�شية  ل��ل�����ش��ب��اب  ال��وط��ن��ي��ة  الأج����ن����دة 

احلكومية  الألعاب  دورة  اإىل  لالن�شمام  امل�شتعدين  لل�شباب 
اإطالق  عن  ف�شاًل   ،2019 اأبريل  يف  عقدت  والتي  الثانية 
ال�شباب  على  ال�شوء  ت�شلط  وال��ت��ي  ال�شلك"  "�شباب  ن�شرة 
املتميزين يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ويف البعثات 

الدبلوما�شية للدولة.
دولة  حلكومة  ال�شنوية  الجتماعات  خالل  املجل�س  واأطلق 
لل�شباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  مبادرة  الإم���ارات 
لل�شباب يف  امل��ت��اح��ة  وال���ربام���ج  ال��ف��ر���س  ت��وف��ري  اإىل  ت����وؤول 
70 جهة خ��ارج ال��دول��ة من خ��الل جهة مركزية  اأك��رث من 
موحدة لتنظيم وموائمة الفر�س املتوفرة يف الدولة وو�شع 
اآلية وا�شحة لل�شباب املبتعثني خارج الدولة، بالإ�شافة اإىل 

متكني ال�شباب.
الفر�س  وح�شر  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  ب��ن��اء  على  املجل�س  ويعمل 
التدريبية يف العامل عن طريق التن�شيق مع جميع بعثات دولة 
الإمارات يف اخلارج وتلقى املجل�س الرد على تلك املخاطبات 
من 40 بعثة اإىل الآن ومت ا�شتعرا�س التقدم املحرز خالل 
الجتماعات ال�شنوية احلكومة دولة الإمارات لعام 2019 
وتنظيم  ل�شتقبال  الداعم  الفريق  يف  املجل�س  �شارك  كما   .
وفد الدولة امل�شارك يف موؤمتر دافو�س ال�شحراء الذي اأقيم 
يف مدينة الريا�س، ف�شاًل عن دعم تنظيم احتفالت اليوم 

الوطني الإماراتي يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.
و�شارك املجل�س يف موؤمتر ال�شتثمار يف امل�شتقبل الذي عقد 
يف ال�شارقة حتت �شعار " ال�شباب : حتديات الأزمات وفر�س 

املوؤ�ش�شة  الكبري  القلب  موؤ�ش�شة  تنظمه  وال���ذي  التنمية" 
واملحتاجني  الالجئني  مب�شاعدة  املعنية  العاملية  الإن�شانية 
لها  ال�شارقة م��ق��راً  اإم����ارة  ، وال��ت��ي تتخذ م��ن  ال��ع��امل  ح��ول 
وركز املوؤمتر يف دورته الثالثة على ق�شايا التنمية امل�شتدامة 
التي  املناطق  يف  العامل وحتديداً  اأنحاء  لل�شباب يف خمتلف 

تعاين الأزمات والنزاعات الآن واحلروب والكوارث.
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن�����ه مت ت�����ش��ك��ي��ل جم��ل�����س ���ش��ب��اب وزارة 
رقم  ال���وزاري  ال��ق��رار  ال��دويل مبوجب  والتعاون  اخلارجية 
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  عن  ال�شادر   2018 ل�شنة   1-638
ال��دويل بهدف  اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  بن زايد 
متكني وتفعيل دور ال�شباب وحتفيزهم على الإبداع والبتكار 
الإماراتية. وجاء  الدبلوما�شية  تعزيز  الفاعلة يف  وامل�شاركة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  ليعزز  ال��ق��رار  ه��ذا 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
ا�شتثنائية  فر�شاً  ال�شباب  اإعطاء  اهلل" يف  "رعاه  دبي  حاكم 
مبهمتهم  القيام  م��ن  ومتكينهم  امل�شتقبل،  م�شرية  لقيادة 

وحتقيق حماور واأهداف مئوية الإمارات 2071.
الإ�شراف  اأهمها  الخت�شا�شات  من  ع��دداً  املجل�س  ويبا�شر 
وبعثات  ال���وزارة  يف  ال�شباب  وم��ب��ادرات  فعاليات  تنظيم  على 
الوطنية  الأجندة  م�شاريع  يف  وامل�شاركة  اخل��ارج،  يف  الدولة 
لل�شباب وموائمة اجلهود، والتن�شيق مع اجلهات الحتادية 
فعالية  بتنفيذ  اأخ��رى ترغب  واأي��ة جهات  والقطاع اخلا�س 

خا�شة بال�شباب يف الوزارة.
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اأخبـار الإمـارات
�ضندوق الزكاة يطلق حتديث برنامج الإمارات العاملي لزكاة ال�ضركات

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلق �شندوق الزكاة التحديث الرابع لربنامج الإمارات العاملي حل�شاب 
زكاة ال�شركات وذلك يف اإطار �شعيه لرفد قطاع الأعمال يف الدولة باأف�شل 
نوعه  برنامج من  ك��اأول  ال�شركات متفرًدا  زكاة  التقنية حل�شاب  احللول 
ال��ربن��ام��ج خ��دم��ة ح�شاب  ي��ق��دم  وال��ع��امل، حيث  الإم����ارات  على م�شتوى 
املعتمدة.  وال�شرعية  املحا�شبية  الأ�ش�س  وف��ق  باأنواعها  ال�شركات  زك��اة 
وقال عبداهلل بن عقيدة املهريي اأمني عام �شندوق الزكاة اإن ال�شندوق 
العاملي  الإم���ارات  برنامج  لت�شويق  حملة  القادمة  الأي��ام  خ��الل  �شيطلق 
حل�شاب ال�شركات - اجليل الرابع .. مو�شحا اأن اأهم ما �شيميز اخلدمة 

هو ت�شهيلها لعملية احت�شاب الزكاة لأ�شحاب ال�شركات واملوؤ�ش�شات.
واأ�شار اإىل اأن اخلدمة ت�شمل املحا�شبني الرئي�شني واملدراء املاليني واملدراء 
ومت  ال�شركات،  يف  وامل�شتثمرين  ال�شركات  واأ�شحاب  التنفيذيني  املاليني 
ا�شتهداف فئة جديدة من املتعاملني يف الفكرة املبتكرة اجلديدة للجيل 
احل�شابات  تدقيق  ومكاتب  الزكوية  املوؤ�ش�شات  وهم  اخلدمة  من  الرابع 

واملكاتب الإ�شت�شارية على م�شتوى العامل الإ�شالمي.
اأن خدمة  امل��ه��ريي  اأو���ش��ح   .. ب��ه  وال��ت��ع��ري��ف  ال��ربن��ام��ج  تفا�شيل  وع���ن 
للمتعاملني  " مقدمة   Z- Companies" ال�شركات  زكاة  احت�شاب 
ال�شركات  زكاة  احت�شاب مقدار  والأفراد" لتمكينهم من  املوؤ�ش�شات  "فئة 
اخلا�شة بهم من خالل نظام تقني مت ت�شميمه مبا يتوافق مع متطلبات 

 Financial" املالية  ال��ق��وائ��م  لبنود  وف��ًق��ا  ال�شركات  زك���اة  احت�شاب 
."Statement

واأ�شار اإىل اأنه مت حتديد قائمة البنود املختلفة للقوائم املالية لل�شركات 
املحا�شبية  ال��ب��ن��ود  ل��ه��ذه  ���ش��رح  واإدراج  ب��ه��ا  التقني  ال��ن��ظ��ام  ت��غ��ذي��ة  ومت 
للبند  الزكوية  للمعاجلة  املتطلبات  لت�شهيل عملية فهم  املالية  للقوائم 
اإ�شافته، ومت تغذية  امل��راد  البند  �شمن خانة خا�شة تظهر لدى اختيار 
املدرج  املحا�شبي  بالبند  العالقة  وذي  ال�شادر  ال�شرعي  باحلكم  النظام 
يف النظام بالتوافق مع دليل الإر�شادات لحت�شاب زكاة ال�شركات ال�شادر 
عن املخت�شني ال�شرعيني يف الفقه واملحا�شبة يف هذا املجال وفًقا للهيئة 

ال�شرعية العاملية للزكاة.

هي  ال�شركات  زك��اة  احت�شاب  خدمة  �شعادته  قال   .. اخلدمة  اأمتتة  وعن 
خدمة موؤمتتة بالكامل لغايات احت�شاب مقدار الزكاة امل�شتحقة لل�شركات 
بعملية  وتتمثل  واخل��دم��ي��ة،  وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  اأن��واع��ه��ا  مبختلف 
احت�شاب الزكاة لكل �شركة من واقع القوائم املالية لل�شركة حيث حتتوي 

القوائم املالية على عدد من البيانات املالية اخلا�شة بال�شركات.
العمومية  امليزانية  هي  لها  وفًقا  الحت�شاب  يتم  التي  القائمة  اأن  وذك��ر 
اأنواعها  ب��ك��اف��ة  لل�شركة  الأ����ش���ول  ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال��ت��ي  لل�شركة 
ا حتتوي على املطلوبات باأنواعها  "اأ�شول متداولة وغري متداولة" واأي�شً
الثالث  الرئي�شي  العن�شر  ويبقى  متداولة"،  وغري  متداولة  "مطلوبات 

لقائمة امليزانية العمومية وهو حقوق امللكية باأنواعها.

للمر�ضى الذين ل ي�ضملهم تاأمني �ضحي يغطي التكلفة الكلية للعالج

وزارة ال�ضحة وقاية املجتمع تدعم مر�ضى الت�ضلب اللويحي وارتفاع �ضغط الدم

قائد عام �ضرطة دبي ي�ضيد بالدعم الذي خ�ض�ضته املوازنة 
اجلديدة لدعم قطاع الأمن

•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�������ش���ح���ة  وزارة  اأب�����رم�����ت 
تفاهم  م���ذك���رة  م����وؤخ����راً  امل��ج��ت��م��ع 
الأو�شط،  ال�����ش��رق  ب��اي��ر  ���ش��رك��ة  م��ع 
و�شركة اك�شيو�س خلدمات التثقيف 
ال�����ش��ح��ي، ب���ه���دف ت���وف���ري الأدوي������ة 
ومل���دة ع��ام ك��ام��ل ل��ع��دد م��ن مر�شى 
ارتفاع  ومر�شى  اللويحي  الت�شلب 
الرئوي  ال�������ش���ري���اين  ال�����دم  ���ش��غ��ط 
ال���دم  ���ش��غ��ط  وارت����ف����اع   )PAH(
الرئوي املزمن الناجت عن الن�شداد 
الذين   ،)CTEPH(التجلطي
يغطي  ���ش��ح��ي  ت���اأم���ني  ي�شملهم  ل 
التكلفة الكلية للعالج، وذلك �شمن 
اأطلقتها  التي  دعم"  "مبادرة  اإط��ار 

امل��ج��ت��م��ع متا�شي  ال�����ش��ح��ة ووق���اي���ة 
اأهداف �شركة باير مع ا�شرتاتيجية 
توفري  اإىل  ت���رم���ي  ال���ت���ي  ال��������وزارة 
متميزة  وعالجية  �شحية  خ��دم��ات 
احتياجات  تلبي  منا�شبة،  وباأ�شعار 
اأهمية هذه  املر�شى"   م��وؤك��داً على 
اخل��ط��وة، اأ���ش��اف ه��ي��ري��ك وولف: 
احلياة  بعلوم  خمت�شة  ك�شركة   "
والب���ت���ك���ار، وب���خ���ربة مت��ت��د لأك���رث 
نركز  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ع���ام���ا   85 م���ن 
رفاهية  تعزيز  على  م�شتمر  ب�شكل 
اإ�شافة  خطوة  تاأتي  حيث  املر�شى، 
التفاهم  م��ذك��رة  اإىل  ج��دي��دة  ب��ن��ود 
ال�شرتاتيجية  ل��ل�����ش��راك��ة  ت��ع��زي��زاً 
ب��اي��ر ووزارة  ���ش��رك��ة  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة 
ولتعك�س  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�شحة 

اك�شيو�س.

دعم املر�ضى املحتاجني
الب�شتكي  رق��ي��ة  ال��دك��ت��ورة  واأ����ش���ارت 
للعام  امل���ب���ادرة  جت��دي��د  اأه��م��ي��ة  اإىل 
ال��ث��اين على ال��ت��وايل واإ���ش��اف��ة عدد 
م��ن الأدوي����ة ل��ه��ذه امل��ب��ادرة يف اإطار 
اآلم  تخفيف  ع��ل��ى  ال�����وزارة  ح��ر���س 
تاأمني  ي�شملهم  ل  ال��ذي��ن  امل��ر���ش��ى 
�شحي يغطي التكلفة الكلية للعالج، 
وحت�شني التزامهم بخطة عالجهم 
ل��ه��م م���ن ق��ب��ل الطبيب  امل��و���ش��وف 
املوؤهلني  ودع����م  امل���ع���ال���ج،  امل��خ��ت�����س 
غري املوؤمن عليهم وغري امل�شمولني 
الذين  واملر�شى  ال�شحي،  بال�تاأمني 
تاأمينية  ت��غ��ط��ي��ة  اإىل  ي���ف���ت���ق���رون 

الوزارة يف عام 2018. 
وياأتي هذا الإعالن من �شمن جهود 
برامج  ن��ط��اق  ت��و���ش��ي��ع  اإىل  ال�����وزارة 
دع���م امل��ر���ش��ى ال�����ش��اب��ق��ة م��ن خالل 
اإ�شافة منتجات جديدة اإليها وذلك 
املر�شى  م���ن  اأك�����رب  ع����دد  مل�����ش��اع��دة 
امل��ح��ت��اج��ني واإت���اح���ة خ���ي���ارات عالج 

متعددة لهم. 
وجرى التوقيع على املذكرة يف مقر 
دي���وان ال����وزارة ب��دب��ي، ووق���ع �شعادة 
ال���دك���ت���ور اأم�����ني ح�����ش��ني الأم�����ريي 
�شيا�شة  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د  ال���وك���ي���ل 
ال�شحة العامة والرتاخي�س ممثاًل 
ال��������وزارة، وه��ي��ري��ك وول����ف مدير 
واأن�س  الأو���ش��ط،  لل�شرق  باير  اإدارة 
التنفيذي ل�شركة  ال�شفاريني املدير 

على  للح�شول  الطبية  للو�شفات 
عالجهم.

دعم جهود الوزارة 
واختتم هيريك وولف، مدير اإدارة 
�شركة باير ال�شرق الأو�شط: "يعك�س 
ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ت�����ش��ري��ح 
والوثيق  امل�شتمر  التزامها  املجتمع 
موؤ�ش�شات  ك���اف���ة  م����ع  ب���ال�������ش���راك���ة 
الرعاية ال�شحية، وذلك بهدف دعم 
املجتمع  تواجه  التي  الق�شايا  اأه��م 
بالإ�شافة اإىل ت�شهيل عملية و�شول 
ملختلف  ال�شحية  الرعاية  خ��دم��ات 
الأف��راد. فمثل هذه الفر�س تهدف 
الوزارة  التعاون مع  اأطر  اإىل تعزيز 
يف الدولة.  كما يعك�س ت�شريح وزارة 

•• دبي-وام:

املري  ال��ل��واء عبداهلل خليفة  اأ���ش��اد 
بالدعم  دبي  ل�شرطة  العام  القائد 
�شاحب  يوليه  ال��ذي  ال��الحم��دود 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
وال�شالمة  وال��ع��دل  الأم��ن  لقطاع 
19 ب��امل��ائ��ة من  ع���رب ت��خ�����ش��ي�����س 
اإجمايل الإنفاق لدعم هذا القطاع 
اأداء  على  ق���ادرا  وجعله  وت��ط��وي��ره 
حتى  وا���ش��ت��ب��اق��ي��ة  ب��ح��رف��ي��ة  دوره 
تفاخر  التي  القطاعات  اأ�شبح من 

العامة والتميز احلكومي والإبداع 
موؤكدا  العلمي  والبحث  والإبتكار 
ت��ع��زي��ز جانب  ���ش��اأن��ه  اأن ذل���ك م��ن 
البحوث العلمية املرتبطة باملجال 
ت�شاهم  وال��ت��ي  وال�شرطي  الأم��ن��ي 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  يف  ب���دوره���ا 

الأمني.
ال��دع��م الالحمدود  ه��ذا  اإن  وق���ال 
املا�شية  ال�������ش���ن���وات  خ����الل  ح��ق��ق 
امل�شتويات  كافة  على  كبريا  تطورا 
غدونا  حتى  واخلارجية  الداخلية 
العامل  ي��ق�����ش��ده��ا  ال���ت���ي  اجل���ه���ة 
لالإ�شتفادة من جتاربنا املتميزة يف 

تعزيز الأمن ومكافحة اجلرمية.
تتمتع بها اإمارة دبي وحر�شها على 
تطوير منظومة العمل يف كل قطاع 

ب��ه��ا الإم�����ارة ع��امل��ي��ا وذل���ك بف�شل 
وازدهار  تقدم  دب��ي من  ما حققته 
لل�شائحني  خم��ت��ارة  وجهة  جعلها 
وال�شتثمار  العمل  يف  وال��راغ��ب��ني 
خا�شة واأننا على اأعتاب عام جديد 
اإم��ارة دبي للحدث  وع��ام احت�شان 

التاريخي اإك�شبو 2020.
واأك��د اللواء املري - يف ت�شريح له 
ال�شمو  �شاحب  اعتماد  اأن  ام�����س- 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
قادمة  اأع��وام  لثالثة  املوازنة  دورة 
وتخ�شي�س �شموه لإجمايل نفقات 
هو  دره������م  م���ل���ي���ار   196 ق����دره����ا 
تاأكيد على الإمكانات الهائلة التي 

امل�شتقبل  ت�شت�شرف  اأول��وي��ات  وف��ق 
اأن  اإىل  م�شريا  ال��ت��وازن..  وحتقق 
وال�شالمة  وال��ع��دل  الأم����ن  ق��ط��اع 
واح���د م��ن اأه���م ال��ق��ط��اع��ات يف اأي 
اأن الأم��ن هو ركيزة  جمتمع ذل��ك 
ل�شالمة  حفظ  وت��ع��زي��زه  التنمية 
خالله  ومن  املجتمعات  وا�شتقرار 
كافة  يف  ال���ت���ط���ور  ب��ع��ج��ل��ة  ن���دف���ع 
املجالت اإىل الأمام بكل طماأنينة.

واأ��������ش�������اد ال������ل������واء امل���������ري اأي�������ش���ا 
اإجمايل  من  باملائة   5 بتخ�شي�س 
الأداء  لتطوير  احلكومي  الإن��ف��اق 
والإبتكار  التميز  ثقافة  وتر�شيخ 
والإب��داع وذلك يف قطاع اخلدمات 

باأهمية  اك�شيو�س  ل�شركة  التنفيذي 
امل���ب���ادرة واإ���ش��اف��ة منتجات  جت��دي��د 
جديدة اإليها، موؤكداً التزام ال�شركة 
اخلريية،  اجلمعيات  مع  بالتن�شيق 
�شهولة  ل�شمان  الربنامج  و�شركاء 

روؤى متوازية ترمي اإىل دعم و�شول 
احللول ال�شحية اإىل املر�شى"  

ت�ضهيل �ضري الربنامج
املدير  ال�شفاريني  اأن�����س  اأ���ش��اد  فيما 

���ش��ري ع��م��ل ال��ربن��ام��ج، اإ���ش��اف��ة اإىل 
للمري�س  ال���ربن���ام���ج  رح��ل��ة  اإدارة 
امل���وؤه���ل وال���ت���وا����ش���ل ال������دوري معه 
ال����ع����الج ح�شب  و�����ش����ول  ل�������ش���م���ان 

اخلطة العالجية لدعم املري�س.

مهرجان دبا احل�ضن للم�ضرح الثنائي ينطلق 13 فرباير
•• ال�صارقة-وام:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت  تنطلق 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
احل�شن  دب��ا  مهرجان  م��ن  اخلام�شة  ال���دورة  ال�شارقة 
امل��ق��ب��ل مب�شاركة  13 ف��رباي��ر  ي���وم  ال��ث��ن��ائ��ي  ل��ل��م�����ش��رح 
واملغرب  عمان  و�شلطنة  الإم����ارات  م��ن  عربية  ع��رو���س 

وم�شر وفل�شطني.
ويعنى املهرجان الذي يحت�شن فعالياته املركز الثقايف 
ترتكز  ال��ت��ي  امل�شرحية  ب��الأع��م��ال  احل�����ش��ن  دب���ا  مل��دي��ن��ة 
جمالياتها على التقاطب الدرامي بني �شخ�شيتني فوق 
يف  الثقافة  بدائرة  امل�شرح  اإدارة  وتنظمه  امل�شرح  خ�شبة 
اإط��ار خطة  �شنوات يف  تاأ�ش�س قبل خم�س  ال�شارقة وقد 
مدن  يف  امل�شرحي  بالن�شاط  الح��ت��ف��اء  وتنويع  ل��زي��ادة 

الإمارة.
 - فرباير   17 حتى  ي�شتمر  ال��ذي   - املهرجان  ويهدف 
الثنائية  العرو�س  �شناع  بني  التوا�شل  ج�شور  مد  اإىل 
اإىل  ي�شعى  كما  املنطقة  يف  " واجلمهور  دراما  " الديو 

اأن يكون ملتقى للتعارف والتفاعل وبناء ال�شراكات بني 
امل�شرحيني املحليني ونظرائهم العرب.

معك  " اأن��ا  مب�شرحية  املهرجان  يف  الإم���ارات  وت�شارك 
اإخراج  من  وامل�شرح  ال�شعبية  للفنون  كلباء  " جلمعية 
عبد الرحمن املال .. بينما تاأتي امل�شاركة امل�شرية عرب 
" مكان مع اخلنازير" لفرقة كري�شن قروب  م�شرحية 
اإخ��راج جمال ياقوت ..ام��ا فل�شطني فتح�شر  وهي من 
من  نعم  م�شرح  لفرقة  والنقيب"  بيدرو   " مب�شرحية 
اإيهاب زاهدة.. وت�شجل �شلطنة عمان م�شاركتها  اإخراج 
�شاللة  �شالمة" لفرقة  اأب���و  " اأح���الم  م�شرحية  ع��رب 
ت�شارك  ال�����ش��ن��ف��ري.. فيما  ع��م��اد  اإخ�����راج  الأه��ل��ي��ة م��ن 
املغرب عرب فرقة ب�شات الفن مب�شرحية " عبث " من 
املهرجان  مع  بالتزامن  ويقام  روبيعة.  اإبراهيم  اإخ��راج 
العرو�س  تقراأ  التي  التطبيقية  ال��ن��دوات  جانب  اإىل   -
املوجهة  التدريبية  وال��ور���ش��ات  ي��وم  ك��ل  م�شاء  املقدمة 
مل�شريف الأن�شطة امل�شرحية يف مدار�س ال�شارقة - ملتقى 
ال�شارقة للم�شرح العربي حتت عنوان " امل�شرح واخليال" 

مب�شاركة نخبة من الباحثني امل�شرحيني.

قفزت من املرتبة 15 اإىل املركز الـ 5 خالل 2019 بح�ضب املعهد الدويل للتنمية

ارتقاء الإمارات على �ضلم التناف�ضية العاملية خالل 4 �ضنوات % ن�ضبة   67
الإمارات ت�ضدرت املراتب الأوىل عامليًا يف عدد كبري من املحاور الرئي�ضية والفرعية

•• اأبوظبي-وام:

جنحت دولة الإمارات باإجناز 67 % تقريبا يف الرتقية �شمن قائمة اأكرث 
الدول تناف�شية يف العامل خالل ال�شنوات الأربع املا�شية وذلك بعدما قفزت 
اإىل املركز ال� 5 يف العام 2019 مقارنة مع املركز ال� 15 يف العام 2016 
اآخر تقرير للكتاب ال�شنوي للتناف�شية العاملية ال�شادر  وذلك وفق ما وثقه 

عن املعهد الدويل للتنمية.
التناف�شية خالل  الإم����ارات يف جم��ال  ال��ذي حققته  الإجن���از  ويظهر حجم 

الفرتة املا�شية من خالل قدرة الدولة على جتاوز العديد من الدول التي 
من  العديد  يف  العامل  م�شتوى  على  املتقدمة  ال��دول  قائمة  �شمن  ت�شنف 

املوؤ�شرات الفرعية.
63 دولة حول العامل  ويركز تقرير التناف�شية العاملية الذي �شمل اقت�شاد 
على 4 حماور تت�شمن الأداء القت�شادي والكفاءة احلكومية وكفاءة الأعمال 
خم�ش�شة  م��وؤ���ش��را   333 خ��الل  م��ن  قيا�شها  يتم  وال��ت��ي  التحتية  والبنية 

لتقييم كيفية اإدارة الدول واملوؤ�ش�شات لتحقيق الرخاء والزدهار.
وت�شدرت الإمارات املراتب الأوىل عاملياً يف عدد كبري من املحاور الرئي�شية 

واملحاور الفرعية واملوؤ�شرات الفرعية التي ير�شدها التقرير حيث �شعدت 
الدولة اإىل املركز الأول عاملياً يف حمور "كفاءة الأعمال" واملركز الثاين عاملياً 
"الكفاءة احلكومية". كما حققت املراكز اخلم�س الأوىل عاملياً يف  يف حمور 
عدد من املحاور الفرعية مثل املركز الأول يف "املمار�شات الإدارية" واملركز 
الثاين عاملياً يف كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية 
التحتية" و"ال�شلوكيات والقيم" و"اأ�شواق العمالة"، واملركز الثالث عاملياً يف 
الوطنية  الأجندة  ال�شريبية" وتهدف  احلكومي" و"ال�شيا�شات  "التمويل 
لروؤية الإمارات العربية املتحدة 2021 اإىل و�شع الدولة على م�شار تنموي 

ي�شمن حتول الإمارات عا�شمة لالقت�شاد وال�شياحة والتجارة ملا يزيد على 
ودعم  املعرفة  على  قائم  اقت�شاد  اإىل  التحول  عرب  وذل��ك  �شخ�س،  ملياري 

البتكار والبحث والتطوير.
 ،  2021 ال��ع��ام  بحلول  الذهبي  بيوبيلها  �شتحتفل  ال��دول��ة  اأن  اإىل  ي�شار 
وت�شري املوؤ�شرات اإىل توا�شل قدرتها التناف�شية، على جماراة الدول الكبرية، 
10 دول وهو  اأف�شل  اإىل قائمة  والقت�شادات العاملية املتطورة، والن�شمام 
الأمر الذي من �شاأنه اأن يفتح الأبواب لفر�س غري م�شبوقة ومنو م�شطرد 

وتطور كبري خالل ال�شنوات القادمة .

مهرجان ال�ضيخ زايد ي�ضتقبل العام اجلديد باأ�ضخم عر�س لالألعاب النارية
•• اأبوظبي-وام:

األعاب نارية �شخمة  2020 بعرو�س  ي�شتقبل مهرجان ال�شيخ زايد العام 
لالأرقام  غيني�س  مو�شوعة  يف  امل�شجل  العاملي  القيا�شي  ال��رق��م  �شتحطم 
الوثبة  منطقة  �شماء  ت�شيء  حيث  اجلديد  بالعام  الحتفال  يف  القيا�شية 

ليلة راأ�س ال�شنة ملدة 30 دقيقة متوا�شلة.
ومع الثانية الأوىل من العام اجلديد 2020 تبداأ من�شات اإطالق الألعاب 
النارية املثبتة يف املنطقة اخلارجية املتاخمة لأر�س املهرجان باإطالق اآلف 
180 مرتا  اإىل  ت�شل  بارتفاعات  �شاعة  النارية على مدى ن�شف  الألعاب 
يف �شماء الوثبة. وحر�شت اللجنة العليا املنظمة للمهرجان على اأن تكون 
ليلة راأ�س ال�شنة اجلديدة من الليايل املتميزة للزوار من الأ�شر والعائالت 
الرئي�شة  املن�شة  م��ق��اب��ل  ك��ب��ري  م�����ش��رح  بتجهيز  وج��ه��ت  ح��ي��ث  والأط���ف���ال 
للمهرجان باأحدث الأجهزة ال�شوتية وال�شوئية مبا يواكب احلفل الغنائي 

ا�شتقبال  باحتفالت  ال�شتمتاع  اأجل  من  املهرجان  منطقة  اإىل  والعائالت 
العام اجلديد التي ينتظرها جمهور املهرجان عاما بعد عام.

بالتن�شيق  ال�شنة  راأ���س  احتفالت  لتح�شريات  تف�شيلية  خطة  و�شعت  كما 
مع ال�شركاء والعار�شني يف كافة الأجنحة فيما يتعلق بالفعاليات الكربى 
التي �شيتم اقامتها احتفال بليلة راأ�س ال�شنة حيث �شت�شهد جميع اأجنحة 
الفقرات  ع�����ش��رات  وال��ع��امل��ي��ة  وال��ع��رب��ي��ة  واخلليجية  الإم��ارات��ي��ة  امل��ه��رج��ان 
وال�شتعرا�شات الفنية للفرق العاملية امل�شاركة يف املهرجان ل�شتقبال العام 

اجلديد 2020.
من   - عليه  متعارف  هو  كما   - للجمهور  جمانا  اأبوابه  املهرجان  و�شيفتح 
اأجل  2019 م���ن  31 دي�����ش��م��رب  ال��ث��الث��اء  ي���وم  ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��را  ال�����ش��اع��ة 
العام  م��ن  الأوىل  ال�شاعات  حتى  �شت�شتمر  التي  بالحتفالت  ال�شتمتاع 

اجلديد 2020.
و�شي�شتمتع زوار املهرجان بعرو�س نافورة الإمارات املائية ال�شوئية ثالثية 

عي�شة  الفنانون  ويحييه  م�شاء  الثامنة  ال�شاعة  عند  يبداأ  ال��ذي  الكبري 
املنهايل و�شالح �شعيد وعمر �شهيل.

كما مت جتهيز املنطقة اخلا�شة باجلمهور يف احلفل ب�شكل كامل ومنا�شب 
من اأجل ا�شتقبال الآلف من زوار املهرجان كي ي�شتمتعوا باحتفالت ليلة 

راأ�س ال�شنة يف اأجواء مثالية رائعة.
وعملت اللجنة العليا املنظمة للمهرجان على التن�شيق مع القيادة العامة 
حركة  تنظيم  لعملية  وتف�شيلية  �شاملة  خطة  لو�شع  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
اأك��رب ع��دد من  امل��ه��رج��ان ل�شتيعاب  اإىل  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق  واإىل  ال�شري م��ن 
املحيطة  ال�شيارات  مواقف  يف  وي�شر  و�شهولة  �شال�شة  بكل  ال��زوار  �شيارات 

مبنطقة املهرجان.
�شي�شهده  الذي  الكبري  اجلماهريي  لالإقبال  ونظرا  ال��زوار  على  وتي�شريا 
املهرجان لالحتفال بليلة راأ�س ال�شنة فقد خ�ش�شت اللجنة العليا املنظمة 
مواقف �شيارات اإ�شافية من اأجل ا�شتيعاب اآلف ال�شيارات التي �شتقل الأ�شر 

الأبعاد وعرو�س الليزر ال�شيقة على وقع الأغاين الإماراتية والعاملية كما 
�شي�شتمتع الأطفال بالعرو�س الأكروباتية والبهلوانية ومب�شرحيتي "بيرت 
املتواجدين يف منطقة  بان" و"فروزين" اللتان �شيتم عر�شهما لالأطفال 
عامل الأطفال "كيدز ني�شن" ومدينة املالهي العاملية بالإ�شافة اإىل مئات 
و�شاحات  الأجنحة  م�شارح  على  �شتقام  التي  الفنية  والعرو�س  الفعاليات 
الإماراتية  الفنية  ال��ف��رق  ع�����ش��رات  �شتقدمها  وال��ت��ي  امل��ه��رج��ان  ومم����رات 
منطقة  لتتحول  امل��ه��رج��ان  يف  امل�����ش��ارك��ة  وال��ع��امل��ي��ة  وال��ع��رب��ي��ة  واخلليجية 

املهرجان ليلة راأ�س ال�شنة اإىل كرنفال فني عاملي ل ين�شى.

�شوتان  حممد   / املدعو  فقد 
بنغالدي�س     ، ع��ل��م  ن���ور  م��ي��اه 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
)0053188( يرجى ممن 
يعرث عليه ت�شليمه بال�شفارة 
البنغالدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �ضفر
�شيف  حم���م���د  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
الدين  ك��م��ال  ال����ش���الم حم��م��د 
جواز  اجل��ن�����ش��ي��ة  ب��ن��غ��الدي�����س   ،
 )0716037( رق����م  ���ش��ف��ره 
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
بال�شفارة البنغالدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ف���ق���د امل����دع����و/ ����ش���اه���د عامل 
بنغالدي�س   ، ع��ب��دال��غ��ف��ران 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)B K 0 0 3 0 3 6 1 ( 

ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����رث 
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
�شم�س  امل��دع��و/حم��م��د  ف��ق��د 
الهند   ، ن��اج��ر  ال��دي��ن حممد 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )K4012474(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن �سهادة�أ�سهمفقدان جواز �ضفر
فقدت ال�شادة/ �شركة الإحتاد لالعمال وال�شتثمار 

�شهادة رقم 103008  وعددها 1،000،000�شهما 
و�شهادة رقم 105843 وعددها 36،090 �شهما  

 برقم امل�شاهم 89255180 �شادرة من �شركة منازل 
وعلى من يجدها الت�شال

بال�شيد / احمد الطنيجي برقم التوا�شل  026128609 

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 4727/2019/16 جتاري جزئي  
اثنان  دره��م   32.850 للمدعية )مببلغ  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�شوع 
الدعوى  اإقامة  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  وثمامنائةوخم�شون  الف  وثالثون 
املحاماة. طالب  اتعاب  بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  املدعي عليهم  الزام   : رابعا  ال�شداد.  وحتى متام 
الإعالن / 1-موارد للتمويل - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله : عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري - 
�شفته بالق�شية : وكيل  املطلوب اإعالنه : 1- �شيف احمد حممد احلمودي املحرزي - �شفته بالق�شية 
: مدعي عليه - جمهول حمل القامة  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املطالبة 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية )مببلغ 32.850 درهم اثنان وثالثون الف وثمامنائةوخم�شون 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى متام ال�شداد. رابعا : الزام املدعي 
عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة ي��وم    املوافق     ال�شاعة   يف    
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اإن  قال جمل�س ال�شالمة الربيطاين 
هيئة كهرباء ومياه دبي هي املوؤ�ش�شة 
التي  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ال��وح��ي��دة 
ت��ف��وز ب��ج��ائ��زت��ي ال�����ش��رف ال��ع��امل��ي��ة يف 
ال�شحة  ال�����ش��رف يف  و���ش��ي��ف  ال��ب��ي��ئ��ة 
متتالية  ���ش��ن��وات  لثماين  وال�شالمة 
لتكون بذلك اأول موؤ�ش�شة عاملية تفوز 

بهاتني اجلائزتني يف نف�س الوقت.
الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  وت�شّلم 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�شو 
اجلائزتني  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
ال��رئ��ي�����ش��ي بح�شور  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ق��ر  يف 
ك�����ل م�����ن امل���ه���ن���د����س ح�������ش���ني ل���وت���اه 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب 
لوتاه  نا�شر  واملهند�س  الطاقة  نقل 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب 
حميدان  بن  را�شد  واملهند�س  الإنتاج 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب 
ت����وزي����ع ال���ط���اق���ة وخ����ول����ة امل���ه���ريي 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب 
احلكومي  والت�شال  ال�شرتاتيجية 
النائب  الهاجري  اهلل  واملهند�س عبد 
ل���ل���رئ���ي�������س - خ���دم���ات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
يو�شف  والدكتور  الهيئة  يف  الفواتري 
للرئي�س  التنفيذي  النائب  الأك���رف 
لقطاع دعم الأعمال واملوارد الب�شرية 
النائب  ���ش��ل��م��ان  ول���ي���د  وامل���ه���ن���د����س 
تطوير  ل��ق��ط��اع  للرئي�س  التنفيذي 
الأع����م����ال وال��ت��م��ي��ز وزع�����ل ب���ن زعل 
التوريد  �شل�شلة  اإدارة  الرئي�س  نائب 
واجلودة وال�شحة وال�شالمة والبيئة 
اأول  مدير  عمي�س  توفيق  وال��دك��ت��ور 
وال�شالمة  امل��ه��ن��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  لإدارة 
مريان  ب�������ش���ام  وال����دك����ت����ور  وال���ب���ي���ئ���ة 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ي��ري  م�شت�شار 

وفريق البيئة باإدارة البيئة.

وب���ح�������ش���ول ه���ي���ئ���ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه 
دب���ي ع��ل��ى ج���ائ���زة ���ش��ي��ف ال�����ش��رف يف 
الثانية  ل��ل��م��رة  وال�����ش��الم��ة  ال�����ش��ح��ة 
ع�����ش��رة وج���ائ���زة ال�����ش��رف ال��ع��امل��ي��ة يف 
ال�شالمة  جمل�س  م��ن  البيئة  جم��ال 
ال���ربي���ط���اين ل���ل���م���رة ال���ث���ام���ن���ة على 
التوايل توؤكد ريادتها ومتيزها عامليا 
يف جمال ال�شحة وال�شالمة والبيئة.

وفازت الهيئة بجائزة ال�شرف العاملية 
فقط  موؤ�ش�شات   7 �شمن  البيئة  يف 
على م�شتوى العامل كما فازت بجائزة 
وال�شالمة  ال�شحة  يف  ال�شرف  �شيف 
م�شتوى  ع��ل��ى  م��وؤ���ش�����ش��ة   85 ���ش��م��ن 
ال��ع��امل.. والهيئة ه��ي واح���دة م��ن 7 
العامل  م�شتوى  على  فقط  موؤ�ش�شات 

تفوز باجلائزتني معاً هذا العام.
الطاير..  حممد  �شعيد  �شعادة  وق��ال 
املرموقة  ال��دول��ي��ة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ان 
الربيطاين  ال�����ش��الم��ة  جم��ل�����س  م���ن 
ت��ع��د اع���رتاف���ا ع��امل��ي��ا ب��ال��ن��ه��ج املتميز 
وال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات البيئية 
تطبيقنا  وثمرة  الهيئة  تتبناها  التي 

ال�شحة  ال��ع��امل��ي��ة يف  امل��ع��اي��ري  لأع��ل��ى 
مع  ين�شجم  مب��ا  والبيئة  وال�شالمة 
اأطلقها  التي  الذكية”  “دبي  مبادرة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
اأذكى  دبي  “رعاه اهلل” جلعل مدينة 
واأ���ش��ع��د م��دي��ن��ة يف ال��ع��امل واأه����داف 
خطة دبي 2021 بجعل دبي موطناً 
لأفراد متعلمني ومثقفني وموفوري 

ال�شحة.
واأ�شاف “ حتر�س الهيئة على توفري 
املوظفني  واآمنة جلميع  بيئة �شحية 
كوادر  ولدينا  واملتعاملني  وال�شركاء 
م��درب��ة وم��وؤه��ل��ة وف��ق اأع��ل��ى املعايري 
العاملية يف جمالت ال�شالمة وال�شحة 
املهنية والبيئة. كما نلتزم كذلك باأن 
يكون جميع موظفي الهيئة وموظفي 
�شركائنا من ال�شت�شاريني واملقاولني 
وامل������وردي������ن ع���ل���ى اط�������الع ب����اأح����دث 
واأف�شل  امل�شتجدات  واأه���م  الأن��ظ��م��ة 
وال�شالمة  ال�����ش��ح��ة  يف  امل���م���ار����ش���ات 

م�شتويات  اأعلى  اإىل  للو�شول  املهنية 
التدريب  التميز واجل��ودة من خالل 
واخل���ربات  امل��ع��ارف  وت��ب��ادل  امل�شتمر 
الرتقاء  واأ���ش��ال��ي��ب  اآل��ي��ات  ومناق�شة 
ب��اأن��ظ��م��ة ���ش��ح��ة و����ش���الم���ة ال���ك���وادر 
الكفاءة  حت�����ش��ني  ���ُب���ل  و����شُ ال��ب�����ش��ري��ة 
وتعزيز  وال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  الإن���ت���اج���ي���ة 
م�شوؤوليتنا جتاه  اإطار  يف  ال�شتدامة 
و�شركائنا  وم��ت��ع��ام��ل��ي��ن��ا  م��وظ��ف��ي��ن��ا 
من  ان��ط��الق��اً  ع���ام  ب�شكل  وامل��ج��ت��م��ع 
عاملياً  رائ���دة  كموؤ�ش�شة  الهيئة  روؤي���ة 
على  وح��ر���ش��ن��ا  وم��ب��ت��ك��رة  م�شتدامة 
ا�شتدامة  اأك������رث  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ����ش���م���ان 

واإ�شراقاً لأجيالنا القادمة«.
وك����ان مل��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
ال�شرتاتيجية  ال���ش��ت��دام��ة  اأه����داف 
جائزة  على  احل�شول  يف  اأ�شا�شي  دور 
البيئة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  جن����وم  اخل��م�����س 
الربيطاين  ال�����ش��الم��ة  جم��ل�����س  م���ن 
مل�����دة ث���م���اين ����ش���ن���وات م��ت��ت��ال��ي��ة من 
كانت  ح��ي��ث   2019 اإىل   2011
هيئة كهرباء ومياه دبي اأول موؤ�ش�شة 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف 
حت�شل على هذا الع��رتاف الدويل. 
حتقيق  يف  املتميز  الأداء  �شاهم  كما 
جائزة اخلم�س جنوم يف جمال البيئة 
بالفوز بجائزة ال�شرف العاملية للبيئة 
لأول مرة يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
دول  �شبع  ب��ني  م��ن  افريقيا  و���ش��م��ال 
كاملة  بتقديرات  وذل��ك  العامل  حول 
على مدار ثماين �شنوات متتالية من 

.  2019 اإىل   2012
وللمناف�شة على جائزة �شيف ال�شرف 
يف ال�شحة وال�شالمة وجائزة ال�شرف 
لربنامج  املوؤ�ش�شات  خ�شعت  العاملية 
وال�شالمة  بال�شحة  خ��ا���س  ت��دق��ي��ق 
املوؤ�ش�شة  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ح��ي��ث  وال��ب��ي��ئ��ة 
حتكيم  ل��ل��ج��ن��ة  ت��ث��ب��ت  اأن  امل��ر���ش��ح��ة 
م�شتقلة من اخلرباء متيزها يف اإدارة 
ال�شحة وال�شالمة والبيئة يف خمتلف 
حتقق  واأن  بها  تقوم  التي  الأن�شطة 
درج�����ة اخل��م�����س جن����وم م���ن جمل�س 
على  للمناف�شة  الربيطاين  ال�شالمة 

اجلوائز.

•• راأ�ض اخليمة-وام:

بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  اأ�شاد �شاحب 
الأعلى  املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شقر 
واإخال�س  بتفاين  راأ�س اخليمة  حاكم 
امل���وظ���ف زه���ري ح��م��ي��د ك��ع��و���س الذي 
ق�����ش��ى ق���راب���ة ن�����ش��ف ق���رن يف خدمة 
الإم�����ارة م��ن خ���الل ج��ه��وده يف دائرة 
اجل��م��ارك. ج��اء ذل��ك خ��الل ا�شتقبال 
���ش��م��وه ام�����س ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
امل��ح��رزي، مدير ع��ام دائ���رة اجلمارك 
وامل����وظ����ف زهري  راأ��������س اخل���ي���م���ة،  يف 
حميد كعو�س يف ق�شر �شموه يف مدينة 
اأكد  اللقاء،  �شقر بن حممد. وخالل 
�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة اأن 
م�شرية عمل كعو�س التي ا�شتمرت 47 
اإيجابياً يف اللتزام  عاماً تعد منوذجاً 
واجل�����دي�����ة وال�����ق�����دوة احل�������ش���ن���ة لكل 

املوظفني والعاملني يف الإمارة، لفتاً 
بال�شفات  التحلي  �شرورة  اإىل  �شموه 
واخل�شال احلميدة داخل بيئة العمل 

خل��ل��ق م��ن��اخ ب���ّن���اء وداع�����م مب���ا ي�شهم 
ال��ع��م��ل وحتقيق  م��ن��ظ��وم��ة  يف جن����اح 
عن  �شموه  واأع��رب  املن�شودة.  اأهدافها 

والنجاح  بالتوفيق  لكعو�س  متنياته 
لتظل  القادمة من حياته،  املرحلة  يف 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  اإث�������راء  يف  ج���ه���وده 

جتربته  لنقل  واه��ت��م��ام  تقدير  حم��ل 
ومبا  ال���دائ���رة  م��وظ��ف��ي  خمتلف  اإىل 
النجاح  م�شرية  ا�شتمرار  على  ينعك�س 

القطاعات يف  والإجن���ازات يف خمتلف 
راأ�س اخليمة. ومن جانبه اأعرب زهري 
حميد كعو�س عن �شعادته البالغة بلقاء 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر 
ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  موجهاً  القا�شمي، 
والتقدير ل�شموه كاأب وقائد ذي روؤية 

حتقيق  اإىل  اجل��م��ي��ع  ت��دف��ع  ح��ك��ي��م��ة 
املزيد من النجاحات والإجنازات على 

اأر�س اإمارة راأ�س اخليمة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ضيد بتفاين موظف ق�ضى قرابة ن�ضف قرن يف خدمة الإمارة

كهرباء ومياه دبي تفوز بجائزتي �ضيف ال�ضرف 
يف ال�ضحة وال�ضالمة وال�ضرف العاملية يف البيئة

•• راأ�ض اخليمة -الفجر:

نظمت اقت�شادية وبلدية راأ�س اخليمة حملة جمالك ثمني التي ت�شتهدف املراكز 
التجميلية بالإمارة حيث مت ت�شكيل فريق م�شرتك للتفتي�س  من اإدارة الرقابة 
وهدفت  بالبلدية،  العامة  ال�شحة  واإدارة  بالقت�شادية  التجارية  واحل��م��اي��ة 
من  املو�شوعة   بال�شوابط  التجميلية  امل��راك��ز  ال��ت��زام  من  التاأكد  من  احلملة 
ت�شريعات حماية امل�شتهلك، كا�شتعمال منتجات منتهية ال�شالحية، اأو ا�شتخدام 
خلطات مت اإعدادها يف املنزل، اأو قيام بع�س مراكز التجميل الن�شائية مبمار�شة 
ن�شاط العرو�س الرتويجية دون احل�شول على الإذن امل�شبق لذلك،اأو ا�شتعمال 
املمار�شات  من  وغريها  تنظيفها،  دون  زبونة  من  لأك��رث  ال�شعر  لت�شفيف  اأداة 
ن�شائي  �شالون   20 زي���ارة  احلملة  م��ن  الأوىل  املرحلة  �شملت  وق��د  اخلاطئة، 

ومركز جتميلي.
واأكدت �شيماء الطنيجي – مدير اإدارة ال�شحة العامة بدائرة بلدية راأ�س اخليمة 
ال�شرتاطات  بتطبيق  الإم���ارة  يف  الن�شائية  التجميل  مراكز  جميع  اإل��زام  على 
ال�شحية املعمول بها يف الإدارة، حيث ر�شد مفت�شو اإدارة ال�شحة العامة عدد 10 
التفتي�شية  احلملة  اأثناء  ن�شائية  جتميل  من�شاأة   20 يف  متنوعة  خمالفات  من 
واحلماية  الرقابة  اإدارة  مدير   – عليون  في�شل  �شدد  جانبه  وم��ن  امل�شرتكة. 
التجارية – باأن احلملة ا�شتهدفت ال�شالونات واملراكز التجميلية التي حتتوي 
و�شالمة  ب�شحة  ت�شر  اأن  �شاأنها  من  والتي  لال�شتخدام  �شاحلة  غري  منتجات 
ب�شورة  ال�شيدات  من  كثيف  اإقبال  ت�شهد  التجميلية  املراكز  اأن  ومبا  ال�شيدات، 
يومية، حر�شت احلملة بتكرار الزيارات امليدانية ب�شورة ربعية ابتداء من الربع 

الأخري من العام اجلاري.

•• راأ�ض اخليمة- الفجر: 

ثمن القن�شل الكوري اجلنوبي �شعادة جيون يون ووك 
ال��دور الذي تقوم به �شرطة راأ���س اخليمة لن�شر الأمن 

والأمان وخدمة اأفراد املجتمع املواطنني واملقيمني. 
جاء ذلك خالل اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي 
�شعادة جيون  راأ���س اخليمة يف مكتبه  �شرطة  ع��ام  قائد 
بالدولة،  اجلنوبية  كوريا  جمهورية  ع��ام  قن�شل  ووك  
القن�شل  م�شاعد   “ ب���ارك  هي�شيون  ال�شيد”  ي��راف��ق��ه 

بح�شور عدد من مدراء الإدارات.
الذي  ال��زائ��ر  بال�شيف  النعيمي  ال��ل��واء  �شعادة  ورح��ب 
تاأتي زيارته يف اإطار تعزيز اأفق 7 التعاون امل�شرتك بني 
وزارة الداخلية متمثلة يف القيادة العامة ل�شرطة راأ�س 

اخليمة و جمهورية كوريا اجلنوبية،مبا يخدم ال�شالح 
للجمهور  املقدمة  اخل��دم��ة  مب�شتويات  ويرتقي  ال��ع��ام 
مب�شتوى  م�شيدا  اجلنوبية،  الكورية  اجلالية  ولأب��ن��اء 
مت  وال��ت��ي  اجلانبني  ب��ني  تربط  التي  املتينة  العالقات 
اإىل جانب  توطيدها  �شبل  اللقاء حول  التباحث خالل 
التي  امل�شتحدثة  اخل��دم��ات  اأب���رز  على  ال�شوء  ت�شليط 
راأ�س اخليمة مبختلف  العامة ل�شرطة  القيادة  تقدمها 
املمار�شات  اأف�شل  واإتباع  للجمهور،  واأق�شامها  اإدارات��ه��ا 

والأ�شاليب التي تلبي تطلعاتهم .
من جهته ثمن �شعادة القن�شل الكوري اجلنوبي حفاوة 
ال�شتقبال وبالدور البارز الذي تقوم به القيادة العامة 
الأم��ن والأم���ان وخدمة  راأ���س اخليمة يف ن�شر  ل�شرطة 

اأفراد املجتمع.

•• دبي-وام:

الإدارة  د�شنته  ال���ذي  الب��ت��ك��ار  ا�شت�شارات  مكتب  حقق 
العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب بدبي خالل م�شاركتها 
يف �شهر الإمارات لالبتكار 2019 - املعني بتقدمي كافة 
ال�شت�شارات البتكارية -.. جناحا كبريا يف الو�شول اإىل 
 99.7 ل��ه  ال�شتجابة  ن�شبة  جت���اوزت  اأن  بعد  اأه��داف��ه 

باملائة وتعامل فيها مع نحو 933 ا�شت�شارة.
جتيب  تفاعلية  من�شة  البتكار  ا�شت�شارات  مكتب  ويعد 
ال��واردة من املوظفني واملتعاملني يف  اأبرز الأ�شئلة  على 
املجال البتكاري حتت اإ�شراف فريق عمل خمت�س يقوم 
كحد  عمل  يومني  خ��الل  الأ�شئلة  كافة  على  بالإجابة 

اأق�شى وذلك عن طريق قنوات خا�شة به.
من  ع��دد  يف  املكتب  قدمها  التي  ال�شت�شارات  وتنوعت 
املجالت منها امللكية الفكرية وبراءات الخرتاع ونظام 
وتعريفات  املبدعني  ورع��اي��ة  تعريفية  ون���دوات  الف��ك��ار 
وغريها  البتكار  وخم��ت��ربات  البتكار  واأدوات  البتكار 

من ال�شت�شارات.
امل��م��ار���ش��ات النا�شئة  اأف�����ش��ل  ب��اك��ت�����ش��اف  امل��ك��ت��ب  وي��ق��وم 
وحت���دي���د م���ا مي��ك��ن ت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ل��ى اأر������س ال���واق���ع اإىل 
جانب تعزيز مفاهيم البتكار وزيادة املعرفة يف البتكار 
والتكنولوجيا وامللكية الفكرية �شمن منهجيات علمية 
ابتكارية متبعة علميا وذلك بهدف دفع عجلة البتكار 

والوعي البتكار يف جمتمع الإمارات.
املدير  م�شاعد  نائب  ح�شني  عبدال�شمد  العقيد  وق��ال 
ل�شوؤون اجلودة والتميز.. اإن اإقامة دبي اتخذت منهجا 
على  وحر�شت  ومبادراتها  براجمها  تطوير  يف  را�شخا 
املوظفني  حتفيز  خ��الل  م��ن  واأدوات����ه  مفاهيمه  تعميم 
وا�شتثمار  الب��داع��ي  والعمل  التفكري  على  واملتعاملني 
طاقاتهم واإمكانيتهم املتميزة يف تطوير منظومة العمل 

احلكومي وذلك مبا ين�شجم مع ال�شرتاتيجية الوطنية 
ال��ق��ي��ادة الر�شيدة  ت��وج��ي��ه��ات  ل��الب��ت��ك��ار ومت��ا���ش��ي��ا م��ع 
لرت�شيخ ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار ب��ني الأف�����راد وامل��وؤ���ش�����ش��ات يف 

الدولة.
واأكد اأن مكتب ا�شت�شارات البتكار جنح يف حتقيق اأهدافه 
منذ انطالقه ومتكن من جذب العديد من املتعاملني 
فريق  م��ن  ال�شتفادة  على  حر�شوا  ال��ذي��ن  وامل��وظ��ف��ني 
متطلباتهم  تلبية  على  عملوا  ال��ذي��ن  املخت�س  عملنا 
والإجابة على كافة اأ�شئلتهم املتعلقة بالبتكار .. م�شريا 
اإىل اأن هذا التفاعل �شاهم يف تعزيز ثقافة البتكار الذي 
اأهم  واأح��د  احلكومي  العمل  يف  اأ�شا�شية  �شرورة  اأ�شبح 

العنا�شر يف املحاور الوطنية لروؤية الإمارات 2021.
م��ن جانبها ق��ال��ت ال��ه��ام اأه��ل��ي م��دي��رة م��رك��ز الب���داع 
البتكار  ا�شت�شارات  اأن مكتب  دب��ي..  اإقامة  يف  والبتكار 
منذ اإطالقه �شكل مركزا مرجعيا متخ�ش�شا يف جمال 
البتكار وذلك ل�شمان حتديد فر�س التح�شني الالزمة 
لالإرتقاء باإداء املوؤ�ش�شة.. موؤكدة اأن القبال الكبري على 
املن�شة يوؤكد مدى حر�س اإقامة دبي على ت�شجيع ثقافة 
الإبداع والبتكار وتوفري البيئة املالئمة لأفراد املجتمع 

لإطالق العنان لإفكارهم املبدعة.
واأ�شافت اإن املن�شة تقدم جميع ال�شت�شارات البتكاراية 
عن طريق قنوات التوا�شل املتمثلة بالربيد اللكرتوين 
الأر�شي  والهاتف   innovation@dnrd.ae
047075558 وتطبيق الوات�شب 056534732 
اإ�شافة اإىل مكتب اخلدمة الفورية ملوظفي اإقامة دبي.. 
هذه  اإ���ش��اف��ة  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  تعمل  الإدارة  اأن  اإىل  لف��ت��ة 
اخلدمة يف تطبيق كفائتي اخلا�س باملوظفني بالإ�شافة 
عملية  تكون  بحيث  دب��ي  لإق��ام��ة  ال��ذك��ي  التطبيق  اإىل 
متناول  و�شهلة ويف  ذكية  ال�شت�شارات بخطوات  تقدمي 

اجلميع.

•• راأ�ض اخليمة -وام:

الطالبي  “امللتقى  احلكومي  للتميز  �شقر  ال�شيخ  برنامج  نظم 
اخلام�س 2019” لطلبة برنامج املنح الدرا�شية والذي ا�شتمر 
يومني يف غرفة جتارة و�شناعة راأ�س اخليمة مب�شاركة عدد من 
وخارج  داخل  خمتلفة  جلامعات  املنت�شبني  الدرا�شية  املنح  طلبة 

الدولة.
عام  م��دي��ر  خليفة  عبداللطيف  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
برنامج ال�شيخ �شقر للتميز احلكومي تطلعات وروؤية الربنامج 
ال��رام��ي��ة اإىل الرت��ق��اء ب���دور الإم����ارة يف اإب����راز ورع��اي��ة املواهب 

والعقول املبتكرة وتعزيز امل�شرية العلمية للطلبة نحو املزيد من 
التفوق والنجاح وتو�شيع قاعدة املتميزين والنخبة الطالبية.

على  ال��ت��ع��رف  يف  ي�شاعد  امللتقيات  ه��ذه  تنظيم  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ال�شخ�شيات  و�شقل  لها  املنا�شبة  احل��ل��ول  واإي��ج��اد  ال��ت��ح��دي��ات 
اخل���ربات وعر�س  ت��ب��ادل  ي�شاهم يف  كما  ال��ق��ي��ادي  وال���ش��ت��ع��داد 

جتارب وق�ش�س النجاح.
من جهته قدم �شعادة الدكتور عبدالرحمن ال�شايب النقبي مدير 
عام دائرة التنمية القت�شادية يف راأ�س اخليمة - خالل امللتقى - 
حما�شرة بعنوان “اإتيكيت التعامل مع املوؤ�ش�شات” والتي ت�شمنت 
حلكومة  احلكومي  باجلهاز  املوؤ�ش�شي  العمل  منها  حم��اور  ع��دة 

راأ�س اخليمة اإىل جانب املوارد الب�شرية العاملة .. كما قدم يا�شر 
بهاء الدين خبري التميز املوؤ�ش�شي يف برنامج ال�شيخ �شقر للتميز 
احلكومي دورة “التعامل مع ال�شغوطات النف�شية” والتي اأو�شح 
فيها ال�شغوطات ال�شلبية والإيجابية وكيفية التعامل معها عن 
طريق اأمثلة عملية من احلياة اجلامعية والعملية وال�شخ�شية.

ال�شت�شاري  املجل�س  ع�شو  الدرمكي  ع��ب��داهلل  الدكتور  و���ش��ارك 
الإدارة - مبحا�شرة  اأكادميي وموؤلف يف علم   - ال�شارقة  باإمارة 
�شرحا  فيها  قدم  بعنوان “حل امل�شكالت واتخاذ القرار” والتي 
عن كيفية التفكري الإبداعي يف حل امل�شكالت و�شناعة القرارات 

الفعالة .

•• دبي- وام: 

يف  اأقيم  ال��ذي  اخلليجي  الك�شفي  املخيم  فعاليات  الول  اأم�س  اختتمت 
متيم  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  رعاية  حتت  بدبي  املرموم  حممية 
توعية ورعاية  رئي�س جمعية  بدبي  العام  والأم��ن  ال�شرطة  رئي�س  نائب 

الأحداث بدبي.
اعتزاز  ر�شالة   - اأي��ام  اأرب��ع��ة  ا�شتمر  ال��ذي   - املخيم  امل�شاركون يف  ووج��ه 
ال��ذي توليه للحفاظ  املميز  ب��ال��دور  ل��دول��ة الم���ارات واع��ج��اب  وحمبة 
ك�شافة  مفو�شية  بجهود  واأ���ش��ادوا   .. الطبيعية  واملحميات  البيئة  على 
دبي وا�شت�شافتها الن�شخة احلالية من املخيم بالتعاون مع هيئة املعرفة 
العربية  الك�شفية  واملنظمة  الإم��ارات  ك�شافة  وجمعية  الب�شرية  وامل��وارد 

الإقليم الك�شفي العربي.
و�شهد املخيم - الذي ياأتي بالتزامن مع عام الت�شامح - م�شاركة 200 
يف  ال��ك�����ش��اف��ة  جمعيات  م��ن  ك�شفيا  ق��ائ��دا   50 منها  ك�شفية  �شخ�شية 

ال�شعودية و�شلطنة عمان والكويت والأردن وم�شر والإمارات.
“حممية  ب���  ال��ت��ع��ري��ف  ال��ت��ي ت�شمنها امل��خ��ي��م  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأب����رز  ورك����زت 
املرموم” الطبيعية ومبادئ التوعية البيئية وباقة من الأن�شطة املتنوعة 
واملغامرات الك�شفية والبيئية التي تعزز مفاهيم حماية البيئة واحلياة 
الك�شفية  العمل  وور����س  امل�����ش��ارك��ة  للفرق  ع��رو���س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ربي��ة 
الوطنية لال�شتدامة وحما�شرات توعوية بيئية وجمموعة من الأغاين 
املعامل  اأه���م  وزي����ارة  ال��رتاث��ي��ة  والأه���ازي���ج  الفلكلورية  وال���ش��ت��ع��را���ش��ات 
ال�شياحية يف دبي ومنها “برج خليفة” و”دبي مول” و”القرية العاملية«

»جمالك ثمني« حملة جديدة ت�ضتهدف املراكز التجميلية يف راأ�س اخليمة املخيم الك�ضفي اخلليجي يختتم فعالياته ب�محمية املرموم يف دبي

قن�ضل عام جهورية كوريا اجلنوبية يثمن جهود �ضرطة راأ�س اخليمة 

مكتب ا�ضت�ضارات البتكار يف اإقامة دبي يحقق 
جناحا بن�ضبة ا�ضتجابة جتاوزت 99 باملائة

برنامج �ضقر للتميز احلكومي يعزز 
امل�ضرية العلمية للطلبة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

انهت جلنة �شوؤون الدفاع والداخلية 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  واخل����ارج����ي����ة 
الحتادي ام�س مناق�شة جميع مواد 
م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س 
ال�شرطة،  كلية  ب�شاأن  القانون  اأحكام 
ورفعه  ال��ت��ق��ري��ر  مت��ه��ي��دا لع��ت��م��اد 

للمجل�س.
ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماع للجنة من 
للف�شل  الأول  ال��ع��ادي  النعقاد  دور 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر، يف مقر 
الأمانة العامة بدبي، برئا�شة معايل 
رئي�س  النعيمي  را�شد  علي  الدكتور 
اللجنة بح�شور �شعادة كل من نا�شر 
اللجنة،  م���ق���رر  ال���ي���م���اح���ي  حم���م���د 

العامري،  حممد  م���وزه  وال��دك��ت��ورة 
ال���ع���ف���اري، وعبيد  ن���خ���ريه  و���ش��ه��ي��ل 
عبداهلل  ويو�شف  ال�شالمي،  خلفان 
ال�����ش��ح��ي، وي��و���ش��ف ع��ب��داهلل بطران 

اأع�شاء اللجنة.
اأن  النعيمي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق���ال 
اجتماعها  خ��الل  ا�شتكملت  اللجنة 
اأن  ب��ع��د  ال��ق��ان��ون،  م�����ش��روع  مناق�شة 
ناق�شت جميع البنود بح�شور ممثلي 
احلكومة، كما مت الطالع على اأبرز 
حم����اور ت��ع��دي��ل ب��ن��ود ال��ق��ان��ون، من 

خالل اأف�شل املمار�شات القانونية.
العديد  ناق�شت  ال��ل��ج��ة  اإن  واأ����ش���اف 
وزارة  م��ع ممثلي  ال��ق��ان��ون  بنود  م��ن 
الآراء  ت���ب���ادل  مت  ح��ي��ث  ال��داخ��ل��ي��ة، 
والرد على ا�شتف�شارات �شعادة اأع�شاء 

اللجنة، وبناء عليه مت اعتماد العديد 
اأن  اإىل  ال��ق��ان��ون.. م�شريا  ب��ن��ود  م��ن 

اللجنة �شوف تناق�س تقريرها ب�شاأن 
اإىل  لرفعه  متهيدا  القانون  م�شروع 

امل��ج��ل�����س مل��ن��اق�����ش��ت��ه واق�������راره خالل 
جل�شاتها القادمة.

قانون  م�����ش��روع  اأن  معاليه  واأو����ش���ح 
احت���������ادي ب���ت���ع���دي���ل ب���ع�������س اأح����ك����ام 

يهدف  ال�شرطة  كلية  ب�شاأن  القانون 
الإداري��������ة  ال���ن���واح���ي  م���ع���اجل���ة  اإىل 
ال��ك��ل��ي��ة وجمل�س  ب��ه��ي��ك��ل  اخل���ا����ش���ة 
املتطلبات  الإدارة بحيث تتنا�شب مع 
احل�����دي�����ث�����ة ل����ت����ط����وي����ر اجل������وان������ب 
الأكادميية والتدريبية، وتعديل مدة 
مرحلة  يف  ال�شركة  بكلية  ال��درا���ش��ة 
درا�شية  ف�����ش��ول  اإىل  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
العتماد  ت��رخ��ي�����س  مل��ع��اي��ري  وف���ق���ا 
الأك����ادمي����ي، وم��ع��اجل��ة و���ش��ع طلبة 
على  حاليا  الدار�شني  ال�شرطة  كلية 
ال��ن��ظ��ام الأك���ادمي���ي احل��دي��ث والذي 
عام  اأوائ��������ل  ت��خ��ري��ج��ه��م يف  ���ش��ي��ت��م 
القانون  م�شروع  ويهدف   .  2020
معاجلة  الي�شاحية  املذكرة  بح�شب 
خريجي  م�����ن  ال�����دار������ش�����ني  و�����ش����ع 

اجلامعات الذين يتم اإحلاقهم بكلية 
�شباطا،  تخريجهم  بق�شد  ال�شرطة 
اخلا�شة  املالية  الأو���ش��اع  ومعاجلة 
ب��ك��ل��ي��ة ال�����ش��رط��ة ب���ن���اء ع��ل��ى م���ا مت 

التفاق عليه مع وزارة املالية.
النعيمي  علي  الدكتور  معايل  وق��ال 
خطة  اأي�������ش���ا  ن��اق�����ش��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اإن 
ا�شتعر�شت  حيث  ال��رق��اب��ي��ة،  عملها 
التي  العامة  املو�شوعات  العديد من 
لتبنيها  درا���ش��ت��ه��ا  يف  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��وم 
ومناق�شتها خالل الدور الأول، لفتا 
من  ال��ع��دي��د  طلبت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل 
املتعلقة  الفني  والأوراق  ال��درا���ش��ات 
عليها  ل��الط��الع  امل��و���ش��وع��ات  بتلك 
املعرو�شة  امل��و���ش��وع��ات  ت��ب��ن��ي  ق��ب��ل 

اأمامها.

•• دبي-وام:

قال �شعادة �شلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�شي والأمالك 
يف دبي.. اإن اإعتماد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ميزانية 
اإمارة دبي لثالثة اأعوام قادمة يحمل يف م�شمونه الكثري من الر�شائل 
النظر بحجمها وامتدادها حيث  اإمعان  التي ميكن اخلروج بها عند 

واإل��ه��ام��ه حلكومة  ال��روؤي��ة احلكيمة ل�شموه  ت��دل ه��ذه اخل��ط��وة على 
الإمارة على اتباع التخطيط امل�شتقبلي القائم على قراءة الواقع بدقة 

وامل�شتند اإىل التوقعات الطموحة.
واأ����ش���اف - يف ت�����ش��ري��ح ل��ه ام�����س- اأن����ه م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ت��ع��ن��ي هذه 
الإنفاقية  ال��ق��درات  دره��م  مليار   196 البالغ  احلجم  بهذا  امليزانية 
التي ر�شدتها احلكومة لدعم موؤ�ش�شاتها ومتكينها من رفد  الهائلة 
خمتلف القطاعات من خالل التاأ�شي�س للبنى التحتية القوية وتعزيز 

التقدم  م�شرية  على  حمافظتها  و�شمان  ل��الإم��ارة  الكلي  القت�شاد 
ملوا�شلة حمافظتها على مراتب ال�شدارة التي حققتها خالل العقود 

املا�شية.
القطاعات  لكافة  النمو  ركيزة  ميثل  العقاري  القطاع  اأن  مبا  وق��ال: 
الأخرى .. يتوقع اأن ت�شهد الأعوام الثالثة املقبلة انطالقة متجددة 
ملواكبة التنمية ال�شاملة التي �شت�شهدها الإمارة وتوفري التنوع املن�شود 

يف اخليارات وفق التوجه الأبرز للجنة العليا للتخطيط العقاري«.

الأول  امل�شتفيد  ي��ك��ون  اأن  الطبيعي  م��ن  اأن���ه  اإىل  جم��رن  اب��ن  واأ���ش��ار 
اأن و�شعت احلكومة يف مقدمة  الإن�شان املواطن واملقيم والزائر بعد 
اخلدمات  اأف�����ش��ل  وت��وف��ري  ورف��اه��ي��ت��ه  و���ش��ع��ادت��ه  �شحته  اهتماماتها 
الع�شرية وهو ما �شرعنا به منذ �شنوات  النظم  اأح��دث  القائمة على 
الذكية  وامل��ن�����ش��ات  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  خ���الل  دبي” م��ن  “اأرا�شي  يف 
والتطبيقات املتطورة القائمة على الذكاء ال�شطناعي وتقنية البلوك 

ت�شني وتعلم الآلة.

•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

 يوا�شل مهرجان ليوا الدويل 2020  املقام  حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة  وبتنظيم من اللجنة العليا 
املنظمة للمهرجان واإ�شراف جمل�س اأبوظبي الريا�شي و�شراكة ا�شرتاتيجية مع 
�شركة ادنوك  واإعالمية مع اأبوظبي لالإعالم فعالياته ال�شيقة واملتميزة و�شط 
اأجواء تراثية وتاريخية ممتعة جتذب لها ع�شاق املتعة والأ�شالة وحمبي الرتاث 

من كل مكان .
و�شكلت قرية ليوا الرتاثية املقامة يف تل مرعب  حالة فريدة من الإبداع والتميز 
والأعمال  اليدوية  امل�شغولت  عرب  الإم��ارات��ي،  امل��وروث  مفردات  ا�شتعرا�س   يف 

الرتاثية التي تبهر الزوار واجلمهور الكبري الذي يحر�س على زيارة اأرجائه .
والبيئة  والإن�شان  واحلا�شر  املا�شي  بني  الوجداين  الرتباط  من  فريدة  حالة 
تطاأ  اإن  فما  واأج��دادن��ا  اآبائنا  حياة  يف  ال�شحراء   متثلها  التي  الكبرية  واملكانة 
قدميك اأر�س قرية ليوا الرتاثية الذي تفوح منه رائحة املا�شي حتى ت�شت�شعر 
عبق التاريخ وح�شارة البدوي حيث تعك�س القرية واجهة الرتاث املحلي الغني 
ال�شائحني  اأم���ام  ق��دمي��ا   البدوية  باحلياة  املرتبطة  املحلية  اليدوية  ب��احل��رف 

الغناء  للواحة  منوذجاً  اأمامهم  �شيجدون  والذين  املهرجان،  بح�شور  املهتمني 
التي تعك�س احلياة البدوية قدميا وخا�شة يف منطقة ليوا حيث البدواة والتاريخ 

واحل�شارة .
الرتاثية  وامل��ع��رو���ش��ات  التقليدية  امل��ن��ت��وج��ات  ب���رزت  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��ري��ة  وداخ���ل 
وال�شناعات اليدوية التي �شكلت وجه املا�شي ووجدت رواجاً لها يف احلا�شر، من 

خالل اعمال متميزة نالت اإعجاب اجلميع .
املنظمة  العليا  اللجنة  اأن  الإعالمية   اللجنة  رئي�شة  ال�شام�شي  حمدة  وتوؤكد 
للمهرجان حر�شت على ت�شميم قرية ليوا الرتاثية ب�شكل متميز لتحكي للزوار 
الآباء  الأبناء من  بارزة يتناقلها  وامل�شاركني تاريخ عريق وتربز ح�شارة �شتظل 
والأجداد لرتوي ق�ش�س من النجاح املختلفة �شطرتها ونقلت تفا�شيلها مبدعات 
داخل قرية الرتاث الذي يعد واحة من الإبداع والعراقة  تعك�س مرحلة مهمة 
من تاريخ الظفرة فيتوافد اجلميع  من املواطنني واملقيمني وال�شياح على حّد 
�شواء لال�شتمتاع مبا يقدمه من م�شغولت يدوية ومعرو�شات تراثية خمتلفة .

وتتنوع املعرو�شات املقدمة للجمهور داخل ال�شوق ال�شعبي الذي ي�شم جمموعة 
من املحالت يقدمن  اأبرز الأكالت واحللويات ال�شعبية التي عرفها اأبناء املنطقة 
وبيعها  بطهيها  املتخ�ش�شات  البيوت  رب��ات  م��ن  جمموعة  تقوم  حيث  ق��دمي��اً، 

من  ع��دد  اإىل  اإ�شافة  اأمامهم  اإع��داده��ا  بعد  باملهرجان  الزائرين  من  للراغبني 
املحالت التي تقوم بتقدمي عبوات الأع�شاب الطبية التي تدخل يف جمال الطب 

ال�شعبي، و�شناعة العطور وبهارات الطهي والقهوة والبخور، والأك�ش�شوارات .
 

ع�ضاق ال�ضيارات على موعد مع التميز يف رحايل العام القادم
ال�شيارات يف مدينة  2020 نقطة حتول لدى ع�شاق  القادم  العام  نهاية  ميثل 
ب��ع��ه��ٍد ج��دي��د يف عامل  ك��ب��رية  ح��ي��ث تب�شر  ن��وع��ي��ة  ال��ت��ي �شتحقق نقلة  رح��اي��ل 
ال�شيارات يف دولة الإمارات  ، لكونها �شتجدد املفهوم التقليدي ل�شوق  ال�شيارات 
كافة  ت�شم  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  متكاملة  كاملة  وجهة  لتقدم  امل��ت��ح��دة،  العربية 
وكالء ال�شيارات ومراكز خدماتهم يف مكان واحد، اإىل جانب العديد من املرافق 
ازدحام  عن  بعيدة  اآمنة  اأج��واء  �شمن  الرتفيهية،  وحتى  والت�شويقية  اخلدمية 

املدينة. 
وتتميز مدينة رحايل مبوقع ا�شرتاتيجي حيث متتد على م�شاحة 6 كلم مربع 
الدفع  ���ش��ي��ارات  ت�شمل  املبيعات،  بعد  م��ا  خ��دم��ات  م��ن  �شاملة  جمموعة  لت�شم 
النارية.  الدراجات  وحتى  واملعدلة  والكال�شيكية  الع�شرية  وال�شيارات  الرباعي 
ومركًزا  ال�����ش��ي��ارات  لفح�س  م�����ش��اراً  رح��اي��ل  مدينة  تت�شمن  ذل���ك،  على  ع���الوة 

من  وجمموعة  متميزة  متاجر  اإىل  بالإ�شافة  العائلة،  اأف���راد  جلميع  ترفيهًيا 
ال�شراء  عمليات  الذكية  التطبيقات  �شت�شّهل   قريب،  وعّما  واملطاعم.  املقاهي 

والفح�س و�شف ال�شيارات وغريها من الوظائف احليوية.
 و جتد يف “مدينة رحايل” كل ما تبحث عنه يف �شوق واحد، من �شالت العر�س 
والتطوير،  خدمات  البحث  اإىل مرافق  وامل��وؤمت��رات،  املعار�س  الفاخرة ومراكز 
املرافق  من  وغريها  العاملني،  �شكن  املوظفني،  تدريب  التخزين،  الت�شجيل، 
يراعي  بالغاً  ال�شيارات، على نحو خمطط تخطيطاً   املتعلقة بعامل  واخلدمات 

اأدق التفا�شيل.
ويتوقع النتهاء من امل�شروع نهاية العام القادم 2020 بعد اكتمال اأعمال البنية 
التحتية  حيث ت�شهد املرحلة الأوىل اإقباًل ملمو�شاً منذ بدء بداية ت�شليم قطع 
الأرا�شي يف �شهر يونيو، حيث مت حجز نحو %65 منها حتى الآن وفق �شروط 

اإيجارية متميزة. 
 لذا متثل “مدينة رحايل” فر�شة ا�شتثمارية رائعة من املوؤ�ش�شة العليا للمناطق 
القت�شادية املتخ�ش�شة “زونز �شكورب” املطور الرئي�شي للمناطق القت�شادية 
اأهم  من  املثايل  واملوقع  امل�شتوى  عاملي  التخطيط  ويعترب  الداعمة.  واأنظمتها 

العوامل التي تثمر عن اأف�شل عائد على ال�شتثمار مع اأقل خماطر ممكنة.

ال�ضوق ال�ضعبي يف ليوا الدويل عبق التاريخ واأ�ضالة املا�ضي 

مهرجان ليوا الدويل يوا�ضل فعالياته ال�ضائقة و�ضط اأجواء تاريخية ممتعة
ع�ضاق ال�ضيارات على موعد مع التميز يف رحايل العام القادم

اأرا�ضي دبي: اعتماد حممد بن را�ضد موازنة دبي اجلديدة يلبي التوقعات الطموحة لالإمارة

ويل عهد عجمان يقدم واجب العزاء 
يف وفاة خليفة �ضعيد م�ضبح الكتبي

•• عجمان-وام:

وعائلة  لأ�شرة  العزاء  واج��ب  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
الكتبي يف وفاة املغفور له خليفة �شعيد م�شبح حممد بن �شرور الكتبي .

– عن خال�س  العزاء مبنطقة احلميدية يف عجمان  – خالل زيارته خيمة  واأع��رب �شموه 
تعازيه و�شادق موا�شاته لأ�شرة الفقيد وذويه .. �شائال املوىل العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع 
رحمته ومغفرته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان . وقدم واجب 
واأحمد  احلاكم  بديوان  امل�شت�شار  ال�شرفاء  اأم��ني  عبداهلل  �شعادة   .. �شموه  جانب  اإىل  العزاء 

اإبراهيم الغمال�شي رئي�س مكتب ويل العهد وعدد من كبار ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني .

•• دبي-الفجر:

دبي  ل�شرطة  العامة  للقيادة  التابعة  اإ�شعاد  بطاقة  جلنة  وّقعت 
موظفي  تزويد  بهدف  دب��ي،  مطارات  موؤ�ش�شة  مع  تعاون  مذكرة 
حيث  دب���ي،  �شرطة  ت�شدرها  ال��ت��ي  “اإ�شعاد”،  ببطاقة  املوؤ�ش�شة 
يقدمها  التي  وامل��زاي��ا  واخل�شومات  العرو�س  البطاقة  تت�شمن 

القطاعان العام واخلا�س للموظفني بن�شب خمتلفة.
اللواء طيار  دبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  املذكرة من جانب  وقع 
اأحمد حممد بن ثاين، م�شاعد القائد العام ل�شوؤون املنافذ، فيما 

�شلطان اجلوكر،  ال�شيد ماجد  دبي،  موؤ�ش�شة مطارات  وقعها من 
نائب الرئي�س التنفيذي، ال�شوؤون املوؤ�ش�شية، بح�شور العميد علي 
عتيق بن لحج، مدير الإدارة العامة لأمن املطارات يف �شرطة دبي، 

وعدد من امل�شوؤولني من كال اجلانبني.
م��ن ح��ر���س الطرفني على دعم  ان��ط��الق��اً  امل��ذك��رة  وي��اأت��ي توقيع 
اجلهود  تكامل  نحو  و�شعياً  بينهما،  فيما  التعاون  اأوا�شر  وتعزيز 
وحر�شاً  امل�شرتكة،  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  وتنمية  اخل��ربات  وتبادل 
املتبادلة  املنفعة  يحقق  مب��ا  ال�شراكة  ع��الق��ات  تعزيز  على  اأي�شاً 
موظفي  ان�شمام  التفاهم  م��ذك��رة  وتتيح  امل�����ش��رتك��ة.   وامل�شالح 

املوؤ�ش�شة اإىل برنامج “اإ�شعاد” يف �شرطة دبي، حيث �شتزود �شرطة 
دبي موظفي املوؤ�ش�شة ببطاقة اإ�شعاد واإ�شعار بال�شركات واملوؤ�ش�شات 
املزايا ذاتها التي يح�شل عليها موظفو  التجارية ملنح موظفيهم 
البناءة  ال�شراكة  اإىل تعزيز دور  املذكرة  �شرطة دبي. كما وتهدف 
يف اإطار اإيجاد مبادرات وم�شاريع جمتمعية خالقة بني الطرفني، 
وتزويد  ال�شرطية  املعرفة  بن�شر  دب��ي  �شرطة  ق��ي��ام  على  وتن�س 
التي  وال��ك��ت��ي��ب��ات  وامل��ل�����ش��ق��ات  ب��ال��ن�����ش��رات  دب���ي  م��ط��ارات  موؤ�ش�شة 
الدروع  تبادل اجلانبني  اللقاء،  اأهدافها. ويف ختام  تدعم حتقيق 

التذكارية، متمنيني للجميع دوام التوفيق والنجاح.

جلنة املجل�س الوطني تنتهي من مناق�ضة م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن كلية ال�ضرطة

»اإ�ضعاد �ضرطة دبي« توقع مذكرة تعاون
 مع موؤ�ض�ضة مطارات دبي
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلار�س للخياطة الرجالية
رخ�شة رقم:CN 1041603 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

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

اخل�شراء لدارة العقارات
رخ�شة رقم:CN 1788596 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

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

ل�شجاد واملفرو�شات
رخ�شة رقم:CN 1028616 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1033526 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شام اني�س �شرف %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد را�شد احمد الدليل املهريي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد را�شد احمد الدليل املهريي من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد علي يو�شف فار�س %25
تعديل راأ�س املال/من null اىل 35000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3.50*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/حمل الزيات  
AL ZAYAT SHOP

اىل/حمل الزيات ذ.م.م
AL ZAYAT SHOP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1043931 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدول حنان ابو حم�شن %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شليمان خمي�س يعقوب القبي�شي من وكيل خدمات اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شليمان خمي�س يعقوب القبي�شي من من 0% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ابو حم�شن نظم الهدى من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ابو حم�شن نظم الهدى من 100% اىل %25

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة م�شفح لت�شليح ال�شيارات  

MUSAFFAH AUTO WORKSHOP
اىل/ور�شة م�شفح لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ارت كوليك�شن لعمال 

الملنيوم والزجاج
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1021098 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة وليد خالد العو�س %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة زيد مبارك �شامل علي املنهايل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك زايد �شاوى باروت احلرا�شي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/با�شتو�س التجارية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2436527 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شعيد احلاي خلفان بطي القبي�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عارف �شال ب�شري احمد �شال %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل احمد عبداهلل البلو�شي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

اإعــــــــــالن
لال�شت�شارات  ال�ش�����ادة/بلينوم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الينا  تقدموا  قد   CN رقم:1173145  رخ�شة  ذ.م.م  الدارية 

بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة في�شل عبدالقادر حممد دحو ل�شا�س %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ت�شهيل خلدمات رجال العمال ذ.م.م
TASHEEL BUSINESS SERVICES CENTRE LLC

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اك�شرب�س �شنابل بني يا�س 

هايرب ماركت ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1416546 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهيل ابوبكر عبداهلل املنهايل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالرحمن �شريابارامبيل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد �شيف علي املزروعي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرحمن �شريابارامبيل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ات�شالت لدارة املرافق ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1140735 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ات�شالت للخدمات القاب�شة ذ.م.م

ETISALAT SERVICES HOLDING LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ات�شالت �شريف�شز هولدينج اوف�شور ليمتد
ETISALAT SERVICES HOLDING OFFSHORE LIMITED

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ات�شالت للخدمات م.م.ح
Etisalat Services Fze

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ات�شالت للخدمات القاب�شة ذ.م.م
ETISALAT SERVICES HOLDING LLC

تعديل مدير/حذف را�شد خ�شيف را�شد علي النقبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

�ضرتات اند جو لتقنية قيا�س الداء- ذ م م
وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 

العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية 

ال�شادر بتاريخ 2019/12/26 بحل وت�شفية �شركة

�ضرتات اند جو لتقنية قيا�س الداء - ذ م م
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم

CN-2498080 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل 

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

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

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

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

اإع��������الن ت�ضفي�����ة �ضرك��������ة 

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

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

احمد ح�شني لبيع قطع غيار ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1103651 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

 �إعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة جي بيه اي انرتنا�شيونال 
انك )اجلن�شية: الوليات املتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
مبنى  حمدان-  �شارع  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع 
WTC ملك حكومة اأبوظبي ، �س.ب:52316( واملقيدة حتت رقم 
لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )3227(
القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 �د�رة �لت�سجيل �لتجاري

�المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة جود كري

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2337456 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة تنوير احمد خالق مياه %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شالح �شعبان �شالح �شعبان املن�شوري من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شالح �شعبان �شالح �شعبان املن�شوري من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شهاب الدين حممد اميان الدين %24
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل  �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/م�شبغة جود كري  
GOOD CARE LAUNDRY

اىل/م�شبغة جود كري ذ.م.م
GOOD CARE LAUNDRY LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فنار ال�شلع تنظيف وتلميع 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات رخ�شة رقم:2946828 

تعديل ا�شم جتاري من/فنار ال�شلع تنظيف وتلميع ال�شيارات  

FANAR AL SILA CAR CLEANING AND POLISHING

اىل/فنار ال�شلع لغ�شيل وتنظيف ال�شيارات

FANAR ALSILA CAR CLEANING AND WASHING

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

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

بلو مون خلدمات تنظيف املباين
رخ�شة رقم:CN 2662574 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

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

ملقاولت ال�شقالت
رخ�شة رقم:CN 1027909 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب الزراعية رخ�شة رقم:1125798 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد جوعان حممد م�شلم ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات  رخ�شة رقم:1659387 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل �شامل �شعيد �شلطان العمري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30 

اإلغاء اعالن �ضابق
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

املركز  على  بح�شولها  جديدا  اإجن��ازا  ال�شارقة  جامعة  حققت 
يف  الدولة  اأر���س  على  العاملة  اجلامعات  م�شتوى  على  الأول 
جمال الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك وذلك وفقا لت�شنيف 
على  اجل��ام��ع��ات  بت�شنيف  املتخ�ش�شة  )ال��ت��امي��ز(  م��وؤ���ش�����ش��ة 

م�شتوى العامل.
النعيمي،  ال��دك��ت��ور حميد جم��ول  الأ���ش��ت��اذ  �شعادة  ذل��ك  اأع��ل��ن 
تعمل  وال��ت��ي  اجلامعة  اأن  اأك��د  ال��ذي  ال�شارقة،  جامعة  مدير 
وفق التوجيهات وال�شيا�شات املنهجية التي و�شعها لها رئي�شها 

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة )حفظه اهلل تعاىل ورعاه(، 
الآفاق  ال��را���ش��خ يف  وال��ت��ق��دم  ال��دائ��م  بالتطوير  تق�شي  وال��ت��ي 
العاملية يف جميع املجالت، وهو ما ي�شكل اجلوهر الأ�شا�شي يف 

اأركان ومكونات خطتها ال�شرتاتيجية اخلم�شية.«
على  الأول  املركز  على  ال�شارقة  جامعة  ح�شول  اأن  واأ���ش��اف، 
م�شتوى اجلامعات العاملة على اأر�س الدولة يف جمال الفيزياء 
اجلامعة،   به  تفخر  اإجن��از جديد  هو  الفلك  وعلم  التطبيقية 
مو�شحا اأن الت�شنيف مت طبقا لأداء ق�شم الفيزياء التطبيقية 
البحوث  اأهمها عدد  الفلك وفقا لعدة معايري لعل من  وعلم 

 ،)Scopus( العلمية املن�شورة �شمن قاعدة بيانات �شكوب�س
وكذلك عدد القتبا�شات العاملية لهذه الأبحاث والتي تعتمدها 
يف  الباحثون  ين�شرها  التي  البحوث  جل��ودة  كموؤ�شر  املنظمة 
الفلك،  وعلم  التطبيقية  الفيزياء  جمال  يف  ال�شارقة  جامعة 
والفلك  التطبيقية  الفيزياء  ق�شم  �شمعة  اأي�شا  املعايري  ومن 
واأك���ادمي���ي���ة ال�����ش��ارق��ة ل��ع��ل��وم وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ف�����ش��اء والفلك 
اخلدمات  وكذلك  وال���دويل،  والإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على 
واخلدمات  ال�شت�شارات  خالل  من  للمجتمع  يقدمانها  التي 
البحثية التي تعمل على تنمية املجتمع وتطويره، اإىل جانب 
الدرا�شية  التعليمية من خالل تقييم اخلطط  العملية  جودة 

امل�شتوى  ينعك�س على  تنفيذها مبا  العلمية وكيفية  والربامج 
العلمي للطلبة واخلريجني يف اأ�شواق العمل.

من جانبه قال عميد كلية العلوم، الأ�شتاذ الدكتور نوار ثابت: 
“اأن ه���ذا الإجن����از ه��و ف���وز ج��دي��د جل��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ي�شجع 
طلبتها والعاملني فيها على م�شاعفة اجلهد لتحقيق املزيد، 
لأن  وال��ري��ادة،  التميز  نحو  بداية طريق طويلة وممتدة  وهو 
املناف�شة  بهذه  اخلو�س  �شوى  خيار  لنا  ولي�س  عاملية  املناف�شة 
ونبارك  توفيقه  على  اهلل  نحمد  ق���درات،  م��ن  اأوت��ي��ن��ا  م��ا  بكل 
عطائهم  بف�شل  حتقق  ال���ذي  الإجن����از  ه��ذا  الكلية  لأ���ش��ات��ذة 

املتوا�شل والدعم ال�شخي لإدارة اجلامعة«.  

•• دبي-وام:

عن  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
ال��ع��م��ل يف خ��دم��ات��ه��ا كافة  م��واع��ي��د 
امليالدية  راأ�����س  وع��ط��ل��ة  ليلة  خ���الل 
خدمات  وت�شمل   .2020 اجل��دي��دة 
املتعاملني  اإ����ش���ع���اد  م���راك���ز  ال��ه��ي��ئ��ة 
للتعرفة  اخلا�شعة  املركبات  ومواقف 
وح��اف��الت امل��وا���ش��الت ال��ع��ام��ة مرتو 
البحري  النقل  وو���ش��ائ��ل  دب��ي  وت���رام 
قيادة  ت��ع��ل��ي��م  وم���ع���اه���د  وم�����دار������س 
ال�شيارات وفح�س وت�شجيل املركبات.

و�شيتم تعطيل مراكز اإ�شعاد املتعاملني 
يوم الأربعاء 1 يناير 2020 على اأن 
يناير   2 اخلمي�س  ال��ع��م��ل  ُي�����ش��َت��اأن��ف 
الذكية  املراكز  �شتبقى  فيما   2020
يف اأم الرمول واملنارة وديرة والرب�شاء 
للهيئة  ال��رئ��ي�����س  وامل��ب��ن��ى  وال��ك��ف��اف 
خالل  ال�����ش��اع��ة  م���دار  ع��ل��ى  مفتوحة 
جمانية  و�شتكون  امل��ذك��ورة.  العطلة 
الطوابق  متعددة  امل��واق��ف  با�شتثناء 
ُي�شَتاأنف  اأن  على  يناير   1 الأرب���ع���اء 
يناير   2 اخل��م��ي�����س  ال��ت��ع��رف��ة  تفعيل 
2020. و�شتكون �شاعات عمل املرتو 
خ���الل ال��ع��ط��ل��ة اخل���ط الأح���م���ر من 
-12-31 الثالثاء  �شباحاً   5:00
ليل  منت�شف   12:00 اإىل   2019
1-1--2020..واخلط  الأرب���ع���اء 
الأخ�شر من 5:30 �شباحاً الثالثاء 
 12:00 اإىل   2019-12-31
-1-1 الأرب�������ع�������اء  ل���ي���ل  م���ن���ت�������ش���ف 
ف�شيعمل  دب����ي  ت����رام  2020..اأما 
من   2019-12-31 الثالثاء  يوم 

6:00 �شباحا اإىل 1:00 �شباح يوم 
اخلمي�س 2020-1-2.

الرئي�شة  املحطات  ح��اف��الت  �شتعمل 
�شوق  م��ث��ل   2020-1-1 الأرب���ع���اء 
اإىل  ����ش���ب���اح���اً   4:25 م����ن  ال����ذه����ب 
اليوم التايل الغبيبة  �شباح   12:59
 12:58 اإىل  ���ش��ب��اح��اً   4:14 م���ن 
���ش��ب��اح ال��ي��وم ال��ت��ايل ..اأم����ا املحطات 
من  ف�شتكون  ال�شطوة  مثل  الفرعية 
م�شاء   11:03 اإىل  �شباحاً   4:45
على  �شيعمل   C01 خ��ط  با�شتثناء 
مدار ال�شاعة وحمطة الق�شي�س من 
�شباح   12:08 اإىل  �شباحاً   4:31
اليوم التايل وحافالت حمطة القوز 
اإىل  �شباحاً   5:05 م��ن  ال�شناعية 
علي  جبل  وحمطة  م�شاًء   11:35
 11:30 اإىل  ���ش��ب��اح��ا   4:58 م���ن 

م�شاء.
للمرتو  املغذية  احل��اف��الت  و�شتعمل 
الرا�شدية مول الإمارات ابن بطوطة 
اأب���و هيل وات�����ش��الت من  ب��رج خليفة 
�شباح   1:10 وحتى  �شباحا   5:00
اأن جميع خطوط  التايل علماً  اليوم 
ل��ل��م��رتو �شوف  امل���غ���ذي���ة  احل����اف����الت 
ت��ت��زام��ن م��ع م��واع��ي��د عمل ورحالت 

املرتو.
وم��واع��ي��د ع��م��ل ح��اف��الت ع��رب املدن 
الغبيبة  مثل  ال��ت��ج��اري��ة  واحل��اف��الت 
خ��دم��ات��ه��ا ع��ل��ى م�����دار ال�����ش��اع��ة اإىل 
ال�����ش��ارق��ة ومن  حم��ط��ة اجل��ب��ي��ل يف 
4:36 �شباحاً وحتى 12:01 �شباح 

اليوم التايل اإىل اأبوظبي.
وتقدم املحطات الفرعية مثل حمطة 
حافالت ميدان الحتاد خدماتها من 

�شباح   1:25 وحتى  �شباحاً   4:25
ال�شبخة من  ال��ت��ايل وحم��ط��ة  ال��ي��وم 
�شباح   1:30 وحتى  �شباحاً   6:15
ال��ي��وم ال��ت��ايل وحم��ط��ة دي����رة �شيتي 
وحتى  ���ش��ب��اح��اً   5:35 م���ن  ���ش��ن��رت 
11:30 م�شاًء وحمطة الكرامة من 
6:29 �شباحاً وحتى 10:59 م�شاًء 
وحمطة ال��ن��ادي الأه��ل��ي م��ن 5:55 
م�شاء   10:15 وح����ت����ى  ����ش���ب���اح���ا 
ال�شارقة  كخط  اخلارجية  واملحطات 
وحتى  �شباحا   5:30 من  -التعاون 
من  عجمان  وخ��ط  م�شاء   10:00
4:30 �شباحاً وحتى 11:00 م�شاًء 
�شباحاً   5:23 م��ن  الفجرية  وخ��ط 
خط  ..و�شيعمل  م�شاء   9:39 وحتى 
حتا من 5:30 �شباحاً وحتى 9:30 

م�شاًء.

البحري  ال��ن��ق��ل  و����ش���ائ���ل  و���ش��ت��ع��م��ل 
كما   2019-12-31 ال���ث���الث���اء 
حمطات  يف  امل����ائ����ي  ال���ب���ا����س  ي���ل���ي: 
امل���اري���ن���ا م���اري���ن���ا م����ول م���اري���ن���ا ووك 
بروميناد  م���اري���ن���ا  ت���ريا����س  م���اري���ن���ا 
 8:00 ح��ت��ى  ���ش��ب��اح��اً   10:00 م��ن 
 DC2  م�����ش��اء ..و���ش��ت��ع��م��ل ال���ع���ربة
 2:00 اإىل  ����ش���ب���اح���ا   8:00 م����ن 
ظ��ه��را ..و���ش��ت��ع��م��ل حم��ط��ة اجل���داف 
دبي  قناة  حمطة   – البحري  للنقل 
قناة  وحمطة  ظهرا   12:15 املائية 
دبي املائية – حمطة اجلداف للنقل 

البحري 2:10 ظهرا.
 2020-1-1 الأرب�����ع�����اء   ي����وم  اأم�����ا 
املائي  البا�س  عمل  مواعيد  ف�شتكون 
كالتايل: حمطات املارينا مارينا مول 
مارينا  ت��ريا���س  م��اري��ن��ا  م��اري��ن��ا ووك 

اإىل  ظ��ه��را   12:00 م��ن  ب��روم��ي��ن��اد 
..و�شتعمل  الليل  منت�شف   12:00
�شباحا   8:00 م��ن   DC2 ال��ع��ربة 
..و�شتعمل حمطة  م�شاء   9:30 اإىل 
– حمطة  ال��ب��ح��ري  للنقل  اجل����داف 
اإىل  ظهرا   12:15 املائية  دب��ي  قناة 
دبي  ق���ن���اة  وحم���ط���ة  م�����ش��اء   5:45
للنقل  اجل������داف  – حم��ط��ة  امل���ائ���ي���ة 
 7:40 اإىل  ظ��ه��را   2:10 ال��ب��ح��ري 

م�شاء.
و�شيكون العمل يف فريي دبي الثالثاء 
كالتايل: حمطة    2019-12-31
�شباحاً   11:00 ال�����ش��اع��ة  الغبيبة 
مارينا  دب���ي  حم��ط��ة  ظ��ه��راً   1:00
ظهرا   1:00 ���ش��ب��اح��ا   11:00
3:00 ع�شرا و5:00 م�شاء ..ومن 
حم��ط��ة ال��غ��ب��ي��ب��ة ل��ل��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري - 

لالأحياء  ال�������ش���ارق���ة  م���رب���ى  حم��ط��ة 
اإىل  ����ش���ب���اح���ا   7:00 م����ن  امل���ائ���ي���ة 

م�شاء.  5:00
و���ش��ي��ع��م��ل ال���ف���ريي الأرب����ع����اء 1-1-
الغبيبة  حمطتا  ك��ال��ت��ايل:   2020
ظهراً   1:00 ال�������ش���اع���ة  وم����اري����ن����ا 
5:00 م�شاء و6:30  3:00 ع�شراً 
للنقل  الغبيبة  حمطة  ..وم��ن  م�شاء 
ال�شارقة  م��رب��ى  حم��ط��ة   - ال��ب��ح��ري 
لالأحياء املائية من 2:00 ظهرا اإىل 
10:30 م�شاء ..و�شيعمل الفريي يف 
حمطة �شارع ال�شيخ زايد من 4:00 

ع�شرا اإىل 10:00 م�شاء.
و�شتعمل العربات الثالثاء 12-31-
الرتاثية  ال��ع��ربة  كالتايل:   2019
حمطات خور دبي  �شوق دبي القدمي 
ب��ن��ي ي��ا���س ال�����ش��ي��ف ال��ف��ه��ي��دي �شوق 

 7:00 م��ن  ال�شبخة  ال��ق��دمي  دي����رة 
..والعربة  م�شاء   8:00 اإىل  �شباحا 
املكّيفة -اجلداف دبي في�شتفال �شيتي 
م�شاء   8:00 ���ش��ب��اح��ا   7:00 م���ن 
من  كذلك  املكّيفة  العربة  ..و�شتعمل 
 2:00 اإىل  �شباحا   1:00 ال�شاعة 
 2020-1-1 الأرب���ع���اء  ي���وم  ���ش��ب��اح 
يوم  الكهربائية  ال��ع��ربة  ..و���ش��ت��ع��م��ل 
يف   2019-12-31 ال����ث����الث����اء 
ع�شرا   4:00 م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة 

اإىل 12:00 منت�شف الليل.
و���ش��ي��ك��ون ع��م��ل ال����ع����ربات الأرب����ع����اء 
العربة  ك���ال���ت���ايل:   2020-1-1
الرتاثية حمطات خور دبي �شوق دبي 
الفهيدي  ال�شيف  يا�س  بني  ال��ق��دمي 
����ش���وق دي�����رة ال���ق���دمي ال�����ش��ب��خ��ة من 
 12:00 اإىل  ���ش��ب��اح��ا   10:00
�شارع  ..وحم����ط����ة  ال���ل���ي���ل  م��ن��ت�����ش��ف 
ال�����ش��ي��خ زاي����د ل��ل��ع��ربة ال��رتاث��ي��ة من 
م�شاء   10:00 اإىل  ع�شرا   4:00
-اجلداف  املكّيفة  العربة  ..و�شتعمل 
اليوم  ه���ذا  يف  �شيتي  في�شتفال  دب���ي 
 12:00 اإىل  �شباحا   10:00 م��ن 
الكهربائية  والعربة  الليل.  منت�شف 
اإىل  م�����ش��اء   6:00 م��ن  خليفة  ب���رج 
11:00 م�شاء حمطة فندق الق�شر 
 11:30 م��ن  م��ول  دب��ي  اإىل حمطة 
حمطة  م�شاء   11:00 اإىل  �شباحا 
ب��رج ب���الزا رح���الت ذه��اب��ا واإي��اب��ا من 
 11:00 اإىل  ���ش��ب��اح��ا   11:30
القرية العاملية ال�شيف بني يا�س دبي 
ع�شرا   4:00 م��ن  �شيتي  في�شتفال 

اإىل 12:00 منت�شف الليل.

•• اأبوظبي-الفجر:

متّكنت موؤ�ش�شة »حتقيق اأمنية«  من حتقيق اأمنية ال�شاب �شامل )17 �شنة( 
الفيديو  اأف��الم  لتنمية موهبته يف جمال ت�شوير  يف احل�شول على كامريا 
بن  حممد  بن  حمدان  جائزة  مع  بالتعاون  وذل��ك  الفوتوغرافية  وال�شور 

را�شد اآل مكتوم الدولية للت�شوير ال�شوئي .
والتطوير،  البحوث  ق�شم  رئي�س  ال�شو،  م�شطفى  حممد  ال�شيد  وا�شتقبل 

وال�شيدة عال خلف، اأخ�شائي بحوث وتطوير لدى جائزة حمدان بن حممد 
و�شوله  لدى  �شامل  ال�شاب  ال�شوئي  للت�شوير  الدولية  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
يف  اأمنية«  »حتقيق  موؤ�ش�شة  مكتب  مدير  ال�شيداوي،  �شمر  ال�شيدة  برفقة 
الدورات  ع��ن  ف�شاًل  واأه��داف��ه��ا،  باجلائزة  احل�شور  بتعريف  وق��ام��وا  دب��ي. 

والندوات التي ُتوفّرها جلميع ُع�شاق الت�شوير بكافة اأنواعه.
الرحمن  عبد  ط��ارق  ال�شيد  الأو���ش��ط  ال�شرق  نيكون  �شركة  ممثل  ق��ام  كما 
نوعني من  واٍف عن  �شرٍح  تقدمي  الكامريات مع  اأن��واع  �شامل على  بتعريف 

ورافق  بينها.  من  لالختيار  اأمامه  املجال  لإف�شاح  املُمّيزة  نيكون  كامريات 
اجلميع �شامل اإىل متاجر املحالت الكربى يف دبي مول حيث اختار كامرية 
وطريقة  القوية  عد�شاتها  وق��درة  مُبميزاتها  اإعجابه  بعد  د850-  نيكون 

ا�شتخدامها.
»حتقيق  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي،  هاين  قال  اخل�شو�س  وبهذا 
اإدارة جائزة حمدان بن  اإىل  اأتقّدم بال�شكر والتقدير  اأن  »اأود  اأمنية« قائاًل: 
حممد بن را�شد اآل مكتوم الدولية للت�شوير ال�شوئي وفريق عمل البحوث 

والتطوير، واإىل �شركة نيكون على تعاونهم الكبري وكرمهم بتحقيق اأمنية 
�شامل لتنمية موهبته، ومنحه ذكريات ل ُتن�شى على الأمد البعيد«.

املُبذولة  اجل��ه��ود  بكافة  اأ�شيد  اأن  �شوى  امل��ق��ام  ه��ذا  يف  ي�شعني  »ل  م�شيفاً: 
النبيلة يف عام  املوؤ�ش�شة  اأه��داف  ومن جميع اجلهات مل�شاعدتنا على حتقيق 
الأطفال  اأمنيات  لتحقيق  الإن�شانية  ُمبادراتنا  دعم  يف  واملُ�شاهمة  الت�شامح، 
على  وال�شعادة  البهجة  اإدخ��ال  من  والتمّكن  واق��ع،  اإىل  وترجمتها  املر�شى 

قلوبهم ».

•• دبي-الفجر:

حما�شرة  ال�شبت  الأول  اأم�����س  وال���رتاث  للثقافة  امل��اج��د  جمعة  مركز  نظم 
بعنوان: قراءة النقود الإ�شالمية، قدمها الأ�شتاذ عبد اهلل بن جا�شم املطريي 

خبري امل�شكوكات الإ�شالمية، وح�شرها جمع غفري من الباحثني واملهتمني.
التاريخ  واأهمية  النقود،  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  املحا�شرة  تهدف   

امل�شتنبط منها، بالإ�شافة اإىل التعريف بقيمتها املادية والآثارية.

للنقود،  الإن�����ش��ان  ا�شتخدام  ب��داي��ات  ع��ن  باحلديث  املحا�شرة  امل��ط��ريي  ب��داأ   
والأ�شكال التي كانت عليها، وقال: “ املال حمرك احلياة، ومن خالل النقود 
اأن نتعرف على احل�شارات، ونقراأ القوة التي كانت عليها  التاريخية ميكننا 
الأمم، �شواء القوة ال�شيا�شية، اأو القت�شادية، اأو الثقافية اأو الفنية، كل ذلك 

من خالل قطعة نقدية قد ل يتعدى قطرها 18 ملم«.
 وتناول املطريي تاريخ النقود منذ بداية ظهورها حينما  كانت عملة ت�شبه 
حبة الفا�شولياء مروراً بتطورها يف زمن الإغريق والرومان والبيزنطيني، 

اإىل الع�شور الإ�شالمية
التاريخية  الآث���ار  ال��ن��ق��ود، كما ذك��ر  ت��اري��خ �شك  ال��ع��رب يف  اإىل دور  واأ���ش��ار   .
وقوالب �شك النقود التي اكُت�شفت يف مليحة واأم القيوين، مما يدل على اأن 

دولة الإمارات العربية املتحدة كان لها ن�شيب من تاريخ �شك النقود.
 وبنّي املطريي دوَر النقود يف ت�شحيح الأخطاء التاريخية من خالل كتابة 
التاريخ واملكان وا�شم احلاكم عليها، كما بني دللة جودة ال�شناعة على قوة 
تزوير  اإىل  البع�س  تدعو  كانت  التي  الأ�شباب  اإىل  ونبه  البلد،  يف  القت�شاد 

الدنانري الذهبية، اأو طالء الف�شة بالذهب، اأو نق�س وزنها.
وقد عر�س املطريي مناذج من قطع النقود الأ�شلية الف�شية والذهبية التي 

اأثارت اإعجاب اجلمهور.
 ويف ختام املحا�شرة كرم د. حممد كامل مدير املركز الأ�شتاذ عبد اهلل املطريي 
على اأدائه املتميز، وعر�شه النماذج الأ�شلية للنقود من جمموعته اخلا�شة. 

ك��م��ا ج���رى ت��وزي��ع ال�����ش��ه��ادات ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ني، وال��ت��ق��اط ���ش��ورة تذكارية 
جماعية.

طرق دبي تعلن مواعيد خدماتها خالل ليلة وعطلة راأ�س ال�ضنة امليالدية 2020

بالتعاون مع جائزة حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم الدولية للت�ضوير ال�ضوئي

ّقق اأمنية ال�ضاب �ضامل باحل�ضول على كامريا للت�ضوير »اأمنية« حتحُ

مركز جمعة املاجد ي�ضتعر�س تاريخ النقود الإ�ضالمية

جامعة ال�ضارقة تفوز باملركز الأول على م�ضتوى الدولة يف جمال الفيزياء التطبيقية وعلم الف�ضاء والفلك 
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بغداد  لدى  اليابان  �شفري  مع  �شالح  برهم  العراقي  الرئي�س  بحث 
ناوفومي ها�شيموتو رف�س اأي تدخل خارجي يف ال�شيا�شة الداخلية 
العالقات  اأهمية  “تناولت  املباحثات  اإن  بيان عراقي  . وقال  للعراق 
بني العراق واليابان و�شبل الرتقاء بها يف املجالت كافة، ف�شاًل عن 

ال�شتفادة من اخلربات اليابانية يف عملية اإعادة الإعمار«.
وطبقا للبيان ، مت التاأكيد على �شرورة “دعم ا�شتقرار العراق وجتاوز 
التحديات احلالية باحرتام اإرادة ال�شعب العراقي يف الإ�شالح ورف�س 

اأي تدخل خارجي يف ال�شيا�شة الداخلية«.
ه��ذا ون��ف��ى م�شدر يف ال�����ش��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة ب��ال��ع��راق، م��ا مت تناقله 
اخلارجية  لوزير  ب�”ال�شرية”  و�شفت  زي���ارة،  عن  الأول  اأم�س  ي��وم 
الأ�شد”  “عني  قاعدة  ل�شيما  البالد،  اإىل  بومبيو  مايك  الأمريكي 

ب�شمال بغداد.
هناك  تكن  “مل  الإل��ك��رتوين:  اليوم”  “رو�شيا  ملوقع  امل�شدر  وق��ال 
زيارة لبومبيو اأم�س للعراق، وما حتدثت عنه بع�س و�شائل الإعالم 
موؤ�ش�شة  اأع��ل��ى  ومُي��ث��ل  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  بومبيو  �شحيحاً.  ي��ك��ن  مل 

دبلوما�شية، واأن زار العراق ف�شيزوره ب�شكل علني«.
الأمريكية  باأن وزير اخلارجية  اأف��ادت  اإع��الم عراقية  وكانت و�شائل 

مايك بومبيو قد زار العراق ب�شكل �شري يوم ال�شبت اأم�س الأول.

املر�شح  العاج  �شاحل  يف  للتمرد  ال�شابق  الزعيم  �شورو  غييوم  وع��د 
�شد  املقاومة”  ب�”تنظيم  اأم�س   2020 يف  الرئا�شية  لالنتخابات 
اإىل  للعودة  فا�شلة  بعد حماولة  باري�س  وات��ارا من  احل�شن  الرئي�س 
�شاحل العاج. واأعلن يف حديث ل�شحيفة “لو جورنال دو دميان�س”، 
“كنت ول اأزال املر�شح لرئا�شة اجلمهورية. �شاأنظم املقاومة كما فعل 
�شيا�شية”  مقاومة  فقط  “اأنها  وتابع  لندن«.  من  ديغول  اجل��رال 
بعد اتهامه بالتح�شري ل”مترد مدين وع�شكري” لال�شتيالء على 
ال�شلطة. وكان �شورو، الرئي�س ال�شابق للجمعية الوطنية )الربملان( 
الذي ل يزال نائبا فيها، رئي�س الوزراء ال�شابق عدل عن العودة اإىل 

�شاحل العاج يف 23 من اجلاري بعد غياب دام �شتة اأ�شهر.
بحقه  دولية”  توقيف  “مذكرة  ال��ع��اج  �شاحل  يف  الق�شاء  واأ���ش��در 
عندما كانت طائرته تغري وجهتها عائدة اإىل اأوروبا بتهمة “حماولة 
امل�شا�س بهيبة الدولة«. ونفى �شورو هذه التهامات موؤكدا اأنه �شحية 
“تالعب كما ح�شل مع لول يف الربازيل لبعاده عن ال�شباق لتويل 
الأ�شهر  اأم�شى  حيث  باري�س  م��ن  م���ذاك  وع���اد  ال��رئ��ا���ش��ة«.  من�شب 
اأنه  البقاء فيها. واأكد  اأنه ينوي  ال�شتة الأخرية مو�شحا لل�شحيفة 

مل “يطلب م�شاعدة خا�شة من باري�س ومل يت�شل بالليزيه«.
يف  كان  ال��ذي  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  املعار�س  واتهم 
اإن  القول  ب”عدم  ال��ب��الد،  اىل  عودته  حماولة  ع�شية  العاج  �شاحل 
احرتام الدميوقراطية يف افريقيا اأمر مهم«. واأ�شاف “كنت اآمل اأن 

يكون لرئي�س مثله �شجاعة ون�شجا اأكرب للقيام بذلك«.

اأعلنت الرئا�شة الأوكرانية اأن عملية تبادل اأ�شرى كبرية جارية اأم�س 
بني كييف والنف�شاليني املوالني لرو�شيا يف �شرق اأوكرانيا.

حترير  “عملية  اأن  “تويرت”  ع��ل��ى  ح�شابها  يف  ال��رئ��ا���ش��ة  وك��ت��ب��ت 
يف  مايور�شكي  يف  التفتي�س  نقطة  عند  ب��داأت  حمتجزين  اأ�شخا�س 
مبا�شر  ب�شكل  الرئا�شة  بّثتها  م�شاهد  واأظهرت  دونيت�شك«.  منطقة 
منطقة  اإىل  ت�شالن  النف�شاليني  مناطق  م��ن  قادمتني  حافلتني 
اودرادي��ف��ك��ا يف  ب��ل��دة  ق���رب  اأوك��ران��ي��ني  خا�شعة حل��م��اي��ة ع�شكريني 
املنطقة اخلا�شعة ل�شيطرة كييف، على بعد حوىل ع�شرة كيلومرتات 
ب�شكل  بالو�شول  لل�شحافيني  ُي�شمح  ومل  الأم��ام��ي��ة.  اجلبهة  م��ن 

مبا�شر اإىل هذه املنطقة.
اأي م��ن ال��ط��رف��ني ع��ن ع���دد وه���وي���ات الأ����ش���رى الذين  ومل ي��ع��ل��ن 
�شخ�س  مئة  م��ن  اأك��رث  العملية  ت�شمل  اأن  ُيتوقع  لكن  تبادلهم  مت 
ومل  اأوك��ران��ي��ة  اإع��الم  و�شائل  اأوردت��ه��ا  معلومات  وبح�شب  باملجمل. 
باإطالق  اأ�شا�شي  ب�شكل  النف�شاليون  يقوم  فقد  ال�شلطات،  توؤكدها 
و�شحافيني  نا�شطني  اإىل  بالإ�شافة  اأوكرانيني،  حرب  اأ�شرى  �شراح 

موؤيدين لكييف.

عوا�صم

بغداد

 

باري�س

اخلارجية الفل�ضطينية: هدم املنازل 
وتهجري ال�ضكان جرمية حرب

•• رام اهلل-وكاالت

الحتالل  اإن  الأح���د  اأم�����س  الفل�شطينية  وامل��غ��رتب��ني  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
الإ�شرائيلي يرتكب “جرائم حرب” بحق الفل�شطينيني عرب ت�شعيد �شيا�شات 
هدم املنازل. واأكدت ال��وزارة، يف بيان �شحايف، اأن هدم املنازل “جرمية حرب” 
م�شوؤول  ك��ل  ملحا�شبة  العمل  توا�شل  واأن��ه��ا  ال��دول��ي��ة،  اجلنائية  املحكمة  وف��ق 

اإ�شرائيلي �شاهم يف ارتكاب هذه اجلرمية.
ال�شوؤون  تن�شيق  مكتب  ع��ن  ال�����ش��ادر  ال�شهري  التقرير  اإىل  ال����وزارة  واأ���ش��ارت 
هدمت  “اإ�شرائيل”  اأن  الذي اأظهر  “اوت�شا”  الإن�شانية التابع لالأمم املتحدة 
ال�شرقية خالل  القد�س  فيها  الغربية، مبا  ال�شفة  617 مبنى يف  اأو �شادرت 
اإن  ال���وزارة،  وقالت  فل�شطينياً.   898 تهجري  اإىل  اأدى  ما  وه��و   ،2019 ع��ام 
“هذه الأرق��ام التي متثل زي��ادة بلغت 35 % باملقارنة مع الفرتة نف�شها من 
عام 2018، تعد دلياًل جديداً على اأن “اإ�شرائيل” توا�شل الخالل بواجباتها 
جتاه املواطنني الفل�شطينيني حتت الحتالل«. ونبهت اإىل اأن القانون الدويل 
اخلدمات  جميع  بتقدمي  ب��الح��ت��الل  القائمة  ال��ق��وة  ال��ت��زام  ���ش��رورة  “يوؤكد 
وتقدمي  احل��ي��اة  وت�شهيل  التحتية  البنية  ي�شمل  مب��ا  للمواطنني،  ال��الزم��ة 
وعليه  لل�شكان،  الطبيعي  والنمو  احلاجة  �شمن  للبناء  الالزمة  الرتاخي�س 
فاإن عملية هدم املنازل املتوا�شلة تتناق�س متاًما مع امل�شوؤوليات التي تتحملها 
اإ�شرائيل«. واأ�شارت اخلارجية الفل�شطينية اإىل اأن “اإ�شرائيل” تفر�س تعقيدات 
فال�شبب  ذلك،  ورغم  املنازل،  لبناء  تراخي�س  الفل�شطينيني  منح  على  �شديدة 

لهدم املنازل ل يعود يف جميع احلالت لعدم توفر الرتاخي�س.

اأغنياء وفقراء ي�ضعرون باملعاناة نف�ضها

مبادرات فريدة ولدت من رحم النتفا�ضة يف لبنان

الك�ضف عن تفا�ضيل التجنيد الرتكي لل�ضوريني

القوات الرتكية جتدد ق�ضفها على قرى �ضمال الرقة
•• بريوت-وكاالت:

اأفاد املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان، اأم�س الأحد، نقاًل 
مواٍل  م�شلح   300 اأن  باملوثوقة،  و�شفها  م�شادر  عن 
اإىل  و�شلوا  وق��د  ليبيا،  اإىل  �شوريا  من  انتقلوا  لرتكيا 

العا�شمة طرابل�س للقتال مع قوات الوفاق الليبية.
يف  يتدربون  ���ش��وري  جمند   1000 “نحو  اأن  واأ���ش��اف 
الليبية، مو�شحاً  الوفاق  مع�شكرات تركية لدعم قوات 
كراتب  دولر   2000 ب�  ال�شوري  املقاتل  اإغ��راء  اأن��ه مت 
للقتال يف ليبيا، وكلما طالت املدة كلما زاد الراتب الذي 

يتلقاه املقاتل«.
كما بني املر�شد اأن “عدداً كبرياً من املجندين واملقاتلني 
“حزم”  اإىل ليبيا هم من ف�شيل حركة  الذين انتقلوا 
التي مت حلها قبل عدة �شنوات”، م�شيفاً اأنه ح�شل على 
�شوت  فيه  يظهر  الأ�شخا�س  لأح��د  �شوتية  ت�شجيالت 
اأحد املقاتلني املوالني لرتكيا يتحدث مع جمموعة من 
اإىل  اإذا كانوا على ا�شتعداد للرحيل غداً  املجندين عما 

طرابل�س الليبية انطالقاً من عفرين ال�شورية.
ال�شاعة  يف  “�شنتحرك  املر�شد،  بح�شب  املقاتل،  وق��ال 
العا�شرة �شباحا من عفرين. ونحن ل�شنا عبدة الدولر 
ولكن الظروف والديون التي مررنا بها تدفعنا اإىل فعل 

هذا«.
واأكدت امل�شادر، اأنه “يف حال مقارنة ال�شور التي تظهر 
املقاتلني  ه����وؤلء  اأن  �شيت�شح  ل��ل��خ��رائ��ط،  غ��وغ��ل  ع��ل��ى 

مليئة  ���ش��الًل  خمابز  وو�شعت  جم��ان��اً،  الطعام  تقدمي 
اإليه.  ونظم جمموعة من مطوري  باخلبز ملن يحتاج 
مواقع اإلكرتونية تطبيقاً يحمل ا�شم “كيفك اأو خيك” 
عند  وك��ت��ب  دع����م.  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  م���ن  ب���ني  للتن�شيق 

الإعالن عن التطبيق “ل تياأ�س، ل�شت وحيداً«.
اأن تلك اجلهود نابعة يف جزء منها من  الكاتبة  وت��رى 
عدة  تخطي  على  اللبنانيني  �شاعدت  التي  املبادرة  روح 

••وا�صنطن-بريوت-وكاالت:

ترى �شارة ديب، حمررة لدى وكالة “اأ�شو�شييتد بر�س” 
النظام الطائفي يف لبنان يقاومون  املنتف�شني �شد  اأن 

الياأ�س عرب التكاتف فيما بينهم. 
�شاين�س  “كري�شتيان  م��وق��ع  ن�����ش��ره  ت��ق��ري��ر  يف  ول��ف��ت��ت 
مونيتور” الأمريكي، اإىل اأنه فيما تتوا�شل احتجاجات 
اأخذ النا�س من جميع الطوائف  �شد الف�شاد يف لبنان، 

يف دعم بع�شهم. 
ت��ط��ب��ي��ق وات�س  ب���ني جم��م��وع��ة ع��ل��ى  اأمل����ت  ال��ه��ل��ع  ودب 
نتيه  ع��ن  اأح��ده��م  اأع��ل��ن  عندما  احتجاجات،  تنظم  اآب 

النتحار لأنه مل يعد با�شتطاعته اإعالة اأطفاله. 
لطفلني  اأب  انتحار  عقب  ال�شتغاثة  تلك  ج��اءت  وق��د 
املعاناة  عمق  م��دى  ب�شاأن  قلقاً  واأث��ار  اللبنانيني،  �شدم 

املعي�شية يف لبنان. 
واحد  ���ش��ق��ري،  حم��م��د  ب�شرعة  حت���رك  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
هند�شة  وط��ال��ب  املجموعة  تلك  ي�شكلون  ع�شرات  م��ن 
الرجل  ل�شالح  تربعات  حملة  اأ�شدقائه  مع  معمارية، 
ع��رب و�شائل  اإع��الن��اً  ي��ع��ان��ون مثله. ون�����ش��روا  واآخ��ري��ن 
لتتبع  بيانات  ج���داول  وو���ش��ع��وا  الجتماعي  التوا�شل 

التربعات. 
ومع دخول النتفا�شة اللبنانية �شهرها الثالث، اأ�شرت 
الأزمة القت�شادية باجلميع. فقد ارتفعت وترية ت�شريح 
العاملني، وبات تخفي�س الرواتب اأمراً معتاداً، وو�شعت 
ارتفاع  والأ���ش��ع��ار يف  ال�����ش��ح��وب��ات،  ع��ل��ى  �شقفاً  ال��ب��ن��وك 
م�شتمر. ومع ف�شل ال�شيا�شيني يف اإيجاد خمرج لالأزمة، 
جلاأ اللبنانيون اإىل ما عتادوا عليه خالل حروب واأزمات 

ل  البع�س،  بع�شهم  على  اليوم  يعتمدون  اإنهم  �شابقة. 
على الدولة. 

وقال �شقري: “و�شلنا اإىل و�شع مل يعد فيه اللبنانيون 
قادرين على �شراء طعام لأطفالهم، اأو �شداد اإيجاراتهم«. 
اإقناع �شديقهم اليائ�س  وا�شتطاع �شقري مع جمموعته 
للعدول عن النتحار، رغم اأنه رف�س ا�شتالم تربعات. 
ال�شهر  ح��ت��ى  ف��ق��دم��ت،  حملتها،  امل��ج��م��وع��ة  ووا���ش��ل��ت 
احل��ايل، اأم���واًل واأغ��ذي��ة ومالب�س وم��وؤن حل��وايل 58 
عائلة، من بينها اأ�شرة ت�شتخدم ال�شموع لأنها غري قادرة 

على �شداد فاتورة الكهرباء.
وفيما �شاء الو�شع القت�شادي يف لبنان خالل ال�شنوات 
الأخرية، جلاأ النا�س اإىل طرق ماألوفة لتقدمي امل�شاعدات، 
دعم  اأو  وكنائ�س،  مل�شاجد  التابعة  اخلريية  كاجلمعيات 
اأو توزيع  بع�شهم البع�س من خالل التنازل عن ديون 

اأطعمة. وقد كرثت بالفعل تلك املبادرات.
وقد اأثارت الحتجاجات موجة م�شاعدات وتعبئة و�شط 
الراأي العام. و�شاعدت اأجواء عيد امليالد يف اإطالق عدد 
من احلمالت جلمع اأطعمة ومالب�س �شتوية وخطوط 
اقت�شادية  اأزم�����ات  م���ن  ي��ع��ان��ون  لأ���ش��خ��ا���س  م�����ش��اع��دة 

وعاطفية ظهرت يف كل مكان.
للتربع  ت��ن��زي��الت، وو���ش��ع��ت �شناديق  واأج����رت حم��الت 
اأو اأموال. وح�شت اإعالنات تلفزيونية النا�س  مبالب�س 

على حزم حقائب للتربعات عو�س حقائب لل�شفر. 
و�شجع اإعالن اآخر املغرتبني اللبنانيني القادمني لزيارة 
لتقدميها  و�شلع”  “اأدوية ومالب�س  الوطن على جلب 

للمحتاجني لأن “لبنان بحاجة للم�شاعدة«.
اللبنانية  املطاعم  بع�س  لعر�س  امل��ق��ال  كاتبة  وت�شري 

ذلك  يف  تقريباً  �شهر  منذ  جت��ري  اإن�����ش��اءات  “هناك  اأن 
جتهيزه  على  تعمل  كانت  تركيا  اأن  يعني  م��ا  املع�شكر، 

ل�شتقباله عنا�شر الف�شائل املوالية لها«.
وكان املر�شد ال�شوري، قد اأفاد اأن ف�شائل �شورية موالية 
لرتكيا افتتحت مراكز لت�شجيل من يرغب يف النتقال 

املدخل  تعد  التي  ال��دي��ن  �شالح  منطقة  يف  يتجمعون 
على  راق��ي��ة  منطقة  وه��ي  الليبية،  للعا�شمة  اجلنوبي 

الأغلب حيث تظهر بها بع�س الق�شور«.
لرتكيا  امل��وال��ون  “امل�شلحون  اأن  ق��ائ��اًل:  املر�شد  وتابع 
م�شيفاً  التكبايل يف طرابل�س”،  متمركزون يف مع�شكر 

اأزمات �شابقة، منها حرب اأهلية دامت 15 عاماَ، وعدة 
حروب مع اإ�شرائيل دمرت البنية التحتية والقت�شاد. 

“ولدت  نف�شية  اأخ�����ش��ائ��ي��ة  ع��ط��وي،  م��اي��ا  ح�شب  ل��ك��ن 
للجميع،  ما  �شيء  فريدة...هناك  جتربة  الحتجاجات 
�شواء اأيدوا الثورة اأو عار�شوها. ي�شعر اليوم اللبنانيون، 
�شعور   ، نف�شها  املعاناة  يت�شاركون  باأنها  وفقراء،  اأغنياء 

م�شرتك بالفقدان«. 

اإىل ليبيا، للقتال يف �شفوف حكومة الوفاق املتمركزة يف 
العا�شمة، طرابل�س. 

هذا وجددت القوات الرتكية ق�شف قرى يف حميط بلدة 
عني عي�شى بريف الرقة ال�شمايل، دون ورود معلومات 

عن خ�شائر ب�شرية حتى الآن.
ور�شد املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان، ق�شفاً مدفعياً 
نفذته القوات الرتكية والف�شائل املوالية لها، ا�شتهدف 
�شمال  عي�شى  ع��ني  ب��ري��ف  واخل��ال��دي��ة  العري�شة  ق��رى 
حمافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خ�شائر ب�شرية، 

كما ذكر يف بيان اأم�س الأحد.
واأ�شاف البيان اأنه خالل الأيام املا�شية حدثت مواجهات 
بني قوات �شوريا الدميقراطية والقوات الرتكية، حيث 
يف  الرتكية  للقوات  موقعاً  على  �شاروخاً  ق�شد  اأطلقت 
ل��رتد عليه  ال�شمايل،  ال��رق��ة  بريف  ع��ني عي�شى  حم��ور 
ا�شتهدف  مكثف  ���ش��اروخ��ي  بق�شف  ال��رتك��ي��ة  ال��ق��وات 
اأماكن اإطالق ال�شاروخ، دون ورود معلومات عن خ�شائر 

ب�شرية. 
ولفت اإىل ا�شتهدافات مكثفة على حماور واقعة بريف 
الرقة ال�شمايل، بني القوات الرتكية والف�شائل املوالية 
الدميقراطية من جانب  �شوريا  وق��وات  لها من جانب 
الثقيلة  بالر�شا�شات  ال���ش��ت��ه��داف��ات  ج��رت  حيث  اآخ���ر، 
حمور  على  وت��رك��زت  ال�شاروخية،  القذائف  وع�شرات 
�شركراك وحماور اأخرى غرب عني عي�شى بريف الرقة 

ال�شمايل.

اإجحافا وظلما.  اأب��دا. نرى  “لن يتوقف مواطنو هوجن كوجن  واأ�شافت 
هذا يتناق�س مع معتقداتنا الأ�شا�شية«. وت�شهد هوجن كوجن احتجاجات 
منذ اأكرث من �شتة اأ�شهر فجرها م�شروع قانون تراجعت عنه ال�شلطات 
ال�شيني  الرئي�شي  ال��رب  اإىل  اأ�شخا�س  بت�شليم  ال�شماح  �شاأنه  من  وك��ان 

للمثول اأمام املحاكم التي ي�شيطر عليها احلزب ال�شيوعي.
اأو�����ش����ع يطالب  اإىل ح�����راك  ذل����ك احل����ني  امل���ظ���اه���رات م��ن��ذ  وت����ط����ورت 
بالدميقراطية وعاد لي�شهد املزيد من املواجهات بني ال�شرطة واملحتجني 
يف الأيام القليلة املا�شية بعدة مراكز جتارية ومناطق �شياحية مزدحمة.

 12 ن��ح��و  ع��ل��ى  القب�س  ال�شغب  مكافحة  ���ش��رط��ة  األ��ق��ت  الأول  واأم�����س 
متظاهرا وا�شتخدمت رذاذ الفلفل لتفريق جتمع يهدف لتعطيل عمليات 

البيع يف متاجر قرب احلدود مع الرب الرئي�شي ال�شيني.

•• هوجن كوجن-رويرتز

األ��ف �شخ�س حتت املطر يف متنزه بحي امل��ال يف هوجن  احت�شد اأك��رث من 
كوجن اأم�س الأحد مرددين �شعارات موؤيدة للدميقراطية و�شط بحر من 

املظالت.
ال�شن،  وك��ب��ار  ال�شبان  م��ن  م��زي��ج  وه��م  التجمع،  امل�����ش��ارك��ون يف  وارت���دى 
هوياتهم  لإخ��ف��اء  ال��ف��احت  الأزرق  باللون  طبية  واأق��ن��ع��ة  ���ش��وداء  مالب�س 

واأن�شتوا ملنظمي التجمع وهم يتحدثون من على من�شة متنقلة.
وقالت امراأة ترتدي مالب�س �شوداء وكنيتها وونغ وتبلغ من العمر 30 
عاما “قد يكون عدد امل�شاركني اأقل. نعلم جميعا اأنه مهما كان عدد الذين 

يخرجون لالحتجاج اأو عدد مرات خروجهم فاإن احلكومة تتجاهلهم«.

ولهدنة دائمة«. وي�شار اإىل اأنه مت اإجبار اأكرث من 
ال�شربات  ب�شبب  النزوح  األف �شخ�س على   235
بيانات  �شوريا، بح�شب  �شمال غربي  اجلوية على 
الهجمات  ورو�شيا  �شوريا  و�شددت  املتحدة.  الأمم 
على مناطق املعار�شة امل�شلحة يف اإدلب منذ بداية 

�شهر دي�شمرب “كانون الأول” اجلاري.
وكان الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان حذر 
م��ن م��وج��ة ه��ج��رة ج��دي��دة ���ش��وب اأوروب����ا يف ظل 

الهجمات العنيفة.
امل�شلحة  املعار�شة  الع�شكرية �شد  العملية  وبداأت 

يف اإدلب يف �شهر اأبريل “ني�شان” املا�شي.

•• برلني-وكاالت
دعا وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س اإىل هدنة 

عاجلة يف حمافظة اإدلب ب�شمال غرب �شوريا.
وقال ما�س ل�شحف جمموعة “فونكه” الأملانية 
الأحد:  اأم�����س  ن�شرت  ت�شريحات  يف  الإع��الم��ي��ة 
“الو�شع الإن�شاين يف اإدلب يعد كارثيا بالفعل... 

ويزداد �شوءا على الدوام ب�شبب املعارك«.
“ع�شرات الآلف يف حالة نزوح،  واأ�شاف الوزير: 
م��ن��ت�����ش��ف ف�شل  ال����ظ����روف، ويف  اأح���ل���ك  ظ���ل  يف 
ال�����ش��ت��اء. ه��ن��اك ح��اج��ة لإن��ه��اء ع��اج��ل للهجمات 

األف متظاهر حتت املطر الغزير يف هوجن كوجن اأملانيا تدعو اإىل هدنة عاجلة يف اإدلب 

�ضور تف�ضح عالقة اإيران بهجوم على قاعدة اأمريكية يف العراق
•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

“جريوزاليم  ���ش��ح��ي��ف��ة  اأف�������ادت 
اأن  الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ة  بو�شت” 
�شد  امل�������ش���ت���خ���دم���ة  ال���������ش����واري����خ 
هي  العراق  يف  الأمريكية  القوات 
ن��ف�����س ال���ن���وع ال����ذي ع���رثت عليه 
اإ�شرائيل عام 2009 بينما كانت 

ُت�شحن حربا على اإىل حزب اهلل.
فرانتزمان  �شيث  ال��ك��ات��ب  وذك���ر 
اعرت�شت   ،2009 ع���ام  يف  ب��اأن��ه 
ال�شواريخ  م��ن  �شحنة  اإ���ش��رائ��ي��ل 
اهلل.  ح����زب  اإىل  م��وج��ه��ة  ك���ان���ت 
وك��ان��ت ���ش��ن��ادي��ق ال�����ش��واري��خ من 
نوع 107 ملم مماثلة لتلك التي 
عرث عليها بالقرب من قاعدة يف 
العراق حيث قتل مقاول اأمريكي 

وجرح اآخرون يوم اجلمعة.
ال�شور  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
امل���ن�������ش���ورة ع���ل���ى الإن�����رتن�����ت يوم 
ال�شواريخ  اأن  اأظ���ه���رت  ال�����ش��ب��ت 
على  ال���ه���ج���وم  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
قاعدة K-1 �شمال غرب كركوك 
ك���ان���ت ع���ب���ارة ع���ن ����ش���واري���خ من 
عيار 107 ملليمرتات التي تزن 
م�����ش��ن��وع��ة عام  ك��ي��ل��وغ��رام��اً   18

ال�شعبي يف  م��ن وح����دات احل�����ش��د 
اجلماعات  ه��ذه  وت�شمل  ال��ع��راق. 
اأهل  وع�شائب  اهلل  ح��زب  كتائب 
امل�شوؤولون  ات��ه��م��ه��ا  ال��ت��ي  احل���ق 
بتهديد  امل��ا���ش��ي  الأم��ري��ك��ي��ون يف 
وفر�شت  الأم���ري���ك���ي���ة.  ال����ق����وات 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع��ق��وب��ات على 
ق��ائ��د ع�����ش��ائ��ب اأه���ل احل���ق قي�س 
دي�شمرب  اأوائ���������ل  يف  اخل���زع���ل���ي 

“كانون الأول«.
هذا  اأن  اإىل  ف��ران��ت��زم��ان  وخل�س 
احل�شد  جم���م���وع���ات  اأن  ي���ع���ن���ي 
ال�����ش��ع��ب��ي ك���ان���ت ل��دي��ه��ا ال���داف���ع 
لتنفيذ  وال���ف���ر����ش���ة  وال��و���ش��ي��ل��ة 
املفقود  ما  اأن  اإىل  لفتاً  الهجوم، 
ه���و م��ع��ل��وم��ات ع���ن امل���ك���ان الذي 
���ش��درت اإل��ي��ه ط��ه��ران ه��ذا العدد 
نوع  م��ن   2016 ���ش��واري��خ  ام���ن 

107 ملليمرت.
ال�شهر،  ه��ذا  م��ن  �شابق  وق��ت  ويف 
اأ�شارت تقارير اإىل اأن اإيران كانت 
اإىل  بالي�شتية  ���ش��واري��خ  ت��ر���ش��ل 
�شوريا. من املعروف اأنه مت اإر�شال 
احل�شد  اإىل  ملم   107 �شواريخ 
الدرا�شات  مل��رك��ز  وف��ًق��ا  ال�شعبي، 

ال�شرتاتيجية والدولية.

�شاحنة  وا���ش��ت��خ��دم��ت    .2016
من�شة  حمملة  بونغو  ط���راز  م��ن 
العثور  ومت  لإط���الق���ه���ا،  ب��دائ��ي��ة 
على اأربعة من ال�شواريخ �شليمة، 
فيما اأطلق 32 �شاروخاً اآخر على 
تفجري  اإىل  اأدت   K-1 ق���اع���دة 
ذخ��ائ��ر يف م��ن�����ش��اأة ت��خ��زي��ن هناك 
وم��ق��ت��ل مقاول  اجل��م��ع��ة  م�����ش��اء 
فرانتزمان  ولفت  واحد.  اأمريكي 
منذ  الأخطر  هو  الهجوم  اأن  اإىل 
اإطالق  مت  عندما  “اأيار”  م��اي��و 
العراق  ال�شواريخ على قواعد يف 
حيث تتمركز القوات الأمريكية. 

واأل��ق��ت ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة باللوم 
ع���ل���ى ال����وك����الء امل���دع���وم���ني من 
ال�شابقة.  ال��ه��ج��م��ات  يف  اإي�������ران 
ال�شهر  ال��ق��ي��ارة  ع��ل��ى  ه��ج��وم  ويف 
اأطلق �شاروخ مماثل من  املا�شي، 

عيار 107 ملم.
وعام 2009، اعرت�شت اإ�شرائيل 
 ،MV Francop ال�شفينة 
ال���������ش����وؤون  وزارة  مل����وق����ع  وف�����ًق�����ا 
اخلارجية والناطق الر�شمي با�شم 
و�شبطت  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  اجل��ي�����س 
ذخ���ائ���ر خم���ب���اأة يف ح���اوي���ات. ويف 
ح��ي��ن��ه، و���ش��ع��ت اإ����ش���رائ���ي���ل على 

الإنرتنت �شور ال�شواريخ، وكانت 
ال�شعار  م��ع  ملم   107 عيار  م��ن 
وقالت  نف�شها.   والكتابات  نف�شه 
500 ط���ن من  اع��رت���ش��ت  اإن���ه���ا 
�شوريا  اإىل  طريقها  يف  الأ�شلحة 
ذلك  و�شمل  ال�شفينة.  منت  على 
3000 �شاروخ كاتيو�شا. وكتبت 
اأن  الإ�شرائيلية  اخلارجية  وزارة 
ال�شحنة “يف طريقها عرب �شوريا 

اإىل تنظيم حزب اهلل الإرهابي«.
وظهرت �شور اأحدث لهذه الأنواع 
م���ن ال�����ش��واري��خ الإي���ران���ي���ة، مبا 
ويبدو   .2016 اإن��ت��اج  م��ن  فيها 
ا�شتخدمها  ال�����ش��وري  ال��ن��ظ��ام  اأن 
فرباير  يف  ال�شرقية  ال��غ��وط��ة  يف 
وظهرت   .2017 “�شباط” 
الثاين”  “كانون  يناير  يف  اأي�شاً 

2018 يف القتال قرب دم�شق. 
يعني  ه��ذا  اإن  فرانتزمان  ويقول 
ال�شواريخ  م��ن  الأن�����واع  ه���ذه  اأن 
�شوريا،  اإىل  متكرر  ب�شكل  اأر�شلت 
ينتهي  اأن  امل���ح���ت���م���ل  م����ن  ل���ك���ن 
حلفاء  اأي����������دي  يف  ب����ه����ا  الأم����������ر 
اآخ���ري���ن م��وال��ني لإي�����ران، مب��ا يف 
ذل��ك ح��زب اهلل وعلى الأرج���ح يف 
اأي����دي ج��م��اع��ات م��وال��ي��ة لإي����ران 

اإيران تو�ضع تهمة »العمالة« لإخافة املتظاهرين
•• عوا�صم-وكاالت:

جموع  تعتقل  ط��ه��ران  يف  ال�شلطات  اإن  اإي��ران��ي��ة  حقوقية  منظمات  ق��ال��ت 
اأدنى  منهم  �شالبة  م��زري��ة،  ب��ظ��روف  الح��ت��ج��از  م��راك��ز  داخ��ل  املتظاهرين 
القانونية، يف م�شعى منها ملنع اندلع حركات احتجاجية جديدة  احلقوق 
من جهة، وحماولة اإثبات اأمام منا�شري النظام امل�شيطر اأن هوؤلء عمالء 

للخارج لتنفيذ اأجندات اأجنبية خالل هذه التظاهرات.
الداخل  ال�شادرة من  الأرق��ام  عن  فاردا”  “راديو  نقله موقع  ما  وبح�شب 
22 ولية  8600 م��ت��ظ��اه��ر م��ن  الإي������راين، مت اع��ت��ق��ال م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 
اإيرانية، منذ 15 نوفمرب “ت�شرين الثاين«. وتخوفاً من جولة جديدة من 
الحتجاجات من الأماكن الأيقونية للمتظاهرين يف 26 دي�شمرب “كانون 
اقتحمت قوات الأمن ال�شوارع واملقابر جمهزة بعتاد كامل، مبا يف  الأول”، 
ذلك مدافع املياه. واألقت ال�شرطة القب�س على ع�شرات الأ�شخا�س الذين 
ح�شروا الحتفالت يف منطقة كاراج، يف غرب العا�شمة، و�شومعة �شرا يف 
مقاطعة غيالن. وتفيد تقارير منظمات املخت�شة بحقوق الإن�شان اأن اأغلب 
“ف�شفويه”  �شجن  يف  احتجازهم  يتم  واأل��ربز  طهران  حمافظتي  معتقلي 

املكتظ يف جنوب طهران من دون اأي مراعاة لالأ�شول القانونية.
ووفقاً للموقع فاإن ال�شجن كان يف الأ�شل خميماً لنزلء املخدرات.

اأن  غري  ملفاتهم،  الق�شاء  ح�شم  قد  املحتجزين  جميع  اأن  طهران  وتزعم 
ال�شلطات املعنية ترف�س حتى الآن الك�شف عن العدد احلقيقي للمحتجزين، 
فيما تزعم اأن معظم القتلى من املحتجني �شقطوا باأياد اأجنبية ولي�س على 

اأيدي قوات الأمن احلكومية.
وكان تقرير �شابق لوكالة رويرتز �شدر يوم 23 دي�شمرب “كانون الأول” 
قالت  “اعتماد”،  1500 متظاهراً. ويف مقابلة مع �شحيفة  اأف��اد مبقتل 
متثيل  على  يح�شلون  ل  املعتقلني  “معظم  اإن  مو�شويان  هالله  املحامية 
الكفالة”،  دفع  حتمل  ي�شتطيعون  ل  اأي  الفقراء  من  ومعظمهم  قانوين، 
احلالت  بع�س  يف  ي��ح��ت��ج��زون  اأي���ن  ي��ع��رف��ون  ل  امل��ح��ت��ج��زي��ن  اأن  م�شيفة 

وبع�شهم مل يكن حتى م�شاركاً يف الحتجاجات.

   كييف
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عربي ودويل

ا�شرتاتيجية خمتلفة
اأنها  “كنا نخ�شى اأن تكون الهجمات الأخرية جمرد بداية، اإل  واأ�شاف 
اأ�شبحت حدثاً يومياً، ما يوؤكد اأن العام املقبل �شيكون اأ�شواأ اإذا ا�شتمروا 

يف ا�شتعادة ال�شلطة دون ح�شيب«.
ال�شرتاتيجية  غ���ريت  امل��ج��م��وع��ة  اأن  اإىل  ال���ك���ردي  امل�������ش���وؤول  واأ����ش���ار 
يف  �شعوبة  اأكرث  يجعلهم  مما  الع�شابات،  حرب  اأ�شاليب  “ي�شتخدمون 
ال�شتهداف. مثل اأ�شالفهم يف تنظيم القاعدة، يختبوؤون حتت الأر�س، 

وكثري منهم يف جبال حمرين وقرة ت�شوخ العراقية«.
كما اأو�شح ال��ربزاين، اأن قواته املتمركزة يف جميع اأنحاء �شل�شلة جبال 
يف  الينابيع  يف  ي�شتحمون  داع�����س  مقاتلي  روؤي���ة  ميكنهم  ت�����ش��وخ،  ق��ره 

عليها يف �شمال العراق، حيث يختبوؤون نهاراً ويظهرون لتنفيذ هجمات 
ك��ر وف��ر حت��ت غطاء ال��ظ��الم، وم��ع ذل��ك، ف��اإن احتمال ح�شولهم على 
اأخذه بجدية من  يتم  باأ�شرها  للمنطقة  لت�شكيل تهديد متجدد  القوة 

قبل خ�شومهم على خط املواجهة، كما ذكر التقرير.
مدينة  يف  ل�”تاميز”  طالباين،  راجن  ال��ك��ردي  الأم��ن��ي  امل�����ش��وؤول  يقول 
ال�شليمانية: “نعتقد اأن الأمر جتاوز مرحلة اإعادة التجميع، داع�س الآن 

يف مرحلة التن�شيط«.
اخلا�شعة  الأرا�شي غري  على جمموعة من  يطل  ا�شتيطاين  موقع  يف 
باحلكم  تتمتع  التي  الكردية  املنطقة  عن  العراق  تف�شل  التي  للرقابة 
باأن  البي�شمركة،  القائد يف  ب���ارزاين،  ���ش��ريوان  ال��ل��واء  اع��رتف  ال��ذات��ي، 

داع�س كان يتمتع ب�شيطرة حرة على املنطقة.

باإطالق نار على اأيدي عنا�شر من داع�س بالقرب من احلدود الإيرانية 
الهجوم  خ��الل  اآخ���ران  اثنان  واأ�شيب  الأول”،  “كانون  دي�شمرب   4 يف 

الليلي.
هجمات  م��ن  �شل�شلة  اأن  الربيطانية،  تاميز  ل�شحيفة  تقرير  ويلفت 
اأك��رث من  واأ�شيب  11 �شخ�شاً  اأودت بحياة  املنطقة  داع�س الأخ��رية يف 
اآخر  ف��ق��دان  اأن���ه بعد م���رور ع��ام��ني على  اإىل  اآخ��ري��ن، مم��ا ي�شري   20
اأرا�شيها يف العراق، عادت اجلماعة الإرهابية التي �شيطرت على منطقة 

بحجم بريطانيا يف �شوريا والعراق، بالظهور من جديد.

تهديد كبري
تقت�شر جتمعات بقايا التنظيم يف الكهوف والأنفاق يف الأر�س املتنازع 

•• لندن-وكاالت
حيث  ال��ع��راق،  كرد�شتان  يف  جمجمال  بلدة  يف  وكئيباً  قامتاً  يوماً  ك��ان 
تناثرت قطرات الرذاذ املت�شاقط من الغيوم املظلمة والكثيفة، لتغطي 
ب��ي��وت الأك������راد، فيما م���الأ ه���ذا ال��ث��ق��ل م��ن��زل حم��م��ود حم��م��د، جندي 
البي�شمركة الكردي الذي قتل يف الهجوم الأخري الذي �شنه م�شلحون 
ي��رف��رف فوق  ال���ذي ك��ان  م��ن تنظيم داع�����س تخلوا ع��ن العلم الأ���ش��ود 
ع��ن من��ر على  ع��ب��ارة  ���ش��ورة ج��دي��دة، وه��ي  مناطق �شيطرتهم ل�شالح 

خلفية بي�شاء.
البالغ  ال��رج��ل املحبوب  ف��ق��دان ه��ذا  اأق���ارب حممود ح���داداً على  جتمع 
من العمر 44 عاماً، وهو واحد من ثالثة جنود من البي�شمركة قتلوا 

اأجيال الدواع�س اجلديدة »تتنمر« على العلم الأ�ضود

للحكومة الإ�ضبانية م�ضلحة كبرية يف املبالغة 
والقول اإن احلركة الكاتالونية هي حركة عنيفة

 هناك جزء كبري من احلزب ال�ضرتاكي ل يفكر 
ب�ضكل خمتلف عن اليمني يف امل�ضالة الكاتالونية

 يجب اأن ن�ضتمر يف اإظهار اأننا ن�ضتطيع حتقيق 
اأهدافنا ب�ضكل �ضلمي ومن خالل العمل ال�ضيا�ضي

من خالل تنظيم ا�ضتفتاء ال�ضتقالل يف 1 اأكتوبر 
2017، اأظهرن���ا اأن الدول���ة لي�ض��ت ل تقهر

رئي�شة اجلمعية الوطنية الكاتالونية اإلي�شيندا بالوزي

•• الفجر – خرية ال�صيباين
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ش��ة     
بالوزي  اإلي�شيندا  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة، 
�شخ�شيات  من  واح��دة  اليوم  هي 
النزعة ال�شتقاللية الكاتالونية. 
اإىل  خ������الل زي����ارت����ه����ا الأخ���������رية 
اخلبرية  ه�����ذه  اج������رت  ب���اري�������س، 
حوارا  ع���اًم���ا،   50 الق��ت�����ش��ادي��ة، 
مع لوجورنال دي دميان�س، عادت 
النزعة  ���ش��ع��ود  اأ���ش��ب��اب  اإىل  ف��ي��ه 
ال�شنتني  واأزم������ة  الن��ف�����ش��ال��ي��ة، 
الأخ����ريت����ني، والآم��������ال ال���ت���ي ما 
زال��ت تبذرها، يف وق��ت قد يلتقي 
الإ�شبانية  احل��ك��وم��ة  رئي�س  فيه 
املنطقة  برئي�س  �شان�شيز،  بيدرو 
اأجل  يناير من  اأوائ��ل  املتمردة يف 

اإيجاد خمرج لالأزمة.
عن  حـــديـــث  كـــتـــاب  *يف     
عن  تتحدثني   ،* كاتالونيا 
الإ�ضباين  ال�ضريبي  الظلم 
الـــــذي يــ�ــضــيــب كــاتــالــونــيــا 
ماذا  اخل�ضو�س،  وجــه  على 

تق�ضدين بهذا امل�ضطلح؟
  - نظام ال�شرائب ال�شباين لي�س 
ي�شمن  اأن  يفرت�س  ج��دا.  �شفافا 
الفيدرايل  ال�����ش��ري��ب��ي  ال���ن���ظ���ام 
عادًة تقدمي جميع املناطق لنف�س 
م�����ش��ت��وى اخل���دم���ات. وم���ع ذلك، 
تتلقى  احل�������ال:  ه����و  ه�����ذا  ل��ي�����س 
تتمتع  ال���ت���ي  اجل���م���اع���ات  ب��ع�����س 
بحكم ذات���ي، م��ن ال��دول��ة اأم���واًل 
اأقل للفرد الواحد مقابل خدمات 
عامة متكافئة. على �شبيل املثال، 
 600 ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
من  ال�شنة  ويف  للفرد  اأق���ل  ي���ورو 
ملنطقة  بالن�شبة  اأم���ا  ك��ان��ت��اب��ري��ا. 
حملي  ن���اجت  ل��ه��ا  ال��ت��ي  فالن�شيا، 
اق��ل من  للفرد  بالن�شبة  اإج��م��ايل 
اأك��رث مما  تعطي  ، فهي  املتو�شط 

تتلقاه.
  *ما �ضبب هذا الو�ضع؟

  - مت اإن�����ش��اء ه��ذا ال��ن��ظ��ام خالل 
بعد  ما  النتقالية )فرتة  الفرتة 
هاج�س  ك��ان  الفرنكية(.  �شقوط 
ال�شلطات حينها هو ت�شوية م�شاكل 
كاتالونيا  اأثارتها  التي  القوميات 

لكنها  وغالي�شيا.  البا�شك  وب��الد 
ل ت��رغ��ب يف حت��دي��د وج���ود هذه 
نظام  ت��ع��م��ي��م  وب���ال���ت���ايل  المم، 
ع�شر  �شبعة  على  ال��ذات��ي  احل��ك��م 
منطقة. اليوم، يخدم هذا الواقع 
امل�شالح.  م��ن  متنوعة  جمموعة 
اأحد  اإ���ش��الح للنظام، ل  وم��ع ك��ل 
يريد اخلروج باأموال اأقل من ذي 
قبل، لذلك ل ميكن لأي اإ�شالح 

كبري اأن يرى النور.
  *كيف ي�ضّر هذا مبنطقتك؟

اأث��ار هذا الو�شع الكثري     - لقد 
كاتالونيا،  يف  الإح������ب������اط  م����ن 
ي���ت���ج���اوز جم�����رد ال���ب���ع���د امل�����ايل. 
انعكا�شات  ��ا  اأي�����شً ال��ن��ظ��ام  ف��ل��ه��ذا 
جينرياليتات  ك����ل  ق������درة  ع���ل���ى 
اخلا�شة.  �شيا�شتها  تقرير  على 
القطارات.  اأو  ال��ط��رق  م��ث��ال  خ��ذ 
ال��ت��ح��ت��ي��ة هو  ال��ب��ن��ي��ة  ق���ط���اع  ان 
م�شوؤولية ال��دول��ة، وم��ع ذل��ك، يف 
الأخرية، خ�ش�شت هذه  ال�شنوات 
ال�شتثمار  باملائة من   9 الأخ��رية 
يف هذا املجال لكاتالونيا، يف حني 
 16 ل  م��وط��ن  ه���ي  امل��ن��ط��ق��ة  اأن 
امل�شتوى  على  ال�شكان  من  باملائة 
ب��امل��ائ��ة من   19 وتنتج  ال��وط��ن��ي، 
وهكذا  الإج��م��ايل.  املحلي  الناجت 
جيدة  خدمات  بر�شلونة  تقدم  ل 
بوا�شطة قطارات ال�شواحي، مما 
اأخ�����رى مثل  م�����ش��اك��ل  اإىل  ي�����وؤدي 
والتلوث  امل����روري����ة  الخ��ت��ن��اق��ات 
وانخفا�س الإنتاجية ... وينطبق 
ال�شيا�شات  ع��ل��ى  ن��ف�����ش��ه  ال�����ش��يء 

الج��ت��م��اع��ي��ة. م���ن ال���وا����ش���ح اأن 
وال�شالحيات  الخت�شا�س  تنازع 

والقرارات م�شالة دائمة.
   *ملاذا يف هذه احلالة ل تتم 
املطالبة باإ�ضالح الدولة بدل 

الرغبة يف ال�ضتقالل؟
   - لأنه ب�شبعة ع�شر كيانا متمتعا 
اإ�شالح  مي��ك��ن  ل  ذات������ي،  ب��ح��ك��م 
ب��ال��ت��اأك��ي��د، مي��ك��ن دائًما  ال��ن��ظ��ام. 
تعديل الد�شتور، لكن يف اإ�شبانيا، 
هذه العملية معقدة للغاية: فهي 
تتطلب اأغلبية الثلثني يف الربملان، 
 ... تاأ�شي�شية  جمعية  وان��ت��خ��اب 
ث��م ال���راأي ال��ع��ام الإ���ش��ب��اين تغرّي، 

ويرغب اليوم يف لمركزية اأقل.
   *ملاذا؟

النتقالية،  الفرتة  بداية  يف   -    
مار�شته  مب����ا  وع�����ي  ه���ن���اك  ك�����ان 
خمتلف  ع���ل���ى  ال���دي���ك���ت���ات���وري���ة 
واللغة  ال���ث���ق���اف���ة  ذات  امل���ن���اط���ق 
اخل��ا���ش��ة، م��ث��ل ب��ل��د ال��ب��ا���ش��ك اأو 
ال�شروري  م��ن  وك���ان  كاتالونيا. 
اإ�����ش����الح ال�������ش���رر ال������ذي ح����دث. 
ولكن، بعد ذلك، مل يتم تنفيذ اأي 

احلكم الذاتي.
   *بال�ضبط، هو حليف ميكنه 

تغيري الأ�ضياء ...
   - نعم، لكن عندما كان يتفاو�س 
قبل �شتة اأ�شهر مع ال�شرتاكيني، 
العلني  النتقاد  ع��دم  منه  طلبوا 
الزعماء  ���ش��د  ال���ع���دال���ة  حل���رك���ة 
م�شاألة  واإب�����ق�����اء  ال���ك���ت���ال���ون���ي���ني، 
ثم  املعادلة.  خ��ارج  امل�شري  تقرير 
التخلي  ع��ل��ى  ب���ودمي���و����س  واف�����ق 
يدافع  ك�����ان  ال���ت���ي  امل����ب����ادئ  ع����ن 
اختارت  اإذا  ذل�����ك،  وم����ع  ع��ن��ه��ا. 
ا�شتفتاء  منح  الإ�شبانية  ال��دول��ة 
اإجراوؤه  يتم  امل�شري  تقرير  ح��ول 
خ����الل ع����دة ����ش���ن���وات، ك����ان ذلك 
يف  النف�شالية  النزعة  �شيخف�س 
كاتالونيا. ال ان الدولة مل تفعل 
اليها  بالن�شبة  الق�شية  لأن  ذلك 
�شيكون  انه،  رغم  وجودية  ق�شية 
ت��ط��ورا ن��ح��و امل��زي��د م��ن احلقوق 
لن�شج  وترجمة  والدميقراطية، 

الدميقراطي.
منذ  اجلــديــدة  *الظاهرة     
يف  العنف  ظهور  هي  اأكتوبر 

ــظــاهــرات، هــل هــذا يعني  امل
ب�ضدد  الكتالونية  الأزمة  اأن 

تغيري طبيعتها؟
ن��ت��ح��دث ع��ن العنف،    - ع��ن��دم��ا 
ون�����ح�����ّدده.  ن����ع����ّرف����ه  اأن  ع���ل���ي���ن���ا 
م��ن عمليات  ال��ع��ظ��م��ى  ال��غ��ال��ب��ي��ة 
عنيفة.  غ�����ري  ك����ان����ت  ال���ت���ع���ب���ئ���ة 
اأيام  نظمنا م�شريات طيلة ثالثة 
نتبّنى  نحن  ح����وادث،  وق���وع  دون 
ال�����ش��ل��ب��ي��ة. ك����ان هناك  امل���ق���اوم���ة 
احتالل �شلمي للمطار، دعت اليه 
الدميقراطية،  ت�شونامي  من�شة 
ال�شرطة  م��ار���ش��ت  ولإخ���راج���ه���م، 
التايل،  اليوم  العنف. وبداية من 
اإىل  اأدى  ال��ظ��اه��رة، مم��ا  ت��ك��ررت 
ا���ش��ت��ب��اك��ات م���ع ج���زء ���ش��غ��ري من 
املتظاهرين. ان العمليات الوحيدة 
ت�شونامي  من�شة  اأطلقتها  ال��ت��ي 
اعت�شام  ك���ان���ت  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
ال�شريعة،  الطرق  وح�شار  املطار 
اليوم  ات��ه��ام��ه��ا  ي��ت��م  وم����ع ذل����ك 
الإ�شبانية  للحكومة  ب���الإره���اب! 
م�شلحة كبرية يف املبالغة والقول 
اإن احلركة الكاتالونية هي حركة 

عنيفة.
   *األ تعك�س هذه املواجهات 
ال�ضيا�ضية  الأحــزاب  اإفال�س 
ــات  ــي ــع ــم الإقــلــيــمــيــة واجل
فقدمت  هــل  الــكــاتــالــونــيــة؟ 

ال�ضيطرة على قواعدكم؟
- قد يكون هناك القليل من هذا. 
ال ان هوؤلء املحتجني كانوا �شغاًرا 
ج�����ًدا. ه���ن���اك ت��ل��ك ال��ف��ك��رة عند 

القومية  التعددية  لتعزيز  عمل 
على  عالوة  الثقافية.  والتعددية 
الكاتالونية  م��ع��اداة  ك��ان��ت  ذل���ك، 
وقد  اإ�شبانيا.  يف  دائ��ًم��ا  م��وج��ودة 
ع��ه��د خ��و���ش��ي��ه ماريا  ت���ط���ورت يف 
اأث�����ن�����ار )رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة من 
حزب  م��ن   ،2004 اإىل   1996

ال�شعب، اليمني( ،
 ومنت اأكرث يف ال�شنوات الأخرية. 
 80 م��ن��ط��ق��ت��ن��ا،  ب����ال����ت����وازي، يف 
ل�شالح  الآن  ال�شكان  م��ن  باملائة 
ان يقرر الكاتالونيني م�شتقبلهم. 
ب�شكل  ي��ت��ط��وران  جم��ت��م��ع��ان  اذن 

خمتلف.
   *تتفق الأحزاب ال�ضيا�ضية 
اليوم  الرئي�ضية  الإ�ضبانية 
على رف�س ا�ضتقالل كاتالونيا. 
من خالل تركيز املعركة على 
تدفعني  األ  املــ�ــضــالــة،  هـــذه 
تراجع  بــاجتــاه  النهاية  يف 
هذا  وابتعاد  المكانية  هذه 

الفق؟
   - نعم ول... اأعتقد اأن م�شاندة 
ك���ات���ال���ون���ي���ا ل  ال�����ش����ت����ق����الل يف 
ل�شيا�شة  نتيجة  اإن��ه��ا  تتناق�س. 
ح����ك����وم����ة ت����ن����ك����ر ب����ع����ن����اد ف���ك���رة 
العك�س.  وجتني  هذه  ال�شتقالل 
الطرفني  من  اأي��ا  اأن  هي  امل�شكلة 
الكفاية  ف���ي���ه  مب����ا  ق���وي���ا  ل��ي�����س 
من  ول��ك��ن،  الن��ت�����ش��ار.  لتحقيق 
خالل تنظيم ا�شتفتاء ال�شتقالل 
اأظهرنا   ،2017 اأك��ت��وب��ر   1 يف 
قالت  تقهر.  ان  ميكن  الدولة  اأن 
ت�شويت،  هناك  يكون  لن  مدريد 
القمعي  ج���ه���ازه���ا  وا���ش��ت��خ��دم��ت 

باأكمله ملنعه، دون جناح...
ت�شحيات  ه���ذا  �شيكلفنا  ل��ذل��ك   
ن�شل  اأن  مي��ك��ن��ن��ا  ل���ك���ن  ووق�������ت، 

ونحقق الهدف
الــذي  الـــذاتـــي     * احلــكــم 
 2006 عــام  عليه  حت�ضلتم 
الد�ضتورية  املحكمة  )واألغته 
هدًفا  يعد  مل   )2010 عــام 

كافيًا يف نظرك؟
الو�شع  ذاك  ك���ان  اأول،  ل.   -     
ميثل احل��د الأدن���ى. ث��م ك��ان هذا 
الد�شتورية  املحكمة  م��ن  احل��ك��م 
كل  �����ش����اب����ق����ة. يف  ال��������ذي مي����ث����ل 
الحوال، اإذا كانت هناك حماولة 
فاإن  تن�شيط هذه احلالة،  لإع��ادة 
و�شيودادانو�س  ال�شعبي  احل���زب 
)ميني الو�شط( وفوك�س )اأق�شى 

اليمني( �شيعرت�شون.
احلــايل،  ال�ضياق  *األــيــ�ــس    
ــــاق حــــكــــومــــي بــني  ــــف ــــات ب
ــني وبــودميــو�ــس  ــي ــرتاك ــض ال�
اأكرث  الراديكايل(،  )الي�ضار 

مالءمًة للحوار؟
  - نظريا نعم... حتتاج احلكومة 
خا�شة  اأ���ش��وات،  اإىل  ال�شرتاكية 
لإكمال  الن��ف�����ش��ال��ي��ني  اأ�����ش����وات 
ال���ي�������ش���ار. ولكن  الأغ���ل���ب���ي���ة ع��ل��ى 
ح���دث يف  م��ا  ك��ل  اأن  ه��ي  امل�شكلة 
ال�شنوات الأخرية قد طبع احلزب 
الزعماء  وي�����ش��ت��م��ر  ال����ش���رتاك���ي. 
ال�شرتاكي،  للحزب  الإقليميون 
ل  كا�شتيل  اأو  اأراغ�����ون  يف  ���ش��واء 
اإن����ه ل ينبغي  ال��ق��ول  م��ان�����ش��ا، يف 

تقدمي تنازلت للكتالونيني.
   *األي�س هذا جمرد موقف اأو 

تكتيكات �ضيا�ضية؟
   - ل. اأ�شبح اأيديولوجية. هناك 
جزء كبري من احلزب ال�شرتاكي 
ل يفكر ب�شكل خمتلف عن اليمني 

يف امل�شالة الكاتالونية... 
وح������ده ب����ودمي����و�����س ي����داف����ع عن 

ال�شباب املتمثل فية انه ل بد من 
جيد  تهاجمني؟  ال�شرطة  الفوز. 
ك��ان العديد  اأرد الفعل.  اأن��ا  ج��دا، 
وت�شّي�شوا  ال���ط���الب،  م���ن  م��ن��ه��م 
 .2017 اأك��ت��وب��ر   1 ا�شتفتاء  يف 
اجلمعيات،  ق�����ادة  ب����اإدان����ة  ول���ك���ن 
املدافعني عن الالعنف، بال�شجن 
ا  ت�شع �شنوات، اأر�شلت الدولة اأي�شً
تقول:  ل��ل��غ��اي��ة  خ���ط���رية  ر���ش��ال��ة 
“ميكنكم اأن تعتمدوا ال�شلمية يف 
تظاهراتكم، لكننا يف كل احلالت 
ع�شر  ب��ال�����ش��ج��ن  عليكم  �شنحكم 
يجب  ه��ذا،  ق��ويل  �شنوات!” بعد 
اأن ن�شتمر يف اإظهار اأننا ن�شتطيع 
حتقيق اأهدافنا ب�شكل �شلمي ومن 
خالل العمل ال�شيا�شي. وهذا هو 

الهم.
حتققوا  مل  اأنـــكـــم  *اإل     
ف�ضلت  هـــل  اأهــــدافــــكــــم... 

الأحزاب ال�ضيا�ضية؟
   - نعم جزئيا

   *ملاذا؟
- لأّن����ه ان ت��ن��ّظ��م ا���ش��ت��ف��ت��اء حول 
وتكون  وتنت�شر،  ال��ذات��ي،  احلكم 
امل���وارد  نق�س  ب�شبب  ق����ادر،  غ��ري 
وال��ت�����ش��م��ي��م، ل���ل���ذه���اب ب���ه حتى 
ال��ن��ه��اي��ة، ق��د خلق اإح��ب��اط��ا. لقد 
اأغ��رق القمع كل ه��ذا، وانتقاد ما 
�شحوة  هناك  اليوم،  لكن  ح��دث. 
اهدار  اىل  دفعتمونا  “لقد  تقول 
تلك الفر�شة”. من ال�شعب ادارة 
هذا الإحباط ومنح النا�س الأمل. 
يجب علينا حتليل نقاط �شعفنا، 
لن�شبح  نعاجلها  كيف  ن��رى  وان 
اأق�����وى. وه����ذا م��ا ن�شعى ال��ي��ه يف 
الراهن، من خالل تعزيز  الوقت 
النقابات، اأو من خالل دعم النزوع 
القت�شاد.  ع���امل  يف  الن��ف�����ش��ايل 
املعركة �شد الدولة الإ�شبانية هي 
غري  وه��ي  ال�شلطة،  على  ���ش��راع 
باإمكاننا  ي��زال  ل  ولكن  متكافئة، 

تقوية اأنف�شنا.
* كاتالونيا، اجلمهورية 
احلرة، ملاريانا �ضان�ضيز 
وكزافييه اإ�ضبينيت، 
من�ضورات �ضيالب�س
عن لوجورنال دي دميان�س

معركة غري متكافئة:

ا�ضتقالل كاتالونيا...؟ ميكن اأن يتحقق...!
�ضراع دائم على ال�ضالحيات وعلى اتخاذ القرار 

حماكمة القادة الكاتالونينيا�شرار على ال�شتقالل

هل اخرتق العنف احلركة ال�شلمية؟معركة م�شتمرة

ال�شرتاكي �شان�شيز هل يجد احلل؟
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عربي ودويل

من  “احياء  هناك  يكون  لن  ولكن 
ال�شكيثيني،  م��ن  الرببري”،  قبل 
)ال�شعب الرببري يف البحر الأ�شود 
اأو غريه. ان  الع�شور القدمية(  يف 
ي�شنعه  ال���ذي  ال�شيني”  “احللم 
دي�شتوبيا  مي��ث��ل  ب��ي��ن��غ،  ج��ني  ���ش��ي 
جت�شد اأ�شواأ توقعات جورج اأورويل 
اأو األدو�س هك�شلي. باخت�شار، يجب 

الدفاع عن الغرب.
اجليو�شيا�شي،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى    
���ش��ت��ح��اف��ظ ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة على 
الوقت  يف  الناتو.  اخلا�س:  حلفها 
ب�شاأن  ال��ت��ف��او���س  ���ش��ي��ك��ون  ن��ف�����ش��ه، 
ات���ف���اق م���ا ب��ع��د ال��ربي��ك�����ش��ي��ت جزًء 
اإع�������ادة ه��ي��ك��ل��ة ع���ام���ة تهدف  م���ن 
ال����ش���ا����ش���ي.  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  اإىل 
نطاق  ت���و����ش���ي���ع  ي���ج���ب  واأخ������������رًيا، 
يف  اجليوا�شرتاتيجية،  اخل��ي��ارات 
م�شرح  ويف  املتو�شط  البحر  ���ش��رق 
ملواجهة  الكبري،  -ال��ه��ادئ  الهندي 
ال��ت��ح��دي��ات. ل��ن ي��ك��ون ه���ذا بدون 
ح�شارية.  ووط��ن��ي��ة  م��ع��ن��وي��ة  ق���وة 
قراءة  وال�شتجابة”:  “التحدي 

اأرنولد توينبي اأمر �شروري.
اجلـــغـــرافـــيـــا  يف  ـــــور  *دكـــــت
يف  مــربز  واأ�ــضــتــاذ  ال�ضيا�ضية، 
يف  وباحث  التاريخ،  جغرافيا 
للجغرافيا  الفرن�ضي  املعهد 
باري�س  )جامعة  ال�ضيا�ضية 

الثامنة فين�ضني �ضان دوين(.
“معهد  ـــــ  ل ـــابـــق  �ـــض مــــدقــــق 
ـــات الــعــلــيــا لــلــدفــاع  ـــض ـــدرا� ال
حيث  باري�س”،  يف  الــوطــنــي 
العلمية  اجلائزة  على  ح�ضل 
حول  لأطروحته   2007 لعام 
اجليو�ضيا�ضية  الــتــحــديــات 
لــلــمــ�ــضــروع الــفــرنــ�ــضــي حــول 
ا  اأي�ضً وهــو  ـــي،  الأوروب الدفاع 
البحرية،  يف  احتياط  �ضابط 
ومــلــحــق مبــركــز الـــدرا�ـــضـــات 
البحرية،  ال�ــضــرتاتــيــجــيــة 
ي�ضاهم  الع�ضكرية.  باملدر�ضة 
ــريودوت،  ه جملة  يف  بانتظام 
مغازين  اأفـــريـــك  يف  وكــذلــك 
ال�ضهرية. �ضارك مع فران�ضواز 
كــتــاب اجلــغــرافــيــا  ثــــوم، يف 
)بــوف  لــرو�ــضــيــا  ال�ضيا�ضية 

)2016
توما�س  معهد  يف  ع�ضو  وهــو 

مور.

 ويتيح ا�شتمرار ال�شراع املنخف�س 
الكثافة يف دونبا�س الفر�شة لعودة 
بالن�شبة  ح��رج.  وق��ت  يف  املواجهات 
يحر�س  اآزوف،  وب��ح��ر  لأوك��ران��ي��ا 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون على ع��دم ذكر 
فهل  “الزعاج”هذه.  ع��ن��ا���ش��ر 
امل���دى لإر�شاء  ه��و ح��ر���س ط��وي��ل 

مو�شكو؟ 
   ت�شطدم الأمناط اجليو�شيا�شية 
الرئي�س  ت���ب���ّن���اه���ا  ال���ت���ي  ال����ب����ّن����اءة 
)“اأوروبا  يبدو،  ما  على  الفرن�شي 
من ل�شبونة اإىل فالديفو�شتوك”( 
ب���واق���ع دول�����ة اأورا�����ش����ي����ة ت��ف��ك��ر يف 
و�شنغهاي،  ل�شبونة  بني  م�شتقبلها 
اأو ح��ت��ى ج��اك��رت��ا. ه��ل ن��ح��ت��اج اإىل 
�شيد  لإق�����ن�����اع  ت���وف���ي���ق���ي���ة  ح����ل����ول 
ال��ك��رم��ل��ني؟ ق��وب��ل��ت رغ��ب��ة الأمم 
برنامج  اإدام��ة  الوحيدة يف  املتحدة 
املعونة الغذائية لل�شكان ال�شوريني 
بفيتو رو���ش��ي ج��دي��د، م��دع��وم من 
 20( ال�شعبية  ال�شني  جمهورية 

دي�شمرب 2019(.
   على مدار الأ�شهر، اأكدت مناورات 
����ش���ن���رت امل�������ش���رتك���ة وال����ت����ع����اون يف 
جمال الأنظمة امل�شادة لل�شواريخ 
للمقاتالت  امل�شرتكة  وال���دوري���ات 
اليابان  وبحر  كوريا  حول  القاذفة 
حقيقة التحالف ال�شيني الرو�شي. 
ع��الوة على ذل��ك، يعرّب فالدميري 
املنظور  ه����ذا  ع���ن  ب��ن��ف�����ش��ه  ب���وت���ني 
 .)2019 اأك��ت��وب��ر   4 )���ش��وت�����ش��ي، 
التحالف على عوامل  ويرتكز هذا 
الذين،  وُيناق�س  حقيقية  واع���دة 
الأ�شفر”،  “اخلطر  ب���ح���ج���ة 
ي���ف���ك���رون يف ت��ق��ري��ب رو����ش���ي���ا من 
الكرا�شي  لعبة  لي�شت  انها  اأوروب���ا. 

املو�شيقية.
   بالن�شبة لإيران، ف�شلت الو�شاطة 
الفرن�شية التي مت تنظيمها خالل 
جمموعة ال�شبع يف بياريتز )24-
26 اأغ�شط�س 2019(. هل ميكننا 
ت�شديق ذلك؟ رغم ما يكتنف ذلك 
من خطر اإثارة حرب، زادت طهران 
هرمز،  م�شيق  ح���ول  ال��ت��وت��ر  م��ن 
ال�شعودية،  الأرا������ش�����ي  وق�����ش��ف��ت 
واأعادت اإطالق برناجمها النووي: 
ل�����ن ي���ت���م���ك���ن الأوروب���������ي���������ون من 
“عامل  يف  طويلة  لفرتة  التخندق 
اآخر” وه��م��ي، وت��اأك��ي��د ن��اأي��ه��م عن 
ال�شيا�شة الأمريكية. واأ�شال، اأدانت 
ب��اري�����س ول��ن��دن وب��رل��ني الربنامج 
الإيراين ل� “ال�شواريخ البالي�شتية 
)انظر  النووية”  ال����ق����درة  ذات 
لالأمم  العام  الأم��ني  اإىل  ر�شالتهم 

املتحدة، 6 دي�شمرب 2019(. 

   هل نتجه نحو �شراع مفتوح؟ يف 
�شوريا، قاد ت�شّكل “املمر ال�شيعي” 
البحر  اإىل  الإي�������راين  وال����دخ����ول 
اإعادة  اإىل  البنتاغون  املتو�شط، قاد 
هذا  يف  البحرية  م�شاركته  تقييم 
ت�شرفات  واىل  العامل.  من  اجل��زء 
ت�����ش��رف��ات تركيا.  ت��ن�����ش��اف  اإي�����ران 
منطقة  اإق��ام��ة  ت�شتقطب  وبينما 
عازلة يف �شمال �شوريا النتباه، فاإن 
القوة  ب�شط  اأردوغ���ان م�شمم على 

الرتكية يف �شرق البحر املتو�شط.
من  قرب�س  مياه  تركيا  تنتهك     
اأج�����ل ع��رق��ل��ة ا���ش��ت��غ��الل ال���غ���از يف 
تقارب  يف  ت�شبب  مم��ا  ال�شام،  ب��الد 
وا�شرائيل،  واأث��ي��ن��ا  نيقو�شيا  ب��ني 
بدعم من الوليات املتحدة. وعلى 
اجل��ب��ه��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، ح��ي��ث ي��ب��دو اأن 
ال�شوري  ال�شيناريو  تكرر  مو�شكو 
اأنقرة  تهدد  لها،  “وكالء”  وتن�شر 
ذلك،  ع��ل��ى  وردا  ق�����وات.  ب���اإر����ش���ال 
ميكن مل�شر اأن تفعل نف�س ال�شيء. 
ك���ل ه���ذا ي��ح��دث يف و���ش��ط البحر 
ع��ل��ى اجل��ه��ة اجلنوبية   ، امل��ت��و���ش��ط 

من اأوروبا.
توا�شل  ال��ع��امل��ي،  ال�شعيد  ع��ل��ى     
ب�شرب  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية 
اتباع ا�شرتاتيجية كربى حتمل ا�شم 
ويعلق  “طرق احلرير اجلديدة”. 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ون ال��غ��رب��ي��ون بحق 
املالحي  البعد  على  كبرية  اأهمية 
ال�شرتاتيجية.  لتلك  وال��ب��ح��ري 
وع��ل��ى ن��ط��اق اأو���ش��ع، ي��اأخ��ذ مفهوم 
امل�����ش��رح ال��ه��ن��دي وال����ه����ادئ، الذي 
العتبار  يف  املحيطني،  بني  يربط 
الطموحات واملناورات طويلة املدى 

ل� “ال�شني العاملية«. 
واحلزب  بينغ  �شي-جني  يجمع     
ال��ذي يدير ه��ذا الت�شاع  -ال��دول��ة 
اجل������غ������رايف وال������دمي������غ������رايف، بني 
درو������س ال��زع��ي��م م����او ت�����ش��ي تونغ، 
ر  ودرو�س األفريد ثاير ماهان، املنِظّ
البحرية”.  “القوة  ل���  الأم��ري��ك��ي 
حاملتني  ال�����ش��ني  مت��ل��ك  ح���ال���ًي���ا، 

طبقي  ك�شراع  -احل��رب  اللينينية 
ب�  -م����ق����ارن����ة  ذروت��������ه  اإىل  و�����ش����ل 
ملرتنيخ.  الواقعية”  “ال�شيا�شة 
ال�شني  جل��م��ه��وري��ة  بالن�شبة  اأم����ا 
امل�شتقبل  اأن  تعتقد  فهي  ال�شعبية، 
ملك لها. فاحل�شاب البارد، وتراكم 
اأن  يفرت�س  الن�شبية،  الأف�شلية 
العاملي  الو�شع  حتويل  اإىل  ي��وؤدي��ا 

ل�شاحلها.

اخلال�ضة
منظوره  يف  و����ش���ع���ه  مب����ج����رد     
حول  النقا�س  اأن  يبدو  ال�شحيح، 
درج������ة ����ش���الب���ة ال���ن���ظ���ام ال�����دويل 
التعددية  وف�������ش���ائ���ل  ال���ل���ي���ربايل 
يخفيان رهانات اأكرث وجودية من 
امل��در���ش��ي��ة ب��ني موؤيدي  اخل��الف��ات 
منا�شبة  )ويل�شونية،  “الممية” 
اأم ل( وموؤيدي “الواقعية” الذين 
مبداأ  ي���ح���ت���ك���رون  اأن����ه����م  ي����دع����ون 
الغرب  �شلطة  ت�شبح  وهنا  الواقع. 
م���واج���ه���ة قوى  امل����ح����ك، يف  ع���ل���ى 
والنتقام  الثاأر  الرغبة يف  حتركها 

والإميان بالعداوة التاريخية. 
   ففي روؤيتهم لعامل ما بعد الغرب، 
جزيرة  املتحدة  ال��ولي��ات  �شت�شبح 
اآ�شيا.  راأ�����س م��ن  واأوروب������ا  ك��ب��رية، 
املهم يف هذه امل�شالة هو اأن نفهم اأن 
غرور  مب�شاحنات  يتعلق  ل  الم��ر 
من  “�شراع  اأو  الأ���ش��ب��ق��ي��ة،  ع��ل��ى 
البعد  م��ن  م�شتمد  احلياة”  اأج���ل 
والو�شول  للوجود،  الوحيد  امل��ادي 
والأ�شواق،  املواد اخلام  اإىل م�شادر 
وحيد  ك�شبب  اق��ت�����ش��ادي  من��و  م��ع 
للوجود. “كل �شيا�شة تنطوي على 

فكرة معينة لالإن�شان” )ديغول(.
   ان الغرب يحمل فعال “ح�شارة 
يف  ل��ه��ا  م���ع���ادل  ل  ال���ت���ي  الفرد” 
جمتمعات  اأن  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  ال���ع���امل. 
ما بعد احلداثة مل تخل�س لفكرة 
الإن�����ش��ان ه���ذه، وب���ات م��ن الأ�شهل 
التعبئة حول احلفاظ على املكا�شب 
املطلق.  يف  امل��ب��ن��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�����ش��ردي��ة ال���ك���ربى ل��ل��ع��ومل��ة: كان 
القت�شادية،  احل��ري��ات  ان  ُيعتقد 
والرثاء، و�شعود الطبقات الو�شطى 
�شتكون  ال�������ش���اع���دة،  ال���ب���ل���دان  يف 
الليربالية  ت�����ش��ج��ي��ع  ف�����ش��ي��ل��ة  ل���ه 
من  “ال�شالم  و�شمان  ال�شيا�شية، 
يف املقابل، تغذي  خالل التجارة”. 
القوة  ط��م��وح��ات  ال��ت��ن��م��ي��ة  عملية 
حد  اإىل  التحريفية،  وال�شيا�شات 

هّز النظام الدويل.
   �شيكون من غري احلكمة ان نرى 
“حيلة  تنت�شر  ال��ت��ي  ال��ف��و���ش��ى  يف 
توؤدي  اأن  �شاأنها  من  التاريخ”  من 
م�شتقر  الأقطاب  متعدد  اإىل عامل 
وم����ت����وازن ور����ش���ني. ه��ك��ذا و�شف 
امل�شتقبل،  ���ش��رياك  ج���اك  ال��راح��ل 
–القوة  “ اأوروب������ا  ل����  ت��روي��ج��ه  يف 

العظمى«. 
   يف ذلك الوقت، ا�شتخدم يفغيني 
بوري�س  خارجية  وزير  برمياكوف، 
يلت�شني، مفهوم التعددية القطبية 
للجدل  امل����رك����زي  امل���ح���ور  جل��ع��ل��ه 
القطبية   الأح�����ادي�����ة  ن���ظ���ام  ����ش���د 
الوليات  ف��ر���ش��ت��ه  ال����ذي  امل���زع���وم 
“حلظة  الأك�������رث  امل���ت���ح���دة )ع���ل���ى 
هذا  وع��ل��ى  الحادي”(.  ال��ق��ط��ب 
الأ�شا�س، مت ر�شم �شراكة جغرافية 
�شيا�شية �شينية رو�شية يف منت�شف 
النطالق  نقطة  وهي  الت�شعينات، 
جل��ب��ه��ة ال��ق��وى ال��ت��ح��ري��ف��ي��ة التي 

تت�شكل اليوم. 
   من املهم اأن ندرك اأن “التعددية 
يف بكني كما هو احلال  القطبية”، 
يهدف  مفهوما  لي�شت  مو�شكو،  يف 
اإىل التفكري يف العامل، ولكنها اأداة 
الهيمنة  �شد  ازيل  �شراع  يف  قتال 
ال��غ��رب��ي��ة ال��ط��وي��ل��ة. وت��ق��وم نظرة 
ال���ق���ي���ادة ال���رو����ش���ي���ة ل��ل��ع��امل على 
الدولية،  للعالقات  ثنائي  منطق 
“األعاب  �شوى  يوجد  اأن��ه ل  وفكرة 
كتو-كتو   “( �شفر”  حم�شلتها 
من يفوز على من؟(.  اللينيني”: 

   وتت�شابه هذه الروؤية مع املارك�شية 

للطائرات يف اخلدمة، ويف امل�شتقبل 
حاملتني  ب���ن���اء  ���ش��ي��ت��م  ال���ق���ري���ب، 
اأعادت  دلل��ة مهمة،  اأخ��ري��ني. ويف 
القيادة  ت�شمية  املتحدة  ال��ولي��ات 
الهادئ،  املحيط  ملنطقة  الأمريكية 
الأمريكية  القيادة  اأ�شبحت  التي 
مل����ن����ط����ق����ة امل����ح����ي����ط����ني ال����ه����ن����دي 
املتحدة  اململكة  واعلنت  وال��ه��ادئ. 
اإن حامالت طائراتها �شتعرب بحر 
فرن�شا  و�شتتبنى  ال�شني اجلنوبي، 

“ا�شرتاتيجية الهادئ -الهندي«. 
قارية  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال���ط���م���وح���ات     
احلرير”  “طرق  م�����ع  �����ا.  اأي�����������شً
ت�شتحوذ  اأورا�����ش����ي����ا،  ت���ع���رب  ال���ت���ي 
اجليو�شيا�شي  الرث  على  ال�شني 
ال�������ش���ه���وب، وهو  لإم����رباط����وري����ات 
اأك�������رث ف���اع���ل���ي���ة ب���ك���ث���ري مم����ا ك���ان 
عن  ال��غ��رب��ي.  ال��ت��اري��خ  علم  يعتقد 
الإمرباطوريات،  هذه  �شعت  وع��ي، 
ال�شيطرة  اىل  وغ����ريه����ا،  امل���غ���ول 
على خطوط الت�شال بني ال�شني 
والبحر الأبي�س املتو�شط. لذا فاإن 
�شبح “اأورا�شيا الكربى” املتمركزة 
حول ال�شني، لي�س نظرية جمردة 
لها. يف فلك  ل مرتكزات ملمو�شة 
ب��ك��ني، مت���ار����س رو���ش��ي��ا ن���وًع���ا من 

ال�شلب والنهب اجليو�شيا�شي.

النقالب الدويل\
 ووهم تعدد الأقطاب

     ي��ود البع�س اأن ي��رى يف عملية 
حتوًل  اجل��اري��ة،  ال��ك��ربى  التغيري 
اىل  بالنظر  وال����ذي  م��ن��ه،  م��ف��ر  ل 
اأهمية  ل����ه  ي����ك����ون  ل����ن  ال�����ق�����رون، 
نظاًما  اآخ��رون  وي�شتح�شر  كبرية. 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ًي��ا وي�����ش��ت��ف��ال��ي��ا ج���دي���ًدا، 
و�شيلة  كانت  احل��رب  اأن  متنا�شني 
ال�شراعات،  عادية لتعديل و�شبط 
“القوى  واإع��ادة ت��وازن القوى بني 

العظمى«.
    يف الواقع، من املهم اأن نفهم ما 
العامليتني،  احل��رب��ني  بعد  ي��ح��دث. 
“القرن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  د�شنت 

وغني عن القول، اإنه  الأمريكي”. 
اخلال�س،  الإي��ث��ار  يقودها  يكن  مل 
وم�شتنري  وا�����ش����ع  ت�������ش���ور  وامن������ا 
اإيجابية  اآث����ار  ل��ه  ك���ان  مل�����ش��احل��ه��ا، 
ال��غ��رب��ي��ة. فقد  اأوروب������ا  دول  ع��ل��ى 
واأنقا�شهم،  رم��اده��م  م��ن  نه�شوا 
ال����و�����ش����ول اإىل  وا�����ش����ت����ف����ادوا م����ن 
الأم��ري��ك��ي��ة، وم���ن املظلة  ال�����ش��وق 
اأ�شبحت  م���ا،  ب��ط��ري��ق��ة  ال���ن���ووي���ة. 
ال������دول الإم���ربي���ال���ي���ة الأوروب����ي����ة 
ال�شابقة �شريكة م�شاهمة يف احتاد 
كون�شورتيوم من القوى تلعب فيه 
“املهيمن  دور  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

اخلرّي«.
   ه���ذا ه���و واق����ع ال��ن��ظ��ام ال���دويل 
الليربايل الذي ل تزال اجلمهورية 
الإمرباطورية متثل حجر الزاوية 
ف����ي����ه: ظ����اه����رة ق�������وة، جت���ع���ل من 
بني  الطبيعة  حالة  جت��اوز  املمكن 
امل�شتوى  ع��ل��ى  الأق����ل  ع��ل��ى  الأمم، 
الباردة، امتد  الغربي. بعد احلرب 
اأوروبا  ب��ل��دان  لي�شمل  املنطق  ه��ذا 
ما  و�شرعان  وال�شرقية،  الو�شطى 

ان�شم معظمها اإىل الناتو والحتاد 
الأوروبي.    ممتزجان، هذا النظام 
�شوًء”،  ال��ن��ظ��م  “اأقل  ه��و  ال����دويل 
با�شتعارة مقولة ون�شتون ت�شر�شل. 
ناجحا  ك����ان  ال���ن���واح���ي،  ب��ع�����س  يف 
من  بكثري  اأب��ع��د  وف��وائ��ده  للغاية، 
عليه.  تقت�شر  ول  الغربي  ال��ع��امل 
لقد مّكن ال�شتقرار ال�شرتاتيجي 
ال��ع��امل��ي، وف��ت��ح الأ����ش���واق، و�شالمة 
ال��ت��دف��ق��ات، م��ن ظ��ه��ور م��ا ي�شمى 
الرثوة  ومن��و  ال�شاعدة،  بالبلدان 
العاملية، التي ت�شاعفت اأربع مرات 

منذ �شبعينات القرن املا�شي.
ال�شناعية     من خ��الل �شادراتها 
اإىل الوليات املتحدة واأوروبا، بداأت 
ت��و���ش��ع��ا هائال.  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال�����ش��ني 
“مبداأ  اأ�����ش����ط����ورة  ع��ك�����س  وع���ل���ى 
با�شتطاعة  ك�����ان  برزين�شكي”، 
ال�شوفياتي  الحت��اد  بعد  ما  رو�شيا 
العوملة،  �شبكات  يف  ال��دخ��ول  ا  اأي�شً
ب���اإن���ت���اج���ه���ا م����ن ال���ن���ف���ط وال����غ����از 
جوهر  ويكمن  مقارنة.  كاأف�شلية 
امل�شكلة يف بقية امل�شار الذي يبطل 

غليان و�ضط البحر املتو�ضط ، 
على اجلهة اجلنوبية من اأوروبا

يف فلك بكني، متار�س رو�ضيا 
نوًعا من النهب اجليو�ضيا�ضي

هل حتتاج اأوروبا اإىل حلول 
توفيقية لإقناع �ضيد الكرملني؟

ح�ضاد 2019

اأوهام التعددية القطبية و�ضراعات دون حل: النظام الدويل اجلديد يف خما�س ع�ضري...!
•• الفجر -جان �صيلف�صرت مونغرينييه

ترجمة خرية ال�صيباين
   يقرتب عام جديد من نهايته دون اأن يتمكن الالعبون 
يف ال�ضراعات الدائرة من اإيجاد اأر�ضية حلل و�ضط، 
حتى وان كان �ضبابّيا. ميكن للمحلل اأن يتيه يف و�ضع 

يتدخل  عدة،  مب�ضتويات  حلروب  املرحلة”  “ح�ضاد 
فيها لعبون متعددون لتحقيق غايات متباينة. 

   هناك عدد معني من هذه النزاعات حتدث يف جوار 
اأماكن بعيدة بالتاأكيد، ال ان م�ضريها  اأو يف  اأوروبا، 
�ضيكون له عواقب على حرية الغرب وازدهاره، لذا 

ل بد من املغامرة ور�ضم هذه “اخلارطة الرخوة ».

مينعان  بامل�ضوؤولية،  وال�ضعور  املخاطر  م�ضتوى     
�ضل�ضلة  مبثابة  التناف�س  وذاك  احلروب  تلك  اعتبار 
من املغامرات يف م�ضارح غرائبية، مثل تلك املوجودة 
وبيكارو�س”،  تــان  “تان  اأو  املك�ضورة”  “الأذن  يف 
احلقائق  متييز  على  القدرة  منلك  اأن  يجب  انه  ال 
اجليو�ضيا�ضية والتحديات التي، حتت خط الأحداث 

املتقطعة، تنمو تدريجيًا.

ملحة عامة عن ال�ضراعات
   �ضرقا، ل �ضيء جديد. مل توؤدي “قمة نورماندي”، 
9 دي�ضمرب، اإىل نتائج ملمو�ضة، لأن رو�ضيا مل ترغب 

يف التخلي عن نفوذها على اأوكرانيا واأوروبا.

اوكرانيا جرح اوروبي نازف

التدخل الرتكي يف �شوريا

تقرير مولر.. رب �شارة نافعة للدميقراطيني

الطل�شي والهيمنة المريكية

ال�شني.. ا�شرتاتيجية كربى

من ال�ضعب و�ضع »ح�ضاد املرحلة« حلروب يتدخل فيها لعبون متعددون لتحقيق غايات متباينة

بـــخـــ�ـــضـــو�ـــس 
اإيران، لن يتمكن 
الأوروبــيــون من 
ــرار يف  ــم ــت ــض ال�
ــد نــاأيــهــم  ــي ــاأك ت
ال�ضيا�ضة  عـــن 
الأمــــريــــكــــيــــة

ــا  ــي ــض اأورا� �ضبح 
الـــــــــــكـــــــــــربى 
حول  املتمركزة 
لي�س  الــ�ــضــني، 
جمّردة  نظرية 
مـــرتـــكـــزات  ل 
لها ــة  ــض ــو� ــم ــل م
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املال والأعمال
دبي تطلق اأول رابطة مهنية لالأمن يف ال�ضرق الأو�ضط

على  للبقاء  ممتازة  طرقاً  �شتوفر  والتي  املنطقة  يف  مهنية  اأمنية 
اأن  اط���الع على اأف�شل امل��م��ار���ش��ات الأم��ن��ي��ة. ول ب��د يل م��ن ال��ق��ول 
رابطة املحرتفني الأمنيني ملوؤ�ش�شة تنظيم ال�شناعة الأمنية �شتتيح 
فر�شاً هائلة للتوا�شل بني املحرتفني الأمنيني والهيئات التنظيمية 
املحرتفني على  لتحفيز  اأهمية ق�شوى  التعلم  بيئة تويل  و�شتوفر 
الأمنيني  امل��ح��رتف��ني  راب��ط��ة  احل��م��ادي  اأن�����ش��اأ  اأه��داف��ه��م«.  متابعة 
يف  املحرتفني  بني  الفجوة  ل�شد  الأمنية  ال�شناعة  تنظيم  ملوؤ�ش�شة 
اأن  اإىل  الإ�شارة  ال�شناعة. وجت��در  واملنظمني يف هذه  الأم��ن  جمال 
 24 احلمادي متخ�ش�س يف جمال الأم��ن بخربة وا�شعة تزيد عن 
“نحن  احل��م��ادي  واأ���ش��اف  الإم���ارات.  الأمنية يف  ال�شناعة  يف  عاماً 
الإم����ارات  دول���ة  املختلفة يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ن�����ش��وء  ن�شهد 
لت�شارك  ال�شناعة  يف  نظرائها  مع  وثيق  ات�شال  اإقامة  اىل  تهدف 

وا�شعة يف  ويتمتع بخربة  الأم��ن  الهادي متخ�ش�س يف جم��ال  عبد 
جمال الإدارة، والأمن البدين، والأمن ال�شخ�شي، واإدارة املخاطر، 
والت�شال بالعمالء، والتحقيق، والتدريب. كما �شيعمل يف الرابطة 
املنطقة من خالل توفري  الأم��ن يف  ك�شوت للمحرتفني يف جمال 
التدريب الأمني وبرامج التوعية التي من �شاأنها تعزيز املمار�شات 
رابطة  و�شتتعاون  ه��ذا  ب��ه��ا.  والرت���ق���اء  ال�شناعة  ه��ذه  يف  اجل��ي��دة 
املحرتفني الأمنيني مع كبار املتخ�ش�شني يف جمال الأمن يف جميع 
اأنحاء العامل لكت�شاف احللول املتطورة، وتبادل الأفكار مع خرباء 
واجباتهم  لتنفيذ  املنا�شبة  ب����الأدوات  اأع�شائها  وت��زوي��د  ال�شناعة 
ومهامهم ب�شكل �شحيح يف عامل الأمن املتطور. و�شي�شتمتع الأع�شاء 
والبتكار  والتميز  املهني  والتطوير  واملعرفة  املعلومات  بخدمات 

واخل�شومات والعرو�س الرتويجية التي تقدمها الرابطة. 

•• دبي-الفجر:

الأ�شخا�س  رب��ط  اإىل  تهدف  لالأمن  مهنية  رابطة  اأول  اإط��الق  مت 
املحرتفني  رابطة  و�شتعمل  الأو�شط.  ال�شرق  الأمنية يف  بال�شناعة 
املعرفة  لتبادل  كمن�شة  الأمنية  ال�شناعة  تنظيم  ملوؤ�ش�شة  الأمنيني 
وتطويرها بني اأكرث من 50،000 متخ�ش�س يف جمال الأمن يف 
املهنية املحلية، مت الرتحيب  الأم��ن  اإط��الق رابطة  البالد. وخالل 
الأم���ن على جميع  600 �شخ�س متخ�ش�س يف جم��ال  م��ن  ب��اأك��رث 
امل�شتويات. كما دعت الرابطة جميع مقدمي وم�شتخدمي ال�شناعة 
هذا  ويف  الع�شوية.  مزايا  من  لال�شتفادة  اإليها  لالنت�شاب  الأمنية 
رابطة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  احلمادي،  خالد  املهند�س  عّلق  ال�شياق 
املحرتفني الأمنيني “اإننا نعلن بفخر كبري عن اإطالق اأول رابطة 

اخلربات واملعارف والأفكار وتبادلها. اأما هدفنا فهو اأن تكون رابطة 
املحرتفني الأمنيني ملوؤ�ش�شة تنظيم ال�شناعة الأمنية رابطة جت�شد 
وُيذكر اأن احلمادي  املعايري املهنية وتتفوق على املعايري الدولية”. 
�شغل من�شب رئي�س ق�شم �شركات الأمن اخلا�شة باإدارة نظم احلماية 
القطاع الأمني  الأم��ن يف  واأنظمة  �شابقا يف دبي، مما يعزز معايري 
على  تعليقه  معر�س  ويف   .2016-12 لالأمن  دب��ي  لقانون  وفقاً 
هذا الإجناز �شرح عادل عبد الهادي، نائب رئي�س جمل�س الإدارة “ل 
�شك اأن رابطة املحرتفني الأمنيني ملوؤ�ش�شة تنظيم ال�شناعة الأمنية 
�شتخلق �شعوراً بالنتماء والفخر لأع�شائها. وب�شفتنا منظمة تركز 
على الع�شوية، فنحن على ا�شتعداد دائم لأن نكون ال�شوت الرائد 
يف ال�شناعة الأمنية يف الإمارات العربية املتحدة واملنطقة من خالل 
عادل  اأن  ذكره  واجلدير  الت�شغيلي«.  والتميز  التكنولوجي  البتكار 

دبي لإدارة الأ�ضول توا�ضل برناجمها ال�ضتثماري 
يف جمّمعاتها ال�ضكنية من خالل املرافق والتحديثات اجلديدة 

اينوك حت�ضد جائزة الطاوو�س الذهبي لال�ضتدامة
•• دبي -وام: 

“جائزة  اينوك  جمموعة  ح�شدت 
لال�شتدامة”  الذهبي  ال��ط��اوو���س 
ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل من 
تقديرا  ع��امل��ي��ة  ���ش��رك��ة   228 ب��ني 
جلهودها والتزامها اجلاد وامل�شتمر 
ومعايري  مب��م��ار���ش��ات  ب���الرت���ق���اء 
من  جديدة  اآف��اق  نحو  ال�شتدامة 
عام  منذ  اينوك  وجنحت  التميز. 
النبعاثات  خ��ف�����س  يف   2014
وا�شتهالك   24% بن�شبة  الغازية 
على   17% بن�شبة  امل��ي��اه  م����وارد 
ال�شناعية  من�شاآتها  كافة  م�شتوى 
والتجارية واأطلقت تقرير الطاقة 

دبي”   2020 “اإك�شبو  ان��ع��ق��اد 
املنطقة  يف  حم��ط��ة  اأول  و���ش��ت��ك��ون 
الذهبي  الت�شنيف  لتحمل  موؤهلة 

وال��ك��ف��اءة اأع��ل��ن��ت ف��ي��ه ع��ن توفري 
اإم����ارات����ي  دره������م  م���ل���ي���ون   71.4
واإج�����راءات  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  بف�شل 
ل��ت��ع��زي��ز كفاءة  و���ش��ام��ل��ة  م��ب��ت��ك��رة 
ال�شنوات  خالل  الطاقة  ا�شتهالك 
اخل��م�����س امل��ا���ش��ي��ة مم���ا اأث���م���ر عن 
خ���ف�������س ا����ش���ت���ه���الك ال����ط����اق����ة يف 
ويف وقت  عملياتها بن�شبة 23%. 
���ش��اب��ق م��ن ال��ع��ام اجل����اري ك�شفت 
اأول  ع��ن  النقاب  اي��ن��وك  جمموعة 
حمطة خدمة من نوعها بت�شميم 
م�������ش���ت���وح���ى م����ن ����ش���ج���رة ال���غ���اف 
وه���ي ع��ب��ارة ع��ن حم��ط��ة ع�شرية 
بت�شميم  ت���ت���م���ي���ز  وم�������ش���ت���دام���ة 
معماري فريد حيث �شتقع يف موقع 

ت�شميمات  يف  “الريادة  ل��ن��ظ��ام 
اإ�شافة   LEED والبيئة  الطاقة 
ال�شم�شية  الأل����واح  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل 
ل��ت��زوي��د امل��ح��ط��ة ب��ال��ط��اق��ة. وقال 
الفال�شي  ح��م��ي��د  ���ش��ي��ف  ����ش���ع���ادة 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
دورن�����ا  م����ن  “انطالقاً  اي����ن����وك: 
قطاع  يف  رائ���دة  وطنية  كموؤ�ش�شة 
اأهمية  اي��ن��وك  ن����درك يف  ال��ط��اق��ة 
اأف�شل احللول واملمار�شات  تطبيق 
التي تعزز كفاءة ا�شتهالك الطاقة 
الذي  الأم��ر  العمليات  �شمن كافة 
يعّد من اأبرز امل�شوؤوليات الرئي�شية 
ال���ت���ي ت����اأخ����ذه����ا امل���ج���م���وع���ة على 
على  اي��ن��وك  جنحت  فقد  عاتقها. 

م���ر ال�����ش��ن��ني يف حت��ق��ي��ق وف�����ورات 
املبتكرة  م��ب��ادرات��ه��ا  بف�شل  ك��ب��رية 
املن�شوية حتت مظلة برنامج اإدارة 
الطاقة واملوارد وذلك انطالقاً من 
قيادتنا  ب����روؤى  ال��را���ش��خ  ال��ت��زام��ن��ا 
دبي  اإىل جعل  ال��رام��ي��ة  ال��ر���ش��ي��دة 
يف  والأق���ل  للبيئة  �شديقة  مدينة 
م�شتوى  على  الكربونية  الب�شمة 
 ”.2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول  ال���ع���امل 
يذكر اأن جوائز الطاوو�س الذهبي 
تاأ�ش�شت  املوؤ�ش�شي  والتميز  للريادة 
معهد  ق���ب���ل  م�����ن   1991 ع������ام 
من  وت���ع���ت���رب   IOD امل����دي����ري����ن 
لتقييم  املعتمدة  العاملية  املعايري 

اأداء ال�شركات يف العامل.

تقديرًا ملبادرة »ابتكار« 

موانئ اأبوظبي تنال �ضهادة »املوؤ�ض�ضة املبتكرة« من املعهد العاملي لإدارة البتكار

رواد وجمل�س ال�ضارقة للتعليم يفتتحان 
الن�ضخة ال�ضاد�ضة من مبادرة جنوم الأعمال

الطالب من خالل  املبادرة من  بروح  املوجه  البداعي 
الريادية  الأن�شطة  اإط��الق  على  وبناتهم  اأبنائهم  حث 
التي  املنح  لتاأ�شي�س م�شاريع جتارية، حيث بلغت قيمة 

قدمتها املوؤ�ش�شة للطلبة 46500 درهم هذا العام.
اإدارة الت�شال  اأمينة حممد، مديرة  من جانبها قالت 
انطلقت  التي  املبادرة  اإن  رواد..  موؤ�ش�شة  يف  احلكومي 
خالل  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ح��ق��ق��ت   2015 ع���ام  م���رة  لأول 
الدورات اخلام�شة ال�شابقة على �شعيد امل�شاركات، �شواء 
وكذلك عدد  واجلامعات،  امل��دار���س  اأو  الطلبة،  ع��دد  يف 
امل�شاريع امل�شاركة، واأ�شبح احلدث ملتقى �شنويا للطلبة 
الراغبني يف دخول عامل العمل احلر م�شتقبال م�شرية 
اإج���م���ايل ال��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ارك��ني خ���الل ال����دورات  اأن  اىل 
عر�س  يف  وجنحوا  وطالبة،  120طالبا  بلغ  ال�شابقة 
جتربة 40 م�شروعا متنوعا، كما بلغ اإجمايل اإيرادات 

هذه امل�شاريع بلغ 152 األف درهم.
للمبادرة  اجل��دي��دة  ال���دورة  تنظيم  تقرر  اأن��ه  واأ�شافت 
يف  الأوىل  املرحلة  تخ�شي�س  مت  حيث  مرحلتني  على 
26-30 دي�شمرب اجلاري للم�شاركات املقدمة  الفرتة 
من طلبة املدار�س من �شن 10 اإىل 18 �شنة فقط بينما 
امل�شاريع املقدمة من  املبادرة  الثانية من  ت�شم املرحلة 
و�شتعقد  واملعاهد  والكليات  واجلامعات  املدار�س  طلبة 
خالل الفرتة من 31 دي�شمرب ولغاية 4 يناير املقبل 
وكليات  ال�شارقة  جامعة  طلبة  من   18 فيها  وي�شارك 

التقنية العليا.
وقال حممد املال اأمني عام جمل�س ال�شارقة للتعليم يف 
اإن املبادرات  ت�شريحات لوكالة اأنباء الإمارات “وام”.. 
والأن�شطة التي تتعلق بالطلبة �شكلت على مر التاريخ 
�شاهمت يف  التي  لالبتكارات  احلديث ج�شرا  التعليمي 
تغيري م�شار اقت�شادات العديد من الدول لفتا اىل اأن 
دولة المارات كانت واعية لأهمية هذا اجلانب وبادرت 
مبكرا اىل اإطالق الفعاليات واملبادرات التي من �شاأنها 
حت��ف��ي��ز ال��ط��ل��ب��ة م��ن خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة حيث 
حر�شت موؤ�ش�شات وجمال�س وهيئات الدولة التعليمية 
عموما واإمارة ال�شارقة خ�شو�شا على اإطالق املبادرات 
العمرية  الفئات  خمتلف  مع  تتنا�شب  التي  والأن�شطة 
للطلبة حتى يت�شنى لهم امل�شاهمة وامل�شاركة قي حتقيق 

نقلة نوعية يف اإرتقاء الدولة وازدهارها.
واأ�شاف اإن ن�شخة جنوم الأعمال هذا العام ت�شهد اإ�شافة 

•• ال�صارقة -وام:

رواد  الريادية  امل�شاريع  لدعم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  تنظم 
ال�شنوية  ال��ط��الب��ي��ة  امل���ب���ادرة  م��ن  ال�����ش��اد���ش��ة  الن�شخة 
للتعليم  ال�شارقة  جمل�س  مع  بالتعاون  الأعمال  جنوم 
يناير وذلك   4 دي�شمرب حتى   26 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
135 طالبا وطالبة  بال�شارقة مب�شاركة  06 مول  يف 
112 من طلبة املدار�س - حيث ي�شتعر�شون  - منهم 
اأعمال  م�����ش��اري��ع  اإىل  للتطوير  ق��اب��ال  م�����ش��روع��ا   50

م�شتقبلية.
م�شبح  �شعيد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  الف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ح�شر 
الكعبي رئي�س جمل�س ال�شارقة للتعليم و�شعادة حممد 
ال�شارقة للتعليم و�شعادة  اأمني عام جمل�س  اأحمد املال 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الهاجري  بطي  بن  خالد 
ومروان  املوؤ�ش�شة  م��دي��ر  امل��ح��م��ود  حمد  و���ش��ع��ادة  رواد 
احل��ك��وم��ي يف مركز  الت�����ش��ال  اإدارة  م��دي��ر  امل�����ش��غ��وين 
اك�����ش��ب��و ورائ����د الأع���م���ال ه����زاع امل��ن�����ش��وري وج��م��ع من 
يف  امل�شاركني  الطلبة  اأم��ور  واأول��ي��اء  املوؤ�ش�شة  موظفي 

املبادرة ولفيف من مرتادي 06 مول.
وقال �شعادة حمد املحمود مدير موؤ�ش�شة رواد اإن املبادرة 
وبناتنا  اأب��ن��ائ��ن��ا  جنومية  لإط���الق  مثلى  من�شة  ب��ات��ت 
والريادة  التميز  مكامن  وا�شتك�شاف  مبكرا  الطلبة 
لديهم يف جمال املال والأعمال، بحيث يتم ا�شتثمار ما 
يحملونه من اأفكار خالقة وميول جتارية وم�شاعدتهم 

يف عر�شها على �شكل جتارب م�شغرة خالل املبادرة.
واأ�شاف اإن الكثري من م�شاهري ال�شتثمار ورواد الأعمال 
احلاليني على م�شتوى العامل بداأوا رحلتهم نحو النجاح 
من م�شاريع �شغرية جدا �شرعان ما تطورت وتو�شعت 
لت�شبح �شركات عاملية كربى ذات اإيرادات واأرباح عالية، 
ل�شباب  امللهمة  الق�ش�س  من  العديد  هناك  اأن  موؤكدا 
واقتحموا  مبكرا  الريادية  م�شريتهم  ب��داأوا  مواطنني 
عامل العمل احل��ر، ومتكنوا من ر�شم احل��روف الأوىل 

يف م�شار حياتهم العملية بنجاح.
واأو�شح اأن مبادرة جنوم الأعمال حتت اإ�شراف ورعاية 
موؤ�ش�شة “رواد” وجمل�س ال�شارقة للتعليم تهدف اإىل 
اإعداد وحتفيز اجليل التايل من رواد الأعمال يف اإمارة 
الإم��ارات ككل وتنمية  ب�شكل خا�س ويف دولة  ال�شارقة 
ال�شلوك الريادي لديهم وت�شجيع الأ�شر لدعم الن�شاط 

•• دبي-الفجر: 

التابعة  الأ����ش���ول،  لإدارة  دب��ي  اأع��ل��ن��ت 
وتدير  متلك  والتي  القاب�شة،  دب��ي  ل� 
العقارية  الأ���ش��ول  م��ن  اأك��رب حمفظة 
�����ش��ة ل���الإي���ج���ار يف  ال�����ش��ك��ن��ي��ة امل��خ�����شّ
مدينة دبي، ام�س عن اكتمال عدد من 
وحفظ  والتطوير  التح�شني  مبادرات 
الطاقة يف خمتلف مرافقها ومن�شاآتها 

وجمّمعاتها ال�شكنية.
ال�شتثماري  ب��رن��اجم��ه��ا  اإط������ار  ويف 
الأ�شول  لإدارة  دبي  اأعلنت  املتوا�شل، 
ع��ن اإ���ش��اف��ة ث��الث��ة اأح���وا����س جديدة 
غروب  م��ردف؛  يف  ال�شكنية  ملجمعاتها 
املن�شاآت  وم����ن  لن�����د.  ودب�����ي  ورم������رام 
العام،  هذا  يف  اأجنزتها  التي  اجلديدة 
ة  ومن�شّ ل��ي��ان،  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��اح��ة 
رم�����رام، والتي  ف��ع��ال��ي��ات خ��ارج��ي��ة يف 
تتميز مبوقع األعاب ريا�شية خارجية، 
وطاولت  والنزهات،  لل�شواء  وم�شاحة 
ل��ع��ب ���ش��ط��رجن، وط���اول���ة ل��ل��ع��ب��ة كرة 

القدم وتن�س الطاولة.
حتت�شن  ال����ت����ي  اخل����ي����ل  ب�����واب�����ة  ويف 
اأ�شيفت  ���ش��اك��ن،  األ����ف   50 م��ن  اأك����رث 
للمقيمني  ج��دي��دة  ف��ع��ال��ي��ات  م�شاحة 
م�شاراً  وت�����ش��م��ل  الأع���م���ار،  جميع  م��ن 
ل��ل��م�����ش��ي، وم��ن��ط��ق��ة ل��ل��ع��ب الأط���ف���ال، 
الطاولة  ل��ت��ن�����س  خم�����ش�����ش��اً  وق�����ش��م��اً 
وغ��ريه��ا م��ن الأل���ع���اب، يف ح��ني �شهد 
اإط����الق  ال�����ش��ك��ن��ي  “�شروق”  جم���ّم���ع 
الطاقة  بلوحات  م�شاء  للجري  م�شار 

ا�شتثمرت  الأخ������رية،  الآون�����ة  وخ����الل 
الأ���ش��ول يف جمموعة من  دب��ي لإدارة 
اإعادة  �شملت  وال��ت��ي  البيئية،  احل��ل��ول 
التجهيزات  وتعديل  النفايات،  تدوير 
 LED امل���ائ���ي���ة، وحت���دي���ث���ات اإ�����ش����اءة
اإدارة  واأن���ظ���م���ة  امل���ت���ج���ددة  وال���ط���اق���ة 
املتغري.  ال������رتدد  وحم����رك����ات  امل���ب���اين 
وت����ع����ّد ال����ش���ت���ث���م���ارات امل���ت���وا����ش���ل���ة يف 
ا�شرتاتيجية  حفظ الطاقة ج��زءاً من 
ال�شتدامة واجلهود املتوا�شلة ل�شمان 

م�شتقبل اأف�شل للجميع.
القابلة  النفايات  حجم  على  واعتماداً 
لإعادة التدوير التي ُجمعت يف املوقع، 
 ،2018 ع��ام  منذ  ال��ت��ق��دي��رات  ت�شري 
“دبي  يف  “�شروق”  جم��ّم��ع  اأن  اإىل 
 111 ح��وايل  اأن��ق��ذ  الأ�شول”  لإدارة 
جالون   2،300 م��ن  واأك����رث  ���ش��ج��رة، 
�شاعة  و102،627  ال����زي����وت،  م���ن 
جالون  و33،525  كهربائية  ت�شغيل 
م��ن امل��ي��اه. وت�����ش��ري ه���ذه الأرق�����ام معاً 
اإدارة  يف  ال�����ش��رك��ة  م�شاعي  جن���اح  اإىل 
نهج  وت��ع��زي��ز  ف��ع��ال،  ب�شكل  ال��ن��ف��اي��ات 

احلياة امل�شتدامة.
ويوؤكد برنامج ال�شتثمار املتوا�شل يف 
“دبي  ال��ت��زام  اإىل  ال�شكنية  املجّمعات 
اأف�شل  ب��ت��ق��دمي  الأ�شول”  لإدارة 
فيها.  ل��ل��م��ق��ي��م��ني  ال���ع���ي�������س  جت������ارب 
حفظ  ومبادرات  التحديثات  وتن�شجم 
ال��ط��اق��ة الأخ����رية م��ع ج��ه��ود ال�شركة 
كاأف�شل  �شمعتها  تعزيز  اإىل  الرامية 

�شريك موثوق للمقيمني يف دبي.

جيدة  ب�����ش��ورة  ال�شكنية  وم�����ش��اح��ات��ن��ا 
اأف�شل  للمقيمني  ت��وف��ر  وم�شتدامة، 

جتارب العي�س الآمنة للمقيمني«.
اإط�����ار خطة  “ويف  م���ب���ارك:  واأ����ش���اف 
املتحدة لال�شتدامة  العربية  الإم��ارات 
على  اأي�شاً  نركز  القطاعات،  يف جميع 
اإىل جانب  ال��ط��اق��ة،  ت��وف��ري  م���ب���ادرات 
ال�شكنية،  جمّمعاتنا  يف  التح�شينات 
م�شتوى  رف�����ع  خ���الل���ه���ا  م����ن  ون����اأم����ل 
ال���وع���ي ال��ب��ي��ئ��ي ب�����ش��ورة ع��م��ل��ي��ة على 
اأر�س الواقع، عرب الدعم الذي يظهره 
اأكرث من 100 األف مقيم يعي�شون يف 

جمّمعاتنا«.

ه����ذه  ع����ل����ى  ت���ع���ل���ي���ق���ه  م����ع����ر�����س  ويف 
ال�����ت�����ط�����ورات، ق������ال ع��������ارف م����ب����ارك، 
“دبي  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الربنامج  “ي�شكل  الأ�شول”:  لإدارة 
ركيزة  جم��ّم��ع��ات��ن��ا  يف  ال����ش���ت���ث���م���اري 
على  دب��ي  يف  �شركتنا  لنجاح  اأ�شا�شية 
ي�شهم  اأ�شا�شياً  وعاماًل  ال�شنني،  مدى 
العمالء  ا�شتبقاء  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  يف 
نوفرها  التي  القيمة  وتطوير  لدينا، 
للمقيمني. ونحن ملتزمون على الدوام 
ب��ت��ع��زي��ز ع��رو���ش��ن��ا م���ن خ���الل ترقية 
القائمة،  امل��راف��ق  تطوير  اأو  امل��ن�����ش��اآت 
جممعاتنا  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ل�����ش��م��ان 

اجلديدة  الإ�شافات  وتاأتي  ال�شم�شية. 
مع  متا�شياً  الأ���ش��ول  لإدارة  دب��ي  م��ن 
حياة  جت���ارب  بتوفري  ال�شركة  ال��ت��زام 
ث��ري��ة جت��م��ع ب��ني ال�����ش��اك��ن��ني يف دبي، 
على  والتفاعل،  وال�شتمتاع  للتوا�شل 
امتداد م�شاحاتها املبتكرة التي تخ�شع 

لل�شيانة والتحديث ب�شورة دائمة.
خالل  امل��ن��ج��زة  ال��ت��ح��دي��ث��ات  وت�شتمل 
الردهات  ت�شميم  اإع�����ادة  ع��ل��ى  ال���ع���ام 
ب��اأ���ش��ل��وب ع�����ش��ري ي���وف���ر ب��ي��ئ��ة اأك���رث 
ترحيباً، واإدخال حت�شينات على �شاحات 
اللعب، ومناطق لعب الأطفال، وزيادة 

�شاعات العمل يف امل�شاحات العامة.

•• اأبوظبي– الفجر

ت��ق��دي��راً جلهودها  ت��اأت��ي   يف خ��ط��وة 
البتكار،  ودع���م  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة 
نالت موانئ اأبوظبي �شهادة “املوؤ�ش�شة 
لإدارة  العاملي  املعهد  م��ن  املبتكرة” 
بو�شطن،  يتخذ من  وال��ذي  البتكار، 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة مقراً 

له. 
وج���اء ت��ت��وي��ج م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي بهذه 
ملن�شة  3، تكرمياً  امل�شتوى   ، ال�شهادة 
ال�شركة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  “ابتكار” 
لتحفيز املوظفني والعمالء واأ�شحاب 
املقرتحات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  امل�����ش��ل��ح��ة 
درا�شتها  اأج��ل  م��ن  املبتكرة  والأف��ك��ار 

والوقوف على املنافع التي تعود بها. 
جمعة  حم����م����د  ال�����ك�����اب�����نت  واأك�������������د  
ملوانئ  التنفيذي  الرئي�س  ال�شام�شي، 
على  ال�شركة  ح�شول  ب��اأن  اأب��وظ��ب��ي، 
هذا التقدير  يلقي ال�شوء على جهود 
اأب��وظ��ب��ي  يف جم���ال البتكار  م��وان��ئ 
ال�شرتاتيجية  دع��م  على  وحر�شها 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار. وق�����ال، “تويل 
موانئ اأبوظبي اأهمية كبرية لالبتكار 
لتحقيق  الأ���ش��ا���س  امل��ح��رك  باعتباره 
والنجاحات.  الجن�����ازات  م��ن  امل��زي��د 
حتقيق  يف  ق����دم����اً  م���ا����ش���ون  ون���ح���ن 
وترجمة  الر�شيدة  قيادتنا  تطلعات 
القت�شادية  اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  اأه����داف 
بناء  يف  امل�شاهمة  اأج���ل  م��ن   2030

ال�شركات  لبقية  ب��ه  ي��ح��ت��ذى  م��ث��اًل 
واملوؤ�ش�شات يف هذا اجلانب.   

اخلالقي،  اإمي�����ان  ع����رّبت  وب����دوره����ا 
البتكار  اإدارة  ال���رئ���ي�������س-  ن����ائ����ب 
�شعادتها  ع���ن  اأب���وظ���ب���ي،  م���وان���ئ  يف 
اأبوظبي  م��وان��ئ  ب��ح�����ش��ول  وف��خ��ره��ا 
العاملي  املعهد  على هذا العتماد من 
“لطاملا  وق���ال���ت:  الب���ت���ك���ار،  لإدارة 
���ش��ّك��ل الب���ت���ك���ار ج�����زًءا اأ���ش��ا���ش��ي��اً من 
ت��ف��ا���ش��ي��ل اأع��م��ال��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة، حيث 
ي�����ش��ل��ط ه���ذا ال��ت��ك��رمي ال�����ش��وء على 
جناح موانئ اأبوظبي يف جعل البتكار 
ما  الرا�شخة،  املوؤ�ش�شية  القيم  اأح��د 
مزيد  حتقيق  على  امل��وظ��ف��ني  �شجع 
م��ن الإجن����ازات وال��ن��ج��اح��ات خلدمة 

على  قائم  ومتنوع  م�شتدام  اقت�شاد 
البتكار واملعرفة.« 

لإدارة  ال��ع��امل��ي  املعهد  ويحظى  ه���ذا، 
بكونه  م���رم���وق���ة،  الب���ت���ك���ار مب��ك��ان��ة 
املعيار الدويل الذهبي لإدارة البتكار 
10 اآلف  اأك����رث م��ن  وق����ام ب��اع��ت��م��اد 
موؤ�ش�شة   800 م��ن  واأك����رث  �شخ�س 
حول العامل. وتقدم الدكتور هيتندرا 
للمعهد  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  ب����ات����ل 
اإىل  بالتهنئة  البتكار  لإدارة  العاملي 
م���وان���ئ اأب���وظ���ب���ي، ح��ي��ث ق���ال خالل 
يف  اأقيم موؤخراً  ال��ذي  التكرمي  حفل 
الوليات املتحدة باأن موانئ اأبوظبي 
ت��ت��م��ت��ع مب��ك��ان��ة رائ�����دة ع��ل��ى �شعيد 
وباتت  الب���ت���ك���ار  امل��ن��ط��ق��ة يف جم����ال 

ال����ع����م����الء وال���������ش����رك����ات واأ�����ش����ح����اب 
امل�شلحة.« 

لومتري،  راف��ائ��ي��ل  ت��ق��دم  جانبه،  م��ن 
بارترز”  “�شيا  �شركة  يف  ال�شريك 
الدولية،  الإداري���������ة  ل��ال���ش��ت�����ش��ارات 
العاملي  ل��ل��م��ع��ه��د  ال��ر���ش��م��ي  وامل��م��ث��ل 
جمل�س  منطقة  يف  الب��ت��ك��ار  لإدارة 
ملوانئ  بالتهنئة  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون 
اأبوظبي. وقال: “نحن فخورون مبا 
�شعيد  على  اأبوظبي  م��وان��ئ  حققته 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، خ��ا���ش��ة يف جمال 
باأن  تامة   ثقة  على  ونحن  البتكار. 
حتقيق  على  مقبلة  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ 
امل���زي���د م���ن ال��ت��م��ي��ز وال��ن��ج��اح��ات يف 

امل�شتقبل.«  
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ا�شم ال�شركة : جيه بي ار للتجارة العامة - �س ذ م م     
العنوان : حمل )2( ملك حممد عبداهلل اجلا�شم - ديرة - الرا�س - ال�شكل القانوين 
: ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 646834  رقم القيد بال�شجل التجاري : 
1067724 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار  يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/12/25 بتاريخ  دبي  حماكم 
امل�شفي املعني   اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2019/12/25 وعلى من لديه 
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�ضبون  وم�ضاركوه  الكتبي 
ه��ات��ف  04-3215355   - ال��ق��وز الوىل   - ب��ردب��ي   - امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  دب��ي   ويل عهد 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-3215356 فاك�س: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية
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ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  
جيه بي ار للتجارة العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2019/12/25 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/12/25
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية
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ا�ش���م ال�شركة : “جي اف اي لتجارة املعدات الريا�شية“ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�ش��ة : 720650

عن�وانها : مكتب رقم 08 ملك �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد بن �شعيد ال مكتوم - بردبي - جمريا الوىل  
ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة 

رقم القيد بال�شجل التجاري : 1147758
لديها  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�شركة  بانحالل 

)2019/12/05( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/12/05(
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
 )04 – A -  هاتف : )2226266  ا�شتدامة  305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري -   -
فاك�س )2223773 – 04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية
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ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه : مكتب )301 - 302 - 303 - 304 - 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري 

        A ا�شتدامة -
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني

الريا�شية“ )�س.ذ.م.م( املعدات  لتجارة  اي  اف  امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية » “جي 
وعنوانها  : مكتب رقم 08 ملك �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد بن �شعيد ال مكتوم - بردبي - جمريا الوىل 
وامل�شدق لدى  بتارخ )2019/12/05(  لل�شركاء  العمومية  ال�شادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب 

ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/12/05(
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
 )04 – A -  هاتف : )2226266  ا�شتدامة  305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري -   -
45 يوما  – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  فاك�س )2223773 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية
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املال والأعمال

نداء توفر ات�ضالت متطورة عرب �ضبكاتها لدعم احتفالت راأ�س ال�ضنة يف دبي
م�شتخدمي  �شتمنح  بحيث  امل��ت��ط��ورة،  وم��ي��زات��ه��ا  امل��ت��ي��ن��ة 
ال�شبكة حلول متطورة ت�شاعدهم يف اأداء مهامهم وتقدمي 
اخل���دم���ات الأم���ن���ي���ة وم�����ش��اع��دة احل�����ش��ور وت���دب���ري كافة 
املتطلبات الأ�شا�شية. كما �شي�شهم توفري الت�شالت الآمنة  
يف اتخاذ قرارات فعالة ب�شكل �شريع اأثناء حالت الطوارئ 
جتربة  تقدمي  يف  دب��ي  حكومة  جهود  دع��م  اإىل  بالإ�شافة 
عالية  موحدة  ات�شال  �شبكات  وبناء  املدينة  يف  ا�شتثنائية 

امل�شتوى«.
من  تقدمه  مل��ا  “نداء”  الفعاليات  ت��اأم��ني  جلنة  واخ��ت��ارت 
الت�شالت  خدمات  تت�شمن  والتي  مميزة،  تقنية  خدمات 
الآمنة واملوثوقة اأثناء عرو�س الألعاب النارية الرائعة التي 
جتذب اآلف الأ�شخا�س �شنوياً، بالتزامن مع حماولة دبي 

لالأرقام  غيني�س  مو�شوعة  يف  جديد  قيا�شي  رق��م  حتطيم 
القيا�شية. و�شتوفر املوؤ�ش�شة خدماتها يف منطقة الحتفال 
وال�شال�شة.  الأم����ان  مبنتهى  الح��ت��ف��الت  ���ش��ري  ل�شمان 
مبوؤ�ش�شة  اخل��ا���ش��ة  املتنقلة  التقوية  حمطة  و�شتتواجد 
ل��ت��وف��ري خدمات  احل�����دث،  م��وق��ع  م���ن  ب��ال��ق��رب  “نداء” 
الت�شالت ول�شمان ال�شتجابة ال�شريعة على مدار ال�شاعة 
ولتاأمني  املعدات  يف  اأعطال  اأو  طارئة  مواقف  اأي  ملواجهة 
تغطية قوية لل�شبكة. كما �شيتوزع املنظمون والفرق املعنية 
م��ن �شرطة دب��ي وال��دف��اع امل���دين واإ���ش��ع��اف دب��ي يف مواقع 
الال�شلكية  الت�شالت  اأج��ه��زة  حاملني  واأ�شا�شية  حم��ددة 
املتطورة ل�شمان �شالمة احل�شور بالإ�شافة اإىل التوا�شل 

الدائم بني جميع اجلهات الأمنية املوّكلة يف املنطقة.

•• دبي-الفجر: 

املزود  “نداء”،  املتخ�ش�شة  الت�����ش��الت  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
احل�شري ل�شبكات الت�شالت الآمنة واملعتمد لدى حكومة 
التي  ال�شنة  راأ���س  الكامل لحتفالت  ا�شتعدادها  دب��ي، عن 

�شُتقام يف و�شط مدينة دبي وبرج خليفة.
التنفيذي  امل���دي���ر  ب��وع�����ش��ي��ب��ه،  م��ن�����ش��ور  ���ش��ع��ادة  و����ش���رح 
توفري  يعترب  قائاًل:  نداء  املتخ�ش�شة  الت�شالت  ملوؤ�ش�شة 
اآمنة ذات كفاءة عالية مدعمة بفرق  ات�شالت متخ�ش�شة 
املكان  ���ش��الم��ة  ل�شمان  الإت�����ش��ال  �شبكات  يف  متخ�ش�شة 
وجميع احلا�شرين اأمرا حيويا . وتت�شم اأجهزة الت�شالت 
وت�شاميمها  ا�شتعمالها  ب�شهولة  امل�شتخدمة  الال�شلكية 

اخلدمات والتمويل والعمل على 
تهيئة بيئة العمال املنا�شبة لنمو 

تلك امل�شاريع.
ي�شمل  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
العديد من الفعاليات والأن�شطة 
يعترب  حيث  املختلفة،  الريا�شية 
مهرجان ليوا الدويل واحدا من 
اأهم املهرجانات التي يتم تنظيمها 
يف املنطقة والذي ينتظره الكثري 
املغامرة  ري���ا����ش���ات  ع�����ش��اق  م���ن 
وال��ت��ح��دي وي��ج��ذب ال��ي��ه العديد 
م�����ن ال����������زوار وامل���������ش����ارك����ني من 
الذين  ال�����ع�����امل،  دول  خم��ت��ل��ف 
مبتابعة  لال�شتمتاع  يح�شرون 
املختلفة  والأن�����ش��ط��ة  ال��ب��ط��ولت 

التي تنا�شب اجلميع .

•• اأبوظبي-الفجر: 

لتطوير  خليفة  ���ش��ن��دوق  اأع��ل��ن 
ال�شركات  م��ن  ع���دداً  اأن  امل�شاريع 
قطاعي  يف  واملتخ�ش�شة  النا�شئة 
امل�شتفيدة  والأغ����ذي����ة  ال�����ش��ي��ف��ة 
من برامج التمويل التي يوفرها 
ال�شندوق لأع�شائه، �شت�شارك يف 
الريا�شي  فعاليات مهرجان ليوا 
تل مرعب خالل مو�شمه احلايل 
الذي يقام خالل الفرتة من 26 

دي�شمرب – 10 يناير املقبل.
ي�شعى  اأن��ه  اإىل  ال�شندوق  واأ���ش��ار 
من خالل دعم م�شاركات اأع�شائه، 
اإىل ت�شليط ال�شوء على امل�شاريع 
الوطنية  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 

عالمتهم  وان���ت�������ش���ار  ���ش��م��ع��ت��ه��م 
م�شاركات  وت��ت��م��ث��ل  ال��ت��ج��اري��ة«. 
�شندوق  يف  الأع�����ش��اء  امل�����ش��اري��ع 
الريا�شي  ليوا  مبهرجان  خليفة 
ت��ق��دمي اخلدمات  ت��ل م��رع��ب يف 
لزوار  ال�شيافة  بقطاع  املرتبطة 
املتوافدة  واجل��م��اه��ري  امل��ه��رج��ان 
كانت  �شواء  املهرجان  موقع  على 
مطاعم اأو مقاهي وغريها ، حيث 
وت�شتعر�س  خ��دم��ات��ه��ا  ���ش��ت��وف��ر 

�شاحنات  خ���الل  م���ن  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
الطعام امل�شاركة.

ب�شكل  خليفة  ���ش��ن��دوق  وي�����ش��ع��ى 
الريادة  ثقافة  دعم  على  م�شتمر 
واملبادرة، وت�شجيع البتكار والنمو 
ال�شغرية  ل��ل��م�����ش��اري��ع  امل�����ش��ت��دام 
للم�شاهمة يف  املحلية  واملتو�شطة 
والقت�شادي  الجتماعي  التطور 
ل�����الإم�����ارات ع����ن ط���ري���ق متكني 
اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  امل�شاريع  تلك 

وتقدمي  ال�شندوق  املدعومة من 
تعزيز  خ�����الل  م����ن  ل���ه���ا  ال����دع����م 
املجتمعية،  الفعاليات  مكانتها يف 
والرتفيهية، والتجارية ما ي�شهم 
امل�����ش��اري��ع ورفع  يف ت��ط��وي��ر ه���ذه 

م�شتوى مبيعاتها.
النا�شري  م��وزة  ال�شيدة/  وقالت 
بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س   –
مهرجان  يف  امل�������ش���ارك���ة  “اإن   :
يدعم  مرعب  تل  الريا�شي  ليوا 

التمويالت  م���ن  وامل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
لروؤية  ي��وف��ره��ا، وحت��ق��ي��ق��اً  ال��ت��ي 
قيادة  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال�������ش���ن���دوق 
ال����ري����ادة،  روح  ت���ع���زي���ز  م�������ش���رية 
وتعزيز  املواطنني،  واملبادرة لدى 
للم�شاريع  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ال���ق���درة 
ال�شغرية واملتو�شطة وم�شاعدتها 

على النمو.
واأو�شحت ال�شيدة موزة النا�شري 
بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س   –

مل�شاعدة  وخ��ط��ط��ن��ا  م�����ش��اع��ي��ن��ا 
ال�شندوق  مولها  التي  امل�شاريع 
وال�شيافة  الأغ����ذي����ة  ق���ط���اع  يف 
اإىل  وال��ن��ف��اذ  منتجاتها  لت�شويق 
اأكرب �شريحة ممكنه من اجلمهور 

على اختالف فئاتهم«.
امل�����ش��ارك��ة يف مثل  “اأن  واأ����ش���اف: 
ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ك��ربى يندرج 
�شندوق  خ���دم���ات  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
لأع�شائه  يقدمها  ال��ت��ي  خليفة 

على  خليفة  ���ش��ن��دوق  “يحر�س 
مت��ك��ني الأع�������ش���اء م���ن الط����الع 
وخو�س  الآخ���ري���ن،  جت���ارب  على 
ينعك�س  م��ا  ال��ت��ج��اري��ة،  املناف�شة 
ت��ط��وي��ر خططهم  ب��ال��ت��ايل ع��ل��ى 
ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة، مب����ا ي����ت����الءم مع 
معتربا  ع��م��الئ��ه��م،  اح��ت��ي��اج��ات 
من�شة  الريا�شي   ليوا  مهرجان 
جديدة  �شريحة  لقتنا�س  مهمة 
م���ن اجل��م��ه��ور وامل��ه��ت��م��ني وبناء 

ت�ضمل عددا من م�ضاريع  قطاع الأغذية وال�ضيافة

�ضندوق خليفة يدعم م�ضاركة اأع�ضائه يف مهرجان ليوا الريا�ضي تل مرعب

امل�ضتثمرون الأجانب ي�ضخون 14.4 
مليار درهم يف البنوك خالل 3 اأ�ضهر

•• اأبوظبي-وام:

امل�شريف  اجلهاز  يف  كودائع  دره��م  مليار   14.4 الأجانب  امل�شتثمرون  �شخ 
اإجمايل  رف��ع من  ال��ذي  الأم��ر  املا�شية،  الثالثة  الأ�شهر  الإم��ارات��ي خ��الل 
نهاية  دره��م مع  204.4 مليار  اإىل  امل�شتثمرين  ال�شريحة من  ودائ��ع هذ 
189.8 م��ل��ي��ار دره���م يف  2019 م��ق��ارن��ة م��ع  ال��ع��ام  ن��وف��م��رب م��ن  �شهر 
�شبتمرب من العام ذاته. ويعك�س ارتفاع وترية التدفقات الأجنبية يف اجلهاز 
امل�شريف املحلي الثقة الكبرية التي حتظى بها البنوك الإماراتية يف اأو�شاط 
امل�شتثمرين الأجانب التي ل زالت حتافظ على املركز الأول خليجيا و�شرق 

اأو�شطيا من حيث املالءة املالية وحجم الأ�شول والربحية.

التقنية جنحت يف اجتياز اختبار �ضمان الأداء حمققة نتائج فاقت التوقعات بعد ت�ضغيلها يف البحرين

اأبوظبي لال�ضتدامة 2020.. ملتقى العامل لرت�ضيخ م�ضتقبل م�ضتدام لالأجيال

جزيرة يا�س تطلق متجرا اإلكرتونيا 
ب�»املاندارين« على من�ضة فليجي

•• اأبوظبي-وام: 

اإط��الق متجر  - عن  اأبوظبي  للوجهات يف  الرائد  املطور   - م��ريال  اأعلنت 
التابعة  فليجي  ال�شفر  خ��دم��ات  من�شة  ع��ل��ى  امل��ان��دري��ن  بلغة  اإل���ك���رتوين 
اإىل  ال�شني  من  القادمني  ال���زوار  اأع���داد  زي��ادة  بهدف  بابا،  علي  ملجموعة 
جزيرة يا�س، الوجهة الرتفيهية املميزة يف دولة الإم��ارات، واحلائزة على 

العديد من اجلوائز املرموقة.
من  ال�شينيني  امل�شافرين  متكني  يف  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  هذه  وت�شهم 
الو�شول املبا�شر اإىل حجوزات العطالت والتذاكر اخلا�شة باملدن الرتفيهية 
التي حتت�شنها جزيرة يا�س قبيل و�شولهم اإىل اأبوظبي عرب املن�شة، حيث 
بابا،  علي  يا�س مع  فيها جزيرة  تتعاون  التي  الثانية  ال�شراكة  تعترب هذه 
بعد تفعيل من�شة علي باي الرقمية لإجراء عمليات الدفع ال�شيف املا�شي 
اإدارة الوجهات  على م�شتوى جزيرة يا�س. وقالت نوف البو�شليبي، رئي�س 
هذه  ال�شرتاتيجية  اتفاقيتنا  تلعب  م��ريال:  �شركة  يف  بالإنابة  ال�شياحية 
اأبرز  التي تعترب من  يا�س  اإىل جزيرة  ال��زوار  ع��دد  زي��ادة  دورا حموريا يف 
وجهات الرتفيه يف اأبوظبي، وذلك يف ظل التعاون الوثيق بني دولة الإمارات 
وال�شني لتعزيز ال�شتثمار وقطاع ال�شياحة. كما اأن هذه ال�شراكات متكننا 
الرقمي  التواجد  خ��الل  من  مبا�شرة  ال�شينيني  زوارن��ا  اإىل  الو�شول  من 
جلزيرة يا�س على من�شة فليجي وا�شتخدام و�شيلة الدفع املف�شلة لديهم، 

لن�شمن لزوارنا من ال�شني عطالت مريحة واأكرث �شال�شة.
الذين  ال�شينيني  ال���زوار  م��ن  الأك���رب  ال��ع��دد  الإم����ارات  دول���ة  ت�شت�شيف  و 
ي��ق�����ش��دون ال�����ش��رق الأو����ش���ط، و���ش��ه��دت اأب��وظ��ب��ي زي����ادة يف اأع�����داد ال�شياح 

ال�شينيني عام 2018، حيث بلغ عددهم اأكرث من مليون زائر.
املدن  اإىل  ال����زوار  ع���دد  ارت��ف��ع  اإذ  ت��وج��ه��ا م�شابها،  ي��ا���س  و���ش��ه��دت ج��زي��رة 
كبرية  ج��ه��ودا  اجل��زي��رة  وب��ذل��ت  ال�شياحية،  اجل���ذب  ومناطق  الرتفيهية 

لتلبية احتياجات ال�شوق ال�شيني.

••اأبوظبي-وام:

العاملية  الإم�����������ارات  ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
يف  �شناعية  �شركة  اأك���رب   - لالأملنيوم 
دول����ة الإم������ارات خ����ارج ق��ط��اع النفط 
م�شروع  ا�شتكمال  ع��ن  ام�����س  وال��غ��از- 
مطورة  �شناعية  تقنية  اأول  ت�شدير 
حم��ل��ي��اً يف ت��اري��خ ال���دول���ة، وذل���ك اإثر 
�شمان  لإخ���ت���ب���ارات  تقنيتها  اج��ت��ي��از 

الأداء يف �شركة اأملنيوم البحرين.
وك��ان��ت ال�����ش��رك��ة ق��د ف���ازت مبناق�شة 
يف  ال�شديدة  باملناف�شة  اّت�شمت  عاملية 
اأملنيوم  ���ش��رك��ة  ل��ت��زوي��د   2016 ع���ام 
الأملنيوم  ���ش��ه��ر  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ن 
التو�شعية  م�����ش��اري��ع��ه��ا  اأح����د  لتنفيذ 
�شعي  ي��ع��زز  ب���ارز  اإجن���از  يف  ال�شخمة، 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة خللق 

اقت�شاد مبني على املعرفة.
لالأملنيوم  العاملية  الإم����ارات  ومنحت 
ترخي�س  البحرين”  “اأملنيوم 
 »DX + Ultra« تقنية  ا�شتخدام 
لتو�شعة  م�شروعها  يف  ل�شتخدامها 

خط الإنتاج ال�شاد�س.
من   DX+ Ultra ت��ق��ن��ي��ة  وُت���ع���د 
العا�شر واأح��دث تقنيات �شركة  اجليل 
الإم�������ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم، وهي 
على  ك��ف��اءًة  التقنيات  اأك���رث  ب��ني  م��ن 
وقد  العاملية.  الأملنيوم  �شناعة  �شعيد 
د���ّش��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ح��م��د ب��ن عي�شى 

العامل ، وي�شعدنا اأن اأداء هذه التقنية 
ت�شغيل  و مت  ت��وق��ع��ات��ن��ا«.  ق��د جت����اوز 
التقنية بطاقة تبلغ 465 كيلو اأمبري 
يف اختبار الأداء الذي اأُجرَي يف �شركة 
ا�شتهالك  بلغ  حيث  البحرين  اأملنيوم 
الطاقة 12.87 كيلو وات-�شاعة لكل 

كيلوجرام من الأملنيوم.
العاملية  الإم�����������ارات  ����ش���رك���ة  وك����ان����ت 
ل��الأمل��ن��ي��وم ق��د اأر���ش��ل��ت خ���رباءه���ا من 
التكنولوجيا  ون���ق���ل  ت��ط��وي��ر  ف���ري���ق 
اإن�شاء  على  للعمل  العمليات  وف��ري��ق 
مبوجب  وذلك  ال�شاد�س،  الإنتاج  خط 
املربمة مع  التقنية  اتفاقية ترخي�س 
�شارك  حيث  البحرين،  اأملنيوم  �شركة 
حوايل 20 خبرياً تقنياً من الإمارات 

العاملية لالأملنيوم يف امل�شروع.
و ا�شت�شافت ال�شركة 21 موظفاً من 
فريق الإنتاج وال�شيانة التابع ل�شركة 
بدولة  موقعيها  يف  البحرين  اأملنيوم 
ت��دري��ب��ه��م العملي  مل��ب��ا���ش��رة  الإم�����ارات 

على ا�شتخدام تقنية ال�شركة.
لالأملنيوم  ال��ع��امل��ي��ة  الإم�����ارات  وع��م��ل��ت 
على تطوير تقنياتها املحلية يف جمال 
اأك���رث من  م���دار  الأمل��ن��ي��وم على  �شهر 
ال�شركة  ا�شتخدمت  حيث  ع��ام��اً،   25
تو�شعة  عمليات  يف  اخلا�شة  تقنياتها 
امل�شاهر منذ ت�شعينيات القرن املا�شي 
خطوط  جميع  حت��دي��ث  اإىل  اإ���ش��اف��ًة 

اإنتاجها القدمية.

امل�شروع.  ه��ذا  اإجن���از  على  للم�شاعدة 
اأداًء  التي حققت  بتقنياتنا  نفخر  كما 
ف���اق م��ا َوع��دن��ا ب��ه خ���الل مفاو�شات 
ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة«. م��ن ج��ان��ب��ه قال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���ب���ق���ايل،  ع��ل��ي 
البحرين:  اأمل��ن��ي��وم  ل�����ش��رك��ة  ب��الإن��اب��ة 
التي  الأمل��ن��ي��وم  �شهر  تقنية  “اخرتنا 
العاملية  الإم���������ارات  ���ش��رك��ة  ت���وف���ره���ا 
التقنيات  اأك���رث  ل��الأمل��ن��ي��وم لأن��ه��ا م��ن 
يف  ك��ف��اءة  واأك��رثه��ا  مل�شروعنا  تنا�شباً 

ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 
“اإن  الإم��������ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم: 
ل�شركة  ال�شناعية  التقنية  ت�شدير 
الإم��ارات العاملية لالأملنيوم اإىل �شركة 
اأملنيوم البحرين ميثل اإجنازاً تاريخياً 
العربية  الإم�����ارات  ول��دول��ة  ل�شركتنا 
جميع  اإىل  بالتهنئة  واأتوّجه  املتحدة. 
خربائنا الذين عملوا بجد يف تطوير 
ال�����ش��ن��ني، واأهنئ  ع��ل��ى م���ر  ت��ق��ن��ي��ات��ن��ا 
كذلك الفريق الذي عمل يف البحرين 

من  امل��ائ��ة  يف   11 بن�شبة  اأع��ل��ى  قيمة 
ال��واردة يف التفاقية، يف حني  القيمة 
مقيا�س  وه��و   - الطاقة  ا�شتهالك  اأن 
لإنتاج  ال��الزم��ة  الكهربائية  ال��ط��اق��ة 
اأف�شل  طن واح��د من الأملنيوم - كان 
واأقل بن�شبة واحد يف املائة مّما �شِمنته 
ال�شركة، وذلك يف �شبيل �شعيها الدائم 
امل�شتخدمة  الطاقة  ا�شتهالك  لتقليل 
يف ع��م��ل��ي��ة ���ش��ه��ر الأمل����ن����ي����وم. وق����ال 
الع�شو  ك��ل��ب��ان،  ب���ن  ع���ب���داهلل ج��ا���ش��م 

البحرين،  مم��ل��ك��ة  م��ل��ك  خ��ل��ي��ف��ة،  اآل 
ال�شاد�س  الإنتاج  خط  تو�شعة  م�شروع 
ال�شهر  ال��ب��ح��ري��ن  اأمل���ن���ي���وم  ل�����ش��رك��ة 
امل���ا����ش���ي. وجن���ح���ت ت��ق��ن��ي��ة الإم������ارات 
الختبار  اجتياز  يف  لالأملنيوم  العاملية 
نتائج  الأداء حمققة  ل�شمان  النهائي 
اللتزامات  التوقعات وجت��اوزت  تفوق 
مبوجب  ال�������ش���رك���ة  ق���دم���ت���ه���ا  ال����ت����ي 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. وبلغت  ن��ق��ل  ات��ف��اق��ي��ة 
اختزال  خلية  لكل  الإنتاجية  الطاقة 

اإمباور: ال�ضتثمار يف كوادرنا الوطنية اأحد اأهم اإجنازاتنا
•• دبي-الفجر:

اإىل  الرامية  الوطنية  اجل��ه��ود  يف  امل�شاركة  على  حر�شها  اإط���ار  يف 
مل�شتهدفات  تطبيقاً  امل��واط��ن��ني  ق���درات  وتنمية  ال��ت��وط��ني،  تعزيز 
الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة، اأك����دت م��وؤ���ش�����ش��ة الإم������ارات لأن��ظ��م��ة التربيد 
العامل،  املناطق يف  اأك��رب م��زود خلدمات تربيد  »اإم��ب��اور«،  امل��رك��زي 
اأهمية ت�شجيع املوظفني املواطنني يف املوؤ�ش�شة ملوا�شلة درا�شتهم يف 
درجات البكالوريو�س واملاج�شتري، بتخ�ش�شات اإدارة الأعمال، واإدارة 
امل�شاريع، والإدارة الهند�شية، والإدارة البيئية، والإعالم والعالقات 
وتطوير  ت��دري��ب  يف  ال�شتثمار  اأن  »اإم���ب���اور«،  واأو���ش��ح��ت  ال��ع��ام��ة. 
من  تعمل  م�شتدامة  وخطة  ق�شوى،  اأولية  ميثل  الوطنية  الكوادر 
للموظفني  ال��الزم  املهني  الأكادميية  امل�شتوى  توفري  على  خاللها 
لديها للنهو�س بقطاع تربيد املناطق، م�شيفة اأن برنامج التطوير 
املهني ال�شامل للكوادر الوطنية يف املوؤ�ش�شة ي�شهم يف تعزيز وحت�شني 
على  للحفاظ  الرائد  القطاع  هذا  الطريق يف  قيادة  على  قدراتهم 

املوؤ�ش�شة- دائما- على تقدمي  القادمة. وتعمل  اآمنة لالأجيال  بيئة 
التخ�ش�شات  درا�شة  املوظفني يف  ي�شاعد  الذي  الدعم الالحمدود، 
قدراتهم  ت��ط��وي��ر  يف  ت�شاهم  وال��ت��ي  اإل��ي��ه��ا،  يطمحون  ك��ان��وا  ال��ت��ي 
اأن  اإىل  ي�شار  املوؤ�ش�شة.  داخل  متيزهم  وحتقق  العملية،  ومهاراتهم 
عدد املواطنني الذين يعملون بالإدارات العليا يف »اإمباور« 40%، 
اإجمايل عدد  والإداري���ة، من  املتو�شطة  بالقيادات  يعملون  و33% 
الدولة،  اأب��ن��اء  م��ن  منهم   15% موظفاً،   750 البالغ  املوظفني 
منهم %48 مواطنات، و%52 مواطنني. ومن جانبه، اأكد اأحمد 
التربيد  لأنظمة  الإم���ارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  �شعفار،  بن 
اأهم  اأح��د  ه��و  الب�شرية  ك��وادرن��ا  »ال�شتثمار يف  »اإم���ب���اور«،  امل��رك��زي 
وتطويرها؛  مهاراتهم  �شقل  على  نعمل جاهدين  اجنازاتنا؛ حيث 
للم�شاهمة ب�شكل فعال يف بناء اقت�شاد وطني ونه�شة تنموية بقطاع 
م�شتوى  »رف��ع  م��وؤك��دا  وامل��ع��رف��ة«،  العلم  على  قائم  املناطق،  تربيد 
تربيد  بخدمة  للو�شول  لدينا  اأول��ي��ة  والتقني  العلمي  املوظفني 
املناطق اإىل اأرقى م�شتوياتها«. واأكد »بن �شعفار«، اأن »تطوير قدرات 

يف  دائ��م��اً  الوطن  يجعل  متميز،  م�شتقبل  اإىل  الطاحمني  ال�شباب 
امل�شتدامة على كافة  التنمية  ال�شدارة، وي�شاهم بفعالية يف خطط 
يف  ال�شتثمار  يف  مطلقاً  نتوان  »مل  م�شيفا  والأ�شعدة«،  امل�شتويات 
»نحر�س  �شعفار«،  »ب��ن  واأك���د  وتقنياتنا«.  ومنتجاتنا،  موظفينا، 
اأي�شا على متكني وتوطني املراأة الماراتية ودعم تطورها املهني يف 
قطاع تربيد املناطق؛ وذلك متا�شياً مع روؤية القيادة الر�شيدة التي 
تهدف اإىل دعم املراأة باعتبارها �شريكاً يف م�شرية التنمية«، موؤكدا 
»ثقتنا كبرية يف اإمكاناتها وقدرتها على النجاح يف كافة القطاعات«. 
واجلدير ذكره، اأن »اإمباور« تقدم خدمات تربيد املناطق لأكرث من 
األ��ف متعامل كما ت�شل القدرة   100 1،090 مبنى، ولأك��رث من 
التربيد،  مليون طن من   1،43 اأك��رث من  اإىل  لل�شركة  الإنتاجية 
من  لعدد  للبيئة  �شديقة  مناطق  تربيد  خ��دم��ات  ال�شركة  وت��ق��دم 
املائية، وبلو واترز،  اإم��ارة دبي مثل واجهة دبي  البارزة يف  امل�شاريع 
املايل  دب��ي  وم��رك��ز  ريزيدن�س،  بيت�س  وج��م��ريا  ج��م��ريا،  وجمموعة 

العاملي، واخلليج التجاري، ومدينة دبي الطبية.

•• اأبوظبي-وام:

نهج  لرت�شيخ  رائ���دة  دول��ي��ة  من�شة   2020 لال�شتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ش��ب��وع  ي�شكل 
ال�شتدامة حمليا وتعزيزه عامليا فاحلدث العاملي الذي يدخل عقده الثاين يعك�س 
بناء عامل م�شتدام لالأجيال  اأجل  العاملية من  الرائد يف دعم اجلهود  الدولة  دور 
خمتلف  من  ال�شتدامة  ل��رواد  وجهة   2008 ع��ام  منذ  اأبوظبي  و�شكلت  املقبلة. 
اأنحاء العامل من خالل اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة الذي يعد من�شة عاملية حتفز 
من  بنخبة  العاملي  احل��دث  ويزخر  العامل.  يف  امل�شتدامة  التنمية  دفع عجلة  على 
يناير   18 اإىل   11 الفرتة من  خ��الل  انعقاده  اأي��ام  م��دار  الهامة على  الفعاليات 

“اآيرينا”  املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  العمومية  وت�شمل اجلمعية   2020
ومعر�س  ال�شتدامة  م�شتقبل  وقمة  الأطل�شي  للمجل�س  العاملي  الطاقة  ومنتدى 
امل�شتدام  للتمويل  اأبوظبي  وملتقى  امل�شتقبل  لطاقة  العاملية  القمة  ومنتديات 
وحفل توزيع جوائز جائزة زايد لال�شتدامة. كما يوفر فعاليات خم�ش�شة للمراأة 
اإ�شراك اجلميع يف دفع جهود ال�شتدامة  وال�شباب و�شرائح املجتمع وذلك بهدف 
نحو الأمام حيث يت�شمن ملتقى ال�شيدات لال�شتدامة والبيئة والطاقة املتجددة 
اأجل ال�شتدامة واملهرجان يف مدينة م�شدر. وتعترب اجلمعية  ومركز �شباب من 
لتخاذ  النهائية  ال�شلطة  “اآيرينا”  املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  العمومية 
رفيعة  حكومية  و�شخ�شيات  ووزراء  دول  روؤ���ش��اء  ويح�شرها  “اآيرينا”  يف  القرار 

من  وغريها  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  اخلا�س  القطاع  عن  وممثلون  امل�شتوى 
املنظمات العاملية وذلك بهدف اإعادة التاأكيد على اأجندة الطاقة املتجددة العاملية 
“اآيرينا”  وتعمل  للطاقة.  العاملي  النتقال  لت�شريع  ملمو�شة  خ��ط��وات  وات��خ��اذ 
جمعيتها  ت�شخري  على  باأبوظبي  م�شدر  مدينة  يف  الرئي�شي  مقرها  يقع  التي 
املتجددة  الطاقة  نحو  التحول  اأهمية  ومناق�شة  اأهدافها  على  لالتفاق  العمومية 
املناخ وامل�شاهمة يف دفع جهود ال�شتدامة. ويجمع  كاإحدى احللول ملواجهة تغري 
منتدى الطاقة العاملي للمجل�س الأطل�شي - الذي يقام على مدى يومني - �شناع 
ال�شيا�شات من املنطقة والعامل ورواد القطاعات وقادة الفكر لو�شع اأجندة الطاقة 

العاملية خالل العام وال�شتجابة للتغريات الهائلة يف عامل الطاقة.

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 4438/2019/16 جتاري جزئي  
 849.466.01( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�شوع 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�شافة  اإم��ارات��ي(  دره��م 
وحتى ال�شداد التام مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. طالب الإعالن / 1-اف 
اإعالنه :  1-  اآي كون�شلتينج �شوليو�شنز ليمتد )فرع دبي( - �شفته بالق�شية : مدعي  املطلوب  تي 
ف��وروم غروب م د م �س - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل القامة  مو�شوع الإعالن 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  : قد 
اإماراتي( بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة  )849.466.01 درهم 
لها  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  الزامها  التام مع  ال�شداد  الق�شائية وحتى 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2020/1/6 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�شة 
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
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الفجر الريا�ضي

اخ��ت��ت��م ن���ادي ت���راث الإم�����ارات اأم�س 
اأبوظبي  ���ش��ب��اق  “ال�شبت”  الأول 
قدماً،   40 فئة  التجديف  ل��ق��وارب 
كورني�س  ع��ل��ى  ت��ن��ظ��ي��م��ه  مت  ال�����ذي 
الرتاثية  ال���ق���ري���ة  اأم������ام  اأب���وظ���ب���ي 
قارباً   68 مب�شاركة  للنادي  التابعة 
بحاراً،   1156 ح���وايل  متنها  على 
اأميال  اأربعة  مل�شافة  ال�شباق  وج��رى 
 17 بعدد  اأ���ش��واط  اأرب��ع��ة  بحرية يف 
ح�شور  ����ش���وط.و����ش���ط  ل��ك��ل  ق����ارب����اً 
التجديف  ريا�شة  متابعي  من  كبري 
ال�شياح  من  الرتاثية  القرية  وزوار 

الأجانب.
بولحج  �شعيد  حميد  ���ش��ع��ادة  وت���وج 
الرميثي املدير التنفيذي لالأن�شطة 
يف  الفائزين  النادي،  يف  والفعاليات 
بال�شوط  فاز  حيث  ال�شباق،  اأ�شواط 
“الطيار”،  ال��ق��ارب  “اأحمر”  الأول 

ملالكه هزاع حممد عبد العزيز ربيع 
وال�شكوين  النوخذة  بقيادة  املهريي، 
املرزوقي،  اإبراهيم  �شلطان  اإبراهيم 

“اأخ�شر”  فيما فاز بال�شوط الثاين 
القارب “وادي ال�شيجي” ملالكه �شمو 
حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

ال���ن���وخ���ذة �شامل  ب��ق��ي��ادة  ال�����ش��رق��ي، 
وال�شكوين  ال��زح��م��ي  اأح���م���د  ع��ب��ي��د 
حممد عبد الرحمن علي، فيما توج 

القارب  “اأبي�س”  الثالث  بال�شوط 
ال�شمو  �شاحب  ملالكه  حام”  “وادي 
ال�شرقي،  ب��ن حم��م��د  ح��م��د  ال�����ش��ي��خ 

ب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة ع��ل��ي ي��و���ش��ف عباد 
ال�����ش��ح��ي وال�����ش��ك��وين ح��م��ي��د فار�س 
ال�شوط  ج���ائ���زة  وح�����از  امل�������ش���م���اري، 

“�شنا�س”  “اأ�شود” ال��ق��ارب  ال��راب��ع 
الريا�شية  ال�������ش���وؤون  وزارة  مل��ال��ك��ه 
النوخذة  ب��ق��ي��ادة  ع���م���ان،  ب�����ش��ل��ط��ن��ة 

املعمري  بن حممد  عامر  بن  ماجد 
وال�������ش���ك���وين ح��م��د ب���ن خ��م��ي�����س بن 

ياقوت الزعابي.
التنفيذي  امل���دي���ر  ���ش��ع��ادة  ت���وج  ك��م��ا 
الفائزين  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��الأن�����ش��ط��ة 
البواني�س  �شباق  الأوائ��ل يف  الثالثة 
نظمه  ال���ذي  “�شراعي”  ال��رتاث��ي��ة 
اجل��م��ع��ة يف  اأم�����س  اأول  اأول  ال���ن���ادي 
ح�شل  حيث  البطني،  منطقة  مياه 
على املركز الأول البانو�س “ح�شيم” 
مل��ال��ك��ه وال���ن���وخ���ذة ح�����ش��ن ع��ب��د اهلل 
جاء  فيما  امل���رزوق���ي،  جمعة  حممد 
“خزام”  البانو�س  الثاين  املركز  يف 
اإ�شماعيل  اأح��م��د  وال��ن��وخ��ذة  مل��ال��ك��ه 
اأح���م���د حم��م��د امل����رزوق����ي، وح����ل يف 
املركز الثالث البانو�س “وايف” ملالكه 
والنوخذة خليفة مهري �شعيد �شيف 

املزروعي.

قدمًا  اختتام �ضباق اأبوظبي لقوارب التجديف »40« 

»الطيار« و »وادي ال�ضيجي« و »وادي حام« و »�ضنا�س« تفوز باأ�ضواط التجديف
»ح�ضيم« و »خزام« و »وايف« حت�ضل على كوؤو�س �ضباق البواني�س الرتاثي »�ضراعي«

العاملية  ب��وذي��ب  ق��ري��ة  يف  ال�شبت  الأول  اأم�����س  م�شاء  اختتمت 
اخلليجية  ال�شداقة  بطولة  فعاليات  اخلتم  مبنطقة  للقدرة 
للتقاط الأوتاد التي نظمها نادي تراث الإمارات حتت اإ�شراف 
الحتاد الدويل للتقاط الأوتاد، وبالتعاون مع احتاد الإمارات 
املغربية،  واململكة  عمان،  �شلطنة  من  كل  مب�شاركة  للفرو�شية، 
�شاركت  ال��ت��ي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
للبطولة  بطاًل  العماين  الفريق  تتويج  مت  حيث  ف��رق،  بثالث 
وحمبي  متابعي  م��ن  مكثف  وبح�شور  ي��وم��ني،  ا�شتمرت  التي 

هذه الريا�شة من ريا�شات الفرو�شية.
وقام �شعادة علي عبد اهلل الرميثي املدير التنفيذي للدرا�شات 

ال��ذي ح��از على  العماين  الفريق  ال��ن��ادي بتكرمي  والإع���الم يف 
ل��ق��ب ب��ط��ل ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة، وك���ذل���ك ال���ف���ار����س  ���ش��ي��ف حمود 
الأ�شخري من �شلطنة عمان الذي حمل لقب فار�س البطولة، 
م الفائزين يف م�شابقات اليوم الأخري من البطولة التي  كما كرَّ
والفرق،  ال��ف��ردي  من  لكل  بال�شيف  الأوت���اد  بالتقاط  اخت�شت 
وذل���ك ب��ح�����ش��ور حم��م��د م��ه��ري امل���زروع���ي م��دي��ر ق��ري��ة بوذيب 
العاملية للقدرة وعدد من امل�شوؤولني يف النادي، اإىل جانب روؤ�شاء 
وفود الدول امل�شاركة وجمهور من حمبي هذه الريا�شة، ووفود 

�شياحية تابعت جمريات البطولة.
مناف�شات اجلولت  ف���از يف  ال��ب��ط��ول��ة،  م��ن  الأخ����ري  ال��ي��وم  ويف 

عزيز  الفار�س  �شم   )4+6+6( ال�شيف  ف��ردي  مل�شابقة  الثالث 
الفار�س  ثانيا  واأت��ى  الأول،  باملركز  املغربية  اململكة  من  خمتار 
املركز  ت��اله يف  الإم���ارات���ي )ب(،  الفريق  امل���ري م��ن  ج��اب��ر علي 

الثالث الفار�س العربي غطا�س من اململكة املغربية.
نف�شها  اجل���ولت  مناف�شات  يف  ع��م��ان  �شلطنة  ف��ري��ق  ف��از  فيما 
الثانية،  املرتبة  )اأ( يف  الإماراتي  الفريق  واأت��ى  الفرق،  مل�شابقة 

واحتل الفريق الإماراتي )ب( املرتبة الثالثة.
ويف مناف�شات جولتي م�شابقة الليمونتني ووتد )6 + 4( �شم، 
الفريق  من  الكثريي  حممد  عتيق  الفار�س  الأول  باملركز  ف��از 
الإماراتي )اأ(، واحتل الفار�س حمد �شيف الري�شي من �شلطنة 

عزيز  الفار�س  الثالث  املركز  يف  اأت��ى  فيما  الثاين،  املركز  عمان 
خمتار من اململكة املغربية.

احتل  ���ش��م،   )6( �شيف  للتتابع  واح���دة  اجل��ول��ة  مناف�شات  ويف 
الفريق الإماراتي )اأ( املركز الأول، فيما اأتى الفريق الإماراتي 

)ب( يف املرتبة الثانية، ونال الفريق املغربي املركز الثالث.
جهود  على  واأثنت  الفائزين،  للبطولة  املنظمة  اللجنة  وهناأت 
مب�شتقبل  يب�شر  ال��ذي  املتميز  امل�شتوي  وعلى  الفر�شان  جميع 
عربي واعد لهذه الريا�شة، ومب�شتوى اأخالقي يليق بالفر�شان 
العرب، وين�شجم مع غايات النادي من الهتمام بهذه الريا�شة 
التي ت�شكل واحدة من ريا�شات الفرو�شية التي ُيعنى بها النادي 

على  يحر�س  ظ��ل  ال��ت��ي  للتوجيهات  ا�شتجابة  تاأ�شي�شه  منذ 
“طيب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  له  املغفور  تاأكيدها 
واحدة  البطولة  هذه  تعد  اإذ  للنادي،  تاأ�شي�شه  ثراه” منذ  اهلل 
�شنويا  مو�شما  مبجملها  ت�شكل  التي  الرئي�شة  الفعاليات  من 
للفرو�شية، يلتزم النادي بتنفيذه منذ �شنوات طويلة بغية دعم 
وت�شجيع ريا�شة الفرو�شية يف الدولة، وفقا ملا كان و�شعه املغفور 
الفرو�شية  ري��ا���ش��ات  تطوير  على  للعمل  عملية  روؤى  م��ن  ل��ه 
وحديثا،  العرب قدميا  كبري يف حياة  دور  لها من  ملا  العريقة، 
اأبناء الإم��ارات، وبخا�شة ال�شباب من  ومكانة مميزة يف نفو�س 

الفر�شان والفار�شات الذين �شجلوا تقدماً ريادياً.

الفريق العماين بطاًل لها

نادي تراث الإمارات يختتم بطولة ال�ضداقة اخلليجية للتقاط الأوتاد

•• املنامة -وام:

اأ�شاد جمل�س اإدارة جميعة الإمارات 
اجلديد  ب����الإجن����از  ل��ل��رتاي��ث��ل��ون 
حمدان  ال����الع����ب  ح��ق��ق��ه  ال������ذي 
البحرين  ب��ط��ول��ة  اأح��م��د ج��رب يف 
�شارك  والتي  للدواثلون  الدولية 
فيها اأكرث من 200 لعب، حيث 
م�شتوى  على  الأول  امل��رك��ز  اأح���رز 
الرتتيب  يف  وال�شاد�س  النا�شئني 

العام.
ومت��ك��ن ح��م��دان اأح��م��د م��ن اإنهاء 
ال�����ش��ب��اق ال����ذي اأق��ي��م ع��ل��ى خم�س 
وت�شمن  �شديد  ب��اإ���ش��رار  م��راح��ل 
 2،5 مل�������ش���اف���ة  ال�������ش���ب���اق اجل�������ري 
ك���ي���ل���وم���رت، ث����م ق����ي����ادة ال����دراج����ة 
الهوائية ل 12كيلومرتا، واجلري 
ثم  كيلومرت،   2،5 مل�شافة  جمددا 
امل�شافة  لنف�س  الهوائية  ال��دراج��ة 
واختتمها  كم”   12“ ال�����ش��اب��ق��ة 

كيلومرت،   2،5 مل�����ش��اف��ة  ب��اجل��ري 
ال�شباقات  من  النوع  ه��ذا  ويحتاج 
ع����ال من  م�����ش��ت��وى  اإىل  ال�����ش��ع��ب��ة 

اللياقة البدنية.
واأث���ن���ى اأح���م���د احل����اج ع��ل��ي نائب 
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية على 
امل���واه���ب ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا ريا�شة 
ال��رتاي��ث��ل��ون يف دول����ة الإم�������ارات، 
ودورها يف متثيل الدولة مبختلف 
اأنها  امل��ح��اف��ل اخل��ارج��ي��ة، م��وؤك��دا 
اأع����ط����ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة داف���ع���اً 
من  املزيد  لبذل  اإ�شافيا،  معنوياً 
اإجنازات  حتقيق  ام��ل  على  اجلهد 

جديدة.
�شحفية:  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  وق�����ال 
“نفخر بهذه النخبة من الأبطال 
نواة  ي�شكلون  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني، 
امل�شتقبل  يف  الإم�����ارات  ت��راي��ث��ل��ون 
املجهودات  ع��ل��ى  ون��ث��ن��ي  ال��ق��ري��ب 
باأنهم  ث��ق��ة  ل��ه��م وك��ل��ن��ا  ال��ف��ردي��ة 

الإجنازات”،  ت��ل��ك  ���ش��ي��وا���ش��ل��ون 
باأنه  ح����م����دان  ال����الع����ب  وا����ش���ف���ا 
الذين  امل��م��ي��زي��ن  ال��الع��ب��ني  م���ن 
ينتظرهم م�شتقبل م�شرق ب�شرط 

احلالية، والبطولت التي �شبقتها 
الدولة  علم  رف��ع  يف  ي�شاهم  ومب��ا 
يف خم��ت��ل��ف امل���ح���اف���ل ال���دول���ي���ة، 
للدورة  ال��ت��اأه��ل  م��ن  يتمكن  واأن 

البطولة  ه���ي  ال��ب��ح��ري��ن  ب��ط��ول��ة 
املركز  فيها  ي��ح��رز  ال��ت��ي  ال�شابعة 
فاز  اأن  بعد   2019 ع��ام  الأول يف 
الكويت،  ب��ط��ولت  م��ن  ك��ل  ب��ه يف 

اإمكانياته  تطوير  على  احل��ر���س 
اأول ب��اأول. واأع��رب حمدان  الفنية 
للمحافظة  ت���ط���ل���ع���ه  ع�����ن  ج�����رب 
البطولة  يف  اإجن�����ازه  مت  م���ا  ع��ل��ى 

ال�شكر  وق���دم   .2024 الومل��ب��ي��ة 
للرتايثلون  الإم��������ارات  جل��م��ع��ي��ة 
الكبري  والدعم  الكرمية  للرعاية 
اأن  ل��ل��ن��ج��اح، مو�شحا  ق���اده  ال���ذي 

ودبي  واأب���وظ���ب���ي، واحل���دي���ري���ات، 
اإىل  اإ�شافة  حتا،  وبطولة  ملرتني، 
امل��رك��ز ال��ث��اين يف دول��ي��ة الفجرية 

وال�شاد�س يف بطولة م�شر.

ذهبية لالإمارات يف بطولة البحرين الدولية للدواثلون

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
 مذكرة �عالن �ملنفذ �سده بالن�سر

يف �لدعوى  �لتنفيذية  رقم )2019/652( تنفيذ �لفجرية
اىل  املنفذ �شده : تهونيبوراأكال جاياكري�شنان 

نعلمكم باأن طالب التنفيذ : الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف
ال��ع��ني املوؤجرة(  اأع���اله للمطالبة )ب��اإخ��الء  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق���ام  ق��د 

والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
البتدائية  الفجرية الحتادية  يتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة  لذا 
�شباح يوم الأحد املوافق 2020/1/12 ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اأر�شال 
القانونية يف  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  وكيل معتمد ينوب عنكم فان 

غيابكم.  حرر بتاريخ : 2019/12/29 م 
قلم �لتنفيذ     

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �لفجرية �الحتادية �البتد�ئية

�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   
 �عـــــــالن       

خورفكان   - والت�شديقات  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
وطلب  الإم�����ارات   : اجلن�شية   ، ال�شابط  را���ش��د  ح�شن  حممد  ال�شيد/خالد   :
ملقاولت  امل��ربوك  التجاري  ال�شم  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن  حم��رر  على  الت�شديق 
ال�شباغ واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 
241495 ال�شادر بتاريخ 1991/11/13 دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان. اىل 
ال�شيد/جويل مياه عبداملطلب ، اجلن�شية : بنغالدي�س وتغيري ال�شكل القانوين 
اىل وكيل خدمات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 14  �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي 

يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل خورفكان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12819 بتاريخ 2019/12/30   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/9421(

املنذرة : �شركة الدانوب لتجارة مواد البناء
املنذر اليها : التقنية العليا ل�شناعة احلديد 

نتيجة لتعامل بني الطرفني تقدمت املنذر اليها من املنذرة بطلب تعامل بالأجل ملتم�شة مبوجبه تزويدها 
بتوريد مواد  املنذرة  قيام  ذلك  اعقب  بتجارتها وقد  اليها  املنذر  قيام  لزوم  البناء  بكمية متنوعة من مواد 

البناء املطلوبة للمنذر اليها. 
درهم   )39.260.15( مقداره  مبلغ  بذمتها  وتر�شد  التعاقدية  بالتزاماتها  الوفاء  عن  اليها  املنذر  تخلفت 
)ت�شعة وثالثون الفا ومائتان و�شتون درهم وخم�شة ع�شر فل�شا( وقد طالبت املنذرة املنذر اليها ب�شداد ما 

بذمتها من مبالغ بالطرق الودية ومع ذلك مل ت�شدد املنذر اليها املبلغ حى تاريخه. 
فاإن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليها بالوفاء باملبلغ املرت�شد بذمتها عن التعاقد التجاري �شالف 
الذكر البالغة قيمته )39.260.15( درهم )ت�شعة وثالثون الفا ومائتان و�شتون درهم وخم�شة ع�شر فل�شا( 
خالل �شبعة ايام من تاريخ ت�شلمها لهذا العالن حتت طائلة اتخاذ الإج��راءات القانونية للمطالبة بهذا 

الدين وفوائده والر�شوم الق�شائية وامل�شاريف. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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•• العني-الفجر

م�شبوق  غ����ري  وب���ن���ج���اح  اخ���ت���ت���م���ت 
ال�شبورتنج  لرماية  تارجت  بطولة 
والتي اأقيمت بنادي العني للفرو�شية 
وال��رم��اي��ة واجل��ول��ف وال��ت��ي حظيت 
القطب  م��ن  كبريين  ورع��اي��ة  بدعم 
ال���ري���ا����ش���ي حم��م��د ���ش��ع��ي��د ب���ن حم 
�شباح  ال�شيخ  وبح�شور  ال�شام�شي 
ال�شقية وبطلنا  ال�شباح من الكويت 
الوملبي خالد الكعبي مدير ميادين 
للفرو�شية  ال��ع��ني  ب���ن���ادي  ال�����ش��وزن 
والربيطاين  واجل���ول���ف  وال��رم��اي��ة 

“بن” بطل العامل يف ال�شبورتنج .
وقد �شهدت البطولة اخلتامية والتي 
مناف�شة  راميا   70 م�شاركة  �شهدت 
املحرتفني  ف���ئ���ة  يف  خ���ا����ش���ة  ق���وي���ة 
الذهبية  بامليدالية  نهايتها  يف  وتوج 
للبطولة الماراتي عبيد بن �شاوي 
اخلاطري وح�شل على جائزة املركز 
اآلف درهم  الول وهي مبلغ خم�شة 
ك��م��ا ح�����ش��د ب���ريق ت���ارج���ت 2019  
حل�شوله  دره��م  اآلف  ع�شرة  ومبلغ 
ع���ل���ى اأع�����ل�����ى ال����ن����ق����اط و�����ش����دارت����ه 
الريا�شي  املو�شم  يف  العام  للرتتيب 
فئة  ت���ارج���ت  ب����ريق  ون�����ال   2019

ال������ه������واة ال������رام������ي ع���ب���دال���رح���م���ن 
م��ال��ي��ة بقيمة  ال�����ش��ام�����ش��ي وج���ائ���زة 
على  وح�������ش���ل  دره������م  الف  ع�������ش���رة 
بريق تارجت لفئة النا�شئني الرامي 
حممد �شعيد بن حم وجائزة مالية 

بقيمة ع�شرة الف درهم.
وعلى �شعيد اليوم اخلتامي لتارجت 
ال����ث����اين لفئة  امل����رك����ز  ف���ق���د ح���ق���ق 
الف�شية  امليدالية  ون��ال  املحرتفني 
لورن�س  الرامي  دره��م  اآلف  وثالثة 
امليدالية  ع��ل��ى  وح�����ش��ل  ال���ب���اروك���ي 
الكعبي  ع��ب��داهلل  حممد  ال��ربون��زي��ة 
فئة  �شعيد  وعلى  دره��م  الفي  ون��ال 

الرامي  البطولة  ت�شدر  الهواة فقد 
وح�شل  بطال  الكعبي  �شعيد  زه��ري 
امليدالية  ون���ال  دره���م  اآلف   5 على 
الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  ون���ال   ، الذهبية 
ثالثة  وم����ب����ل����غ  امل������رج������ان  حم����م����د 
امليدالية  على  وح�شل  دره���م   اآلف 
امل�شفري  حممد  جا�شم  ال��ربون��زي��ة 
النا�شئني  ام��ا فئة  األفي دره��م  ون��ال 
ون�����ايل  الول  امل�����رك�����ز  ح���ق���ق  ف���ق���د 
امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة وخ��م�����ش��ة اآلف 
بن حم  �شعيد  الرامي حممد  دره��م 
وتاله يف املركز الثاين ونال امليدالية 
الف�شية وثالثة اآلف درهم الرامي 

ال��ك��ع��ب��ي واح���ت���ل املركز  ح��م��د ع��ل��ي 
واألفي  الربونزية  وامليدلية  الثالث 

درهم الرامي هادف ال�شام�شي .
وك��م��ا ه��و م��ع��روف ف���اإن ك��ل رام قام 
للمحرتفني  ط��ب��ق   100 ب��رم��اي��ة  
طبقا  و50  ل���ل���ه���واة  ط��ب��ق��ا  و75 
التاأهيلية  الت�شفيات  يف  للنا�شئني 
25 طبقا  ال��رم��اة برماية  ق��ام  فيما 

يف النهائيات .
ووج�����ه خ���ال���د ال��ك��ع��ب��ي ال�����ش��ك��ر اىل 
“حممد بن حم” على دعمه للرماية 
ب�شفة عامة والبطولة ب�شفة خا�شة 
املوؤ�ش�شات  ب��اق��ي  حت���ذو  اأن  متمنيا 

ودعمها  تفاعلها  يف  ح��ذوه  الوطنية 
اأمله  عن  معربا  وريا�شيينا  ل�شبابنا 

ختام  م�شك  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ك��ون  اأن  يف 
قيا�شية  اأرق���ام���ا  ت�شهد  واأن  امل��و���ش��م 

�شعيد  على  �شواء  متميز  وم�شتوى 
املحرتفني اأو الهواة اأو النا�شئني

•• اأبوظبي-وام:

خرج فريقا �شباب الأهلي دبي واجلزيرة اأكرث الفائزين من اجلولة ال�11 من 
من  ال�شدارة  انتزاع  يف  الأول  اأم�س  الأهلي  جنح  حيث  العربي،  اخلليج  دوري 
ال�شارقة لأول مرة منذ 485 يوما، وذلك بعد اأن حقق فوزا مهما على احتاد 

كلباء بخم�شة اأهداف مقابل ل �شيء لريفع ر�شيده اإىل 26 نقطة.
الفوز  بعد  ال�شدارة  على  املناف�شة  ملنطقة  ر�شميا  الدخول  من  اجلزيرة  وجنح 
وو�شط  ملعبة  “العنيد” ع��ل��ى  ي��ا���س  ب��ن��ي  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  حققه  ال���ذي  ال�شعب 
اأكرث  اأم���ا  ال��ث��ال��ث.  امل��رك��ز  ب��ه��م  يحتل  نقطة   23 ر���ش��ي��ده  لي�شبح  ج��م��اه��ريه 
ابتعد عن مقدمة  ال��ذي  ال�شارقة  ن��ادي  كان  ال�11 فقد  اخلا�شرين يف اجلولة 
جدول الرتتيب لأول مرة من تاريخ 30 اأغ�شط�س 2018، وذلك عندما تلقى 
خ�شارة مفاجئة بنتيجة 1 - 3 اأمام الظفرة “ ملك املفاجاأت” يف املو�شم احلايل 
حيث �شبق له الفوز على العني يف اجلولة املا�شية. وبرغم خ�شارة ال�شارقة اإل 
من  الثاين  املركز  يف  ت�شعه  نقطة   24 بر�شيد  املناف�شة  �شلب  يف  زال  ما  اأن��ه 
جدول الرتتيب. وتفوق �شباب الأهلي دبي الذي اأ�شبح يف ال�شدارة حاليا يف كل 
�شيء على ح�شاب احتاد كلباء على �شوء الإح�شاءات والأرقام اخلا�شة باملباراة، 
برغم حالة الندية التي كانت بني الفريقني حتى الدقائق الع�شر الأخرية، حيث 
اأن ن�شبة ال�شتحواذ �شبت يف �شالح الأهلي ب�58.1 % مقابل 41.9 %، ويف 

ن�شبة جناح املواجهات املبا�شرة للح�شول على الكرة تفوق �شباب الأهلي بن�شبة 
%54 مقابل 46 % ل�شالح احتاد كلباء، ويف املواجهات الهوائية جنح لعبو 
الأهلي يف الو�شول للكرة وال�شيطرة والتعامل معها بن�شبة مت�شاوية مع احتاد 
كلباء، فيما كان التفوق كا�شحا ل�شباب الأهلي يف معدل ا�شتخال�س الكرة من 
اأقدام لعبي الحتاد بن�شبة 80 %، وحتديدا برقم 20 ا�شتخال�س مقابل 4 
6 لحتاد  ركنيات مقابل   7 الأهلي على  �شباب  املناف�س، وح�شل  للفريق  فقط 

كلباء.
ويف عدد التمريرات تفوق الأهلي على كلباء بر�شيد 425 متريرة مقابل 300 
فقط لحتاد كلباء وفقا لأرقام املوقع الر�شمي لرابطة املحرتفني الإماراتية، 
منها 61 متريرة طولية مقابل 53 لكلباء، وبلغت ن�شبة التمريرات ال�شحيحة 
71 لحتاد كلباء، فيما كان التفوق  %، مقابل   79 لفريق �شباب الأهلي دبي 
 15 مقابل  كرة عر�شية،   17 بواقع  كلباء  احت��اد  ل�شالح  العر�شية  الكرات  يف 
لالأهلي، و�شدد اأحمد خليل جنم هجوم �شباب الأهلي على مرمى احتاد كلباء 6 
مرات، 5 منها من داخل منطقة اجلزاء، وواحدة من خارجها، وذهبت 4 منها 

باجتاه مرمى الفريق املناف�س، و2 خارجه، وجنح يف ت�شجيل 3 اأهداف.
على  املناف�شة  قلب  اإىل  باجلزيرة  دفعت  التي  واجل��زي��رة  يا�س  بني  مباراة  ويف 
% مقابل   59.5 مبعدل  اجل��زي��رة  �شالح  يف  ال�شتحواذ  ك��ان  فقد  ال�����ش��دارة 
% لبني يا�س، وكان معدل النجاح يف املواجهات الأر�شية على الكرة يف   40.5

�شالح اجلزيرة اأي�شا بن�شبة 53.7 مقابل، 46.3 لبني يا�س، فيما كان التفوق 
كا�شحا لالعبي اجلزيرة على ح�شاب بني يا�س يف الكرات الهوائية بن�شبة 68.2 
% مقابل 31.8 لبني يا�س، ومل ي�شقط لعبو بني يا�س يف فخ الت�شلل يف اأي 
ك��رة على م��دار ال�شوطني، يف ح��ني وق��ع لعبو اجل��زي��رة م��رة واح���دة، وح�شل 

لعبو اجلزيرة على 7 ركنيات، مقابل 3 فقط لبني يا�س.
بلغت  حيث  التمريرات  عدد  يف  اأي�شا  يا�س  بني  على  تفوقه  اجلزيرة  ويوا�شل 
524 متريرة، مقابل 356 لبني يا�س، وبلغت عدد متريرات اجلزيرة الطولية 
69 متريرة، مقابل 72 لبني يا�س، وبلغت ن�شبة التمريرات ال�شحيحة لالعبي 
اجلزيرة 85.5 %، مقابل 74.7 % لبني يا�س، فيما بلغت الكرات العر�شية 
ب�شكل كا�شح يف  يا�س، وتفوق اجلزيرة  13 لبني  21 متريرة مقابل  للجزيرة 
عدد الت�شديدات على مرمى بني يا�س حيث بلغت اجمايل ت�شديداته 13 كرة، 
ك��رات من خ��ارج منطقة   8 الأر����س، و�شدد لعبو اجلزيرة  3 ل�شاحب  مقابل 

اجلزاء مقابل ت�شدبدة واحدة لبني يا�س.
وال�شارقة  الظفرة  بني  جمعت  التي  الثالثة  املباراة  واح�شاءات  اأرق��ام  على  اأم��ا 
اأم�س الول وتفوق فيها الظفرة بثالثة اأهداف مقابل هدفا واحدا، فقد كانت 
مقابل   %  65.2 ا�شتحواذه  ن�شبة  كانت  ال��ذي  ال�شارقة  ل�شالح  معظمها  يف 
34.8 للظفرة، ون�شبة تفوقه يف احل�شول على الكرات امل�شرتكة الأر�شية 51 
الن�شبة تقريبا يف الكرات الهوائية، اإل اأن لعبو الظفرة  49، ونف�س  % مقابل 

كانوا الأكرث جناحا يف افتكاك الكرة من لعبو ال�شارقة باملواجهات املبا�شرة يف 
11 مرة مقابل 6 فقط لالعبي ال�شارقة.

الفريق  بلغت متريرات  كا�شح حيث  ب�شكل  ال�شارقة  تفوق  التمريرات  ويف عدد 
منها 81 كرة طولية، و24 عر�شيات طويلة اأي�شا، يف مقابل  متريرة،   450
238 متريرة فقط للظفرة�، منها 89 كرة طولية، و17 عر�شية. كمتا تفوق 
ال�شارقة يف عدد الت�شديدات على املرمى بواقع 17 ت�شديدة مقابل 10 للظفرة. 
األ  �شتاد  على  اأقيمت  العا�شمة” التي  “ كال�شيكو  والعني  الوحدة  مباراة  ويف 
نهيان اأم�س الول فقد ا�شتثمرها العني يف التم�شك بالتواجد يف املربع الذهبي، 
من خالل الفوز على الوحدة بهدفني مقابل ل �شيء، برغم ان التحليل الرقمي 
للقاء متقارب للغاية، فال�شتحواذ كان يف �شالح الوحدة بن�شبة 57.6 مقابل 
بالكرة على الأر�س  املواجهات  يف  النجاح  ن�شبة  كانت  حني  يف  للعني،   42.3
ل�شالح العني بن�شبة 58.1 % مقابل 41.9 % للوحدة، ويف الكرات الهوائية 
كان الطرفان مت�شاويان يف الن�شبة، وح�شل الوحدة على 4 �شربات ركنية، فيما 
الجمالية  التمريرات  الوحدة يف عدد  وتفوق  اثنتان فقط.  العني على  ح�شل 
بواقع 456 مقابل 346 للعني، كما تفوق يف عدد الكرات العر�شية 28 مقابل 
 65 لع��ب��وه  اأدى  حيث  العميقة  الطولية  ال��ك��رات  يف  العني  تفوق  فيما   ،10
متريرة طولية، مقابل 61 للوحدة. وبلغت عدد ت�شديدات الوحدة على مرمى 

العني 14 ت�شديدة مقابل 11 للعني.

اختتام ناجح لبطولة تارجت لرماية ال�ضبورتنج 

اخلاطري يتوج بطال للمحرتفني وال�ضام�ضي للهواة وحممد بن حم  للنا�ضئني 

مفاجاأة اجلولة ال�11 من دوري اخلليج العربي حترم ال�ضارقة من ال�ضدارة

•• العني - الفجر

“�شربينغ دارك”  خطف الفار�س الأمل��اين ديفيد ويل على �شهوة الفر�س 
فئة  من  احلواجز  لقفز  الدولية  العني  بطولة  يف  الكربى  اجلائزة  كاأ�س 
الثالث جنوم، والتي اختتمت م�شاء ال�شبت املا�شي مب�شاركة 200 فار�شاً 
وفار�شة، من دولة الإمارات والدول العربية يف املجموعة الإقليمية ال�شابعة 
، وغريهم من الفر�شان حول العامل ، وجرت مناف�شاتها على ميدان نادي 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  برعاية  واجل��ول��ف،  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية  العني 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  التنفيذي،  املجل�س  ع�شو  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
النادي، وباإ�شراف الحتاد الدويل للفرو�شية، واحتاد الإمارات للفرو�شية 
وال�شباق، وبدعم ورعاية جمل�س اأبوظبي الريا�شي و�شركة لوجنني، و�شهد 

املناف�شات وتّوج الفائزين حممد را�شد النا�شري مدير عام النادي.
ويف ت�شريح له اأكد النا�شري اأن هذه بطولة دولية على عك�س البطولت 
التي �شبقتها والتي كانت كلها حملية، مبدياً �شعادته بوجود هذا الكم من 
 260 م�شاركة  ت�شمنت  حيث  التحكيمية   واللجان  والفر�شان  املدربني 
تكون  اأن  وقال:” اأمتنى  خمتلفة.  دول��ة   25 من  فار�شاً  و220  ح�شاناً 

اأننا مقبلون على حدثني مهمني اأحدهما  م�شاركة اجلميع فعالة خا�شة 
حل�شد  ط��م��وح  واجلميع  باأمريكا  ال��ع��امل  ك��اأ���س  والأخ���ر  طوكيو  اأومل��ب��ي��اد 

النقاط التي توؤهلهم للم�شاركة يف هاتني البطولتني العاملتني«.
واأ�شاف:” لقد م�شت البطولة على ما يرام واأنا �شعيد مبا حتقق يف هذا 
احلدث وقد مل�شت الرغبة يف التناف�س لدى امل�شاركني والذين عربوا عن 
مدى �شعادتهم بامل�شاركة يف هذه البطولة، واحلمد هلل ا�شتطعنا اأن نكون 
النادي   اأن  يوؤكد  وه��ذا  املنا�شبات  ه��ذه  مثل  يف  الفر�شان  ل��ه��وؤلء  مق�شداً 
حم��ل ث��ق��ة لتنظيم م��ث��ل ه���ذه ال��ب��ط��ولت ، وه���و م��ا ع���ربت ع��ن��ه الأرق����ام 
ر�شائها  قد عربت عن  الفنية  اللجنة  واأن  كانت جيدة  امل�شاركة  اأن  حيث 
توؤهلنا  التي  الإمكانيات  لدينا  اأن  يوؤكد  والأر�شية وهذا  الإ�شطبالت  عن 
ل�شتقبال اأكرب البطولت واأعتقد اأن ما حققه الفر�شان يف هذه البطولة 

�شيكون لهم خمرج للم�شاركة يف اأكرب البطولت الدوليًة«.
البطولة  ه��ذه  الكربى يف  اجل��ائ��زة  مناف�شة  ت�شمنت  اأخ��رى  ناحية  وم��ن 
جولة من جولت الدوري العربي التاأهيلي لكاأ�س العامل لقفز احلواجز 
لأوملبياد  املوؤهلة  النقاط  لتجميع  واآخ��ر جولة   ، باأمريكا  فيغا�س  ل�س  يف 
طوكيو باليابان �شبتمرب 2020، وتناف�س فيها 34 فار�شاً وفار�شة، و فاز 

بها ديفيد ويل واأكملها يف زمن بلغ )36.23( ثانية، وحل و�شيفاً الفار�س 
واأن��ه��ى اجل��ول��ة يف )38.76( ثانية  امل��ه��ريي  الإم���ارات���ي ع��ب��داهلل حميد 
لكاأ�س  املوؤهلة  اجلولة  نقاط  اأف�شل  وح��از   ،”7 �شا  �شا  “�شا  الفر�س  مع 
باجلواد  توغانوف  الرو�شي فالدميري  الفار�س  ثالثاً  للقفز، وجاء  العامل 

يف زمن بلغ )39.17( ثانية. اجلولة  فلوريفال” واأكمل  “�شو�شبين�س 
امل�شّغرة،  ال��ك��ربى  ك��اأ���س اجل��ائ��زة  ال��راج��ح��ي  ع��ب��داهلل  ال�����ش��ع��ودي  وك�شب 
مب��وا���ش��ف��ات اجل��ول��ة ال��واح��دة م��ع ج��ول��ة مت��اي��ز، على ح��واج��ز ارتفاعها 
عبد  مواطنه  لينال  بروكدال” ،  هيت  فا  “غيني  بالفر�س  �شم،   )145(
الرحمن الراجحي باجلواد “هوت �شتاف” جائزة املركز الثاين، وحل ثالثاً 
“دوكالهوما يف دي ال”. ويف  الهاجري بالفر�س  الإماراتي حممد غامن 
، تّوج بكاأ�س املركز  ال�شوط التاأهيلي ملناف�شة اجلائزة الكربى )3 جنوم( 
واأحرز  ث��ان��ي��ة.   )67.39( بلغ  زم��ن  ال��ده��ام��ي  رم���زي  ال�شعودي  الأول 
ال�شاب الإماراتي حميد عبداهلل املهريي بالفر�س “كارولني دي” اململوكة 
لل�شيخة فاطمة بنت هزاع اآل نهيان كاأ�س ثالث اأ�شواط البطولة من فئة 
الثالث جنوم، على حواجز ارتفاعها )140( �شم، يف زمن بلغ )66.78( 

ثانية. 

وحاز الإماراتي علي عبد اهلل الكميتي باجلواد “داميوند” كاأ�س اجلائزة 
الكربى للبطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة، على حواجز ارتفاعها 
)140( �شم بعد ت�شجيله اأف�شل زمن يف التمايز وبلغ )37.79( ثانية، 
بلغ  وب��زم��ن  “غوديت�س”  بالفر�س  الكميتي  حممد  �شقيقه  ث��ان��ي��اً  وح��ل 
“�شاب  باجلواد  باقر  يو�شف  حممد  الفار�س  واأ���ش��اف  ثانية.   )37.81(
47” فوزاً جديداً حل�شيلة فر�شان الإمارات  يف اآخر اأيام البطولة من فئة 
النجمة الواحدة، وتّوج بكاأ�س املركز الأول على حواجز ارتفاعها )125( 

�شم، وجنح يف جتميع كامل النقاط )65 نقطة( باأف�شل زمن.
من  ال��واح��دة  النجمة  فئة  م��ن  للبطولة  ال��ث��اين  ال��ي��وم  مناف�شات  وم��ن 
اأ���ش��غ��ر ف��ار���س يف  ال�����ش��دارة  ان��ت��زع  ���ش��م،  مرحلتني على ح��واج��ز )120( 
والفر�س  الكربي  حمد  اهلل  عبد  الإم��ارات��ي  ال�شبل  �شنة(،   12( البطولة 
“داغونيتا”، والذي فاجاأ فر�شان وجمهور البطولة.  وتوا�شلت انت�شارات 
فر�شان الإمارات يف بطولة النجمة الواحدة، بتتويج الفار�س ال�شاب عمر 
الأول  املركز  بكاأ�س  زد”،  بيت�س  “كورال  والفر�س  امل��رزوق��ي  العزيز  عبد 
واأك��م��ل الثنائية ب��ف��وزه يف ���ش��وط  اجل��ول��ة ال��واح��دة، على ح��واج��ز تراوح 

�شم. ارتفاعها بني )135 � 140( 

الفار�س الإماراتي املهريي و�ضيفًا

الأملاين ديفيد ويل بطل »العني الدولية« لقفز احلواجز

•• ال�صارقة-وام:

اأعلن نادي �شيدات ال�شارقة عن فتح باب الت�شجيل يف الدورة 
ال�شابعة من �شباق “جري �شيدات ال�شارقة 2020” اأمام 

ال�شيدات والفتيات من جميع اجلن�شيات.
 – اجلامعية  املدينة  يف  املقبل  مار�س   6 يف  ال�شباق  ويقام 
اأربع  ملدة  وي�شتمر  م�شاًء   6:00 ال�شاعة  ال�شارقة يف متام 
اأ�شلوب  اعتماد  ال�شيدات على  ت�شجيع  اإىل  ويهدف  �شاعات 
يحفظ  مبا  يومي  ب�شكل  الريا�شة  وممار�شة  �شحي  حياة 

لياقتهن البدنية والذهنية.
الفئة  وتخ�ش�س  خمتلفة  فئات  ث��الث  ال�شباق  ويت�شمن 
الأوىل وهي “فئة املرح للهواة اجلري من ال�شيدات وتقام 
5 كيلومرتات ..اأما الفئة الثانية فت�شتهدف  على م�شافة 
الفتيات وال�شيدات لقطع 5 كيلومرتات ..فيما تاأتي الفئة 

الثالثة ملناف�شات 10 كيلومرتات.
الفئتني  الأوىل يف  ال��ث��الث��ة  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زات  وحت�����ش��ل 
الثانية والثالثة على جوائز نقدية قّيمة وبهدف ت�شجيع 
ال��ف��ت��ي��ات وال�����ش��ي��دات الإم���ارات���ي���ات ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة اأكرث 
ج��وائ��ز مماثلة  ال��ن��ادي  القادمة وخ�ش�س  الأع���وام  خ��الل 
للمت�شابقات الإماراتيات حيث تبلغ قيمة اجلوائز جلميع 

الفائزات من خمتلف الفئات 54 األف درهم.
وت�شهد فعاليات ال�شباق اإىل جانب مناف�شات اجلري �شل�شلة 
اجلانبية  والأن�شطة  والريا�شية  الرتفيهية  الأن�شطة  من 
املاأكولت  لبيع  منطقة  تخ�شي�س  جانب  اإىل  احلما�شية 
ال�شحي لدى  الغذاء  اأمناط  لتعزيز  ال�شحية  وامل�شروبات 

امل�شاركات.
ال�شارقة  �شيدات  ن��ادي  ع��ام  مدير  ال�شركال  خولة  وقالت 
اإنه على مدار 6 اأعوام متتالية حر�شنا على تنظيم �شباق 
ال�شابعة  دورت��ه  ن�شتعد لإط��الق  ال�شيدات وها نحن  جري 
ب��ه م��ن �شعبية وا���ش��ع��ة واإق���ب���اٍل مميز بني  مل��ا حظي  ن��ظ��راً 
اأو�شاط ال�شيدات حيث �شهد العام املا�شي م�شاركة 1300 
مت�شابقة من 44 جن�شية وبلغت ن�شبة م�شاركة املت�شابقات 
ال�شبع وهو ما �شجعنا  الإم��ارات  % من   66 الإماراتيات 
عدد  اأك��رب  ل�شتقطاب  عام  بعد  عاماً  ال�شباق  تطوير  على 
اإىل  ال��ع��ام  ه��ذا  “نتطّلع  واأ���ش��اف��ت:  ال�شيدات.  م��ن  ممكن 
اأمناط  لتعزيز  والفتيات  ال�شيدات  م��ن  امل��زي��د  ا�شتقطاب 
احلياة ال�شحية بينهن وت�شجيعهن على ا�شتغالل الريا�شة 
ال�شحة  على  للمحافظة  ك���اأداة  البدنية  اللياقة  واأن�شطة 
اجل�شدية والنف�شّية والتفكري الإيجابي مبا ينعك�س بذلك 
على بيئتهن وعائالتهن وي�شهم يف تعزيز �شّحة املجتمع«.

فتح باب الت�ضجيل يف �ضباق »جري �ضيدات ال�ضارقة 2020«

•• القاهرة -الفجر

وا���ش��ل جن��وم ال��دراج��ات ال��ت��األ��ق وح�شد امل��ي��دال��ي��ات والأل��ق��اب يف 
القاهرة ومتكنوا يف  املقامة حاليا يف  للم�شمار  العربية  البطولة 
9 ميداليات جديدة  اإ�شافة  الثاين للبطولة من  اليوم  مناف�شات 
“ وبذلك  “ 2 ذهبية و6 ف�شية وبرونزية واح��دة  اإىل ر�شيدهم 
 16 ال��ث��اين اىل  ال��ي��وم  الإم����ارات يف ختام  يرتفع ر�شيد دراج���ات 
ميدالية ملونة من بينها 6 ميداليات ذهبية و7 ميداليات ف�شية 
و3 ميداليات برونزية وهو ما اأهلها للرتبع على ال�شدارة والتقدم 

نحو احلفاظ على اللقب للعام الثامن على التوايل ..
 

الثنائي الذهبي
وق��ائ��د منتخب  ت��األ��ق جن��م  للبطولة  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ���ش��ب��اق��ات  يف 
الكبار يو�شف مريزا يف �شباق الأومنيوم وجنح بف�شل التخ�ش�س 
وخربتهالطويلة يف اقتنا�س املركز الأول وامليدالية الذهبية عن 
خمتار  �شفية  املوهوبة  الالعبة  وا�شلت  كما  وا�شتحقاق  ج��دارة 
ر�شيدها  اإىل  ج��دي��دة  ذهبية  ميدالية  واأ���ش��اف��ت  تاألقها  ال�شايغ 
مرت   500 �شباق  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ب��ف��وزه��ا  البطولة  يف  ال��رائ��ع 
لل�شابات  الكريين  �شباق  الف�شية يف  بامليدالية  لل�شابات كما فازت 
تاألقها وجنحت  الثاين ووا�شلت �شفية  املركز  بعد ح�شولها على 
مع �شيخة عي�شى وفاطمة حديد يف الفوزباملركز الثاين وامليدالية 

الالعبة  ومتكنت  لل�شيدات  الفرقية  ال�شرعة  �شباق  يف  الف�شية 
�شيخة عي�شى من الفوز باملركز الثاين وامليدالية الف�شية ل�شباق 
امليدالية  حديد  فاطمة  الالعبة  فيماحققت  لل�شيدات  الكريين 
الربونزية بعد فوزها باملركز الثالث يف �شباق 500 مرت �شيدات 

وهي نتائج م�شرفة تب�شر باخلري ملنتخب الإناث.... 
واختتم جنوم الإمارات للكبار وال�شباب ح�شاد اليوم الثاين بفوز 
يف  ف�شيتني  مبيداليتني  املن�شوري  حممد  الكبار  منتخب  جن��م 
ال�شباب  منتخب  وفوزجنم  للكبار  وال�شكرات�س  الأمونيوم  �شباقي 

حارب حممد حمراب بامليدالية الف�شية ل�شباق الكريين ..  
 

مريزا .. تفوقنا الآ�ضيوي منحنا الأف�ضلية يف العربية
الإيجابية  النتائج  اأن  م��ريزا  يو�شف  الإم���ارات  منتخب  قائد  اأك��د 
هو  وال��الع��ب��ات مب�شتوى جيد  ال��الع��ب��ني  وظ��ه��ور  ال��ت��ي حتققت 
نتاج ال�شتعدادات الكبرية قبل خو�س مناف�شات البطولة وحر�س 
الالعبني والالعبات على م�شاعفة اجلهود لتحقيق النتائج التي 
توؤهلنا للمناف�شة والدفاع عن على لقب البطولة والفوز به للمرة 
العربية  للبطولت  ريادتنا  على  والتاأكيد  ال��ت��وايل  على  الثامنة 
الإم���ارات  منتخبات  م�شاركة  اأن  اإىل  م��ريزا  واأ���ش��ار    .. للم�شمار 
للكبار وال�شباب والإناث يف البطولت الآ�شيوية  للم�شمار والفوز 
والثقة  الكثري من اخلربة  40 ميدالية قارية منحنا  باأكرث من 
للم�شمار  العربية  البطولة  مناف�شات  يف  وال��ت��ف��وق  والأف�شلية 

وناأمل من اهلل التوفيق واأن يكون القادم اأف�شل..
 

�ضفية ..نتائجي �ضتمنحني الدافع لطموحات اأكرب
واأعربت الالعبة املوهوبة �شفية ال�شايغ عن �شعادتها مبا حققته 
اأن جناحها يف ح�شد  اىل  واأ�شارت  البطولة  نتائج متميزة يف  من 
والدافع  الثقة  من  الكثري  منحها  والف�شية  الذهبية  امليداليات 
للبطولت  ال��و���ش��ول  وبطموح  ال��دراج��ات  م��ع  م�شوارها  ملوا�شلة 
الدولية وتكون لبنت الإمارات مكانة متميزة يف خمتلف البطولت 
م�شرية اإىل اأن �شعادتها لي�شت ب�شبب حتقيقها النتائج املتميزة يف 
التي  امل�شرفة  والنتائج  املتميز  للنجاح  اأي�شا  واإمنا  البطولة فقط 
من  للعديد  وح�شدهن  ح��دي��د  وفاطمة  عي�شى  �شيخة  حققتها 

امليداليات التي توؤكد على تطور م�شتوى منتخب الإناث ..
 

نورة اجل�ضمي ت�ضيد بنتائج فتيات الإمارات
والت�شويق  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  ن����ورة اجل�����ش��م��ي  اأ�����ش����ادت 
حققتها  ال��ت��ي  امل�شرفة  بالنتائج  ال��دراج��ات  ب��احت��اد  والتخطيط 
ح��دي��د يف  وف��اط��م��ة  و���ش��ي��خ��ة عي�شى  ال�����ش��اي��غ  ال��الع��ب��ات �شفية 
ي��دع��و للفخر  م��ت��ط��ور  ال��ع��رب��ي��ة وظ��ه��وره��ن مب�شتوى  ال��ب��ط��ول��ة 
ال�شكر لالعبات  ..وق��دم��ت اجل�شمي  الإم���ارات  بفتيات  والع��ت��زاز 
وملدربة الفريق ربا حيالين على النتائج امل�شرفة متمنية لهن دوام 

التوفيق والنجاح يف ال�شباقات املقبلة ..

الثاين اليوم  يف  جديدة  ميداليات   9

مريزا و�ضفية يح�ضدان ذهب �ضباقي الأومنيوم و500 مرت يف عربية امل�ضمار
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الفجر الريا�ضي

•• الذيد –الفجر:

جنح لعبو الكاراتيه من نادي الذيد يف خطف و�شافة بطولة 
الإم���ارات  احت��اد  نظمها  التي  و  للمواطنني  امل�شتقبل  جن��وم 
للكاراتيه واختتمت منذ يومني و�شعودهم اإىل املركز  الثاين 

يف الرتتيب العام للبطولة.
ون���ال يف ن��ه��اي��ة ال��ب��ط��ول��ة لع��ب��و ن���ادي ال��ذي��د 16 ميدالية 
اأرب��ع ميداليات ف�شية و ثمان  و  اأرب��ع ميداليات ذهبية  منها 

ميداليات برونزية .
ون���ال لع��ب��ي ف��ري��ق ال��ذي��د الإ����ش���ادة ال��ك��ب��رية ب��ع��دم��ا قدموا 
يف  متميز  م�شتوى  واأب���رزوا  املباريات  خ��الل  متميزة  عرو�شا 
نادي   15 ���ش��ارك  ال��ت��ي  البطولة  ه��ذه  يف  الكومتيه  و  الكاتا 
هذه  تعترب  و  وا�شتحقاق  ج���داره  ع��ن  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ليحقق 
الإم����ارات للكاراتيه حيث  اإحت���اد  ب��ط��ولت  اأه��م  البطولة م��ن 
املهارية  ق��درات��ه��م  لإب���راز  وذل���ك  امل��واط��ن��ني  للالعبني  تنظم 
رئي�س جمل�س  بن هويدن  �شامل حممد  وهناأ    . التكتيكية  و 

اإدارة نادي الذيد على الإجناز الذي لي�س بغريب على اأبطال 
والفني  الإداري  باملجهود  واأ�شاد  الكراتيه  لعبي  من  النادي 
لأبنائهم  الأم��ور  اأول��ي��اء  دع��م  و ثمن  الكاراتيه  لطاقم فريق 

ملوا�شلة التدريب و العمل لتحقيق اأف�شل النتائج و املراكز .
واأ���ش��ار اب��ن ه��وي��دن ب���اأن ت��ط��ور لعبة ال��ك��ارات��ي��ه و زي���ادة عدد 
ا�شرتاتيجية  و  خطط  على  ب��ن��اء  ج��اء  امل��واط��ن��ني  ال��الع��ب��ني 
وا�شحة لتطوير اللعبة و الالعبني و نتائج اليوم هي ح�شاد 

ملا مت تفيذه من خطط .

•• اأبوظبي-وام:

القدم لال�شتفادة من  “ الفار” يف مالعب كرة  عامان مرا على تطبيق تقنية 
تكنولوجيا الفيديو يف قرارات التحكيم، ولن ين�شى ع�شاق كرة القدم يف العامل اأن 
اأول تطبيق ر�شمي من الحتاد الدويل لكرة القدم لهذه التقنية كان يف اأبوظبي 
خالل ن�شف نهائي بطولة كاأ�س العامل لالأندية الالتي اأقيمت يف مدينتي العني 
واأبوظبي خالل الفرتة من 6 اإىل 16 دي�شمرب عام 2017. ومن هذه البطولة 
لتقدم هدية كبرية من  العامل  ق��ارات  الآف��اق يف كل  اإىل  التقنية  تلك  انطلقت 
الإم��ارات اإىل كل حمبي الكرة يف خمتلف القارات، وكل املهتمني بها، ول �شيما 
الزمن  من  العقود  ع�شرات  ظلت  مالعب  يف  العدالة  حتقيق  مببداأ  تعني  اأنها 
توؤمن باأن “ اأخطاء التحكيم جزء من كرة القدم”، وتعترب هذا املبداأ من �شرائع 
وقوانني التربير ال�شهل لأي خطاأ قد يهدر جهد فريق بالكامل لفرتة طويلة 
من العمل املتوا�شل، ورمبا يطيح باآماله واآمال حمبيه من امل�شاركة يف بطولت 
اأيرلندا لكرة القدم الذي مل يتاأهل لنهائيات  كربى، مثلما حدث مع منتخب 
كاأ�س العامل ب�شبب هدف باليد �شجله الالعب الفرن�شي تريي هري بتاريخ 18 
نوفمرب عام 2009 يف الت�شفيات الأوروبية املوؤهلة لنهائيات مونديال جنوب 

اأفريقيا 2010.
العامل  بكاأ�س  اأبوظبي  يف  ر�شمي  ب�شكل  “الفار”  تقنية  تطبيق  يتم  اأن  وقبل 
لالأندية كانت هناك العديد من املحاولت التي متت ب�شكل فردي اجتهادي دون 
اأن  عام  ب�شكل  والريا�شة  الكرة  تن�شى جماهري  ولن  الر�شمي،  الطابع  تاأخذ  اأن 
ال�شوي�شري جوزيف بالتر رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم” فيفا” كان دائما 
اأنها قد ت�شيب تقاليد  الفكرة، وظل عقودا يرف�شها، متم�شكا براأيه  �شد هذه 

كرة القدم يف العمود الفقري، وتقلل من اإثارتها.
“ وام” يف م�شرية  الإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  تر�شدها  التي  املهمة  املحطات  وم��ن 
مت  التقنية  ه���ذه  اأن  ال��ف��ي��دي��و  تقنية  لتطبيق  ال��ر���ش��م��ي  ال��ق��رار  اإىل  ال��و���ش��ول 
القدم،  الهولندي لكرة  اإ�شراف الحتاد  2010 حتت  ت�شميمها لأول مرة عام 
باجتهاد ذاتي من قبل م�شوؤويل الحتاد لتحريك املياه الراكدة يف هذا املجال، 
ببطولة   2013 و   2012 عامي  ر�شمي”  “غري  ب�شكل  التقنية  اختبار  ومت 
اإىل  بالتما�س  الهولندي  الحت���اد  تقدم   2014 ع��ام  ويف  الهولندي،  ال���دوري 
املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل لكرة القدم يطلب فيه ال�شماح له باإجراء املزيد 
من التجارب على تطبيق التجربة وت�شمني قانون التحكيم اخلا�س بالحتاد 
الهولندي تلك الفقرة، ويف عام 2016 وافق الحتاد الدويل على طلب الحتاد 

الهولندي بالتطبيق التجريبي” فقط” يف عدد من مباريات الدوري املحلي.
ومع تويل ال�شوي�شري جياين اإنفانتينو رئا�شة الحتاد الدويل لكرة القدم يف عام 
2016 ، كان لديه احلما�س الكبري لتحويل فكرة “الفار” اإىل واقع، وتطبيقها 
يف مالعب الكرة ل�شتثمار التكنولوجيا احلديثة وما و�شلت اإليه من تقدم يف 
وبالفعل  املتناف�شني،  بني  العدالة  مبداأ  راأ�شها  وعلى  القدم  كرة  مبادئ  خدمة 
وافق على تطبيق التقنية ب�شكل ر�شمي يف كاأ�س العامل لالأندية باأبوظبي، ووقف 
هذا  اإيقاف  ت�شتهدف  كانت  التي  والهجمات  الت�شريحات  كل  �شد  �شالبة  بكل 
التوجه، ويف 3 مار�س من عام 2018 يف زيوريخ مت ت�شمني قوانني كرة القدم 
م�شورة  لأخ��ذ  والتوقف  املباريات  يف  الفار  تقنية  تطبيق  تتيح  بنودا  م��رة  لأول 
احلكام امل�شاعدين املوجودين على الفيديو ملتابعة احلالت املختلف عليها، وجاء 
ذلك خالل اجتماع جمل�س الحتاد الدويل ويف اأعقاب الطمئنان على التطبيق 

يف كاأ�س العامل لالأندية باأبوظبي.

وبعد هذا الجتماع التاريخي قال انفانتينو رئي�س الحتاد الدويل - يف ت�شريح 
القدم  لكرة  تقنية” الفار” مفيدة  اأن  وراأي��ن��ا  اأكادميية،  بدرا�شة  “قمنا   :- له 
يف  التقنية  تلك  و�شن�شتخدم  ر�شمي،  ب�شكل  اعتمادها  قررنا  ولذلك  واحل��ك��ام، 
مونديال رو�شيا 2018، بعد التاأكد من فاعليتها وتاأثريها الإيجابي على �شري 

املباريات«.
ويف رده على بع�س الت�شاوؤلت اخلائفة من حتقيق التقنية يف املونديال .. اأو�شح 
: “�شيكون لهذه التقنية نتائج اإيجابية كبرية على املباريات، فقد قمنا بتجربتها 
كثريا، ون�شبة دقتها و�شلت اإىل 99 يف املئة، مل اأكن اأثق بهذه التقنية من قبل 
ولكنني اقتنعت بها لحقا بعد اأن و�شلت دقتها يف ت�شحيح الأخطاء التحكيمية 
اإىل 99 يف املئة، وهذا يعني اأننا يجب اأن تطور لن�شل اإىل ن�شبة مائة يف املائة”. 
مباراة  يف  وحت��دي��دا   2017 ع��ام  اأبوظبي  يف  لالأندية  العامل  لكاأ�س  وبالعودة 
اجلزيرة وريال مدريد بن�شف نهائي البطولة كان هناك تدخالت مهمة لتقنية 
الفار، �شاهمت يف حتديد نتيجة املباراة حيث اأن الفار األغى 3 اأهداف من، اثنني 
منهما للريال والثالث للجزيرة، حيث �شجل كرمي بنزميا هدف فريقه الأول 
األغى احلكم  األغي بداعي خطاأ ارتكبه زميله كري�شتيانو رونالدو، وبعده  ولكنه 
هدفا اآخر للريال �شجله مدافع اجلزيرة باخلطاأ يف مرماه، وكان �شبب الإلغاء 
هو التدخل اخلاطئ من كا�شيمريو لعب خط و�شط الريال. وبعد ذلك تقدم 
حمققا  النتيجة  بتلك  ال�شوط  لينتهي  روم��اري��ن��ه��و،  ل��الع��ب  ب��ه��دف  اجل��زي��رة 

مفاجاأة من العيار الثقيل.
ويف ال�شوط الثاين ظل اجلزيرة متما�شكا، و�شجل هدفا ثانيا عن طريق لعبه 
مبارك بو�شوفه لكنه األغي هو الآخر بداع الت�شلل، ومع الغاء هذا الهدف تغريت 
اأن  قبل  الثاين  الهدف  �شجل  ثم  تعادل  ال�شباين  الفريق  لأن  امل��ب��اراة  معادلة 

الو�شول  بالبطولة. ومع  ليفوز  للنهائي  الريال  وتاأهل  الثاين،  ال�شوط  ينتهي 
لنطالقة املو�شم الكروي اجلديد 2019 – 2020 ، دخلت معظم الدوريات 

العاملية على خط تطبيق التقنية اجلديدة لت�شل هدية اأبوظبي لكل القارات.
العامل مبباركة  يف  الفار  تقنية  تطبيق  انطالق  من�شة  الإم���ارات  كانت  ومثلما 
2019 وحت��دي��دا يف  اأي�شا يف مطلع  الإم����ارات  ك��ان��ت  للعبة،  ال���دويل  الحت���اد 
اأمم  نهائيات  يف  مرة  لأول  الفار  تقنية  لتطبيق  الأوىل  املن�شة  هي  يناير  �شهر 
اآ�شيا بداية من دور الثمانية يف البطولة التي ا�شت�شافتها بالفرتة من 5 يناير 
حتى 2 فرباير 2019، وكان اأول حكم اآ�شيوي يقوم بتطبيق تلك التقنية هو 
التي جمعت بني  النهائي  ربع  ال��دويل حممد عبد اهلل ح�شن يف مباراة  حكمنا 
فيتنام واليابان، حيث دخل احلكم الإماراتي التاريخ جمددا يف يوم 24 يناير، 
والتي  تقنية،  فيها  ت�شتخدم  اآ�شيا  كاأ�س  مباراة يف  يقود  اأول حكم  اأ�شبح  بعدما 
يف  الفيديو  تقنية  احلكم  ا�شتخدم  وقد  رد،  دون  بهدف  اليابان  مل�شلحة  انتهت 
منا�شبتني اأثناء املباراة، الأوىل حينما األغى هدفا لليابان يف الدقيقة 25، كان 
قد احت�شبه للوهلة الأوىل، لكنه ا�شتعان بتقنية الفيديو ليتاأكد اأن الهدف غري 
مبا�شرة.  املرمى  دخولها  قبل  بيده  للكرة  اليابان  الالعب  مل�س  نتيجة  �شحيح 
ويف املنا�شبة الثانية ا�شتخدمها من اأجل ح�شم اجلدل حول ركلة جزاء مل�شلحة 
الياباين  املنتخب  منها  �شجل  التي  وه��ي   ،53 الدقيقة  عند  الياباين  املنتخب 

هدفه الوحيد يف املباراة.
ونحن نكتب هذه ال�شطور ل تزال الإمارات تقدم هداياها لكل حمبي كرة القدم 
حيث حتت�شن اليوم يف دبي جوائز جلوبو �شوكر التي تكافئ املتميزين يف عامل 
الريا�شي  ال��دويل  دبي  ت�شت�شيف موؤمتر  وبالأم�س فقط كانت  اللعبة كل عام، 

حتت عنوان” م�شرعات تطور كرة القدم يف العامل«.

هدية الإمارات للعامل من اأجل عدالة كرة القدم

اأبوظبي مونديال  يف  »الفار«  تطبيق  على  يوما   755

•• دبي-الفجر:

تنطلق �شباح اليوم الثنني املوافق 30 دي�شمرب فعاليات املو�شم اجلديد 
التي  الرئي�شية،  التلواح  بطولة  باإقامة  بال�شقور  لل�شيد  فزاع  لبطولت 
ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، يف منطقة الروية بدبي، 
املقبل، مب�شاركة حملية وخليجية متعددة  يناير  والتي ت�شتمر حتى 16 
البطولة  لهذه  نوعه  من  الأك��رب  املو�شم  يف  العمرية  والفئات  اجلن�شيات 
�شنوات  م��دار  على  املتتالية  والنجاحات  ال��وا���ش��ع  الإق��ب��ال  ذات  ال��رتاث��ي��ة 

طويلة.
و�شتكون النطالقة �شباح اليوم باإقامة مناف�شات الطائرة الال�شلكية لفئة 
ال�شيوخ تليها فئة العامة، على اأن تتوقف املناف�شات ملدة 48 �شاعة، وتعود 
جمدداً بداية من الثاين من يناير املقبل دون توقف حتى 16 من ال�شهر 
نف�شه، حيث تقام مناف�شات ال�شيوخ لفئات جري �شاهني – فرخ وجرنا�س، 
وجري تبع – فرخ وجرنا�س، وبيور جري  - فرخ وجرنا�س، وقرمو�شة فرخ 
لنف�س  العامة  تقام مناف�شات  ثم  يناير،   5 اإىل   2 بالفرتة من  وجرنا�س 
اأوىل جولت دوري  9 يناير، ثم تقام  اإىل   6 الفئات الأربعة بالفرتة من 
تقام  فيما  يناير،   10 ي��وم  والعامة  لل�شيوخ  بال�شقور  لل�شيد  الإم���ارات 
يناير،   11 ي��وم  ج��ري  وتبع  تبع  فئتي  يف  بالبطولة  النا�شئني  مناف�شات 
على اأن تقام مناف�شات اخلليجني الفئات بيور جري، قرمو�شة حر – فرخ 
وجرنا�س وفئات تبع جري و�شاهني جري و�شاهني فرخ وجرنا�س يومي 12 
فرخ  و�شاهني  فرخ وجرنا�س  العامة يف حر  مناف�شات  وتقام  يناير،  و13 
مع  يناير  وجرنا�س يومي 14 و15 يناير، ثم يكون م�شك اخلتام يف 16 

اجلولة الثانية لفئة العامة يف دوري الإمارات لل�شيد بال�شقور. 
التنفيذي ملركز  الرئي�س  نائب  را�شد مبارك بن مرخان  ال�شيد:  وحتدث 
حمدان بن حممد لإحياء ال��رتاث. من مركز حمدان بن حممد لإحياء 
الرتاث، الذي ك�شف اأن املو�شم احلايل يعترب ا�شتثنائي مع اإطالق املركز 
لل�شيد  الإم��ارات  “دوري  لل�شقارين، مبادرة  اأبوظبي  نادي  بالتعاون مع 
بال�شقور” الأوىل من نوعها والتي جعلتنا نقوم بزيادة اأيام بطولة فزاع 
4 جولت خا�شة بالدوري، وهي امل�شابقة التي  التلواح الرئي�شية لإقامة 

بال�شقور  ال�شيد  ريا�شة  وتطوير  ال�شقارة  ثقافة  ون�شر  خلدمة  تاأتي 
وال��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا ع��ن��د خمتلف الأج���ي���ال يف امل��ج��ت��م��ع، مب��ا ي��خ��دم الرتاث 
يتطلب تكاتف  وامل��وروث الثقايف لدولة الإم��ارات باعتبارها عماًل وطنياً 

اجلهود والعمل امل�شرتك للو�شول اإىل املطلوب يف هذا اجلانب.
من جانبها اأفادت ال�شيدة: �شعاد اإبراهيم دروي�س، مدير اإدارة البطولت 
لل�شيد  ف���زاع  ب��ط��ولت  يف  امل�شاركة  على  كبري  اإق��ب��ال  ه��ن��اك  ب���اأن  باملركز 
القوية  وامل�����ش��ت��وي��ات  التح�شريات  حجم  ومل�شنا  امل��و���ش��م،  ه��ذا  بال�شقور 
مطلع  بال�شقور  لل�شيد  ال�����ش��ارق��ة  ب��ط��ول��ة  يف  امل�����ش��ارك��ون  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
ال�شقارين  اأن  ال�شهر اجل��اري، وهو احلدث الذي نفتخر بدعمه، ونوؤكد 
حماولة  اأج��ل  من  لديهم  الطيور  باأقوى  املقبلة  البطولة  يف  �شي�شاركون 

الفوز باجلوائز الثمينة التي نقدمها يف جميع الأ�شواط.

جوائز “الال�ضلكية« درهم  األف   570
اأ�شحاب املراكز ال10 الأوىل يف مناف�شات الطائرة الال�شلكية  �شيح�شل 
 285 األف درهم، وذلك بواقع   570 على جوائز مالية يبلغ جمموعها 
األف درهم لكل �شوط لل�شيوخ والعامة، ويح�شل �شاحب املركز الأول على 
درهم، والثالث 30 األف درهم،  األف   50 على  والثاين  درهم،  األف   150
اآلف دره��م، واأ�شحاب   10 األ��ف دره��م، فيما ينال اخلام�س   20 والرابع 

املراكز من ال�شاد�س اإىل العا�شر على 5 اآلف درهم لكل منهم.  
اعتماد احللقة الذكية

توا�شل بطولت فزاع لل�شيد بال�شقور، اعتماد “احللقة الذكية” اخلا�شة 
بكل طري كاأ�شا�س عملية امل�شاركة من اأجل حتديد فئة الطيور وال�شرعة 
باأن  علماً  املناف�شات،  م�شمار  يف  ال���رادار  جهاز  �شبط  عرب  بهم  اخلا�شة 

م�شافة ال�شباق تبلغ 400 مرت.

 الرعاة الر�ضميني
واإذاعة  العاملية  القرية  ه��م:  ف��زاع  لبطولت  الر�شميني  الرعاة  اأن  يذكر 
الأوىل من �شبكة الأوىل الإذاعية التابعة ملركز حمدان بن حممد لإحياء 

الرتاث.     

ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

بطولت فزاع لل�ضيد بال�ضقور تطلق املو�ضم اجلديد اليوم الثنني
اإطالق »دوري الإمارات« املبادرة الأهم هذا املو�ضم

النبعاثات  خف�س  نحو  مت�شارعة  خ��ط��وات  امليكانيكية  الريا�شات  تخطو 
بهدف احلفاظ على البيئة، عرب �شلوك م�شار “اأخ�شر” يف ظل اجتاه عاملي 
حلماية املناخ، اكت�شبت زخما يف العام 2019، ويتوقع اأن تتعزز يف 2020.
الربيطاين  ال��ع��امل  بطل  رف��ع  خمتلفة:  جم��الت  يف  الت�شارع  ه��ذا  انعك�س 
لوي�س هاميلتون راية ال�شائق ال�شديق للبيئة، وت�شعى الفورمول واحد اإىل 
تقلي�س انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. بطولة العامل ل� “فورمول 
ال�شانعني،  م��ن  العديد  ت�شتقطب  الكهربائية  لل�شيارات  املخ�ش�شة  اإي” 
يف  الأوىل  الكهربائية  ن�شختها  �شتطلق  النارية  للدراجات  العامل  وبطولة 

.2020
ويقول فيليبي كالديرون، الرئي�س ال�شابق للمك�شيك واحلايل للجنة البيئة 
والتنمية امل�شتدامة التابعة لالحتاد الدويل لل�شيارات “فيا”، اأن “الو�شيلة 
الوحيدة ل�شتمرار ريا�شة ال�شيارات وال�شباقات تكمن يف مراعاة ما يجري 
يف العامل. ل ميكننا اأن نوا�شل تلويث )البيئة( وكاأن �شيئا مل يكن. يف حال 

اأردنا اأن جنذب الأجيال ال�شابة، يجب اأن نكون م�شوؤولني” حيال البيئة.
الرئي�شي  “امل�شدر  ان  اأن�شئت قبل عامني،  التي  اللجنة  امل�شوؤول عن  ويرى 
الدويل  املناخ  موؤمتر  بعد  وخا�شة  ال��ع��ام،  ال���راأي  �شغط  هو  احلركة  لهذه 
ال�شركات،  وخا�شة  امل��وؤث��رون،  “الأقطاب  متابعا   ،”2015 ع��ام  باري�س  يف 
يتحملون م�شوؤولياتهم، ولكنهم يدركون اأي�شاً وجود تغري جذري يف خيارات 

امل�شتهلكني ويحاولون احل�شول على ح�شتهم يف ال�شوق من ال�شبان«.
اإحدى اأكرب الدللت على تبدل الزمن ح�شلت يف 2018، اذ �شهدت الن�شخة 
ال�شاد�شة من بطولة العامل ل� “فورمول اإي” املخ�ش�شة لل�شيارات الأحادية 
املقعد الكهربائية مئة باملئة، م�شاركة قيا�شية مع 10 �شانعني بينهم اأ�شماء 

كبرية مثل مر�شيد�س وبور�شه واأودي وني�شان وبي اأم دبليو.
من جهته، اتخذ ال�شانع الأملاين فولك�شفاغن الذي تلوثت �شمعته 

الديزل  حمركات  من  النبعاثات  مب�شتوى  التالعب  بف�شيحة 
ل�شياراته يف الوليات املتحدة الأمريكية، خطوة مهمة بعدما 
اأعلن يف ت�شرين الثاين/نوفمرب املا�شي ان�شحابه من بطولت 

ال�شيارات العاملة بالوقود.
العامل  ب�شخ�س بطل  ل��ه  اأف�����ش��ل ممثل  امل�����ش��ار  ه��ذا  وج��د 
ل��ل��ف��ورم��ول واح����د ���ش��ت م����رات ه��ام��ي��ل��ت��ون ال����ذي يتغنى 

بحمالته حلماية البيئة واحليوانات منذ 2017.
تواليا  الثالث  بلقبه   2019 يف  املتوج  مر�شيد�س  �شائق  اأث��ار 

وال�����ش��اد���س يف م�����ش��ريت��ه، ج���دل ب��ع��دم��ا ان��ت��ق��د ع���رب مواقع 
ليقابل  البيئة،  على  وكلفتها  املكثفة  الزراعة  التوا�شل، 

بردود الالذعة على خلفية دوره ال�شلبي يف 
املهني  ن�شاطه  ب�شبب  البيئة،  حماية 

ورحالته املتعددة.
ل���ك���ن ال���ربي���ط���اين ق���اب���ل ذلك 
ب��ال��ق��ول “ان ت��ك��ون ج���زءا من 

ان  ب��ل  الأه����م،  لي�س  امل�شكلة 
تكون جزءا من احلل«.

مل ينح�شر التوجه البيئي 
وبح�شب  ب����ال���������ش����ي����ارات. 
رئ��ي�����س الحت������اد ال����دويل 
جورج  النارية  للدراجات 
ريا�شات  ت�شغل  فييغا�س، 
املحركات دورا حموريا يف 

عامل اليوم “ولهذا ال�شبب 
علينا اأن منهد الطريق«.

اأط������ل������ق احت���������اد ال�������دراج�������ات 
 ،2013 ال������ع������ام  يف  “فيم” 

التنمية  ع��ل��ى  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ب���رن���اجم���ا 
بطولة  �شتنظم  اإط���اره،  ويف  امل�شتدامة. 

بي”،  ج��ي  “موتو  الأوىل  للفئة  م�شاندة  كبطولة  الكهربائية  ل��ل��دراج��ات 
مب�شاركة �شانع وحيد هو “اإينريجيكا«.

ويو�شح فييغا�س “هذه هي الطريقة التي بداأنا من خاللها بتمهيد الطريق 
حمركات  تطوير  يف  �شرعوا  ال��ذي��ن  ال�شانعني  على  ك��ث��ريا  نعتمد  ولكننا 

كهربائية. لكننا نواجه م�شكلة ل تعاين منها ال�شيارات: وزن البطاريات«.
�شلكت بطولت م�شارا كهربائيا ب�شكل تدريجي يف الأعوام املا�شية: حمركات 
للتحمل منذ  العامل  2014، ويف بطولة  الفورمول واحد منذ  هجينة يف 
من 2022، وحمركات كهربائية  بدءا  للراليات  العامل  وبطولة   ،2012
اإي”  “موتو  ل�  العامل  وبطولة   ،2014 منذ  اإي  الفورمول  يف  باملئة  مئة 
2020... ويف �شياق م��واٍز، تكت�شف احللبات م�شارات  ب��دءا من  )دراج��ات( 

اأخرى مع ا�شتخدام الوقود احليوي وخا�شة الهيدروجني.
و�شيطال تطوير ال�شباقات “بيئيا”، مناف�شات بطولة اأملانيا لل�شيارات �شوبر 

ال�شياحية )“دي تي اأم”(، بح�شب مديرها النم�شوي غريهارد بريغر.
ال�شائق  يوؤكد  م�شتقبال،  كهربائية  �شيارات  على  لالعتماد  اجتاهها  وم��ع 
ال�شابق للفورمول واحد “هذه هي امل�شاهمة التي ميكننا ونريد تقدميها«.

من جهته، يرى املفو�س العام جلمعية “التحرك من اأجل البيئة” الفرن�شي 
�شتيفان كريكهوف انه “بغ�س النظر عن املحرك، اإن كان كهربائيا اأو هجينا 

+هايربيد+ فاإن الهدف هو تقليل النبعاثات«.
و�شيارات  اأك��رب  �شرعة  ه��و  امليكانيكية  الريا�شات  ه��دف  لأن  “نظرا  وت��اب��ع 
اأقوى، �شيوؤثر ذلك حتما على ا�شتهالك العربات. نحن ُن�شخف عدم كفاءة 
امل�شدر  ذاتها  يف  تعترب  ل  ال�شباقات  ان  تقدم،  ما  كل  يف  املفارقة  الطاقة«. 
اأم��ورا عدة على  ال�شيارات، بل ي�شمل ذلك  املرتبط بريا�شة  الأكرب للتلوث 

الهام�س.
اك�شيد  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات  256551 ط��ن م��ن  اأ���ش��ل  ف��م��ن 
الكربون يف الفورمول واحد خالل 2019، ترتبط ن�شبة 
0،7 باملئة فقط باملحركات، بينما تتوزع الن�شبة املتبقية 
ونقل  باملئة(،   7،3( احللبات  على  اأخ��رى  ن�شاطات  على 
باملئة(، وعمليات  باملئة(، وال�شفر )27،7  املعدات )45 
املكاتب وامل�شانع )19،3 باملئة(، بح�شب اأرقام ن�شرت يف 

ت�شرين الثاين/نوفمرب.
ال�شيارات  لريا�شة  الوىل  الفئة  اأعلنت  الأ�شباب،  لهذه 
ب�شكل  ال��ك��رب��ون  اك�شيد  ث��اين  ان��ب��ع��اث��ات  خف�س  عزمها 
وو�شائل  اللوج�شتية  “اخلدمات  اعتماد  طريق  عن  كبري 
وامل�شانع  واملن�شاآت  املكاتب  اإىل  ال��ك��ف��اءة،  فائقة  نقل 
بن�شبة  م��ت��ج��ددة  بطاقة  تعمل  ال��ت��ي 

باملئة«.  100
الأوىل  اخل���������ط���������وات  وم����������ع 
ل��ل�����ش��ي��ارات وال���دراج���ات على 
معنيون  ي��رى  البيئي،  امل�شار 
اأك����رب،  ت�����زال  ل  امل�����ش��ك��ل��ة  ان 
ال�شرعة،  ري��ا���ش��ات  وت��ت��ع��دى 
وم���ن���ه���م ن���ي���ك���ول ب���رو����ش���ت، 
ال�شابق  ال����ع����امل  ب���ط���ل  جن����ل 
مرات  اأرب���ع  واح��د  للفورمول 

الفرن�شي األن.
وي����ق����ول ال�������ش���ائ���ق ال�������ش���اب���ق ل� 
يف  وامل�����ش��ارك  اإي”  “فورمول 
بطولة  وه��ي  اأندروز”،  “كاأ�س 
تقام على م�شارات ثلجية وجليدية 
الكهربائية  ال�شيارات  اط��الق  مهد  كانت 
عام 2009، “ثمة العديد من الريا�شات 

تلوث  بطريقة خمتلفة، ويجب عليها جميعها اأن التي 
التفكري،  واأن تكون �شديقة اأكرث للبيئة«.ُتعيد 

الريا�ضات امليكانيكية على م�ضار �ضديق للبيئة 

لعبو الكراتية لنادي الذيد يخطفون و�ضافة بطولة جنوم امل�ضتقبل 
للمواطنني  ب�ضتة ع�ضر ميدالية منها اأربع ميداليات ذهبية



م�ضباح النف�ضال.. من اأجل راحة العازبني
متكنت فتاة يابانية من التو�شل اإىل اخرتاع ر�شم البت�شامة على 
وجوده املاليني حول العامل، خ�شو�شا اأنه تزامن مع فرتة اأعياد 

امليالد، وفق ما ذكر موقع "اأوديتي �شنرتال".
ت�شجل  مرة  كل  يف  ي�شيء  م�شياح  فوجيوارا  مارينا  ابتكرت  فقد 
فيها حالة انف�شال بني زوجني اأو ع�شيقني عرب و�شائل التوا�شل 

الجتماعي، مثل في�شبوك وتويرت.
اأحد من�شورات مارينا فوجيوارا على ح�شابها يف تويرت،  وبح�شب 
ويعمل  ب��الإن��رتن��ت،  مت�شل  بها  اخل��ا���س  النف�شال  م�شباح  ف��اإن 
اثنني  ارتباط بني  بحالة فك  تتعلق  تغريدة  اأي  ن�شر  يتم  عندما 

على تويرت.
باأن يتحكم  الذكي،  الكهربائية مل�شباح النف�شال  الدائرة  وت�شمح 
اأن���ه ميكن  كما  الإ����ش���اءة،  ه��ذه  ول���ون  �شطوع  م��دى  امل�شتخدم يف 

ال�شتغناء عن الإ�شاءة باملو�شيقى.
الراحة  بث  هو  اخرتاعها،  وراء  من  الهدف  اإن  فوجيوارا  وتقول 
عندما  املرتبطني  غ��ري  اأو  املتزوجني  غ��ري  الأ�شخا�س  نفو�س  يف 
باأنه  ي�شعرهم  ال���ذي  الأم���ر  انف�شال،  ق��د  �شخ�شني  اأن  ي��ع��رف��ون 

اأح�شن حال بالعزوبية.
وت�شيف اأن فكرة امل�شباح الذكي جاءتها بعدما اكت�شفت اأنه عندما 
ينف�شل الأزواج يقومون بتغيري احلالة الجتماعية يف ح�شاباتهم 
يف في�شبوك، م�شرية اإىل اأنها اأرادت توظيف تلك املعلومات لر�شم 

البت�شامة على وجه العزاب.

جامعة مرموقة تقدم تخ�ض�ضا ب�»علم الأ�ضباح«
تخ�ش�شا  تقدميها  ب��ب��دء  م��رم��وق��ة  هندية  جامعة  اإع���الن  ق��وب��ل 
لطالب ق�شم الطب، تعلمهم خالله كيفية التعامل مع الأ�شخا�س 
وتتج�شد  تتملكهم  اأنها  اأو  الأ���ش��ب��اح،  ي��رون  اأنهم  يزعمون  الذين 

فيهم، بال�شخرية على مواقع التوا�شل الجتماعي.
ومقرها  هندو"،  "بانارا�س  جامعة  اأق���رت  فقد  للتقارير،  ووف��ق��ا 
تخ�ش�شا  البالد،  �شمايل  برادي�س  اأوت��ار  بولية  فارانا�شي  مدينة 

ل��"درا�شات الأ�شباح" مدته 6 �شهور ابتداء من يناير املقبل.
عليه  �شت�شرف  ال��ذي  الربنامج،  اإن  اجلامعة  يف  م�شوؤولون  وق��ال 
القدمي،  الهندو�شي  العالج  بنظام  املتخ�ش�شة  "اأيورفيدا"  كلية 
اجل�شمية،  النف�شية  ال���ش��ط��راب��ات  وحتليل  درا���ش��ة  على  �شريكز 
والتي يتداخل فيها املر�س النف�شي مع اجل�شدي، والتي غالبا ما 
بي  "بي  نقلت  الظواهر اخلارقة، ح�شبما  بينها وبني  يتم اخللط 

�شي".
اإنه  الآ�شيوية  الهندية  الأن��ب��اء  لوكالة  اجلامعة  يف  م�شوؤول  وق��ال 

�شيتم اإن�شاء وحدة "درا�شات الأ�شباح" منف�شلة يف اجلامعة.
واأو�شح عميد كلية "اأيورفيدا" ياميني بو�شان تريباثي اأن وحدة 
النف�شية  اأ�شا�شي مع ال�شطرابات  الأ�شباح تتعامل ب�شكل  درا�شات 
اجل�����ش��دي��ة والأم����را�����س ال��ن��اج��م��ة ع���ن اأ���ش��ب��اب غ���ري م��ع��روف��ة اأو 
كانت  اجلامعة  اأن  نف�شية، م�شيفا  احل��الت  اأو  العقلية  الأمرا�س 
ال�شباقة يف الهند باإدراج مثل هذا التخ�ش�س الذي من �شاأنه تعليم 
الأطباء الكيفية التي تدر�س فيها كلية اأيورفيدا معاجلة الأمرا�س 

املرتبطة بالأ�شباح.
ومل مير هذا القرار ب�شاأن تدري�س علم الأ�شباح مرور الكرام على 
الدكتور  ق��ال  امل��ث��ال،  �شبيل  فعلى  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل 
بهو�شان �شوكال، على ح�شابه على تويرت، عندما نقل خرب اإطالق 
احل��دي��ث ميكنه معاجلة  ال��ط��ب  "اإن  الأ���ش��ب��اح  درا����ش���ات  ب��رن��ام��ج 
الأمرا�س العقلية املزمنة ب�شورة اأف�شل واأن التدخل العالج املبكرة 

بوا�شطة الطب احلديث هو الأمل الوحيد لهوؤلء املر�شى".
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قناع توت عنخ اآمون يدخل غيني�س 
�شجلت لوحة لقناع امللك توت عنخ اآمون، رقما قيا�شيا، ودخلت مو�شوعة غيني�س لالأرقام القيا�شية، بو�شفها اأكرب 

لوحة �شنعت من اأكواب القهوة.
وا�شتخدم يف ت�شميم قناع توت عنخ اآمون نحو 7260 كوب قهوة م�شنوعة من املوزاييك، بح�شب ما اأفاد مرا�شل 

القاهرة. عربية" يف  نيوز  "�شكاي 
و�شهد ممثلون عن مو�شوعة غيني�س لالأرقام القيا�شية، عملية تركيب قناع الفرعون ال�شاب، التي نفذها جمموعة 

من ال�شباب امل�شريني على م�شاحة 60 مرتا يف �شاحة املتحف الكبري قبل ت�شجيل اللوحة ر�شميا يف املو�شوعة.
وا�شتخدم يف ت�شميم قناع توت عنخ اآمون نحو 7260 كوب قهوة م�شنوعة من املوزاييك، بح�شب ما اأفاد مرا�شل 

القاهرة. عربية" يف  نيوز  "�شكاي 
و�شهد ممثلون عن مو�شوعة غيني�س لالأرقام القيا�شية، عملية تركيب قناع الفرعون ال�شاب، التي نفذها جمموعة 

من ال�شباب امل�شريني على م�شاحة 60 مرتا يف �شاحة املتحف الكبري قبل ت�شجيل اللوحة ر�شميا يف املو�شوعة.
العام  افتتاحه  املقرر  الكبري  امل�شري  املتحف  املنا�شبة، احتفالية يف  امل�شرية، بهذه  ال�شياحة والآث��ار  واأقامت وزارة 

املقبل.
ي�شار اإىل اأن مدينة �شيدين الأ�شرتالية �شهدت تنفيذ لوحة للموناليزا يف العام 2009 با�شتخدام 3604 كوب قهوة، 

ويف العام 2012، �شنعت لوحة يف هاواي الأمريكية با�شتخدام 5642 كوب قهوة.
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ظّل 5 �ضاعات حتت الثلوج .. وخرج حيا
بعد  كبرية  ب�شورة  الثلجية  النهيارات  ل�شحايا  النجاة  احتمال  يرتاجع 
ا�شمه، ظّل  اأن متزجلا من�شاويا، مل يك�شف عن  اإل  �شاعة،  م��رور نحو ربع 
5 �شاعات حتت الثلوج الكثيفة. وحيث اأن احلادثة التي وقعت يف ليلة عيد 
امليالد، على �شفوح جبل بلي�شنيتزينكن يف �شترييا على بعد 80 كيلومرتا من 
�شالزبورغ يف النم�شا، فقد اعترب جناة الرجل بعد اأن ظل حيا ملدة 5 �شاعات 
حتت 16 قدما من الثلوج "معجزة". ورمبا ما �شاهم يف جناة املتزلج البالغ 
من العمر 26 عاما، هو وجود جيب هوائي كبري عند وجهه، بالإ�شافة اإىل 
الإنقاذ يف حتديد موقعه.  رجال  �شاعد  به،  وا�شتقبال خا�س  اإر�شال  جهاز 
قرية  يف  ال�شرطة  تلقت  امل��ي��الد،  عيد  ليلة  م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة  ففي 
غرومبينغ القريبة ات�شال ب�شاأن عدم عودة املتزلج ال�شاب من رحلة التزلج، 
وجنح رجال ال�شرطة يف حتديد مكانه بعد �شاعتني، م�شتفيدين من اإ�شارات 
الال�شلكي ال�شادرة عن جهاز الإر�شال وال�شتقبال الذي كان بحوزته، وفق 

ما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
اأ�شفل اجلبل  نقله  اإىل  الإنقاذ  �شارع رج��ال  املتزلج،  اإخ��راج  اأن مت  ومبجرد 
�شالدمينغ،  اإىل م�شت�شفى يف  ثم  ال��وادي،  للمتزجلني يف  نزل  يوجد  حيث 
انخفا�س حرارة  16 كيلومرتا، حيث متت معاجلته من  على بعد حوايل 

اجل�شم، علما اأنه مل يتعر�س لأي اإ�شابات اأخرى.

كيف يجد النمل طريقه اإىل ع�ضه م�ضيا للخلف؟
ف�شول  لأع�شا�شها،  للعودة  اخللف  نحو  بامل�شي  املتمثل  النمل  �شلوك  اأث��ار 
العلماء، الذين حاولوا معرفة كيفية عودة هذه احل�شرات لأع�شا�شها بهذه 
النمل  ف��اإن  الباحثني،  من  فريق  اأجراها  درا�شة  ووف��ق  الغريبة.  الطريقة 
ي�شتخدم عددا من الطرق لإيجاد طريقه، وميكنهم التعرف على املناظر 
اإىل اخللف، وهو م�شتوى  املاألوفة حتى عندما ي�شريون رجوعا  الطبيعية 

عال من التطور الب�شري ملثل هذه احل�شرة ال�شغرية.
ماك�شيميليان  يوليو�س  جامعة  من  الأع�شاب  علم  اخت�شا�شي  وبح�شب 
�شلوكية جميلة،  فاإن هذه جتارب  فلي�شمان،  بولني  باأملانيا،  يف فورت�شبورغ 

عندما ن�شاهد كيف ينتقل النمل يف بيئته الطبيعية مبهارات عالية.
"�شاين�س ماغازين" تفا�شيل عنها، اإىل  واأ�شارت الدرا�شة التي ن�شر موقع 
اأنه عند ال�شري لالأمام، ي�شتخدم النمل  ا�شرتاتيجية ت�شمى "تكامل امل�شار"، 
حيث يتذكر اإح�شا�شه بالتحولت والنعطافات التي قام بها وعدد اخلطوات 
التي قطعها من الع�س، كما ي�شتخدمها اأي�شا حل�شاب اأ�شرع م�شار للخلف.

ويعتمد النمل اأي�شا على موقع ال�شم�س لتحديد موقه، وينظر حوله اإىل 
الطريق الذي �شلكه ويتذكر بع�س املعامل التي ميكن اأن ت�شاعده يف رحلة 
العودة. كذلك يعرف النمل طريق العودة للع�س بال�شري للخلف من خالل 
اإ�شقاط طعامه، وال�شتدارة لروؤية امل�شار، قبل اأن يلتقط الفتات مرة اأخرى، 

ويكمل �شريه اخللفي.

بايدو ال�ضينية تتفوق على 
غوغل بالذكاء ال�ضناعي

التكنولوجيا  ����ش���رك���ة  ت���ف���وق���ت 
على  "بايدو"  العمالقة  ال�شينية 
الأم���ريك���ي���ني غوغل  ال��ع��م��الق��ني 
الذكاء  ومايكرو�شوفت يف م�شابقة 
ال�شناعي، امل�شممة لختبار مدى 
قدرة الآلة على فهم لغة الإن�شان.

اإليها  ي�شار  ال��ت��ي  ب��اي��دو،  وحققت 
ال�شينية"،  "غوغل  ب��ا���ش��م  غ��ال��ب��ا 
"تقييم  اأعلى الدرجات يف مقيا�س 
يعترب  ال����ذي  العام"،  ال��ل��غ��ة  ف��ه��م 
الأ�شا�شي  املعيار  وا�شع  نطاق  على 

للذكاء ال�شناعي لفهم اللغة.
واأ�����ش����ب����ح من�������وذج ����ش���رك���ة ب���اي���دو 
املعروف اخت�شارا با�شم "اإرين"، اأو 
"التمثيل املح�شن من خالل تكامل 
على  ح�����ش��ل  م���ن  اأول  املعرفة"، 
الختبار،  يف  نقطة   90 م��ن  اأك���رث 
مت�شدرا قائمة املتفوقني يف الذكاء 
ت��ه��ي��م��ن عليها  ال���ت���ي  ال�����ش��ن��اع��ي، 
واجلامعات  التكنولوجيا  �شركات 
ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  الأمريكية. 
من  "اإرين" مت���ّك���ن  من�����وذج  ف�����اإن 
اأنظمة   10 م��ن  واح���دا  ي�شبح  اأن 
املعدل  على  تتفوق  �شناعي  ذك���اء 
فهم  "تقييم  مقيا�س  يف  الب�شري 
اللغة العام"، والبالغ 87.1 نقطة. 
طريقة  "اإرين"  من��وذج  وا�شتخدم 
"متثيالت  ل����ن����م����وذج  م�������ش���اب���ه���ة 
من  الجتاه"  ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ت�����ش��ف��ري 
غوغل الذي يعرف اخت�شارا با�شم 
حتويل  على  عمل  الذي  "بريت"، 
بالن�شبة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ف��ه��م 
مت  ع��ن��دم��ا  ال�شناعي  ال��ذك��اء  اإىل 

تطويره العام املا�شي.

اأغرب �ضيحة مكياج يف 2019
اأغرب  املتموجة  ال�شفاه  �شيحة  ن�����ش��اأت 
�شيحة للمكياج على الإطالق، يف رو�شيا، 

يف وقت �شابق من هذا العام. 
ردود  لقيت  التي  ال�شيحة  ه��ذه  وتتمثل 
الإن��رتن��ت، يف حقن  على  م�شتنكرة  فعل 
ع��ل��ى �شكل  ل��ت�����ش��ب��ح  ال�����ش��ف��اه  م�����ادة يف 

متموج. 
وب�����داأت ه���ذه ال�����ش��ي��ح��ة ال��غ��ري��ب��ة، التي 
يعتقد الكثريون اأنها تفتقر للجاذبية، يف 
املعروف  التجميل  ج��راح  يد  رو�شيا على 

اإميليان براود. 
التجميلية،  اجل��راح��ة  خ���رباء  وبح�شب 
فاإن هذا ال�شيحة قد ت�شكل خطراً على 
خاطئ،  ب�شكل  امل��ادة  حقن  لأن  ال�شحة، 
اإىل الأوعية الدموية،  قد يجعلها ت�شل 
وموت  بان�شدادها  يت�شبب  اأن  ميكن  م��ا 

اأن�شجتها. 
ك��م��ا ت��ن��ط��وي ه���ذه امل��م��ار���ش��ة ع��ل��ى خطر 
اآخر يتمثل يف ت�شويه �شكل ال�شفاه، وعدم 
القدرة على اإعادتها اإىل و�شعها ال�شابق. 

يزرع �ضريحة يف يده لفتح واإغالق �ضيارة      
مفتاح  من  التخل�س  للتكنولوجيا  املتحم�شني  اأح��د  قرر 
�شيارة ت�شال التقليدي، وزرع مفتاحاً خا�شاً يف يده، حتى 

يتمكن من فتح باب ال�شيارة مبجرد تقريب يده منها.
بني  ي���دي  يف  م��دجم��ة  كمبيوتر  ���ش��رائ��ح  اأرب����ع  زرع  ومت 
اأعمال خمتلفة، من قفل وفتح  ب��اأداء  وركمان، ت�شمح له 
عمله،  مكان  يف  الأب���واب  واإغ���الق  فتح  اإىل  ت�شال،  �شيارة 
وحتى ت�شجيل الدخول اإىل جهاز الكمبيوتر اخلا�س به.

ولطاملا كان بني مفتوناً بالتكنولوجيا، لكنه واجه �شعوبة 
عملية  لإج��راء  ا�شتعداد  على  ما  �شخ�س  على  العثور  يف 
زرع ال�شرائح يف البداية، ورف�س العديد من الأطباء مبا 
النهاية  العملية، ومتكن يف  اإج��راء  فيهم طبيب بيطري 

من اإقناع اأحد اأفراد اأ�شرته للقيام بذلك.
امل��زروع��ة يف يديه  الأرب���ع  الرقائق  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
اأنه  يعرتف  بني  اأن  اإل  تكنولوجية،  لأغ��را���س  ت�شتخدم 
ي�شتخدمها يف بع�س الأحيان لإقناع الآخرين باأنه ميلك 
اأن لديه مغناطي�س �شغري مزروع يف  قوى �شحرية. كما 
اأي�شاً لبع�س احليل على �شبيل  اإحدى يديه، ي�شتخدمه 

الدعابة واملرح.
ولن يتوقف بني عند هذا احلد، بل يخطط الآن لزراعة 
الدفع  عمليات  اإج����راء  على  ت�شاعده  ج��دي��دة،  �شريحة 

مبا�شرة بيده، بح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.

تفقد 57 كغ بف�ضل �ضورة 
ك�����ش��ف��ت ب��ري��ط��ان��ي��ة اأن���ه���ا ف��وج��ئ��ت ب��ت��خ��ل�����ش��ه��ا م���ن 57 
كيلوغراماً يف عام واحد فقط.  وكانت كيث ماكدونو، يف 
زيارة اإىل براغ، عندما التقطت لها �شديقتها �شورة قلبت 
حياتها راأ�شاً على عقب، بعد اأن كانت حافزاً قوياً لدفعها 
للتخل�س من الوزن وا�شتعادة لياقتها.  وان�شمت كيت اإىل 
الريا�شية،  ال�شالت  اإح��دى  ال��وزن يف  لتخفي�س  برنامج 
وبداأت رحلة �شاقة دامت عاماً ونيف خل�شارة اأكرب قدر من 
وزنها الذي جتاوز اآنذاك 152 كيلوغراماً.  وقالت كيث: 
ومل األتزم باأي حمية يف  مفرغة،  حلقة  يف  اأعي�س  " كنت 
ال�شابق. اعتدت على تناول الطعام كلما �شعرت بال�شعادة 
الطعام" واإ�شافة  تتمحور حول  كانت حياتي  احل��زن،  اأو 
اإىل ممار�شة الريا�شة، اتبعت كيث نظاماً غذائياً �شارماً 
خًل�شها مما يقارب 57 كيلوغراماً يف فرتة مل تتجاوز 12 

�شهراً. ح�شب ما نقلت "مريور" الربيطانية. 

�ضاعة بيج بن تدق من جديد 
�شتدق �شاعة بيج بن ال�شهرية، اأحد اأهم معامل بريطانيا، 
عندما ينت�شف الليل اإيذانا ببدء عام جديد يف ليلة راأ�س 
ال�شنة، وذلك لأول مرة منذ الك�شف عن وجهها اجلديد 

من حتت ال�شقالت خالل اأعمال ترميم.
وت�����ش��م��ن��ت اأع���م���ال ت��رم��ي��م ال����ربج امل���ع���روف ب��ا���ش��م برج 
ب�شقالت  اإح��اط��ت��ه  م��رتا   96 ارت��ف��اع��ه  ويبلغ  اإل��ي��زاب��ي��ث 
خ��الل ال��ع��ام��ني الأخ��ريي��ن يف ال��وق��ت ال���ذي جت��ري فيه 
اإعادة تلميع واجهات ال�شاعة الأربع واإعادة طالء الأجزاء 
املنحوتة  احلجرية  النقو�س  واإ�شالح  وتنظيف  املعدنية 
برباعة على الربج. وعندما مت رفع جزء من ال�شقالت يف 
مار�س- اآذار، تبني اأن اأرقام وعقارب ال�شاعة اأعيد طالوؤها 
باللون الأزرق بعد اأن كانت باللون الأ�شود وذلك متا�شيا 

مع ما ي�شفه العلماء باأنه لونها الأ�شلي. املغنية تايلور �ضويفت خالل ح�ضورها العر�س العاملي الأول لفيلم قطط يف مانهاتن، نيويورك.   )رويرتز(

اليونان متنح توم 
هانك�س جن�ضيتها

بروكوبي�س  ال��ي��ون��ان،  رئي�س  وق��ع 
ترتيب  ع����ل����ى  ب����اف����ل����وب����ول����و�����س، 
للممثل  يتيح  الفخري  بالتجني�س 
الأم�����ريك�����ي، ت����وم ه��ان��ك�����س، )63 
اجلن�شية  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ع���ام���ا( 
مكتب  ���ش��رح  ح�شبما  ال��ي��ون��ان��ي��ة، 

الرئي�س لأ�شو�شيتدبر�س .
عطلته  يق�شي  اأن  هانك�س  واعتاد 
اأنتيبارو�س  ج��زي��رة  يف  ال�شيفية 
املمثلة  زوج����ت����ه  م����ع  ال���ي���ون���ان���ي���ة 
وامل��ن��ت��ج��ة ري��ت��ا وي��ل�����ش��ون وه���ي من 
اأ�شول بلغارية ويونانية، وين�شران 
و�شائل  ع���ل���ى  ك���ث���رية  اأح�����ي�����ان  يف 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ���ش��وراً من 
اليونانية  امل��ن��اط��ق  يف  ن��زه��ات��ه��م��ا 

ال�شاحرة.
ومبوجب القانون اليوناين، متنح 
اأ�شخا�س  اإىل  الفخرية  امل��واط��ن��ة 
اأو  ا�شتثنائية،  خ��دم��ات  "يقدمون 
اأن منحهم اجلن�شية يخدم ال�شالح 

العام".
وي�شنف توم هانك�س من بني اأجنح 
اأجرا،  واأغ��اله��م  هوليوود  ممثلي 
فئة  عن  اأو�شكار  جائزتي  نال  وقد 
اأف�شل ممثل بف�شل دوره يف فيلمي 
"فيالدلفيا" عام 1993 و"فور�شت 

غامب" عام 1994.
وك������ان ه��ان��ك�����س ق����د ح�����ش��ل على 
من   2016 ع��ام  احل��ري��ة  ميدالية 
باراك  ال�شابق،  الأمريكي  الرئي�س 
اأوب���ام���ا، ك��م��ا ح���از يف ال��ع��ام نف�شه 
ع��ل��ى و����ش���ام ج���وق���ة ال�������ش���رف من 
رتبة فار�س من الرئي�س الفرن�شي 

ال�شابق، فرن�شوا هولند.

جتهيزات اأمان �ضرية جتهل وجودها على الطائرة
يتم جتهيز الطائرات بعدد كبري من و�شائل الراحة 
ال�شركات  ت��غ��ف��ل  ل   ، ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت  ويف  ل���ل���رك���اب، 
اأق�شى قدر من الأمان  امل�شنعة عن �شرورية توفري 

للم�شافرين.
امل��ت��وف��رة على  ال��ت��ج��ه��ي��زات الأ���ش��ا���ش��ي��ة  واإىل ج��ان��ب 
يالحظها  ل  �شرية  اأخ���رى  عنا�شر  يوجد  ال��ط��ائ��رة، 
بيزن�س  �شحيفة  بح�شب  اأهمها،  يلي  وفيما  الركاب. 

اإن�شايدر الأمريكية:
التي  ال����ط����وارئ  ال�������ش���ف���راء: يف ح���ال���ة  اخل���ط���اف���ات 
تتطلب من الطيار الهبوط على املاء، �شتكون ممتناً 
عدد  يختلف  ال�شغرية.  ال�شفراء  اخلطافات  لهذه 
اخل��ط��اف��ات وو�شعها على ك��ل ج��ن��اح م��ن ط��ائ��رة اإىل 
الغر�س: م�شاعدة  توؤدي نف�س  اأخرى، لكنهم جميعاً 
وي�شتخدمها  الأم���ان،  بر  اإىل  الو�شول  على  ال��رك��اب 
خا�شة  اجلناح  عرب  اأنف�شهم  و�شحب  لتثبيت  الركاب 
ا�شتخدام احلبال  ا  اأي�شً املائي. وميكن  الهبوط  اأثناء 
واخلطافات لربط الطوافات بالطائرة حتى ل تطفو 

بعيداً اأثناء نزول الركاب.
لأ�شفل  ال��ق��ن��اع  ب�شحب  ق��م  الأوك�����ش��ج��ني:  خ���زان���ات 

اأن���ف���ك وف��م��ك بالقمع  ل��ت��م��دي��د الأن����ب����وب وت��غ��ط��ي��ة 
اأوًل.  م��ا ت�شع القناع اخل��ا���س ب��ك  الأ���ش��ف��ر، ودائ��م��اً 
لكن ما يجهله الكثريون اأن الطائرة ل حتتوي على 
فوق  اللوحة  اأن  هو  يحدث  وم��ا  اأوك�شجني،  خ��زان��ات 
وبريوك�شيد  ال�شوديوم  كلورات  على  حتتوي  راأ�شك 
الباريوم وبريكلورات البوتا�شيوم، وعند �شحب القناع 
يبداأ تفاعل كيماوي يولد الأوك�شجني من هذه املواد 
اختبار  خ��الل  للحريق:  م��ق��اوم��ة  مقاعد  ال��ث��الث��ة. 
القمر،  اإىل  لل�شعود  مهمة  لأول   1967 ع��ام  اأج��ري 
ُقتل ثالثة رواد ف�شاء عندما ا�شتعلت النريان داخل 
مليئة  ك��ان��ت  املركبة  اأن  حتقيق  واأظ��ه��ر  الكب�شولة. 
باملواد �شديدة ال�شتعال مبا يف ذلك رغوة يف و�شائد 
باإجراء  نا�شا  ق��ي��ام  اإىل  احل��ادث��ة  ه��ذه  واأدت  امل��ق��ع��د. 
جمموعة كبرية من الأبحاث من اأجل تغطية الأ�شياء 
لذلك  للحريق.  مقاومة  مب���واد  لال�شتعال  القابلة 
الفيدرالية  ال��ط��ريان  اإدارة  اأ���ش��درت   ،1984 ع��ام  يف 
الأمريكية لوائح جديدة. ويف الواقع، يقدر اأن ما بني 
20 اإىل 25 �شخ�شاً يتم اإنقاذهم �شنوياً لأن مقاعدهم 

ل ت�شتعل فيها النريان.

كورتني كاردا�ضيان 
تعود حلبيبها 

عرب  املتابعني  كاردا�شيان   الواقع  كورتني  تلفزيون  جنمة  �شاركت 
�شوراً  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  اأح��د  على  اخلا�شة  �شفحتها 
جمعتها بحبيبها ال�شابق اجلزائري  يون�س بنجيما  من اأجواء �شهرة 
عيد امليالد، والتي اأطلت بها باإطاللة براقة يف ثوب اأحمر، وبدت 

ال�شعادة والن�شجام بينهما.
وتفاعل املتابعون مع ال�شور ب�شكل كبري، اإذ اأكدوا على عودة العالقة 
بني كورتني ويون�س، وقالت امل�شادر اإن كورتني كانت "�شعيدة" وهي 
تق�شي وقًتا مع يون�س الذي يبذل ق�شارى جهده ل�شتعادة ثقتها، 

وذلك بح�شب �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.


