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احلملة �صجلت 7.2 مليون �صوت من خمتلف اأنحاء العامل 
�لإمار�ت تعلن 31 دي�سمرب �جلاري �آخر موعد 

للت�سويت لختيار �لهوية �لإعالمية �ملرئية 
•• دبي-وام:

اأع��ل��ن امل�����ش��روع ال��وط��ن��ي للهوية الإع��ام��ي��ة امل��رئ��ي��ة ل��دول��ة الإم����ارات 
حتى  عامليا  و  حمليا  الهوية  �شعار  لختيار  املفتوح  الت�شويت  ا�شتمرار 
31 من دي�شمرب 2019 اأي يف اآخر يوم من العام احلايل وذلك بعد اأن 
حققت عملية الت�شويت لختيار �شعار الهوية الإعامية املرئية لدولة 
رقما  اجلمهور  على  املطروحة  الثاثة  الت�شاميم  ب��ن  م��ن  الإم����ارات 
اأنحاء  خمتلف  من  �شوت  مليون  قيا�شيا عامليا جديدا بت�شجيلها 7.2 
باب  فتح  على  ا�شبوعن  من  اأق��ل  بعد  املليونية  امل�شاركة  تاأتي  ال��ع��امل. 
الت�شويت اأمام اجلمهور من كل مكان حول العامل للم�شاركة يف اختيار 
اخليارات  بن  من  الإم���ارات  لدولة  املرئية  الإعامية  الهوية  ت�شميم 
مرئية  اإعامية  لهوية  الإل��ك��روين،  موقعها  على  املعرو�شة  الثاثة 
متميزة ت�شرد ق�شة النجاح امللهمة لدولة الإمارات وجت�شد منظومتها 
خال  ولإجنازاتها  لها  فارقة  عامة  وتكون  للعامل  الفريدة  القيمية 

ال�شنوات اخلم�شن املقبلة.                                       )التفا�شيل �ص2(

�لبحرية �لأمريكية: �إير�ن تخطط ل�ستفز�ز�ت جديدة يف هرمز
•• وا�شنطن-رويرتز

ق��ال ت��وم��ا���ص م���وديل ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال وزي���ر البحرية الأم��ري��ك��ي اإن 
اإيران قد تقوم باأعمال ا�شتفزازية يف م�شيق هرمز واأماكن اأخرى يف 

املنطقة يف امل�شتقبل على الرغم من فرة هدوء ن�شبي.
واأ�شاف موديل يف مقابلة مع رويرز : اأعتقد اأنهم �شيوا�شلون القيام 
فر�شة  ك��ل  �شيتحينون  اأن��ه��م  واأعتقد  ه��ن��اك...  ا�شتفزازية  باأعمال 

ليفعلوا ذلك دون اأن يف�شح عن تفا�شيل اأو اإطار زمني.
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بناء على توجيهات رئي�س الدولة وبدعم حممد بن زايد 

�لإمار�ت تقدم 300 مليون دولر منحة لدعم �لأردن �ل�سقيق
•• اأبوظبي-وام:

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
الدولة حفظه اهلل وبدعم �شاحب  رئي�ص  نهيان  اآل  زايد 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ومتابعة �شمو ال�شيخ 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�ص جمل�ص اإدارة �شندوق اأبوظبي 
مليون   300 الإم��ارات عن تقدمي  اأعلنت دول��ة  للتنمية 
اأبوظبي  دولر دعما لاأردن ال�شقيق وذلك عرب �شندوق 

للتنمية.

واأكد �شندوق اأبوظبي للتنمية يف بيان له ام�ص اأن توجيهات 
القيادة الر�شيدة توؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم 
الدائم لقيادة واأبناء ال�شعب الأردين ال�شقيق وهو توجه 
املوؤ�ش�ص  القائد  عهد  منذ  اخلارجية  �شيا�شتها  يف  را�شخ 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
وقد ا�شتمر وتطور يف عهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل.
ال��ب��ل��دي��ن حت��ر���ش��ان ع��ل��ى تعزيز  ق��ي��ادت��ي  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
الأردنية  واململكة  الإم���ارات  دول��ة  بن  الثنائية  العاقات 
وامل�شالح  الأخ�����وة  ع��ل��ى  مبنية  ع��اق��ة  وه���ي  الها�شمية 

امل�شركة وامل�شري الواحد.
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لقاء مل يثمر بن الرجلن

مظاهرة امام ال�شفارة الركية بتون�ص

الإمارات تدين ب�صدة الهجوم الإرهابي 

مائة قتيل بتفجري �إرهابي يف مقدي�سو
•• اأبوظبي-مقدي�شو- وام:

الإرهابي  التفجري  ح��ادث  ب�شدة  الإم����ارات  دول��ة  اأدان���ت 
ال����ذي وق���ع ���ش��ب��اح اأم�����ص ب��ال��ق��رب م��ن م��رك��ز اأم��ن��ي يف 
ال�����ش��وم��ال��ي��ة م��ق��دي�����ش��و م���ن خ����ال �شيارة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
املدنين  القتلى  م��ن  ع��دد  �شقوط  اإىل  واأدى  مفخخة، 
اخلارجية  وزارة  واأك�������دت  اآخ����ري����ن.  وج�����رح  الأب����ري����اء 
والتعاون الدويل يف بيان لها اأن دولة الإمارات تعرب عن 
ورف�شها  الإجرامية،  الأعمال  لهذه  ال�شديد  ا�شتنكارها 
ي�شتهدف  الذي  والإره��اب  العنف  اأ�شكال  الدائم جلميع 
واملبادئ  القيم  مع  ويتنافى  وال�شتقرار  الأم��ن  زعزعة 

الدينية والإن�شانية.

الوزارة عن خال�ص تعازيها وموا�شاتها لأهايل  واأعربت 
النكراء ومتنياتها  ال�شحايا جراء هذه اجلرمية  وذوي 

بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابن.
وكانت مقدي�شو قد �شهدت اعنف عمل اإرهابي حيث قتل 
ب�شيارة  الره��اب��ي  التفجري  يف  الأق���ل  على  �شخ�ص  مئة 
مفخخة الذي وقع ام�ص بالعا�شمة ال�شومالية مقدي�شو 

ح�شب ما قالته ال�شرطة ال�شومالية.
وقال اأحمد ب�شاين �شابط ال�شرطة �شومايل قتل حتى 
وكانت  امل���روع.  الهجوم  ه��ذا  يف  �شخ�ص  مئة  نحو  الآن 
ازدحاما  ي�شهد  مكتظ  تقاطع  عند  ان��ف��ج��رت  ال�����ش��ي��ارة 
مروريا عادة جراء وجود نقطة تفتي�ص ومكتب لتح�شيل 

ال�شرائب يف اجلانب اجلنوبي الغربي من مقدي�شو.

رجال النقاذ يخلون جثامن ال�شحايا من موقع الهجوم الإرهابي يف مقدي�شو  )رويرز(

برملان قرب�س: جمل�س النواب الليبي هو ال�صرعية املنتخبة

تركيا تتعجل باإر�سال قو�ت مع تقدم �جلي�س �لوطني يف طر�بل�س
اأمام �صفارة تركيا بتون�س:

وقفة �حتجاجية �سد �لتدخل �لرتكي يف ليبيا

�لرئي�س �جلز�ئري يعني جر�د رئي�سًا للحكومة
•• اجلزائر -اأ.ف.ب

عننّ الرئي�ص اجلزائري عبد املجيد تبون اأم�ص 
للوزراء، وفق ما جاء  عبد العزيز جراد رئي�شاً 

يف بيان رئا�شي نقله التلفزيون الر�شمي.
وذكر البيان اأن جراد، الأ�شتاذ اجلامعي احلائز 
���ش��ه��ادة دك���ت���وراه يف ال��ع��ل��وم ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ُكلف 
بت�شكيل حكومة جديدة خلفاً ل�شربي بوقدوم، 
ُع����ننّ رئ��ي�����ش��اً للوزراء  وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال����ذي 

بالنيابة بعد ا�شتقالة نور الدين بدوي يف 19 كانون الأول دي�شمرب، يف 
يوم ت�شلم تبون م�شوؤولياته على راأ�ص الباد.

وبثنّ التلفزيون الر�شمي م�شاهد ظهر فيها جراد البالغ 65 عاماً يلتقي 
تلفزيونية  �شبكات  اأوردت��ه��ا  ت�شريحات  يف  ج��راد  وق��ال  تبون.  الرئي�ص 
خا�شة يجب اأن نعمل �شوياً مع كل الكفاءات واإطارات الوطن واملواطنات 
واملواطنن لنخرج من هذه املرحلة ال�شعبة م�شيفاً نحن اأمام حتديات 

اقت�شادية واجتماعية.
العا�شمة  اجل��زائ��ر  يف  ال�شيا�شية  العلوم  كلية  من  �شهادة  حائز  وج��راد 
اأن  و�شبق  �شريته.  بح�شب  نانتري،  باري�ص  جامعة  من  دكتوراه  و�شهادة 
اجلمهورية  لرئا�شة  عاماً  اأميناً  ك��ان  اإذ  امل�شتوى  رفيعة  وظائف  �شغل 
 2001 عامي  بن  اخلارجية  ل��وزارة  عاماً  واأميناً   )1995-1993(

و2003، اأثناء الولية الرئا�شية الأوىل لعبد العزيز بوتفليقة.

م��ق��ت��ل �أم���ري���ك���ي ب��ه��ج��وم 
���س��اروخ��ي ���س��م��ال �ل��ع��ر�ق

•• بغداد-وكاالت

اأ���ش��ف��ر ه��ج��وم ���ش��اروخ��ي يف �شمال 
اأمريكي  العراق عن مقتل متعاقد 
الع�شكرين  م��ن  ال��ع��دي��د  واإ���ش��اب��ة 
م�شاء اأم�ص اجلمعة، ح�شب ما اأعلن 
الوليات  ت��ق��وده  ال����ذي  ال��ت��ح��ال��ف 

املتحدة �شد تنظيم داع�ص.
وقال التحالف يف بيان ُقتل متعاقد 
مدين اأمريكي واأ�شيب العديد من 
واأف����راد  الأم��ري��ك��ي��ن  الع�شكرين 
هجوم  يف  ال���ع���راق���ي���ن  اخل����دم����ة 
ع�شكرية  ق���اع���دة  ع��ل��ى  ���ش��اروخ��ي 
ت�����ش��م قوات  ك���رك���وك  ع��راق��ي��ة يف 

للتحالف.
الأمن  ق��وات  اأن  التحالف  واأ���ش��اف 
العراقية تقود الرد )على الهجوم( 
. وق��ال م�����ش��وؤول اأم��ري��ك��ي، اأن 30 
�شاروخاً على الأقل اأ�شابت القاعدة 

مبا يف ذلك م�شتودع ذخرية.

•• الفجر -تون�س

��م ن�����ش��ط��اء ب��امل��ج��ت��م��ع املدين  ن��ظنّ
احتجاجية  وقفة  ال�شبت،  اأم�����ص 

اأمام �شفارة تركيا بتون�ص.
ه���ذه  اأننّ  امل���ح���ت���ج���ون  واأو������ش�����ح 
حتت  تاأتي  الحتجاجية  الوقفة 
�شعار ل للتدخل الركي يف ليبيا 
ال�شراع  يف  ت��ون�����ص  لإق���ح���ام  ول 

الليبي.
الركي  الرئي�ص  زي��ارة  ان  يذكر 
اإىل  اأردوغ�����������������ان  ط����ي����ب  رج��������ب 
انتقادات  م��وج��ة  اأث�����ارت  ت��ون�����ص 
واتهامات و�شكوكا لدى الحزاب 
واملنظمات الوطنية عما اإذا كانت 
اختارت  التون�شية  الديبلوما�شية 
جانب  اىل  ت���ون�������ص  ا����ش���ط���ف���اف 
املحور الركي القطري يف النزاع 

القائم باجلارة اجلنوبية ليبيا.
ودعت جممل الأحزاب التون�شية، 
�شعينّد واخلارجينّة  قي�ص  الرئي�ص 
الدائم  الل���ت���زام  اإىل  التون�شينّة 
بالثوابت التقليدية للدبلوما�شية 

مبادئ  على  القائمة  التون�شية 
النزاعات  وح���ل  الن��ح��ي��از  ع���دم 
وحتقيق  ال�����ش��ل��م��ي��ة  ب��ال��و���ش��ائ��ل 

الأمن وال�شتقرار.
)التفا�شيل �ص13(

•• عوا�شم-وكاالت:

النواب  ملجل�ص  دع��م��ه  ال�شبت،  اأم�����ص  ق��رب���ص،  ب��رمل��ان  اأع��ل��ن 
حكومة  م��ن  الع����راف  �شحب  يف  ودول���ي���اً  اأوروب���ي���اً  الليبي 

الوفاق برئا�شة فايز ال�شراج.
النواب  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ���ش��ال��ح  ل��ق��اء ج��م��ع عقيلة  وخ����ال 
الليبي، مع دمير�ص �شيلوري�ص، رئي�ص الربملان القرب�شي يف 
مقر الربملان القرب�شي بالعا�شمة نيقو�شيا، اأكد �شيلوري�ص 
اأهمية العاقات بن البلدين ال�شديقن ودعم باده لل�شعب 
الإرهابين واملتطرفن يف  واإرادت��ه، ورف�شها لوجود  الليبي 
لهذه  اخلارجي  للدعم  قرب�ص  رف�ص  اإىل  بالإ�شافة  ليبيا، 

امللي�شيات والتدخل الأجنبي يف ليبيا.
اإىل  ال��ع�����ش��ك��ري  دع��م��ه��ا  اإر����ش���ال  ت�شتعجل  ت��رك��ي��ا  اأن  وي��ب��دو 
العا�شمة الليبية، طرابل�ص، فبعد اأن اأعلن الرئي�ص الركي 
من  الثامن  يف  �شي�شوت  ال��ربمل��ان  اأن  اأردوغ����ان  طيب  رج��ب 
يناير املقبل، على م�شاألة اإر�شال قوات ع�شكرية لدعم حكومة 
الوفاق برئا�شة، فايز ال�شراج، يف وجه اجلي�ص الليبي، قالت 

ومع�شكر  طرابل�ص  م��ط��ار  ط��ري��ق  على  �شيطرته  اجل��م��ع��ة، 
النقلية ال�شراتيجي يف العا�شمة.

باجلي�ص  التوجيه  اإدارة  مدير  املحجوب،  خالد  اللواء  واأك��د 
الليبي، اأن قوات اجلي�ص تقرب من قلب العا�شمة طرابل�ص، 

ول يف�شلها �شوى اأقل من 4 كيلومرات.
كما قال: اإن قوات اجلي�ص حتا�شر املدينة من عدة حماور، 
قتل  م��ن  ومتكنت  طرابل�ص،  م��ط��ار  ط��ري��ق  على  و�شيطرت 
حممد  يقودها  ال��وف��اق،  حكومة  ميلي�شيات  م��ن  جمموعة 
تابعة  عمليات  غرفة  دم��رت  ال��ق��وات  اأن  م�شيفاً  ال�شريف، 

مليلي�شيا الفاروق املتطرفة.
بدوره، اأعلن اأحمد امل�شماري، املتحدث با�شم اجلي�ص الليبي، 
الليبين،  �شتكون مفاجئة لكل  املقبلة  ال�شاعات  اأن تطورات 
الأحياء  معركة  لدخول  ت�شتعد  النخبة  ق��وات  اأن  اإىل  لفتاً 
الهاتف مع  واأ�شاف يف مقابلة عرب  الرئي�شية يف طرابل�ص. 
العربية: �شيطرنا على مناطق ا�شراتيجية يف طريق املطار 
ب��ط��راب��ل�����ص، ون��خ��و���ص م��ع��ارك �شر�شة يف امل��رح��ل��ة الأخ���رية 

لتحرير طرابل�ص.

اإن مذكرة طلب  م�شادر يف حزب العدالة والتنمية احلاكم، 
يف  مناق�شتها  ت��ت��م  ق��د  ليبيا،  اإىل  ق���وات  لإر����ش���ال  تفوي�ص 
يناير(، بح�شب ما  م��ن  )ال��ث��اين  ال��ق��ادم  ال��ربمل��ان، اخلمي�ص 

اأوردت وكالة الأنا�شول، ال�شبت.
واأو�شحت امل�شادر اأن املذكرة قد تقدم اإىل رئا�شة الربملان، يف 
املحتمل مناق�شتها يف اجلمعية العامة،  ومن  دي�شمرب،   30

اخلمي�ص، وقد جرى اإباغ النواب بذلك.
اإىل ذلك، بينت امل�شادر اأن اجلدول الزمني النهائي بخ�شو�ص 

النظر يف املذكرة والت�شويت عليها، �شيتاأكد الثنن.
وكان الربملان الركي قد دخل يف عطلة لغاية 7 يناير، عقب 

مداولت املوازنة.
واخل��م��ي�����ص امل���ا����ش���ي، اأك����د ال��رئ��ي�����ص ال���رك���ي، رج����ب طيب 
ا�شتئناف  بعد  حكومته  ب��ه  �شتقوم  عمل  اأول  اأن  اأردوغ�����ان، 
اإر�شال  ب�شاأن  تفوي�ص  مذكرة  تقدمي  هو  لأعماله،  الربملان 

جنود اإىل ليبيا.
اأح���رزه اجلي�ص  ال��ذي  امللحوظ  التقدم  وق��ع  ه��ذا على  ياأتي 
الليبي خال اليومن املا�شين. فقد اأعلن اجلي�ص الليبي، 

تاأجيل اإعالنها اإىل تاريخ غري معلوم
تون�س: ولدة �حلكومة قد حتتاج �إىل عملية قي�سرية؟    

•• الفجر -تون�س
راأ���ص احلكومة،  على  الفراغ  املزيد من  ل  تتحمنّ تعد  الباد مل  اأن  رغ��م 
وان  احللول،  ي�شتعجل  �شقفا  بلغ  والقت�شادي  الجتماعي  مازقها  وان 
موازنتها املالية ت�شكو من عجز قيا�شي، وان ت�شكيل حكومة جديدة لي�ص 
جمرد تناوب او ترف �شيا�شي، فان على التون�شين مزيد النتظار قبل 
ارتفاع الدخان الأبي�ص لأنه مت تاأجيل الإعان عن احلكومة املنتظرة 

اىل اجل غري معلوم.    )التفا�شيل �ص13(

العراق يفرج عن 2700 معتقل من املتظاهرين 

�حتجاجات يف بغد�د وذي قار.. وتوقف �إنتاج �لنفط يف �لنا�سرية
•• بغداد-وكاالت

يف  الإن�شان  حقوق  مفو�شية  قالت 
العراق، اأم�ص، اإنه مت اإطاق �شراح 
املتظاهرين  م��ن  معتقل   2700

منذ بدء الحتجاجات.
واأو������ش�����ح ع�����ش��و امل��ف��و���ش��ي��ة علي 
اإطاق  اأن���ه مت  ب��ي��ان،  ال��ب��ي��ات��ي، يف 
ب�شبب  امل��ع��ت��ق��ل��ن  اأغ����ل����ب  �����ش����راح 
العديد  اجتاحت  التي  التظاهرات 
م���ن امل�����دن وامل���ن���اط���ق يف ال���ع���راق، 
م�شريا اإىل اأن عدد من اأفرج عنهم 
بداية  م��ن��ذ  م��ع��ت��ق��ل   2700 ب��ل��غ 
من  الأول  يف  التظاهرات  انطاق 

اأكتوبر املا�شي.
ووفقا للبيان ال�شادر عن مفو�شية 
حقوق الإن�شان يف العراق، فاإن من 
املعتقلن،  املتظاهرين  م��ن  تبقى 
واملقدر عددهم بنحو 100 معتقل 

ما زالوا قيد التحقيقات، واأن هناك 
بح�شب  �شراحهم،  لإط��اق  جهودا 

ما ذكر مرا�شلنا يف بغداد.
اأع���داد املتظاهرين يف  ه��ذا وت��زاي��د 
بغداد،  العراقية  العا�شمة  �شاحات 
لتجديد  ال�������ش���ب���ت،  اأم���������ص  م�������ش���اء 
التم�شك  على  والتاأكيد  مطالبهم 
عن  بعيد  حكومة  رئي�ص  بتكليف 

الأحزاب ال�شيا�شية.
وك��������ان اأه����������ايل م����دي����ن����ة احل����ري����ة 
�شابق  وق��ت  يف  ���ش��ارك��وا  بالعا�شمة 
ت�شييع جنازة مرت�شى جم�شري  يف 
الذي قتل الأربعاء خال م�شاركاته 

باملظاهرات يف �شاحة الوثبة.
�شاحات حمافظة  �شهدت  ذلك  اإىل 
التي  ال����ع����راق(،  )ج���ن���وب  ق����ار  ذي 
املا�شي  ال�����ش��ه��ر  اأواخ��������ر  ����ش���ه���دت 
ع�شرات  م��ق��ت��ل  اإىل  اأدت  جم�����زرة 
املتظاهرين، م�شريات حا�شدة رفع 

توؤكد  ه��ت��اف��ات  امل�����ش��ارك��ون  خالها 
الدفاع  على  املحافظة  رج��ال  ع��زم 

عنها وعن حقوقها. 
ويف ال��ب�����ش��رة، ت���وق���ف الإن����ت����اج يف 
النفطي يف جنوب  النا�شرية  حقل 
متظاهرون  ق��ط��ع  ب��ع��دم��ا  ال���ع���راق 
الو�شول  اإم��ك��ان��ي��ة  ���ش��د احل��ك��وم��ة 
فران�ص  وكالة  نقلت  ما  وف��ق  اإليه، 
ب��ر���ص ع��ن م�����ش��ادر اأم��ن��ي��ة واأخرى 

نفطية يف املدينة.
وهذه اأول مرة يتوقف فيها الإنتاج 
العراق  بالكامل يف  يف حقل نفطي 
منذ بدء التظاهرات غري امل�شبوقة 
من  الأول  يف  للحكومة  املناه�شة 

اأكتوبر.
النا�شرية  ح��ق��ل  اإن���ت���اج  اأن  ي��ذك��ر 
 300 ال��واق��ع على م�شافة ح��وايل 
مئة  اإىل  ي�شل  ب��غ��داد  ج��ن��وب  ك��ل��م 

األف برميل يف اليوم عادة.
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اأخبـار الإمـارات

حملة الهوية الإعالمية املرئية لالإمارات ت�صجل 7.2 مليون �صوت من خمتلف اأنحاء العامل 

�لإمار�ت تعلن 31 دي�سمرب �جلاري �آخر موعد للت�سويت لختيار �لهوية �لإعالمية �ملرئية 

الت�شاميم  اأم�������ا  الإب������داع������ي������ة.. 
للت�شويت  امل���ط���روح���ة  ال���ث���اث���ة 
بخط  "الإمارات  ت�����ش��م��ي��م  ف��ه��ي 
و"اخلطوط  و"النخلة"،  عربي"، 

ال�شبعة".

الإمارات بخط عربي
بخط  "الإمارات  ���ش��ع��ار  وي��ج�����ش��د 
له  ال����ذي  الإم�������ارات  عربي" ا���ش��م 
مواطنيها  ق��ل��وب  يف  خ��ا���ص  وق���ع 
وزوراه����ا  اأر���ش��ه��ا  ع��ل��ى  املقيمن  و 
اأنحاء  كل  من  اإليها  ياأتون  الذين 

العامل.
ه��ذا ال���ش��م، ذو احل�����ش��ور الافت 
ع���رب���ي���ا ودول�����ي�����ا، ج�����زء م����ن بناء 
���ش��ورت��ه��ا امل��رئ��ي��ة يف ال���ع���امل، مبا 
ح�شارية  م���ق���وم���ات  م����ن  مت��ث��ل��ه 
هويتها  تعك�ص  قيمية  ومنظومة 
الت�شميم  ه��ذا  ويج�شد  امل��ت��ف��ردة. 
ج��م��ال��ي��ات اخل���ط ال��ع��رب��ي، الذي 
وع����راق����ة، وحلما  اأ����ش���ال���ة  ي��ع��ك�����ص 

واأما.
ت�شميم  يف  امل�����ش��ت��خ��دم  اخل����ط  و 
هو  عربي"  ب���خ���ط  "الإمارات 
خ���ط ان�����ش��ي��اب��ي م��ب��ت��ك��ر ي��ع��رب عن 

امل���ج���ت���م���ع���ات الأ������ش�����د ح����اج����ة من 
املزارعن وال�شكان املت�شررين منه 
الأطنان  اآلف  م��ئ��ات  وامت�شا�ص 
م��ن ث���اين اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون الذي 
ي�شبب ظاهرة الحتبا�ص احلراري 

ويرفع حرارة الكوكب.

�صابقة.
عامليا  الت�شويت  ب��اب  فتح  وي�شكل 
على الهوية املرئية لدولة الإمارات 
�شابقة هي الأوىل مل�شروع من هذا 
النوع على م�شتوى املنطقة موؤكدا 
العاملية  والقيم  الإن�شانية  الأب��ع��اد 
ال���ت���ي ت��ر���ش��خ��ه��ا دول�����ة الإم�������ارات 
لانفتاح  ن���اج���ح  ع���امل���ي  ك���ن���م���وذج 
الإن�شاين  وال��ت��ف��اع��ل  وال��ت�����ش��ام��ح 
وم�����ش��ارك��ة جت��رب��ت��ه��ا امل��ل��ه��م��ة مع 

غريها من �شعوب العامل.
اأم��ا ال��دول الع�شر  الأك��ر ت�شويتا 
الأكر ت�شويتا على اختيار ت�شميم 
ال��ه��وي��ة الإع��ام��ي��ة امل��رئ��ي��ة فهي 
دولة الإم��ارات، والهند، والوليات 
وم�شر،  الأم����ري����ك����ي����ة،  امل���ت���ح���دة 
واملغرب،  واأ�شراليا،  وال�شعودية، 

وكندا، واجلزائر، وتون�ص.

النخلة
اأما �شعار النخلة و�شعفتها املمدودة 
باخلري فجزء من تاريخ الإمارات 
وهوية اأر�شها الطيبة التي تعطي 
ارتبطت  ول���ط���امل���ا  ح��������دود..  ب����ا 
النخلة ببيئة الإم��ارات وطبيعتها، 
وهي �شجرة كان لها مكانة خا�شة 
ال�شيخ زايد بن  املغفور له  يف قلب 
�شلطان اآل نهيان، وهي اأكر �شجرة 
امل���وؤ����ش�������ص، فرعى  ال��ق��ائ��د  زرع���ه���ا 
مل  وباملقابل  بيده،  و�شقاه  الغر�ص 
�شعبه  وع��ل��ى  عليه  ال��غ��ر���ص  يبخل 

ب�شخاء ثماره.
و���ش��ع��ف��ت��ه��ا ه����ي رم�����ز ال�������ش���ام يف 
وامل��ع��ت��ق��دات، و�شعفة  الأدي�����ان  ك��ل 
الإمارات هي رمز ال�شام والأمان 
الامتناهي..  وال��ع��ط��اء  وال���ك���رم 
ومت ت�شميم النخلة يف هذا ال�شعار 
اللون  ب��اع��ت��م��اد  لف���ت���ة  ب��ط��ري��ق��ة 
وال�شحراء،  الأر����ص  ل��ون  الرملي 
بيئة  ي���ع���ك�������ص  ت�������ش���م���ي���م  ����ش���م���ن 
الإم��ارات واإرث��ه��ا.. ومت كتابة ا�شم 
"الإمارات" بالعربية والإجنليزية 

باللون الأ�شود اأ�شفل النخلة.
ظل  والنخلة  التاريخ  فجر  ومنذ 

واملوؤ�ش�شات.
القطاعن  م��وؤ���ش�����ش��ات  و���ش��ارك��ت   .
مكثف  ب�شكل  واخل��ا���ص  احلكومي 

يف عملية الت�شويت.
ب�شكل  الت�شويت  رابط  تداول  ومت 
وا����ش���ع ع���رب ت��ط��ب��ي��ق��ات الأج���ه���زة 
ال����ذك����ي����ة وم���ن�������ش���ات ال���ت���وا����ش���ل 
مب�����ش��ارك��ة لف���ت���ة م���ن ق��ب��ل رواد 
من  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
ودعوتهم  وخارجها  الدولة  داخ��ل 
والت�شويت  للم�شاركة  للجمهور 
لخ����ت����ي����ار ال����ه����وي����ة الإع����ام����ي����ة 

الإماراتية.

فارق
للهوية  الت�شويت  حملة  و�شت�شهم 
الإعامية املرئية لدولة الإمارات 
ب���غ���ر����ص ����ش���ج���رة يف م���ك���ان م����ا يف 
ال��ع��امل ع��ن ك��ل ���ش��وت ت�شجله ما 
الأ�شجار  م���اي���ن  غ���ر����ص  ي��ع��ن��ي 
ن��وع��ي يف حماية  ف����ارق  واإح������داث 
ال��ت��ن��وع احل��ي��وي واإع������ادة ت�شجري 
م�����ش��اح��ات وا���ش��ع��ة يف م��ن��اط��ق من 
التاأثريات  عك�ص  فيه  مب��ا  ال��ع��امل 
ومتكن  امل��ن��اخ��ي  للتغري  امل���دم���رة 

والوحدة..  وال��ت��اح��م  ال��ت��وا���ش��ل، 
وق�����د ا����ش���ت���وح���ى اخل�����ط م����ن خط 
وال�������ذي ميتاز  امل��ت�����ش��ل  ال���رق���ع���ة 
بات�شال حروفه بحيث مت تطويره 
امل����ي����ان يف حن  ����ش���دي���د  ل���ي���ك���ون 
ي�شتخدم الفراغ يف اأ�شفل احلروف 
ك��ح��ل��ق��ة و����ش���ل ب���ن الأح�������رف، يف 
ح��رك��ة ت��وح��ي ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة ومتوج 

الكثبان والأمواج.
ويرمز ت�شميم احلروف املتموجة 
املن�شابة  ال��ب��ح��ر  م���وج  ح��رك��ة  اإىل 
التي  الرملية  الكثبان  وت�شكيات 
الذهبية،  الإم��ارات  �شحراء  تزين 
وال�شحراء  ال���ب���ح���ر  اأن  ل����و  ك���م���ا 
ت�شكيل متناغم ميثل  يتعانقان يف 

هوية الإمارات اجلغرافية.
بان�شيابيته  ال��ت�����ش��م��ي��م  ه�����ذا  و 
و�شا�شته وحركة حروفه املتدفقة 
املعطاء  الإم����������ارات  ل�����ش��ع��ب  رم�����ز 
وامل����راب����ط وامل���ت���اح���م وه����و رمز 
والتنموي  الإن�������ش���اين  ل���ل���ح���راك 
الإم���ارات، كبلد  املتوا�شل يف دول��ة 
والرتقاء،  ال��ب��ن��اء  ع��ن  ي��ت��وق��ف  ل 
ول  العقبات،  طريقه  يف  تقف  ول 

يعرف قامو�شه كلمة امل�شتحيل.

ق�صة تروى
الإعامية  الهوية  م�شروع  ويقدم 
ل���دول���ة الإم�������ارات للعامل  امل��رئ��ي��ة 
متميزة  م��رئ��ي��ة  اإع���ام���ي���ة  ه��وي��ة 
ت��ك��ون رم����زا ل���دول���ة الإم�������ارات يف 
ال���ع���امل، وجت�شد  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
هويتها وقيمها الإن�شانية العاملية، 
وح�شورها املوؤثر اإيجابا يف املنطقة 
ت��ق��دم ق�شة جناح  ك��م��ا  وال���ع���امل.. 
الإم��ارات وم�شريتها امللهمة لدول 
ال��ع��امل و���ش��ع��وب��ه، وت����روي ق�شتها 
التي ل ت�شبه اإل نف�شها يف الإجناز 

والتميز والبناء وامل�شاركة.

ثالثة
وي�����ش��ت��م��ر ال���ت�������ش���وي���ت ال�������ذي مت 
ف��ت��ح��ه ع���امل���ي���ا اع����ت����ب����ارا م����ن 17 
امل���وق���ع  ع����رب   2019 دي�������ش���م���رب 
الإعامية  ل��ل��ه��وي��ة  الإل���ك���روين 
 31 الإم���ارات حتى  لدولة  املرئية 
دي�����ش��م��رب اجل����اري لخ��ت��ي��ار �شعار 
لدولة  املرئية  الإع��ام��ي��ة  الهوية 
الإم��ارات من بن ت�شاميم ثاثة 
و  اإماراتيا   49 ابتكارها  يف  �شارك 
اإماراتية من خمتلف التخ�ش�شات 

•• دبي-وام:

للهوية  ال��وط��ن��ي  امل�������ش���روع  اأع���ل���ن 
الإعامية املرئية لدولة الإمارات 
ا�شتمرار الت�شويت املفتوح لختيار 
حتى  عامليا  و  حمليا  الهوية  �شعار 
يف  اأي   2019 دي�شمرب  من   31
اآخ��ر ي��وم م��ن ال��ع��ام احل��ايل وذلك 
الت�شويت  عملية  حققت  اأن  بعد 
الإعامية  الهوية  �شعار  لختيار 
امل��رئ��ي��ة ل��دول��ة الإم�����ارات م��ن بن 
املطروحة  ال���ث���اث���ة  ال��ت�����ش��ام��ي��م 
عامليا  قيا�شيا  رقما  اجلمهور  على 
مليون   7.2 بت�شجيلها  ج���دي���دا 

�شوت من خمتلف اأنحاء العامل.
تاأتي امل�شاركة املليونية بعد اأقل من 
الت�شويت  باب  ا�شبوعن على فتح 
ك����ل مكان  اأم��������ام اجل���م���ه���ور م����ن 
اختيار  يف  للم�شاركة  العامل  ح��ول 
املرئية  الإعامية  الهوية  ت�شميم 
لدولة الإمارات من بن اخليارات 
امل��ع��رو���ش��ة ع��ل��ى موقعها  ال��ث��اث��ة 
اإعامية  ل���ه���وي���ة  الإل������ك������روين، 
مرئية متميزة ت�شرد ق�شة النجاح 
وجت�شد  الإم�����ارات  ل��دول��ة  امللهمة 
الفريدة  ال��ق��ي��م��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا 
ف��ارق��ة لها  للعامل وت��ك��ون ع��ام��ة 
ال�شنوات  خ�����ال  ولإجن�����ازات�����ه�����ا 

اخلم�شن املقبلة.

م�صاهدة مليون   370
الإعامية  الهوية  حملة  و�شجلت 
امل���رئ���ي���ة ل����دول����ة الإم�����������ارات على 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م����واق����ع 
م�شبوق  غ����ري  م��ل��ي��ون��ي��ا  ت���ف���اع���ا 
حتى  م�������ش���اه���دة  م���ل���ي���ون  و370 
تاريخه خا�شة بعد توجيه �شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�ص 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل" 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
دع����وة مفتوحة  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��رب  للجمهور 
جميع  م��ن  للجمهور  الجتماعي 
اختيار  يف  للم�شاركة  العامل  نحاء 
لدولة  املرئية  الإع��ام��ي��ة  الهوية 

الإمارات.

م�صاركة مكثفة
وع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال���وط���ن���ي، �شجل 
م�شروع الهوية الإعامية اهتماما 
����ش���ام���ا ع���ل���ى م�����ش��ت��وى الأف�������راد 

الإن�����ش��ان يف الإم�����ارات ���ش��م��دت يف 
والعط�ص،  والأن�����واء  ال��ري��اح  وج���ه 
ممدودة،  �شاهقة،  قامتها  وظ��ل��ت 
ك���ع���زمي���ة ال����ق����ي����ادة الإم�����ارات�����ي�����ة 
ال�شماء  ت��ع��ان��ق  اأف��رع��ه��ا  و���ش��ع��ب��ه��ا، 
وبناتها،  الإم�����ارات  اأب��ن��اء  كطموح 
واأهلها..  الأر�����ص  يظلل  و�شعفها 
وال���ي���وم ل ت����زال ال��ن��خ��ل��ة ج����زءا ل 
يتجزاأ من هوية الإمارات الثقافية 
اأننا  واجلغرافية، ودليا حيا على 

معا ن�شتطيع اأن نحقق امل�شتحيل.
اليابان  مثل  �شعوب  اختارت  وكما 
ونيوزيلندا وكندا غرا�شها الأ�شيل 
للهوية  رم��ز  ال�شعفة  ف���اإن  ���ش��ع��ارا، 
الإماراتية فهي تلخ�ص كل معاين 
العطاء والفخر والتجدد والتطلع 

لاأعلى.

اخلطوط ال�صبعة
ال�شبعة"  " اخل��ط��وط  ���ش��ع��ار  اأم����ا 
ف��ه��و ع���ب���ارة ع���ن ���ش��ب��ع��ة خطوط 
تر�شم خريطة الإمارات، اأقرب اإىل 
را�شخة،  ودع��ائ��م  �شاهقة،  اأع��م��دة 
ثابتة يف اأر�شها، يف دللة ت�شري اإىل 
وت�شارع  احللم  وارتقاء  الهمة  علو 
ت�شكل  اأع���م���دة  ���ش��ب��ع��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة.. 
امل��ت��وح��د، تقديرا  ال��ب��ي��ت  دع��ام��ات 
للقادة ال�شبعة الذي وحدوا اأحام 
ال�شعب حتت راية علم واحد لدولة 
متحدة، ل�شان حالهم معا ن�شتطيع 
اأن نبني.. معا ن�شتطيع اأن نحلم.. 
معا ن�شتطيع اأن نكون دولة نباهي 

بها الأمم.
بالألوان  الناب�شة  الدعامات  هذه 
ارتقائها  يف  جت�������ش���د  ال���وط���ن���ي���ة 
و���ش��م��وخ��ه��ا ت��ط��ل��ع��ات الإم��������ارات، 
�شمن  امل�شتقبل  اإىل  و�شعبا،  قيادة 
عنوانه  يتوقف،  ل  تنموي  ح��راك 
التقدم والتميز والإبداع والبتكار 
�شقف  ل  الذي  والطموح  والريادة 

له.
وتربز الدعامات يف ال�شعار باألوان 
والأخ�شر  الأ���ش��ود  الإم����ارات  علم 
الأبي�ص،  ي�����ش��ك��ل  ف��ي��م��ا  والأح���م���ر 
يربط  ال�������ذي  امل�������ش���رك  ال���ق���ل���ب 

اأوا�شر هذه الدعامات.
باختاف  ال���دع���ام���ات  ت�����ش��ري  و   .
الب�شر  اإىل  واأل���وان���ه���ا  اأح��ج��ام��ه��ا 
اأطياف  ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون خم��ت��ل��ف 
وثقافاتهم  بخلفياتهم  امل��ج��ت��م��ع 
ن�شيج  ت�������ري  ال�����ت�����ي  امل����ت����ن����وع����ة 
احل��ي��اة الإم��ارات��ي��ة وت��ع��زز بيئتها 
والإبداع  لابتكار  كمركز  اجلاذبة 

والأعمال.

توزيع 10 �آلف عبوة مياه مربدة على م�ستخدمي �سيار�ت �لأجرة
•• دبي-الفجر

جمتمعية  اإن�شانية  مبادرة  دب��ي،  تاك�شي  وموؤ�ش�شة  الرب  دار  جمعية  اأطلقت 
على  امل���ربدة  ال�شرب  مياه  لتوزيع  دب���ي(،  )ابت�شم يف  ع��ن��وان  ج��دي��دة، حت��ت 
املطارات،  امل�شافرين يف  دبي، وم�شتخدميها من  الأج��رة يف  �شيارات  �شائقي 

والركاب يف خمتلف املواقع واملرافق والطرق العامة.
"دار  يف  الجتماعية  اخلدمة  قطاع  رئي�ص  املهريي،  �شهيل  حممد  واأو���ش��ح 
امل�شرق  والإن�����ش��اين  احل�شاري  ال��وج��ه  اإب���راز  اإىل  تهدف  امل��ب��ادرة  اأن  الرب"، 
ل�"دبي" بن عماء وم�شتخدمي �شيارات الأجرة، فيما تق�شي بتوزيع 10 
ونتطلع  دبي"،  "تاك�شي  وعماء  م�شتخدمي  على  م��ربدة  مياه  عبوة  اآلف 

يف  امل�شتفيدين  �شرائح  وتو�شيع  امل�����ش��روع  ه��ذا  يف  ال�شتمرارية  اإىل  لحقا 
املجتمع.

اإن  دبي":  ل"تاك�شي  التنفيذي  الرئي�ص  ع��ل��ي،  اآل  يو�شف  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
امل�شوؤولية  قيم  متثل  الرب"  ل��دار  الإن�شانية  وامل�شاريع  اخل��ريي��ة  امل��ب��ادرات 
الوطيدة  العاقات  وتعك�ص  اجلمعية،  ل��دى  الت�شامح  ومفهوم  املجتمعية 
وال�شراكة ال�شراتيجية بن اجلمعية واملوؤ�ش�شة، يف خدمة الوطن واملجتمع 

وتعزيز العمل اخلريي والإن�شاين.
الزهراين،  ه�شام  ال��دك��ت��ور  امل��ب��ادرة،  اإط���اق  خ��ال  ال���رب،  دار  مثل جمعية 
نائب رئي�ص قطاع اخلدمة الجتماعية، ومثل موؤ�ش�شة تاك�شي دبي، املدير 

التنفيذي للموؤ�ش�شة.

م�صاهدة على مواقع التوا�صل الجتماعي حتى الآن مليون   370 �صجلت  • احلملة 
�صتغر�س لتعادل العدد الإجمايل لالأ�صوات عقب انتهاء الت�صويت الأ�صجار  • ماليني 

عامليا تاأكيد على البعد الإن�صاين للهوية الإعالمية املرئية لدولة الإمارات الت�صويت  • فتح 
والنخلة، واخلطوط ال�صبعة عربي،  بخط  الإمارات  هي  للت�صويت  مطروحة  ت�صاميم   3 •

�سرطة �أبوظبي ت�سبط  �سخ�سًا ميار�س �ل�سحر و�ل�سعوذة�عتماد نظام �إد�رة �لوثائق �خل�سو�سية بهيئة مطار �ل�سارقة �لدويل
•• ال�شارقة-وام:

ال�شارقة  م���ط���ار  ه��ي��ئ��ت��ا  وق���ع���ت 
للوثائق  وال���������ش����ارق����ة  ال���������دويل 
ب�شاأن  تفاهم  م��ذك��رة  والأر���ش��ي��ف 
الوثائق  اإدارة  ن����ظ����ام  اع���ت���م���اد 
اخل�����ش��و���ش��ي��ة ب��ه��ي��ئ��ة امل���ط���ار بعد 
الن��ت��ه��اء م��ن و���ش��ع خطة  اأن مت 
الت�شنيف و مدد ال�شتبقاء مللفات 
التابعة  اخل�����ش��و���ش��ي��ة  الإدارات 
تنظيم  ب����ه����دف  وذل�������ك  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
اأر���ش��ي��ف ووثائق  اأر����ش���دة  وح��ف��ظ 
املعايري  اأف�شل  وف��ق  امل��ط��ار  هيئة 

واملوا�شفات العاملية.
وقع املذكرة - التي مت مبقت�شاها 
الوثائق  اإدارة  ن����ظ����ام  اع���ت���م���اد 
اخل�شو�شية بهيئة مطار ال�شارقة 
رئي�ص  املدفع  �شامل  علي  �شعادة   -
ال�شارقة  ه���ي���ئ���ة  وع������ن  ال���ه���ي���ئ���ة 
�شاح  �شعادة  والأر�شيف  للوثائق 
الهيئة  ع��ام  مدير  املحمود  �شامل 
بن  في�شل  ال�شيخ  �شعادة  بح�شور 
�شعود القا�شمي مدير هيئة مطار 
ال��دويل، وع��دد من كبار  ال�شارقة 
املدراء وامل�شوؤولن من الطرفن. 
وق���ال امل��دف��ع: " اإن اع��ت��م��اد نظام 

••  اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م�شعوذاً من اجلن�شية  �شبطت �شرطة 
ال�شحر  مي���ار����ص  وه����و  م��ت��ل��ب�����ش��اً   ، الأوروب�����ي�����ة 
معاجلة  على  بقدرته  زبائنه  موهماً  وال�شعوذة  
اأعباء  وتخفيف  والأ���ش��ري��ة  النف�شية  م�شاكلهم 
و�شغوطات احلياة اليومية عن طريق ا�شتخدام 

ال�شحر وال�شعوذة
مدير  ال��را���ش��دي،  �شهيل  حم��م��د  العميد  واأك����د 
حر�ص  اأبوظبي  ب�شرطة  اجلنائي  الأم��ن  قطاع 
�شرطة اأبوظبي على الت�شدي لاأ�شخا�ص الذين 
مي��ار���ش��ون م��ث��ل ه���ذه الأع���م���ال وع����دم التهاون 
معهم، ومتابعة اأن�شطتهم امل�شبوهة وماحقتهم 

واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وحذر اأفراد املجتمع من الوقوع يف �شرك هوؤلء 
عون حل امل�شكات، بو�شائل  الأ�شخا�ص الذين يدنّ
ذل��ك؛ من  ق���ادرون على  باأنهم  الآخ��ري��ن  توهم 

خال ا�شتخدام ال�شحر وال�شعوذة.
ال�شرطة  م���ع  ال���ت���ع���اون   �����ش����رورة  اإىل  ودع������ا  
ميار�شون"ال�شحر  اأ�شخا�ص  اأي���ة  ع��ن  ب��الإب��اغ 
هذه  خم��اط��ر  م��ن  املجتمع  وال�شعوذة"حلماية 
ال��ف��ئ��ة ال��ت��ي ت��ق��وم  ب��خ��دي��ع��ة ال�����ش��ح��اي��ا  ك�شباً 

لاأموال بطرق غري م�شروعة.
الأفراد  لدى  التوعية  تعزيز  اأهمية   اإىل  واأ�شار 
بعدم التعامل نهائياًمع ممتهني هذه الأ�شاليب 

التي تعمل على ت�شليل اأفراد املجتمع.
امل��زروع��ي مدير  اأحمد  العميد عمران  اأو���ش��ح  و 
مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية ب�شرطة 
ورود  اإىل  ت��ع��ود  الق�شية  اأح����داث  اأن  اأب��وظ��ب��ي، 
معلومات من م�شادر �شرية تفيد بقيام �شخ�ص 

وال�شعوذة،متخذاً  وال�شحر  ال��دج��ل  مبمار�شة 
من �شقته يف بناية مبدينة اأبوظبي مكاناً للقاء 
زبائنه مبواعيد م�شبقة ، والتوا�شل معهم عرب 
عياً قدرته على  و�شائل التوا�شل الجتماعي، مدنّ
والأ�شرية  النف�شية  م�شاكلهم  وح���ل  �شفائهم 

فريق  ت�شكيل  اإىل  واأ����ش���ار  م���ايل.  مبلغ  م��ق��اب��ل 
بحث وحترٍّ لاإيقاع بامل�شعوذ ، حيث و�شع رجال 
متلب�شاً  عليه  للقب�ص  حمكمة  خطة  التحريات 
وهو ميار�ص ال�شعوذة والدجل، م�شتخدما حيا  

وطقو�شا وهمية .

ت����وؤك����د ح����ر�����ص اجل���ان���ب���ن على 
وتطوير  خلدمة  تعاونهما  تعزيز 
اأج���ل حفظ  م��ن  التوثيق  اأن��ظ��م��ة 
م��ن��ج��زات وم���راح���ل ت���ط���ور عمل 
هيئة مطار ال�شارقة الدويل و هو 
اأ�شيًا من تاريخ  ما يعترب جزءاً 
الطريان  وق��ط��اع  ال�شارقة  اإم���ارة 
امل��دين يف دول��ة الإم���ارات العربية 
�شعادة  اأع��رب  جهته  من  املتحدة. 
�شاح �شامل املحمود، عن تقديره 

لهيئة  اخل�شو�شية  الوثائق  اإدارة 
قبل  م��ن  ال���دويل  ال�شارقة  مطار 
هيئة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف 
املتابعة بن  التن�شيق و  يعد ثمرة 
والتي  الطرفن  من  العمل  ف��رق 
نتج عنها منظومة متكاملة لإدارة 
اخل�شو�شية  ال��وث��ائ��ق  وت�شنيف 
وف�����ق اأرق��������ى م���ع���اي���ري الأر����ش���ف���ة 

والتوثيق العاملية املعتمدة.
و اأ�شاف �شعادته : اأن هذه املذكرة 

ل��ل��ج��ه��د امل���ب���ذول م���ن ق��ب��ل هيئة 
م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة ال����دويل لإجن���از 
الوثائق  اإدارة  ن���ظ���ام  م�������ش���روع 
اعتماده  مت  ال����ذي  اخل�����ش��و���ش��ي��ة 
بالتن�شيق مع الهيئة وفقاً لأحكام 
لقانونها  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ائ��ح��ة 
الدائم  الهيئة  �شعي  اإىل  ..م�شرياً 
الوثائق  ن��ظ��ام  وت��وح��ي��د  لتطوير 
اخل�شو�شية على م�شتوى اجلهات 

احلكومية يف الإمارة.
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اأخبـار الإمـارات

م�ساندة وبلدية �لعني تنجز�ن 50 % من م�سروع خطوط ري وخز�نات �لقطاع �ل�سرقي

ال�����ش��رق��ي يف م��زي��د وال��ظ��اه��ر واأم 
اإن�شاء  عن  ف�شًا  واخل��ري��ر،  غافة 
ل��ت��غ��ذي��ة اخل���زان���ات  خ���ط���وط ري 

واأعمال التجميل الطبيعي.
واأ�شارت "م�شاندة" اإىل اأن امل�شروع 
زراع������ات جتميلية  ت��ن��ف��ي��ذ  ي�����ش��م��ل 
يف  القطاع  �شكان  احتياجات  تلبي 
واأم  3 مناطق هي مزيد والظاهر 
اإن�����ش��اء مما�ٍص  اإىل  اإ���ش��اف��ة  غ��اف��ة، 
ومناطق  ل���ل���دراج���ات  وم�������ش���ارات 

وي�����ش��ت��ه��دف امل�������ش���روع ت���اأم���ن ما 
اإم�������دادات امل���ي���اه املعاد  ي��ك��ف��ي م���ن 
النباتي  ال��غ��ط��اء  ل���ري  ت��دوي��ره��ا 
من  وال��ت��اأك��د  وامل�شتقبلي،  احل��ايل 
تدويرها  املعاد  املياه  توفر  كميات 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل وت����ط����وي����ر اأع����م����ال 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الطبيعي،  التجميل 
والفعال  امل�������ش���ت���دام  ال����ش���ت���خ���دام 
املياه  ا�شتخدام  من  واحل��د  للمياه 
الأوتوماتيكي  والتحكم  اجلوفية، 

ب��ال��ك��ام��ل ل��ل��م��ي��اه وم��راق��ب��ة نظام 
الري للقطاع ال�شرقي.

من جانبها، اأو�شحت �شركة اأبوظبي 
اأن  "م�شاندة"  ال��ع��ام��ة  للخدمات 
تنفيذ  يف  تتمثل  امل�����ش��روع  اأع��م��ال 
اإىل  رئي�شية وفرعية،  خطوط ري 
4 خزانات ملياه الري  اإن�شاء  جانب 
مكعب  م��ر   900 �شعة  امل��ع��اجل��ة 
ال�شخ  م����ع حم���ط���ة  خ�������زان  ل���ك���ل 
امل��ل��ح��ق��ة، وذل���ك مب��ن��اط��ق القطاع 

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأبوظبي  �شركة  ك�شفت 
ال��ع��ام��ة م�����ش��ان��دة، وب��ل��دي��ة مدينة 
العن عن اإجنازهما ن�شبة 50% 
اإن�شاء خطوط  اأعمال م�شروع  من 
ري رئ��ي�����ش��ي��ة وف��رع��ي��ة وخ���زان���ات 

للقطاع ال�شرقي مبدينة العن.
اأن العمل ج��اٍر يف  واأك���د ال��ط��رف��ان 
املو�شوعة  للخطة  وف��ق��اً  امل�����ش��روع 
الزمنية  امل����دة  وح�����ش��ب  للتنفيذ، 
حيث  والت�شليم،  ل��اإجن��از  امل��ق��ررة 
يعتزمان اإجناز امل�شروع بالكامل يف 

الربع الثالث من العام 2020.
وي��ن��ف��ذ اجل���ان���ب���ان امل�������ش���روع على 
بتكلفة  ك��ي��ل��وم��راً،   30 م�����ش��اح��ة 
وذلك  دره���م،  مليون   58.4 تبلغ 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع����دد م���ن اجلهات 
وال���������ش����رك����اء ال����ش���رات���ي���ج���ي���ن، 
 344 ن���ح���و  اأن  اإىل  م�������ش���ريي���ن 
وا�شت�شارياً  وم��ه��ن��د���ش��اً  ع���ام���ًا 
يعملون على مدار ال�شاعة لإجناز 
امل�������ش���روع يف وقت  اأع����م����ال  ك���اف���ة 
قيا�شي وفقاً لأعلى املعايري واأرقى 

املوا�شفات العاملية.

التي تنفذها.
�شعيد  حم���م���د  امل���ه���ن���د����ص  وق�������ال 
احلدائق  اإدارة  م��دي��ر  ال�شام�شي 
بقطاع  ال��رف��ي��ه��ي��ة  وامل���ت���ن���زه���ات 
– ال���ق���ط���اع  امل����ن����اط����ق  خ�����دم�����ات 
اإىل  ي��ه��دف  امل�����ش��روع  اإن  ال�����ش��رق��ي 
امل��ي��اه اجلوفية  ا���ش��ت��ن��زاف  اإي���ق���اف 
والذي  ال�شرقي  بالقطاع  العذبة 
غافة  واأم  م���زي���د  م��ن��اط��ق  ���ش��م��ل 
تلبية  ج����ان����ب  اإىل  وال�����ظ�����اه�����ر، 
ال�شرقي  ال����ق����ط����اع  اح����ت����ي����اج����ات 
واملما�شي  التجميلية  ل��ل��زراع��ات 
مبا يتنا�شب مع التطور احل�شري 
يف ه���ذه امل��ن��اط��ق، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
النتائج املبدئية لدرا�شة احتياجات 
ال��ق��ط��اع م��ن م��ي��اه ال���ري املعاجلة 
وامل�شاحات  ال��رف��ي��ه��ي��ة  وامل���راف���ق 
اأعمال  �شتت�شمن  حيث  اخل�شراء، 
امل�شروع اإن�شاء خم�شة مما�ٍص بطول 
ومم�شين  م�����ر،   /12300/
م������راً،   870 ب����ط����ول  م����زي����د  يف 
 1840 و1140 مراً، والظاهر 
1450مراً،  غ��اف��ة  واأم   ، م����راً 
مزيد  م�����ش��ت��ل  دوار  م���ن  ومم�����ش��ى 
7000مر،  ال�شاحنات  دوار  اإىل 

وي���اأت���ي ت��ن��ف��ي��ذ امل�������ش���روع يف اإط����ار 
وبلدية  م�����ش��ان��دة  ���ش��رك��ة  ح���ر����ص 
القيادة  روؤي���ة  جت�شيد  على  العن 
حتتية  بنية  توفري  نحو  احلكيمة 
الفرد  عالية اجل��ودة تلبي حاجات 
اأف�شل  م��ع  وت��ت��م��ا���ش��ى  وامل��ج��ت��م��ع، 
وت�شتهدف  ال���ع���امل���ي���ة،  امل���ع���اي���ري 
وجودة  احل��ي��اة  مب�شتوى  الرت��ق��اء 
جانب  اإىل  امل���ت���وف���رة،  اخل����دم����ات 
تدعم  التي  التحتية  البنى  اإر���ش��اء 
الق���ت�������ش���اد امل���ح���ل���ي، وت�������ش���ه���م يف 
امل�شتدامة،  التنمية  اأرك��ان  توطيد 
والتي  ورفاهيته،  املجتمع  واإ�شعاد 
ترجمها توجيهات �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

الأعلى للقوات امل�شلحة.
امل�������ش���روع م��دي��ن��ة العن  وي���خ���دم 
والتجارية  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  وامل���ن���اط���ق 
امل���ح���اذي���ة ل��ل��ط��ري��ق ال������دويل بن 
الإم������ارات،  ودول�����ة  ع��م��ان  �شلطنة 
اأك��رب الأث��ر يف زيادة  ما �شيكون له 
والقت�شادية  وامل��ن��اف��ع  ال��ع��وائ��د 
وتعزيز اجلذب ال�شياحي للمنطقة 

ومدينة العن.

با�شتخدام  ال���ري���ا����ش���ة  مل���م���ار����ش���ة 
م��ع��دات ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة يف تلك 
مما�ٍص  اإن�شاء  جانب  اإىل  املناطق، 
وم�����ش��ارات دراج�����ات اأخ����رى داخل 
م�����ش��ت��ل م���زي���د، واأي�������ش���اً م���ن دوار 
ال�شاحنات  دوار  اإىل  مزيد  م�شتل 

بطول 7 كيلومرات.
ت�شتخدم  اأنها  اإىل  ال�شركة  ولفتت 
امل���م���ا����ش���ي وم�������ش���ارات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
واملواد  التقنيات  اأح��دث  الدراجات 
ت�����ش��اع��د على  ال��ت��ن��ف��ي��ذ وال���ت���ي  يف 
على  املعاك�ص  ال��ت��اأث��ري  امت�شا�ص 
ريا�شة  ملمار�شي  الفقري  العمود 
اجلري اأو امل�شي، حيث تعد املما�شي 
امل�شي  ري��ا���ش��ة  مل��م��ار���ش��ي  متنف�شاً 
يجدون  ممن  والري�ص  واجل��ري 
ملمار�شة  و�شحية  اآم��ن��ة  بيئة  فيها 

هواياتهم الريا�شية.
على  حر�شها  "م�شاندة"  واأك����دت 
ال�شتدامة  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����راع����اة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى موارد 
الطاقة املتعددة، و�شعيها املتوا�شل 
امل�شتدامة،  التنمية  حت��ق��ي��ق  اإىل 
وو�شع  ال�شتدامة،  قيم  وتكري�ص 
امل�شاريع  جلميع  متميزة  ب�شمات 

بالإ�شافة لأعمال الري والعنا�شر 
ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واأل���ع���اب 
البدنية  اللياقة  ومعدات  الأطفال 
والأث��اث والإن���ارة، لت�شكل متنف�شا 

�شحيا لأهايل القطاع،.
واأو�شح واأن امل�شروع ي�شتمل كذلك 
ما  لتاأمن  خ��زان��ات   4 اإن�شاء  على 
اإم�������دادات امل���ي���اه املعاد  ي��ك��ف��ي م���ن 
النباتي  ال��غ��ط��اء  ل���ري  ت��دوي��ره��ا 
من  وال��ت��اأك��د  وامل�شتقبلي  احل���ايل 
تدويرها  املعاد  املياه  توفر  كميات 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل وت����ط����وي����ر اأع����م����ال 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الطبيعي،  التجميل 
والفعال  امل�������ش���ت���دام  ال����ش���ت���خ���دام 
املياه  ا�شتخدام  من  واحل��د  للمياه 
الأوتوماتيكي  والتحكم  اجلوفية، 
ب��ال��ك��ام��ل وم���راق���ب���ة ن���ظ���ام ال���ري 
اأن  يتوقع  كما  ال�����ش��رق��ي،  للقطاع 
وحل  ا�شتيعاب  يف  امل�����ش��روع  ي�شهم 
املياه  م��ن�����ش��وب  ارت����ف����اع  م�����ش��ك��ل��ة 
اجل���وف���ي���ة يف م���دي���ن���ة ال���ع���ن من 
املياه الزائدة خال  خال حتويل 
مو�شم ال�شتاء للمنطقة ومبا ميهد 
جتميلية  زراع����ات  تنفيذ  اإمكانية 

تلبي احتياجات �شكان القطاع.

�أبوظبي لالإعالم تعيد �إطالق زهرة �خلليج ب�سكل جديد وم�سمون ثري
•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي لاإعام  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ع��ن اإع����ادة اإط����اق زه���رة اخلليج، 
خطوة  يف  الرائدة،  العربية  املجلة 
امل�شتقبل  اآف����اق  ت�شت�شرف  مهمة 
وذلك  الع�شر  متطلبات  وت��واك��ب 
�شمن خطة نوعية تهدف لتطوير 
على  ال��ري��ادي  ال��رق��م��ي  ح�شورها 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن�����ش��ات 
جانب  اإىل  ال��ذك��ي��ة،  والتطبيقات 
املميز  الإع��ام��ي  خطابها  تطوير 
ت�����رك ب�����ش��م��ة ع���ل���ى �شجل  ال������ذي 

املجل�ص  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
والطفولة  ل����اأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة 
والراعية  امل���راأة  ن�شرية  الأ���ش��ري��ة 
احل����ن����ون ل����اأ�����ش����رة الإم����ارات����ي����ة 
اإىل �شلم  والعربية والآخذة بيدها 
اأثبتت  وال���رق���ي، ح��ي��ث  احل�����ش��ارة 
الأ�شرة  جملة  اأن��ه��ا  اخلليج  زه���رة 
التطور  وت��واك��ب  بامتياز  العربية 

ب�شكل م�شتمر.
الإطالة  اأن  ال��ف��ه��ي��م،  واأ���ش��اف��ت 
اخلليج  زه������رة  مل��ج��ل��ة  اجل�����دي�����دة 
العائلة  على  بركيزها  م�شتمرة 

من  وواح����دة  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف 
اأعرق املجات حول العامل. وتاأتي 
ا�شراتيجية  �شمن  اخلطوة  ه��ذه 
"اأبوظبي لاإعام" اجلديدة التي 
يف  لل�شركة  العامة  ال��روؤي��ة  حت��دد 
والتي  ال��ق��ادم��ة،  ع��ام��اً  اخلم�شن 
والتحديث  الب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 
يف ���ش��ن��اع��ة امل���ح���ت���وى الإع���ام���ي 
درا�شات  نتائج  على  بناًء  والرقمي 
تطلعات املجتمع واجلمهور، وعلى 
ال�شركة  م��ن�����ش��ات  ك���اف���ة  ت��ط��وي��ر 
امل�شتمر،  ال��ت��غ��ي��ري  ي��واك��ب  ب�شكل 
�شيا�شة  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  وي�����ش��ت��ن��د 

واإيقاع احلدث، مبوا�شيع ح�شرية 
املاألوف  يتخطى  مبتكر  وحمتوى 
الوجهة  امل��ن�����ش��ات  ه����ذه  وي��ج��ع��ل 
املعلومة  ع���ن  ل��ل��ب��اح��ث��ن  الأوىل 
وقيم اخلري واجلمال، وكذلك عن 

املحتوى الرفيهي املميز".
واخ��ت��ت��م��ت ال��ف��ه��ي��م ب��ق��ول��ه��ا: "اإن 
�شيكون  امل��ج��ل��ة اجل��دي��د  حم��ت��وى 
موجهاً بالأ�شا�ص اإىل املراأة العربية 
زينتها  ال��ع�����ش��ري��ة:  واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
ولكنها  امل�شتنري،  وعقلها  واأناقتها 
ل���ن ت�����ش��ت��ث��ن��ي ال���رج���ل م���ن دائ����رة 
�شفحات  ج���ان���ب  اإىل  اه��ت��م��ام��ه��ا 

�شنوات  م��ن��ذ  ال�����ش��ح��ف��ي  الإب�������داع 
اخلليج  زه��رة  و�شتحافظ  عديدة. 
ع��ل��ى ح�����ش��وره��ا ال���ق���وي وامل���وؤث���ر 
�شهرياً  ت�����ش��در  مطبوعة  كمجلة 
اأكرب ومو�شوعات متجددة  بحجم 
اإث����راء  يف  لت�شتمر  ت��ن��وع��اً  واأك�����ر 
العربية  والأ����ش���رة  امل�����راأة  وج����دان 
وت���واك���ب تقدمها  وج���م���اًل،  وع��ي��اً 

احل�شاري ودورها الفعال.
ومن خال اإعادة الإطاق، �شركز 
زه���رة اخل��ل��ي��ج ب�����ش��ورة اأك���رب على 
مكانتها  لر�شخ  الرقمي  الإع��ام 
تاأثرياً  امل��ط��ب��وع��ات  اأه����م  ك���اإح���دى 

م��ن خ���ال اإ���ش��داره��ا ي��وم��ي��اً عرب 
واأ�شبوعياً  ال���رق���م���ي���ة،  امل��ن�����ش��ات 
و�شهرياً  التلفزيون،  �شا�شات  على 
ك��م��ج��ل��ة م���ط���ب���وع���ة. واأو����ش���ح���ت 
التطوير  "خطة  اأن:  ال��ف��ه��ي��م 
اإن�شاء  ت�شمل  املجلة  يف  اجل��دي��دة 
�شهلة  رق���م���ي���ة  ت��ف��اع��ل��ي��ة  م��ن�����ش��ة 
ومرجعاً  امل��ن��ال  وقريبة  ال��و���ش��ول 
مل��ع��ل��وم��ات ف���ري���دة وق���ي���م���ة، ومن 
خال من�شاتها املتنوعة واجلاذبة 
والهتمامات  املختلفة  ل�����اأذواق 
العاجلة  الأخ��ب��ار  �شتبث  ال��راق��ي��ة 
التي ت�شع املتلقي يف عمق اللحظة 

يف  وي�شاهم  املوؤ�ش�شية،  احل��وك��م��ة 
والت�شغيلي،  امل��ايل  الأداء  حت�شن 
ال���ع���ام، وتعزيز  الن���ف���اق  وت��ر���ش��ي��د 

امل�شوؤولية التجارية.
اأ�شماء  ق���ال���ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
الفهيم، رئي�شة حترير جملة زهرة 
اخلليج: "ن�شعى من خال تطوير 
املجلة من ناحية امل�شمون وال�شكل 
اإجنازاتنا  م�����ش��رية  ا���ش��ت��ك��م��ال  اإىل 
قبل  تاأ�شي�شها  منذ  حتققت  التي 
اأرب����ع����ن ع����ام����اً وحتى  اأك������ر م����ن 
ال�شيخة  �شمو  اليوم بدعم ورعاية 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد 

وال�شيارات  وامل��ن��زل  التكنولوجيا 
التي  امل���و����ش���وع���ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
الوعي  وتعزز  الأ�شئلة  عن  جتيب 
رفاهية  من  ج��زءاً  املعرفة  وجتعل 

احلياة".
يذكر اأن جملة زهرة اخلليج متكنت 
من   ،1979 ع��ام  تاأ�شي�شها  منذ 
اهتمامات  تلبي  مو�شوعات  ط��رح 
العربية  والأ�شرة  املراأة  ومتطلبات 
والعربي،  املحلي  امل�شتوين  على 
ور�شخت مكانتها كمن�شة اإعامية 
مرموقة تواكب التطور العاملي يف 

جمال الإعام.

متتد حتى يونيو من العام املقبل 2020

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ خطة متكاملة لإز�لة �لع�سو�ئيات �لزر�عية يف جزيرة �أبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأط��ل��ق��ت 
املدينة،  م��رك��ز  ب��ل��دي��ة  خ���ال  م���ن 
الع�شوائيات  لإزال��ة  متكاملة  خطة 
اأب���وظ���ب���ي  ال����زراع����ي����ة يف ج����زي����رة 
املقبل  العام  من  يونيو  حتى  متتد 
ورائها  م���ن  ت�����ش��ت��ه��دف   ،2020
اأ�شكال  جميع  من  املدينة  تخلي�ص 
ال����زراع����ات ال��ع�����ش��وائ��ي��ة ال���ت���ي من 
بامل�شهد احل�شاري  اأن ت�شر  املمكن 

للمدينة.

وكانت بلدية مركز املدينة قد بداأت 
الع�شوائيات  لإزال����ة  �شاملة  حملة 
ت�����ش��ك��ل عائقاً  ق���د  ال��ت��ي  ال���زراع���ي���ة 
حل��رك��ة امل�����ش��اة وامل���رك���ب���ات، وذلك 
من  ع��دد  لآراء  وا�شتجابة  تفاعًا 
تراكم  حول  اأبوظبي  مدينة  �شكان 
وتزايد  الع�شبية  ال��ن��ف��اي��ات  بع�ص 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة، والتي  ال��ن��ب��ات��ات غ���ري 
احل�شرات  لنت�شار  �شبباً  تكون  قد 
خلق  يف  تت�شبب  قد  اأو  والقوار�ص، 
ب��ي��ئ��ات غ��ري اآم��ن��ة ل ت��ت��م��ا���ش��ى مع 
تتمتع  ال�����ذي  احل�������ش���اري  امل��ظ��ه��ر 

امل�شرف  م��ن��ط��ق��ة  م����ن  ال����زراع����ي����ة 
 ،3/24  ،2/1 غ�����رب  اأح�����وا������ص 
عدد النباتات  بلغ  حيث   ،24/24
 595 اإزالتها حتى الآن  التي متت 
جافة  ����ش���ج���رة  و145  ����ش���ج���رية، 
مربعاً  م���راً  و6146  وم�����ش��وه��ة، 
�شجرة  و1578  الأع�������ش���اب،  م���ن 

خمتلفة الأنواع.
اخلطة  ه���ذه  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  وت���وؤك���د 
م�شتمرة حتى يونيو من العام املقبل 
2020، وتهيب باجلمهور الكرمي 
والتفاعل  مفت�شيها  م��ع  ال��ت��ع��اون 

انطاقاً  اخلطة  ه��ذه  تنفيذ  ياأتي 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  حر�ص  من 
وع�شرية  �شحية  بيئة  توفري  على 
اأبوظبي،  مدينة  �شكان  لكافة  اآمنة 
مظهرها  على  واحل��ف��اظ  وحت�شن 
احل�شاري العام ب�شكل يعزز جوانب 
اأعلى  وف��ق  فيها  وال�شامة  الأم���ن 
ال���ع���امل���ي���ة، وت���ع���زي���ز �شبل  امل���ع���اي���ري 
اأف��راد املجتمع للقيام  التوا�شل مع 
مدينتهم  نحو  املجتمعي  بواجبهم 
وتاأ�شيل روح التعاون والتكامل بن 

البلدية واجلمهور.

الع�شرية  وم��راف��ق��ه��ا  امل��دي��ن��ة  ب���ه 
امل���ت���ط���ورة.  وع��م��ل��ت ب��ل��دي��ة  مركز 
امل����دي����ن����ة ع���ل���ى اإزال����������ة الأ�����ش����ج����ار 
اأحوا�ص  يف  الع�شوائيات  والأع�شاب 
 ،16/1  ،16  ،15  ،14 ����ش���رق 
 2/34 ����ش���رق  وح���و����ص   16/2
وحو�ص �شرق 40، حيث متت اإزالة 
الزراعية  الع�شوائيات  من   95%
منطقة  يف  العام  للمظهر  امل�شوهة 
اأخرى  متفرقة  وم��ن��اط��ق  البطن 
العمل  يتم  كما  اأب��وظ��ب��ي.  بجزيرة 
الع�شوائيات  اإزال�������ة  ع��ل��ى  ح���ال���ي���اً 

ب�����ش��ك��ل دائ����م وم�����ش��ت��م��ر م��ع��ه��ا عرب 
�شواء  املخ�ش�شة،  التوا�شل  قنوات 
عرب مواقع التوا�شل الجتماعي اأو 
اأرقام الهواتف املخ�ش�شة لذلك من 
اأجل التبليغ عن اأماكن الع�شوائيات 
ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي ق��د ي��رون��ه��ا يف اأي 
التعامل  اأج���ل  م��ن  وذل���ك  منطقة، 
ال��ف��وري معها واحل��ف��اظ على بيئة 
اأبوظبي �شحية اآمنة لينعم املجتمع 
ببنية حتتية مثالية ومرافق عامة 
متنا�شقة وخدمات بلدية ذات كفاءة 

عالية.

بلدية �ل�سارقة تخ�سع 
للر�سوم  1300موقف 

يف منطقة �لنهدة
•• ال�شارقة-وام:

اأعلنت اإدارة املواقف العامة يف بلدية مدينة ال�شارقة عن اإخ�شاع املواقف 
العامة يف منطقة النهدة بالإمارة للر�شوم اعتبارا من اأم�ص بعد اأن مت 
للجمهور  توفريها  بهدف  واملوا�شفات  املعايري  اأف�شل  وف��ق  جتهيزها 
توفري  يف  الإدارة  خطط  �شمن  الأوق����ات  جميع  يف  املنطقة  وم��رت��ادي 
احليوية  املناطق  خا�شة  ال�شارقة  مدينة  اأنحاء  بجميع  العامة  املواقف 
ت�شديد  و�شائل  كاإحدى  الدفع  اأجهزة  الإدارة بركيب  قامت  وقد  منها 

الر�شوم.
اأن  ال�شارقة  بلدية مدينة  الطريفي مدير عام  �شامل  �شعادة ثابت  واأك��د 
الإمارة ت�شهد منوا كبريا وتطورا عمرانيا فريدا من نوعه بف�شل روؤى 
وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة كما ت�شهد حركة �شياحية ن�شطة لذا 
حر�شت البلدية على اإتاحة وتوفري املواقف العامة للجمهور يف جميع 
ولتبقى  ا�شتغالها  ل�شوء  منعا  با�شتمرار  متابعتها  وتعمل على  املناطق 

متوفرة يف جميع الأوقات.
اأو�شح خالد بن فاح ال�شويدي م�شاعد املدير العام لقطاع  من جانبه 
خدمة املتعاملن.. اأن اإدارة املواقف العامة ت�شعى ب�شكل م�شتمر لتطوير 
منظومة عملها لتقدمي اأف�شل واأرقى اخلدمات للجمهور خا�شة املواقف 
العامة لذا حتر�ص على توفريها با�شتمرار وتوفر خمتلف و�شائل الدفع 
لتوفري الوقت واجلهد عليهم �شواء من خال اأجهزة املواقف اأو الر�شائل 

الن�شية والتي تتيح للمتعامل حجز املوقف لأكر من �شاعة.
بلدية مدينة  ال��ع��ام��ة يف  امل��واق��ف  اإدارة  م��دي��ر  غ��ازي��ن  اأب���و  وق���ال علي 
ال�شارقة اأنه مت تهيئة املواقف يف منطقة النهدة ب�شورة منظمة.. م�شريا 
اأ�شل  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  �شمن  م��وق��ف   1300 اإخ�����ش��اع  مت  اأن���ه  اإىل 
6200 موقف �شيتم اإخ�شاعها ب�شكل كامل للر�شوم خال الربع الأول 
من العام القادم كما مت تركيب 120جهاز دفع ل�شتيفاء الر�شوم و12 
لوحة اإر�شادية كبرية و600 لوحة �شغرية تو�شح مواعيد العمل واآلية 
املطويات  بتوزيع  الإدارة  قامت  كما  الق�شرية  الن�شية  بالر�شائل  الدفع 

بدءا من 22 حتى 26 من دي�شمرب اجلاري.
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اأخبـار الإمـارات

عمار �لنعيمي يطلع على من�سة كو�در للباحثني عن عمل
•• عجمان-وام:

رئي�ص  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  اط��ل��ع 
املجل�ص التنفيذي على من�شة كوادر للباحثن عن عمل والتي اطلقتها 
احلكومية  اجلهات  رف��د  بهدف  الب�شرية حلكومة عجمان  امل��وارد  دائ��رة 

والقطاع اخلا�ص باأف�شل الكفاءات وا�شتقطاب الكوادر الطموحة.
وهدفا  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  عملية  ترجمة  املن�شة  هذه  وتعترب 
ا���ش��رات��ي��ج��ي��ا ل��ل��دول��ة وب��و���ش��ل��ة ل��ك��ل ب��اح��ث ع��ن ع��م��ل واإمي���ان���ا باأهمية 
دفع  يف  بفعالية  امل�شاهمة  على  ال��ق��ادرة  الب�شرية  ال��ك��ف��اءات  ا�شتقطاب 

م�شرية الريادة والتميز يف العمل احلكومي يف الإمارة وان�شجاما مع روؤية 
اإىل عر�ص  عجمان2021 يف تنمية راأ�ص املال الب�شري. وا�شتمع �شموه 
عام  ال�شويدي مدير  بن جربان  عبدالرحمن  را�شد  �شعادة  تعريفي من 
"كوادر" واآلية العمل واخلدمات التي  دائرة املوارد الب�شرية عن من�شة 

�شتقدمها املن�شة للباحثن عن عمل.
واأو�شح ال�شويدي اأن املن�شة �شت�شهم يف رفد اجلهات احلكومية والقطاع 
واخلربات  الطموحة  ال��ك��وادر  وا�شتقطاب  ال��ك��ف��اءات  باأف�شل  اخل��ا���ص 
وتعزيز م�شاركتهم من خال اإيجاد الفر�ص التي تن�شجم مع موؤهاتهم 
تتيح  كما  املهني  م�شتقبلهم  بناء  لهم  وتتيح  املهنية  وخرباتهم  العلمية 

لهم خيارات متعددة جلذب الكفاءات بامل�شتوى الذي يعزز من قدراتها 
الت�شغيلية وتوفر بيانات ومعلومات اإح�شائية تدعم عمليات التخطيط 

و�شنع القرار.
واخلا�ص  احلكومي  القطاعن  يف  اجلهود  تكامل  �شرورة  �شعادته  واأك��د 
الوطنية  ال��ك��ف��اءات  ل�شتثمار  القطاعات  جميع  ب��ن  اجل��ه��ود  وت��وح��ي��د 
وت��ط��وي��ر راأ������ص امل����ال ال��ب�����ش��ري وال��ن��ه��و���ص ب���دوره���ا وحت��ق��ي��ق التنمية 
امل�شتدامة. واأ�شاد بجهود القائمن على من�شة "كوادر" وتبنيهم الو�شائل 
التقنية احلديثة للح�شول على اأف�شل م�شتويات الأداء خلدمة الباحثن 

عن عمل وتقدمي الت�شهيات لهم.

لتفعيل  اجلهود  لتوحيد  الإم��ارة  يف  احلكومية  اجلهات  بكافة  اأ�شاد  كما 
املتكافئة  الفر�ص  وت��وف��ري  ال��ك��وادر  وا�شتقطاب  التوطن  ودع��م  املن�شة 

للخريجن واأ�شحاب املوؤهات.
ودع���ت دائ����رة امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة ال��ب��اح��ث��ن ع��ن ع��م��ل اإىل زي����ارة املن�شة 
www.ajmanhrd.gov.ae/  " الإل����ك����روين  امل���وق���ع  ع���رب 
اإن�شائها  اأو  الذاتية  �شريهم  بتحميل  فيه  والت�شجيل   "kawader
الراغبة  واخلا�شة  دعت اجلهات احلكومية  كما  املطلوبة  للبيانات  وفقا 
يف الطاع على بيانات الباحثن عن عمل اىل التن�شيق مع دائرة املوارد 

الب�شرية بحكومة عجمان.

ويل عهد عجمان يتفقد خمترب�ت �لعلوم �ل�سحية بكلية �ملدينة �جلامعية

العاجية  ال�����ش��ح��ي��ة  و  ال��ط��ب��ي��ة 
وغريها ملا تتمتع به تلك الكوادر 
الدرا�شة  ف���رة  م��ن مت��ي��ز خ���ال 
والتدريب  اخل����ربة  اك��ت�����ش��اب  م���ع 
ب��ا���ش��ت��خ��دام اآخ���ر م��ا ت��و���ش��ل اإليه 

الأكادميية  وال��ربام��ج  اجلامعية 
ع��ل��ى م�شتوى  ت��دري�����ش��ي��ة  وه��ي��ئ��ة 
عال من اخلربة وا�شتقدام اأف�شل 
امل�شتخدمة  وامل����ع����دات  الأج����ه����زة 
واأكد   . احلديثة  ال��درا���ش��ة  بطرق 

اأن اجلامعات يف الإمارات اأ�شبحت 
قادرة  اأج��ي��ال  تخريج  على  ق���ادرة 
ذات دور متميز يف خدمة القطاع 
يف  الآخ���رى  والقطاعات  ال�شحي 
دولة الإمارات خا�شة يف املوؤ�ش�شات 

•• عجمان - وام:

ثمن �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان جهود 
املدينة  ك���ل���ي���ة  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ن 
اجل��ام��ع��ي��ة و دوره������م ال��ك��ب��ري يف 
الكليات  م��ن  جم��م��وع��ة  ت��اأ���ش��ي�����ص 
تخدم  التي  املتخ�ش�شة  والأق�شام 
املواطنن واملقيمن خا�شة كليتي 
تقدم  و  ال�شيدلة  و  الأ�شنان  طب 
اأف�شل اأ�شاليب الدرا�شة الأكادميية 
وتاأهيل  التخ�ش�شات  ج��م��ي��ع  يف 
ال����ك����وادر امل���واط���ن���ة م���ن الأط���ب���اء 
العلوم  جميع  يف  واملتخ�ش�شن 
النخبة  وليكونوا  الوطن  خلدمة 
املواطنن  ال�����ش��ب��اب  م��ن  امل��ت��م��ي��زة 
ك��اأط��ب��اء وخ����رباء م��وؤه��ل��ن. جاء 
ذل���ك خ���ال زي�����ارة ���ش��م��وه لكلية 
والتي  بعجمان  اجلامعية  املدينة 
اأحدث  اطلع فيها واحل�شور على 

واملعرفة  ب���امل���ه���ارات  اخل��ري��ج��ن 
�شعيهم  خ��ال  ال��ازم��ة  ال�شاملة 
يف  م��زده��رة  مهن  على  للح�شول 
جمال العلوم ال�شحية با�شتخدام 
اأح�����دث امل���خ���ت���ربات وال���ت���ي حتفز 
ت�شميم  ومت  ال�����ش��ري��ري.  التميز 
الدرا�شية  وامل�������ش���اق���ات  ال���ربام���ج 
امل���ع���اي���ري  اأع������ل������ى  اإىل  ل�����رق�����ى 
وتوظيف  وال�شناعية  الأكادميية 
العاملي  امل�����ش��ت��وى  ذات  امل��خ��ت��ربات 
على  اخلريجن  ح�شول  ل�شمان 
املهارات واملعرفة الازمة للنجاح 

يف حياتهم املهنية امل�شتقبلية.
البكالوريو�ص  ب��رن��اجم��ا  وي��ع��ت��رب 
ال�شيدلة  و  الأ���ش��ن��ان  ج��راح��ة  يف 
ال���ربام���ج  اإىل  ق��ي��م��ة  اإ�����ش����اف����ات 
التي  و  الكلية  املطروحة من قبل 
برناجما   17 عن  يزيد  ما  توفر 
اأكادمييا يف جمالت اإدارة الأعمال 
و القانون و الإعام و التعليم على 

املختربات املجهزة باأحدث املعدات 
ال�شتعانة  �شيتم  التي  والأج��ه��زة 
ب��ه��ا يف ال��ت��دري�����ص خ��ا���ش��ة ب��ع��د اأن 
برامج  اجلامعية  املدينة  طرحت 
اخلريف  لف�شل  ال�شحية  العلوم 
ج���راح���ة  جم�������الت  يف   2019

الأ�شنان و ال�شيدلة.
واف  ���ش��رح  اإىل  ���ش��م��وه  وا���ش��ت��م��ع 
املدينة  كلية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ن  م��ن 
عليه  ت�شتمل  م��ا  على  اجلامعية 
ت���ل���ك امل���خ���ت���ربات م����ن اأج����ه����زة و 
م�����ع�����دات ب���ع���دم���ا مت جت���ه���ي���ز 9 
ال���غ���ر����ص منها  ل���ه���ذا  خم���ت���ربات 
خمتربات الكيمياء و علم الأحياء 
الدقيقة وعلم الأن�شجة وال�شيدلة 
و علم الأدوية و الأ�شعة الفموية و 
و  الت�شريح  علم  و  الآيل  التحليل 

علم وظائف الأع�شاء وغريها .
واأ�شاد �شموه بالتطور امللحوظ التي 
ت�شهده الكليات املختلفة يف املدينة 

�شحية  ومعدات  تقنية  من  العلم 
واأجهزة حديثة.

احلكيمة  ب��ال��ق��ي��ادة  �شموه  واأ���ش��اد 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اهتمام  م��ن  يوليه  مل��ا  اهلل  حفظه 
ب��اأب��ن��اء ال��وط��ن م��ن خ��ال توفري 
ك�����ل الإم����ك����ان����ي����ات الأك����ادمي����ي����ة 
منوها   .. احلديثة  وامل�شت�شفيات 
اأ�شحاب  اخوانه  و  �شموه  اأن��ه  اإىل 
ال�شمو اأع�شاء املجل�ص الأعلى حكام 
كبريا  اهتماما  ي��ول��ون  الإم�����ارات 
ا�شراتيجية  وخطة  م��ب��ادرة  لكل 
اجلامعات  تنمية  و  تطوير  تخدم 
اأية  تنفيذ  و  جديد  بكل  ورف��ده��ا 
رقي  يف  ت�شهم  وم�شاريع  مبادرات 
رف��ع م�شتوى  و  التعليم  ازده���ار  و 

الدرا�شة الأكادميية.
طرح  خ���ال  م��ن  الكلية  وت��ه��دف 
هذه الربامج اجلديدة اإىل تزويد 

م�شتوى البكالوريو�ص واملاج�شتري 
باللغتن العربية و الإجنليزية.

راف���������ق �����ش����م����وه خ�������ال اجل����ول����ة 
املدينة اجلامعية  بكلية  التفقدية 
���ش��اح��ي خلفان  ال��ف��ري��ق  م���ع���ايل 
ال�شرطة  رئ���ي�������ص  ن����ائ����ب  مت���ي���م 
�شعادة  و  دب����ي  يف  ال���ع���ام  والأم������ن 
حم����م����د ال����ق����ا�����ش����ي م�����دي�����ر ع����ام 
�شعادة عبداهلل  و  الوطن  �شندوق 
بديوان  امل�شت�شار  ال�شرفاء  اأم��ن 
العزيز  وع����ب����د  ع���ج���م���ان  ح����اك����م 
اأمناء  جم��ل�����ص  ع�����ش��و  اجل�����ش��م��ي 
عام  اجلامعية مدير  املدينة  كلية 
و عمران خان  القاب�شة  اآر  �شركة 
و  اجلامعية  امل��دي��ن��ة  كلية  رئي�ص 
اأحمد الرئي�شي امل�شرف العام على 
برامج �شندوق الوطن بعجمان و 
يو�شف حممد النعيمي مدير عام 
من  وع��دد  وال�شيافة  الت�شريفات 

مدراء الدوائر احلكومية وكبار 

جلنة قبول �ملحامني بوز�رة �لعدل تو�فق على قيد حمامني للرت�فع �أمام �ملحكمة �لحتادية �لعليا
•• دبي-وام:

وافقت جلنة قبول املحامن بوزارة العدل على نقل قيد عدد من املحامن 
من جدول املحامن غري امل�شتغلن اىل جدول املحامن امل�شتغلن.. وعلى 

قيد عدد من املحامن للرافع اأمام املحكمة الحتادية العليا.
ال��وزارة بدبي برئا�شة �شعادة  جاء ذلك خال اجتماع اللجنة مببنى ديوان 
اللجنة،  رئ��ي�����ص  ال��ع��دل  وزارة  وك��ي��ل  امل��ط��رو���ش��ي  را���ش��د  �شلطان  امل�شت�شار 
الفنية  لل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  الظاهري  �شلطان  عبيد  �شعادة  وبح�شور 

والتعاون الدويل.
واطلعت اللجنة على جدول الأعمال املطروح عليها.

رئي�ص  علي  اآل  عبيد  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  القا�شي  �شعادة  الج��ت��م��اع  ح�شر 
بن  الب�شري  القا�شي  و�شعادة  ال�شتئنافية،  الحت��ادي��ة  القيوين  اأم  حمكمة 
الزيتون القا�شي يف املحكمة الحتادية العليا، و�شعادة امل�شت�شارة �شارة هزمي 
ال�شام�شي مديرة اإدارة �شوؤون املحامن واملرجمن، و�شعادة امل�شت�شار دملوك 
را�شد  عائ�شة  امل�شت�شارة  و�شعادة  املحامن،  قبول  جلنة  ع�شو  دملوك  حممد 

الطنيجي ع�شو اللجنة.

�لأن�ساري تتربع بن�سف مليون درهم لنزلء �إ�سالحية دبي
•• دبي-الفجر

ت�شلنّم العميد علي حممد ال�شمايل، 
للموؤ�ش�شات  العامة  الإدارة  مدير 
�شرطة  يف  والإ�شاحية  العقابية 
دبي، بح�شور نائبه العميد مروان 
بقيمة  تربعا  جلفار،  الكرمي  عبد 
500 األف درهم من ال�شيد حممد 
علي الأن�شاري الرئي�ص التنفيذي 
لل�شرافة،  الأن���������ش����اري  ل�����ش��رك��ة 
الأن�شاري  ع��ل��ي  را����ش���د  وال�����ش��ي��د 
املدير العام لل�شركة، وذلك يف اإطار 
اجلانبن  ب��ن  وال�شراكة  التعاون 
اإن�شانية  م�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

للنزلء وذويهم.
بال�شكر  ال�شمايل  العميد  وت��وج��ه 
لل�شرافة  الأن�����ش��اري  ���ش��رك��ة  اإىل 
تقدمه  م��ا  على  عليها  والقائمن 
اإن�����ش��ان��ي��ة لنزلء  م�����ش��اع��دات  م���ن 
دفع  وذوي��ه��م، من خ��ال  املوؤ�ش�شة 
املبالغ املالية املرتبة على النزلء، 
لاإفراج  ال�شرعية  ال��دي��ات  ودف���ع 
ال��ت��ذاك��ر للنزلء  ع��ن��ه��م، و���ش��رف 
الدرا�شية  الر�شوم  ودف��ع  املُعدمن 

الأن�شاري، اأن هذا العمل الإن�شاين 
الذي مت تقدميه للنزلء املع�شرين 
من  �شل�شلة  من  جزء  هو  وذويهم، 
الأع���م���ال الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��ي تعكف 
باأن  اإميانا  تنفيذها،  على  ال�شركة 
م�شاعدة الآخرين هو واجب وطني 

الأ�شر،  عن  الإيجارية  واملتاأخرات 
مم���ا ك����ان ل���ه الأث�����ر الإي���ج���اب���ي يف 
واأ�شرهم  ال���ن���زلء  ���ش��ري��ح��ة  دع����م 
املتع�شرة ممن تعذر عليهم الإيفاء 

بالتزاماتهم املختلفة.
ال���������ش����ي����د حممد  اأك���������د  ب�������������دوره، 

نرد فيه اجلميل للدولة واملجتمع، 
من  دب���ي  ���ش��رط��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
نحو  الرائدة يف م�شاعيها  اجلهات 
ف���ع���ل اخل�����ري واإط��������اق امل����ب����ادرات 
املتع�شرين  وم�����ش��اع��دة  الإن�����ش��ان��ي��ة 

ماديا. 

غرفة عجمان تنظم حلقة نقا�سية حول �ملو�زنة �لعامة
•• عجمان- الفجر 

���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل املويجعي  ت��راأ���ص 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
نقا�شية  حلقة  عجمان،  و�شناعة 
ب��ع��ن��وان امل����وازن����ة ال��ع��ام��ة وذل���ك 
النقا�شية  احللقات  �شل�شلة  �شمن 
عجمان  غ���رف���ة  ت��ع��ت��م��ده��ا  ال���ت���ي 
املعلومات  تبادل  بهدف  ملوظفيها 
املو�شوعات  العديد من  ومناق�شة 
الغرفة  ع��م��ل  بطبيعة  امل��رت��ب��ط��ة 
ومقرحات  ب��ت��و���ش��ي��ات  ل��ل��خ��روج 
العمل  ب���ي���ئ���ة  ج�������ودة  يف  ت�������ش���ب 
وتنعك�ص على خمرجاتها املوجهة 

ملجتمع العمال يف الإمارة.
غرفة  م���ق���ر  يف  احل���ل���ق���ة  ح�����ش��ر 
ال�شويدي  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  ع��ج��م��ان 
الظفري  ون���ا����ش���ر  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
الت�شال  لقطاع  التنفيذي  املدير 
غرفة  وموظفي  الع�����ش��اء  ودع���م 

عجمان.
�شعادة  رح���ب  احل��ل��ق��ة  ب��داي��ة  ويف 
باحل�شور  امل���وي���ج���ع���ي  ع����ب����داهلل 
واك����������د ع����ل����ى اه����م����ي����ة احل���ل���ق���ة 
النقا�شية وما تتناوله عن املوازنة 
للدول  اهمية  م��ن  لها  مل��ا  العامة 
املوؤ�ش�شات  وك���ذل���ك  ع����ام  ب�����ش��ك��ل 
احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ش���ة وال���دف���ع 

ومبادرات  م�شاريع  باعتماد  قدماً 
وحتقيق  النمو  متطلبات  ت��واك��ب 

الأهدافها.
تعريف  ع��ل��ى  احل�������ش���ور  واإط����ل����ع 
تقديري  "بيان  ب��اأن��ه��ا  امل����وازن����ة 
ل��ن��ف��ق��ات واإي���������رادات ال���دول���ة عن 
م�����دة م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ه ت���ق���ا����ص ع����ادة 
من  رئي�شية  اآداة  فاملوازنة  ب�شنة، 
على  تعمل  املالية  ال�شيا�شة  اآدوات 
الجتماعية  الأه��������داف  حت��ق��ي��ق 
كما  للحكومة"  والق���ت�������ش���ادي���ة 
الإي����رادات  ال�����ش��رح مفهوم  ت��ن��اول 
وامل�������ش���روف���ات وم����راح����ل اع�����داد 
واإقرار املوازنة، والحتمالت التي 
ت��واج��ه��ه��ا امل���وازن���ة ب��ال��ف��ائ�����ص اأو 

التوازن او العجز.
مدير  ال�شام�شي  خالد  وقدم  هذا 

واملالية،  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  اإدارة 
ن��ب��ذة ع��ن م��وازن��ة غ��رف��ة عجمان 
ومراحلها وما ت�شمه من م�شاريع 
باأهداف  مرتبطة  ا�شراتيجية 
غ����رف����ة ع����ج����م����ان ورف��������ع ك����ف����اءة 
لع�شاء  امل���وج���ه���ة  خم���رج���ات���ه���ا 
ال��غ��رف��ة وال��ق��ط��اع الق��ت�����ش��ادي يف 
الإمارة، وامل�شاريع الت�شغيلية التي 
الداخلية  ال��ع��م��ل  بيئة  م��ن  ت��ع��زز 
للغرفة وتزيد من مرونة و�شهولة 
مبختلف  اخل���ا����ش���ة  الج���������راءات 

الدارات.
احلكومة  بجهود  احل�شور  واأ�شاد 
الر�شيدة يف اعتماد موازنة نوعية 
تر�شخ  وال����ت����ي   2020 ل���ل���ع���ام 
القطاعات  تطوير  وتعزز  الرخاء 
وينعك�ص  ال���دول���ة  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

مردودها على املجتمع من تنمية 
ورعاية �شحية  وتعليم  اجتماعية 

واإ�شكان وخدمات وغريها.
م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ���ش��ع��ادة عبداهلل 
�شاحب  اع����ت����م����اد  امل����وي����ج����ع����ي، 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن را�شد 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  ع�شو  النعيمي 
العامة  للموازنة   ، عجمان  حاكم 
املالية  لل�شنة  ع��ج��م��ان  حل��ك��وم��ة 
%27 عن  ق��دره  بنمو   ،2020
ملخ�ش�شات   ،  2019 م����وازن����ة 
تنموية " البنية التحتية وال�شوؤون 
املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  الق���ت�������ش���ادي���ة، 
ال�شامة  و����ش���وؤون  ال��ع��ام  ال��ن��ظ��ام 
تطوير  البيئة،  حماية  ال��ع��ام��ة،  
اخلدمات الرفيهية والريا�شة و 

اخلدمات العامة العمومية". 

املدعو / �شرى كومار  فقد 
الهند     ، ن��اي��ر  دي��ف��ان  فا�شو 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )Z2358845( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0526089282

فقد�ن جو�ز �سفر فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم
فقد املدعو/ �شعيد عبداهلل الظبع النعيمي ،  �شهادة رقم 1042926  وعددها 
 1042925 رقم  �شهادة   ، عاوي  ح�شن  مرمي   / املدعوة  وفقد   ، �شهم   385

وعددها 151 �شهم و فقد املدعو/عبداهلل �شعيد الظبع النعيمي،  �شهادة رقم 
1042927  وعددها 151 �شهم ، وفقد املدعوة/ علياء �شعيد عبداهلل الظبع 

النعيمي،  �شهادة رقم 1042928  وعددها 151 �شهم ،
�شادرة من م�شرف ابوظبي ال�شامي

وعلى من يجدها الت�شال بالرقم 0506322163 
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة : لطيفة جابر

����ش���اه���م���ت الأج��������������واء ال����راث����ي����ة 
�شمن  املقامة  املتنوعة  والفعاليات 
ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ل��ي��وا ال���دويل 
اإ�شفاء  يف  م��رع��ب  ت��ل  منطقة  يف 
م��زي��د م��ن امل��ت��ع��ة والإث������ارة ل���زوار 
امل���ه���رج���ان وامل�������ش���ارك���ن ف��ي��ه من 
دولة الإم��ارات وباقي دول جمل�ص 
اأ�شبح  اأن  بعد  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
املهرجان ملتقى لاأ�شر والعائات 
ي���ح���ر����ش���ون ع���ل���ى ال����ت����واج����د فيه 
وال�����ش����ت����م����ت����اع مب�����ا ي���ق���دم���ه من 
خمتلف  اهتمام  تام�ص  فعاليات  
اجلن�شيات وكافة الأعمار ومق�شد 
املا�شي  واأج�������واء  ال������راث  ع�����ش��اق 
العريق . ورغم اختاف اجلن�شيات 
وتنوع الثقافات وتفاوت الأعمار اإل 
اأن الفعاليات والربامج والأن�شطة 
والثقافية  جمعتهم معا  الراثية 
يف م��وق��ع ت��ل م��رع��ب  ال���ذي يقدم 
وخمتلفة  متنوعة  باقة  العام  هذا 
من الفعاليات والربامج الرفيهية 
ومناطق  �شباقات  م��ن  وال��راث��ي��ة  
ت���رف���ي���ه���ي���ة واأل������ع������اب وم�����اأك�����ولت 
وم�شابقات وماٍه  بجانب الألعاب 
ال��ن��اري��ة  واحل��ف��ات الغنائية  مع 
تقدمي باقة متنوعة من العرو�ص 
امل�����ش��وق��ة  وال���ت���ي ���ش��ت�����ش��ت��م��ر على 
تت�شمن  متتالية  يوما   16 م��دى 
من  اأي��ام   6 و  غنائية  عرو�ص   5
ال�شائقة  النارية  الأل��ع��اب  عرو�ص 
بجانب  النارية  للدرجات  وم�شرية 
�شباق  م��ث��ل  امل��ت��ن��وع��ة  ال�����ش��ب��اق��ات 
باأنواعها  وال����درج����ات  ال�����ش��ي��ارات 

وا�شتعرا�ص الدرجات الرملي
واأو�شحت حمدة ال�شام�شي رئي�شة 
مهرجان  اأن  الع��ام��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
يعد  مل   2020 ال��������دويل  ل����ي����وا 
جمرد مهرجان تراثي فح�شب بل 
حتول اىل مهرجان �شامل ملختلف 
األ��وان الفنون وال��راث، حيث بات 

م��ق�����ش��داً ل��ل��ب��اح��ث��ن ع���ن الج����واء 
الراثية يف �شحراء الربع اخلايل 
وع�شاق املوروث الماراتي ال�شيل 
م����ن داخ�������ل ال�����دول�����ة وخ���ارج���ه���ا، 
بن  والتوا�شل  للتعارف  وملتقى 
ال�شباب وكذلك ال�شر والعائات .

املهرجان  اأن  ال�شام�شي   واأ�شافت 
الفعاليات  متنوعة من  باقة  ي�شم 
والربامج والأن�شطة املختلفة التي 
ال��زوار من  احتياجات جميع  تلبي 
خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات، ف��ه��و يعترب 
مق�شدا وملتقى لاأ�شر والعائات 
وثقافية  ترفيهية  اأوق���ات  لق�شاء 
و�شط اأجواء م�شبعة براث املا�شي 

وعراقة احلا�شر.
وبينت ال�شام�شي ان مهرجان ليوا 
ي�شهد  العام  ه��ذا   2020 ال��دويل 
التي  الفعاليات اجلديدة  عدد من 
احتياجات  ل��ت��ل��ب��ي  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  مت 
اجلمهور والزوار ومنها  ا�شتحداث 
يف  م�����رة  لأول  ت��ط��ل��ق  م�����ش��اب��ق��ات 
م�شابقة  مثل  للجمهور  املهرجان 
القهوة  وم�شابقة  العربية  القهوة 
الت�شوير  وم�شابقة  التخ�ش�شية 

خالها  من  و�شيتم  الفوتوجرايف 
جلنة  ق��ب��ل  م��ن  ال��ف��ائ��زي��ن  تقييم 
تقييم و�شتكون هناك جوائز قيمة 

للفائزين.
عدداً  اأي�شا  املهرجان  ي�شهد  كما  
من املناطق الرفيهية مثل مم�شى 
الراثية  ال��ق��ري��ة  وم��ن��ط��ق��ة  ل��ي��وا 
ومنطقة  لن������د  ل����ي����وا  وم���ن���ط���ق���ة 

املك�شات  .
 

اإق���ب���ال ك��ب��ري م���ن اجل��م��ه��ور 
والزوار وبنية حتتية متميزة

 ����ش���ه���د م���ه���رج���ان ل����ي����وا ال�����دويل 
اإقبال  ال��ث��اين  ي��وم��ه  يف   2020
ك��ب��ريا م���ن اجل��م��ه��ور ال������زوار من 
ملتابعة  ال�����ع�����امل  دول  خم���ت���ل���ف 
الفعاليات وامل�شابقات املختلفة التي 
املنظمة وحر�شت  اللجنة  اأطلقتها 
اأن تلبي احتياجات واهتمام ع�شاق 

الأجواء  ع��ن  والباحثن  الأ���ش��ال��ة 
�شحراء  و�شط  الأ�شيلة   الراثية 

ليوا ال�شاحرة .
وت�����واف�����دت اع���������دادات ك���ب���رية من 
التعاون  جم��ل�����ص  دول  خم��ت��ل��ف 
يف  املهرجان  موقع  على  اخلليجي 
جمموعات  �شكل  ع��ل��ى  م��رع��ب  ت��ل 
واأف������������راد ������ش�����واء ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
م�����ش��اب��ق��ات ال��ت��ح��دي والإث�������ارة او 
يف  ال�شاحرة  ب��الأج��واء  لا�شتمتاع 
وال�شتمتاع  م��رع��ب  ت���ل  م��ن��ط��ق��ة 
الراثية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  مب��خ��ت��ل��ف 
اأ�شبح  والتي  للمهرجان  امل�شاحبة 
ل��ه��ا ج��م��ه��ور ك��ب��ري ي��ح��ر���ص على 

متابعتها وال�شتمتاع بها .

بنية حتتية متميزة
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ح��ر���ش��ت 
كافة  ت����وف����ري  ع���ل���ى  ل���ل���م���ه���رج���ان 

الازمة  والتجهيزات  المكانيات 
املتعة والبهجة  لتوفري اج��واء من 
ل����ل����زوار وامل�������ش���ارك���ن  م���ن خال 
قادرة  متميزة  حتتية  بنية  توفري 
على ا�شتيعاب العداد املتزايدة من 
من  وامل�شاركن  وال���زوار  اجلمهور 

خمتلف دول العامل .
املرزوقي  حميد  املهند�ص  واأو���ش��ح 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  جل���ن���ة  رئ���ي�������ص 
2020  ان  ال��دويل  ملهرجان ليوا 
العام  ه���ذا  �شهد  امل��ه��رج��ان  م��وق��ع 
التطوير  م�����ش��اري��ع  م���ن  ال���ع���دي���د 
متميزة  اج��������واء  ت����وف����ري  ب����ه����دف 
�شمنها  م���ن  وال�������زوار  ل��ل��ج��م��ه��ور 
حت�����ش��ي��ن��ات ل��ل��م��داخ��ل وامل���خ���ارج و 
لل�شيارات  ج��دي��دة  م��واق��ف  اإن�����ش��اء 
وع�����م�����ل  م���ن���ط���ق���ة حت����ت����وي على 
املهرجان  م��وق��ع  يف  ج��دي��د  مم�شى 
مبنطقة تل مرعب يف مدينة ليوا 

املتزايدة  الع��داد  وذلك ل�شتيعاب 
يحر�ص  ال��������ذي  اجل����م����ه����ور  م�����ن 
وم�شابقات  فعاليات  متابعة  على 
ال����ت����ح����دي والإث�������������ارة وامل����غ����ام����رة  
وت�شمل على العديد من اخلدمات 
الن�شخة  �شت�شهدها  التي  اجلديدة 
زيادة  مثل  املهرجان  م��ن  احلالية 
املخيمات  ومناطق  امل��واق��ف  اع���داد 
ال�شباقات وغريها  وجتهيز مواقع 
التي  ال����ع����دي����دة  اخل�����دم�����ات  م����ن 
تهدف اىل توفري اجواء من املتعة 
وامل�شاركن   ل��ل��ج��م��ه��ور  وال����راح����ة 
امل��ه��رج��ان جت��رب��ة متميزة  وج��ع��ل 

ومثرية وممتعة .
 

اأريام .. حري�صة على التواجد 
يف ليوا الدويل

�شعيدة  ان��ه��ا  اأري���ام  الفنانة  اأك���دت   
بتواجدها يف مهرجان ليوا الدويل 

فر�شة  لها  اأعطى  ال��ذي   2020
الكبري  م��ن  بجمهورها  لالتقاء 
واأنها  خا�شة  ال��ظ��ف��رة   منطقة  يف 
اعتادت على التواجد يف تل مرعب 
مو�شحة  املا�شية  ال�شنوات  خ��ال 
 2020 ال��دويل  ليوا  ان مهرجان 
اختلف كثريا عن الدورات ال�شابقة 
م��ن حيث  ���ش��واء  ب�شكل كبري ج��دا 
اجلماهريي  الق��ب��ال  او  التنظيم 
التي جذبت  املتنوعة  الفعاليات  او 
اجل���م���اه���ري  م�����ن  اللف  ال���ي���ه���ا 
املنطقة  داخ���ل  م��ن  لي�ص  وال�����زوار 
فح�شب بل من باقي امارات الدولة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  ودول 
املهرجان  يقدمه  مب��ا  لا�شتمتاع 

من فعاليات ممتعة ومتميزة .
واأكدت الفنانة اريام ان هذا النجاح 
الن�شخة  ت�����ش��ه��ده  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 
احلالية من مهرجان ليوا الدويل 
توجيهات  ب��ف�����ش��ل  ج���اء   2020
القيادة الر�شيدة ودعم ورعاية �شمو 
نهيان  ال  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ 
الظفرة   منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
وكان جلهود اللجنة العليا املنظمة 

 2020 ال������دويل  ل���ي���وا  مل���ه���رج���ان 
اث��ر وا���ش��ح يف ج��ذب ه��ذه العداد 
الكبرية من اجلمهور وال��زوار اىل 
ا�شبحت  التي  مرعب  ت��ل  منطقة 
ع����ام����ة مم����ي����زة ل���ل���ب���اح���ث���ن عن 
املتعة والإثارة والت�شويق والأجواء 
اريام  واأ�شارت   . ال�شيلة  الراثية 
اعمال  �شت�شهد  القادمة  الي��ام  ان 
وتقدم  ج��م��ه��وره��ا  ت�شعد  ج��دي��دة 
من خاله عمل متميز وذلك بعد 
ان انتهت من عملها الخري الذي 
جمعها مع �شعيد بن م�شلح وفايز 
تقدمي  يف  اري���ام  واأب��دع��ت  ال�شعيد 
اغانيها  اج��م��ل  م��ن  متنوعة  ب��اق��ة 
التي تفاعل معها اجلمهور الكبري 
املهرجان  من�شة  يف  ت��واج��د  ال���ذي 
خالها  ا�شعلت  رائ��ع��ة  ام�شية  يف 
�شحراء تل مرعب باآهات العجاب 
ال���ف���رح خ����ال احلفل  و���ش��ي��ح��ات 
اللجنة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي  ال��غ��ن��ائ��ي 
امل��ن��ظ��م��ة مل���ه���رج���ان ل���ي���وا ل����دويل 
الثاين لنطاق  اليوم  2020 يف 
تل  منطقة  يف  امل��ه��رج��ان  فعاليات 

مرعب مبدينة ليوا .

•• اأبوظبي-وام:

اأن  الأ�شرية  التنمية  الرميثي مدير عام موؤ�ش�شة  �شعادة مرمي حممد  اأك��دت 
الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  من  وبتوجيهات  املوؤ�ش�شة 
الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لاأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�شة  العام  الن�شائي 
وامل�شاركة  احلكومية،  امل��ب��ادرات  دع��م  اإىل  ت�شعى   ، الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
تلك  اأه���داف  حتقيق  اإىل  ال��رام��ي  والتخطيط  العمل  من  مبزيد  تفعيلها  يف 

املبادرات.
ال�شراتيجيات  و���ش��ع  على  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف  تعمل  املوؤ�ش�شة  ان  وق��ال��ت 
واملجتمع  الأ�شرة  ت�شتهدف  التي  الجتماعية  والربامج  اخلدمات  وت�شميم 
�شاحب  اأعلنه  ال��ذي  اخلم�شن  للعام  ا�شتعدادا  وذل��ك  ومبتكر  جديد  وب�شكل 
رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  “رعاه اهلل” و�شاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
خال  م��ن  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 

اأكرب ا�شراتيجية عمل وطنية من نوعها لا�شتعداد لل�شنوات  النطاق يف 
اخلم�شن املقبلة على كافة م�شتويات الدولة الحتادية واملحلية، وال�شتعداد 

اأي�شا لاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات يف العام 2021.
التنمية  موؤ�ش�شة  موظفي  م��ع  ال��ث��اين  ال����دوري  اجتماعها  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
 “ ���ش��ع��ار  حت��ت  اأبوظبي”  “بوابة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ذي ع��ق��د يف م��رك��ز  الأ���ش��ري��ة 

ا�شت�شراف م�شتقبل الأ�شرة واملجتمع يف اإمارة اأبوظبي«.
املوظفن  لكافة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  حتيات  الرميثي  ونقلت 
واملوظفات ومتنيات �شموها لهم التوفيق والنجاح يف حتقيق الأهداف والنتائج 
والأ�شري  املجتمعي  الأث���ر  وحتقيق  للموؤ�ش�شة  والت�شغيلية  ال�شراتيجية 

املاأمول يف اإمارة اأبوظبي.
الأ�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��وج��ه��ات  ا���ش��ت��ع��را���ص  الج���ت���م���اع  خ����ال  ومت 
ال�شراتيجية للع�شر �شنوات القادمة، وا�شت�شراف م�شتقبل الأ�شرة واملجتمع 
الكبري  ب��ال��دور  املجتمعون  واأ���ش��اد   ..”2030-2020“ اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
من  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  وبتوجيهات  الإم����ارات  حكومة  ب��ه  تقوم  ال��ذي  وال��ه��ام 

املا�شية  الثاث  ال�شنوات  خال  مت  حيث  امل�شتقبل  ل�شت�شراف  عملية  جهود 
اطاق عدد كبري من ال�شراتيجيات التي ت�شتبق فيها الإمارات دول كثرية 

على م�شتوى العامل.
كما مت ا�شتعرا�ص اأهم ما متت مناق�شته يف الجتماع ال�شنوي حلكومة دولة 
2019 من تقارير �شلطت ال�شوء على التوجهات امل�شتقبلية لعام  الم��ارات 
تقرير  خا�ص  وب�شكل  والقت�شاد،  والتعليم،  ال�شحة،  جم��الت  يف   2030
القطاعات  على  وتاأثريها  العاملية  للتوجهات  حتليا  يت�شمن  الذي  املجتمع 
املختلفة بهدف اتخاذ احلكومة اخلطط التح�شينية والتطويرية وال�شتعداد 
مديدة  �شحية  حياة  وحم��ور  امل�شتقبل،  جمتمع  حم��ور  ت�شمنت  والتي  لها، 
وحتليل  القادمة،  لاأجيال  التنمية  ا�شتدامة  حمور  اإىل  بالإ�شافة  ون�شطة، 
والنمو  ال�شكاين  كالنمو  وال�شت�شراف  التوقع  عملية  يف  امل��وؤث��رة  املحركات 
واملجتمع  امل��ع��رف��ة  وجم��ت��م��ع  التكنولوجي  وال��ت��ط��ور  وال��ع��ومل��ة  الق��ت�����ش��ادي، 
ال�شبكي، والركيز على ال�شحة والبيئة، وال�شتثمار التجاري، وعدد كبري من 

املوؤثرات.

موؤ�ش�شة  تلعبه  ال��ذي  ال���دور  ع��ن  الرميثي  حتدثت  الأ���ش��رة  م�شتقبل  وح��ول 
التنمية الأ�شرية يف عدد من املجالت الجتماعية ب�شكل عام والأ�شرة ب�شكل 
خا�ص، واملوجهات ال�شراتيجية ا�شتعدادا للم�شتقبل ومن اأهمها “ا�شت�شراف 
م�شتقبل الأ�شرة واخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة لاأ�شرة اإىل عام 2030 ».

حتليل  ح��ول  ت��دور  التي  امل��ح��اور  من  لعدد  نقا�شية  ور�شة  الجتماع  وت�شمن 
الو�شع احلايل لاأ�شرة يف اإمارة اأبوظبي، وحتليل واقع اخلدمات التي تقدمها 
التخطيط  ق���درات  وتطوير  امل�شتقبلية،  العاملية  للتوجهات  وف��ق��ا  املوؤ�ش�شة 
قابلة  ا�شراتيجية مرنه  املدى، وتطوير خطط  بعيد  امل�شتقبلي  ال�شت�شرايف 
امل�شتقبلية،  للخدمات  مبتكرة  من���اذج  وت��ط��وي��ر  امل��ت��غ��ريات،  ح�شب  للتعديل 
املمكنات  تطوير  وك��ذل��ك  ال��وظ��ي��ف��ي،  والهيكل  التنظيمي  الهيكل  وت��ط��وي��ر 
اإىل  بالإ�شافة  امل��دى،  بعيد  امل�شتقبلي  التخطيط  ق��درات  وتطوير  الداخلية، 

تطوير خطط ا�شراتيجية مرنه قابلة للتعديل ح�شب املتغريات.
من  ع��ددا  الأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  كرمت  الج��ت��م��اع  ختام  ويف 

املوظفن واأع�شاء الفرق الداخلية العاملة يف املوؤ�ش�شة.

اإقبال كبري من اجلمهور ملتابعة فعاليات ليوا الدويل

�لأجو�ء �لرت�ثية و�لفعاليات �ملتنوعة ت�سفي مزيدً� من �ملتعة لزو�ر �ملهرجان

موؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية ت�ستعر�س موجهات �خلطة �ل�سرت�تيجية �لع�سرية 2020 - 2030 

وامل�صاركني  الزوار  من  املتزايدة  الأعداد  ل�صتقبال  متميزة   حتتية  • بنية 
امل�ا�ص�ي  ع�ن  ك�ثي�را  اخ�تل�ف  ل�ي�وا  م�هرج�ان  • اأري�ام: 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:
متكنت هيئة ال�شحة بدبي من حتقيق 
جناح كبري يف تطبيق م�شروعها الذكي 
موثوقة  كمن�شة  بوكينج  هيلث  دب��ي 
للحجز الفوري للمواعيد الطبية من 
خال ا�شتقطابها لع�شرات امل�شت�شفيات 
اخلدمة  ومقدمي  ال�شحية  وامل��راك��ز 
ومئات  اخلا�ص  و  العام  القطاعن  يف 
امل�شروع  ه����ذا  م��ظ��ل��ة  الأط����ب����اء حت���ت 
يف  فاعل  ب�شكل  ي�شهم  ال��ذي  الطموح 
لطالبي  الق�شوى  ال�شتجابة  حتقيق 
امل��واع��ي��د ال��ط��ب��ي��ة م���ن داخ����ل وخ���ارج 

الدولة.

املدير  النعيمي  اأحمد  �شعادة  اأو�شح  و 
الدعم  خ���دم���ات  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�شحة  ب��ه��ي��ئ��ة  امل�����ش��رك  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
جميع  حاليا  يخدم  امل�شروع  اأن  بدبي 
الراغبن يف احل�شول على مواعيدهم 
الرعاية  م���راك���ز  ج��م��ي��ع  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
لهيئة  ال���ت���اب���ع���ة  الأول�����ي�����ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
ال�����ش��ح��ة ب��دب��ي وال��ب��ال��غ ع��دده��ا 12 
مركزا و�شمن تخ�ش�شات طب الأ�شرة 
ال��ع��ام و ط��ب الأ���ش��ن��ان ال��ع��ام ورعاية 
الإق��اع عن  وع��ي��ادات  الأ�شنان  �شحة 
الطبية  املواعيد  اإىل  اإ�شافة  التدخن 
يف كل من م�شت�شفيات را�شد ولطيفة 

وحتا.
ت�شعى حاليا لإ�شافة  الهيئة  اإن  وقال 
التخ�ش�شات  م���ن  مم��ك��ن  ع���دد  اأك����رب 
وعيادات  م�شت�شفيات  يف  والأط����ب����اء 
اأنه مت حتى  القطاع اخلا�ص مو�شحا 
900 طبيب يف  اإ���ش��اف��ة ح��وايل  الآن 
الطبية يف هذه  التخ�ش�شات  خمتلف 
ت��وج��ه الهيئة  اأن���ه  اإىل  امل��ن�����ش��اآت ون���وه 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  م���راف���ق  ل�����ش��م��ول 
اخلا�شة يف اإمارة دبي كافة خال عام 

.2020
ولفت اإىل اأن من�شة دبي هيلث بوكينج 
داخل  والزائرين من  للمقيمن  تتيح 

موعد  حجز  اإمكانية  ال��دول��ة  وخ���ارج 
العيادات  يف  طبيب  م��ع  مبا�شر  طبي 
وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال��ع��ام��ة واخل��ا���ش��ة يف 
اللكروين  امل���وق���ع  خ���ال  م���ن  دب���ي 
Dubaihealthbooking.

“دبي  ال��ذك��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأو   com
املتوفر    DHB – ب��وك��ي��ن��ج  ه��ي��ل��ث 

على متجري اأبل و غوغل.
الذي  امل�شروع  هذا  اأهمية  اإىل  اأ�شار  و 
ي��رج��م خ��ط��ة ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة بدبي 
الذكي  ال��ت��ح��ول  وا���ش��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف 
وحت��ق��ي��ق اأه������داف دب����ي ال���ذك���ي���ة، من 
واحللول  التقنيات  ا���ش��ت��خ��دام  خ��ال 

الذكية يف حجز واإدارة املواعيد الطبية 
املبا�شرة على مدار ال�شاعة وطيلة اأيام 

الأ�شبوع.
تعزيز  على  يعمل  امل�����ش��روع  اأن  ذك��ر  و 
ال��ت��ك��ام��ل ب��ن الأن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 
وحت�شن  واخل��ا���ص  ال��ع��ام  القطاعن 
جتربة الرعاية ال�شحية وتقليل وقت 
وت�����ش��ه��ي��ل احل�شول  امل��ر���ش��ى  ان��ت��ظ��ار 
فوري  ب�شكل  ال��ط��ب��ي��ة  امل��واع��ي��د  ع��ل��ى 
ن�����ش��ب��ة عدم  خ��ف�����ص  وامل�������ش���اه���م���ة يف 
التنبيهات  با�شتخدام  املر�شى  ح�شور 
اأق�شى  وحتقيق  الذكية  الإ���ش��ع��ارات  و 
خال  من  للمر�شى  ال�شعادة  درج��ات 

فعالة  �شحية  رع��اي��ة  اأن��ظ��م��ة  ت��وف��ري 
اأي  م��ن  اليها  ال��و���ش��ول  وذك��ي��ة ميكن 

مكان وزمان.
الذكية  املن�شة  اأن  النعيمي  واأ���ش��اف 
ال��ت��ي ت��خ��دم ك��ل امل��واط��ن��ن واملقيمن 
والزوار تتميز ب�شهولة البحث الذكي 
التخ�ش�شات  اأو  الأط��ب��اء  جميع  ع��ن 
الطبية اأو املرافق ال�شحية اإىل جانب 
اإمكانية الطاع والتعرف على ال�شرية 
ولغاتهم  وخرباتهم  لاأطباء  املهنية 
من  ذل��ك  وغ��ري  العلمية  وموؤهاتهم 
و  ال��ع��ي��ادات  على  والتعرف  املعلومات 
ما لديها من اأطباء وتخ�ش�شات طبية 

مع القدرة على تقييم التجربة العامة 
عن املرافق ال�شحية.

و  اللغات  املن�شة متعددة  اأن  اإىل  ونوه 
تقوم بتوفري خدمة اإدارة املواعيد من 
وقت  اأي  يف  ال��غ��اء  اأو  تاأجيل  اأو  حجز 
الذكي  التطبيق  اأو  املوقع  خ��ال  من 
خا�شية  ع��ن  ف�����ش��ا  �شهلة  ب��ط��ري��ق��ة 
خال  م��ن  باملواعيد  املري�ص  ت��ذك��ري 
ب�شكل  وال���ش��ع��ارات  التنبيهات  ار���ش��ال 
اإمكانية  اىل  النعيمي  واأ���ش��ار  تلقائي. 
الت�شجيل اأو الدخول على من�شة “دبي 
هيلث بوكينج” با�شتخدام العديد من 
اخل���ي���ارات امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ا���ش��ت��خ��دام رقم 

البطاقة ال�شحية ال�شادرة عن مرافق 
ا�شتخدام  اأو  ب���دب���ي  ال�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
بدبي  ال�شحة  لهيئة  املوحد  احل�شاب 
الرقمية  ال��ه��وي��ة  ب��واب��ة  ا���ش��ت��خ��دام  اأو 

.  «  UAE PASS«

•• عجمان-الفجر:

اأطلقت جامعة اخلليج الطبية بعجمان عدداً من الربامج املكثفة يف جمال 
البحث العلمي تنعقد خال الإج��ازات املدر�شية م�شتهدفًة طلبة املدار�ص 
الربيع  اإج��ازة  يف  اأولها  ويبداأ  الدولة،  م�شتوى  على  واخلا�شة  احلكومية 

.٢٠٢٠
اأعلن ذلك الأ�شتاذ الدكتور ح�شام حمدي مدير اجلامعة، موؤكداً اأن اإطاق 

اأبناء  برنامج  حققه  الذي  الكبري  للنجاح  ا�شتجابة  ياأتي  املكثفة  الربامج 
المارات علماء امل�شتقبل يف ن�شخته الوىل العام املا�شي والذي ح�شل على 
نه من الر�شح يف املوؤمتر العاملي النظرة امل�شتقبلية للتعليم  تقدير دويل مكنّ
اجلامعي والتعليم مبفهومه الوا�شع الذي ينعقد يف لندن دي�شمرب املقبل.

ووجه مدير اجلامعة دعوة لطلبة املدار�ص للت�شجيل يف الربنامج موؤكداً 
م�����ش��اع��ي ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج ال��ط��ب��ي��ة اجل����ادة بن�شر ث��ق��اف��ة ال��ب��ح��ث العلمي 
والتعريف مبناهجه ومتطلباته واأ�شا�شياته بن طاب املدار�ص يف الدولة، 

اإ�شافة اإىل اكت�شاف علماء امل�شتقبل وتوفري الفر�شة والدعم لهم ملمار�شة 
مبادئ البحث العلمي.

واأ�شاف حمدي ان الربامج �شتعقد خال الإجازات املدر�شية للتي�شري على 
العملية  التطبيقات  الوقت ملمار�شة  الطلبة حيزاً من  الأمور وملنح  اأولياء 
تقوم  ال��ذي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  ا�شتفادة  اأق�شى  حتقيق  م��ن  متكينهم  بهدف 
فل�شفته على اأهمية غر�ص روح البحث العلمي والف�شول وال�شغف لإجراء 

البحوث يف مرحلة مبكرة من عمر طلبة املدار�ص.

اأبحاث  مركز  يف  الباحثن  مع  الطلبة  دم��ج  على  ال��ربام��ج  ه��ذه  و�شتعمد 
اأبحاث  جم��ال  يف  يعمل  وال��ذي  الطبية  اخلليج  جامعة  يف  الدقيق  الطب 
لكي  العلمي  وحم��ت��واه  الربنامج  مم  �شُ حيث  ال�شرطان  ع��اج  يف  املناعة 
واحلادي  العا�شر  للطاب يف �شفوف  وي�شمح  املدار�ص  يتنا�شب مع طلبة 
ع�شر والثاين ع�شر من الن�شمام للربنامج الذي تقدمه جامعة اخلليج 
يف  ودوره���ا  للجامعة  املجتمعية  امل�شوؤولية  اأوج���ه  ك��اأح��د  باملجان  الطبية 

خدمة املجتمع الإماراتي واأبنائه.

تبداأ يف اإجازة الربيع 

جامعة �خلليج �لطبية تطلق بر�مج مكثفة يف �لبحث �لعلمي ت�ستهدف طلبة �ملد�ر�س

عرب �صا�صة ال�صارقة والو�صطى وال�صرقية

�ل�سارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون تر�سد منجز�ت �لإمارة يف ح�ساد �لعام 2019 

دبي هيلث بوكينج من�سة ذكية توفرها �سحة دبي حلجز �ملو�عيد �لطبية

•• ال�شارقة-الفجر:

م���ع اق�����راب ن��ه��اي��ة ال���ع���ام اجل���اري 
ل��ل��ع��ام اجلديد  الن���ت���ق���ال  ��ة  وع�����ش��ينّ
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  ت��ر���ش��د   ،2020
ل��اإذاع��ة وال��ت��ل��ف��زي��ون، ع��رب �شا�شة 
الذيد،  م���ن  وال��و���ش��ط��ى  ال�����ش��ارق��ة، 
وال�شرقية من كلباء، اأبرز الأحداث 
واملجتمعية  الثقافية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ت��ي ت��راف��ق��ت م��ع ال���ع���ام، وعك�شت 
التعاون الكبري الذي جمع املوؤ�ش�شات 
واخلا�شة،  احل��ك��وم��ي��ة  واجل����ه����ات 
للكثري  كحا�شنة  ال�شارقة  ومكانة 

من الأحداث املهمة واملميزة. 

على  اإطاللة  ال�صارقة..  قناة 
منجزات ال�صارقة خالل العام

لتقدمي  ال�����ش��ارق��ة  ق���ن���اة  وت�����ش��ت��ع��د 
“ح�شاد  برنامج  من  متميزة  حلقة 
اأب����رز  خ���ال���ه  ت�����ش��ت��ع��ر���ص  العام”، 
ت على الإم���ارة،  امل��ن��ج��زات ال��ت��ي م���رنّ
والقت�شادية،  املعمارية،  وامل�شاريع 
وحظيت  حتققت،  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وح�����ش��ور  ب��رع��اي��ة 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى،  املجل�ص  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
الثنن  ي��وم  وذل��ك  ال�شارقة،  حاكم 
املوافق 30 دي�شمرب اجلاري ال�شاعة 

الثاثاء  يومي  وتعاد  م�شاًء،   10
ال�شاعة  دي�������ش���م���رب   31 امل�����واف�����ق 
 1 املوافق  والأربعاء  فجراً،   5:15
حتت  ظ��ه��راً،   1:30 ال�شاعة  يناير 
بطي،  وع��اي��دة  بطي،  �شناء  اإ���ش��راف 
واإنتاج نورة الق�شاب، وح�شام �شليم، 
وت��ع��ل��ي��ق اأح��م��د اجل�����ش��م��ي، واإخ����راج 

عمرو ال�شيمي.
وي�������ش���ت���ه���لنّ ال�����ربن�����ام�����ج م���������ش����واره 
امل��ن��ج��ز الأه������منّ الذي  ب��ا���ش��ت��ع��را���ص 
يتجلى بح�شول ال�شارقة على لقب 
للعام  ل��ل��ك��ت��اب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
الربنامج  وي��ر���ش��د  ك��م��ا   ،2019
ال�شارقة  مل��ع��ر���ص  ال�38  ال�������دورة 
ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، وم���ا ت��راف��ق معها 
ثقايف  وح���������ش����ور  م����ن����ج����زات،  م�����ن 
حيث  وعاملياً،  عربياً  لاإمارة  مميز 
اأحمد  �شعادة  الربنامج  �شي�شت�شيف 
رئي�ص هيئة  ال��ع��ام��ري،  رك��ا���ص  ب��ن 
�شيتحدث  ال���ذي  للكتاب،  ال�����ش��ارق��ة 
عن الكثري من املحاور اخلا�شة بهذا 
بجهود  الربنامج  ف  ويعرنّ ال�شدد.  
ال�شارقة  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
النفتاح  ���ش��ب��ل  ت���ع���زي���ز  يف  ودوره 
امل���ج���ال ب�شكل  ع��ل��ى الخ�����ر، وف���ت���ح 
واحل�شاري  ال��ث��ق��ايف  للتبادل  اأك���رب 
زيارات  ير�شد  حيث  ال�شعوب،  ب��ن 
الفنية  وامل��ت��اح��ف  للمكتبات  �شموه 

والتاريخية واجلامعات حول العامل، 
امل�شاريع  اأب��رز  الربنامج  ويقدم  كما 
افتتاح  مثل  واخلدمية  التطويرية 
طريق ال�شارقة خورفكان، وم�شروع 
بحريات ونوافري خورفكان الواقعة 
جانب  اإىل   ، امل��دي��ن��ة  م��دخ��ل  ع��ل��ى 

م�شروع م�شجد ال�شارقة.
امل�شاريع  اإىل  ال���ربن���ام���ج  وي��ن��ت��ق��ل 
هيئة  ن���ف���ذت���ه���ا  ال���ت���ي  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
والتطوير  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار  ال�����ش��ارق��ة 
الرفراف” يف  “نزل  “�شروق وهي: 
مليحة  ف��ى  الفاية”  “ونزل  كلباء، 
�شحراء  ف���ى  البداير”  و”واحة 
البداير، وافتتاح كورني�ص خورفكان 
��ل اإ����ش���اف���ة م��ه��م��ة اإىل  وال���ت���ي ت�����ش��كنّ
والبيئي  ال�شياحي  اجلمايل  امل�شهد 
الربنامج  وي�شت�شيف  الإم����ارة.   يف 
الرئي�ص  ال�����ش��رك��ال،  م���روان  ���ش��ع��ادة 
التنفيذي لهيئة ال�شارقة لا�شتثمار 
ف  والتطوير “�شروق”، الذي �شيعرنّ
امل�شاهدين بامل�شاريع ال�شياحية التي 

قامت بها الهيئة، 

التعليم  م�����ص��رية  ل��دف��ع  ج��ه��ود 
قدمًا

حاكم  جهود  على  الربنامج  ويعرج 
التعليم  جم��������الت  يف  ال���������ش����ارق����ة 
اجلامعي، واملنح الدرا�شية التي تقدم 

للتو�شعات  �شموه  واف��ت��ت��اح  للطلبة 
اجلديدة يف مباين الكليات واعان 
م�شت�شفيات  اأربعة  ان�شاء  عن  �شموه 
فيها  اخل������ري������ج������ن  وت������وظ������ي������ف 
امللتقيات  وح�����ش��وره  �شموه  ورع��اي��ة 
تنظمها  ال��ت��ي  وامل���وؤمت���رات  العلمية 

اجلامعات. 
ال���ربن���ام���ج اه��ت��م��ام حاكم  وي������روي 
ال�شارقة يف البيئة املدر�شية والتعليم 
اخلا�ص الذي يوليه �شموه اهتماماً 
اإ�شدار  يف  يتجلى  وك���ب���رياً،  خ��ا���ش��اً 
تنظيم  ب�شاأن  خا�شاً  ق��ان��ون��اً  �شموه 
اخلا�ص،  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
وافتتاح �شموه للمقر اجلديد لهيئة 
وتوجيه  اخلا�ص،  للتعليم  ال�شارقة 
البيئة  ب��ت��ه��ي��ئ��ة  ب��اله��ت��م��ام  ���ش��م��وه 
املدر�شية وجعلها بيئة جاذبة، حيث 
الها�شمي،  �شتتحدث �شعادة حمدثة 
للتعليم  ال�������ش���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������ص 
اخل��ا���ص ع��ن جهود احل��اك��م يف هذا 
املجال.  وينتقل الربنامج ليتحدث 
الإمارة،  يف  الربملانية  التجربة  عن 
دعم  يف  ال���ش��ت�����ش��اري  املجل�ص  ودور 
الإم����ارة  حققتها  ال��ت��ي  الإجن������ازات 
وفق روؤى وتوجيهات �شاحب ال�شمو 
حاكم ال�شارقة، ور�شد �شري العملية 
ال�شت�شاري،  للمجل�ص  النتخابية 
ال��ت��ي قدمها  ال��وا���ش��ع��ة  وامل�����ش��ارك��ة 

الوطني،  العر�ص  ه��ذا  يف  اجلمهور 
بن  من�شور  �شعادة  �شيتحدث  حيث 
القانونية  الدارة  عام  مدير  ن�شار، 
يف مكتب �شمو احلاكم رئي�ص اللجنة 
العليا لنتخابات املجل�ص ال�شت�شاري 

لإمارة ال�شارقة، يف هذا ال�شدد. 

فنون واإبداعات وموروث 
ول����ل����راث وال���ف���ن���ون ن�����ش��ي��ب كبري 
حاكم  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اه��ت��م��ام  م��ن 
الربنامج  ي�شلط  ح��ي��ث  ال�����ش��ارق��ة، 
للعديد  �شموه  رع��اي��ة  على  ال�����ش��وء 
الفنية  الأح�����داث وال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
ال�شارقة  اأي�������ام  م���ث���ل  وامل�������ش���رح���ي���ة 
ال�شحراوي،  وامل�����ش��رح  امل�����ش��رح��ي��ة، 
وافتتاح  لافام  ال�شارقة  ومن�شة 
للفنون  ال�شارقة  لأك��ادمي��ي��ة  �شموه 
الأدائية الأوىل من نوعها يف الوطن 
ورعايته  ���ش��م��وه  وح�����ش��ور  ال��ع��رب��ي 

للمهرجانات ال�شعرية.
ال�شارقة  جهود  ال��ربن��ام��ج  وير�شد 
اختيارها  مت  حيث  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
التابعة  املبدعة  امل��دن  �شبكة  �شمن 
للربية  امل���ت���ح���دة  الأمم  مل��ن��ظ��م��ة 
وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة ال��ي��ون�����ش��ك��و، اإىل 
معهد  “اليون�شكو”  م��ن��ح  ج���ان���ب 
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��راث �شفة م��رك��ز من 
دعم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الثانية  الفئة 
ال�شارقة  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ال�شارقة  كاأيام  الراثية  للفعاليات 
ال��راث��ي��ة واأ���ش��اب��ي��ع ال���راث العاملي 
للراوي،  ال���دويل  ال�شارقة  وملتقى 
وال���ت���ي ي��ت��ح��دث ع��ن��ه��ا ���ش��ع��ادة عبد 
العزيز امل�شلم رئي�ص معهد ال�شارقة 

للراث. 
�شموه  م��ب��ادرات  الربنامج  ويتناول 
املواطنن،  اأو���ش��اع  بدرا�شة  املتعلقة 
التي  والتحديات  امل�شاكل  وير�شد 
مبادرات  جت��ل��ت  ح��ي��ث  ت��واج��ه��ه��م، 
وظيفية  ف���ر����ص  ب����اإي����ج����اد  ����ش���م���وه 
الن�شانية  ول��ل��ح��الت  ل��ل��م��واط��ن��ن 
واعتماد  احل���ك���وم���ي���ة،  اجل���ه���ات  يف 
الجتماعية،  للفئات  زي����ادات  م��ن��ح 
وا����ش���ت���ح���داث ال���وظ���ائ���ف ودرا�����ش����ة 
ك���ل م���واط���ن م���ن مواطني  ح����الت 
غري  م��ن  املتقاعدين  م��ن  ال�شارقة 
ك��م��ا وي�شلط  ال�������ش���ارق���ة.   ح��ك��وم��ة 

الربنامج ال�شوء على اأبرز الأن�شطة 
التي قام بها �شمو ال�شيخ �شلطان بن 
ويل  القا�شمي،  �شلطان  ب��ن  حممد 
و�شمو  ال�شارقة،  نائب حاكم  العهد، 
ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان 
ال�شارقة،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
ال�������ش���م���و حاكم  ����ش���اح���ب  وق���ري���ن���ة 
ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
املجل�ص  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
“ح�شاد  ويختتم  لاأ�شرة.   العلى 
�شريع  ب���ا����ش���ت���ع���را����ص  ال�شارقة” 
ومواكبة  الإع���ام���ي���ة  ل��ل��ت��غ��ط��ي��ات 
والتلفزيون  لاذاعة  ال�شارقة  هيئة 
الأحداث  اأب���رز  تغطية  ودوره���ا يف   ،
الإمارة،  اأقيمت يف  التي  والفعاليات 
عن  خا�ص  فيلم  انتاج  يف  وجهودها 
مدينة خورفكان الذي يروى ق�شة 
مقاومة اأهايل خورفكان لا�شتعمار 
الربنامج  ي��ل��ق��ي  ك��م��ا  ال���ربت���غ���ايل، 
بال�شوء على اإ�شدار �شاحب ال�شمو 
ال�����ش��ارق��ة م��ر���ش��وم��اً يق�شي  ح��اك��م 
لاإذاعة  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
والتلفزيون، اإىل جانب احلديث عن 
ال�شعار  ب��اإط��اق  الهيئة  اح��ت��ف��الت 

والهوية اجلديدة.

قناة الو�صطى من الذيد
ب���دوره���ا ت��ق��دم ق��ن��اة ال��و���ش��ط��ى من 
الذيد، برنامج ح�شاد العام 2019 
ال���ت���ي ت�����روي م���ن خ���ال���ه اأب������رز ما 
ق���دم���ت���ه ال���ق���ن���اة خ�����ال ال����ع����ام من 
بن  م�شامينها  يف  ع��ت  ت��ن��ونّ اأع��م��ال 
والجتماعية،  والثقافية،  الدينية، 
با�شتمالها  وام��ت��ازت  وال��رف��ي��ه��ي��ة، 
نوعية  اإع���ام���ي���ة  ع��ل��ى حم���ت���وي���ات 
هادفة وجاذبة لعبت دوراً يف الرتقاء 
بذائقة امل�شاهدين، وعك�شت م�شرية 
والثقافية  احل�������ش���اري���ة  ال��ن��ه�����ش��ة 

املتطورة التي تعي�شها الإمارة ودولة 
ف القناة من خال  الإم��ارات. وتعرنّ
املتميزة  براجمها  ببع�ص  احل�شاد 
“يوميات  ال�شباحي  الربنامج  مثل 
باقة  م  ي����ق����دنّ ال�������ذي  الو�شطى”، 
الجتماعية  الفقرات  من  متكاملة 
جانب  اإىل  وال����راث����ي����ة،  وال��ب��ي��ئ��ة 
موا�شيع تهم جميع افراد املجتمع، 
ميتاز  ال�����ذي  “بقعة”،  وب���رن���ام���ج 
ب��اأ���ش��ل��وب م��ت��م��ي��ز ح��ي��ث ي��ت��ن��اول يف 
بقاع  اإح��دى  حلقاته،  من  حلقة  كل 
انها  �شكنّ ويحاور  الو�شطى،  املنطقة 
خ  وي��ل��ت��ق��ي ك��ب��ار ال�����ش��ننّ ف��ي��ه��ا، وي����وؤرنّ
ق للمكانة التاريخية للمنطقة  ويوثنّ

وما متتاز به من طبيعة خابة.
القناة من خال ح�شادها  وتر�شد 
يهتم  ال���ذي  الإبل”،  “اأهل  ب��رام��ج 
بكل اأ�شرارها وتفا�شيلها وما يتعلق 
بها من اإجراءات طبية و�شحية اإىل 
ال�شباقات،  يف  دوره����ا  ر���ش��د  ج��ان��ب 
ك��م��ا ت��ق��دم ال��ق��ن��اة ب��رن��ام��ج “مزارع 
املتابعن يف  ياأخذ  الو�شطى” ال��ذي 
جولة حول احلقول، ير�شد يوميات 
املزارعن واأ�شاليب ح�شادهم وجني 
برنامج  وي���ت���ن���اول  حم��ا���ش��ي��ل��ه��م.  
احل�شاد ذكريات املا�شي العريق عرب 
ف  برنامج “�شوالف لول” الذي يعرنّ
وطبيعة  ال�شابق  يف  العي�ص  ب�شنوات 
اأهايل  تعاي�ص  وكيف  البادية  حياة 
املنطقة مع الظروف املحيطة بهم، 
كما ي�شتعر�ص ما قدمته القناة من 
الدين  تعاليم  عك�شت  دينية  برامج 
ومنجزات  ور����ش���ائ���ل���ه،  الإ����ش���ام���ي 
ج���ان���ب  اإىل  امل�������ش���ل���م���ن،  ع����ل����م����اء 
املا�شي  امل��راأة بن  ا�شتعرا�شه حلياة 
املوؤثر يف املجتمع  واحلا�شر ودورها 
عرب برنامج “قهوة ال�شحى”، وهو 
ف  ع���ب���ارة ع���ن ج��ل�����ش��ة ن�����ش��ائ��ي��ة تعرنّ

مبكانة املراأة الريادية. 
وي������ق������دم ح���������ش����اد ال����و�����ش����ط����ى ما 
الجتماعية  ال��ربام��ج  ا�شتعر�شته 
و”هوايات  البدو”،  “زاد  م���ث���ل 
ن�شتطيع”  و”نعم  ومقتنيات”، 
وبرنامج  الإعاقة،  لذوي  املخ�ش�ص 
يروي  ال��ذي  الو�شطى”  “فعاليات 
اأهم التغطيات التي قامت بها القناة 
التي  املنا�شبات  على �شعيد خمتلف 

اأقيمت يف الإمارة. 

اإعالمي  �صرد  ال�صرقية..  قناة 
متميز خالل عام

ال�شرقية  ق��ن��اة  ت��ق��دم  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
الذي  ال�شرقية”،  “ح�شاد  برنامج 
الكبري  الإع����ام����ي  ال�����دور  ي��ت��ن��اول 
ت���واج���ده���ا  ل���ل���ق���ن���اة يف  وامل�����ح�����وري 
اأهم  �شعيد  على  الفاعل  الإعامي 
املنطقة  ���ش��ه��دت��ه��ا  ال��ت��ي  الأح������داث 
كانت  والتي  العام،  خ��ال  ال�شرقية 
متواجدة رفقة طواقمها يف منا�شبات 

جمتمعية وثقافية متنوعة. 
اأب����رز م��ا واكبته  وي��ق��دم ال��ربن��ام��ج 
ال���ق���ن���اة م���ن اأح�������داث اأب����رزه����ا اأي����ام 
كلباء،  مدينة  يف  الراثية  ال�شارقة 
مدينة  يف  الراثية  ال�شارقة  واأي���ام 
الراثية  ال�شارقة  واأي��ام  خورفكان، 
جانب  اإىل  احل�����ش��ن،  دب��ا  مدينة  يف 
ح�شورها اأثناء افتتاح �شاحب ال�شمو 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة مل�����ش��روع��ات مدينة 
ملهرجانات  وت��غ��ط��ي��ت��ه��ا  خ���ورف���ك���ان، 
ودبا  الق�شرية،  للم�شرحيات  كلباء 
احل�����ش��ن ل��ل��م�����ش��رح ال��ث��ن��ائ��ي، ودب���ا 
الثالثة،  ال����دورة  ال��ث��ق��ايف،  احل�����ش��ن 
كلباء  ملهرجانات  نقلها  اإىل  اإ�شافة 
وخ��ورف��ك��ان ال��ث��ق��اف��ي��ة، واأي����ام وادي 
احل���ل���و ل��ل�����ش��ل��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة، ال�����دورة 

الرابعة.
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                      يف �لتنفيذ رقم  4852/2019/209 تنفيذ عمايل  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوىالعمالية رقم 5٢5/٢٠19 عمايل 

جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ بها وقدره )3٠7٢ درهم( 
طالب الإعان : دار الأ�شالة لإدارة الفعاليات - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب 
وكيل   : بالق�شية  - �شفته  ال�شعيدي  : عبداهلل عبدالرحمن حممد  التنفيذ وميثله 
املطلوب اإعانه : 1- �شاره قتيبة يا�شن العزاوي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - 
جمهويل حمل الإقامة  مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3٠7٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12818 بتاريخ 2019/12/29   

�عالن بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 4422/2019/16 جتاري جزئي   

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )6٠٠3٠17 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 

طالب الإعان : البحار ال�شبع لتاأجري احلافات - �ص ذ م م  - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله 
بي جي   -1  : اإعانه  املطلوب  وكيل    : بالق�شية  �شفته   - املطوع  عبدالرحمن ح�شن حممد   :
الإقامة   : مدعي عليه - جمهول حمل  بالق�شية  - �شفته  م  م  ذ  �ص   - للمقاولت  ا���ص اخلليج 
مو�شوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢٠19/1٢/٢3 يف الدعوى 
املذكورة اأعاه ل�شالح/ البحار ال�شبع لتاأجري احلافات - �ص ذ م م  بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )6٠٠3٠.37 �شتون الف وثاثون درهما و�شبعة وثاثون فل�شا والفائدة 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ ٢٠19/4/11 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شاريف ومبلغ 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة - وام:

بداأت جمعية ال�شارقة اخلريية تلقي 
طلبات امل�شاركن يف الن�شخة ال�شابعة 
الذي  اجلماعي  العر�ص  م�شروع  من 
بالتعاون  املقبل  العام  تعتزم تنظيمه 
م�����ع امل���ج���ل�������ص ال����ب����ل����دي ل���ب���ل���دي���ة و 
عر�ص  �شعار  حت��ت  خ��ورف��ك��ان  مدينة 
���ش��ارق��ة اخل���ري 7 وا���ش��ع��ة ع���ددا من 
للجنة  يت�شنى  ح��ت��ى  الإ����ش���راط���ات 
والوقوف  ال��ط��ل��ب��ات  درا����ش���ة  امل��ك��ل��ف��ة 

على الفئات الأكر ا�شتحقاقا.
واأك�������د ع����ب����داهلل ���ش��ل��ط��ان ب����ن خ����ادم 
اأن  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
م�شروع  م����ن  ال�������ش���اب���ع���ة  ال��ن�����ش��خ��ة 

ي��ج�����ش��د معاين  ال���ع���ر����ص اجل���م���اع���ي 
الولء والنتماء و ي�شهم ب�شكل فعال 
اأ�شا�ص  الأ���ش��رة على  ب��ن��اء  وم��وؤث��ر يف 

اجتماعي مرابط لتنعم بال�شتقرار 
قلوب  يف  ال���ث���ق���ة  وي�������زرع  ال��ن��ف�����ش��ي 
ال�شباب املقبلن على الزواج و يقوي 
ترابطهم ويعزز انتماءهم لوطنهم و 
يعد مبثابة مكرمة اجتماعية هدفها 
اإعانة ال�شباب املقبلن على الزواج يف 

بناء اأ�شرة م�شتقرة .
على  ح��ري�����ش��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اإن  وق�����ال 
اجلماعي  ال��ع��ر���ص  م�����ش��روع  ت��ن��ف��ي��ذ 
ب�������ش���ك���ل ����ش���ن���وي م����واك����ب����ة ل���ن���ه���ج و 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة 
اأمل  لل�شباب  دع��م��ا  ال�����ش��دد  ه���ذا  يف 

امل�شتقبل.

•• الفجر-اأ�شامة عبد املق�شود:

الر�شيدة  القيادة  اإع��ان  مع  تزامنا 
ال�����ع�����ام ال������ق������ادم ع������ام ال����ش���ت���ع���داد 
الفرة  ت��ت��ط��ل��ب��ه  وم����ا  ل��ل��خ��م�����ش��ن، 
اأف�����راد املجتمع  ت��ك��ات��ف ج��م��ي��ع  م��ن 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ه����دف الأ�����ش����م����ى وهو 
دول  مقدمة  يف  الإم����ارات  ا�شتمرار 
العامل، ومواكبة لاأجندة الوطنية، 
الفنان عادل احل��اوي �شرورة  اأكد 
ت�شافر جميع فئات املجتمع لت�شكيل 
�شتى  يف  ل��ل��دول��ة  الذهنية  ال�����ش��ورة 
املجالت التى تعزز الهوية الوطنية 
والتعاي�ص  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  وت��ع��م��ق 

ال�شلمي.
الفنان  اإع�������ان  خ�����ال  ذل�����ك  ج�����اء 
ال�شامل عادل احلاوي عن اقراب 
فيلمه  �شيناريو  كتابة  م��ن  انتهائه 
اجلديد “ اأنا يو�شف” الذي يطرح 
اأ�شحاب  فيه الدور اليجابي لدمج 

الهمم يف املجتمع.
واأ������ش�����اف ال���ف���ن���ان ال�������ش���ام���ل ع����ادل 

احلاوي منذ قيام الدولة على يد 
ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����ص امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ 
“طيب  نهيان   اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
اإىل  املوؤ�ش�شن،  ثراه” واإخ��وان��ه  اهلل 
الن�شيج  ع��ل��ى  ال��ي��وم وق���د ح��ر���ش��وا 
ال����ع����ام ب���دم���ج اأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م يف 
لهم  المكانيات  وت�شخري  املجتمع 
احلياة  وم�����ش��اع��دات��ه��م يف مم��ار���ش��ة 
تخ�شي�ص  خ����ال  م���ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
مهيئة  واأماكن  ت�شتوعبهم  وظائف 
ل����ه����م، وذل�������ك ل��ت��ن��م��ي��ة ق���درات���ه���م 
التنمية  يف  م���ن���ه���ا  وال�����ش����ت����ف����ادة 
وال��ت��ط��وي��ر، ك��م��ا ���ش��ار ع��ل��ى نهجه 
خليفة  ال�������ش���ي���خ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شاحب  وب����دع����م  اهلل”  “حفظه 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم،  اآل 
دبي”  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب  رع��اه 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

تنميتهم  يف  اأ���ش��ه��م  مم���ا  امل�����ش��ل��ح��ة، 
ال��ذات��ي��ة وح�����ش��ول��ه��م ع��ل��ى مراتب 
الأن�شطة  خم���ت���ل���ف  يف  م���ت���ق���دم���ة 

الفكرية والريا�شية.
اأ�شار  يو�شف”  “اأنا  ق�����ش��ة  وح����ول 
ال���ف���ن���ان ال�����ش��ام��ل ع�����ادل احل����اوي 
من  واح����دة  تعترب  ال��ق�����ش��ة  اأن  اإىل 
���ش��ل�����ش��ل��ة م����وؤل����ف����ات حت�����ت ع���ن���وان 
من  امل�شتوحاة  الدهر”  “خواطر 
لبطل  حقيقية  وممار�شات  حكايات 
ب�شدد  يو�شف” ونحن  “ اأن��ا  ق�شة 

ت��ك��وي��ن ف��ري��ق ال��ع��م��ل وو���ش��ع خطة 
ور�ص  م��ن  ع��دد  ت�شم  ا�شراتيجية 
ذهني  ع�������ش���ف  وج���ل�������ش���ات  ال���ع���م���ل 
ال��ع��ام يف حتويلها  ل��ت��ح��دي��د اخل���ط 
من  الن��ت��ه��اء  ف��ور  �شينمائي  لفيلم 
الكتابة ليكون هو الأول يف مناق�شة 
ال��ه��م��م والقاء  اأ���ش��ح��اب  اي��ج��اب��ي��ات 
النف�شية  العوامل  اأه��م  على  ال�شوء 
يف  املجتمع  ودور  ب��ه��وؤلء  املحيطة 
باأ�شلوب  وا�شتيعابهم  اأفكارهم  تبني 

ح�شاري متقدم. 
واأفاد الفنان ال�شامل عادل احلاوي 
باأن كتابة �شيناريو فيلم “اأنا يو�شف” 
ملا  وقتا طويا وجمهود كبري  اخ��ذ 
الروؤية  حتديد  من  الن�ص  يتطلبه 
الق�شة  لبطل  واجل�شدية  النف�شية 
املراجع  من  العديد  على  عكف  كما 
ذات ال�شلة لدرا�شة اللغة احلقيقية 
ال���ت���ى مت���ار����ش���ه���ا ه�����ذه ال���ف���ئ���ة من 
املراقبة  عن  ف�شا  الهمم  اأ�شحاب 
ودور  اليومية  للممارا�شات  احلثيثة 
للتعامل  امل��ح��ي��ط��ة  وال��ب��ي��ئ��ة  الأه����ل 

الفكرة  لتو�شيل  الق�شة  بطل  م��ع 
انتباه  ول��ف��ت  جم��ت��م��ع��ي��ة  ك��ر���ش��ال��ة 
اجلميع لكيفية التعامل مع اأ�شحاب 
الهمم على اأر�ص الواقع، حيث يركز 
على الرف�ص والقبول بن التعاطف 
والف�شل  الدمج  بن  وال�شت�شعاف 
حال  وك��اأن  والتجاهل  التعامل  بن 
ل�����ش��ان��ه ي���ق���ول م���ن ل ي��ع��رف��ن��ي ل 
باحليوي  مفعم  ان���ه  رغ���م  ي��ق��درين 
يجتاج ملن يفهمه. واأو�شح احلاوي 
اأن الق�شة ج�شدت اأ�شحاب الهمم يف 
تعاين من  التى  الفئات  واح��دة من 
ومهمة  ال��ت��وا���ش��ل  ف��ن  ادراك  ع���دم 
ابراز  كتابتها  من  وال��ه��دف  الق�شة 
ج��ان��ب م��ن ح��ي��ات��ه��م ال��ت��ى مي��ر بها 
ور�شالته  فكرته  لتو�شيل  ال�شخ�ص 
املجتمع  ت��ث��ق��ي��ف  ي��ت��ط��ل��ب  وه�������ذا 
يف  �شركائنا  ب��اح��ت��ي��اج��ات  وت��وع��ي��ت��ه 
القدرة على  لديهم  والذين  الوطن 
العطاء والتنمية والتطور كما ياأمل 
باأن يكون ال�شيناريو منوذجاً ُيحتَذى 

به يف العمل الوطني املتميز. 

•• دبي-وام:

وقعت وزارة ال�شحة و وقاية املجتمع 
جاك�شو  �شركة  مع  تفاهم  مذكرة 
اإطار  لو�شع   gsk ك��اي��ن  �شميث 
عمل ر�شمي للتعاون بن الطرفن 
العاجية  البتكارات  تعزيز  بهدف 
لأمرا�ص الربو و الن�شداد الرئوي 
املزمن وحت�شن جودة حياة املر�شى 
واتباع اأ�شاليب الوقاية ال�شحيحة، 
ملخت�شي  التدريب  برامج  وتطوير 
م�شت�شفيات  يف  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
ال��وزارة و مراكز الرعاية ال�شحية 

وفق امل�شتجدات العلمية.
تت�شمن املذكرة اإطاق “ اأكادميية 
ال�شيدلة الفرا�شية “ التي متثل 
من�شة الكرونية معتمدة للتعليم 
امل�����ش��ت��م��ر م��ه��م��ت��ه��ا توفري  ال��ط��ب��ي 
التي  والأدوات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل�����واد 
اأمرا�ص  لفهم  ال�شيادلة  يحتاجها 
اجلهاز التنف�شي و حالته املختلفة 
و تطوير منهج متعدد التخ�ش�شات 
التنف�شي  اجل��ه��از  مر�شى  لرعاية 
الإم����������ارات  وع����اج����ه����م يف دول�������ة 
العربية املتحدة ا�شتناداً اإىل الإطار 
العام الذي حتدده املعايري العاملية 

املرعية يف هذا املجال.
مقر  يف  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  وق�����ع 

الدكتور  ����ش���ع���ادة  ب���دب���ي  ال���������وزارة 
امل�شاعد  الوكيل  ال�شركال  يو�شف 
ال�شحة  وزارة  امل�شت�شفيات  لقطاع 
ووقاية املجتمع و �شامح الفنجري 
“جاك�شو  ل�����ش��رك��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
اخلليج  منطقة  كاين” -  �شميث 

العربي .
ال���دك���ت���ور ي��و���ش��ف حممد  اأ����ش���ار  و 
مذكرة  ت��وق��ي��ع  اأن  اإىل  ال�����ش��رك��ال 
اجلهود  اإط�����ار  يف  ي���اأت���ي  ال��ت��ف��اه��م 
املتوا�شلة التي تبذلها وزارة ال�شحة 
البتكار  لتعزيز  املجتمع  ووق��اي��ة 

ملر�شى  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  مبجال 
م�شتوى  ورف����ع  التنف�شي  اجل��ه��از 
الربو  مب���ر����ص  ال�����ش��ح��ي  ال���وع���ي 
والن�����ش��داد ال��رئ��وي امل��زم��ن ورفع 
قدرات الأطباء و اأخ�شائي الرعاية 
ت�شخي�ص  ح���ي���ث  م����ن  ال�����ش��ح��ي��ة 
امل���ر����ص واإدارت��������ه وع���اج���ه وذل���ك 
املوؤ�شرات  ن��ت��ائ��ج  ت��ط��وي��ر  اإط����ار  يف 
ال���وط���ن���ي���ة يف جم�����ال الأم�����را������ص 
لتحقيق  وامل����زم����ن����ة  ال��ت��ن��ف�����ش��ي��ة 
اأهداف الأجندة الوطنية 2021. 
ال��ت��ف��اه��م مع  اأن م��ذك��رة  واأ����ش���اف 

“ جاك�شو �شميث كاين”  �شركة 
ت��ت�����ش��م��ن ال���ق���ي���ام مب��ج��م��وع��ة من 
الأن�������ش���ط���ة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى دول����ة 
الإم���������ارات وت�����ش��ج��ي��ع الب���ت���ك���ار يف 
جمالت تقدمي اخلدمات ال�شحية 
وال���ع���اج���ي���ة لأم������را�������ص اجل���ه���از 
جمموعة  تنظيم  منها  التنف�شي 
العلمية لأخ�شائي  املحا�شرات  من 
الرعاية ال�شحية والأطباء ملناق�شة 
مر�ص  ح��ول  العلمية  امل�شتجدات 
الربو والن�شداد الرئوي .. م�شريا 
ال�شركات  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأهمية  اإىل 

لارتقاء  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
ال�شحية  الرعاية  وج���ودة  بنوعية 
ال�شحية  امل���ن���ظ���وم���ة  وت����ط����وي����ر 

والتاأهيل امل�شتمر للكوادر الطبية.
الفنجري  �شامح  اأع��رب  جهته  من 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 
لتح�شن  املجتمع  وقاية  و  ال�شحة 
حياة املر�شى والركيز على تطوير 
لأكرب  وتوفريها  املبتكرة  الأدوي���ة 
قطاع من املر�شى وتوفري خيارات 
الإن�شداد  و  الربو  ملر�شى  عاجية 

الرئوي املزمن يف دولة الإمارات .

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

دائرة  رئ��ي�����ص  اخل��اط��ري  اأح��م��د حم��م��د  امل�شت�شار  اط��ل��ع 
العام  النائب  حميمد  �شعيد  ح�شن  وامل�شت�شار  املحاكم، 
الكلية،  للنيابة  العام  املحامي  مالك  اآل  ورا�شد  بالإمارة 
�شرطة  عمليات  غرفة  اإل��ي��ه  و�شلت  ال��ذي  التطور  على 
راأ�ص اخليمة املجهزة باأف�شل الأنظمة الذكية والأجهزة 

احلديثة .
جاء ذلك خال زيارة تفقدية قاموا بها لغرفة العمليات 
برفقة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام 
�شري  اآل��ي��ة  على  خالها  اط��ل��ع��وا  اخل��ي��م��ة،  راأ����ص  �شرطة 
الباغات  وتلقي  ا�شتقبال  وكيفية  الغرفة‘  يف  العمل 
�شرعة  باأٌق�شى  املعنية  الخت�شا�ص  جل��ه��ات  وحتويلها 
ممكنة بالعتماد على الأنظمة، والأجهزة احلديثة التي 

ت�شاهي اأف�شل امل�شتويات العاملية.
واملتابعة  املتوا�شل  الدعم  اأهمية  النعيمي  ال��ل��واء  واأك��د 
راأ�ص  ل�شرطة  العامة  القيادة  بها  حتظى  التي  امل�شتمرة 
�شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل  اخليمة من 

اخليمة،  راأ�����ص  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي 
عهد  ويل  القا�شمي  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  وم��ن 
الإمارة، يف تطوير العمل والأداء ال�شرطي والأمني على 
حد �شواء، مبا يدفع باجتاه حتقيق روؤى واأه��داف وزارة 

الداخلية الإ�شراتيجية .
ال�شيوف بح�شور  راأ���ص اخليمة  �شرطة  قائد عام  وق��دم 
العام،  القائد  نائب  احل��دي��دي  خمي�ص  ع��ب��داهلل  العميد 
وال��ع��م��ي��د ع���ب���داهلل ع��ل��ي م��ن��خ�����ص م��دي��ر ع���ام العمليات 
عام  مدير  الدرمكي  �شلطان  �شامل  والعميد  ال�شرطية، 
التطويرية  الأن��ظ��م��ة  على  ب��الإن��اب��ة  امل��رك��زي��ة  العمليات 
املركزية،  العمليات  غ��رف��ة  �شهدتها  ال��ت��ي  والتحديثية 
وعززت  للجمهور  خدمية  اجن���ازات  تقدمي  م��ن  ومكنت 
باأنظمتها  العمليات  غرفة  ولعبت  معهم  التوا�شل  من 
وتقنياتها احلديثة واملتطورة دورا �شاهم يف حتويل راأ�ص 
اخليمة اإىل اإمارة ذكية تتم مراقبتها بوا�شطة كامريات 
املراقبة ذات الدقة واجلودة العالية مما �شي�شهم بدوره يف 
تعزيز الأمن والأمان و�شبط اجلرمية وتعزيز ال�شامة 

على الطرقات. 

•• دبي-الفجر 

القائد  امل����ري،  اهلل خليفة  ع��ب��د  ال���ل���واء  ���ش��ع��ادة  ت���راأ����ص 
القيادات  ملجل�ص  ال��دوري  الجتماع  دبي،  ل�شرطة  العام 
العامة  الإدارة  يف  وذل���ك  دب���ي،  ���ش��رط��ة  يف  التنفيذية 
اللواء عبد اهلل  للتحريات واملباحث اجلنائية، بح�شور 
العمليات  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  القائد  م�شاعد  الغيثي،  علي 
بالوكالة، واللواء املهند�ص كامل بطي ال�شويدي، مدير 
العامة  الإدارات  وم��دي��ري  للعمليات،  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
حيث  دب��ي،  �شرطة  جمال�ص  وممثلي  ال�شرطة  وم��راك��ز 
والربامج  ال�شابق  الجتماع  ق��رارات  املجتمعون  ناق�ص 
واخلطط املطروحة للتنفيذ واآخر امل�شتجدات الإدارية.

زيارة  تقرير  وهي  مو�شوعات،  �شبعة  الجتماع  وناق�ص 
املوؤمتر ال�شنوي العاملي التا�شع ل�شرطة K9 يف الوليات 
فرانكفورت  مطار  زي���ارة  وتقرير  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة 
الدويل ومطار لندن هيرو الدويل، ودرا�شة �شغوطات 
العمل ب�شرطة دبي، وعر�ص منوذج املرا�شات اجلديد، 
وامل�شاريع البتكارية يف �شرطة دبي، اإ�شافة اإىل موؤمتر 

اجلمعية الدولية لقادة ال�شرطة لعام 2019. 
وا�شتعر�شت الإدارة العامة لل�شوؤون الإدارية 90م�شروعاً 
ابتكارياً مت تطبيقه يف القيادة العامة ل�شرطة دبي خال 
اخلدمات  تطوير  يف  اأ�شهمت  والتي  املا�شية،  �شنوات   3
ا�شتحداث  خ���ال  م��ن  ال��ق��وة،  م�شتوى  ع��ل��ى  املختلفة 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ذك��ي��ة واإط�����اق م���ب���ادرات م��ب��ت��ك��رة لتطوير 

منظومة العمل الإداري وال�شرطي واجلنائي. 
ونوه �شعادة اللواء عبداهلل خليفة املري يف اآخر اجتماع 
الإدارات  ج��ه��ود  اإىل  اجل����اري  ال��ع��ام  خ���ال  للمجل�ص 
بجزيل  لكم  قائا” اأتقدم  وال��ري��ادة  التميز  يف  العامة 
ال�شكر على جهودكم ومثابرتكم وحر�شكم على العمل 
الأداء  املوؤ�شرات  وحتقيق  الإدارات  تطوير  يف  اأ�شهم  ما 
املطلوبة، وامل�شتهدفات والتغلب على التحديات، متمنياً 
اإجن����ازات كبرية بحجم  فيه  تتحقق  ج��دي��دا  ع��ام��اً  لكم 
اجلهود املبذولة.« واأكد اأن �شرطة دبي �شت�شعى يف العام 
يف  ل�شجلها  ي�شاف  اأخ��رى  اإجن���ازات  حتقيق  اإىل  املقبل 
خمتلف املجالت حتقيقاً لتطلعات وروؤية القيادة العليا 

يف تطوير اخلدمات احلكومية.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اأ�شاد ال�شيخ �شقر بن خالد بن حميد القا�شمي رئي�ص جمل�ص 
اإدارة موؤ�ش�شة راأ�ص اخليمة للقراآن الكرمي مب�شاركة عدد كبري 

من اجلن�شيات  يف جائزة راأ�ص اخليمة للقراآن الكرمي.
وقال القا�شمي اإن م�شاركة حفظة القراآن الكرمي يف م�شابقات 
ال��ق��ل��وب، م�شيدا  ال��ف��رح��ة وال�����ش��رور يف  اجل��ائ��زة تبعث ع��ل��ى 
الت�شامح والتعاي�ص والعناية  الإم��ارات يف تعزيز  بجهود دولة 
الكرمي،  ال��ق��راآن  حفظ  اأهمية  وغ��ر���ص  القراآنية  بامل�شابقات 
م�شريا اإىل اأن م�شاركة املت�شابقن واملت�شابقات من اجلن�شيات 
كتاب  اأعظم  وتناف�شهم على  امل�شمار اجلليل  املختلفة يف هذا 
راأ���ص اخليمة  الكرمي يعد جناحا كبريا جلائزة  ال��ق��راآن  وه��و 
النجاحات  حتقيق  يف  مل�شريتها  وت��ت��وي��ج��ا  ال��ك��رمي،  ل��ل��ق��راآن 
لرفع ا�شم الإمارات عاليا يف هذا امليدان املبارك. واأعلن اأحمد 
حممد ال�شحي مدير عام موؤ�ش�شة راأ�ص اخليمة للقران الكرمي 

وعلومه عن اإح�شائيات جائزة راأ�ص اخليمة للقراآن الكرمي يف 
دورتها احلالية الع�شرين، والتي احتوت 1600 مت�شابقا من 
 59 ومب�شاركة  العمرية،  الفئات  خمتلف  من  اجلن�شن  كا 
اإىل  بذلك  لتنطلق اجلائزة  العامل،  دول  جن�شية من خمتلف 
هذا  اأن  اإىل  ال�شحي  اأحمد  واأ���ش��ار  اإليها،  تهدف  التي  العاملية 
اإليه اجلائزة  الرقم القيا�شي يف عدد اجلن�شيات الذي و�شلت 

لأول مرة يفتح اآفاقا وا�شعة يف �شماء الإبداع والتميز.
م�شابقات  ت�شع  خ�ش�شت  اجل��ائ��زة  ب��اأن  ال�شحي  اأح��م��د  واأف���اد 
القراآن  م�شابقة  منها  املجتمع،  و�شرائح  فئات  جميع  تخدم 
داود،  اآل  م��زام��ري  وم�شابقة  الن�شائية،  وامل�شابقات  ال��ك��رمي، 
وم�شابقة احلديث ال�شريف، وغريها، كما ا�شتحدثت اجلائزة 
للقراآن  اخليمة  راأ���ص  موؤ�ش�شة  مبوظفي  خا�شا  جديدا  فرعا 
الكرمي والذي اأتى تلبية لرغبتهم وت�شجيعا لهم ليعم النفع 

واخلري على اجلميع.
واأ�شار اأحمد �شبيعان اأمن عام اجلائزة ورئي�ص اللجنة العليا 

املنظمة اإىل اأن اأعداد اجلن�شيات تزداد عاما بعد عام، مما يدل 
على الإقبال امل�شتمر على جائزة راأ�ص اخليمة للقراآن الكرمي 
من خمتلف الفئات وال�شرائح، مبينا اأن م�شاركة 59 جن�شية 
دولة  يف  الت�شامح  ثمرات  من  هي  العامل  بلدان  خمتلف  من 
عاماً   2019 عام  خ�ش�شت  التي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
وازدهار  واأم��ان  اأم��ن  واح��ة  اأن تكون  للت�شامح، وحر�شت على 
ل��ل��م��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن ع��ل��ى اأر���ش��ه��ا م���ن خم��ت��ل��ف البلدان 
وان�شجام  وئ��ام  يف  معا  جميعا  يعي�شون  وال��ذي��ن  واجلن�شيات، 

وت�شامح.
ومت�شابقة  مت�شابقا   979 اختبار  مت  ب��اأن��ه  �شبيعان  واأو���ش��ح 
و�شيتم  التمهيدية،  1600 مت�شابق يف الختبارات  اأ�شل  من 
الهمم  اأ�شحاب  م�شابقة  ت�شتمل  التي  املتبقية  الفئات  اختبار 
يف  والإ�شاحية  العقابية  املوؤ�ش�شات  ونزلء  اجلدد  وامل�شلمن 
يف  تبداأ  النهائية  الختبارات  ب��اأن  واأف��اد  لهم،  خم�ش�شة  اأي��ام 

منت�شف فرباير، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

•• اأبوظبي-وام:

تفاهم  مذكرة  فزعة  الداخلية  ب���وزارة  الجتماعي  التكافل  �شندوق  وق��ع 
اأ�شرة  م�شرك مع جمعية الإمارات للرايثلون يح�شل مبوجبها منت�شبو 
ري��ا���ش��ة ال��راي��ث��ل��ون يف دول���ة الإم����ارات م��ن لع��ب��ن و م��درب��ن و اإداري���ن 
توؤمن  التي  فزعة  بطاقة  على  اجلمعية  يف  كاأع�شاء  اأ�شماوؤهم  املقيدة  من 
خ�شومات مالية عند ا�شتخدامها يف بادرة توؤكد التعاون املثمر بن اجلهتن 

ومبا ي�شهم يف خدمة الريا�شة الإماراتية.
و تت�شمن املذكرة و�شع �شعار “ ترايثلون الإمارات” على بطاقة “ فزعة 
على منت�شبي اللعبة يف الإمارات بدعم ورعاية من  توزيعها  �شيتم  “ التي 

الإم����ارات  جلمعية  ال��داخ��ل��ي��ة  ل����وزارة  الج��ت��م��اع��ي  التكافل  ���ش��ن��دوق  قبل 
للرايثلون. ويف هذا ال�شياق اأثنى �شعادة خالد عبد الكرمي الفهيم رئي�ص 
باأنها مبادرة  التفاهم و و�شفها  الإم��ارات للرايثلون على مذكرة  جمعية 
الجتماعي  التكافل  ل�شندوق  املميز  ال��دور  توؤكد  هادفة  وريا�شية  وطنية 
اأ�شرة  اأن �شمول  م��وؤك��دا  الإم���ارات  اأب��ن��اء جمتمع  دع��م  الداخلية يف  ل���وزارة 
والرعاية  والتميز  التقدير  يعك�ص  فزعة  ببطاقة  الإم��ارات  يف  الرايثلون 
�شندوق  على  للقائمن  والتقدير  بال�شكر  وتقدم  الريا�شة  هذه  ملمار�شي 

التكافل ملا يقدمونه من دعم يخدم ريا�شيي الرايثلون ب�شكل مميز.
بدوره عرب املقدم اأحمد حممد بوهارون ع�شو جمل�ص الإدارة املدير العام 
مع  التفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع  �شعادته  ع��ن  الجتماعي  التكافل  ل�شندوق 

ترايثلون الإم��ارات كجهة ريا�شية يف الإم��ارات حت�شل على املميزات التي 
احلر�ص  �شمن  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا   .. “فزعة” حلامليها  بطاقة  متنحها 
وتو�شيع مظلة  الجتماعي  والتكافل  العطاء  تاأ�شيل وغر�ص مفاهيم  على 

امل�شتفيدين من اخلدمات التكافلية التي يقدمها “ال�شندوق ».
بدورها اأكدت اأ�شماء يو�شف اجلناحي ع�شو جمل�ص اإدارة اجلمعية اأن هذه 
دافعا  تعترب  مادية  وح��واف��ز  معنوية  مكا�شب  من  تت�شمنها  ما  و  امل��ذك��رة 
 “ ممثلو  اأب���داه  ال��ذي  الكبري  التعاون  مثمنة  للريا�شين..  مهما  معنويا 
التي يتمتعون  يوؤكد الحرافية  امل��ب��ادرة و هو ما  اأج��ل جن��اح  فزعة” من 
بها وحر�شهم على امل�شاركة يف ن�شر الريا�شة وت�شجيع اأفراد املجتمع على 

ممار�شتها وجعلها ا�شلوب حياة.

فزعة و تر�يثلون �لإمار�ت يوقعان مذكرة تفاهم

خالد بن حميد: م�صابقة راأ�س اخليمة  للقراآن الكرمي تعزز ت�صامح الإمارات  

�لع�سرين دورتها  يف  �جلائزة  مناف�سات  تخو�س  جن�سية   59

عادل �حلالوي يكتب )�أنا يو�سف( �أول �سيناريو 
�إمار�تي يناق�س طموح و�آمال �أ�سحاب �لهمم

�ل�سحة توقع مذكرة تفاهم مع 
جالك�سو �سميث كالين

راأ�س اخليمة ذكية اأمنيا 

قيادة حماكم ر�أ�س �خليمة تتفقد تقنية غرفة عمليات �ل�سرطة 

قائد عام �سرطة دبي يرت�أ�س �جتماع جمل�س �لقياد�ت �لتنفيذية

خريية �ل�سارقة تبد�أ تلقي طلبات �مل�ساركني يف �لعر�س �جلماعي �ل�7
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ف������ازت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
املخاطر  لإدارة  ال��دول��ي��ة  ب��اجل��ائ��زة 
الربيطانية   CIR جم���ل���ة  م����ن 
ا�شتمرارية  جم���ال  يف  املتخ�ش�شة 

الأعمال والتاأمن واملخاطر.
الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  وق��ال 
التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�شو 
يعك�ص  دب���ي..  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
الدور  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على  ح�شولنا 
املخاطر  اإدارة  ت���وؤدي���ه  ال����ذي  امل��ه��م 
وا�شتمرارية  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  وامل���رون���ة 
هيئة  روؤي�������ة  حت��ق��ي��ق  يف  الأع�����م�����ال 
رائدة  كموؤ�ش�شة  دبي  ومياه  كهرباء 
ع��امل��ي��ا م�����ش��ت��دام��ة وم��ب��ت��ك��رة.. كما 
تدعم جهود الهيئة لتنفيذ توجيهات 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����ص جمل�ص 
امل�شتقبل  ل���ش��ت�����ش��راف  اهلل  رع�����اه 
التغريات  مل���واك���ب���ة  وال�����ش����ت����ع����داد 

ال�شريعة التي ن�شهدها اليوم.
نظاما  تتبنى  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ����ش���اف 
وامل���رون���ة  امل���خ���اط���ر  لإدارة  دق��ي��ق��ا 
وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��رون��ت��ه��ا من 
للتنبوؤ  ق���درات���ه���ا  ت���ط���وي���ر  خ�����ال 

للتغيريات  وال���ش��ت��ع��داد  ب��امل��خ��اط��ر 
وذلك ل�شمان ا�شتمرارية الأعمال.. 
ب��ي��ئ��ة عملها  ب��ت��ك��ي��ي��ف  ت���ق���وم  ك���م���ا 
ال�شراتيجيات  ل��دع��م  وعملياتها 
�شمان  وكذلك  الوطنية  والأه��داف 
واملياه  ال��ك��ه��رب��اء  خ���دم���ات  ت���وف���ري 
األ���ف متعامل يف   900 م��ن  لأك���ر 
الكفاءة  م�شتويات  اأع��ل��ى  وف��ق  دب��ي 

والعتمادية واجلودة.
ك���ه���رب���اء ومياه  ه��ي��ئ��ة  ت���ع���د  وق������ال 

م�شتوى  على  الأوىل  املوؤ�ش�شة  دب��ي 
ال�شرق الأو�شط يف تطبيق نظام اإ�ص 
ايه بي لإدارة املخاطر 10.1” كما 
املعيار  اعتماد  على  الهيئة  ح�شلت 
الأعمال  ا�شتمرارية  لإدارة  ال��دويل 
اأول  ب��ذل��ك  ل��ت��ك��ون   22301 اآي����زو 
موؤ�ش�شة خدماتية يف قطاع الكهرباء 
ال�شهادة  ه���ذه  ع��ل��ى  حت�شل  وامل��ي��اه 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف 

اإفريقيا لعملياتها املتكاملة.

واأو�شح اأن الهيئة تتعاون مع املعهد 
لتطوير  ل��ل��م��ع��اي��ري  ال����ربي����ط����اين 
 PAS 60518:2020معيار
قطاع  يف  املخاطر  ب����اإدارة  واخل��ا���ص 
اخلدماتية..  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ط��اق��ة 
اجلديدة  امل��وا���ش��ف��ة  اأن  اىل  لف��ت��ا 
لارتقاء  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  رك���ي���زة  ت�����ش��ك��ل 
ومعاجلة  امل��خ��اط��ر  اإدارة  مب��ع��اي��ري 
فجوات  اأو  ق��ي��ود  اأو  م�����ش��ك��ات  اأي����ة 
العاملية  وامل���م���ار����ش���ات  امل���ع���اي���ري  يف 

احلالية.. وتعد املوا�شفة التي �شيتم 
الأوىل   2020 يناير  يف  اإط��اق��ه��ا 
و�شت�شكل  ال����ع����امل  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن 
اإر���ش��ادي��ا يف ق��ط��اع الطاقة  م��رج��ع��ا 

واملوؤ�ش�شات اخلدماتية.
واأ�شهمت جهود هيئة كهرباء ومياه 
دبي اأي�شا يف حتقيق اإجنازات عاملية 
الإمارات  مهمة حيث حافظت دولة 
مم��ث��ل��ة ب��ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل على 
احل�شول  يف  ع��امل��ي��ا  الأوىل  امل��رت��ب��ة 
على الكهرباء بح�شب تقرير البنك 
الأعمال  اأن�����ش��ط��ة  مل��م��ار���ش��ة  ال����دويل 
موؤ�شرات  ب��ك��اف��ة  وذل�����ك   2020
امل���ح���ور وب��ع��ام��ة ك��ام��ل��ة 100% 

مبا يف ذلك حمور اعتمادية ال�شبكة 
ال��ت��ع��رف��ة ح��ي��ث ح�شلت  و���ش��ف��اف��ي��ة 
 100% ع����ام����ة  ع����ل����ى  ال���ه���ي���ئ���ة 
مناف�شة  نتائج  الهيئة  حققت  كما 
للغاية يف املقارنات املعيارية العاملية 
ال��ك��ه��رب��اء لكل  ان��ق��ط��اع  يف م���ع���دل 
 2.39 بلغ  وال��ذي  �شنويا  م�شرك 
مقارنة  للم�شرك  ان��ق��ط��اع  دقيقة 
نخبة  لدى  م�شجلة  دقيقة   15 مع 
الحتاد  دول  يف  ال��ك��ه��رب��اء  ���ش��رك��ات 

الأوروبي.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت خ��ول��ة املهريي 
لقطاع  للرئي�ص  التنفيذي  النائب 
احلكومي  والت�شال  ال�شراتيجية 
يف ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب����ي.. اإن 
الرائد  التقدم  ت��وؤك��د  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  ال���ذي حت���رزه 
املتعلقة  اجل���وان���ب  ج��م��ي��ع  يف  دب����ي 
ونعمل  وامل���������رون���������ة..  ب����امل����خ����اط����ر 
اعتماد  ����ش���م���ان  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة  يف 
وتطبيقه  ال�شراتيجي  التخطيط 
اأق��وى املعايري يف العامل وذلك  وفق 
البتكار  ب����ن  اجل���م���ع  خ�����ال  م����ن 
امل��ث��ب��ت��ة مب����ا يف ذلك  وامل���ن���ه���ج���ي���ات 
واملعنين  ال��ه��ي��ئ��ة  م��وظ��ف��ي  اإط����اع 
الرئي�شين م�شبقا على  اخلارجين 

ا�شراتيجيتها.

•• دبي -وام :

واملوا�شات  الطرق  هيئة  افتتحت 
�شارع  ام�ص م�شروع تطوير تقاطع 
القدرة مع �شارع لهباب، من تقاطع 
يوفر  جم�شر  تقاطع  اإىل  منف�شل 
جميع  يف  ح�����رة  م����روري����ة  ح���رك���ة 

الجتاهات.
ان�شيابية  ت��ع��زي��ز  يف  ذل���ك  وي�شهم 
�شارعي  ع���ل���ى  امل�����روري�����ة  احل����رك����ة 
ال����ق����درة ول���ه���ب���اب، وُي���ع���د الأخ����ري 
حموراً ا�شراتيجياً �شمن املخطط 
الهيكلي ل�شبكة الطرق التي تنفذها 

بديًا  ب��اع��ت��ب��اره ط��ري��ق��اً  ال��ه��ي��ئ��ة، 
لل�شائقن الراغبن يف التوجه اإىل 
على  جبل  ومنطقة  اإك�شبو  ���ش��ارع 
لها  امل��ج��اورة  وامل��ن��اط��ق  ال�شناعية 
وكذلك املتجهن للعا�شمة اأبوظبي 
والعك�ص دون احلاجة اإىل الدخول 
اإىل ج�شر  اإ�شافة  املدينة،  يف و�شط 
يعرب  الهوائية  للدراجات  منف�شل 

�شارع لهباب.
ال��ط��اي��ر املدير  ���ش��ع��ادة مطر  وق���ال 
املديرين  جم��ل�����ص  ورئ��ي�����ص  ال���ع���ام 
يف ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����ش���ات اإن 
ج�شرين  ت��ن��ف��ي��ذ  ���ش��م��ل  امل�������ش���روع 

لطريق التجميع بجانب اجل�شرين 
الو�شات  وت���ن���ف���ي���ذ  ال���ق���ائ���م���ن، 
ال����ت����ي ت����خ����دم احل����رك����ة امل����روري����ة 
امل��ت��ج��ه مي��ي��ن��اً و���ش��م��اًل وال�����دوران 
املرتبطة  الطرق  وتو�شعة  للخلف، 
ج�شر  تنفيذ  �شمل  كما  بالتقاطع، 
للدراجات الهوائية اأعلى التقاطع، 
اإىل جانب اأعمال الإنارة، وت�شريف 
الأم���ط���ار وحت��وي��ل وحماية  م��ي��اه 
امل�شارات  اأو  امل����وج����ودة  اخل���دم���ات 

املحجوزة لها.
اجلديد  ال��ت��ق��اط��ع  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
يوفر حركات مرورية حرة يف جميع 

مركبة   4400 ب�شعة  الجت��اه��ات 
الرحلة  ال�شاعة، كما يقلل زمن  يف 
�شرقاً  لهباب  �شارع  من  للمتجهن 
���ش��م��اًل مبقدار  ال��ق��درة  ���ش��ارع  اإىل 
الرحلة من  زمن  ويقلل  دقائق،   8
�شارع لهباب غرباً اىل �شارع القدرة 

�شماًل مبقدار 4 دقائق.
العام ورئي�ص  املدير  واأو�شح �شعادة 
م�شروع  اأن  امل����دي����ري����ن،  جم��ل�����ص 
القدرة  ����ش���ارع  وت���ط���وي���ر  ت��و���ش��ع��ة 
ال�شراتيجية،  امل�شاريع  اأح��د  يعد 
ب��ه��دف ت��وف��ري حم���ور رئ��ي�����ص يبداأ 
ب�شارع  م���روراً  جمريا  منطقة  م��ن 

تطويره  ج����رى  ال�����ذي  ���ش��ق��ي��م  اأم 
ب�����ش��ع��ة ثاثة  ب���اإن�������ش���اء ج�����ش��ري��ن 
م�شارات يف كل اجت��اه، الأول ج�شر 
ال�شرقي  امل�������وازي  ال���ط���ري���ق  ف����وق 
فوق  وال��ث��اين  الأ�شايل”،  “�شارع 
“�شارع  ال��غ��رب��ي  امل�����وازي  ال��ط��ري��ق 
احلركة  وت�شتمر  الأول”،  اخل��ي��ل 
على  ر  املج�شنّ التقاطع  يف  ان�شيابية 
املرابع  ت��ق��اط��ع  ث���م  ����ش���ارع اخل���ي���ل 
حممد  ال�شيخ  �شارع  على  العربية 
ب��ن زاي���د، وم��ن��ه اىل ���ش��ارع القدرة 
حيث ت�شتمر احلركة ان�شيابية فوق 
الإمارات،  �شارع  على  القدرة  ج�شر 

و�شوًل اإىل منطقة �شيح ال�شلم.
�شارع  ط����ورت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأو����ش���ح 
ال���ق���درة ع��ل��ى ع���دة م���راح���ل، حيث 
تو�شعة  الأوىل  املرحلة  يف  افتتحت 
ال�������ش���ارع م���ن م�����ش��ار واح�����د يف كل 
اجت���اه اإىل ث��اث��ة م�����ش��ارات يف كل 
بدءاً  كيلومرا،   12 بطول  اجت��اه 
ل��ه��ب��اب و�شارع  ����ش���ارع  ت��ق��اط��ع  م���ن 
ال�شم�ص  ب����اب  دوار  ح��ت��ى  ال���ق���درة 
����ش���ام���ل���ة اجل�������ش���ر اجل������دي������د، ويف 
ت��و���ش��ع��ة ج�شرين  لح��ق��ة  م��رح��ل��ة 
م���������ش����ارات يف كل  ث����اث����ة  ب�������ش���ع���ة 
للمركبات  م��ع��رب  وت��ن��ف��ي��ذ  اجت�����اه 

واجل��م��ال على ���ش��ارع ال��ق��درة، كما 
مت اإجناز م�شار للدراجات الهوائية 
ع���ل���ى �����ش����ارع ال����ق����درة ب���ط���ول 18 
ا�شراحة  على  وا�شتمل  كيلومرا، 
مرافق  ت�شم  الهوائية  ل��ل��دراج��ات 
الدراجات  لتاأجري  وحم��ات  عامة 
واملاب�ص  والأدوات  ال���ه���وائ���ي���ة 
وعيادة  ال��ري��ا���ش��ة  ب��ه��ذه  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وبوابة  التجهيز،  متكاملة  طبية 
الهوائية  ل��ل��دراج��ات  دب��ي  م�شمار 
الهوائية،  ل��ل��دراج��ات  وا���ش��راح��ة 
للدراجات  ومواقف  مظات  و10 

الهوائية.

اأن هيئة الطرق واملوا�شات  يذكر 
نفذت 10 م�شاريع لتطوير حمور 
يبداأ  ال��ذي  واإك�شبو  لهباب  �شارعي 
اأم������ام خم��ف��ر �شرطة  ال������دوار  م���ن 
لهباب اإىل تقاطعه مع �شارع ال�شيخ 
حيث  كيلومراً،   55 بطول  زاي��د 
م�شارين  من  ال�شارع  تو�شعة  جرت 
اأربعة م�شارات يف  اإىل  يف كل اجت��اه 
كل اجتاه، كما جرى تنفيذ تقاطع 
جم�شر يتاألف من 24 ج�شراً، عند 
تقاطع هذا املحور مع �شارع ال�شيخ 
�شارع  على  الثامن  “التقاطع  زايد 

ال�شيخ زايد«.

•• ال�شارقة -وام:

الجتماع  ال�شارقة  �شرطة  عام  قائد  ال�شام�شي  ال��زري  �شيف  اللواء  تراأ�ص 
الثاين ع�شر للجنة القيادة العليا ب�شرطة ال�شارقة الذي عقد مبقر القيادة 
املدراء  و  ال��ع��ام  القائد  نائب  عامر  ب��ن  م��ب��ارك  ع��ب��داهلل  العميد  بح�شور 
العامن ومدراء الإدارات وعدد من كبار ال�شباط بالقيادة العامة ل�شرطة 

ال�شارقة.
واأعرب قائد عام �شرطة ال�شارقة عن تقديره للجهود التي بذلتها اإدارات 
�شرطة ال�شارقة كافة خال هذا العام الذي اأو�شك على النق�شاء .. داعيا 
اإياها اإىل املحافظة على املنجزات املتحققة فيه و ال�شتمرارية يف تقدمي 
التميز  نف�شه من  بامل�شتوى  املجتمع  لأف��راد  املختلفة  ال�شرطية  اخلدمات 

وال�شعي اجلاد لتطويرها وحت�شينها وفق اأف�شل املمار�شات.
الجتماعات  عن  ال�شادرة  التو�شيات  و  القرارات   .. الجتماع  وا�شتعر�ص 
ال�شابقة للجنة والوقوف على ما مت ب�شاأنها و ناق�ص اأثر ونتائج الفعاليات 
التي  الإعامية  اخلطة  و�شيا�شة  2019م  لعام  الإعامية  واحلمات 
�شتنتهجها القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة خال العام امليادي اجلديد 

2020م.
ال�شرطة  تقدمها  التي  املجتمعية  والفعاليات  الأن�شطة  الإجتماع  وتناول 
املجتمعية ومن �شمنها مبادرة “كلنا �شرطة” التي توؤكد حر�ص واهتمام 
يف  القيادة  م�شاركة  بحث  و  املجتمع  �شامة  و  اأم��ن  على  ال�شارقة  �شرطة 
جائزة �شمو وزير الداخلية للتميز بدورتها اخلام�شة اإ�شافة اإىل مناق�شة 

�شيا�شة اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شاحية اخلا�شة بالنزلء.

•• دبي-وام:

الثقافة  هيئة  من  بتكليف  م��وؤخ��راً  اإج���راوؤه  مت  ل��ل��راأي،  ا�شتطاع  ك�شف 
القطاعات  اأك���ر  احت�شان  يف  للمنطقة  دب��ي  ر  ت�����ش��دُّ دب���ي،  يف  وال��ف��ن��ون 
الإبداعية ن�شاطاً، و�شمل ال�شتطاع اآراء كوادر ثقافية وفنية متخ�ش�شة 
عاوة على �شريحة عري�شة من اجلمهور املعني باأن�شطة الثقافة والفنون 
من فئات عمرية خمتلفة، بهدف ر�شد النطباعات املحلية حول الهوية 
الذي اعتمد على جمموعة  واأظهر ال�شتطاع،  الإبداعية لإم��ارة دبي. 
من املعايري املحددة والوا�شحة، جاءت متوافقة مع موؤ�شرات دولية ذات 
�شلة على النطاق العاملي، جمموعة من النتائج املهمة من اأبرزها تاأكيد 
%95 من امل�شاركن اأن دبي متتلك قطاًعا اإبداعًيا ن�شًطا وحيوياً، وهي 
الن�شبة الأكرب على ال�شعيد الإقليمي، فيما و�شف %90 من امل�شاركن 
%89 ممن �شملهم  “مبتكرة”، بينما راأى  يف ال�شتطاع دبي كمدينة 
%82 منهم الإنتاجات الفنية  ل  “مبدعة”، فيما ف�شنّ اأنها  ال�شتطاع 
 90% اأكد  اإمارة دبي باملقارنة مع بلدانهم، بينما  والثقافية املحلية يف 
الثقافية والفنية املحلية  امل�شاركن حر�شهم على ح�شور الأن�شطة  من 
املقامة يف دبي، يف حن اأو�شح التقرير اأن %76 من العاملن يف القطاع 

الثقايف والفني يف دبي و%60 من املتخ�ش�شن يف ذات القطاع يف دولة 
ال��ازم��ة ل�شمان  اأن دب��ي متتلك املقومات والإم��ك��ان��ات  ي��رون  الإم���ارات 
ازدهار ومنو القطاع الإبداعي يف �شوء ما حققته الإمارة من اإجنازات يف 
هذا امل�شمار خال ال�شنوات الأخرية. وبهذه املنا�شبة، قالت �شمو ال�شيخة 
لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�شة هيئة الثقافة والفنون يف 
“اأحد الأه��داف الأ�شا�شية ل�شراتيجية دبي الثقافية هو تر�شيخ  دبي: 
جديد  عاملي  كمحور  العاملية  الإب��داع��ي��ة  ال�شناعات  قلب  يف  دب��ي  مكانة 
يف  املتخ�ش�شة  وال�شركات  املبتكرة  لاأفكار  وحا�شنة  والفنون  للثقافة 
املجالت الإبداعية، ووجهة مف�شلة للمواهب من خمتلف انحاء املنطقة 
والعامل، واإقدام الهيئة على التكليف لإجراء هذا ال�شتطاع جاء بغية 
التعرف على اآراء املعنين بالقطاع الإبداعي يف دبي ودولة الإمارات حول 
النجاحات  اأ���ش��داء  على  وال��وق��وف  تنتظره،  التي  والفر�ص  التحديات 
املتحققة يف هذا امل�شمار وما هو ماأمول له يف املرحلة املقبلة نحو تر�شيخ 
مكانة دبي الريادية يف طليعة ال�شناعات الإبداعية على م�شتوى املنطقة، 
وتعزيز موقعنا على خريطة الثقافة العاملية”. واأ�شافت �شموها: “اختيار 
امل�شاركن يف ال�شتبيان لدبي باعتبارها املدينة الأكر اإبداعاً وابتكاراً يف 
املنطقة، برهان وا�شح على مدى ارتباط دبي بالإبداع وثرائها مبا تتمتع 

به من مواهب وطاقات اإبداعية ..كما تظهر هذه النتائج اأننا ن�شري على 
الطريق ال�شحيح يف جهودنا الثقافية والإبداعية، يف حن تعن النتائج 
املرحلة  اأه��م اخلطوات خال  ال�شتبيان على حتديد  اإليها  التي خل�ص 
املقبلة مبا يف ذلك ال�شتثمار يف املواهب املبدعة والكفاءات واإر�شاء �شيا�شات 
جديدة تدعم ازدهار املنظومة الإبداعية املحلية، كذلك الهتمام باإطاق 
دبي  ومو�شم  العاملي  اخلريجن  معر�ص  مثل  الهادفة،  امل��ب��ادرات  ودع��م 
الفني ومهرجان طريان الإمارات لاآداب وفعاليات “دبي قادمة” ف�شا 
عن املبادرات املت�شمنة يف روؤية دبي الثقافية اجلديدة”. ور�شد ا�شتطاع 
يحددهما  رئي�شين  لُبعدين  وفقاً  دبي  لإم��ارة  الإبداعية  الهوية  ال��راأي 
موؤ�ش�شة  عن  وال�شادر   2019 للعام  للدول  التجارية  العامات  موؤ�شر 
براند” العاملية، وهما: “الغاية” مبا يف ذلك منظومة القيم  “فيوت�شر 
العمال  واإمكانية مزاولة  املعي�شة  وم�شتوى جودة  دولة  كل  ال�شائدة يف 
التجارية، و”التجربة” وهي و�شف ملعايري الراث والثقافة وال�شياحة 
واملنتجات واخلدمات. وقد قا�ص موؤ�شر “فيوت�شر براند” ت�شورات واآراء 
الدولة من خمتلف اجلن�شيات واخللفيات حول ت�شوراتهم  املقيمن يف 
املوؤ�شر  يف  ع�شرة  ال�شاد�شة  املرتبة  يف  الإم��ارة  حلنّت  حيث  بدبي،  املتعلقة 
مراتب  ب��ث��اث  ت��ق��دم��اً  حمققة  دول���ًة   75 اإج��م��ايل  م��ن   2019 للعام 

ُمدن  �شدارة  يف  موقعها  على  حافظت  حن  يف   ،2014 بالعام  مقارنًة 
منطقة ال�شرق الأو�شط، واحتلت دبي املرتبة ال� 11 �شمن ترتيب اأكر 
املدن تاأثرياً. وعك�ص ا�شتبيان “دبي للثقافة” نهج املوؤ�شر لتكوين نظرة 
لاإمارة،  املحلية  الإب��داع��ي��ة  املجتمعات  ت�شورات  ع��ن  ومت�شقة  لة  مكمنّ
وا�شتند اإىل معايري ُبعَدي “الغاية” و”التجربة” ح�شب التعريف الذي 
املقيمن يف  اإىل فهم وا�شح لت�شورات  اأجل الو�شول  املوؤ�شر، من  و�شعه 

دولة الإمارات حول القطاع الإبداعي يف دبي.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن ال�شتبيان مت تنفيذه عرب �شبكة الإنرنت باللغتن 
من  الإم����ارات  دول��ة  يف  مقيم   100 ومب�شاركة  والإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية 
العاملن يف القطاع الإبداعي، بالإ�شافة اإىل 200 مقيم يف الدولة ممن 
تراوح اأعمارهم بن 21 و65 عاماً وقاموا بزيارة معامل ثقافية عدة 
يف دبي، مبا فيها املتاحف وامل�شارح واملوؤ�ش�شات الفنية مثل اآرت دبي وحي 
دبي للت�شميم d3 وال�شركال اأفنيو، مبعدل مرتن على الأقل خال ال� 
املا�شية، و�شارك يف ال�شتبيان مهند�شون معماريون وفنانون  12 �شهراً 
وعاملون يف جمالت ال�شينما والإنتاج التلفزيوين اإ�شافة اإىل جمموعة 
واملو�شة  ال��دي��ك��ور  ومنها  امل��ج��الت  خمتلف  يف  وامل�شممن  ��اب  ال��ُك��تَّ م��ن 

والغرافيك، وغريها من التخ�ش�شات ذات ال�شلة بالأن�شطة الإبداعية.

�للجنة �لعليا �لد�ئمة ب�سرطة �ل�سارقة ت�ستعر�س خططها يف 2020

�صمل كوادر ثقافية وفنية و�صريحة كبرية من جمهور املعنيني بالقطاع

��ستطالع ر�أي ي�سع دبي يف �سد�رة �ملنطقة كاأكرث �ملدن �إبد�عًا و�بتكار�
لطيفة بنت حممد: ن�صارع اخلطى نحو تر�صيخ مكانة دبي الريادية يف طليعة ال�صناعات الإبداعية اإقليميًا، وتعزيز موقعنا على خريطة الثقافة عامليًا

طرق دبي تفتتح م�سروع تطوير تقاطع �سارعي �لقدرة ولهباب

�ملعا�سات تدعو �ملوؤمن عليهم �إىل �لتحري عن 
م�ستحقاتهم �لتاأمينية بعد �نتهاء مدة خدمتهم

•• اأبوظبي-وام:

عليهم  املوؤمن  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  دعت 
واأ�شحاب املعا�ص اإىل التحري عن حقوقهم التاأمينية لدى الهيئة �شواء 
كانت معا�شاً تقاعدياً اأو مكافاأة نهاية خدمة قبل مرور ع�شر �شنوات من 
املطالبة  يف  احلق  وبالتايل  بالتقادم  ت�شقط  ل  حتى  ا�شتحقاقها  تاريخ 

بها.
ولفت الهيئة اإىل اأنه وفقاً للمادة 57 من قانون املعا�شات الحتادي فاإن 
اأو امل�شتحقون عنه ل�شتامه ل  اأو مكافاأة ل يتقدم �شاحبه  كل معا�ص 
تقبل دعوى املطالبة به بانق�شاء ع�شر �شنوات من تاريخ ال�شتحقاق اأو 

من تاريخ اآخر �شرف للمعا�ص.
واأو�شحت الهيئة ال�شروط املوؤهلة ل�شتحقاق املعا�ص التقاعدي ومكافاأة 
نهاية اخلدمة، التي اإن توفرت ينبغي على �شاحب ال�شاأن مراجعة الهيئة 
للتاأكد من �شرف م�شتحقاته، م�شرية اإىل اأن املكافاة مُتنح للموؤمن عليه 
واإح��دى ع�شر �شهراً  19 عاماً  ال��ذي تزيد مدة خدمته على �شنة حتى 
15 �شنة مع  املوؤمن عليه مده  اأم��ا املعا�ص فيمنح عند ق�شاء  اأق��ل،  فما 
بلوغ �شن ال�شتن، اأو 20 �شنة خدمة يف حالة ال�شتقالة، بال�شاإفة اإىل 
16من القانون، كما ي�شتحق ورثة  امل��ادة  ال���واردة يف  احل��الت الأخ��رى 
ال�شتحقاق،  �شروط  فيهم  توافرت  اإذا  معا�شه  املعا�ص ح�شة يف  �شاحب 
مو�شحة اأنه يف حال توفر اأي من هذه احلالت ينبغي مراجعة الهيئة 

للتعرف على امل�شتحقات التاأمينية و�شرفها وفق الأطر القانونية.
واأكدت الهيئة اأنها ت�شعى من خال كافة اأدوات التوا�شل مع امل�شتفيدين 
اأهمية  اأنه تظل هناك  اإل  اإىل تعزيز الوعي عن القانون،  من خدماتها 
للتعرف  ال�شعي  يف  امل�شمولة  الفئات  عاتق  على  تقع  وم�شوؤولية  بالغة 
اأجل احلفاظ على حقوقهم  التاأمينية، من  على حقوقهم والتزاماتهم 

املكت�شبة التي كفلها لهم القانون.

كهرباء دبي تفوز باجلائزة �لدولية لإد�رة �ملخاطر



األحد    29   ديسمبر   2019  م   -   العـدد  12818  
Sunday   29   December   2019  -  Issue No   12818 اأخبـار الإمـارات

09

م�شرعات  م�����ب�����ادرة  ذل�����ك  وم�����ن 
الرامية  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
وفيات  م���ن   25% ت��ق��ل��ي��ل  اإىل 
م�شتوى  على  امل��روري��ة  احل���وادث 
هيئة  م����ع  وال����ت����ع����اون  ال�����دول�����ة، 
الطرق واملوا�شات ودبي الذكية 
التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  ووزارة 
فيها  التي تكر  امل��واق��ع  ل��درا���ش��ة 
احل��وادث، �شمن منظومة العمل 

احلكومي و�شناعة امل�شتقبل.
عبداملنان  ع�����ش��ام  ال��ع��ق��ي��د  وق����دم 
املروري،  املعهد  اإدارة  العور مدير 
�شرحاً حول تدريب حرا�ص الأمن، 

وقدم النقيب في�شل عبداهلل البنا 
والتوعية  احل��م��ات  اإدارة  مدير 
امل������روري������ة ب���ال���وك���ال���ة م����ب����ادرات 
ونتائج العمل، حيث وقعت الإدارة 
لدعم  واتفاقيات  تفاهم  مذكرات 
احل��م��ات ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي تقوم 
بها الإدارة لتوعية اجلمهور ورفع 
لدى  امل���روري���ة  ال��ث��ق��اف��ة  م�شتوى 
امل�شتفيدين  اأكرب عدد ممكن من 
وفيات،  �شفر  موؤ�شر  اإىل  و�شول 
 7 ن��ف��ذت  الإدارة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
املرورية  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ف��ل��م��ي��ة  م����واد 
ملختلف فئات املجتمع من اأطفال 

اإدارة  م��دي��ر  احل���م���ادي  ع���ب���داهلل 
ا�شتفاد  حيث  املخالفات،  متابعة 
م��ن امل���ب���ادرة اأك���ر م��ن 87 األف 
املرتبة  يف  وج����اء  م��ل��ت��زم،  ���ش��ائ��ق 
التزاماً،  ال��ف��ئ��ات  ك��اأك��ر  الأوىل 
عاما   41 ال�  فوق  العمرية  الفئة 
ويف  م�شتفيدا،   49848 ب��واق��ع 
العمرية  ال��ف��ئ��ة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة 
التي تراوح بن 31 و 40 عاماً 
م�شتفيدا،   32724 ب��اإج��م��ايل 
تراوح  ال��ت��ي  العمرية  الفئة  ث��م 
ب���واق���ع  ع����ام����ا   30 و   25 ب�����ن 
الفئة  واأخرياً  م�شتفيدا،   4761

املرورية، اإذ قامت الإدارة بت�شوية 
خمالفة  و107  177األفا 
املخالفات  ت�����ش��وي��ة  ب��رن��ام��ج  ع��رب 
املرورية. كما اطلع على املبادرات 
العام  خ�����ال  امل���ن���ف���ذة  امل�����روري�����ة 
الرحيل  مبادرة  ومنها  اجل��اري، 
امل���ب���ا����ش���ر، وم�������ش���روع رب�����ط عدد 
3835 كامريا بغرفة العمليات، 
ال�شائقن،  �شلوك  مراقبة  ونظام 
ال����رادارات،  اإدارة  ن��ظ��ام  وم�����ش��روع 
الذي  امل�شاة  ع��ب��ور  �شبط  ون��ظ��ام 
يعمل بالطاقة ال�شم�شية، وغريها 

من املبادرات.

اإذ ا�شتفاد من تلك الدورات 740 
دورة   31 ب���واق���ع  اأم���ن���ا،  ح��ار���ش��ا 
ت��دري��ب��ي��ة خ���ال ال���ع���ام اجل����اري، 
ل�شرطة  العامة  القيادة  تقوم  اإذ 
دبي بتاأهيل حرا�ص اأمن للمناطق 
واملراكز  وال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
لباغات  ل��ي��ن��ت��ق��ل��وا  ال���ت���ج���اري���ة 
احل������������وادث ال���ب�������ش���ي���ط���ة وال����ت����ي 
العام  خ���ال  ب��اغ��ا   453 بلغت 

اجلاري.
على  الغيثي  ال��ل��واء  ا�شتمع  ك��م��ا 
النقاط  م�����ب�����ادرة  اإح�������ش���ائ���ي���ات 
�شاح  امل�����ق�����دم  م�����ن  ال���ب���ي�������ش���اء 

و�شباب وكبار املواطنن. 
ل�شرح  ال��غ��ي��ث��ي  ال���ل���واء  وا���ش��ت��م��ع 
املقدم حمد خلفان اخلالدي  من 
دي���رة، حول  اإدارة دوري����ات  م��دي��ر 
اأ�شفرت حملة  اإذ  العمليات،  نتائج 
الدراجات النارية يف العام اجلاري 
1919 دراج��ة نارية،  عن �شبط 
العام  م��ن  ال��ف��رة  بنف�ص  مقارنة 
امل��ا���ش��ي ال����ذي اأ���ش��ف��ر ع��ن �شبط 
خمالفة  ن��اري��ة  دراج����ة   1731
للقانون، كما ا�شتمع اإىل �شرح من 
املقدم خبري مهند�ص عبداهلل بن 
وال�شراكات،  املبادرات  غالب حول 

•• دبي-الفجر: 

تفقد اللواء عبداهلل علي الغيثي، 
م�شاعد القائد العام ل�شرطة دبي 
ل�شوؤون العمليات بالوكالة، الإدارة 
ل���ل���م���رور، وذل�����ك �شمن  ال���ع���ام���ة 
على  ال�شنوي  التفتي�ص  ب��رن��ام��ج 
الإدارات العامة ومراكز ال�شرطة، 
�شيف  العميد  ا�شتقباله  يف  وك��ان 
الإدارة  م���دي���ر  امل����زروع����ي  م��ه��ري 
ل��ل��م��رور، ون��ائ��ب��ه العقيد  ال��ع��ام��ة 
جمعة �شويدان، والعقيد الدكتور 
���ش��ال��ح احل���م���راين، ن��ائ��ب مدير 
والريادة،  للتميز  العامة  الإدارة 
والعقيد خالد بن �شليمان، مدير 
وعدد  والتفتي�ص  ال��رق��اب��ة  اإدارة 

من ال�شباط.
واأثنى اللواء عبداهلل علي الغيثي 
وامل�شاريع  الإدارة،  اإجن���ازات  على 
حر�ص  م���وؤك���داً  ل��ه��ا،  امل�شتقبلية 
تقنية  ت�شخري  على  دب��ي  �شرطة 
الذكاء ال�شطناعي والتكنولوجيا 
وت���ط���وي���ع���ه���ا، وال�����ش����ت����ف����ادة من 
الفنية  وال�������ك�������وادر  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
والب�شرية لتقدمي خدمات راقية 

تفوق تطلعات املتعاملن.
طابور  ال��غ��ي��ث��ي  ال����ل����واء  وت��ف��ق��د 
ا�شتمع  ثم  للع�شكرين،  التفتي�ص 
الإح�شائيات  اإىل  واحل�������ش���ور 

20 و  العمرية التي ت��راوح بن 
24 عاما بواقع 229 م�شتفيدا، 
اأهمية  على  الغيثي  اللواء  و�شدد 
وعمل  ال�شباب  فئة  على  الركيز 
حمات توعوية لهم بهدف زيادة 

عدد امل�شتفيدين لهذه الفئة.
ك��م��ا وق���دم امل��ق��دم ع��ب��داهلل عتيق 
الفعاليات  اإدارة  م���دي���ر  ك���ا����ص 
مبادرات  لثاثة  �شرحاً  وامل��واك��ب 
الن�شائي  العن�شر  اإ����ش���راك  وه���ي 
وامل�شاهمة  الفعاليات،  تنظيم  يف 
احلركة  اإدارة  ف����رق  ت�����ش��ك��ي��ل  يف 
العاملية،  ال���ق���ري���ة  يف  امل�����روري�����ة 
وتقليل الهدر يف املوارد من خال 
التجاري  املركز  فعاليات  ت�شنيف 
اللواء  واأث���ن���ى  الأه���م���ي���ة.  ح�����ش��ب 
عبداهلل علي الغيثي على اجلهود 
الإدارة  واأف��راد  لل�شباط  املتميزة 
�شقوط  اأث����ن����اء  ل���ل���م���رور  ال���ع���ام���ة 
ت�شببت يف حالة  والتي  الأم��ط��ار، 
م���ن ع��رق��ل��ة ل��ل��ح��رك��ة امل���روري���ة، 
موؤكداً على دورهم املهم يف تاأمن 
الطرقات من اأي حوادث مرورية 
قد تت�شبب فيها الأح��وال ال�شيئة 
الغيثي  ال���ل���واء  وك����رم  ل��ل��ط��ق�����ص. 
مبادرة  م��ع  واملتعاونن  ال�شركاء 
"القرية  وفريقي  �شرطة"  "كلنا 
التجاري  و"املركز  العاملية" 

العاملي".

•• ال�شارقة-الفجر:

اجلراحي  ال�����ش��ارق��ة  م��ع��ه��د  وق����ع 
ب����ج����ام����ع����ة ال�����������ش�����ارق�����ة و�����ش����رك����ة 
الطبية  ل���ل���روب���وت���ات  ك���ام���ربي���دج 
اجل��راح��ي��ة م��ذك��رة ت��ف��اه��م بهدف 
تعزيز ال��ت��ع��اون ب��ن ال��ط��رف��ن يف 
الرعاية  اأخ�شائي  ت��دري��ب  جم��ال 
ال�������ش���ح���ي���ة يف جم������ال اجل����راح����ة 
ال��روب��وت��ي��ة، وق��ع م��ذك��رة التفاهم 
من جانب جامعة ال�شارقة الأ�شتاذ 
نائب  ح���م���ي���د،  ق��ت��ي��ب��ة  ال����دك����ت����ور 
الكليات  ل�����ش��وؤون  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
وعميد  ال�شحية  والعلوم  الطبية 
ك��ل��ي��ة ال��ط��ب، وم���ن ج��ان��ب �شركة 
الطبية  ل���ل���روب���وت���ات  ك���ام���ربي���دج 
كانت  لك�شمي  ال�شيد  اجلراحية، 
خانولكار، املدير الإقليمي لل�شركة 
الأو�شط،  اآ�شيا وال�شرق  يف منطقة 

وبا�شتخدام  كامربيدج  �شركة  مع 
جمال  يف  احل��دي��ث��ة  التقنية  ه���ذه 
اجل������راح������ات ال�����روب�����وت�����ي�����ة.  من 
جانبه، �شرح ال�شيد لك�شمي كانت 
"اإن ال�شراكة مع  خانولكار قائا: 
بجامعة  اجلراحي  ال�شارقة  معهد 
اأخ�شائي  ل����ت����دري����ب  ال���������ش����ارق����ة 
ال�������ش���ح���ي���ة يف جم����ال  ال�����رع�����اي�����ة 
فر�شة  يتيح  الروبوتية  اجل��راح��ة 
لتقدمي اأف�شل الدورات التدريبية 
للم�شاركن مما  العملية  واخل��ربة 
ي�����ش��اع��د يف ب��ن��اء ج��ي��ل ق����ادر على 
ب�شكل  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه����ذه  ا����ش���ت���خ���دام 
املر�شى،  خلدمة  وحم��رف  فعال 
كفريق  بالعمل  قائا:"  واأ���ش��اف 
واحد مع معهد ال�شارقة اجلراحي 
العنان  �شنطلق  ال�شارقة،  بجامعة 
للجراحة  ال��ك��ام��ل��ة  ل���اإم���ك���ان���ات 
اخت�شا�شي  ون�����ش��ع  ال���روب���وت���ي���ة 

ب��ح�����ش��ور الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور نبيل 
ال�شارقة  م��ع��ه��د  م��دي��ر  ���ش��ل��ي��م��ان، 
اجلراحي بجامعة ال�شارقة، وعدد 

من امل�شوؤولن من الطرفن.
خ�������ال ت����وق����ي����ع امل�������ذك�������رة، اأك������د 
مع  ال�����ش��راك��ة  اأن  قتيبة،  ال��دك��ت��ور 
����ش���وف تكون  ك���ام���ربي���دج  ���ش��رك��ة 
ال���ق���وي���ة، كونها  ال�����ش��راك��ات  اأح����د 
اململكة  يف  ال��رائ��دة  ال�شركات  اأح��د 
امل��ت��ح��دة ب��ه��ذا امل���ج���ال، و���ش��رح اأن 
اإتاحة  ه��و  التفاهم  م��ذك��رة  ه��دف 
الفر�شة للجراحن على التدريب 
يف  الطبية  التقنيات  اأح���دث  على 
الروبوتية،  اجل�����راح�����ات  جم�����ال 
ال�شحية  الرعاية  حت�شن  وبذلك 
امل���ق���دم���ة ل���ل���م���ر����ش���ى م����ن خ���ال 
يقدمها  التي  التدريبية  ال���دورات 
واملجهز  اجلراحي  ال�شارقة  معهد 
بالتعاون  الطبية  امل��راف��ق  ب��اأح��دث 

اأف�شل  ع��ل��ى  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
اجل�����راح�����ة  ل���ل���ن���ج���اح يف  ط�����ري�����ق 

الروبوتية اجلديدة."
واأ�شاف الدكتور نبيل �شليمان، اأن 
ك��ب��ري على  ب�شكل  ت��رك��ز  ال�����ش��راك��ة 
الرت���ق���اء ب��امل��ه��ن��ي��ن ال��ع��ام��ل��ن يف 
ال�شحية وحت�شن  الرعاية  جمال 
ط����ري����ق����ة ت����ق����دمي����ه����م ل���ل���رع���اي���ة 
التقنيات  خ����ال  م���ن  ال�����ش��ح��ي��ة 
اأن اجلمع بن  احلديثة"، واأ�شاف 
حلول اجلراحة الروبوتية ل�شركة 
كامربيدج مع املرافق والإمكانيات 
اجلراحي  ال�شارقة  ملعهد  املتقدمة 
بجامعة ال�شارقة �شيوؤدي اإىل نتائج 
املجال،  ه����ذا  يف  ك��ب��رية  حت��وي��ل��ي��ة 
العملية  ج���ودة  حت�شن  وب��ال��ت��ايل 
التعليمية يف املعهد وتوفري اأف�شل 
ال���ت���دري���ب���ي���ة يف جم���ال  احل�����ل�����ول 

التعليم ال�شريري واجلراحي.

ت�صوية اأكرث من 177 األف خمالفة يف برنامج ت�صوية املخالفات املرورية

�لل��و�ء �ل�غيثي ي�تفق��د �لإد�رة �لع�ام��ة للم���رور

بهدف تقدمي اأف�صل احللول التدريبية يف جمال اجلراحة الروبوتية:

معهد �ل�سارقة �جلر�حي و�سركة كامربيدج للروبوتات �لطبية توقعان مذكرة تفاهم

•• ا�شالم اأباد-وام:

ا�شتقبل فخامة الدكتور عارف علوي رئي�ص جمهورية باك�شتان الإ�شامية 
بالق�شر الرئا�شي يف العا�شمة ا�شام اأباد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 

نهيان وزير الت�شامح الذي يزور باك�شتان حاليا.
جرى خال اللقاء - الذي ح�شره �شعادة حمد عبيد ابراهيم �شامل الزعابي 
�شفري الدولة لدى جمهورية باك�شتان الإ�شامية - بحث العاقات الثنائية 

بن البلدين و �شبل تعزيزها و تنميتها يف خمتلف املجالت.
و اأكد الرئي�ص الباك�شتاين متانة العاقات التي جتمع باده و دولة المارات 

امل�شرك  الثقافة و الراث  اأ�ش�ص قوية من و  اإىل  املتحدة م�شتندة  العربية 
واأبدى رغبة باك�شتان يف تعزيزها على جميع امل�شتويات مبا يف ذلك التجارة و 
ال�شتثمار و الطاقة و الثقافة و ال�شياحة.. و اأعرب عن تقديره جلهود دولة 

المارات العربية املتحدة يف جمالت تعزيز ال�شلم و الأ�شتقرار القليمين.
على �شعيد مت�شل التقى معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان .. معايل 
العاقات  م�شرية  بحث  وج���رى  الباك�شتاين  ال����وزراء  رئي�ص  خ��ان  ع��م��ران 

الإماراتية - الباك�شتانية مبختلف املجالت .
و اأطلع معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك .. رئي�ص الوزراء الباك�شتاين خال 
اللقاء على اجلهود التي تبذلها حكومة المارات على �شعيد ن�شر وتعميق 

قيم الت�شامح و التعاي�ص حول العامل.
من ناحية اآخرى تربعت دولة المارات العربية املتحدة بكميات من الكتاب 

التي تتعلق مبو�شوعات اللغة العربية واآدابها .
اآل نهيان بهذه املنا�شبة بافتتاح جناح  و قام معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اأن�����ش��ىء مب��ب��ادرة م��ن دولة  ال��ذي  و  اأب���اد  ا���ش��ام  الوطنية يف  باملكتبة  الكتب 
اأع���وان م�شاعد  ف��ردو���ص عا�شق  ال��دك��ت��ورة  الإم����ارات و ذل��ك بح�شور معايل 
اأفريدي وزير  الباك�شتاين ل�شوؤون العام و معايل �شهريار  ال��وزراء  رئي�ص 

الدولة ملكافحة املخدرات يف باك�شتان.
و اأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اأن دولة الإمارات �شتوا�شل تعاونها مع 

باك�شتان يف خمتلف املجالت .. و ثمن العاقات الأخوية املتينة التي جتمع 
البلدين ال�شديقن.

من جانبها اأعربت معايل فردو�ص عا�شق عن تقدير بادها للدعم الماراتي 
و  القت�شاد  و  التعليم  مب��ج��الت  ل�شيما  القطاعات  خمتلف  يف  املتوا�شل 
ت�شجيع  جانب  اإىل  الأط��ف��ال  �شلل  مر�ص  مكافحة  حمات  خا�شة  ال�شحة 

ال�شتثمارات.
ان�شاء جناح الكتب باملكتبة الوطنية  و �شكرت دولة الم��ارات على مبادرتها 
اخل���ربات مبجالت  ت��ب��ادل  ب��اده��ا يف  رغ��ب��ة  ع��ن  اأع��رب��ت  و   .. الباك�شتانية 

التعليم و العام و ال�شحافة.

�لرئي�س �لباك�ستاين يلتقي نهيان بن مبارك وي�سيد بجهود �لإمار�ت مبجالت تعزيز �ل�سلم 

�لعدد 12818 بتاريخ 2019/12/29   
�إعالن بالن�سر - دعوة حل�سور �إجتماع خربةح�سابية 

يف �لق�سية رقم 2019/467 نز�ع تعني خربة جتاري - دبي  
ب�شفتي اأنا/ رمي حممد احمد كاجور النعيمي خبريا حما�شبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة 
دبي البتدائية املوقرة باإجراء اخلربة احل�شابية يف الدعوى رقم )٢٠19/467( نزاع تعن خربة 
جتاري - دبي - املرفوعة من : املتنازع : علي حممد عبداهلل علي اجلا�شم  �شد املتنازع �شده : 
عبدالرزاق حممد عبداهلل علي اجلا�شم فاإننا قد قررنا دعوة ال�شيد : عبدالرزاق حممد عبداهلل 
اأعاه  - للح�شور اىل مقر  علي اجلا�شم  ب�شفته : املتنازع �شده بالدعوى املذكورة بالرقم 
مكتبنا بدبي - �شارع الرقة - مقابل بنك ابوظبي التجاري - بناية الزرعوين - الطابق ال�شاد�ص 
- مكتب رقم )6٠٢( - ت : ٢5177٢٠-٠4 - ف : ٢5177٢1-٠4 ، وذلك يوم الثنن القادم املوافق 
٢٠19/1٢/3٠ ال�شاعة العا�شرة �شباحا )1٢.٠٠( �شباحا ، ويرجى منكم اإح�شار كافة امل�شتندات 

املوؤيدة واملثبتة لدفاعدم عند ح�شوركم لاإجتماع  
�خلبري �حل�سابي 
رمي حممد �حمد كاجور �لنعيمي  

�إجتمـــــــاع خبـــــــرة

�لعدد 12818 بتاريخ 2019/12/29   
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 8/2019/15 �إجر�ء�ت �إفال�س  
مو�شوع الدعوى : طلب افتتاح اجراءات افا�ص 

طالب الإعان / 1-�شري�ص كوزمتك�ص - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  املطلوب 
اإعانهم :1-  �شركة منافع اجلزيرة املحدودة - ٢- كلري اجن�ص ماكارثي 3- ماركيتينج 
 -4 م   م  ذ   - ح��رة  اأ���ص( منطقة  اأ���ص  اي  )اأم  �شريفي�شي�ص  �شابورت  ادفريتاي�شينج  ان��د 
بالق�شية  �شفتهم  ال�شاي(   �شركة حممد حمود  )فرع من  الرب�شاء  بووت�ص  �شيدلية 
: مدعى عليهم  - جمهويل حمل القامة  مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها طلب افتتاح اج��راءات افا�ص.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ص   9.3٠ ال�شاعة   ٢٠٢٠/1/9
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12818 بتاريخ 2019/12/29   

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 4417/2019/16 جتاري جزئي  

والر�شوم  دره��م(   54.915( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�شوع 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 1٢% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. طالب الإعان/1-�شركة ابوظبي للزيوت النباتية - ذ م 
م - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله :  منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ - �شفته بالق�شية : 
وكيل  املطلوب اإعانه : 1- كرو�شان�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - 
جمهول حمل القامة  مو�شوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها ب�شداد مبلغ وقدره )54.915 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 1٢% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت 
لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق ٢٠٢٠/1/7 ال�شاعة 8.3٠ �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12818 بتاريخ 2019/12/29   

 �عالن بالن�سر
يف  �لإ�ستئناف رقم 2610/2019/305 �إ�ستئناف جتاري  

مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم ٢٠19/٢٢5 جتاري كلي ، 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب  

طالب الإع��ان : بنك م�شر - فرع دبي - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف وميثله :  �شارة 
�شاجناري   -1  : اإعانهما  امل��ط��ل��وب  وك��ي��ل   : بالق�شية  �شفته    - اح��م��د  علي  اب��راه��ي��م 
اجاروال ٢- ديني�ص �شاندرا رام نيوا�ص اجاروال اجاروال  - �شفتهما بالق�شية : م�شتاأنف 
�شدهما. جمهول حمل الإقامة  مو�شوع الإعان : قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم ٢٠19/٢٢5 جتاري كلي بتاريخ ٢٠19/1٠/٢9 وحددت لها جل�شه يوم الحد 
املوافق ٢٠19/1٢/٢9 ال�شاعة 1٠.٠٠ �شباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
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عربي ودويل

خطاأ ب�سري يف قاعدة �أمريكية قرب كوريا �ل�سمالية 
•• �شيوؤول-وكاالت

اأطلقت قاعدة ع�شكرية اأمريكية يف كوريا اجلنوبية عن 
البوق،  ا�شتخدام  بدل من  اإن��ذار  طريق اخلطاأ �شافرة 
الوليات  تراقب  وج��ي��زة، حيث  اخل��وف لفرة  اأث��ار  ما 
املتحدة وحلفاوؤها عامات ال�شتفزاز من جانب كوريا 
“هدية عيد  اأنها قد تر�شل  ال�شمالية، التي حذرت من 

املياد” اإىل املفاو�شات النووية املتعرة.
م�شوؤول  ك��راي��ت��ون،  م��ارت��ن  كولونيل  اللفتنانت  وق��ال 
اإن �شافرة  ال��ث��ان��ي��ة،  امل�����ش��اة  ال��ع��ام��ة يف ف��رق��ة  ال�����ش��وؤون 
الإنذار يف كامب كي�شي، القريبة من احلدود مع كوريا 
حوايل  يف  ب�شري”  “خطاأ  ج���راء  انطلقت  ال�شمالية، 
م�شغل  واع��رف  اخلمي�ص.  م�شاء  العا�شرة من  ال�شاعة 
ال�شافرة على الفور باخلطاأ، وحذر جميع الوحدات من 
الإنذار اخلاطئ الذي ل يتداخل مع اأي عمليات، وفقا 

ملا ذكره كرايتون يف ر�شالة بالربيد الإلكروين ال�شبت، 
قبل  بر�ص«. وجاء احلادث  “الأ�شو�شيتد  ذكرت  ح�شبما 
)اإن  اليابانية  والتلفزيون  الإذاع��ة  اإث��ارة هيئة  يوم من 
اإخباري  الذعر من خال حتذير  كيه( حالة من  اإت�ص 
اأطلقت  ال�شمالية  ك��وري��ا  اإن  ي��ق��ول  اخل��ط��اأ  ط��ري��ق  ع��ن 
جزيرة  قبالة  البحر  يف  �شقط  ال��ي��اب��ان  على  ���ش��اروخ��ا 
واعتذرت  اجلمعة،  �شباح  الباد  �شرق  �شمال  هوكايدو 
الهيئة لحقا بقولها اإن التحذير كان لأغرا�ص التدريب 
على  ال�شغط  على  ال�شمالية  كوريا  وداأب��ت  الإع��ام��ي. 
اجلاري(  ال��ع��ام  )نهاية  النهائي  امل��وع��د  قبل  وا�شنطن 
ترامب  لإدارة  اأون  ج��ون��غ  كيم  ال��زع��ي��م  اأ���ش��دره  ال���ذي 
اتفاق  اإىل  للتو�شل  للطرفن  مقبولة  �شروط  لتقدمي 
يانغ على  بيونغ  اأن تقدم  ن���ووي. وه��ن��اك خم��اوف م��ن 
وتخفف  وا�شنطن،  تراجع  مل  اإذا  ا�شتفزازي  عمل  اأي 

العقوبات املفرو�شة على القت�شاد الكوري ال�شمايل.

املجال، لكن  الدفاع عن نف�شها مبفردها يف هذا  ت�شتطيع 
نحو  املواجهة على  على  ق���ادراً  �شيكون  الأوروب���ي  الحت��اد 
م�شرك. ُيذكر اأن دول الحتاد الأوروبي قررت يف نوفمرب 
ال��ت��ع��اون الع�شكري  اإط����ار  امل��ا���ش��ي، يف  ال��ث��اين(  )ت�����ش��ري��ن 
امل�شتدام، ت�شكيل مركز تن�شيق لدرء الهجمات ال�شيربانية 
اأملانية. وبح�شب بيانات وزارة الدفاع الأملانية،  حتت قيادة 
املعلومات وتخطيط  اإىل حت�شن تبادل  يهدف هذا املركز 

املهام وقيادتها فيما يتعلق بال�شوؤون ال�شيربانية.
الأملاين  باجلي�ص  الواحد  اللواء  يف  اجلنود  ع��دد  وي��راوح 
ي��ح��دد فيرب  ج��ن��دي. ومل  اآلف  ج��ن��دي و5   1500 ب��ن 
احلجم الذي ينبغي اأن يكون عليه اللواء املقرح، موؤكداً اأن 
الأهم من احلجم هو ت�شكيل هياكل قادرة على الت�شرف. 

“يرتدي  اأن  الأوروب�����ي يتعن  ال��ل��واء  اأن���ه يف  ف��ي��رب  وذك���ر 
عنا  وي��داف��ع��ون  الكمبيوتر  على  يجل�شون  ال��ذي  اجل��ن��ود، 
عرب الإنرنت، �شارة حتمل العلم الأوروب��ي... فهم جنود 

الحتاد«.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن الحت��اد الأوروب��ي لي�ص لديه جي�ص 
خ���ا����ص، ل��ك��ن��ه ي��ع��ت��م��د يف م��ه��ام��ه ع��ل��ى ق����وات م���ن ال���دول 

الأع�شاء.
ومن ناحية اأخرى، دعا فيرب اإىل اتخاذ القرارات املتعلقة 
ب�شيا�شة ال�شوؤون اخلارجية والأمنية يف الحتاد الأوروبي 
ب��الأغ��ل��ب��ي��ة ول��ي�����ص ب���الإج���م���اع، م��و���ش��ح��ا اأن ال���ع���دول عن 
اأ�شا�ص  “حجري  اأوروب��ي ميثان  وت�شكيل جي�ص  الإجماع 

يتعن علينا العمل عليهما الآن«.

•• برلني-وكاالت

طالب رئي�ص الكتلة الربملانية للم�شيحين الدميقراطين 
يف الربملان الأوروبي، مانفرد فيرب، بت�شكيل قوات اأوروبية 
خا�شة لدرء الهجمات ال�شيربانية. وقال ال�شيا�شي الأملاين 
الأملانية  “فونكه”  جم��م��وع��ة  ل�����ش��ح��ف  ت�����ش��ري��ح��ات  يف 
“اأول خ��ط��وة نحو  اأم�����ص ال�����ش��ب��ت:  الإع��ام��ي��ة ال�����ش��ادرة 
تاأ�شي�ص جي�ص اأوروبي ينبغي اأن تكون ت�شكيل لواء اأوروبي 
الدفاع  اأوروب��ا  ال�شيربانية، حتى ت�شتطيع  الهجمات  لدرء 
ال�شيربانية  ال�شبكة  يف  م�����ش��رك  ن��ح��و  ع��ل��ى  نف�شها  ع��ن 
اأن  اإىل  فيرب  واأ�شار  العامل«.  من  املتزايدة  الهجمات  �شد 
هناك الكثري من دول الحتاد الأوروبي ال�شغرية التي ل 

�لرب�زيل ت�سعد �لدوريات على �حلدود مع فنزويال  مطالب بت�سكيل لو�ء �أوروبي لدرء �لهجمات �ل�سيرب�نية
•• برازيليا-رويرتز

عزز اجلي�ص الربازيلي الدوريات على احلدود مع فنزويا وذلك بعد يوم 
حدة  تزايد  و�شط  فارين  فنزويلين  جنود  خم�شة  على  عثوره  من  واح��د 

التوتر بن البلدين.
وقالت وزارة الدفاع الربازيلية يف بيان اإنه مت العثور على اجلنود العزل يوم 
اخلمي�ص يف حممية لل�شكان الأ�شلين على اجلانب الربازيلي من احلدود. 
اأنهم  على  اأنف�شهم  قدموا  لرويرز  مطلع  برازيلي  ع�شكري  م�شدر  وقال 
فارون ويجري ا�شتجوابهم ملعرفة ما اإذا كانوا قد �شاركوا يف هجوم وقع يف 

الآونة الأخرية على قاعدة يف فنزويا.
واأ�شاف امل�شدر اإنه مل يتم بعد معرفة دوافعهم للفرار ولكنه قال اإنه ي�شك 
يف تورطهم يف هجوم وقع يف 22 دي�شمرب كانون الأول على قاعدة لقوات 

امل�شاة يف جنوب فنزويا.

•• بغداد-اأ ف ب

يف �شاحة التحرير يف و�شط بغداد، 
اإلفي�ص  ال��ن��ج��م  ت�����ش��ري��ح��ة  ب��ات��ت 
اليوم  �شائعة  امل�����ش��ه��ورة  بري�شلي 
الذين  ال�شبان  املتظاهرين  ب��ن 
على  �شعرهم  بت�شفيف  ي��ري��دون 
�شكل ع��رف ال��دي��ك، اإع��ط��اء دليل 
اإ�شايف على رغبتهم بالتحرر من 

املا�شي.
ويقول املتظاهر قا�شم وهو ي�شعى 
وب�شكويت  ���ش��اي  ع��ل��ى  للح�شول 
داخل  للمتظاهرين  جماناً  يقدم 
الثورة  الع��ت�����ش��ام،  اإح����دى خ��ي��م 
غريت كلنّ �شيء. كلنّ �شيء خمتلف 

الآن، نحن اأحرار.
ويدخل  ي��ده  يحرك  وه��و  ويتابع 
اأن  ن�شتطيع  ���ش��ع��ره  يف  اأ���ش��اب��ع��ه 
وبالتايل  لأنف�شنا،  العنان  ن��رك 
لنف�شي.  ج��دي��داً  اأ�شلوباً  ابتكرت 
راأ�شه  و�شط  يف  �شعره  جمع  وق��د 
من اأعلى على �شكل موزة يغطيها 

لون اأ�شفر براق.
طلبة  ب��ي��ن��ه��م  الآلف  وي��ح��ت�����ش��د 
و���ش��ب��اب ع��اط��ل��ون ع���ن ال��ع��م��ل يف 
يوميا،  الرمزية  التحرير  �شاحة 
للنظام  �شامل  باإ�شاح  مطالبن 
القائم على املحا�ش�شة الطائفية، 
واإنهاء احتكار ال�شيا�شين اأنف�شهم 
لل�شلطة منذ 16 عاماً. وي�شفون 
بل�شو�ص  امل��ه��ي��م��ن��ة  الأح����������زاب 

وفا�شدين.

••عوا�شم-وكاالت

لاأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
لعام  ت�شغيلية  م��ي��زان��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
مليارات   3،07 بقيمة   2020
الأوىل  ل��ل��م��رة  ت��ت�����ش��م��ن  دولر، 
وعلى الرغم من معار�شة رو�شيا، 
التحقيق  لآل��ي��ة  م�شركاً  مت��وي��ًا 

بجرائم حرب يف �شوريا.
باتت  )التي  امليزانية  ه��ذه  ومتثل 
�شابقاً  ك��ان��ت  ب��ع��دم��ا  واح����د  ل��ع��ام 
ط��ف��ي��ف��ة مقارنة  زي�����ادة  ل��ع��ام��ن( 
بلغت  ال���ت���ي   2019 مب���ي���زان���ي���ة 
وفق  ال��زي��ادة  وترجع  مليار.   2،9
دبلوما�شين اإىل املهمات ال�شافية 
املوكلة لأمانة الأمم املتحدة واإىل 

الت�شخم واأ�شعار ال�شرف.
مبهمة  خ�شو�شاً  الأم����ر  ويتعلق 
واملهمة  ال���ي���م���ن  يف  امل����راق����ب����ن 
ال�شيا�شية التي مت ان�شاوؤها خال 
اأي�شاً  ويتعلق  هايتي.  يف  اخلريف 
التحقيق  اآل���ي���ات  ع��م��ل  مب��وا���ش��ل��ة 
ب�شوريا  امل���رت���ك���ب���ة  اجل�����رائ�����م  يف 
 2011 ان���دلع احل���رب ع��ام  منذ 
وكذلك يف بورما بعد حملة القمع 
�شد اقلية الروهينجا امل�شلمة منذ 

عام 2017.
متويل  ���ش��ي��ت��م  الأوىل،  ول���ل���م���رة 
ميزانيات هذه الآليات يف 2020 
من م�شاهمات الزامية من الدول 
كانت  ب��ع��دم��ا  ال�193  الأع�����ش��اء 
م�شاهمات  م��ن  ل  ����وَّ مُتَ الآن  ح��ت��ى 
ط�����وع�����ي�����ة. واق�������رح�������ت رو����ش���ي���ا 

ذاتها  ه��ي  احلما�شية  ال�����ش��ع��ارات 
منذ انطاق الحتجاجات مطلع 
وواجهت  اأك��ت��وب��ر.  الأول  ت�شرين 
بالقمع.  الحتجاجات  ال�شلطات 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك، يتوا�شل 
التحرك. وتلفت ت�شريحات ال�شعر 
العديد من  اختارها  التي  املميزة 

ال�شبان املحتجن، الأنظار.
ال�شعر  ق�������ش���ة  ظ����اه����رة  وت����ب����دو 
اجل����دي����دة م�����ش��ت��وح��اة م���ن عامل 

جنوم كرة القدم.
����ش���ح���ايف حم���ل���ي نطلق  وي����ق����ول 

عليها هنا ا�شم عرف الديك.
 23( دب��ور  عمر  النا�شط  ويقول 
عاما( املعروف يف �شاحة التحرير 
منذ  ب��ال��ت��درج  ب����داأت  “املوديات 
ثورة  م��ع  تفجرت  لكنها  ع��ام��ن، 
النا�ص  لأن  ال���ت���ح���ري���ر،  ����ش���اح���ة 
للتفلنّت  اأكر”  بحرية  ي�شعرون 
الجتماعية  ال���ع���ادات  م���ن  ح��ت��ى 

املوروثة.
يرك  اأن  ال�������ش���اب  ه����ذا  واخ����ت����ار 
�شعره ينمو اإىل الأعلى كما يفعل 
“جاك�شون-5”.  ف��رق��ة  اأع�����ش��اء 
التحرير  �شاحة  “�شباب  وي��ق��ول 
ج����ري����ئ����ون. اأ����ش���ب���ح ه�����ذا الأم�����ر 

مو�شى  الإم���ام  مرقد  يقع  وحيث 
ي�����ش��ت��ق��ب��ل مئات  ال�����ذي  ال���ك���اظ���م 
اآلف الزوار. ويقرنّ كرار باأن عليه 

الت�شرف بحكمة هناك.
�شحايا  ك������رار  م���ث���ل  وك�����ث�����ريون 
جتربهم  اج���ت���م���اع���ي���ة  ����ش���غ���وط 
يف  مبواقفهم  املجاهرة  عدم  على 

مناطقهم ب�شواحي العا�شمة.
ت�شريحة  اأن  خم��ت�����ش��ون  وي���وؤك���د 
بر�شلي  لإلفي�ص  القدمية  امل���وزة 
بال�شعبية  حت���ظ���ى  ال����ت����ي  ه�����ي 

الأكرب.
وحت����دث����ت م����واق����ع اإل���ك���رون���ي���ة 
م��ه��ت��م��ة ب���ه���ذا امل���ج���ال ع���ن ق�شة 
بن  ال�����ش��ائ��ع��ة  “البومبادور” 
امللك  هكذا  اها  �شمنّ وق��د  ال�شباب، 
لوي�ص اخلام�ص ع�شر. ويعترب من 
ك”رجل  ت��ظ��ه��ره  اأن��ه��ا  يعتمدها 

مثري وع�شري«.
وي�����ق�����دم ع�������دد م�����ن ����ش���ال���ون���ات 
وباأ�شاليب  ال���ع���راق،  يف  احل��اق��ة 
الت�شريحة  ه��������ذه  خم����ت����ل����ف����ة، 
خمتلفة  ب��ت��درج��ات  الكا�شيكية 
ترتفع و�شط الراأ�ص ويطلق عليها 

ا�شم “املاهوك«.
ويقول عمر “الفكرة هي اأن نفعل 

ذاته  الوقت  يف  م�شريا  طبيعيا”، 
باقي  يف  يختلف  “الأمر  اأن  اىل 
م��ن��اط��ق امل���دي���ن���ة، ه���ن���اك حتفظ 

اأكر«.
ويتابع “هناك اجلي�ص وامليلي�شيا، 

كل  “اليوم  ق���ائ���ًا  دي����ب،  ج���وين 
�شيء ممكن. نفعل ما نريد هنا«.

ل��ك��ن ق���د ي��ك��ون ذل����ك ���ش��ع��ب��اً. اإذ 
منطقة  يف  ال�������ش���اب  ه����ذا  ي�����ش��ك��ن 
ال�شيعية  الغالبية  ذات  الكاظمية 

حواجز  عند  يزعجوك  اأن  ميكن 
التفتي�ص”، م�شيفا “اأنا ل يهمني 
وتركته  ج��داً  ك��ان ق�شرياً  �شعري 

يطول، ملاذا اأح�ص باخلوف؟«.
يف ال�����ش��اح��ة اأي�������ش���ا، ي��ق��ف ك���رار 

و�شع  وق���د  ع���ام���ا(  ري���ا����ص )20 
نظارات �شم�شية بعد�شات �شفراء 
ح  ي�شرنّ وهو  اأ�شود،  جلدياً  وحزاماً 
باأ�شابعه  ال��ط��وي��ل  �شعره  خ�شل 
الأمريكي  ال��ن��ج��م  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 

تعديات متعددة خال املفاو�شات 
يف اجتماع اللجنة اخلام�شة املعنية 
ب�شوؤون امليزانية التابعة للمنظمة 
العامة  اجل��ل�����ش��ة  ويف  ال���دول���ي���ة 
مو�شكو  وقالت  العامة.  للجمعية 
املتعلقة  التحقيق  اآلية  اإن  اجلمعة 
ب�شوريا غري �شرعية، فيما اعتربت 
دم�شق اأن الآلية ل متلك تفوي�شاً 

من جمل�ص الأمن.
وامل���ي���زان���ي���ة ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ل����اأمم 
امليزانية  ع���ن  منف�شلة  امل��ت��ح��دة 
ال�������ش���ن���وي���ة ل���ع���م���ل���ي���ات ال�������ش���ام 
التي  م��ل��ي��ارات دولر(   6 )ح���واىل 
ي��ت��م اع��ت��م��اده��ا ك��ل ع���ام يف يونيو 

)حزيران(. هذا وت�شدت امل�شادات 
الأر�شية لهجوم بطائرات م�شرية 
ع��ل��ى م���ط���ار ح���م���اة ال��ع�����ش��ك��ري يف 

�شوريا.
حلقوق  ال�شوري  “املر�شد  وذك��ر   
اأ����ش���وات  ���ُش��م��ع  اأن�����ه  الإن�شان”، 
حميط  يف   57 ث��ق��ي��ل��ة  م��دف��ع��ي��ة 
م��ط��ار ح��م��اة ال��ع�����ش��ك��ري، واأك����دت 
يف  ان���ف���ج���ارات  دوي  اأن  م�������ش���ادره 
الع�شكري  ح���م���اة  م���ط���ار  حم��ي��ط 
اإذا كانت ناجمة عن  مل يعرف ما 
اإ���ش��اب��ة ت��ل��ك ال��ط��ائ��رات لأه���داف 
ق�شف  عن  ناجتة  اأو  املطار  داخ��ل 
م���دف���ع���ي. وت�����اأت�����ي ت���ل���ك الأن����ب����اء 

تزامناً مع حتليق طائرة ا�شتطاع 
قرية  حميط  وا�شتهداف  مذخرة 
ال�شمايل  ح��م��اة  ب��ري��ف  ق�����ش��ط��ون 

الغربي. 
����ش���اب���ق م����ن الأ����ش���ب���وع  ويف وق�����ت 
املا�شي، ت�شدت الدفاعات اجلوية 

ال�شورية ل�شواريخ معادية.
امل�شتوى  رفيع  اأمني  وق��ال م�شدر 
اإ�شرائيلية  ط���ائ���رات  اإن  ح��ي��ن��ه��ا، 
اأط��ل��ق��ت ع���دة ���ش��واري��خ م���ن فوق 
الأرا�شي املحتلة والأجواء اللبنانية 
ب��اجت��اه الأرا����ش���ي ال�����ش��وري��ة. كما 
طائرة  نف�شه،  ال��ي��وم  يف  اأ�شقطت 
اأج������واء م��دي��ن��ة جبلة  م�����ش��رية يف 

ب��ري��ف ال��اذق��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
فوق  م�����ش��رية  ل��ط��ائ��رات  ت�شديها 

مطار حماة الع�شكري.
اأن  امل��ت��ح��دة،  الأمم  اأعلنت  وك��ان��ت 
�شخ�ص  األ������ف   235 م����ن  اأك������ر 
نزحوا خال الأ�شبوعن املا�شن، 
الأخري  الع�شكري  الت�شعيد  جراء 
يف حم��اف��ظ��ة اإدل����ب ب�����ش��م��ال غرب 

�شوريا.
التي  ال�����ن�����زوح  ع���م���ل���ي���ات  وت�����اأت�����ي 
ت�شهدها اإدلب منذ  اأيام، بالتزامن 
ال�شوري  النظام  ق��وات  تكثيف  مع 
غاراتها  وت���رية  رو���ش��ي��ا  وحليفتها 

على املنطقة.
ال�شوؤون  ت��ن�����ش��ي��ق  م��ك��ت��ب  واأورد 
املتحدة  ل��اأمم  التابع  الإن�شانية 
يف بيان اأن هوؤلء نزحوا يف الفرة 

املمتدة بن 12 و25 دي�شمرب.
فروا  منهم  ك��ث��ريون  اأن  واأ����ش���اف 
م���ن م��ن��ط��ق��ة م���ع���رة ال��ن��ع��م��ان يف 
ري���ف اإدل����ب اجل��ن��وب��ي ال��ت��ي باتت 
اليوم “�شبه خالية” من ال�شكان، 

ح�شبما نقلت “فران�ص بر�ص«.
ال�شورية ق�شفها  القوات  وتوا�شل 
مل��ح��اف��ظ��ة اإدل������ب، ال��ت��ي ت��ع��د اآخر 
م��ع��اق��ل ل��ل��م��ع��ار���ش��ة امل�����ش��ل��ح��ة يف 
ال��ب��ل��د ال���ذي مت��زق��ه احل���رب منذ 

.2011
بداأ  ال���ذي  ال���ربي  ال��ه��ج��وم  واأدى 
نزوح  تفاقم  اإىل  املا�شي  الأ�شبوع 
القوات  ���ش��ي��ط��رت  ال�����ش��ك��ان، ح��ي��ث 
ال�شورية على اأكر من 40 قرية 

�شغرية.

م���ا ن���رغ���ب ب�����ه«. وت���ق���ول زه����راء 
�شابة عراقية تعمل  غندور، وهي 
اإن  وال�شينما،  الإن���ت���اج  جم���ال  يف 
اىل  تعود  الظاهرة  ه��ذه  “جذور 
وحمال  �شالونات  يف  الت�شعينات، 
ل����ل����رج����ال يف الأح�����ي�����اء  ح����اق����ة 
ال�شعبية ملدينة ال�شدر” يف �شمال 

�شرق بغداد.
املنطقة  ت���ل���ك  اأن  اإىل  وت�������ش���ري 
�����ان ن��ظ��ام ���ش��دام ح�شن  ك��ان��ت اإبنّ
والأهايل  ومهم�شة،  “م�شتبعدة 
ك��ان��وا ي���ري���دون ال��ظ��ه��ور، وكانت 
هذه بالن�شبة لهم و�شيلة للتعبري 

عن اأنف�شهم، لاحتجاج«.
ال�شعر  ب�����اروك�����ات  اأن  وت�����ش��ي��ف 
وما  ع��ام��ن  قبل  بالفعل  “بداأت 

زالت يف مدينة ال�شدر«.
وي��ع��ت��رب م�����ش��ور ال��ف��ي��دي��و زهري 
العطواين الذي يتحدر من مدينة 
من  ال��ع��راق،  يف  وامل�شهور  ال�شدر 
اأك���ر امل��روج��ن مل��ودي��ات ال�شعر 
املبتكرة من خال حفات الزواج 
التي ي�شورها وي�شارك فيها �شباب 
بت�شريحات �شعر خمتلفة. و�شارت 
يا  رين  “�شونّ ال�����ش��ه��رية  اأغ��ن��ي��ت��ه 
ل�شان  كل  ت��ردد على  عطواين” 

من بغداد اإىل بريوت.
العديد  “يردد  غ��ن��دور  وت��ق��ول 
م���ن ���ش��ب��اب م��دي��ن��ة ال�����ش��در اإىل 
ه����ذه طريقة  ال��ت��ح��ري��ر.  ���ش��اح��ة 
وا�شفة اإياهم  للتمرد والتحرر”، 

ب�” املبدعن«.

�صّورين يا عطواين وعرف الديك

ثورة �لعر�قيني.. �بتكار �أ�ساليب جديدة للتحرر من �ملا�سي 

طائرات م�صرية ت�صتهدف مطار حماة الع�صكري 

�لأمم �ملتحدة تقر متويل �آلية للتحقيق بجر�ئم �سوريا

�ملعار�سة يف �ساحل �لعاج تتهم �ل�سلطات بتخويفها
•• اأبيدجان-رويرتز

العاج  �شاحل  املعار�شة يف  اأح��زاب  اتهمت جمموعة من 
الرئا�شة  انتخابات  قبل  تخويفها  مبحاولة  ال�شلطات 
ب��اأم��ر اعتقال جديد  املقبل ون���ددت  ال��ع��ام  ال��ت��ي جت��ري 

�شدر �شد مر�شح الرئا�شة جيوم �شورو.
اإن ���ش��ورو وه��و قائد �شابق  وق��ال ممثل ل��ادع��اء ال��ع��ام 
ب�شبب  احل��ي��اة  م���دى  ال�شجن  ي��واج��ه  ق��د  للمتمردين 
مزاعم عن تخطيطه لقلب نظام احلكم. وعلى الرغم 
اأن �شورو  امل��ع��ت��ق��د  ف��م��ن  م��ع��روف  م��ك��ان��ه غ��ري  اأن  م��ن 
موجود يف اأوروبا وقد مت اعتقال اأكر من 15 �شخ�شا 

من القريبن منه يف اإطار حتقيق.
وقال ال�شيا�شي جنونزي اأوتارا ع�شو حتالف امل�شاحلة 
والدميقراطية وال�شام الذي ي�شم 21 حزبا معار�شا 
مبا يف ذلك حزب �شورو خال موؤمتر �شحفي اإن “هذه 
الإج����راءات حم���اولت لإ���ش��ك��ات ك��ل ان��ت��ق��ادات املعار�شة 
تنظيم  كيفية  مناق�شة  علينا  يتعن  عندما  للحكومة 
انتخابات 2020. »جيوم �شورو لي�ص مدانا باأي �شيء«. 

وندد �شورو بالتحقيق وقال اإنه حتركه دوافع �شيا�شية.
اأكتوبر  وزادت هذه الق�شية من التوتر قبيل انتخابات 
ت�شرين الأول 2020 التي ينظر اإليها على اأنها اختبار 
ل�شتقرار �شاحل العاج بعد حربن اأهليتن منذ مطلع 
حكومة  ق��ال��ت  التحقيق  على  تعليق  اأول  ويف  ال��ق��رن. 
���ش��اح��ل ال��ع��اج اإن��ه��ا علمت ب�����ش��دور اأم���ر اع��ت��ق��ال دويل 
احلكومة”  اأدان��ت  الق�شية  ب�شاأن  بيان  ويف  �شورو.  �شد 
اخلطوات غري املقبولة لإعادة جمتمع �شاحل العاج اإىل 
املا�شي الأليم لاأزمات الجتماعية ال�شيا�شية املختلفة 

التي عرفتها بادنا«.
واأعيد انتخاب الرئي�ص احل�شن واتارا يف 2015 ولكن 
مما  ثالثة  بفرة  للفوز  �شي�شعي  ك��ان  اإذا  ما  يت�شح  مل 
اأدى لتفاقم الغمو�ص ب�شاأن النتخابات يف �شاحل العاج 

اأكرب منتج للكاكاو يف العامل.
ويحظى �شورو بولء كثريين من قادة التمرد ال�شابقن 
والذين ي�شغلون منا�شب رفيعة باجلي�ص . وعمل �شورو 
رئي�شا للجمعية الوطنية لعدة �شنوات ولكنه اختلف بعد 

ذلك مع واتارا.

•• �شان �شلفادور-اأ ف ب

ع�شر  بال�شجن  احلكم  ال�شلفادور  يف  ال��ع��ام  امل��دع��ي  اأع��ل��ن 
�شنوات وت�شديد غرامة مالية قدرها 260 مليون دولر 
على رئي�ص ال�شلفادور ال�شابق اليا�ص اأنطونيو �شاكا بتهمة 
راوول  ال��ع��ام  امل��دع��ي  واأع��ل��ن  الم����وال.  وتبيي�ص  الف�شاد 
ميارا يف تغريدة على توير تاأكيد املحكمة العليا للقرار 
ايلول/�شبتمرب  يف  �شلفادورية  حمكمة  اأ���ش��درت��ه  ال���ذي 
 2004 للباد من  رئي�شا  الذي كان  �شاكا  2018 بحق 
ولغاية 2009، بال�شافة اإىل �شتة من معاونيه املقربن 

والذين اعرفوا باختا�شهم مئات ماين الدولرات.
وكتب اأن املحكمة العليا “اأكدت ما طلبته ب�شفتي املدعي 
يتعن  ال�شجن،  عقوبة  اإىل  بالإ�شافة  اإن��ه  وق��ال  ال��ع��ام«. 
قد  كان  دولر  مليون   260،7 مبلغ  “اإعادة”  �شاكا  على 

ح�شل عليها عن طريق الحتيال اإىل الدولة م�شيفا “هذا هو م�شري من 
اأن ال�شبكة املكونة من  ي�شرق مال ال�شلفادورين«. وا�شار املدعي العام اإىل 
“امل�شوؤولن الفا�شدين خال ولية �شاكا قد نهبت اأكر من 300 مليون 
وت�شاءل “كم هو عدد املدار�ص وامل�شت�شفيات والربامج الجتماعية  دولر”. 

التي حرم منها ال�شلفادوريون؟«.
وُحكم على كبار امل�شوؤولن ال�شتة ال�شابقن الذين متت 
حماكمتهم اإىل جانب الرئي�ص ال�شابق، يف عام 2018، 
بال�شجن ملدد تراوح بن 10 اإىل ثاث �شنوات وت�شديد 

مبالغ قدرها بن 15 مليون دولر و900 الف دولر.
ويعد �شاكا ثاين رئي�ص �شلفادوري تتم حماكمته بتهمة 
قاد  ال���ذي  ف��ل��وري�����ص،  فران�شي�شكو  ه��و  والأول  ال��ف�����ش��اد. 
الباد بن عامي 1999 و 2004، ووجهت اإليه تهمة 
تايوان. وتويف فيما  15 مليون دولر قدمتها  اختا�ص 
الثاين/ كانون  الإق��ام��ة اجلربية يف منزله يف  ك��ان قيد 
املدعي  مكتب  وج��ه  اآب/اأغ�شط�ص،  ويف   .2016 يناير 
ال��ع��ام يف ال�����ش��ل��ف��ادور ت��ه��م��ة اإىل رئ��ي�����ص ���ش��اب��ق اآخ����ر هو 
و2014،   2009 ب��ن  حكم  ال��ذي  فوني�ص،  موري�شيو 
�شابقون  اآخر، هم متعاونون  ا  �شخ�شً  31 اإىل  بالإ�شافة 
واأقارب.ووجهت اإليهم تهم تبيي�ص الأموال واختا�ص ما جمموعه 351 
مليون دولر على الأقل.ويقيم فوني�ص منذ عام 2016 يف نيكاراغوا، التي 
رف�شت طلب ال�شلفادور ت�شليمه ومنحته اجلن�شية النيكاراغوية بالإ�شافة 

لزوجته واإثنن من اأولده.

�ل�سجن 10 �سنو�ت على رئي�س �ل�سلفادور �ل�سابق  قتيالن يف �إطالق نار 
قرب هيو�سنت �لأمريكية

•• وا�شنطن-وكاالت:

�شخ�شن  اأن  اأم��ن��ي  م�����ش��وؤول  ق���ال 
قتا يف اإطاق نار على 8 اأ�شخا�ص 
ع���ل���ى الأق��������ل م����ن ج����ان����ب رج����ال 
قرب  الأول  اأم�����ص  ليلة  م�شلحن 
تك�شا�ص  ب��ولي��ة  هيو�شنت  مدينة 

و�شط جنوب الوليات املتحدة.
وقال  رئي�ص �شرطة مقاطعة هاري�ص 
ل  التفا�شيل  اإن  جونزالي�ص،  اي��د 
اأولية بعد اإطاق النار، لكن  تزال 
اأن جمموعة من الأ�شخا�ص  يبدو 
�شريط فيديو عن  كانوا ي�شورون 
انتظار  م��ك��ان  يف  ال���راب  مو�شيقى 
ال�شيارات قرب هيو�شنت عندما مت 

اطاق النار عليهم.

كونتي ُيحذر �أردوغان من �لتدخل �لع�سكري يف ليبيا
•• روما-وكاالت

ط���ال���ب رئ���ي�������ص ال���������وزراء الإي����ط����ايل 
الرئي�ص  اأم���������ص،  ك���ون���ت���ي  ج���وزي���ب���ي 
الركي رجب طيب اأردوغ��ان بتجنب 
معترباً  ليبيا،  يف  ع�شكري  تدخل  اأي 
اأن تدفع  �شاأنها  اأن هذه اخلطوة من 

بت�شعيد ع�شكري يف املنطقة.
يف  التقليدي  ال�شحايف  م��وؤمت��ره  ويف 
“طالبت  ك��ون��ت��ي:  ق��ال  ال��ع��ام،  نهاية 
الرئي�ص الركي اأردوغان باحلذر من 
تدخل ع�شكري على الأر�ص”، مربزاً 
دبلوما�شية  ج���ه���وداً  ت��ب��ذل  روم����ا  اأن 

مكثفة حلل النزاع يف ليبيا.
واأ�شاف اأن “تدخًا ع�شكريا تركاي �شيوؤدي اإىل ت�شعيد 
ع�شكري هائل �شيت�شبب يف �شقوط العديد من ال�شحايا 

بن املدنين، ولن يخرج منه اأي طرف منت�شراً«.
واأ����ش���ار رئ��ي�����ص ال�����وزراء الإي���ط���ايل اإىل اأن���ه ب��ح��ث هذه 
الق�شية مع اأردوغان، ومع الرئي�ص الرو�شي فادميري 

بوتن، واأكد لهما اأنه ل ميكن قبول 
ت�شعيد ع�شكري يف ليبيا.

وك����ان ك��ون��ت��ي ي����رد ع��ل��ى ����ش���وؤال عن 
م��وق��ف��ه م���ن اإع������ان اأردوغ��������ان اأن���ه 
الليبية  احلكومة  لطلب  �شي�شتجيب 

للم�شاعدة الع�شكرية.
وتعد تركيا، اإىل جانب قطر، واحدًة 
من الدول القليلة التي تدعم حكومة 
بقيادة  طرابل�ص  يف  الوطني  ال��وف��اق 
فايز �شراج، واملعرف بها من الأمم 
بقيادة  اجلي�ص  تواجه  التي  املتحدة، 
ي�شيطر  ال��ذي  حفر  خليفة  امل�شري 

على اأجزاء كبرية من ليبيا.
واأبدى كونتي تاأييده لإقامة منطقة 
“لتحقيق الهدف املتمثل يف وقف  حظر جوي يف ليبيا 

الأعمال العدائية فوراً«.
متثل  التي  لليبيا  ال�شتقرار  اإع���ادة  على  روم��ا  وتعمل 
كربى  وا�شراتيجية  واقت�شادية،  �شيا�شية،  م�شلحًة 

لإيطاليا.
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قال م�شوؤول يف خفر ال�شواحل اإن ال�شرطة اليابانية عرت على رفات 
خم�شة اأ�شخا�ص على الأقل يف قارب خ�شبي ي�شتبه يف اأنه من كوريا 

ال�شمالية على �شاحل اإحدى اجلزر اليابانية اخلارجية.
على  ع��رت  ال�شرطة  اإن  �شينن  ك��ي  ال�شواحل  خفر  م�شوؤول  وق��ال 
املحلي  بالتوقيت  التا�شعة �شباحا  ال�شاعة  القارب يف  قاع  الرفات يف 
تقع  التي  ���ش��ادو  ج��زي��رة  �شاطئ  على  جرينت�ص(  بتوقيت   0030(

قبالة نيجاتا �شمال غرب اليابان.
واأ�شاف اأن ال�شرطة عرت على راأ�شن وخم�ص جثث م�شريا اإىل اأن 

�شبب الوفاة ل يزال قيد التحقيق.
ومل يت�شن للم�شوؤول بعد معرفة اإن كان الراأ�شان لثنن من اجلثث 

اأم ل�شخ�شن اآخرين وقال اإن الأمر رهن التحقيق.
واأ�شار اإىل اأن الواقعة هي الثانية من نوعها منذ ال�شهر املا�شي.

 

اأ�شيب ما ل يقل عن 15 �شخ�شا بعد انفجار خط نروجن �شائل 
يف م�شنع ل�شركة تيك�شرون للطريان قرب مدينة ويت�شيتا بولية 
لإطاق  انتكا�شة  يف  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى  مت�شببا  الأم��ري��ك��ي��ة  كان�شا�ص 
طائرة جديدة قيد التطوير وذلك ح�شبما قال م�شوؤولون باملنطقة 
الطارئة  الطبية  اخل��دم��ات  مدير  جالجر  ج��ون  وق��ال  وبال�شركة. 
نقلت  الطبية  الأجهزة  اإن  موؤمتر �شحفي  �شيدجويك يف  مبقاطعة 
11 �شخ�شا اإىل امل�شت�شفى اأحدهما رمبا يعاين من اإ�شابات خطرية. 
وقال م�شوؤولو ال�شركة اإن اثنن من ال�شحايا نقا اإىل امل�شت�شفى يف 

�شيارات خا�شة يف حن عولج اثنان يف مكان احلادث.
وقال دانييل ويجرن نائب قائد اإدارة الإطفاء يف مقاطعة �شيدجويك 
اإن الإ���ش��اب��ات كانت حم��دودة لأن��ه مل يكن م��وج��ودا يف ذل��ك الوقت 

�شوى العدد الأ�شا�شي من العاملن ب�شبب العطات.
ال�شائل  اإن النفجار الذي وقع يف خط النروجن  واأ�شاف ويجرن 
ت�����ش��رب غاز  اإىل  اأدى  ت��خ��زي��ن مم��ا  ب�شهريج  اأي�����ش��ا  اأ����ش���رارا  اأحل���ق 
موقع  من  اإخباري  م�شور  مقطع  واأظهرت  املبنى.  من  النروجن 
احلادث ما بدا اأنها �شحابة من البخار تت�شاعد من املبنى املت�شرر . 
وقال ويجرن اإن هذا الغاز غري �شار. وقالت متحدثة با�شم تيك�شرون 
اإنه مت احتواء الأ�شرار بامل�شنع رقم 3 حيث يجري ت�شنيع طائرات 
جتريبية ومن بينها �شكاي كورير وهي من نوع الطائرات اخلفيفة 
التي ت�شتخدم يف الأغرا�ص العامة. وكان من املقرر اأن تدخل الطائرة 
�شكاي كورير اخلدمة يف 2020 ح�شبما قالت تيك�شرون من قبل. 
اإن من ال�شابق لأوانه حتديد الأ�شرار التي حلقت  وقالت املتحدثة 
تيك�شرون  و�شركة  اإنتاجه.  الذي يجري  للطائرة  الأويل  بالنموذج 
بت�شنيع طائرات  وتقوم  تيك�شرون  �شركة  اإحدى وحدات  للطريان 

بيت�شكرافت و�شي�شنا.

بلدتن  ���ش��ك��ان  اأ���ش��رال��ي��ا  ج��ن��وب  يف  فيكتوريا  ولي���ة  �شلطات  اأب��ل��غ��ت   
�شغريتن باأن عليهم اإخاء بيوتهم ام�ص مع خروج حرائق الغابات عن 
بارتفاع يف درج��ات احلرارة.  ال�شيطرة على مقربة منهم ومع توقعات 
وقالت ال�شلطات اإن احلرائق قد تطال بلدة جوجنراه التي تبعد نحو 
450 كيلومرا اإىل ال�شرق من ملبورن والتي يقطنها نحو 60 �شخ�شا 
املقبلة  والأربعن  الثماين  ال�شاعات  بلدة مارتنز كريك خال  وكذلك 
واإن على ال�شكان املغادرة. وذكرت خدمات الطوارئ يف ولية فيكتوريا يف 
حتذير “قد تكون تلك هي فر�شتكم الأخرية لفعل ذلك قبل اأن يت�شع 
نطاق احلرائق ... اإذا قررمت البقاء قد ل تتمكن خدمات الطوارئ من 
م�شاعدتكم«. و�شاعد انخفا�ص درج��ات احل��رارة يف الكثري من مناطق 
من  لكن  احلرائق  بع�ص  احتواء  يف  املياد  عيد  اأ�شبوع  اأثناء  اأ�شراليا 
اأن تعود درجات احلرارة لارتفاع جمددا الأمر الذي �شي�شكل  املتوقع 
حتديا ل��رج��ال الإط��ف��اء. وارت��ف��ع��ت درج���ات احل���رارة يف بع�ص مناطق 
اأن ت�شل يف  املتوقع  40 درج��ة مئوية ومن  ملا يزيد عن  الباد  جنوب 
واأتت  الث��ن��ن.  ي��وم  درج��ة   43 اإىل  فيكتوريا  ولي��ة  عا�شمة  ملبورن 
ع�شرة  من  يقرب  ما  على  الأ�شرالية  والغابات  الأح��را���ص  يف  احلرائق 
اأيلول كما وقعت ثماين  ماين ف��دان يف خم�ص ولي��ات منذ �شبتمرب 

حالت وفاة مرتبطة بتلك احلرائق.

عوا�شم

طوكيو

ملبورن

وا�شنطن

�لك�سف عن عدد �ملختطفني 
�لعر�قيني منذ بدء �لحتجاجات

•• بغداد-وكاالت

ال�شبت  اأم�ص  العراق  يف  الن�شان  حلقوق  امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  ك�شفت 
عن اختطاف 68 متظاهراً منذ انطاق املظاهرات الحتجاجية يف اأكتوبر 

)ت�شرين الأول( املا�شي وحتى اليوم.
وذكر م�شدر يف مفو�شية حقوق الإن�شان يف العراق، اأن 166 �شخ�شاً من 
املتظاهرين مت اختطافهم من �شاحات الحتجاج، اأو غابوا عنها من دون اأن 

يعرف مكان وجودهم حتى الآن.
ت�شريح �شحايف  ال��ع��زاوي، يف  ان�ص  املفو�شية،  قال ع�شو جمل�ص  وب��دوره، 
النا�شطن  ال��ع��راق يف �شفوف  يف  الخ��ت��ط��اف  ح���الت  ع��دد  “اجمايل  اإن   ،
)ت�شرين  اأكتوبر  يف  الحتجاجية  امل��ظ��اه��رات  ان��ط��اق  منذ  واملتظاهرين 
الأول( املا�شي، وحتى الآن بلغ 68حالة اختطاف مت اطاق �شراح 12منهم 
اأرقام مثبتة لدى منظمة  56خمتطفاً جمهوًل وهي  فيما ليزال م�شري 

حقوق الن�شان العراقية ».
بلغت  واملتظاهرين  النا�شطن  �شفوف  يف  الغتيال  “حالت  اأن  واأو���ش��ح 
حماولت  ح��الت  و7  و13م�شابل  قتل  15حالة  بواقع  موزعة  33حالة 
�شاحات  اأن حالت الختطاف والغتيال تتم خارج  العزاوي  واأكد  فا�شلة«. 

التظاهر، والقوات الأمنية توا�شل عمليات البحث عن الفاعلن .
ومن جانب اآخر ، ذكر �شهود عيان اأن متظاهرا قتل الليلة املا�شية بر�شا�ص 
ا�شتباكات ليلية بن القوات العراقية ومتظاهرين يف  القوات العراقية يف 

�شاحة الوثبة ببغداد.

�جلي�س �لتون�سي يرفع درجة �لتاأهب على �حلدود مع ليبيا

م�سوؤول هندي يد�فع عن قمع �لحتجاجات 
•• لوكناو-رويرتز

رف�ص رئي�ص وزراء ولية اأوتار برادي�ص الهندية اتهامات 
باأن  الإن�����ش��ان  حقوق  ع��ن  بالدفاع  معنية  جماعات  م��ن 
ال�شرطة ارتكبت انتهاكات خال احتجاجات �شد قانون 
اجلن�شية اجلديد ون�شب الف�شل ملوقفه ال�شارم يف اإعادة 

الهدوء لل�شوارع.
قانون  ب�شبب  ال���ش��ط��راب��ات  اأع��ن��ف  ال���ولي���ة  و���ش��ه��دت 
ناريندرا  ال��ب��اد  وزراء  رئي�ص  اأ���ش��دره  ال��ذي  اجلن�شية 
اإنه ينطوي على متييز �شد  مودي ويقول عنه ن�شطاء 
�شكان  م��ن  ب��امل��ئ��ة   14 ن��ح��و  ي�شكلون  ال��ذي��ن  امل�شلمن 

الهند.
وُقتل يف الولية، الأكرب يف الهند من حيث عدد ال�شكان، 
19 �شخ�شا منذ بدء الحتجاجات هذا ال�شهر من بن 

ما ل يقل عن 25 قتيا على م�شتوى الباد.
ه���داأت على مدى  ق��د  ال��ولي��ة  ال�شتباكات يف  اأن  وب���دا 
حمدود  نطاق  على  م��ظ��اه��رات  لكن  املن�شرم  الأ���ش��ب��وع 

مازالت تخرج يف �شوارعها.
وقال يوجي اأديتياناث رئي�ص وزراء الولية، وهو كاهن 
هندو�شي متطرف الآراء ينتمي حلزب مودي الهندو�شي 
اأنهت  التي  ال�شارمة هي  �شيا�شاته  اإن  القومي احلاكم، 

ال�شطرابات.

•• تون�س-وكاالت

ال�شرقية  التاأهب على احل��دود  الأم��ن حالة  وق��وات  التون�شي  رفع اجلي�ص 
حت�شباً لتطورات حمتملة للنزاع يف ليبيا.

وعزز اجلي�ص انت�شاره على طول احل��دود، وانت�شرت وحدات من الأمن يف 
امليادية،  ال�شنة  راأ���ص  احتفالت  لتاأمن  للحدود  املحاذية  مدنن  ولي��ة 

ح�شب ما اأفادت به الإذاعة الوطنية اليوم.
التابعتن  جربة  وجزيرة  جرجي�ص،  يف  �شياحية  منتجعات  املنطقة  وت�شم 
للولية، وت�شهد عادة تدفقاً لل�شياح من اجلزائر وليبيا، يف مثل هذه الفرة 

من العام.
الليبية  العا�شمة  على  لل�شيطرة  اجلي�ص  حت��رك  ظ��ل  يف  ال��ت��اأه��ب  وي��اأت��ي 

طرابل�ص.
على  امل��راق��ب��ة  اآل��ي��ات  املا�شية  ال�شنوات  ام��ت��داد  على  ع���ززت  تون�ص  وك��ان��ت 
احلدود الليبية عرب �شاتر ترابي، وخندق مائي، ونظام مراقبة اإلكروين 

حت�شبا لت�شلل مقاتلن اأو ت�شريب اأ�شلحة، وللت�شدي للتهريب.
وترتبط تون�ص بحدود م�شركة مع ليبيا متتد على نحو 500 كيلومر 

ت�شم معربين رئي�شن يف را�ص جدير، والذهيبة يف اجلنوب التون�شي.

•• هوجن كوجن -رويرتز

األ��ق��ت ال�����ش��رط��ة يف ه���وجن كوجن 
12 متظاهرا  نحو  على  القب�ص 
ام�ص  الفلفل  رذاذ  وا�شتخدمت 
لتفريق احتجاج يف مركز للت�شوق 
البيع يف  يهدف لتعطيل عمليات 
امل��ت��اج��ر ق���رب احل�����دود م���ع الرب 

الرئي�شي ال�شيني.
مظاهراتهم  امل��ح��ت��ج��ون  وي��ن��ظ��م 
اأن���ح���اء  ال���ت�������ش���وق يف  م����راك����ز  يف 
ه�������وجن ك�������وجن م����ن����ذ الأ�����ش����ب����وع 
امل��ا���ش��ي. و���ش��ارك اأك���ر م��ن مئة 
م�شرية  يف  ال�شبت  ال��ي��وم  حم��ت��ج 
ل��ل��ت�����ش��وق يف �شيوجن  ع��رب م��رك��ز 
“عودوا  يهتف�����ون  وه�������م  �شوي 

لل�شن«.
مدينة  قبالة  املنطقة  تلك  وتقع 
مبا  وت�شتهر  ال�شينية  �شينجن 
الذي  امل���وازي���ن  ب��ال��ت��ج��ار  ي�شمى 
ي�شرون كميات كبرية من ال�شلع 
امل��ع��ف��اة م���ن اجل���م���ارك يف هوجن 
الرب  يف  لبيعها  وي���ع���ودون  ك���وجن 

الرئي�شي.
يف  حمتجون  ا�شتهدف  اأن  و�شبق 
اإذ  �شينين  جت����ارا  ك���وجن  ه���وجن 

�أو�سيتيا �جلنوبية تفرج عن 
طبيب حمتجز من جورجيا 

 •• تفلي�س-رويرتز

تفلي�ص  الدولة يف  اأم��ن  ق��ال جهاز 
اإن النف�شالين يف منطقة اأو�شيتيا 
ت�شيطر  التي  اجلورجية  اجلنوبية 
ال�شبت  اأم�ص  اأفرجوا  رو�شيا  عليها 
ع���ن ط��ب��ي��ب م���ن ج��ورج��ي��ا احتجز 
املنطقة  دخوله  اإث��ر  املا�شي  ال�شهر 
اخلطوة  ه��ذه  ج���اءت  النف�شالية. 
غري املتوقعة بعد اأن ق�شت حمكمة 
الأ�شبوع املا�شي بال�شجن 12 �شهرا 
على الطبيب فا�شا جابريندا�شفيلي 
اإنه كان يحاول  والذي قال زماوؤه 
اأو�شيتيا  يف  مري�ص  اإىل  ال��و���ش��ول 
ل�شيطرة  اخل��ا���ش��ع��ة  اجل��ن��وب��ي��ب��ة 
التي خا�شتها  احل��رب  منذ  مو�شكو 
وقال   .2008 ع��ام  ج��ورج��ي��ا  �شد 
يف  لل�شحفين  ج��اب��ري��ن��دا���ش��ف��ي��ل��ي 
م���دي���ن���ة ج������وري اجل����ورج����ي����ة “مل 
اأت��وق��ع الإف�����راج ع��ن��ي ال���ي���وم... اأود 
باأمري  اه���ت���م  م���ن  ك���ل  اأ����ش���ك���ر  اأن 
زوجتي  اخل�������ش���و����ص  وج�����ه  وع���ل���ى 
اجل��م��ي��ل��ة واأط�����ف�����ايل ال���رائ���ع���ن«. 
ُنقل  ق����د  ك�����ان ج��اب��ري��ن��دا���ش��ف��ي��ل��ي 
منطقة  عا�شمة  ت�شخينفايل  اإىل 
هناك  واحتجز  اجلنوبية  اأو�شيتيا 
يف ان��ت��ظ��ار حم��اك��م��ت��ه ع��ل��ى اأي����دي 

ال�شلطات النف�شالية. 

للمواطنة على م�شتوى الباد.
للتوا�شل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ن�����ش��ر  ف��ي��دي��و  ت�����ش��ج��ي��ل  ل��ك��ن 
القلقن  الأرج��ح من خم��اوف  �شيزيد على  الجتماعي 
الت�شجيل  ي��ظ��ه��ر  اإذ  ال��ه��ن��د.  يف  امل�����ش��ل��م��ن  و���ش��ع  ع��ل��ى 
�شابطا كبريا يف �شرطة ولية اأوتار برادي�ص وهو يقول 

ل��ه على  امل��وؤك��دة  الر�شمية  اأح���د احل�����ش��اب��ات  وق���ال على 
“كل  اأم�����ص اجلمعة  م�شاء  م��ن  متاأخر  وق��ت  ت��وي��ر يف 
مثري لل�شغب م�شدوم.. كل مثري للم�شكات مذهول.. 

بالنظر اإىل �شرامة حكومة يوجي.. الكل �شامتون«.
�شيدفع  الأ�شرار  ت�شاوؤون لكن  “افعلوا ما  وتابع قائا 

ثمنها من ت�شببوا فيها«.
اأكر من  اإنها تطالب  املا�شي  الأ�شبوع  وقالت حكومته 
مئتي �شخ�ص مباين الروبيات للتعوي�ص عن الأ�شرار 
املادية التي حلقت بالولية خال الحتجاجات وهددت 

مب�شادرة ممتلكاتهم.
ونددت جماعات مدافعة عن حقوق الإن�شان مبا ت�شفه 
ب��الع��ت��ق��الت اجلماعية وا���ش��ت��خ��دام ال��ق��وة امل��ف��رط��ة يف 
األف  م��ن  اأك���ر  ال�شلطات  فيها  اعتقلت  ال��ت��ي  ال��ولي��ة 

�شخ�ص.
الهند  اإىل  انتقلت  القانون لأقليات غري م�شلمة  ويتيح 
وباك�شتان  وب��ن��ج��اد���ص  اأفغان�شتان  م��ن   2015 قبل 
ف��ر���ش��ة احل�����ش��ول ع��ل��ى اجل��ن�����ش��ي��ة. وي���ق���ول منتقدو 
ويعد  امل�شلمن  �شد  متييز  على  ينطوي  اإن��ه  القانون، 
احلكومة  من  للباد  العلماين  الد�شتور  على  هجوما 

الهندو�شية القومية بقيادة مودي.
وتقول احلكومة اإن القانون لن يوؤثر على اأي مواطن يف 
لي�ص لديها خطط فورية لإطاق �شجل  واإنها  الدولة 

تريد  ل  كنت  اإذا  لباك�شتان  “اذهب  املتظاهرين  لأح��د 
العي�ص هنا«.

هتفوا  املحتجن  بع�ص  اإن  ل��روي��رز  ال�����ش��اب��ط  وق���ال 
املوقف  ه��ذا  “يف  واأ���ش��اف  لباك�شتان  موالية  ب�شعارات 

حتديدا قلت لهم اأن يذهبوا لباك�شتان«.

وك���ان���ت ال����ولي����ات امل��ت��ح�����������������دة اأ�����ش����ارت حتى 
الآن��������������اإاىل اأك��ث��������������ر م���ن األ����ف ق��ت��ي�����ل واآلف 
اجل���رح���ى ج�����راء ق��م��ع الح���ت���ج���اج���ات التي 
الثاين(  )ت�شرين  نوفمرب  منت�شف  اندلعت 
اأ�شعار  ل��رف��ع  اإي��ران��ي��ة ع���دة رف�����ش��اً  يف م���دن 

الوقود.
ولكن بومبيو لفت اإىل ح�شيلة اأكرب �شبق ان 
ذكرتها بع�ص و�شائل الإعام ومثلها تنظيم 

جماهدي خلق الإيراين املعار�ص. 
ورف�شت اخلارجية الأمريكية يف ات�شال مع 

فران�ص بر�ص الإدلء بتعليق اإ�شايف.

ومن جهتها، اكدت منظمة العفو الدولية اأن 
مقتل  عن  اأ�شفر  الحتجاجية  احلركة  قمع 

اأكر من 300 �شخ�ص.
مواطنيه  يخ�شى  النظام  اأن  بومبيو  واعترب 
النرنت.  وقطع  العنف  اإىل  جم���دداً  وجل��اأ 
�شبكة  اأن  الإي���ران���ي���ة  اإي��ل��ن��ا  وك���ال���ة  وذك�����رت 
الن�����رن�����ت ق���ط���ع���ت الأرب������ع������اء امل���ا����ش���ي يف 
دعوات  توجيه  قبل  عدة  اإيرانية  حمافظات 
ع��رب م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي لإحياء 
على  �شهر  م���رور  ملنا�شبة  ال�شحايا  ذك���رى 

الحتجاجات.

•• وا�شنطن-وكاالت:

ات���ه���م وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الأم���ري���ك���ي مايك 
اإىل   باللجوء  الإي��ران��ي��ة  ال�شلطات  بومبيو 
اإحياء ذكرى من قتلوا  ملنع  العنف والرقابة 
ج���راء قمع ح��رك��ة الح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي هزت 

ايران منت�شف نوفمرب )ت�شرين الثاين(.
ال�شعب  ح��ق  م��ن  توير  على  بومبيو  وكتب 
ذبحهم  �شحية   1500 يبكي  اأن  الي���راين 
خامنئي خال التظاهرات يف اإيران، م�شمياً 

املر�شد الإيراين الأعلى علي خامنئي.

بومبيو: خامنئي ذبح 1500 حمتج خالل �لتظاهر�ت 

�أخبار م�سللة حول �لأويغور و�سط �نتقاد�ت لل�سني   •• بريوت-اأ ف ب

يتوا�شل توارد الأخبار امل�شللة حول 
الأقلية  ه��ذه  تعر�ص  م��ع  الأوي���غ���ور 
حلملة  بالركية  الناطقة  امل�شلمة 
موجة  تثري  ال�شن  يف  �شديدة  قمع 
اثنن  هنا  نتناول  دول��ي��ة.  ان��ت��ق��ادات 
م��ن ه���ذه الأخ���ب���ار ي��ع��ن��ي��ان حتديدا 
ت���رك���ي���ا ال���ت���ي ت����ف����ردت ب����ن ال�����دول 
مت�شدد  م��وق��ف  ات���خ���اذ  يف  امل�����ش��ل��م��ة 
حيال املمار�شات ال�شينية بحق هذه 

الأقلية.
من  الآلف  ع�����������ش�����رات  ت�������������داول 
م�����ش��ت��خ��دم��ي ف��ي�����ش��ب��وك م���ف���اده اأن 
الرئي�ص الركي رجب طيب اإردوغان 
اأعلن منح جن�شية بلده جلميع اأبناء 

ازدحام  يف  ب��ال��ل��وم  عليهم  يلقون 
املدينة وارتفاع اأ�شعار الإيجار.

وت�����ش��ب��ب الح���ت���ج���اج يف اإغ�����اق 
بينما  مبكرا  املتاجر  من  الكثري 

هرع مت�شوقون ملغادرة املركز.
امل�����ظ�����اه�����رات يف ه���وجن  وب����������داأت 
اأ�شهر  �شتة  م��ن  اأك��ر  ك��وجن قبل 
ع��ل��ى م�����ش��روع قانون،  اح��ت��ج��اج��ا 

�شي�شمح  ك��ان  بالفعل،  �شحبه  مت 
لل�شن  ب��ه��م  امل�����ش��ت��ب��ه  ب��ت�����ش��ل��ي��م 
التي يتحكم احلزب ال�شيوعي يف 

حماكمها.
ل��ك��ن امل���ظ���اه���رات ت���ط���ورت منذ 
نطاقا  اأو�شع  حلركة  احلن  ذلك 
ل���ل���م���ط���ال���ب���ة ب���ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

وتزايدت فيها املواجهات.

ال�شنوات  يف  ���ش��ي��ن��ج��ي��ان��غ  اإق��ل��ي��م  يف 
متكررة  عنف  اأع��م��ال  عقب  املا�شية 
وت���ف���ج���ريات وه���ج���م���ات ع��ل��ى ق���وات 
متهمة  وم��دن��ي��ن،  ال�شينية  الأم���ن 
بالقيام  وم��ت��ط��رف��ن  ان��ف�����ش��ال��ي��ن 

بعمليات “اإرهابية«.
الثاين/نوفمرب،  ت�شرين  نهاية  يف 
لوثائق  و�شخم  ن��ادر  ت�شريب  ج��رى 
ال�����ش��ي��ن��ي��ة �شلط  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ت��اب��ع��ة 
الأمنية  احلملة  على  جديداً  �شوءاً 
اإذ  امل�����ش��ل��م��ن يف ���ش��ي��ن��ج��ي��ان��غ،  ب��ح��ق 
عليها  ح�شل  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق  ك�شفت 

اأقلينّة الأوي��غ��ور، لكن ه��ذا اخل��رب ل 
ة. اأ�شا�ص له من ال�شحنّ

يعلنها  “اإردوغان  اخل���رب  يف  وج���اء 
ومي���ن���ح ج��م��ي��ع م�����ش��ل��م��ي الأوي����غ����ور 
جمانية  واإق��ام��ة  الركية  اجلن�شية 
وتداولته  تركيا”،  يف  ل��ه��م  دائ��م��ة 
ع�شرات على في�شبوك و�شاركه منها 
م�شتخدم  األ���ف  خم�شن  ي��ق��ارب  م��ا 

خال 24 �شاعة فقط.
اأ���ش��د ردود فعل  و���ش��درت ع��ن تركيا 
على ق�شية الأويغور. وكان اإردوغان 
الذين  القائل  امل�شلمن  القادة  من 

لل�شحافين  ال�������دويل  “الحتاد 
 17 ون�����ش��رت��ه��ا  ال�شتق�شائين” 
و�شيلة اإعامية يف اأنحاء العامل عن 
مراكز احتجاز يف منطقة �شينجيانغ 
مليون  ق��راب��ة  ال�����ش��ن  فيها  تعتقل 
اأخرى  اأقليات  واأب��ن��اء  الأوي��غ��ور  م��ن 
غالبيتهم من امل�شلمن، يف ظل نظام 

مراقبة حمكم بالغ ال�شرامة.
وو���ش��ف حم��ت��ج��زون ���ش��اب��ق��ون هذه 
يف  تلقن  مع�شكرات  ب��اأن��ه��ا  امل��ن�����ش��اآت 
الأويغور  ث��ق��اف��ة  مل��ح��و  ح��م��ل��ة  اإط����ار 

وديانتهم.

ان���ت���ق���دوا مم���ار����ش���ات ال�������ش���ن �شد 
ه���ذه الأق��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��رت��ب��ط بركيا 
ودينية،  وث��ق��اف��ي��ة  ل��غ��وي��ة  ب��ع��اق��ات 
ف�شا عن وجود ع�شرات الآلف من 

اأبنائها يف تركيا.
ل��ك��ننّ احل��دي��ث ع��ن اإع��ان��ه منحهم 
ة،  ال�شحنّ من  له  اأ�شا�ص  ل  اجلن�شية 
������د ���ش��ح��اف��ي��و وكالة  اأكنّ ب��ح�����ش��ب م���ا 
فران�ص بر�ص يف اأنقرة، اإ�شافة اإىل اأن 
اخلرب مل تنقله اأي و�شيلة اإعامية 

ذات م�شداقية.
الأمنية  ت��داب��ريه��ا  ال�شن  و���ش��ددت 

اأي  ال����ب����دء وج������ود  ب���ك���ن يف  ون���ف���ت 
�شينجيانغ،  يف  اع��ت��ق��ال  م��ع�����ش��ك��رات 
باإر�شال  وق��ت لح��ق  اأق���رت يف  لكنها 
للتدريب  “مراكز  اإىل  اأ���ش��خ��ا���ص 
اأجل مكافحة التطرف  من  املهني” 
يف  ال�شكان  ومل�شاعدة  و”الإرهاب”، 

العثور على وظائف.
الأوي����غ����ور  اإن  امل���ن���ت���ق���دون  وي����ق����ول 
يتعر�شون  املع�شكرات  يف  املعتقلن 
املجتمع  ع����ادات  ل�����ش��غ��وط لع��ت��ن��اق 
ممار�شاتهم  ع��ن  والتخلي  ال�شيني 
ف��ي��م��ا تتهم  ال��دي��ن��ي��ة وال���ث���ق���اف���ي���ة، 
وا���ش��ن��ط��ن وم��ن��ظ��م��ات ل��ل��دف��اع عن 
ح����ق����وق الإن�����������ش�����ان وخ���������رباء بكن 
بال�شعي ل�”اإعادة التاأهيل ال�شيا�شي” 

للمحتجزين.

وم����ن امل���ق���رر ت��ن��ظ��ي��م امل���زي���د من 
الح��ت��ج��اج��ات ع��ل��ى م���دى الأي���ام 
ي�شمل  مب�����ا  امل���ق���ب���ل���ة  ال���ق���ل���ي���ل���ة 
التنازيل  ال��ع��د  اأث���ن���اء  اح��ت��ج��اج��ا 
وم�شرية يف  اجل��دي��د  ال��ع��ام  لبدء 
جبهة  تنظمها  العام  يف  ي��وم  اأول 
التي قد جتتذب  املدنية  احلقوق 

م�شاركة الآلف.

�ل�سي�سى يبحث �لأو�ساع 
�لليبية مع بوتني

•• القاهرة-وكاالت:

الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�ص  اأك��د 
لتعميق  ب�����اده  ت��ط��ل��ع  ال�����ش��ي�����ش��ي 
يف  الرو�شية   - امل�شرية  العاقات 

املجالت كافة. 
 جاء ذلك خال الت�شال الهاتفي 
ال�شي�شي  ال��رئ��ي�����ص  اأج�����راه  ال����ذي 
الرو�شي  ب��ال��رئ��ي�����ص  الأول  اأم�������ص 

فادميري بوتن.
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
ال�شفري  اجل����م����ه����وري����ة  رئ����ا�����ش����ة 
اأ�شاد  ال�شي�شي  اإن  را����ش���ي،  ب�����ش��ام 
بامل�شروعات التنموية الهامة التى 
يتعاون البلدان يف تنفيذها مب�شر، 
حمطة  اإن�شاء  م�شروع  بينها  وم��ن 
ال�شبعة للطاقة النووية، وم�شروع 
الرو�شية  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

مبحور قناة ال�شوي�ص.
ب��وت��ن الأهمية  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه، 
لتطوير  م��و���ش��ك��و  ت��ول��ي��ه��ا  ال���ت���ي 
ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة م��ع م�شر يف 
ال��ف��رة ال��ق��ادم��ة، ويف اإط���ار اتفاق 
ال�شراتيجي  والتعاون  ال�شراكة 

بن البلدين.
واأ�����ش����اف امل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي، اأن 
الت�شال تناول ا�شتعرا�ص تطورات 
الأو�شاع يف ليبيا، حيث مت التوافق 
اأهمية تكثيف  الإط��ار على  يف هذا 
البلدين  ب���ن  امل�����ش��رك��ة  اجل���ه���ود 
الليبية،  الأزم������ة  ت�����ش��وي��ة  ب��ه��دف 
امل�شلحة  امل��ل��ي�����ش��ي��ات  وم���ك���اف���ح���ة 
وو�شع  الإره���اب���ي���ة،  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
ح���د ل��ل��ت��دخ��ات اخل���ارج���ي���ة غري 

امل�شروعة يف ال�شاأن الليبي.

�سرطة هوجن كوجن تلقي �لقب�س على حمتجني 

طالبان تقتل ع�سرة جنود �أفغان يف هجوم 
 •• قندهار-اأ ف ب

هلمند جنوب  ولي��ة  ع�شكرية يف  قاعدة  على  اأم�ص  �شننّته حركة طالبان  بهجوم  اأفغان  ع�شرة جنود  ُقتل 
روها  وفجنّ �شنغن  منطقة  يف  القاعدة  اإىل  نفًقا  طالبان  عنا�شر  وحفر  م�شوؤولون.  اأف��اد  ما  وفق  الباد، 
الناطق با�شم كتيبة مايواند  ح  ع الع�شكري، بح�شب ما �شرنّ اأن يتمكن مقاتلوهم من مهاجمة املجمنّ قبل 
215 التابعة للجي�ص الأفغاين يف جنوب اأفغان�شتان لوكالة فران�ص بر�ص. وقال “كان هناك 18 جندًيا يف 
القاعدة عند الهجوم يوفرون الأمن لأهايل �شنغن. جرح اأربعة جنود و�شدنّ اأربعة اآخرون هجوم طالبان 
بب�شالة«. وتبننّت طالبان الهجوم يف بيان �شادر عن املتحدث با�شمها ذبيح اهلل جماهد واأُر�شل اإىل و�شائل 
الإعام. وياأتي هجوم هلمند يف وقت ت�شتعد القوات املحلية والدولية ل�شتاء داٍم جديد يف ظل املحادثات 
اأفغان  جنود  �شبعة  الثاثاء  وُقتل  اأفغان�شتان.  يف  العنف  اإنهاء  اأج��ل  من  وطالبان  املتحدة  الوليات  بن 
بهجوم �شننّته طالبان على قاعدة يف ولية بلخ يف �شمال الباد. ويعني ف�شل ال�شتاء يف املا�شي تباطوؤ ما 
بت الثلوج واجلليد من  كان يعرف ب�”مو�شم القتال” حيث يعود مقاتلو طالبان اإىل قراهم يف وقت �شعنّ

تنفيذ الهجمات.
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منوذج اإعالن الن�صر 
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طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم   3٢٢3٢4 :بتاريخ: 19/٢٠19/1٢

بيانات الأولوية: 
ال�شم: كاتالي�شت ليف �شتايل ليمتد 

وعنوانه:  8 اإيه كانون جاردن ، 6٢-68 كنجز رود ، نورث بوينت ، هونغ كونغ.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
مثبتات وتراكيب قابلة للتعديل للهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر اللوحية، حقائب ظهر ُمعدة خ�شي�شاً حلمل اأجهزة الكمبيوتر 
ال�شخ�شية ال�شغرية واملفكرات التي على �شكل اأجهزة كمبيوتر �شغرية، حقائب للكامريات، حقائب حمل اأجهزة الكمبيوتر املتنقلة، 
علب حمل الهواتف اخللوية، علب للهواتف اخللوية، علب للهواتف الذكية، حقائب معدة للكامريات، حقائب معدة لأجهزة الكمبيوتر، 
علب معدة حلمل ال�شاعات الذكية، علب معدة للهواتف املتحركة، حقائب حمل اأجهزة الكمبيوتر، حقائب اأجهزة الكمبيوتر، واقيات 
ل�شا�شات العر�ص لتوفري تعتيم وخ�شو�شية معدة خ�شي�شاً لاأجهزة اللكرونية، لوازم �شماعات الأذن حتديداً علب �شماعات الأذن، 
حامات ُت�شبك على الراأ�ص للهواتف اخللوية، �شماعات الراأ�ص التي ت�شتمل على حبال ق�شرية، حبال ق�شرية حلمل الهواتف اخللوية 
والهواتف املتحركة والهواتف الذكية وال�شاعات الذكية، حقائب حمل اأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، لوازم الهواتف حتديداً 
م�شابك الأحزمة، حقائب حلمل املفكرات التي على �شكل اأجهزة كمبيوتر �شغرية، تراكيب لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، علب واقية 
ملعدات ال�شوت على هيئة �شماعات راأ�ص، علب واقية للهواتف اخللوية، حقائب واقية لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، علب 
واقية للهواتف الذكية، اأغطية وعلب واقية للهواتف اخللوية، اأغطية وعلب واقية لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، اأغطية وعلب واقية 
لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، اأغطية وعلب واقية مل�شغات الو�شائط املحمولة، اأغلفة واقية معدة للهواتف الذكية، �ُشنط 
اأ�شاور  الذكية،  للهواتف  تراكيب  ال�شغرية،  ال�شخ�شية  الكمبيوتر  لأجهزة  �ُشنط  ال�شغرية،  ال�شخ�شية  الكمبيوتر  لأجهزة  واقية 
للهواتف الذكية، منا�شب معدة لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، منا�شب معدة للهواتف املتحركة، منا�شب معدة لأجهزة 
املحمولة وم�شغات  الو�شائط  املتحركة وم�شغات  الهواتف  للماء لاأجهزة اللكرونية حتديداً  اللوحية، علب م�شادة  الكمبيوتر 

ال�شوت الرقمية و�شماعات الراأ�ص وم�شغات ام بي 3 وم�شغات ام بي 4، علب م�شادة للماء للهواتف الذكية.
و�شف العامة: العامة عبارة عن كلمة CATALYST باللغة الإجنليزية.

  ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك 

خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.
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وعنوانه:  8 اإيه كانون جاردن ، 6٢-68 كنجز رود ، نورث بوينت ، هونغ كونغ.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
مثبتات وتراكيب قابلة للتعديل للهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر اللوحية، حقائب ظهر ُمعدة خ�شي�شاً حلمل اأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية 
الهواتف  املتنقلة، علب حمل  الكمبيوتر  اأجهزة  اأجهزة كمبيوتر �شغرية، حقائب للكامريات، حقائب حمل  التي على �شكل  ال�شغرية واملفكرات 
اخللوية، علب للهواتف اخللوية، علب للهواتف الذكية، حقائب معدة للكامريات، حقائب معدة لأجهزة الكمبيوتر، علب معدة حلمل ال�شاعات 
تعتيم  لتوفري  العر�ص  ل�شا�شات  واقيات  الكمبيوتر،  اأجهزة  حقائب  الكمبيوتر،  اأجهزة  حمل  حقائب  املتحركة،  للهواتف  معدة  علب  الذكية، 
للهواتف  الراأ�ص  على  ُت�شبك  حامات  الأذن،  �شماعات  علب  حتديداً  الأذن  �شماعات  ل��وازم  اللكرونية،  لاأجهزة  خ�شي�شاً  معدة  وخ�شو�شية 
اخللوية، �شماعات الراأ�ص التي ت�شتمل على حبال ق�شرية، حبال ق�شرية حلمل الهواتف اخللوية والهواتف املتحركة والهواتف الذكية وال�شاعات 
الذكية، حقائب حمل اأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، لوازم الهواتف حتديداً م�شابك الأحزمة، حقائب حلمل املفكرات التي على �شكل 
اأجهزة كمبيوتر �شغرية، تراكيب لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، علب واقية ملعدات ال�شوت على هيئة �شماعات راأ�ص، علب واقية للهواتف اخللوية، 
حقائب واقية لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، علب واقية للهواتف الذكية، اأغطية وعلب واقية للهواتف اخللوية، اأغطية وعلب واقية 
املحمولة،  الو�شائط  مل�شغات  واقية  وعلب  اأغطية  ال�شغرية،  ال�شخ�شية  الكمبيوتر  لأجهزة  واقية  وعلب  اأغطية  اللوحية،  الكمبيوتر  لأجهزة 
اأغلفة واقية معدة للهواتف الذكية، �ُشنط واقية لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، �ُشنط لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، تراكيب 
منا�شب  املتحركة،  للهواتف  منا�شب معدة  ال�شغرية،  ال�شخ�شية  الكمبيوتر  لأجهزة  منا�شب معدة  الذكية،  للهواتف  اأ�شاور  الذكية،  للهواتف 
معدة لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، علب م�شادة للماء لاأجهزة اللكرونية حتديداً الهواتف املتحركة وم�شغات الو�شائط املحمولة وم�شغات 

ال�شوت الرقمية و�شماعات الراأ�ص وم�شغات ام بي 3 وم�شغات ام بي 4، علب م�شادة للماء للهواتف الذكية.
و�شف العامة: العامة عبارة عن كلمة ADDVENTURE باللغة الإجنليزية.

  ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خال 3٠ 

يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم   316٠87:بتاريخ: ٢7/٠8/٢٠19

بيانات الأولوية: 
ال�شم: جموهرات داما�ص )�ص.ذ.م.م(

وعنوانه:  �ص.ب. 15٢٢ ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14
املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو املطلية بها غري الواردة يف فئات اأخرى ، املجوهرات 
والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقية ، ذهب ، اأملا�ص ، اأ�شاور )جموهرات( ، دبابي�ص للزينة 
، قائد  للمجوهرات  ، علب  اأق���راط   ، ، حلي متدلية �شغرية )جم��وه��رات(  �شل�شلية )جم��وه��رات(  ، قائد  )جم��وه��رات( 
، جموهرات  ، خلخال )جموهرات(  ، حلي �شغرية )جموهرات(  ، خوامت )جموهرات(  ، حلي )جموهرات(  )جموهرات( 
الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من �شوار وخامت مت�شلن ب�شل�شلة قابلة للتعديل( ، اأحزمة )جموهرات( ، اأ�شاور للحقائب 
)جموهرات(  ، حلي متدلية )جموهرات( ، نيا�شن اأو اأو�شمة من معادن نفي�شة ، �شناديق من معادن نفي�شة ، هياكل جذعية 
من معادن نفي�شة ، قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، ميداليات كبرية )جموهرات( ، دبابي�ص حلي ، باتن )فلز( ، 

اأحجار �شبه كرمية ، حلي ف�شية ، �شاعات ، اأ�شغال فنية من معادن نفي�شة ، �شاعات يد.
و�شف العامة: العامة عبارة عن كلمة damas بخط وطريقة مميزة حتتها كلمات City of Gold باللغة الإجنليزية.

  ال�شراطات: 
بالربيد  اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرا�ص على  لديه  فعلى من 

امل�شجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 1378٠٢

باإ�شم : �شي�شتاجينيك�ص ووند  ماجنمنت اآي بي كو بي.يف. 
وعنوانه: كايزرجرا�شت 64 ،  1٠15�شي اإ�ص اأم�شردام ، هولندا.

بتاريخ:٠٢/٠3/٢٠11 وامل�شجلة حتت الرقم: 1378٠٢ 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

٢٠٢٠/٠1/٠5 وحتى تاريخ: ٠5/٢٠3٠/٠1

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم   3٢٢3٢5:بتاريخ: 19/٢٠19/1٢

بيانات الأولوية: 
ال�شم: كاتالي�شت ليف �شتايل ليمتد 

وعنوانه:  8 اإيه كانون جاردن ، 6٢-68 كنجز رود ، نورث بوينت ، هونغ كونغ.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:18
حقائب ظهر.

و�شف العامة: العامة عبارة عن كلمة CATALYST باللغة الإجنليزية.
  ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم   3٢٢3٢9 :بتاريخ: 19/٢٠19/1٢

بيانات الأولوية: 
ال�شم: كاتالي�شت ليف �شتايل ليمتد 

وعنوانه:  8 اإيه كانون جاردن ، 6٢-68 كنجز رود ، نورث بوينت ، هونغ كونغ.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:18
حقائب ظهر.

و�شف العامة: العامة عبارة عن كلمة ADDVENTURE باللغة الإجنليزية.
  ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم   316٠88 :بتاريخ: ٢7/٠8/٢٠19

بيانات الأولوية: 
ال�شم: جموهرات داما�ص )�ص.ذ.م.م(

وعنوانه:  �ص.ب. 15٢٢ ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 
الزبائن من معاينتها و�شرائها عند  ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك لتمكن عامة  خدمات جتميع ت�شكيلة من 

احلاجة حتديداً املجوهرات وال�شاعات والأحجار الكرمية و�شبه الكرمية والهدايا.
 City of Gold  بخط وطريقة مميزة حتتها كلمات  damasو�شف العامة: العامة عبارة عن كلمة

جميعيهما باللغة الإجنليزية.
  ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 34379

باإ�شم : الإم�ارات
وعنوانه: املقر الرئي�شي ملجموعة الإمارات ، �ص.ب. 686 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:٠7/٢٠٠1/11 وامل�شجلة حتت الرقم: 34379 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

٢٠٢٠/٠1/٠5 وحتى تاريخ: ٠5/٢٠3٠/٠1

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم   3٢٢3٢6:بتاريخ: 19/٢٠19/1٢

بيانات الأولوية: 
ال�شم: كاتالي�شت ليف �شتايل ليمتد 

وعنوانه:  8 اإيه كانون جاردن ، 6٢-68 كنجز رود ، نورث بوينت ، هونغ كونغ.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
مثبتات وتراكيب قابلة للتعديل للهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر اللوحية، حقائب ظهر ُمعدة خ�شي�شاً حلمل اأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية 
الهواتف  املتنقلة، علب حمل  الكمبيوتر  اأجهزة  اأجهزة كمبيوتر �شغرية، حقائب للكامريات، حقائب حمل  التي على �شكل  ال�شغرية واملفكرات 
اخللوية، علب للهواتف اخللوية، علب للهواتف الذكية، حقائب معدة للكامريات، حقائب معدة لأجهزة الكمبيوتر، علب معدة حلمل ال�شاعات 
تعتيم  لتوفري  العر�ص  ل�شا�شات  واقيات  الكمبيوتر،  اأجهزة  حقائب  الكمبيوتر،  اأجهزة  حمل  حقائب  املتحركة،  للهواتف  معدة  علب  الذكية، 
للهواتف  الراأ�ص  على  ُت�شبك  حامات  الأذن،  �شماعات  علب  حتديداً  الأذن  �شماعات  ل��وازم  اللكرونية،  لاأجهزة  خ�شي�شاً  معدة  وخ�شو�شية 
اخللوية، �شماعات الراأ�ص التي ت�شتمل على حبال ق�شرية، حبال ق�شرية حلمل الهواتف اخللوية والهواتف املتحركة والهواتف الذكية وال�شاعات 
الذكية، حقائب حمل اأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، لوازم الهواتف حتديداً م�شابك الأحزمة، حقائب حلمل املفكرات التي على �شكل 
اأجهزة كمبيوتر �شغرية، تراكيب لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، علب واقية ملعدات ال�شوت على هيئة �شماعات راأ�ص، علب واقية للهواتف اخللوية، 
حقائب واقية لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، علب واقية للهواتف الذكية، اأغطية وعلب واقية للهواتف اخللوية، اأغطية وعلب واقية 
املحمولة،  الو�شائط  مل�شغات  واقية  وعلب  اأغطية  ال�شغرية،  ال�شخ�شية  الكمبيوتر  لأجهزة  واقية  وعلب  اأغطية  اللوحية،  الكمبيوتر  لأجهزة 
اأغلفة واقية معدة للهواتف الذكية، �ُشنط واقية لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، �ُشنط لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، تراكيب 
منا�شب  املتحركة،  للهواتف  منا�شب معدة  ال�شغرية،  ال�شخ�شية  الكمبيوتر  لأجهزة  منا�شب معدة  الذكية،  للهواتف  اأ�شاور  الذكية،  للهواتف 
معدة لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، علب م�شادة للماء لاأجهزة اللكرونية حتديداً الهواتف املتحركة وم�شغات الو�شائط املحمولة وم�شغات 

ال�شوت الرقمية و�شماعات الراأ�ص وم�شغات ام بي 3 وم�شغات ام بي 4، علب م�شادة للماء للهواتف الذكية.
و�شف العامة: العامة عبارة ر�شم تعبريي للهب ب�شكل مميز.

  ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خال 3٠ 

يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم   3٢٢33٠ :بتاريخ: 19/٢٠19/1٢

بيانات الأولوية: 
ال�شم: كاتالي�شت ليف �شتايل ليمتد 

وعنوانه:  8 اإيه كانون جاردن ، 6٢-68 كنجز رود ، نورث بوينت ، هونغ كونغ.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
مثبتات وتراكيب قابلة للتعديل للهواتف الذكية واأجهزة الكمبيوتر اللوحية، حقائب ظهر ُمعدة خ�شي�شاً حلمل اأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية 
الهواتف  املتنقلة، علب حمل  الكمبيوتر  اأجهزة  اأجهزة كمبيوتر �شغرية، حقائب للكامريات، حقائب حمل  التي على �شكل  ال�شغرية واملفكرات 
اخللوية، علب للهواتف اخللوية، علب للهواتف الذكية، حقائب معدة للكامريات، حقائب معدة لأجهزة الكمبيوتر، علب معدة حلمل ال�شاعات 
تعتيم  لتوفري  العر�ص  ل�شا�شات  واقيات  الكمبيوتر،  اأجهزة  حقائب  الكمبيوتر،  اأجهزة  حمل  حقائب  املتحركة،  للهواتف  معدة  علب  الذكية، 
للهواتف  الراأ�ص  على  ُت�شبك  حامات  الأذن،  �شماعات  علب  حتديداً  الأذن  �شماعات  ل��وازم  اللكرونية،  لاأجهزة  خ�شي�شاً  معدة  وخ�شو�شية 
اخللوية، �شماعات الراأ�ص التي ت�شتمل على حبال ق�شرية، حبال ق�شرية حلمل الهواتف اخللوية والهواتف املتحركة والهواتف الذكية وال�شاعات 
الذكية، حقائب حمل اأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، لوازم الهواتف حتديداً م�شابك الأحزمة، حقائب حلمل املفكرات التي على �شكل 
اأجهزة كمبيوتر �شغرية، تراكيب لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، علب واقية ملعدات ال�شوت على هيئة �شماعات راأ�ص، علب واقية للهواتف اخللوية، 
حقائب واقية لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، علب واقية للهواتف الذكية، اأغطية وعلب واقية للهواتف اخللوية، اأغطية وعلب واقية 
املحمولة،  الو�شائط  مل�شغات  واقية  وعلب  اأغطية  ال�شغرية،  ال�شخ�شية  الكمبيوتر  لأجهزة  واقية  وعلب  اأغطية  اللوحية،  الكمبيوتر  لأجهزة 
اأغلفة واقية معدة للهواتف الذكية، �ُشنط واقية لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، �ُشنط لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية ال�شغرية، تراكيب 
منا�شب  املتحركة،  للهواتف  منا�شب معدة  ال�شغرية،  ال�شخ�شية  الكمبيوتر  لأجهزة  منا�شب معدة  الذكية،  للهواتف  اأ�شاور  الذكية،  للهواتف 
معدة لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، علب م�شادة للماء لاأجهزة اللكرونية حتديداً الهواتف املتحركة وم�شغات الو�شائط املحمولة وم�شغات 

ال�شوت الرقمية و�شماعات الراأ�ص وم�شغات ام بي 3 وم�شغات ام بي 4، علب م�شادة للماء للهواتف الذكية.
و�شف العامة: العامة عبارة عن كلمتي ADD-VENTURE باللغة الإجنليزية بينهما �شرطة.

  ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خال 3٠ 

يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 139194

باإ�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه: بورت �شنايت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.

بتاريخ:16/1٢/٢٠1٠ وامل�شجلة حتت الرقم: 139194 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

٢٠٢٠/٠٢/16 وحتى تاريخ: 16/٢٠3٠/٠٢

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ:  3٠ مار�ص ٢٠14   املودعة حتت رقم: ٢٠88٢4 
 تاريخ اإيداع الأولوية3٠ �شبتمرب ٢٠13    

 با�ش��م: توما�ص كوك جروب بي ال �شي 
وعنوانه:الطابق 3، �شاوث بيلدينج، ٢٠٠ الدير�شجيت، لندن، اي �شي1ايه 4ات�ص دي، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل اجلوي؛  الق�شرية؛  والرحات  تنظيم اجل��ولت  ال�شفر؛  ووك��الت  ال�شياحة  ال�شفر؛ خدمات  خدمات 
النقل بال�شكك احلديدية؛ النقل بال�شيارات؛ النقل باحلافات؛ النقل بالقوارب؛ النقل بال�شاحنات؛ تغليف 
الب�شائع؛ ال�شم�شرة يف ال�شحن ودفع اأجرة ال�شحن يف ميناء الو�شول؛ اإجراء ومرافقة اجلولت؛ حجز املقاعد 
وحجوزات ال�شفر لل�شفريات والتذاكر؛ خدمات ال�شت�شارات واملعلومات املتعلقة بالنقل وال�شفر وال�شياحة؛ 
ال�شيارات؛ خدمات وكالت تنظيم  تاأجري  ال�شيارات؛  اأماكن �شف  تاأجري  الطرود؛  ت�شليم  الب�شائع؛  ت�شليم 
الرحات؛ خدمات تنظيم نقل امل�شافرين وتخزين الب�شائع يف م�شتودعات؛ خدمات حجز ال�شفر؛ خدمات 
وكالت تنظيم نقل الب�شائع؛ ترتيب احل�شول على تاأ�شريات ال�شفر وم�شتندات ال�شفر لاأ�شخا�ص امل�شافرين 
للخارج؛ خدمات املعلومات املحو�شبة املتعلقة بال�شفر وحجوزات ال�شفر؛ خدمات قوارب الرحات؛ حرا�شة 
امل�شافرين؛ خدمات تخطيط ال�شفر وخطوط ال�شري؛ خدمات مر�شدي ال�شفر وخدمات معلومات ال�شفر؛ 
خدمات حزم العطات لتنظيم ال�شفر؛ اإ�شدار التذاكر لل�شفر؛ توفري املقالت النقدية فيما يتعلق بال�شفر 

عرب �شبكات احلا�شوب  و�شبكات املعلومات العاملية.
 الواق�عة بالفئة:  39 

 و�شف العامة:  كتبت عبارة »THOMAS COOK« باللغة االجنليزية. 
 ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 3٠ يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم   3٢٢3٢7 :بتاريخ: 19/٢٠19/1٢

بيانات الأولوية: 
ال�شم: كاتالي�شت ليف �شتايل ليمتد 

وعنوانه:  8 اإيه كانون جاردن ، 6٢-68 كنجز رود ، نورث بوينت ، هونغ كونغ.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:18
حقائب ظهر.

و�شف العامة: العامة عبارة ر�شم تعبريي للهب ب�شكل مميز.
  ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم   3٢٢331 :بتاريخ: 19/٢٠19/1٢

بيانات الأولوية: 
ال�شم: كاتالي�شت ليف �شتايل ليمتد 

وعنوانه:  8 اإيه كانون جاردن ، 6٢-68 كنجز رود ، نورث بوينت ، هونغ كونغ.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:18
حقائب ظهر.

و�شف العامة: العامة عبارة عن كلمتي ADD-VENTURE باللغة الإجنليزية بينهما �شرطة.
  ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 138٢٠1

باإ�شم : مايناب الكرونك�ص بيه  تي واي ليمتد 
وعنوانه: 118 هايوارد اأفينيو ،  تورين�شفيل 5٠31 ، جنوب اأ�شراليا ،   اأ�شراليا.

بتاريخ:15/٢٠1٢/٠٢ وامل�شجلة حتت الرقم: 138٢٠1 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

٢٠٢٠/٠1/18 وحتى تاريخ: ٢٠3٠/٠1/18

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ:  3٠ مار�ص ٢٠14   املودعة حتت رقم: ٢٠88٢5 
 تاريخ اإيداع الأولوية  3٠ �شبتمرب ٢٠13  

 با�ش��م: توما�ص كوك جروب بي ال �شي 
وعنوانه:الطابق 3، �شاوث بيلدينج، ٢٠٠ الدير�شجيت، لندن، اي �شي1ايه 4ات�ص دي، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املوؤقتة؛ خدمات  الإقامة  العطات لرتيب  املوؤقتة؛ خدمات حزم  الإقامة  ال�شفر لرتيب  خدمات وكالت 
الإقامة املوؤقتة وحتديدا حجز وتاأجري الفيات واملنازل والعقارات وال�شقق؛ تاأجري الإقامة الفندقية؛ اأماكن 
اإقامة ال�شياح؛ حجز الإقامة الفندقية؛ خدمات توفري الطعام وال�شراب؛ توفري املقالت النقدية واملعلومات 

 فيما يتعلق بالإقامة املوؤقتة عرب �شبكات احلا�شوب و�شبكات املعلومات العاملية. 
 الواق�عة بالفئة:  43 

 و�شف العامة:  كتبت عبارة »THOMAS COOK« باللغة االجنليزية. 
 ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 3٠ يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  29  دي�سمرب  2019 �لعدد 12818 

EAT 139779

EAT 139791

EAT 140669

EAT 47370

EAT 139780

EAT 139792

EAT 140670

EAT 7846

EAT 139785

EAT 139797

EAT 142448

EAT 139786

EAT 139798

EAT 144855

�لعدد 12818 بتاريخ 2019/12/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمم�شة 

CN 1755933:وحلويات ربوع ال�شام رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان 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 12818 بتاريخ 2019/12/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل الفن للخ�شروات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1028139 
تعديل ا�شم جتاري من/حمل الفن للخ�شروات  
VEGETABLE SHOP TWO THOUSAND

اىل/البيان للخ�شروات والفواكه
AL BAYAN VEGITABLES & FRUITS

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12818 بتاريخ 2019/12/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة تريليون 

للتجارة العامة- �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1536612 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبيد �شليويح عبيد �شيف املن�شوري %1٠٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شليويح عبيد �شيف حمدان املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العان 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 12818 بتاريخ 2019/12/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم �شاي فد كورنر 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1185005 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد تنوير بانامبوزها حممد ا�شرف بانامبوزها ٢4%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة من�شور كادامبوت ابوبكر كادامبوت ٢5%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مادهو مي�شورا فيجايان
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

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

يديها  نف�شت  ق��د  ال��ن��ه�����ش��ة  وان 
ال�شركاء  هوؤلء  امل�شاورات مع  من 
املحتملن واأنها لن جتامل رئي�ص 
ب�شورة  ول���و  ل�شتئنافها  ال��دول��ة 

�شكلية.
   وي��رى ه��وؤلء ان رد قرطاج جاء 
قي�ص  رف�����ص  عندما  اجلمعة  ي��وم 
�شعيد القائمة التي اقرحها عليه 
ر عليها  احلبيب اجلملي والتي اأ�شنّ
رئ��ي�����ص ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة حمبطا 
ب���ذل���ك ال���ت�������ش���ري���ح���ات الأخ������رية 
باأن  ال�شعب  ن��واب  لرئي�ص جمل�ص 
الإعان عن احلكومة )حكومته( 
اأو  امل��ا���ش��ي  اخلمي�ص  ي��وم  �شيكون 

على الأق�شى يوم اجلمعة.
الن  م��ت��ع��ادل��ة  ذراع  يل  عملية     
ان  اح���د  ع��ل��ى  ول��ك��ن ل يخفى   ...
على  ب��اه�����ص  ثمنها  اإط���ال���ة  ث��م��ن 
الباد وانها من الرف ال�شيا�شي 
اىل  الأحمر  ال�شجاد  يفر�ص  الذي 

الهاوية... 

ر الإعان عن     لقد كان من املقرنّ
اجلمعة  اجلملي  احلبيب  حكومة 
جمل�ص  اأم���ام  لتمثل  اأق�شى  كحد 
وهذا  ال�شبت.  اأم�ص  ال�شعب  ن��واب 
رئي�ص  �شابقا  به  ح  �شرنّ قد  كان  ما 
ال����ربمل����ان را����ش���د ال��غ��ن��و���ش��ي، وما 
املقربة  امل�شادر  العديد من  اأكدته 
امل�شتقبلي  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ص  م��ن 
احلبيب اجلملي، كما اأكد كثريون 

اأننّ تركيبة احلكومة جاهزة.
  فما الذي حدث حتى تغري الرياح 
وجهتها ويتمنّ تاأجيل الإعان عن 

حكومة اجلملي اإىل وقت لحق؟ 
التون�شية،  للرئا�شة  ب��اغ  وف��ق     

•• الفجر -تون�س
م ن�شطاء باملجتمع املدين اأم�ص     نظنّ
ال�شبت، وقفة احتجاجية اأمام �شفارة 

تركيا بتون�ص.
اأننّ هذه الوقفة     واأو�شح املحتجون 
“ل  �شعار  حت��ت  ت��اأت��ي  الحتجاجية 
“ل  “و  ل��ي��ب��ي��ا  ال���رك���ي يف  ل��ل��ت��دخ��ل 

لإقحام تون�ص يف ال�شراع الليبي«.
الركي  الرئي�ص  زي���ارة  اأن  ي��ذك��ر     
تون�ص  اىل  اأردوغ���������ان  ط��ي��ب  رج����ب 
واتهامات  ان���ت���ق���ادات  م��وج��ة  اأث�����ارت 
واملنظمات  الح����زاب  ل���دى  و���ش��ك��وك��ا 
الوطنية عما اإذا كانت الديبلوما�شية 
ا�شطفاف  اخ������ت������ارت  ال���ت���ون�������ش���ي���ة 

بق�شر  اجل���م���ع���ة  ال����ت����اأم����ت  ف���ق���د 
الرئي�ص  بن  عمل  جل�شة  قرطاج 
���ش��ع��ي��د واحل��ب��ي��ب اجلملي  ق��ي�����ص 
املكلف بت�شكيل احلكومة، خ�ش�شت 
امل�شتجدات  اآخ������ر  ل����ش���ت���ع���را����ص 

املتعلقة مب�شار ت�شكيل احلكومة. 
اللقاء،  ع��ق��ب  اجل��م��ل��ي  و����ش���رح    
اأن��ه ل��ن يتم الإع���ان ع��ن تركيبة 
اأنه  م�شيفا  اجل��م��ع��ة،  احل��ك��وم��ة، 
املفاو�شات  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ص  اأط���ل���ع 
اجلارية بخ�شو�ص ت�شكيل حكومة 
م�شتقلن وفق ما اأعلن عنه �شابقا. 
وج����دد ح��ر���ش��ه ع��ل��ى ال��ت��ث��ب��ت من 
وبعدهم  املر�شحن  ونزاهة  كفاءة 

الركي  امل���ح���ور  ج��ان��ب  اىل  ت��ون�����ص 
ال��ق��ط��ري يف ال��ن��زاع ال��ق��ائ��م باجلارة 
اجل��ن��وب��ي��ة ل��ي��ب��ي��ا.    ودع����ت جممل 
قي�ص  الرئي�ص  التون�شية،  الأح����زاب 
��ة اإىل  ���ة ال��ت��ون�����ش��ينّ ��د واخل���ارج���ينّ ���ش��ع��ينّ
التقليدية  بالثوابت  الدائم  اللتزام 
للدبلوما�شية التون�شية القائمة على 
النزاعات  مبادئ عدم النحياز وحل 
الأمن  وحتقيق  ال�شلمية  بالو�شائل 

وال�شتقرار.
   واه��اب��ت تلك الأح���زاب واملنظمات 
حالة  ل��رف��ع  ج��م��ي��ع��ا  “ال�شلطات  ب���� 
ال��ي��ق��ظ��ة واحل�������ذر، ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون 
لاأ�شلحة  ا  مم������رنّ ت���ون�������ص  حت���وي���ل 
وم���ع���ربا ل��ل��دواع�����ص ن��ح��و ل��ي��ب��ي��ا اأو 

ا عن  عن اللتزام ال�شيا�شي، معربنّ
اأمله يف اأن يتم الإعان عن تركيبة 

احلكومة يف اأقرب الآجال.
  وه���ك���ذا ي��ب��ق��ى ت���اري���خ الإع�����ان 
ع��ن احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة جمهول 
ينتظر  اجل��م��ي��ع  اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م 
الأزم�������ة  اإىل  ب���ال���ن���ظ���ر  ولدت�����ه�����ا 
الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة التي 
تعاين منها الباد، واكتفى اجلملي 
اأن  بالقول  اإعامي له  يف ت�شريح 
الإعان عن ت�شكيلة حكومته، قد 
لي�شدد   ،2020 �شن��ة  قبل  يكون 
اأن���ه ل جمال  ال��وق��ت على  ذات  يف 
للعودة اىل امل�شاورات مع الأحزاب 
ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د ق���ررت الن�شحاب 
واأن  احلكومة،  يف  امل�شاركة  وع��دم 
منه  يطلب  مل  اجلمهورية  رئي�ص 
جميع  من  م�شافة  على  وهو  ذلك 
الأح��زاب، جم��ددا مت�شكه بتكوين 
ح�شب  م�شتقلة  ك���ف���اءات  ح��ك��وم��ة 
ن����دوة �شحفية  ع��ن��ه يف  اأع���ل���ن  م���ا 

م��اذا ل��ه��م«.    ي�شار اىل ان تقارير 
اإعامية ا�شارت اأم�ص ال�شبت اىل انه 
ال��واف��دي��ن من  ع��دد  ي�شل  اأن  ميكن 
 25 اإىل  تون�ص  الليبي نحو  اجلانب 
األ��ف اأو حتى 50 األ��ف لجئ ليبين 
بعد  خ��ا���ش��ة  اأخ����رى،  جن�شيات  وم���ن 
اأمنية  تطورات  ليبيا من  �شهدته  ما 
دامية  اإىل حرب  خطرية قد تتحول 

يف اأي حلظة. 
ال��ت��وق��ع��ات دفعت  اأن ه���ذه     وي��ب��دو 
اإىل تعزيز التواجد  تون�ص واجلزائر 
الأمني على كل الوجهات احلدودية 
اأو  اأم����ن����ي����ة  خم����اط����ر  لأي  حت�����ش��ب��ا 
اإىل  ارهابية  عنا�شر  ت�شلل  امكانية 
القطرين.    واف��اد م�شدر اأمني، اأن 

الت�شال،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  ووزارة 
وحقيبة وزارة العدل.

  يف ح��ن ي���رى حم��ل��ل��ون ان مرد 
ه���ذا ال��ت��اأج��ي��ل ���ش��راع غ��ري معلن 
وان تعددت متظهراته بن رئي�ص 
ورئي�ص  �شعيد  قي�ص  اجلمهورية 

الربملان را�شد الغنو�شي.
ت�شكيل  م�����ش��األ��ة  ط����ال  ����ش���راع     
را�شد  اأح����ب����ط  ح���ي���ث  احل���ك���وم���ة 
�شعيد  ق���ي�������ص  دع�������وة  ال���غ���ن���و����ش���ي 
اأو�شكت  ال��ت��ي  الأرب���ع���ة  ل���اأح���زاب 
ع����ل����ى ت����ك����وي����ن ائ������ت������اف ح���اك���م 
ال�شعب  وحركة  والتيار  )النه�شة 
وا�شحة  ر�شالة  يف  تون�ص(  وحتيا 
باأنه ل  النه�شة  رئي�ص حركة  من 
هذه  يف  اجلمهورية  لرئا�شة  دور 
اجلملي  للحبيب  الثانية  ال��ف��رة 

   و���ش��ددت ه��ذه امل�����ش��ادر، على ان 
الرئي�ص  رغبة  اإىل  يعود  التاأجيل 
ق��ي�����ص ���ش��ع��ي��د يف اق�����راح وزي����ري 
لكن  الوطني واخل��ارج��ي��ة  ال��دف��اع 
اأن  ف�شل  املكلف  احلكومة  رئي�ص 
الأ�شماء  يف  ف��ق��ط  ال��ت�����ش��اور  ي��ت��م 
رئي�ص  دف�����ع  م����ا  وه�����و  امل���ق���رح���ة 
اجل���م���ه���وري���ة ب��ال���ش��ت��ف�����ش��ار عن 
مدى حيادية الفا�شل عبد الكايف 
ال�شتثمار  وزارة  ل��ت��ويل  امل��ق��رح 
والتعاون الدويل، وقربه من حزب 
ق��ل��ب ت��ون�����ص، وط��ل��ب م��ن��ه مزيد 

التثبت. 
   ووفق ذات امل�شادر، فاإن الركيبة 
ق����د ط�������راأت ع��ل��ي��ه��ا ال���ع���دي���د من 
التعليم  وزارة  تخ�ص  التعديات 
العايل ووزارة الربية، والداخلية، 

نافيا  ال���ف���ارط،  الث���ن���ن  ع��ق��ده��ا 
وجود اأية تعطيات اأو تعرات يف 
م�شار ت�شكيل احلكومة التي �شيتم 
الإعان عنها يف اأقرب الآجال دون 

اأن يحدد التاريخ. 
   ت��اأج��ي��ل الإع����ان ع��ن احلكومة 
اأعزاه اجلملي اإىل حر�شه ال�شديد 
والتثبنّت  التمحي�ص  م��زي��د  ع��ل��ى 
ونزاهتهم  امل��ر���ش��ح��ن  ك��ف��اءة  م��ن 
ال�شيا�شي،  الل��ت��زام  ع��ن  وبعدهم 
لي�شتدرك قائا “املهم هو البقاء 
وف��ي��ا مل��ا ال��ت��زم��ت ب��ه اأم���ام ال�شعب 
والرينّث  ال���ع���ام...  ال����راأي  واأم����ام 
يف الإع�����ان ع��ن احل��ك��وم��ة يبقى 

اأف�شل من ال�شتعجال«.
الذي  اللقاء  اأن  وذك��ر اجلملي      
مو�شوع  ت��ن��اول  بالرئي�ص  جمعه 

ت�شكيل احلكومة وخا�شة حقيبتي 
ال���دف���اع واخل���ارج���ي���ة، واأ����ش���ار اإىل 
ي  وجود وجوه جديدة يجب التحرنّ
يف عدم ارتباطها باأحزاب �شيا�شية 

وكذلك يف م�شداقيتها ونزاهتها.
   ولكن م�شادر �شيا�شية خمتلفة، 
قريبة من مطبخ رئي�ص احلكومة 
بامل�شاركة  املعنية  املكلف والأحزاب 
الرئا�شة،  وك���ذل���ك  احل��ك��وم��ة  يف 
�شعيد  ل��ق��ي�����ص  ان  اىل  ا������ش�����ارت 
م��اح��ظ��ات ع��ل��ى ال��رك��ي��ب��ة، وانه 
معينة،  اأ����ش���م���اء  ع��ل��ى  ي���واف���ق  مل 
وطلب من رئي�ص احلكومة املكلف 
مزيد التثبت يف عدد من الأ�شماء 
لهم  ك��ان��ت  اإن  خ��ا���ش��ة  امل��ق��رح��ة 
تهرب  اأو  ف�شاد  �شبهات  اأو  ق�شايا 

�شريبي.

الوحدات الأمنية التون�شية مبختلف 
امتداد  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ش��رة  ت�شكياتها 
وليبيا  تون�ص  بن  احل��دودي  الر�شم 
ب��را وب��ح��را ق��د رف��ع��ت درج���ة تاأهبها 
اإىل ال��درج��ة ال��ق�����ش��وى، وذل���ك على 
داخل  ال�شراع  ت�شاعد وترية  خلفية 
النزاع  طرفى  بن  الليبية  الرا���ش��ي 
خ���ال ال�����ش��اع��ات امل��ا���ش��ي��ة، وم���ا قد 
ال��و���ش��ع م��ن تهديد  ينجر ع��ن ه���ذا 

لا�شتقرار الأمني التون�شي.
ال���ق���وات املركزة  ت��ع��زي��ز     وق���د مت 
احل�����دودي بوحدات  ال�����ش��ري��ط  ع��ل��ى 
الت�شدي  اأج��ل  من  وع�شكرية  اأمنية 
الأرا�شي  �شامة  مي�ص  ط���ارئ  لأي 

التون�شية.

•• الفجر -تون�س
   رغم اأن البالد مل تعد تتحّمل املزيد من الفراغ على 
راأ�س احلكومة، واأن ماأزقها الجتماعي والقت�صادي 
بلغ �صقفا ي�صتعجل احللول، واأن موازنتها املالية ت�صكو 
من عجز قيا�صي، واأن ت�صكيل حكومة جديدة لي�س 
التون�صيني  فاإن على  �صيا�صي،  اأو ترف  جمرد تناوب 
لأنه  الأبي�س  الدخان  ارتفاع  قبل  النتظار  مزيد 
مت تاأجيل الإعالن عن احلكومة املنتظرة اىل اأجل 

غري معلوم. 

لقاء مل يثمر بن الرجلن�شراع بن الغنو�شي و�شعيد

تاأجيل اإعالنها اإىل تاريخ غري معلوم

تون�س: قد يحتاج ميالد �حلكومة �إىل عملية قي�سرية...؟
للرئي�س مالحظات على الرتكيبة، وطلب مزيد التثبت يف عدد من الأ�صماء املقرتحة

�جلملي يغلق قو�س �مل�ساور�ت مع �لأحز�ب ب�ساأن ت�سكيل �حلكومة 

اأمام �صفارة تركيا بتون�س:

وقفة �حتجاجية �سد �لتدخل �لرتكي يف ليبيا
توقعات بو�صول 50 األف لجئ اإىل تون�س

مظاهرة امام ال�شفارة الركية بتون�ص

�ل�سني تعر�س على تايو�ن حافز� جديد� قبل �لنتخابات 
التكاليف. ولوحت ال�شن مبا تعتربه اأغ�شان زيتون لتايوان 
خال فرة ال�شتعداد لانتخابات ومن بن ذلك فتح مزيد 
ن�شب  وا�شعة  التايوانين  امل�شتثمرين  اأم���ام  القطاعات  م��ن 

عينيها هدفا نهائيا وهو جذب اجلزيرة لقبول �شيطرة بكن.
وح���ذرت حكومة ت��اي��وان م��ن ال��وق��وع يف ف��خ اإغ����راءات ال�شن 
الدميقراطية  �شعبها  منح  اإىل  ال�شن  ذل��ك  من  ب��دل  ودع��ت 
وحرية التعبري. ومل تتخل ال�شن مطلقا عن ا�شتخدام القوة 

لإعادة تايوان ل�شيطرتها.
البريوقراطية  م��ن  طبقات  ع��دة  امل��ع��دل  ال��ق��ان��ون  وي�شتبعد 
لتب�شيط اجراءات ال�شتثمار من تايوان بهدف ت�شجيع مزيد 

من ال�شتثمارات.

 •• بكني-رويرتز

ع����دل ال���ربمل���ان ال�����ش��ي��ن��ي ام�����ص ق��ان��ون��ا ل��ت��ب�����ش��ي��ط اإج������راءات 
ال�شتثمار بالن�شبة لل�شركات التايوانية يف حماولة اأخرى من 
بكن لإثبات ح�شن نواياها جتاه اجلزيرة التي تطالب ال�شن 
بال�شيادة عليها قبل انتخابات جتري هناك يف 11 يناير كانون 

الثاين.
مع  التايوانية  لا�شتثمارات  املف�شلة  الوجهة  ال�شن  وتعد 
دولر  مليار   100 م��ن  اأك���ر  التايوانية  ال�شركات  ا�شتثمار 
هناك منذ بدء ال�شن اإ�شاحات اقت�شادية تاريخية يف اأواخر 
وانخفا�ص  امل�شركة  الثقافة  مب�شاعدة  وذل���ك  ال�شبعينات 

وق����ال ج��ي��ان��غ ت�����ش��ن ه��و امل�����ش��وؤول ب�����وزارة ال��ت��ج��ارة ال�شينية 
كبريا”  اهتماما  “اأولت  امل��رك��زي��ة  احلكومة  اإن  لل�شحفين 
من  دعما  ولقيت  التايوانية  ال�شتثمارات  وت�شجيع  حلماية 

اأعلى امل�شتويات مبا يف ذلك الرئي�ص �شي جن بينغ.
وتقول تايوان اإن ال�شن تكثف جهودها للتاأثري على الناخبن 
هذا  اإق���راره  يتم  قد  الت�شلل  ملكافحة  قانون  �شن  تعتزم  واإنها 

الأ�شبوع للت�شدي جلهود ال�شن لكت�شاب نفوذ.
بن  مواجهة  املقبل  ال�شهر  جت��ري  التي  النتخابات  وت�شهد 
الرئي�شة ت�شاي اإجن وين زعيمة احلزب الدميقراطي التقدمي 
املوؤيد لا�شتقال وهان كو يو ع�شو حزب كومينتاجن املعار�ص 

الرئي�شي والذي يوؤيد اإقامة عاقات وثيقة مع ال�شن.

�لأمم �ملتحدة تدعو لإلغاء تظاهرة �سد �حلكومة �لليبريية 
 •• مونروفيا-اأ.ف.ب

الكبرية  الإحتجاجية  التظاهرة  جتننّب  على  ليبرييا  اإفريقيا  غ��رب  يف  ودول  املتحدة  الأمم  ت  ح�شنّ
املجموعة  واأر�شلت  عميقة.  اقت�شادية  اأزم��ة  الباد  تواجه  وقت  يف  القادم  الأ�شبوع  تنظيمها  واملقرر 
بعثة  ال�شاحل  ومنطقة  اإفريقيا  غ��رب  يف  املتحدة  الأمم  ومكتب  اإفريقيا  غ��رب  ل��دول  القت�شادية 
م�شركة اإىل ليبرييا هذا الأ�شبوع للتباحث مع الرئي�ص جورج وياه، الذي يواجه �شغوًطا متزايدة 
ب�شاأن طريقة تعاطيه مع الأزمة. ودعا معار�شوه اإىل تظاهرة �شد احلكومة يف العا�شمة مونورفيا 
املتحدة يف غرب  الأمم  اإفريقيا ومكتب  ل��دول غرب  القت�شادية  املجموعة  الثنن. وح�ص كل من 
اإفريقيا ومنطقة ال�شاحل يف بيان م�شرك “كافة الأطراف العمل على اإلغاء هذه التظاهرة من اجل 
امل�شلحة العامة يف ليبرييا واملنطقة«. ورحب الوفد بعد اجتماعهم مع وياه وعدداً من وزراء حكومته 
“بالرغبة العامة باإلغاء تظاهرة 30 كانون الأول دي�شمرب اإذا مت اتخاذ خطوات حمددة للتعاطي مع 

بع�ص امل�شائل املتعقلة بالقت�شاد واإدراة )الباد( والتي ت�شكل اأ�شا�ص التوتر احلايل.

جتدد �ملو�جهات �لعنيفة و�سط �سانتياغو �لنف�ساليون يعلنون عن تبادل لل�سجناء مع كييف 
•• �شانتياغو-اأ ف ب

ا�شتبك اآلف املحتجن مع قوات الأمن خال تظاهرة 
يف و�شط �شانتياغو، ح�شبما اأفاد مرا�شلو وكالة فران�ص 
اجتماعية  اأزم��ة  بالباد  تع�شف  فيما  امل��ك��ان،  يف  بر�ص 
ع املحتجون، بعد  خانقة متوا�شلة منذ �شهرين. وجتمنّ
كعادتهم  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  عرب  التن�شيق 
منذ  الحتجاجات  -- مركز  العا�شمة  و�شط  �شاحة  يف 

اندلع التظاهرات ال�شخمة �شد احلكومة اليمينية.
وعلى غرار ما حدث قبل اأ�شبوع عند اندلع ا�شتباكات 
���ش��ي��ط��رت قوات  وامل��ت��ظ��اه��ري��ن،  ال�����ش��رط��ة  ب��ن  عنيفة 
مكافحة ال�شغب املعززة بعدد كبري من العنا�شر ملنع اأي 
قت احل�شد با�شتخدام  جتمع يف ال�شاحة بعد الظهر، وفرنّ

خراطيم املياه والقاء الغاز امل�شيل للدموع.
وجنح اآلف املتظاهرين بعد نحو �شاعتن من املواجهات 

اأخرًيا من الو�شول اإىل و�شط ال�شاحة، بح�شب مرا�شلي 
وكالة فران�ص بر�ص، فيما اندلع حريق يف مركز ثقايف 
التي  الجتماعية  الحتجاجات  حركة  وتعد  جم���اور. 
تهز الباد منذ 18 ت�شرين الأول اأكتوبر الأخطر منذ 

عودة الدميقراطية عام 1990.
ومنذ بدء هذه الأزمة الجتماعية يف ت�شيلي، ُقتل 26 
حماولة  ويف  كبرية.  خ�شائر  القت�شاد  وتكبنّد  �شخ�شاً 
تاريخ  يف  امل�شبوقة  غري  الحتجاجات  ملوجة  حدنّ  و�شع 
مليارات   5،5 احل��ك��وم��ة  خ�ش�شت  احل��دي��ث،  ت�شيلي 
الرواتب  زيادة  اأي�شاً  واأعلنت  القت�شاد.  دولر لإنعا�ص 
وتقدمي  ال��ف��ئ��ات  لبع�ص   50% بن�شبة  ال��ت��ق��اع��دي��ة 
الت�شيليون  ويتظاهر  عائلة.  ملليون  ا�شتثنائية  اإع��ان��ة 
الذي  ال��ب��اد  ال���ذي يهيمن على  امل�����ش��اواة  ان��ع��دام  �شد 
رة يف  ينعم باقت�شاد مزدهر ويعتربون اأن الدولة مق�شنّ

جمالت التعليم وال�شحة والتقاعد.
 

•• مو�شكو-اأ ف ب

ال�����ش��ل��ط��ات الأوك���ران���ي���ة والن��ف�����ش��ال��ي��ون املوالون  ت��و���ش��ل��ت 
لرو�شيا يف �شرق اأوكرانيا اإىل اتفاق لتبادل ع�شرات ال�شجناء 
اليوم الأحد ، ح�شبما اأعلنت جمهورية دونت�شيك املعلنة من 

جانب واحد.
داري��ا موروزوفا يف  دونت�شيك  الو�شيطة يف حكومة  واأعلنت 
بيان تو�شلت كييف ودونباز )النف�شاليون( اإىل اتفاق ب�شاأن 
تبادل الأ�شرى الأحد 29 كانون الأول دي�شمرب. ومل تعلق 

ال�شلطات الأوكرانية من جانبها على الإعان.
املعلنتان  ولوغان�شك،  دونيت�شك  اجلمهوريتان  و�شتت�شلم 
 55 ت�شليم  �شيتم  فيما  �شخ�شا   87 الباد،  �شرق  يف  ذاتيا 

اآخرين اإىل كييف، بح�شب موروزوفا.
على اخلط  �شيتم  التبادل  اإن  رو�شية  اإع��ام  و�شائل  واأك��دت 

من  امل��و���ش��وع  ه��ذا  ب�����ش��اأن  معلومات  اأي  ت��رد  ومل  الفا�شل. 
اأوكرانيا.

وق���ال���ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م ام���ن ال���دول���ة الوك���ران���ي���ة اولينا 
على  نعلق  ل  “نحن  ب��ر���ص  ف��ران�����ص  ل��وك��ال��ة  جويتليان�شكا 

فيما مل يت�شن التوا�شل مع الرئا�شة. هذا”، 
ويتم الإعداد لهذا التبادل منذ التو�شل اإىل اتفاق يف كانون 
الأول/دي�����ش��م��رب خ��ال قمة ح��ول ال��ن��زاع عقدت يف باري�ص 
ونظريه  بوتن  ف��ادمي��ري  الرو�شي  الرئي�ص  ب��ن  وجمعت 

الأوكراين فلودميري زيلين�شكي باإ�شراف فرن�شي-اأملاين.
و�شمح الرئي�ص اجلديد لأوكرانيا اتباع �شيا�شة النفتاح مع 
رو�شيا حول النزاع الذي خلف اآلف القتلى يف �شرق الباد 

عام 2014.
 70 ب��ت��ب��ادل  اأي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب، ق��ام��ت كييف وم��و���ش��ك��و  ويف 
املخرج  مثل  ه��ام��ة  اع��ت��ب��اري��ة  �شخ�شيات  بينهم  حم��ت��ج��ًزا، 

الأوكراين اأوليغ �شينت�شوف الذي اأطلقت مو�شكو �شراحه.
ويف مثال اآخر على النفراج، مت التوافق على وقف لطاق 
ال��ن��ار وامل�����ش��ي ن��ح��و ان�����ش��ح��اب ج��دي��د ل��ل��ق��وات م��ن مناطق 
وجوب  على  باري�ص  قمة  عن  ال�شادر  البيان  ون�ص  ال��ن��زاع. 
اأوكرانيا  اإ���ش��اف��ي��ة يف ���ش��رق  الت��ف��اق ب�����ش��اأن ث���اث م��ن��اط��ق 
اآذار/ نهاية  بحلول  وامل��ع��دات  القوات  ارتباط  فك  “بهدف 

مار�ص 2020«.
كما اأعادت مو�شكو ال�شفن احلربية الأوكرانية التي ا�شتولت 
عليها اإىل كييف، بينما عربنّ العديد من امل�شوؤولن الرو�ص 

وعلى راأ�شهم بوتن عن تقديرهم لزيلين�شكي.
وت�شليح  ب��ت��م��وي��ل  م��و���ش��ك��و  واأوك����ران����ي����ا  ال����غ����رب  وي���ت���ه���م 
اأنها توؤدي دوًرا  النف�شالين، وهو ما تنفيه رو�شيا موؤكدة 
املناطق  ه��ذه  يف  املحلين  ال�شكان  حلماية  اإن�شانًيا  �شيا�شًيا 

الناطقة باللغة الرو�شية.
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املال والأعمال

•• دبي-وام:

اآل مكتوم ويل  را�صد  بن  ال�صيخ حمدان بن حممد  �صمو  اأعلن 
التجارة  اأن  دبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
الأ�صهر  خالل  حققت  دبي  لإم��ارة  النفطية  غري  اخلارجية 
 6% بن�صبة  قويًا  من��وًا   2019 العام  من  الأوىل  الت�صعة 

التنامي  اأن  �صموه  موؤكدًا  دره��م،  تريليون   1.02 باإجمايل 
مدى  يظهر  اخلارجية  دبي  جتارة  وقيمة  حجم  يف  امل�صتمر 
بوترية  ال��ت��ط��ور  موا�صلة  على  ال��وط��ن��ي  القت�صاد  ق���درة 
مت�صارعة توؤ�ص�س لالنطالق يف العام 2020 “عام ال�صتعداد 
للخم�صني” للو�صول اإىل قمم متتابعة جديدة يف الإجنازات 

يف  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  جتربة  حتققها  التي 
دولة الإمارات.وقال �صموه: “لدينا ثقة كبرية بقدرة قطاع 
التجارة اخلارجية على موا�صلة النمو خالل الفرتات املقبلة، 
حيث توا�صل فرق العمل احلكومية تطوير امل�صاريع واملبادرات 

اجلديدة لإحداث قفزة نوعية يف التجارة اخلارجية ..

�لو�سع �لقت�سادي يف لبنان.. جتار يكافحون من �أجل �لبقاء  

م���رك���ز  ال���������ش����ن يف  وت�����������ش�����درت 
دبي  ���ش��رك��اء  ب��ن  الأول  ال�����ش��ري��ك 
بلغت قيمة  التجارين عاملياً حيث 
 109 جت��ارة دبي مع ال�شن نحو 
بن�شبة  مليارات درهم حمققة منو 
التقدم  م�����دى  ي��ع��ك�����ص  م����ا   6%
امل��ت�����ش��اع��د ال�����ذي حت��ق��ق��ه دب����ي يف 
اإقليمي  ك��م��رك��ز  ال������دويل  دوره������ا 
يعزز  ال�شن  م��ع  للتجارة  وع��امل��ي 
“احلزام والطريق”  جناح م�شروع 
العاملية، وجاءت  بالأ�شواق  لربطها 
التجاري  ال�شريك  مركز  يف  الهند 
ال���ث���اين ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة جتارة 
درهم  مليار   100 نحو  معها  دبي 
الوليات  %16 وحلت  يبلغ  بنمو 
مركز  يف  الم����ري����ك����ي����ة  امل����ت����ح����دة 
وبلغت  الثالث  التجاري  ال�شريك 
ق��ي��م��ة ال���ت���ج���ارة م��ع��ه��ا ن���ح���و 57 
مليار دره��م، ثم �شوي�شرا يف مركز 
وبلغت  ال��راب��ع  ال��ت��ج��اري  ال�شريك 
مليار   47 م��ع��ه��ا  ال���ت���ج���ارة  ق��ي��م��ة 
درهم ثم اململكة العربية ال�شعودية 
الأول  التجاري  ال�شريك  مركز  يف 
عاملياً  واخل��ام�����ص  وع��رب��ي��اً  خليجياً 
اململكة  م��ع  ال��ت��ج��ارة  قيمة  وبلغت 

نحو 42 مليار درهم.
الب�شائع  مقدمة  الذهب  ر  وت�شدَّ
ب����ت����ج����ارة دب������ي اخل����ارج����ي����ة حيث 
ب���ل���غ���ت ق���ي���م���ة جت���������ارة الإم�����������ارة 
درهم  مليار   129 نحو  ب��ال��ذه��ب 
ر�شخت  ك��م��ا   ،17% ي��ب��ل��غ  ب��ن��م��و 
الأ�شواق  يف  ال��ق��ي��ادي  دوره����ا  دب���ي 
الت�شالت  لتكنولوجيا  ال��ع��امل��ي��ة 
ال��ذك��ي��ة ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة جتارة 
درهم  مليار   119 بالهواتف  دب��ي 
املجوهرات  تلتها   7% يبلغ  بنمو 
بقيمة 85 مليار درهم فيما بلغت 
النفطية  ب��ال��زي��وت  ال��ت��ج��ارة  قيمة 
التجارة  وقيمة  دره���م  مليار   68
ليبلغ  دره���م،  مليار   63 ب��الأمل��ا���ص 
اإج�����م�����ايل ق���ي���م���ة جت�������ارة ال���ذه���ب 
وامل��ج��وه��رات والأمل��ا���ص نحو 276 

مليار درهم بنمو 7%.

للحرير  دب���ي  خ��ط  مقدمتها  ويف 
كمركز  دب������ي  دور  ي����ت����وج  ال��������ذي 
لقطاع  رئ��ي�����ص  وحم�����ور  اإق��ل��ي��م��ي 
ال�شحن البحري واجلوي والقطاع 
الإمارة  مكانة  ويدعم  اللوج�شتي 
كمق�شد وممر ل غنى عنه للتجارة 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، وذل���ك اإىل 
ج��ان��ب امل�����ش��روع��ات الأخ�����رى التي 
نطورها حالياً للم�شاركة بفعالية يف 
تقدم التجارة اللكرونية اإقليمياً 
وعاملياً من خال اإن�شاء اأول منطقة 
يجعلنا  م���ا  اف���را����ش���ي���ة،  جت���اري���ة 
انطاقة  نحو  وثبات  بثقة  نتقدم 
جديدة لتجربتنا التنموية الرائدة 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة دب���ي ملعر�ص  مب��واك��ب��ة 

اك�شبو 2020.
���ش��م��و ويل ع���ه���د دب����ي:  واأ������ش�����اف 
يف  دب��ي  حتققه  ال���ذي  التميز  “اإن 
اخلارجية  جتارتها  تطور  م�شتوى 
يعزز قدرتها على تلبية احتياجات 
من  والدولية  الإقليمية  الأ���ش��واق 
ال��ب�����ش��ائ��ع، والتي  اأن������واع  خم��ت��ل��ف 
توفريها  ع��ل��ى  الإم��������ارة  حت���ر����ص 
اأكر  �شمن  التجارين  ل�شركائها 

الأ�شواق العاملية تطوراً«.
وارت�����ف�����ع�����ت ق����ي����م����ة جت����������ارة دب����ي 
اخلارجية بنحو 966 مليار درهم، 
حيث حققت قيمة ال�شادرات منواً 
 118 اإىل  لت�شل   23% بن�شبة 
اإعادة  قيمة  وارتفعت  دره��م  مليار 
 312 اإىل   4% بن�شبة  الت�شدير 
مليار درهم وقيمة الواردات بن�شبة 

%3 اإىل 589 مليار درهم.
وع�����ززت دب���ي ال��ن��م��و امل��ت�����ش��اع��د يف 
النفطية  غري  اخلارجية  جتارتها 
اجل����دي����دة �شمن  ال���ق���ف���زة  ب���ه���ذه 
العام  م��ن  الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر 
منواً  فيها  �شجلت  وال��ت��ي  اجل���اري 
 22% بن�شبة  الب�شائع  كمية  يف 
طن  مليون   83 اإىل  وزنها  لي�شل 
خال  ط����ن  م���ل���ي���ون   68 م���ق���اب���ل 
ال��ف��رة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام 2018، 
الت�شدير  اإع��ادة  �شجل حجم  حيث 

للموؤمتر  دب����ي  ج���م���ارك  ���ش��ت��ن��ظ��م 
امل�شغل  لربنامج  اخلام�ص  العاملي 
من  الأول  امل��ع��ت��م��د  الق���ت�������ش���ادي 
نوعه يف املنطقة والذي ت�شت�شيفه 
دب���ي خ���ال ال���ف���رة م���ن 10 اإىل 
مع  بالتعاون   2020 م��ار���ص   12
والهيئة  العاملية  اجلمارك  منظمة 

الحتادية للجمارك.
دبي  ج��م��ارك  “اأطلقت  واأ����ش���اف: 
نظام “حمرك الإنتاجية” الذي مت 
اعتماده من قبل املجل�ص التنفيذي 
لإم��ارة دبي لإح��داث حتول جذري 
الذكاء  ب��ا���ش��ت��خ��دام  الإن��ت��اج��ي��ة  يف 
الدائرة  ع���ززت  كما  ال�شطناعي، 
جهودها لتطوير خدماتها الذكية 
ن�شبة  رف�����ع  وي���ت���م  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن، 
امل��ع��ام��ات ال��ذك��ي��ة ب��ا���ش��ت��م��رار من 
خ����ال حت���وي���ل ك���اف���ة الإج�������راءات 
متطورة  خ��دم��ات  اإىل  والعمليات 
تقدم من خال التطبيقات الذكية، 
و�شمن هذه التطبيقات مت اطاق 
الذي  الذكي”  امل��را���ش��ف��ة  “نظام 
يف  ال��ت��ج��اري��ة  ال�شفن  ر���ش��و  ي�شهل 
خور دبي لتفريغ وحتميل الب�شائع 
واإجناز كافة الإجراءات اجلمركية 

ب�شرعة قيا�شية«.
ا�شراتيجية تطوير  اأن  اإىل  واأ�شار 
اأثمرت  ق��د  اخل���دم���ات اجل��م��رك��ي��ة 
ح�����ش��ول ج��م��ارك دب���ي ع��ل��ى ن�شبة 
ل�����ش��ع��ادة ال��ع��م��اء ب���واق���ع 98% 
عن هذه اخلدمات وفقاً ملوؤ�شر دبي 
وفعالية  كفاءة  يعك�ص  ما  الذكية، 

اخلدمات املقدمة.

منو  ن�شبة  حم��ق��ق��اً  قيا�شية  ق��ف��زة 
ب�شائع  وزن  لي�شل   48% بلغت 
مليون   13 اإىل  الت�شدير  اإع����ادة 
ال�شادرات  ح��ج��م  ق��ف��ز  ك��م��ا  ط����ن، 
ب�شائع  وزن  لي�شل   47% بن�شبة 
طن  م��ل��ي��ون   14 اإىل  ال�������ش���ادرات 
وارت���ف���ع ح��ج��م ال��������واردات 13% 
اإىل  ال����واردات  ب�شائع  وزن  لي�شل 

56 مليون طن.
وع��ل��ى اأ���ش��ا���ص رب���ع ���ش��ن��وي، حققت 
جتارة دبي اخلارجية غري النفطية 
م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة م��ك��ا���ش��ب ربع 
العام  يف  ومتوا�شلة  ثابتة  �شنوية 
2019، حيث �شجل الربع الثالث 
من 2019 اأعلى قيمة جتارة هذا 
وبارتفاع  دره��م  مليار   343 العام 
�شنوي  اأ���ش��ا���ص  ع��ل��ى   7% بن�شبة 
..وارت���ف���ع ال��رب��ع ال��ث��اين 2019 
درهم  م��ل��ي��ار   337  3% بن�شبة 
اإم��ارات��ي وارت��ف��ع ال��رب��ع الأول من 
 339  7% بن�شبة   2019 ع���ام 

يقارب  لتقييم  وحتقيقها  البتكار 
التقييم  ن��ق��اط  م��ن  ن��ق��ط��ة   700
العاملية  اجل�����ائ�����زة  يف  امل���ع���ت���م���دة 
الأوروب���ي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م���ن  للتميز 
مبا   EFQM اجل�������ودة  لإدارة 
6 جنوم، ما ي�شكل  يعادل ت�شنيف 
التقدم  مب�����دى  دول����ي����اً  اع�����راف�����اً 
ال�������ذي ح��ق��ق��ت��ه ج����م����ارك دب�����ي يف 
يف  العاملية  ال�شدارة  اإىل  الو�شول 
متوجًة  اجلمركي،  البتكار  جمال 
اأدائها  لتطوير  امل�شتمرة  جهودها 
والرتقاء بخدماتها لتقدمي اأف�شل 
واجلمركية  التجارية  الت�شهيات 
اك�شبو  يف  وللم�شاركن  ع��ام  ب�شكل 
2020 ب�شكل خا�ص، حيث طورت 
لتخلي�ص  ذك���ي���ة  ق���ن���اة  ال�����دائ�����رة 
املعر�ص  اإىل  ال��ق��ادم��ة  ال�����ش��ح��ن��ات 
خ������ال زم������ن ق���ي���ا����ش���ي ل����اإجن����از 
وب���اأف�������ش���ل م�������ش���ت���وي���ات اجل�������ودة، 
العاملي  احل������دث  ه�����ذا  ومب���واك���ب���ة 
و”قمة اإك�شبو للحكومات 2020” 

الإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  �شليم،  ب��ن 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
موانئ دبي العاملية رئي�ص موؤ�ش�شة 
املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة: 
“تظهر قدرة دبي على حتقيق منو 
م�شتمر يف جتارتها اخلارجية مدى 
اإىل  املرتكز  اقت�شادها  وق��وة  متانة 
الإجن����ازات ال��رائ��دة ال��ت��ي حققتها 
قطاعاتها  ت���ط���وي���ر  يف  الإم����������ارة 
الإن��ت��اج��ي��ة وم��ن��اط��ق��ه��ا احل���رة مع 
للم�شتثمرين  املزايا  اأف�شل  توفري 

والتجارة العاملية«.
دب���ي  جت�������ارة  “متتاز  واأ�������ش������اف: 
ا�شتك�شاف  مبرونتها وقدرتها على 
الو�شول  ع��رب  اجل��دي��دة  ال��ف��ر���ص 
اجلديدة  الأ�����ش����واق  اإىل  ال�����ش��ري��ع 
مع  التجارة  وقيمة  حجم  وتو�شيع 
وذلك  ال��ع��امل��ي��ة،  الأ����ش���واق  خمتلف 
تتمتع  التي  الكبرية  الثقة  بف�شل 
والدولية،  الإقليمية  جتارتنا  بها 
يف  �شريعا  ال��ت��ق��دم  م��ن  ميكننا  م��ا 

ذاتها  بالفرة  مقارنة  درهم  مليار 
جتارة  وحققت   .2018 ع��ام  م��ن 
دبي اخلارجية عرب املناطق احلرة 
لت�شل   11% بن�شبة  ق��وي��اً  من���واً 
دره���م  م��ل��ي��ار  اإىل439  ق��ي��م��ت��ه��ا 
45 مليار دره��م، ما  بلغت  ب��زي��ادة 
يعك�ص دور املناطق احلرة كمق�شد 
الدولية،  للتجارة  رئي�شية  ومن�شة 
فيما حققت التجارة املبا�شرة منواً 
اىل  قيمتها  ل��ت�����ش��ل   2% بن�شبة 
بلغت  ب���زي���ادة  دره����م  م��ل��ي��ار   574
10 مليار درهم، فيما بلغت قيمة 
نحو  اجلمركية  امل�شتودعات  جتارة 
6 م��ل��ي��ارات دره�����م، وب��ل��غ��ت قيمة 
 169 نحو  ب���راً  املنقولة  ال��ت��ج��ارة 
بن�شبة  من��وا  حمققة  دره���م  مليار 
التجارة  ق���ي���م���ة  وب���ل���غ���ت   11%
درهم  مليار   381 ب��ح��راً  املنقولة 
التجارة  وق��ي��م��ة   5% ب��ل��غ  ب��ن��م��و 
م��ل��ي��ار درهم   469 امل��ن��ق��ول��ة ج���واً 
بنمو 4 باملئة. وقال �شلطان اأحمد 

�شنطلقها  التي  القادمة  م�شاريعنا 
ال�شتعداد  ع���ام   2020 ال��ع��ام  يف 
ل��ل��خ��م�����ش��ن ل���ق���ي���ادة ال���ت���ط���ور يف 
العامل بف�شل  التجارة عرب  اأ�شواق 
تقدمنا ال�شريع يف ا�شتخدام اأحدث 
البتكارات واف�شل تطبيقات الذكاء 
ت��غ��ري طبيعة  ال��ت��ي  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
اخلارجية  دب����ي  جت�����ارة  وت��رك��ي��ب��ة 

خال العقود املقبلة«.
واأو�شح �شلطان بن �شليم اأن ت�شاعد 
النمو يف جتارة دبي اخلارجية يظهر 
ا�شتقطاب  الإم����ارة يف  م��دى جن��اح 
ال��ت��ج��ار وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن م���ن كافة 
لاإجنازات  نتيجة  ال��ع��امل  ان��ح��اء 
التحتية  البنية  املحققة يف تطوير 
تطوير  يف  امل���ت���وا����ش���ل  وال����ت����ق����دم 
تقدمها  التي  اجلمركية  اخلدمات 
جمارك دبي للمتعاملن، ما مكنها 
جديد  دويل  اجن�����از  حت��ق��ي��ق  م���ن 
يف جم��ال الب����داع والب��ت��ك��ار متثل 
ع��ل��ى جائزة  ال����دائ����رة  ح�����ش��ول  يف 

% مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�صي بنمو 6 

حمد�ن بن حممد: جتارة دبي �خلارجية 1.02 تريليون درهم يف �لأ�سهر �لت�سعة �لأوىل من 2019
تطوير م�صاريع ومبادرات جديدة لإحداث قفزة نوعية يف التجارة اخلارجية ويف مقدمتها خط دبي للحرير

ومنهم  والقت�شادي،  امل��ايل  الو�شع  انهيار  من  كر  لبنانيون  يعاين  زخ��ور، 
�ص لل�شرف من عمله. وقد  من ا�شطر اإىل اإغاق م�شدر رزقه ومنهم تعرنّ
هذا  اإزاء  جماعي.  �شرف  بطلبات  العمل  ل��وزارة  ال�شركات  ع�شرات  تقدمت 
، وتقدمت مببادرة  التدهور، فكنّرت معلمة احل�شانة ليا كريدي وعائلتها بحلنّ

تق�شي بالرويج للمنتجات اللبنانية.
واأطلقت العائلة حملة على موقع “في�شبوك” بعنوان “�شنع يف لبنان - نب�ص 

لبنان �شناعته” مل�شاعدة املنتجن املحلين على الرويج لب�شائعهم.
وخال �شهرين فقط، ا�شتقطبت ال�شفحة 32 األف ع�شو، يعر�ص كر منهم 
اآخ��رون عن ب�شائع حملية  اأو حتى منزلياً، وي�شاأل  منتجات م�شنعة حملياً 

بديلة عن منتجات معينة كانوا ي�شرون عادة امل�شتورد منها.
وتقول كريدي لفران�ص بر�ص “كنا معتادين اإذا ذهبنا اإىل ال�شوق اأن ن�شري 

من دون اأن ننظر ما اإذا كان املنتج �شنع يف لبنان اأو ل«.

لكن  جديد،  معمل  اإن�شاء  اإىل  موؤخراً  وعمد  املي�شورين.  والزبائن  اللبنانية 
“�شربة �شبه قا�شية”  الأزمة القت�شادية التي ي�شهدها لبنان تبدو وكاأنها 
بالن�شبة اليه، كما يقول. وي�شيف “نتجه نحو مكان مل نكن نتخيل يوماً اأن 
اأ�شبوعياً  اأو اأكر  اإليه«. قبل الأزم��ة، كان زخور ير�شل للفنادق طلبن  ن�شل 
وبكميات كبرية، اإل اأنه منذ �شهرين مل ير�شل �شوى طلبية واحدة لكل فندق. 
كما اأن الزبائن الذين اعتادوا على زيارة املحل مل يعودوا يق�شدونه اإل يف ما 
اأن يكون  اأول زبون اىل املتجر بعد  ندر. وبات يومه مير ببطء، فيما يدخل 

انق�شى اأكر من ن�شف النهار.
بعد �شنوات من منو متباطئ مع عجز ال�شلطات عن اإجراء اإ�شاحات بنيوية، 
اأزم��ة �شيولة حادة وارتفاع يف  ي��زداد الو�شع املعي�شي خطورة يف لبنان و�شط 
اأ�شعار املواد الأ�شا�شية. وت�شهد الباد منذ 17 ت�شرين الأول-اكتوبر حراكاً 
املتظاهرون  يتهمها  التي  كاملة  ال�شيا�شية  الطبقة  �شد  م�شبوق  �شعبياً غري 

اأنها  ويعتربون  القت�شادي،  الو�شع  تدهور  م�شوؤولية  ويحملونها  بالف�شاد 
اليوم  اأنف�شهم  اللبنانين  اآلف  وي��ج��د  ل��اأزم��ة.  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  ع��ن  ع��اج��زة 
ق�شم  اقتطاع  اىل  عديدة  موؤ�ش�شات  تعمد  فيما  وظائفهم،  بخ�شارة  مهددين 
�شحب  على  م�شددة  اإج����راءات  اأ�شهر  منذ  امل�شارف  وتفر�ص  ال��روات��ب.  م��ن 
ق�شم  ���ش��وى  �شحب  امل��واط��ن��ون  ي�شتطيع  ول  ال����دولر،  وخ�شو�شاً  الأم����وال، 
حمدود من رواتبهم ال�شهرية. ويف بلد يعتمد على ال�شترياد ب�شكل اأ�شا�شي، 
ومع عدم توفر الدولر وظهور �شوق مواز ل�شعر ال�شرف، ارتفعت اأ�شعار املواد 

ال�شتهاكية، وخ�شو�شاً امل�شتوردة منها، ب�شكل حاد.
وي�شتورد زخور كل املكونات التي يحتاجها يف عمله من اخلارج، ويدفع �شعرها 
باإمكانه  يعد  امل�شارف، مل  اإج��راءات  ونتيجة  اليوم،  اأم��ا  اليورو.  اأو  بالدولر 
املكونات  تنفذ  “حن  وي��ق��ول  م�شتحقاته.  ل��دف��ع  الأج��ن��ب��ي��ة  العملة  ت��اأم��ن 
غرار  على  جتديده.  دون  الأمر”  ينتهي  الأ�شناف،  اأح��د  ل�شناعة  املطلوبة 

••  بريوت-اأ ف ب

ال��ذي ميتلك  زخ��ور  املراكمة، ظ��ننّ روجيه  واخل��ربة  بعد عقود من اجلهد 
قيماً لبنته، لكنه وجد  اإرث��اً  اأنه �شيركه  ال�شوكول،  ل�شناعة  معمًا ناجحاً 
نف�شه فجاأة و�شط انهيار اقت�شادي مت�شارع يجتاح لبنان. بدًل من اأن يجني 
الأرباح يف فرة عيد املياد كما يف كل عام، ينهمك زخور )61 عاماً( وابنته 
املثلجات  من  امل�شنوع  العيد  كعك  اأ�شعار  بتخفي�ص  الأمي  هذه  عاماً(   29(

والذي ي�شتهر به معملهم.
ويقول زخور يف متجره ال�شغري ومن حوله اأنواع خمتلفة من قطع ال�شوكول 
خال  �شاأفل�ص  حاله،  على  الو�شع  بقي  “اإذا  بر�ص،  فران�ص  لوكالة  املزينة، 
اأ�شهر«. وبداأ زخور يف فرة الت�شعينات ب�شناعة ال�شوكول ثم املثلجات. طوال 
ن تدريجياً من و�شفاته اإىل اأن بات مق�شداً لأفخم الفنادق  �شنوات، كان يح�شنّ

عقدت اجتماعا تن�صيقيا ل�صتعرا�س اآليات تطوير العرو�س مبا يتنا�صب وتطلعات اإمارة ال�صارقة

غرفة �ل�سارقة تعلن عن �إطالق �ملو�سم �جلديد من ربيع �ل�سارقة 2020 يف �أول يناير 
اإحدى برامج الغرفة ال�صنوية الرامية اإىل دعم قطاع جتارة التجزئة يف الإمارة

�أمريكا تتطلع �إىل �تفاق
 ب�ساأن �جلمارك مع �ملك�سيك 

•• مك�شيكو �شيتي-رويرتز

التعاون  �شبل  تبحث  ب��اده  اإن  املك�شيك  لدى  املتحدة  الوليات  �شفري  قال 
مع املك�شيك ب�شاأن اجلمارك على طول حدودها للحد من تدفق الأ�شلحة 
كري�شتوفر لندو  ال�شفري  وقال  قانوين.  ب�شكل غري  والأم��وال  واملخدرات 
يف ت�شريحات له بعد ما و�شفه باجتماع مثمر مع وزارة املالية املك�شيكية 
ملناق�شة  املقبل  ال�شهر  املك�شيك  �شيزور  الأمريكي  العدل  بار وزير  اإن وليام 
اأن نفعله على احلدود هو  “ ما نريد  التعاون. واأ�شاف لندو لل�شحفين 
معرفة ما اإذا كان باإمكاننا توحيد جماركنا حتى نتمكن معا من ال�شيطرة 
على ما يدخل اإىل املك�شيك واأي�شا ما يخرج من املك�شيك ويدخل الوليات 
املتحدة«. وقال اإن الهدف هو الق�شاء على “التهريب على كل من اجلانبن، 

املخدرات من جانب، والأ�شلحة والأموال على اجلانب الآخر«.
ق�شايا  لبحث  الأول  ك��ان��ون  دي�شمرب  اأوائ���ل  يف  املك�شيك  زار  ق��د  ب��ار  وك��ان 
اأندري�ص  الرئي�ص  من بينها الأمن وتهريب الأ�شلحة وغ�شيل الأم��وال مع 

مانويل لوبيز اأوبرادور وكبار امل�شوؤولن الآخرين.

•• ال�شارقة-الفجر:

و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اأع��ل��ن��ت 
ال�شارقة، عن ا�شتعدادها لإطاق 
املو�شم اجلديد من عرو�ص ربيع 
من  اع��ت��ب��ارا   ،2020 ال�����ش��ارق��ة 
اأول يناير 2020 ولغاية ال� 16 
خال  وذل��ك  املقبل،  فرباير  من 
اإنعقد  الذي  التن�شيقي  الجتماع 
ال�شتعدادات  مل��ت��اب��ع��ة  م����وؤخ����را 
الن�شخة  لإط����������اق  اجل������اري������ة 
اإطار توا�شل حركة  اجلديدة، يف 
وانطاقا  والتح�شري،  الإع����داد 
تطوير  على  الغرفة  حر�ص  م��ن 
وتطلعات  يتنا�شب  مبا  العرو�ص 

اإمارة ال�شارقة.
يف  انعقد  ال��ذي  الجتماع  وبحث 
اإبراهيم  بح�شور  ال��غ��رف��ة،  مقر 
اإدارة  م���دي���ر  اجل���������روان  را�����ش����د 
والت�شويق  القت�شادية  العاقات 
يف الغرفة، وهنا ال�شويدي رئي�ص 
والعرو�ص،  امل���ه���رج���ان���ات  ق�����ش��م 
رئي�ص  ال���ك���رمي  ع���و����ص  واأجم������د 
ق���������ش����م جم������م������وع������ات ال����ع����م����ل، 

واملتاجر  واملحال  الت�شوق  مراكز 
الرويجية  للحملة  والرتيبات 
يف ج��م��ي��ع م����دن الإم��������ارة، حيث 
الت�شوق  م���راك���ز  م��ع��ظ��م  ب������ادرت 
ال�شارقة،  رب��ي��ع  يف  امل�����ش��ارك��ة  اإىل 
الرويجية  ال��ع��رو���ص  لإط����اق 
ح�شومات  تت�شمن  التي  اجلاذبة 
ع�������دد كبري  ع����ل����ى  و�����ش����ح����وب����ات 
والتي  وال��ه��داي��ا  اجلوائ������ز  م��ن 
����ش���ت�������ش���ت���م���ل ع����ل����ى ال����ك����ث����ري من 

املفاجاآت ال�شارة.
ال�شارقة  رب���ي���ع  ع���رو����ص  وي���ع���د 
برامج احلمات  اإح��دى   2020
التي  وال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة  ال��روي��ج��ي��ة 
ت��ن��ظ��م��ه��ا ال���غ���رف���ة ب���ه���دف دعم 
قطاع جتارة التجزئة يف الإمارة، 
وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية 
وبلدية  ال�شارقة  يف  القت�شادية 
التجاري  الإمناء  ال�شارقة وهيئة 
ال�����ش��ارق��ة، حيث  وال�����ش��ي��اح��ي يف 
ن�شختها  يف  ال���ع���رو����ص  ���ش��ت��زخ��ر 
47 يوم  اجل���دي���دة وع��ل��ى م����دار 
واحل�شومات  اجلاذبة  بالفعاليات 

املغرية واجلوائز القينّمة.

اخلا�شة  واجل���وائ���ز  وامل�����ش��اب��ق��ات 
اإىل  بالإ�شافة  الت�شوق،  مب��راك��ز 
الرفيهية  الأن�شطة  العديد من 
ت�شتهدف  ال����ت����ي  وال�����راث�����ي�����ة 
خم��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات ال��ع��م��ري��ة من 
���ش��ك��ان ال�����ش��ارق��ة وزواره�����ا والتي 
جتعل من الإم��ارة وجهة مثالية 
مبعاملها  وال���ش��ت��م��ت��اع  ل��ل��ت�����ش��وق 
العريقة،  والتاريخية  ال�شياحية 
اللجنة  م���ت���اب���ع���ة  اإىل  م���ن���وه���ا 
التنظيمية للعرو�ص ل�شتعدادات 

التجارية يف القطاعات املختلفة، 
الرويجية  احلمات  خال  من 
ال��ت��ي ي��ت��م اإط��اق��ه��ا وال��ت��ي تعد 
فر�شة هامة اأي�شا اأمام القطاعات 
والفنادق  ك��ال�����ش��ي��اح��ة  اخل��دم��ي��ة 
لا�شتفادة ب�شكل وا�شع من ذلك، 
مما ينعك�ص اإيجابيا على جمتمع 
اأعمال ال�شارقة مبا يخدم م�شرية 
التنمية ال�شاملة ودعم القت�شاد 
امل���ح���ل���ي، م��ع��رب��ا ع���ن اأم���ل���ه ب���اأن 
بالنجاح  ال��ع��رو���ص  ه���ذه  ت��ت��ك��ل��ل 
جمتمع  لطموحات  يرقى  ال��ذي 
واملقيمن  الإمارة  وزوار  الأعمال 
فيها، ويعزز من م�شرية ازدهارها 

ومتيزها.

جمموعة كبرية
 من املفاجاآت

م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د اإب��راه��ي��م را�شد 
عرو�ص  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اجل�����روان، 
�شت�شهد   2020 ال�شارقة  رب��ي��ع 
اإط��������اق جم���م���وع���ة ك���ب���رية من 
العرو�ص  ع��ن  ف�شا  امل��ف��اج��اآت، 
والتخفي�شات  ال����روي����ج����ي����ة 

مل����ن����اق���������ش����ة م������وع������د احل�����م�����ات 
الرويجية وال�شتماع منهم على 
اجلديدة  والأف����ك����ار  امل���ق���رح���ات 
مبا  وتطبيقها  تطويرها  بهدف 

يلبي متطلباتهم وتطلعاتهم.

تن�صيط احلركة التجارية 
اأمن  اأح��م��د  �شعادة حممد  واأك���د 
العو�شي مدير عام غرفة جتارة 
حر�ص  اأن  ال�����ش��ارق��ة،  و���ش��ن��اع��ة 
الغرفة على تنظيم عرو�ص ربيع 
تاأكيدا  ي���اأت���ي  ���ش��ن��وي��ا،  ال�����ش��ارق��ة 
لاأع�شاء  املتوا�شل  دعمها  على 
اخلا�ص،  القطاع  من  واملنت�شبن 
خمتلف  وتنمية  دع��م  عن  ف�شا 
القطاعات القت�شادية يف الإمارة 
التجزئة،  �شيما قطاع جت��ارة  ول 
ال�شارقة  م��ك��ان��ة  ي��ر���ش��خ م��ن  مب��ا 
اأهم واأبرز  و�شمعتها كواحدة من 
وج���ه���ات ال��ت�����ش��وق ال���رائ���دة على 

م�شتوى املنطقة، 
حيث يعد هذا احلدث واحد من 
ال��ت��ي ترعاها  ال��ه��ام��ة  الأح�����داث 
احلركة  تن�شيط  ب��ه��دف  ال��غ��رف��ة 

لنطاق  اجل����اري����ة  ال��رت��ي��ب��ات 
التنظيمية  والآل���ي���ات  ال��ع��رو���ص 
اللجنة  خ��������ال  م������ن  امل����ت����ب����ع����ة 
�شري  ���ش��ت��ت��اب��ع  ال��ت��ي  التنظيمية 
العرو�ص  ف����رة  خ����ال  ال��ع��م��ل 
الفعاليات  ك��اف��ة  جن���اح  ل�����ش��م��ان 
مناق�شة  ج��ان��ب  اإىل  وال���ربام���ج، 
الرويجية  وال��ع��رو���ص  اجل��وائ��ز 

التي �شيتم اإطاقها..
ال���ت���ن�������ش���ي���ق مع  ع������ن  ف���������ش����ا   
الت�شوق  مراكز  عمل  جمموعات 

�ل�سني �ل�سريك �لتجاري �لأول عامليًا ب�� 109 مليار�ت درهم و�لهند �لثاين 
بنحو 100 مليار درهم و�لوليات �ملتحدة �ل�سريك �لثالث ب�57 مليار درهم

نتقّدم بثقة وثبات نحو �نطالقة جديدة لتجربتنا �لتنموية �لر�ئدة



األحد    29   ديسمبر   2019  م   -   العـدد  12818  
Sunday   29   December   2019  -  Issue No   12818

19191915

املال والأعمال

�ملتظاهرون �لعر�قيون يوقفون �لإنتاج �لنفطي يف حقل �لنا�سرية 
الطرق  بقطع  متظاهرون  ق��ام  حن  ال�شبت  �شباح  الإن��ت��اج  وتوقف 
املوؤدية اإىل احلقل النفطي مطالبن بوظائف، وفق ما اأفادت م�شادر 

يف ال�شرطة.
اأن  خ��رباء  راأى  فيما  الإن��ت��اج،  وق��ف  نفطية حملية  واأك���دت م�شادر 
اإن  العراقية  وال�شادرات  النتاج  تاأثري كبري على  له  يكون  لن  ذلك 

مل ي�شتمر طويا.
الوطنية  لل�شركة  التابعة  الإداري���ة  املباين  اأن  اإىل  امل�شوؤولون  ولفت 
الع�شيان  حملة  �شياق  يف  يوما  خم�شن  منذ  مغلقة  للحقل  امل�شغلة 

املدين التي ت�شل جزئا كبريا من جنوب العراق.
للحكومة م�شتمرة منذ  احتجاجية مناه�شة  العراق حركة  وي�شهد 
ع��دة، حيث  وم��دن جنوبية  بغداد  العا�شمة  اأ�شهر، تركز يف  ثاثة 

يقوم املتظاهرون باعت�شامات ت�شتهدف الطرقات الرئي�شية والبنية 
التحتية احلكومية، مبا يف ذلك احلقول النفطية، يف بلد يعد ثاين 

اأكرب منتجي النفط يف منظمة اأوبك.
والعراق هو خام�ص اأكرب م�شدر للنفط يف العامل، وي�شدر نحو 3،4 

مليون برميل يومياً من ميناء الب�شرة.
وتعتمد احلكومة العراقية ب�شكل كامل تقريباً على عائدات النفط 
التي ت�شكل 90 باملئة من ميزانية الباد، فيما اأ�شار حمللون اإىل اأن 

اأي �شربة لل�شادرات قد تكون “كارثية” على الباد.
ورغم الروة النفطية الهائلة، يعي�ص واحد من بن خم�شة اأ�شخا�ص 
يف العراق حتت خط الفقر، وتبلغ ن�شبة البطالة بن ال�شباب 25 يف 

املئة، بح�شب البنك الدويل.

 •• النا�رصية-اأ ف ب

اأم�ص  ال��ع��راق  جنوب  يف  النفطي  النا�شرية  حقل  يف  الإن��ت��اج  توقف 
اإليه، وفق  الو�شول  اإمكانية  بعدما قطع متظاهرون �شد احلكومة 
اأمنية واأخ��رى نفطية يف  ما علمت وكالة فران�ص بر�ص من م�شادر 

املدينة.
وهي اأول مرة يتوقف فيها الإنتاج يف حقل نفطي يف العراق منذ بدء 
الأول من ت�شرين  املناه�شة للحكومة يف  امل�شبوقة  التظاهرات غري 

الأول اأكتوبر.
300 كلم  الواقع على م�شافة حواىل  النا�شرية  اإنتاج حقل  وي�شل 

جنوب بغداد اإىل مئة األف برميل يف اليوم عادة.

�أبوغز�لة: ن�سعى من خالل موؤمتر IFAC �مل�ساركة يف بناء حتالف قوي لتعزيز مهنة �ملحا�سبة 

جمل�س �سيد�ت �أعمال دبي.. عام حافل باإجناز�ت عك�ست تنوع بيئة �لأعمال يف �لإمارة

 •• كواالملبور –الفجر:

العربي  ال�������دويل  امل���ج���م���ع  �����ش����ارك 
موؤمتر  يف  القانونين  للمحا�شبن 
للمحا�شبن  ال����������دويل  الحت����������اد 
املهنية  وال����ف����ع����ال����ي����ات   IFAC
املنعقدة بالتعاون مع جمعية املعهد 
امل���ال���ي���زي ل��ل��م��ح��ا���ش��ب��ن والحت������اد 
املهنية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات  ال���ك���ون���ف���درايل 
والبنك  وال��ب��ا���ش��ي��ف��ي��ك  اآ����ش���ي���ا  يف 
الآ�شيوي  التنمية  الدويل و�شندوق 
وال�������ش���ن���دوق ال��������دويل وع������دد من 
املهنية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ال�����ش��رك��اء 

الأخرى. 
امل��وؤمت��ر والفعاليات  اأع��م��ال  وخ��ال 
امل��ن��ع��ق��دة ع��ل��ى م���دار اأرب���ع���ة اأي����ام يف 
العا�شمة املاليزية كوالملبور، �شارك 
ع�شو جمل�ص الإدارة الأ�شتاذ جمال 
م��ل��ح��م، مم��ث��ا ع���ن رئ��ي�����ص املجمع 
اأبوغزالة.  ط���ال  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
مدققي  جمعية  اأي�شا  ملحم  ومثل 
احل�����ش��اب��ات ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة واحت����اد 

املحا�شبن واملراجعن العرب. 
الدكتور  ب����ن  امل�������ش���ارك���ة،  وح������ول 
اأبوغزالة اأن انعقاد املوؤمتر الذي عقد 
بعنوان “تطوير القدرات املحا�شبية 
يهدف  النا�شئة”،  القت�شاديات  يف 
بناء حتالف قوي لتعزيز مهنة  اإىل 
املحا�شبة وا�شتخدام املعايري الدولية 
النامية  ال���دول  ال��ع��ام يف  القطاع  يف 
للموؤ�ش�شات  ب��ت��و���ش��ي��ات  واخل������روج 

واجلهات ذات العاقة. 
ب���اجل���ه���ود التي  اأب���وغ���زال���ه  واأ�����ش����اد 
يبذلها الحتاد الدويل للمحا�شبن، 
موؤكدا ا�شتمرار املجمع يف دعم املهنة 
العربية  املنطقة  يف  خا�شة  ع��امل��ي��ا، 
بتقدمي امل�شاعدات الفنية والتاأهيل 
على  والت�شجيع  املهنية  للموؤ�ش�شات 
خال  من  الدولية  املعايري  تطبيق 
للموؤ�ش�شات  وت��وف��ريه��ا  ت��رج��م��ت��ه��ا 
الأك�����ادمي�����ي�����ة وامل���ه���ن���ي���ة، وت���ق���دمي 

الإر�شادات الازمة لتطبيقها. 
واأوراق  ع��رو���ص  ع���دة  ملحم  وق���دم 

التقرير  ن�شر  و�شيتم  ال��ع��امل.  دول 
ال��ت�����ش��خ��ي�����ش��ي ل��ل��ج��ن��ة ح����ول واق���ع 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  املهنة 
و�شمال افريقيا، والتحديات املهنية 
التو�شيات  وت����ق����دمي  ل���ل���ت���ط���وي���ر، 

للمحا�شبن  ال����������دويل  الحت����������اد 
IFAC

الحت�����اد ال�����دويل ل��ل��م��ح��ا���ش��ب��ن هو 
موؤ�ش�شة مهنية ُتعنى بتطوير مهنة 
م�شتوى  على  واملحا�شبة  التدقيق 
العامل يف �شبيل امل�شاهمة يف التطور 
 185 الحت���اد  وي�شم  الق��ت�����ش��ادي 

ع�شوا من 130 دولة.
العربي للمحا�شبن  الدويل  املجمع 

القانونين 
العربي للمحا�شبن  الدويل  املجمع 
مهنية  كهيئة  ت��اأ���ش�����ص  ال��ق��ان��ون��ي��ن 
 12 بتاريخ  ربحية  غ��ري  حما�شبية 
1984 يف  ي��ن��اي��ر  ال���ث���اين-  ك��ان��ون 
مدينة لندن- اململكة املتحدة تعمل 
يف كافة دول ال�شرق الو�شط ومقرها 
يف  ع�شو  وه��و  الأردن  يف  القليمي 
منذ  للمحا�شبن  ال����دويل  الحت����اد 
العام 1988 وي�شعى لرفع الكفاءة 
الوطن  يف  امل���ح���ا����ش���ب���ة  يف  امل��ه��ن��ي��ة 
املحا�شبة  بعلم  الرتقاء  اإىل  العربي 
ذات  الأخ���رى  واملوا�شيع  والتدقيق 

العاقة على امل�شتوى الدويل. 

املهنة  لتطوير  للمحا�شبن  ال��دويل 
يف ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا، 
اللجنة  يف  ع�شويته  اإىل  بالإ�شافة 
املوؤ�ش�شات  ب��ت��ط��وي��ر  ت��ع��ن��ى  ال���ت���ي 
خمتلف  يف  للمهنة  املنظمة  املهنية 

التحديات،  مل��واج��ه��ة  ب���الأول���وي���ات 
التقرير  ا����ش���ت���خ���دام  اإىل  ل��ي�����ش��ار 
يف ت���ق���دمي امل�������ش���اع���دة ال��ف��ن��ي��ة من 
للمحا�شبن  ال����دويل  الحت����اد  ق��ب��ل 

للموؤ�ش�شات املهنية يف املنطقة. 

حكومات  مم��ث��ل��ي  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
وموؤ�ش�شات مهنية لأكر من اأربعن 

دولة من ال�شرق الأو�شط واآ�شيا. 
ليكون  اخ��ت��ي��ار ملحم  ق��د مت  وك���ان 
رئ��ي�����ش��ا ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل يف الحت����اد 

ع��م��ل، م��ن��ه��ا ع��ر���ص ���ش��ام��ل لو�شع 
الو�شط  ال�����ش��رق  منطقه  يف  امل��ه��ن��ة 
من  جن��اح  وق�شه  افريقيا،  و�شمال 
فل�شطن  دول��ة  يف  العربية  املنطقة 
احل�شابات  ت��دق��ي��ق  م��ه��ن��ة  وت���ط���ور 

واملحا�شبة فيها. 
م�شاركة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ملحم  واأ����ش���ار 
امل��ج��م��ع يف امل���وؤمت���ر والط�����اع على 
ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة، الأم�����ر الذي 
امل��ج��م��ع يف تطوير  ي��ع��زز م�����ش��اه��م��ة 
واملحا�شبة  احل�شابات  تدقيق  مهنة 
على  وال��وق��وف  العربية،  ال���دول  يف 
التحديات وحماوله اإيجاد احللول. 
العديد  امل��وؤمت��ر  فعاليات  وت�شمنت 
القدرات  تطوير  منها  امل��ح��اور  م��ن 
وال���دول  ال��ن��ام��ي��ة  ال����دول  املهنية يف 
املالية  واإدارة  بال�شراعات،  املتاأثرة 
املحا�شبة  مهنة  وم�شتقبل  العامة، 
وتاأثري التكنولوجيا عليها، وحوكمة 

املوؤ�ش�شات املهنية. 
و�شارك يف املوؤمتر ممثلن عن البنك 
الدويل وعدد من املوؤ�ش�شات الدولية 
العامل،  امل��ه��ن��ة يف  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ع��ن��ي��ة 

وذلك فيما يتعلق مبمار�شة الأعمال 
وتاأ�شي�شها والتحديات التي تواجهها 
���ش��ي��دات الأع����م����ال، ح��ي��ث ت��ع��د هذه 
املبادرة نوعية لأنها تلبي احتياجات 
ومتطلبات �شيدات ورائدات الأعمال 
اللواتي بحاجة اإىل توجيه ون�شائح 
يف بيئة اأعمال ت�شم اأكر من 200 
جن�شية من اأبرز اخلربات العاملية يف 

كافة املجالت. 

عام الت�صامح
�شيدات  جمل�ص  م��ب��ادرات  اإط���ار  ويف 
اأعمال دبي متا�شيا مع عام الت�شامح، 
فقد نظم خال العام موؤمتر �شحة 
ال���ذي �شهد ح�شور  امل����راأة  ورف��اه��ي��ة 
وم�شاركًة  م�����ش��ارك��اً   70 م��ن  اأك����ر 
م����ن خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات امل���ج���ت���م���ع من 
اإمارة دبي،  اأعمال يف  رجال و�شيدات 
تعرف خاله امل�شاركون على اأف�شل 
يف  واخل���ربات  والتقنيات  املمار�شات 
والتنمية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��رع��اي��ة  جم���ال 
تقنيات  ع��ل��ى  وت����درب����وا  ال��ب�����ش��ري��ة، 
ال��ت��اأم��ل وال��رف��اه��ي��ة وال�����ش��ع��ادة عرب 
تفاعلية  وح���وارات  تثقيفية  جل�شات 
ال�����ش��وء على  ت�����ش��ل��ي��ط  اأ���ش��ه��م��ت يف 
اله��ت��م��ام ب��ال�����ش��ح��ة وال�����ش��ع��ادة من 
اأك����ر  ح����ي����اة  اإىل  ال����و�����ش����ول  اأج�������ل 
مهارات  اكت�شاب  من  متكنهم  توازناً 
للنجاح  �شرورية  و�شخ�شية  مهنية 

والتميز.
العام  خ���ال  ك��ذل��ك  املجل�ص  ون��ظ��م 
والب����ت����ك����ار  “الإندماج  م���ن���ت���دى 
امل�شتقبل”  ���ش��رك��ات  وال���ش��ت��دام��ة: 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جامعة ول��ون��غ��ون��غ يف 
والذي  امل��ت��ح��دة  الأمم  وه��ي��ئ��ة  دب���ي 
“التوازن  ك����ت����اب  اإط���������اق  ����ش���ه���د 
لاأف�شل” ا�شتعر�ص جتارب قيادية 
م��ن ال��واق��ع ل��� 19 �شيدة اأع��م��ال يف 
اإمارة دبي، حتدثن فيه عن اخلربات 
بيئة  يف  اكت�شبنهن  اللتي  وامل��ه��ارات 
الأعمال يف دبي، وجهود دعم امل�شاوة 
الأعمال،  جمتمع  يف  اجلن�شن  ب��ن 
لكتب  نوعية  اإ���ش��اف��ة  ال��ك��ت��اب  وي��ع��د 
امل�شاواة بن اجلن�شن يف وقت تقود 
فيه دول��ة الإم���ارات ه��ذه اجلهود يف 
تلعبه  ال���ذي  ال���دور  لإب����راز  املنطقة 
التنمية  دع�����م  يف  ال���ع���ام���ل���ة  امل��������راأة 

القت�شادية والجتماعية. 

•• دبي-الفجر:

اأعمال دبي،   ك�شف جمل�ص �شيدات 
جديدة  ع�شوة   277 ان�شمام  ع��ن 
مما   ،2019 ال��ع��ام  يف  املجل�ص  اإىل 
رفع اإجمايل عدد ع�شواته اإىل 902 
63 جن�شية  اأك���ر م��ن  ع�����ش��وة م��ن 
ح���ول ال���ع���امل، م��ا يعك�ص ال��ت��ن��وع يف 
بيئة الأعمال يف دبي، وقدرة الإمارة 
على ا�شتقطاب امل�شتثمرين و�شيدات 
اجلن�شيات،  خم��ت��ل��ف  م��ن  الأع���م���ال 
جمل�ص  دول  جن�شيات  �شكلت  حيث 
الأو�شط  وال�شرق  اخلليجي  التعاون 
%33 من  ح��وايل  اأفريقيا  و�شمال 
املجل�ص،  ع�شوات  جن�شيات  اإجمايل 
الأوروبية  �شكلت اجلن�شيات  يف حن 
%36 م���ن الإج���م���ايل  ن�����ش��ب��ت��ه  م���ا 
كما   ،21% الآ�شيوية  واجلن�شيات 
القارتن  من  الع�شوات  ن�شبة  بلغت 
الأمريكيتن %9 و %1 للجن�شية 
املجل�ص منواً  وح��ق��ق  الأ���ش��رال��ي��ة.  
امل�شاركات  ع����دد  يف   %  4 ب��ن�����ش��ب��ة 
العام  ط���وال  املختلفة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  يف 
اإىل  ي�����ش��ري  م���ا   2018 ب  م��ق��ارن��ة 
اأهمية املوا�شيع التي طرحها املجل�ص 
عددا  ا�شتقطاب  يف  �شاهمت  وال��ت��ي 
اأكرب من �شيدات الأعمال لا�شتفادة 
كفائتهن  ورف������ع  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن 
حيث  العمل،  �شوق  يف  وتناف�شيتهن 
متنوعة  فعالية   49 املجل�ص  نظم 
موا�شيع  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  يف  مت��ث��ل��ت 
ت��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات ����ش���ي���دات الأع����م����ال 
والت�شويق  امل����ايل  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م��ث��ل 
ع��رب ج��وج��ل وح��م��اي��ة الأع���م���ال من 
وحت�شن  ال�������ش���ي���ربان���ي���ة  امل���خ���اط���ر 
ال��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة وال���ع���دي���د من 
الرتقاء  ا�شتهدفت  ال��ت��ي  املوا�شيع 
ورائدات  �شيدات  وم��ه��ارات  بخربات 
يف  ان��خ��راط��ه��ن  وت�شهيل  الأع���م���ال، 

بيئة الأعمال.

تناف�صية مبزايا  فعالية   57
ويف اإطار م�شاعي املجل�ص نحو اإثراء 
اأعمالهن،  وتنمية  الع�شوات  خربات 
ف��ق��د ���ش��اه��م خ����ال ال���ع���ام اجل����اري 
تناف�شية  مب��زاي��ا  فعالية   57 بدعم 
الفعاليات  ع��دد  رف��ع  مما  لع�شواته، 
اإىل  امل��ج��ل�����ص  ودع��م��ه��ا  نظمها  ال��ت��ي 

ال���ت���وج���ي���ه���ي الإر��������ش�������ادي اخل���ا����ص 
اأعمال  ���ش��ي��دات  جم��ل�����ص  ب��ع�����ش��وات 
من������واً  حم����ق����ق����ًة   ”2019 دب�������ي 
امل�شاركات  ع���دد  يف   89% بن�شبة 
يف ال��ربن��ام��ج، وذل��ك م��ق��ارن��ًة ب��� 18 
م�شاركة يف الدورة الأوىل للربنامج، 
كما �شهدت الدورة الثانية للربنامج 
 34 م�شاركة  الإر���ش��ادي  التوجيهي 
اأعمال  �شيدات  جمل�ص  ع�شوات  من 
موجهاً   34 م��ع  تدريبهن  مت  دب���ي، 
وجمالت  قطاعات  ميثلن  وخ��ب��رياً 
تطوير  يف  ����ش���اه���م  مب����ا  م���ت���ن���وع���ة، 
باخلربات  وت��زوي��ده��ن  م��ه��ارات��ه��ن، 

املائمة لارتقاء ببيئة الأعمال.

جلنة مبادئ متكني املراأة
و����ش���اه���م جم��ل�����ص ����ش���ي���دات اأع���م���ال 
باإطاق جلنة مبادىء متكن  دب��ي، 
امل��راأة يف الإم���ارات التي تعد مبادرة 
املتحدة  الأمم  هيئة  ب��ن  م�شركة  
ل���ل���م���راأة والت����ف����اق ال���ع���امل���ي ل���اأمم 
اإىل توجيه  ت��ه��دف  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة، 
يف  امل��راأة  لتمكن  الأعمال  موؤ�ش�شات 
واملجتمع،  والأ���ش��واق  العمل  ميادين 

م���ا ي��ع��ك�����ص ال������دور امل����ح����وري ال���ذي 
للمراأة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  امل��ج��ل�����ص  مي��ث��ل��ه 

العاملة يف دبي. 
فعاليات  يف  امل��ج��ل�����ص  �����ش����ارك  ك���م���ا 
للتعريف  خ����ارج����ي����ة  ت����روي����ج����ي����ة 
ب��خ��دم��ات��ه وم���زاي���ا الن�����ش��م��ام اإىل 
جتارية  بعثة  نظم  حيث  ع�شويته، 
���ش��ارك��ت يف ف��ع��ال��ي��ات امل��ن��ت��دى املايل 
الآ�شيوي الثاين ع�شر يف هونغ كونغ 
والذي ناق�ص واقع القت�شاد العاملي 
وت����اأث����ري ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة على 
م�شرية منوه، و�شارك اأي�شا يف الدورة 
الثالثة من املنتدى العاملي لاأعمال 
لدول اأمريكا الاتينية التي انعقدت 
يف بنما، حيث �شكلت م�شاركة املجل�ص 
هامة  فر�شة  الفعاليتن  هاتن  يف 
للتعريف بالدور الذي تلعبه �شيدات 
الأعمال يف دولة الإمارات يف حتفيز 

النمو القت�شادي.  
ك���م���ا ع���ق���د امل���ج���ل�������ص خ������ال ال���ع���ام 
اأدفايز  “ليجل  مع  قانونية  �شراكة 
ال�شرق الأو�شط” لتوفري ا�شت�شارات 
قانونية اإلكرونية جمانية لع�شوات 
امل��ج��ل�����ص ع��ل��ى امل���وق���ع الإل���ك���روين، 

يف  ال�����ع�����ام،  ط�������وال  ف���ع���ال���ي���ة   106
املكثفة  م��وؤ���ش��ر وا���ش��ح على اجل��ه��ود 
باآداء  املجل�ص لارتقاء  يبذلها  التي 
اأع�������ش���ائ���ه.  ومت���ي���ز ال���ع���ام اجل����اري 
�شعيد  على  ملحوظة  بديناميكية 
التدريبية  وال�����ور������ص  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
وال��ن��دوات ال��ت��ي ع���ززت م��ن مهارات 
النجاح  على  وق��درات��ه��ن  ال��ع�����ش��وات 
وال��ت��ن��اف�����ص يف ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال، من 
التي  ال�����ش��راك��ات  ال��ت��ن��وع يف  خ����ال 
املنتدى  وم��ن��ه��م  امل��ج��ل�����ص  ع��ق��ده��ا 
العربيات، و”هارفرد  للن�شاء  العاملي 
و”�شو�شيته  ريفيو”،  ب��ي��زن��ي�����ص 
وجمل�ص  و”بات�شي”،  جينريال”، 
و”اإيفولفينج  الفرن�شي،  الأع��م��ال 
يف  “وولونغونغ  وج��ام��ع��ة  وومن”، 
الأمم  وه��ي��ئ��ة  و”اآيكن”،  دبي”، 
العاملي  ل��ل��م��راأة، والت���ف���اق  امل��ت��ح��دة 

لاأمم املتحدة. 

�صوابية اخلطط 
املو�صوعة لتحقيق الأهداف 

واأكدت �شعادة الدكتورة رجاء عي�شى 
اأعمال  القرق رئي�ص جمل�ص �شيدات 

الأعمال  ���ش��ي��دات  ق�����درات  وت��ع��زي��ز 
وتناف�شيتهن.

حقبة هامة يف م�صرية املجل�س
املقبل  ال��ع��ام  اأن  اإىل  ال��ق��رق،  ولفتت 
جمل�ص  ا�����ش����ت����ع����داد  ع������ام  ����ش���ي���ك���ون 
جديدة  مل�شرية  دب��ي  اأع��م��ال  �شيدات 
م����ن الإجن�����������ازات يف مت���ك���ن امل������راأة 
ال���ع���ام���ل���ة وت���ط���وي���ر ق����درات����ه����ا من 
ونوعية،  ا�شتثنائية  خ��ط��ط  خ���ال 
وروؤى  ت��وج��ه��ات  م��ع  متا�شيا  وذل���ك 
العام  يكون  اأن  يف  الر�شيدة  قيادتنا 
للخم�شن،  ال�شتعداد  ع��ام   2020
واأ�شافت قائلًة:” ميثل العام املقبل 
حقبة هامة يف م�شرية املجل�ص، لأن 
اإىل  متجهة  �شتكون  ال��ع��امل  اأن��ظ��ار 
ت�شت�شيف معر�ص  دب��ي وه��ي  اإم���ارة 
اإك�شبو2020 احلدث الأكرب عامليا، 
وبالتايل فاإننا يف املجل�ص حري�شون 
هذا  يف  رئي�شيا  ج��زءا  نكون  اأن  على 
امل�شهد، واأن جنعل من العام 2020 
وا�شراتيجية  رئ��ي�����ش��ي��ة  حم���ط���ة 
الأعمال،  ورائ���دات  ل�شيدات  جديدة 
مب���ا ي��ت��واف��ق م���ع ت��وج��ه��ات الإم�����ارة 

ن�شاطاً  �شهد  الت�شامح  ع��ام  اأن  دب��ي، 
اأعمال  ���ش��ي��دات  مل��ج��ل�����ص  م�����ش��اع��ف��اً 
دب�����ي، ح��ي��ث م����زج امل��ج��ل�����ص اأه�����داف 
خطة  يف  وال���ت���ح�������ش���ن  ال���ت���ط���وي���ر 
تدريبية �شاملة جنحت يف ا�شتقطاب 
تطوير  يف  �شاهمت  ج���دد،  ع�����ش��وات 
م��ه��ارات��ه��ن وق��درات��ه��ن مب��ا يتاءم 
واملتغرية  اجل���دي���دة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  م��ع 
منو  اأن  م��ع��ت��ربة  الأع���م���ال،  بيئة  يف 
املحقق يف عدد امل�شاركات يف فعاليات 
التي  املبادرات  املجل�ص، وارتفاع عدد 
موؤ�شران  هما  ودعمها،  اإطاقها  مت 
وا����ش���ح���ان ع��ل��ى ���ش��واب��ي��ة اخلطط 
امل����و�����ش����وع����ة ل���ت���ح���ق���ي���ق الأه���������داف 
على  امل��راأة  وت�شجيع  ال�شراتيجية، 
واملهارات  اخل��ربات  واكت�شاب  التعلم 
اأهدافها  اأج��ل حتقيق  م��ن  ال��ازم��ة 

املهنية..
على  املجل�ص  ق��درة  اأن  اإىل  م�شرية   
العاقات  م��ن  وا���ش��ع��ة  �شبكة  ن�����ش��ج 
على  املهمن  ال�شركاء  م��ن  ع��دد  م��ع 
امل�����ش��ت��وى امل��ح��ل��ي وال��ع��امل��ي، ك���ان له 
حمتوى  اإث��������راء  يف  ال���ك���ب���ري  الأث�������ر 
والفعاليات،  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����ور�����ص 

نقل  وت�شهم يف  ع��ام،  ب�شكل  والدولة 
عليا  م��رات��ب  اإىل  املجل�ص  ع�����ش��وات 
على �شلم النجاح املهني وال�شخ�شي، 
كوجهة  دب��ي  مكانة  م��ن  ير�شخ  مب��ا 

عاملية حمفزة ل�شيدات الأعمال.«

تعاون مع كربى
 ال�صركات العاملية

وت������ع������اون امل���ج���ل�������ص خ�������ال ال����ع����ام 
كربى  م����ن  ال���ع���دي���د  م����ع   2019
ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة، وق����د ن��ت��ج عن 
ه���ذا ال��ت��ع��اون ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��دي��د من 
املتخ�ش�شة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورات 
احتياجات  لتلبية  اإع��داده��ا  مت  التي 
اأبرز ال�شركات التي  الع�شوات، ومن 
���ش��رك��ة جوجل،  م��ع��ه��ا  ال���ت���ع���اون  مت 
و�شيمنز  “بوجمرانايت”،  ومعهد 
الع����م����ال  لإدارة    ”IE“وكلية
الأمريكية  واجلامعة  ومبادرة بريل 
يف دبي و”جيه بي مورجان ت�شاي�ص” 

وغريهم الكثري.
وم���ن الإجن������ازات ال��ت��ي مت��ت خال 
قدمته  ال��ذي  الكبري  النجاح  ال��ع��ام، 
“الربنامج  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�������دورة 

�أملانيا توؤكد حاجة �قت�سادها 
ملزيد من �ملهاجرين 

•• برلني-وكاالت:

اأرب�������اب العمل  ي����رى رئ��ي�����ص احت�����اد 
باده  اأن  ك���رام���ر،  اإجن�����و  الأمل�������اين، 
العمالة  ه����ج����رة  ع���ل���ى  ���ش��ت��ع��ت��م��د 
خال  اإل��ي��ه��ا  املتخ�ش�شة  الأج��ن��ب��ي��ة 
الأع�������وام امل��ق��ب��ل��ة. وق�����ال ك���رام���ر يف 
الأملانية  الأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريحات 
ال�شبت:  اأم���������ص  ُن�������ش���رت  )د.ب.اأ( 
هو  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال��ع��م��ال��ة  “نق�ص 
كنا  اإذا  لاقت�شاد.  الأك��رب  التحدي 
نريد احلفاظ على اأدائنا الق�شادي، 
ي��ت��ع��ن ع��ل��ي��ن��ا حت��ق��ي��ق��ه اأي�����ش��ا عرب 
املتخ�ش�شة  ال���ع���م���ال���ة  ا����ش���ت���ق���دام 
م��ن اخل�����ارج«. وذك����ر ك��رام��ر اأن����ه يف 
ثاثينيات القرن احلايل �شيراجع 
ع���دد الأف�����راد يف ���ش��ن ال��ع��م��ل بواقع 
ب�����ش��ب��ب التغري  ���ش��ت��ة م���اي���ن ف����رد 
اأن  “اأمر جيد  وق��ال:  الدميوغرايف، 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  الأو���ش��اط 
ا�شراتيجية  ط���ورت  والج��ت��م��اع��ي��ة 
لكن  املتخ�ش�شة،  العمالة  ل�شتقدام 
مواكبة  اأي�شاً  املواطنن  على  يتعن 
اأن توفري  ك��رام��ر  الأم�����ر«. واأو����ش���ح 
امل�شت�شفيات  يف  ال���ازم���ة  ال��رع��اي��ة 
وممر�شن  اأط��ب��اء  ج��ذب  �شيتطلب 
بالن�شبة  احل��ال  وكذلك  مهاجرين، 
يقت�شر  ل��ن  حيث  امل��ن��ازل،  ل�شيانة 
�شيتطلب  بل  الأمل��ان،  على  العاملون 
بعمالة  ال���ش��ت��ع��ان��ة  اأي�������ش���اً  الأم������ر 
الإ�شارة  جتدر  متخ�ش�شة.  مهاجرة 
جلذب  اجل���دي���د  ال���ق���ان���ون  اأن  اإىل 
�شيدخل  امل��اه��رة  الأجنبية  العمالة 
اأملانيا مطلع مار�ص  التنفيذ يف  حيز 
عمالة  ج��ذب  ب��ه��دف  امل��ق��ب��ل،  )اآذار( 
الحت�����اد  خ������ارج  دول  م����ن  م���وؤه���ل���ة 
الأملانية  الأوروب��ي. وكانت احلكومة 
اقت�شادية  احت���������ادات  م����ع  وق����ع����ت 
نوايا  بيان  م��وؤخ��راً  عمالية  ونقابات 
حتى ميكن تفعيل القانون على نحو 
���ش��ري��ع، وذل����ك ع���رب ت�����ش��ري��ع وترية 
التاأ�شريات وحت�شن  الإجراءات ملنح 
الأملانية  ال��ل��غ��ة  ت��ع��ل��ي��م  اإم���ك���ان���ي���ات 
ل���اأي���دي ال��ع��ام��ل��ة امل�����ش��ت��ه��دف��ة، اإىل 
بال�شهادات  ت�شهيل العراف  جانب 

املهنية الأجنبية. 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  رعاية  حتت 
رئي�ص املجل�ص التنفيذي لإمارة دبي رئي�ص جمل�ص دبي الريا�شي اختتمت اأم�ص 
يف دبي اأعمال موؤمتر دبي الريا�شي الدويل الرابع ع�شر اأحد “ مبادرات حممد 

بن را�شد اآل مكتوم العاملية«.
دبي  ن��ادي  رئي�ص  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ من�شور بن حممد  �شمو  وقد كرم 
الدويل للريا�شات البحرية عددا من جنوم كرة القدم العاملين �شمن احلدث 
الريا�شي ال�شنوي الكبري الذي يجمع كل عام نخبة من اأبرز واأهم رموز اللعبة 

من خمتلف اأنحاء العامل.
الرئي�شة  اجلل�شة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  وح�شر 
م�شتقبل  “م�شرعات  �شعار  حتت  الريا�شي  دب��ي  جمل�ص  نظمه  ال��ذي  للموؤمتر 
كرة القدم” وت�شمنت عر�ص فيلم ق�شري ا�شتعر�ص اأهداف املوؤمتر املتوافقة مع 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف جمال البتكار والريادة، وامل�شتلهمة 
من توجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 
الإمارات  دول��ة  يف  القدم  ك��رة  لتطوير  عاملية  من�شة  مبثابة  احل��دث  يكون  ب��اأن 
اأجل  من  فيها،  القرار  و�شناع  اللعبة  لنجوم  وملتقى  والعامل  املتحدة  العربية 

ال�شتعداد الأمثل للم�شتقبل وم�شاعفة املكت�شبات الريا�شية الوطنية.

ت�شمن الفيلم اأهم املحاور التي مت ت�شليط ال�شوء عليها يف دورات املوؤمتر الأربع 
ع�شرة و عددا من املبادرات التي اأطلقت من خاله وتركت اأثرا مهما على كرة 

القدم على ال�شعيدين املحلي والدويل.
دبي  ن���ادي  رئي�ص  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ك��رم  و 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  الطاير  مطر  �شعادة  يرافقه  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
دبي الريا�شي عددا من �شيوف املوؤمتر واملتحدثن من كبار جنوم كرة القدم يف 
العامل وهم كري�شتيانو رونالدو جنم يوفنتو�ص وقائد منتخب الربتغال، وجواو 
اإنر  لوكاكو، جنم  الربتغال، وروميلو  و منتخب  اأتلتيكو مدريد  فيلك�ص، جنم 
ميان و منتخب بلجيكا، ومرياليم بيانيت�ص جنم يوفنتو�ص ومنتخب البو�شنة 
بح�شور �شعادة عبداهلل حممد الب�شطي الأمن العام للمجل�ص التنفيذي لإمارة 
اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي، وعدد من  دبي، و�شعادة 
اأندية  قيادات املوؤ�ش�شات الريا�شية ولفيف من الاعبن واملدربن من خمتلف 

الدولة كما ح�شرت لعبات منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم لل�شيدات.
كري�شتيانو  على طريقة  التحديات  “مواجهة  عنوان  الرئي�شة  اجلل�شة  وحملت 
رونالدو” وحتدث فيها جنم يوفنتو�ص وقائد املنتخب الربتغايل و اأف�شل لعب 
ا�شلوبه اخلا�ص يف ممار�شة  العامل لعدة مرات كري�شتيانو رونالدو مو�شحا  يف 
كرة القدم وحر�شه الدائم على املحافظة على لياقته وتطوير اإمكانياته البدنية 
واملهارية لتحقيق اإجنازات جديدة وموا�شلة ح�شد الألقاب �شواء على امل�شتوى 
ال�شوء  �شلطت  جل�شات  اأرب��ع  املوؤمتر  وت�شمن  الفرق.  م�شتوى  على  اأو  الفردي 

على دور م�شرعات امل�شتقبل والأ�شاليب التكنولوجية احلديثة واجلهود الدولية 
اإىل  الإجنليزية  القدم  ك��رة  “عودة  جل�شة  و�شملت  الريا�شة،  يف  امل���راأة  لتمكن 
القمة” التي حتدث فيها الهولندي اأدوين فان دير �شار احلار�ص ال�شابق العماق 
الإيطايل  و  هولندا  ومنتخب  يونايتد  ومان�ش�شر  ويوفنتو�ص  اأياك�ص  لأندية 
ومنتخب  ال��ك��ربى  الأوروب��ي��ة  الأن��دي��ة  م��ن  لعدد  ال�شابق  امل���درب  كابيللو  فابيو 
اإجنلرا ، والإ�شباين فريان �شوريانو املدير التنفيذي ملجموعة �شيتي الريا�شية 
اأوروبا  ق��ارات  الأن��دي��ة يف  وع��ددا من  �شيتي  ن��ادي مان�ش�شر  وت�شم يف ملكيتها 
واآ�شيا واأمريكا اجلنوبية. وخ�ش�شت جل�شة لكرة القدم الن�شائية و حملت عنوان 
“متكن املراأة يف كرة القدم” و حتدث فيها كل من �شتيفاين فرابارت وهي حكم 
للفيفا  الدولين  احلكام  قائمة  �شمن  ومدرجة  القدم،  لكرة  فرن�شية  قدم  كرة 
من  مباريات  يف  بالتحكيم  تقوم  فرن�شية  حكم  اأول  اأنها  كما   ،2009 عام  منذ 
لتن�شم  ترقيتها  للرجال، ومتت حاليا  الفرن�شية  الأوىل  الدرجة  دوري  بطولة 
ملو�شم  دائ��م  اأ�شا�ص  على  الأوىل  للدرجة  الفرن�شي  ال��دوري  اإىل جمموعة حكام 
الأوروبي  ال�شوبر  كاأ�ص  مباراة  تقود  ام��راأة  اأول  واأ�شبحت   ،2020 –  2019
بن “ليفربول” و” ت�شيل�شي” الإجنليزين يف 14 اأغ�شط�ص املا�شي بعد اأ�شابيع 
الوليات  قليلة من اإدارة املباراة النهائية لكاأ�ص العامل لل�شيدات من “فيفا” بن 

املتحدة الأمريكية وهولندا يف ليون.
ليون  ن��ادي  برونز لعبة  لو�شي  الدوليات  الاعبات  اأي�شا  اجلل�شة  و حتدث يف 
الفرن�شي ومنتخب اإجنلرا لل�شيدات لكرة القدم، واأماندين هرني لعبة نادي 

ليون وقائدة منتخب فرن�شا لل�شيدات املتاألقة يف مركز الو�شط الدفاعي، و�شارة 
 - املوؤمتر  اأعمال  لل�شيدات. و�شملت  القدم  لكرة  الإيطايل  املنتخب  جاما لعبة 
“ كرة القدم و�شناعة  اأقيم على مدار يوم واحد يف دبي - جل�شة بعنوان  الذي 
امل�شتقبل” حتدث فيها جواو فيليك�ص جنم “اأتلتيكو مدريد” واملنتخب الربتغايل 
الذي اأ�شبح اأغلى لعب �شاب يف العامل حن انتقل من العا�شمة الربتغالية اإىل 
العا�شمة ال�شبانية يف �شفقة قيا�شية بلغت 126 مليون يورو، كما اأ�شبح من 
بن الاعبن الأعلى اأجرا يف العامل، وروميلو لوكاكو جنم انر ميان واملنتخب 
األعاب يوفنتو�ص ومنتخب البو�شنة، واأدار  البلجيكي، ومرياليم بيانيت�ص �شانع 

اجلل�شة الاعب مايكل �شيلف�شر جنم املنتخب الفرن�شي ال�شابق.
وحتدث  احلديث”،  والتدريب  “التكنولوجيا  عنوان  الأخ��رية  اجلل�شة  وحملت 
العامل  بكاأ�ص  الفائز  و  الفرن�شي  الوطني  املنتخب  دي�شامب مدير  ديدييه  فيها 
وريان  الثانية  للمرة  املوؤمتر  يف  كمتحدث  للم�شاركة  يعود  ال��ذي   2018 لعام 
و�شيموين  يونايتد،  مان�ش�شر  اأ���ش��ط��ورة  و  وي��ل��ز  ملنتخب  الفني  امل��دي��ر  جيجز 

اينزاجي املدير الفني لنادي لت�شيو الإيطايل.
و يعد موؤمتر دبي الريا�شي الدويل من اأبرز الفعاليات على الأجندة الريا�شية 
لإمارة دبي اإذ يتكامل مع العديد من املنا�شبات وامل�شابقات املحلية والعاملية التي 
حتفل بها الأجندة املتنامية لإحداث زخم قوي يعزز مكانة دبي مركزا حموريا 
للريا�شة يف املنطقة والعامل، متا�شيا مع الروؤية الطموحة لاإمارة لتبوء موقع 

الريادة العاملية يف خمتلف املجالت.

•• ال�شارقة -وام:

ال�شنية  للمراحل  ال�شلة  لكرة  الدولية  ال�شارقة  بطولة  الأول  اأم�ص  انطلقت 
وت�شتمر حتى 30 دي�شمرب احلايل مب�شاركة وا�شعة للفئات ال�شنية حتت 12 
ف��رق من  والبنات مب�شاركة  للبنن  16 عاما  14 عاما وحت��ت  عاما وحت��ت 

م�شر والهند و�شوريا و�شربيا والفلبن.
روؤية  على  بناء  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�ص  ينظمها  التي  البطولة  وت��اأت��ي 
املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شيخ  �شمو  وبدعم  والريا�شين،  للريا�شة  الرعاية  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 

ال�شارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان 
و�شمن  الريا�شي،  ال�شارقة  جمل�ص  رئي�ص  القا�شمي  �شقر  ال�شيخ  ومتابعة 

خطط املجل�ص الإ�شراتيحية.
والبطائح  مليحة  اأندية  �شالت  اأر���ص  على  للبنن  بالن�شبة  املباريات  وتقام 
اأر�ص  على  البنات  مباريات  تقام  فيما  بال�شارقة  اخلا�شة  الوحدة  ومدر�شة 
�شالة �شجايا فتيات ال�شارقة وت�شارك 7 فرق على م�شتوى البنن و4 فرق 
على  واجلوائز  الكوؤو�ص  توزيع  �شيتم  البطولة.فيما  البنات يف  م�شتوى  على 

الفائزين باملراكز يف ختام البطولة.
الو�شطى  “ منتخب  ف��رق  للبنن  عاما   12 ال��رباع��م حتت  فئة  وت�شارك يف 

وال�شرقية وم�شر والفلبن ونادي ال�شارقة واأكادميية جام”.. وت�شارك يف فئة 
الأ�شبال حتت 14 عاما بنن فرق “ جام وغوغرز والهند والريا�شي “ب” 
باملجموعة الأوىل فيما ت�شم املجموعة الثانية فرق “الريا�شي “اأ” ومنتخب 
16 عاما  النا�شئن حتت  الو�شطى وال�شرقية وال�شارقة”.. وت�شارك يف فئة 
بنن فرق “ اأكادميية جام والبطائح والريا�شي” يف املجموعة الأوىل وفرق 
فئة  يف  ت�شارك  بينما  الثانية،  املجموعة  يف  ال�شارقة”   ، غوغرز  �شربيا،   “
النا�شئات حتت 16 عاما بنات فرق “ موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة، �شوريا، 
الريا�شي  ال�شارقة  ملجل�ص  العام  الأم��ن  العاجل  �شعيد  وق��ال  ج��ام«.  الهند، 
ياأتي  ال�شنية  للمراحل  ال�شلة  لكرة  الدولية  البطولة  تنظيم  اإن  بالإنابة.. 

باإ�شراف  البطولة  تقام  حيث  اجلماعية  بالألعاب  املجل�ص  اإهتمامات  �شمن 
البطولت  هذه  مثل  اإن  واأ�شاف  باملجل�ص.  والتطوير  الريا�شة  �شوؤون  اإدارة 
ت�شهم يف تطوير م�شتوى العبن عرب خو�ص التجارب مع فرق خارجية مبا 
الأندية  واأن  ال�شارقة خا�شة  الإم��ارة  الريا�شة يف  ورفعة  تقدم  على  ينعك�ص 
ولها  وماعب  مرافق  من  ال�شلة  ك��رة  لعبة  يف  كبرية  اإمكانيات  متلك  فيها 
اجلن�شن  الفر�شة لاعبن من كا  البطولة  تتيح  كما  وا�شعة..  طموحات 
لإبراز مهاراتهم واإمكانياتهم وتعزيز قدراتهم مبا يحقق اأهداف املجل�ص يف 
ت�شجيع املواهب وتعزيز القدرات ورفد �شفوف الأندية واملنتخبات الوطنية 

يف كرة ال�شلة بهم.

من�صور بن حممد يكرم املتحدثني مبوؤمتر دبي الريا�صي الدويل ال� 14

�ملوؤمتر ��ستعر�س خمتلف جو�نب م�سرعات م�ستقبل كرة �لقدم مب�ساركة جنوم �للعبة حول �لعامل

جمل�س �ل�سارقة �لريا�سي ينظم بطولة �ل�سارقة �لدولية لكرة �ل�سلة للمر�حل �ل�سنية

•• دبي-وام:

قررت “ رابطة املحرفن “ تاأجيل مباراة ناديي حتا 
و عجمان �شمن م�شابقة دوري اخلليج العربي حتت 
21 عاما و التي كانت مقررة يف ال�شاد�شة م�شاء اأم�ص 
“ يف التوقيت املحدد نف�شه  “ الثنن  لتقام يوم غد 

�شابقا.
وجاء تاأجيل املباراة لوفاة لعب فريق عجمان �شيف 

جا�شم الأمريي اأم�ص الأول اجلمعة.
ويف هذا ال�شدد تقدمت الرابطة باأحر التعازي لأ�شرة 
املنتمن  �شائر  و  عجمان  ن��ادي  يف  زم��ائ��ه  و  الفقيد 

لاأ�شرة الريا�شية يف الإمارات.

كارلي�ص  ال�شاب  و�شطه  لعب  ال�شباين  بر�شلونة  اأع��ار 
الينا اإىل نادي ريال بيتي�ص حتى نهاية املو�شم كما اأعلن 

الناديان .
وقال الفريق الكاتالوين على موقعه الر�شمي “تو�شل 
الينا.  كارلي�ص  لنتقال  ات��ف��اق  اىل  وبيتي�ص  بر�شلونة 
يت�شمن  ل  الاعب.  اأج��ر  بدفع  بيتي�ص  ري��ال  �شيتكفل 

اإمكانية �شراء الاعب ب�شكل نهائي«.

والينا )21 عاما( هو اأحد خريجي اأكادميية ل ما�شيا 
والع�شرين  احلادية  ويبلغ  لرب�شلونة  التابعة  ال�شهرية 
من عمره ويدافع عن األوان منتخب ا�شبانيا لهذه الفئة 
الول  الفريق  �شفوف  يف  مباراة   39 خا�ص  العمرية. 

لرب�شلونة بينها خم�ص مباريات هذا املو�شم.
الدوري  يف  ع�شر  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  بيتي�ص  ري���ال  ويحتل 

ال�شباين مع 23 نقطة.

تاأجيل مبار�ة حتا و عجمان يف دوري 
�خلليج �لعربي حتت 21 عاما

بر�سلونة يعري �ل�ساب �لينا 
�إىل ريال بيتي�س 

•• راأ�س اخليمة -وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم 
راأ�ص اخليمة بح�شور �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  فعاليات مهرجان �شاحب  اختتام  اأم�ص  راأ���ص اخليمة 
زايد اآل نهيان ل�شباقات الهجن ال�شوان 2019 “ والتي خ�ش�شت لفئة احلول 

والزمول واأقيمت مل�شافة 8 كلم على اأر�شية ميدان ال�شوان براأ�ص اخليمة.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مهرجان  اأن  اخليمة  راأ����ص  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأك���د 
املهرجانات  اأه��م  اأح��د  يعد  العربية  الهجن  ل�شباقات  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الراثية على امل�شتوى اخلليجي بف�شل الدعم الاحمدود الذي يحظى به من 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
اإحياء تراث الآباء والجداد  اإميانا من �شموه باأهمية   ، الأعلى للقوات امل�شلحة 
التي ت�شهدها  التقدم واحلداثة  اأمام  ال�شعبي الإماراتي  املوروث  واحلفاظ على 

دولة الإمارات ب�شكل مت�شارع.
وثمن �شموه متابعة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
اأبناء الدولة  الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ل�شباقات الهجن يف الدولة وت�شجيع 

على امل�شاركة يف املهرجانات داخل وخارج الدولة.
كما ثمن �شموه دور اللجنة املنظمة للمهرجان يف ميدان ال�شوان براأ�ص اخليمة 

لإجناح املهرجان لهذا العام اأ�شوة بالأعوام ال�شابقة مهنئا جميع ماك الهجن 
واجلماهري  امل��اك  من  كبرية  احتفالية  و�شط  الرئي�شية  بالأ�شواط  الفائزين 

احلا�شرة مع ختام مهرجان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد للهجن.
وتوج �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ���ص اخليمة، 
الفائزين بالأ�شواط الرئي�شية و�شط احتفالية كبرية حيث ا�شتطاعت “باركلن” 
حلمد را�شد بن غدير الكتبي اأن تك�شب نامو�ص ال�شوط الرئي�شي الأول وحتلق 
3+ مليون درهم بعد اأن قطعت م�شافة ال�شوط بزمن  مع �شيف احلول املفتوح 

قدره 12:40:5 .
العامري بزمن قدره  “هملولة” ملحمد م�شلم قنزول  الثاين  املركز  وج��اءت يف 
12:41:6، وو�شلت يف املركز الثالث “زعفرانة” ملحمد �شلطان مرخان الكتبي 

بزمن قدره 12:42:6 .
بندقية2+  واجل��ائ��زة  املفتوح  بالزمول  واخلا�ص  الثاين  الرئي�شي  ال�شوط  ويف 
مليون درهم كان املوعد مع “�شام�ص” ملحفوظ خمي�ص اجلنيبي ليك�شب املركز 
اأنور  ل�”لل�شهم” ملدحت  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ت��ارك��ا   ،12:53:5 ق��دره  بزمن  الأول 
�شعيد  حلميد  “�شاهن”  ثالثا  وو���ش��ل   ،12:54:7 ق���دره  وب��زم��ن  طنطاوي 
13:05:1، ويف ال�شوط الثالث و�شيف احلول املحليات  النيادي بتوقيت قدره 
ت�شدرت “الإحتادية” حلميد �شعيد النيادي مراحل ال�شوط حمققة املركز الول 
والنامو�ص بعد ان اأنهت امل�شافة بزمن قدره 12:45:8، وجاءت يف املركز الثاين 

املركز  ويف   ،12:46:6 قدره  وبزمن  الظاهري  حمودة  بن  لفرج  “ميا�شة” 
الثالث و�شلت “ال�شاخمة” لعي�شى علي املن�شوري وبزمن قدره 12:46:9، ويف 
“ممتاز” ملحمد �شلطان مرخان  انت�شر  اأ�شواط املهرجان  ال�شوط الرابع واآخر 
امل�شافة  قطع  اأن  بعد  املحليات  ال��زم��ول  بندقية  ليحرز  مناف�شيه  على  الكتبي 
بتوقيت قدره 13:03:2، وجاء يف املركز الثاين “الهايل” ملو�شى عبدالعزيز 
بي�شان  “م�شلي” حلمد حممد  ثالثا  13:05:8، وو�شل  املو�شى وبزمن قدره 

العجمي وبتوقيت قدره 13:09:4 .
من جانبه اأ�شاد �شمو ويل عهد راأ�ص اخليمة مبكارم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ل�شباقات 
الهجن العربية الأ�شيلة يف الدولة مثمنا مكرمة �شموه برعاية مهرجان �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ل�شباقات الهجن ال�شوان 2019? “التي 
متثل عيدا �شنويا للريا�شات الراثية وت�شهم يف دعم وت�شجيع املاك للمحافظة 
ال��ق��ادم��ة، وحثهم على  الأج��ي��ال  نفو�ص  والأج����داد، وغر�شه يف  الآب���اء  اإرث  على 

التم�شك باملا�شي ا�شت�شرافاً للم�شتقبل.
وال�شيخ  القا�شمي  �شعود بن �شقر  ال�شيخ �شقر بن  املهرجان..  ح�شر مناف�شات 
جمال بن �شقر بن �شلطان القا�شمي رئي�ص اللجنة العليا املنظمة ل�شباق الهجن 
يف راأ�ص اخليمة وال�شيخ �شلطان بن جمال بن �شقر القا�شمي مدير اإدارة �شوؤون 
املواطنن يف الديوان الأمريي براأ�ص اخليمة وال�شيخ اأرحمه بن �شعود بن خالد 

وال�شيخ  اخليمة  راأ���ص  عهد  ويل  �شمو  ملكتب  الإع��ام��ي  الق�شم  مدير  القا�شمي 
حممد بن �شعود بن خالد القا�شمي وال�شيخ �شقر بن جمال بن �شقر القا�شمي 
نائب رئي�ص اللجنة العليا املنظمة ل�شباق الهجن يف راأ�ص اخليمة وال�شيخ حممد 
بن جمال بن �شقر القا�شمي وعدد من امل�شوؤولن وماك الهجن واأبناء القبائل 
ودول  الدولة  من  الهجن  �شباقات  ريا�شة  ومتابعي  حمبي  من  كبري  وجمهور 

جمل�ص التعاون اخلليجي.
من جانبه قدم ال�شيخ �شقر بن جمال بن �شقر بن القا�شمي نائب رئي�ص اللجنة 
�شاحب  اإىل  اجل��زي��ل  بال�شكر  اخليمة  راأ����ص  يف  الهجن  ل�شباق  املنظمة  العليا 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  اآل نهيان ويل عهد  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
للقوات امل�شلحة ، للدعم الكبري والهتمام الذي تلقاه هذه الريا�شة الراثية، 
وتوجيهاته باإقامة هذا املهرجان كل عام، ويحظى من خاله اأبناء القبائل التي 
حتت�شن املهرجان. كما تقدم بال�شكر اجلزيل ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
�شقر القا�شمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم راأ�ص اخليمة ، على الهتمام الكبري 
ب�شباقات الهجن يف اإمارة راأ�ص اخليمة، ومتابعة �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن 

�شقر القا�شمي ويل عهد راأ�ص اخليمة الدائمة لها، وقربه من املاك.
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأن مهرجان �شاحب  وامل�شمرون  الهجن  واأك��د ماك 
زايد اآل نهيان ل�شباقات الهجن يف ال�شوان عيد �شنوي لأهل الراث من الدولة 

ودول جمل�ص التعاون اخلليجي لكي يتناف�شوا على النامو�ص.

حاكم ر�أ�س �خليمة وويل عهده ي�سهد�ن �ختتام مهرجان حممد بن ز�يد للهجن �لعربية �لأ�سيلة �ل�سو�ن 2019 

�شهد العام 2019 مواجهات عدة بن جيلي ال�شباب واملخ�شرمن يف عامل 
كرة امل�شرب، لكن ال�شوؤال املطروح يف العام املقبل هو: ملن �شتكون الغلبة لدى 

املحرفن واملحرفات؟
وال�شربي  ن��ادال  رافايل  والإ�شباين  فيدرر  روجيه  ال�شوي�شري  جيل  وا�شل 
نوفاك ديوكوفيت�ص �شيطرته على املو�شم ل�شيما يف الألقاب الكربى، بينما 
ت�شيت�شيبا�ص  �شتيفانو�ص  واليوناين  مدفيديف  دانييل  الرو�شي  جيل  متكن 
ك�شر  عتبة  دون  بقيت  اخ��راق��ات  حتقيق  م��ن  زف��ريي��ف  األك�شندر  والأمل����اين 

الهيمنة ب�شكل كامل.
وع��ل��ى عك�ص م��ا ح�شل ل���دى امل��ح��رف��ن، مت��ي��ز م��و���ش��م امل��ح��رف��ات بربوز 
تكتف  الت�شنيف. ومل  ال�شنة يف �شدارة  اأنهت  التي  بارتي  اآ�شلي  الأ�شرالية 
البطولت  ثانية  املفتوحة،  فرن�شا  بطولة  بلقب  بالفوز  عاما  ال�23  اإب��ن��ة 

الكربى، بل اأنهت مو�شمها اأي�شا بلقب بطولة املا�شرز اخلتامية.
مليون   11،3 جمموعها  بلغ  العام  خال  مالية  جوائز  الأ�شرالية  حققت 
دولر، متفوقة على الأ�شطورة فيدرر )8،7 ماين(، لكنها ل تزال بعيدة 
16،6 مليون دولر،  ال��ذي جمع  ن��ادال  املحرفن  الأول لدى  امل�شنف  عن 

وو�شيفه ديوكوفيت�ص )13،2 مليون دولر(.
األقاب الغراند �شام الأربعة، ففاز الأول بلقبي  تقا�شم الإ�شباين وال�شربي 
للثاين،  الإنكليزية  ووميبلدون  اأ�شراليا  مقابل  املتحدة،  والوليات  فرن�شا 

علما باأن اللقب الأخري جاء على ح�شاب فيدرر بعد نهائي ماراتوين.
وتوج الاعبون الثاثة بخم�ص من اأ�شل ت�شع دورات ما�شرز )األف نقطة(، 
ب�شيغتها  ديفي�ص  ك��اأ���ص  بلقب  ب��ال��ف��وز  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  منتخب  م��ع  ن����ادال  وجن���ح 

اجلديدة.
2019 الثاثي “الأ�شطوري” مرة اأخرى من  ومل متنع ال�شابات خال 
اإنهاء مو�شمهم يف املراكز الثاثة الأوىل للت�شنيف، على رغم تقدمهم جميعا 

يف ال�شن: اأمت فيدرر ال�38 من العمر، ونادال ال�33، وديوكوفيت�ص ال�32.
)اأربع  وميبلدون  يف  النهائية  امل��ب��اري��ات  اأط���ول  م��ن  واح���دة  خو�شهما  وبعد 
�شاعات و55 دقيقة(، جنح ال�شربي بالفوز يف مباراة من خم�ص جمموعات 

اأمام  مفتوحة  ال�شاحة  ت��رك  على  واأجربهما  اأنهكهما  ما  ال�شوي�شري،  على 
الإ�شباين يف الوليات املتحدة حيث عانى قبل الفوز على مدفيديف بنتيجة 

7-5، 6-3، 5-7، 4-6، و6-4، يف اأربع �شاعات و50 دقيقة.
لعب  اأول  ي�شبح  اأن  و�شك  على  عاما   23 العمر  من  البالغ  الرو�شي  ك��ان 
منذ  �شام  الغراند  بطولت  باإحدى  بالفوز  الكبار” ينجح  “الثاثة  خ��ارج 
2016، حن توج بطا لفا�شينغ  ال�شوي�شري �شتاني�شا�ص فافرينكا عام 

ميدوز على ح�شاب ديوكوفيت�ص.
�شل�شلة من  باإنهاء  ف�شل  املو�شم،  ال�شاعدين هذا  اأبرز  اأحد  لكن مدفيديف، 
12 بطولة متتالية يف الغراند �شام اآل لقبها اىل واحد من الثاثة الكبار.

حقق مدفيديف اأول لقبن له يف دورات املا�شرز لاألف نقطة )�شين�شيناتي 
الأمريكية و�شنغهاي ال�شينية(. كما فاز بدورتي �شان بطر�شبورغ الرو�شية 
يف  ال��ث��اث  ومبارياته  نهائية،  مباريات  خم�ص  وخ�شر  البلغارية،  و�شوفيا 

بطولة املا�شرز يف لندن، وان�شحب من كاأ�ص ديفي�ص ب�شبب الإرهاق.
اأنهى العام مع اأكرب عدد من النت�شارات )59(، متقدما على نادال )58( 
وديوكوفيت�ص )57(، وحجز مكانه م�شنفا يف املركز اخلام�ص عامليا، بعدما 
بداأ العام يف املركز 16. خال عامن، تقدم الرو�شي 60 مرتبة يف الت�شنيف 
العاملي، و�شيكون يف مقدوره اأن يفر�ص نف�شه مناف�شا اأ�شا�شيا للحر�ص القدمي، 

بحال متكن من احلفاظ على الزخم نف�شه يف العام 2020.
لقي بعد خ�شارته يف نهائي فا�شينغ ميدوز اأمام نادال، اإ�شادة مواطن الأخري 
“نيويورك  نقلت �شحيفة  م��ا  بح�شب  ق���ال،  ال���ذي  م��وي��ا  ك��ارل��و���ص  وم��درب��ه 
نظر  اأم��ر جيد من وجهة  هو  وج��وه جديدة  “روؤية  اإن  تاميز” الأمريكية، 
النا�ص. بالن�شبة اإلينا يف الفريق، من الأف�شل اأن يبقى +رافا+ يف القمة، لكن 
بالطبع الدورات حتتاج اىل لعبن جدد يثريون احلما�ص مثل مدفيديف اأو 

الآخرين. عاجا اأم اآجا، �شيفوزون ببطولت الغراند �شام«.
يحتل الرو�شي مركزه خلف النم�شوي دومينيك تييم، و�شيف نادال يف رولن 
غارو�ص، والذي متكن من الفوز على فيدرر وديوكوفيت�ص يف بطولة املا�شرز 

قبل اأن يخ�شر يف النهائي اأمام ت�شيت�شيبا�ص.

جيل جديد يف كرة �مل�سرب ي�سطدم باملخ�سرمني 
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الفجر الريا�ضي

العاملية  ب��وذي��ب  اأم�����ص الأول اجلمعة يف قرية  الإم����ارات م�شاء  ت��راث  ن��ادي  ت��وج 
بطولة  فعاليات  من  الأول  اليوم  ج��ولت  يف  الفائزين  اخلتم  مبنطقة  للقدرة 
ال�شداقة اخلليجية للتقاط الأوتاد التي ينظمها حتت اإ�شراف الحتاد الدويل 
من  كل  مب�شاركة  للفرو�شية،  الإم���ارات  احت��اد  مع  وبالتعاون  الأوت���اد،  للتقاط 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  اإىل  بالإ�شافة  املغربية،  واململكة  �شلطنة عمان، 

البلد املنظم للبطولة التي ت�شارك بثاث فرق.

لاأن�شطة  التنفيذي  املدير  الرميثي  بولحج  �شامل  �شعيد  حميد  �شعادة  وق��ام 
اخت�شت  التي  الأول  اليوم  ج��ولت  مناف�شات  يف  الفائزين  بتكرمي  والفعاليات 
علي  �شعيد  بح�شور  وذل��ك  والفرق،  الفردي  من  لكل  بالرمح  الأوت��اد  بالتقاط 
املناعي مدير اإدارة الأن�شطة، وحممد مهري املزروعي مدير قرية بوذيب العاملية 
امل�شاركة  اإىل جانب روؤ�شاء وفود الدول  النادي،  امل�شوؤولن يف  للقدرة وعدد من 
وجمهور من حمبي هذه الريا�شة. وفاز فريق �شلطنة عمان يف مناف�شات جولت 

فرق الرمح )6+6+4( �شم، فيما اأتى الفريق الإماراتي )ب( يف املرتبة الثانية، 
واحتل الفريق الإماراتي )ج( املرتبة الثالثة.

اململكة  م��ن  فكري  ج��واد  ال��ف��ار���ص  للفردي  نف�شها  اجل���ولت  مناف�شات  يف  وف��از 
املغربية باملركز الأول، تاه ثانيا الفار�ص حمد �شيف الري�شي من �شلطنة عمان، 

واحتل املركز الثالث الفار�ص زيد حمود ال�شعيدي من �شلطنة عمان.
اهلل  عبد  ال��ف��ار���ص  ف��از  ���ش��م،   )4  +  6( ووت���د  احللقتن  جولتي  مناف�شات  ويف 

ال�شام�شي من الإمارات باملركز الأول، واأتى الفار�ص �شيف حمود الأ�شخري من 
�شلطنة عمان باملركز الثاين، فيما احتل املركز الثالث الفار�ص عزيز خمتار من 

اململكة املغربية.
احتل  �شم،  رمح )4(  للتتابع  واح��دة  بجولة  املخت�شة  اليوم  مناف�شات  اآخ��ر  ويف 
اأتى الفريق املغربي يف املرتبة الثانية،  الفريق الإماراتي )اأ( املركز الأول، فيما 

ونال الفريق الإماراتي )ج( املركز الثالث.

•• اأبوظبي .. رم�شان عطا

ك�����ش��ف ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل ب���ن �شامل 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  ال���وح�������ش���ي 
عن  لل�شطرجن  الآ���ش��ي��وي  ل��احت��اد 
خطط وبرامج ينوي الحتاد القاري 
برئا�شة ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن 
خال  تنفيذها  نهيان،  اآل  �شخبوط 
املرحلة املقبلة، تعنى بتطوير اللعبة 
وت��ن��م��ي��ة امل������وارد ال���ازم���ة ل��ه��ا، مع 
تواكب  جديدة  م�شابقات  ا�شتحداث 
امل��رح��ل��ة وت��ع��زز م��ن ال��ع��اق��ات بن 
الحتادات القارية، وجاء هذا خال 
مبقر  اأقيم  ال��ذي  ال�شحفي  املوؤمتر 

الحتاد باأبوظبي

الب�شريات  اأوىل  ال��وح�����ش��ي:  وق����ال 
�شتكون ا�شت�شافة العا�شمة اأبوظبي 
حل����دث ع���امل���ي ���ش��ط��رجن��ي ك��ب��ري يف 
اأث���ره  ل���ه  ���ش��ي��ك��ون   2020 ف���رباي���ر 
يف  ال�شطرجن  م�شتقبل  على  الكبري 
الك�شف  و���ش��ي��ت��م  ال�����ش��ف��راء،  ال���ق���ارة 
موؤمتر  خ��ال  كاملة  تفا�شيله  ع��ن 
اأمام  املقبل،  يناير  ينظم يف  �شحفي 
وا�شراتيجية  وب��رام��ج   خطط  ع��ن 
فقد  لل�شطرجن،  الآ���ش��ي��وي  الحت���اد 
املرحلة  م���ام���ح  ر����ش���م  م���ن  ف��رغ��ن��ا 
ال��ق��ادم��ة، م��ن خ���ال اأف��ك��ار عديدة 
ل����اأه����داف  ال���و����ش���ول  اإىل  ت���ه���دف 
زمني  برنامج  وفق  و�شعها  مت  التي 
يخدم اجلانبن التطويري  والفني 

اأكر  اللعبة  تكون  حتى  والت�شويقي 
تقدما يف جميع الحتادات الأع�شاء 
وتتفاعل مع  تتجاوب  اأن  ناأمل  التي 
اأطروحات الحتاد القاري مبا يخدم 
م�شاحلها، واأي�شا الربامج القارية.

التنفيذي لاحتاد  الرئي�ص  واأ�شاف 
القاري:  من اأهم الربامج التي نعول 
تعزيز  ال��ق��ري��ب  امل�شتقبل  يف  عليها 
موارد الحتاد بعقد �شراكات جديدة  
اجلانبن  ت���خ���دم  ال����ق����ارة  دول  م���ع 
وهناك  وال���ري���ا����ش���ي،  الق���ت�������ش���ادي 
ال��ع��دي��د م���ن الأف���ك���ار ال��ت��ي ت�شجع 
الدول  جميع  يف  ال�شتثمار  وت��خ��دم 
على  اخلليج  ع��ام ويف منطقة  ب�شكل 
املنطقة  باعتبارها  اخل�شو�ص  وجه 

اقت�شاديا،  وت����ط����ورا  من���و  الأك������ر 
اأو  املنطقة  يف  م�شاريع  ت��ق��ام  بحيث 
يف بقية دول القارة تتوافق من حيث 
العام  الإط���ار  م��ع  والتمويل  ال��روؤي��ة 
ومراعاة  الحت����اد،  وب��رام��ج  خلطط 
علي  اإيجابيا  ذلك  انعكا�ص  يكون  اأن 

الطرفن واللعبة.
متطرقا  حديثه  الوح�شي  ويوا�شل 
ق����ائ����ا:  ال���ف���ن���ي���ة  اجل������وان������ب  اإىل 
على  ترتكز  ال��ع��ام��ة  ال�شراتيجية 
قطاعات  ج��م��ي��ع  يف  ال��ل��ع��ب��ة   ن�����ش��ر 
املجتمع بدول القارة، ولتحقيق هذا 
باإدخال  وا�شح  توجه  لدينا  الهدف 
اللعبة يف املدار�ص بحيث تكون جزءا 
ي�شاعد  وهذا  الختياري،  املنهج  من 

يف تو�شيع القاعدة بدل من اأن تكون 
اللعبة قا�شرة على فئات ال�شفوة اأو 
النخبة يف املجتمع، اإىل جانب تطوير 
امل�شابقات وزيادة عدد البطولت على 

ال�شعيدين املحلي والقاري.
التي  املهمة  اأن من الربامج  واأو�شح 
املقبلة،  ال���ف���رة  يف  ال���ن���ور  ����ش���رى 
عقد �شراكات مع الحتادات القارية 
م�شركة  بطولت  واإقامة  الأخ��رى، 
وتطوير  اخل���ربات  ت��ب��ادل  يف  ت�شهم 
امل�شتويات الفنية وتاأهيل الكوادر يف 

اجلوانب كافة.
املعوقات  تذليل  اأن  الوح�شي  وذك���ر 
ال����ت����ي ت���ع���ر����ص ع���م���ل الحت��������ادات 
توجهات  �شميم  يف  يدخل  الوطنية 

النطاقة  لأن  ال����ق����اري  الحت������اد 
دائ��م��ا ت��ب��داأ م��ن الحت�����ادات املحلية 
الأ�شا�شية لعمل  القاعدة  التي متثل 
ه���ذا اجلانب  ال���ق���اري، ويف  الحت����اد 
التي  ال��ربام��ج  ت��وف��ري  اأن  اإىل  اأ���ش��ار 
ل���ل���ت���ط���وي���ر يف الحت��������ادات  ت����ه����دف 
الأع�����ش��اء وال��دع��م وو���ش��ع اخلطط 
امل��وارد وت�شاعد علي  التي ت�شتقطب 
�شتكون  جميعها  القاعدي   النت�شار 
العمل  ف��ري��ق  يعكف  ح��ي��ث  ح��ا���ش��رة 
وحتديد  الحت������ادات  ت�شنيف  ع��ل��ى 
التعامل  ي���ت���م   ح��ت��ى  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
م��ع م��ا ت��واج��ه��ه م��ن حت��دي��ات وفقا 
لاحتياجات التي متكنها من جتاوز 
اآفاق  نحو  بقوة  والنطاق  العقبات 

اأرحب.
الكبرية  ثقته  عن  الوح�شي  واأع���رب 
لل�شطرجن  الآ�شيوي   الحت��اد  اأن  يف 
���ش��ي��ح��دث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة م��ه��م��ة من 
�شيكون  اجل���دي���دة  ب���راجم���ه  خ����ال 

على  ج��دا  كبري  وتاأثري  انعكا�ص  لها 
ب��ال��ل��ع��ب��ة،  وع���ل���ى م�شار  الرت����ق����اء 
ال���ب���ط���ولت ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا الحت����اد 
الدولية  البطولت  اأو   القارة  ل��دول 

والعاملية.

•• اأبوظبي-الفجر

اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن���ادي  اأك��م��ل  
وال��ب��ول��و ك��اف��ه ا���ش��ت��ع��دادات��ه لإقامة 
م��ه��رج��ان ك���اأ����ص ���ش��ل��ط��ان ب���ن زايد 
ي����وم اجلمعة  ل���ه  ل��ل��ب��ول��و ،وامل����ق����رر 
املقبل  ي��ن��اي��ر  م���ن  ال���ث���ال���ث  امل��ق��ب��ل 
بن  ف��اح  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
غنتوت  ن��ادي  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
تبداأ  والذي  والبولو،  اخليل  ل�شباق 
مرا�شمه بتد�شن ملعب �شلطان بن 
زايد اجلديد للبولو بنادي غنتوت ، 
والذي يتم تد�شينه قبل بدء فعاليات 
الذي  ال��راث��ي  الريا�شي  املهرجان 
ينظمه نادي غنتوت بتوجيهات من 
تخليدا  ،وذل��ك  ال��ن��ادي  رئي�ص  �شمو 
، وع��رف��ان��ا لدور  ال��ع��ط��رة  ل���ذك���راه 
-ب���اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  �شمو  وم�شاهمة 
اهلل- يف دعم وحماية تراث الإمارات 
�شعادة  امل��ج��الت.. وذك��ر  يف خمتلف 

زايد خليفة الزعابي املدير التنفيذي 
لنادي غنتوت رئي�ص اللجنة املنظمة 
للحدث عقب الجتماع التح�شريي 

اأطلق  ال��ن��ادي  ب��اأن  اأم�ص  ال��ذي عقد 
»ها�شتاج« يحمل ا�شم بطولة �شلطان 
بن زايد للبولو على مواقع التوا�شل 

للمهرجان،  ل��ل��روي��ج  الج��ت��م��اع��ي 
باملجان  للح�شور  اجلماهري  ودع��وة 
امل��ق��ام حت��ت ع��ن��وان “ ال��وف��اء لأهل 

العطاء ».
قد  التح�شريات  ك��اف��ة  ب���اأن  م��وؤك��دا 
الأول  امل���ه���رج���ان  لإق���ام���ة  اك��ت��م��ل��ت 
لبطولة  م�شتقبا  �شيتحول  ال��ذي 
���ش��ن��وي��ة ت�����ش��م ال��ع��دي��د م���ن الفرق 
املحلية والإقليمية الدولية بناء على 
، وقد  توجيهات �شمو رئي�ص النادي 
ال�شركاء  م��ع  الج��ت��م��اع  ا���ش��ت��ع��ر���ص 
الذي  ل��ل��م��ه��رج��ان  ال��ن��ه��ائ��ي  ال�شكل 
ال�شراتيجي  ال�شريك  فيه  ي�شارك 
امل��ت��م��ث��ل يف ن�����ادي ت�����راث الإم������ارات 
وم����رك����ز ���ش��ل��ط��ان ب����ن زاي������د ،حيث 
ي�شهم نادي تراث الإم��ارات ،موطن 
الراثية  باأن�شطته  الإم���ارات  ت��راث 
املتنوعة،يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة  اخل����ال����دة 
اأجنحة  خ��ال  من  املهرجان  اإجن��اح 
النادي وحر�شه على  تعك�ص اهتمام 
على  والعمل  ال��راث  على  احلفاظ 
ث��ق��اف��ت��ه م���ن خ���ال العديد  ن�����ش��ره 
الراثية  الأن�����ش��ط��ة  ال��ف��ق��رات  م��ن 

لع�شاق  حقيقية  اإ�شافة  ت�شكل  التي 
امل���ه���رج���ان وم����ن خ����ال اإ�����ش����دارات 
النادي يف خمتلف املجالت ،بجانب 
بفنون  والتعريف  ال�شيافة  خيمة 
املتعددة  ب��اأن�����ش��ط��ت��ه��ا  ال���ف���رو����ش���ي���ة 

والهجن وال�شيد بال�شقور .
وي���������ش����م����ل امل������ه������رج������ان امل�������ب�������اراة 
ال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة ال���ت���ي جت���م���ع بن 
تقوده  ال���ذي  ي��ا���ص،  غنتوت  فريقي 
�شمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن 
ال�شام�شي،  ونا�شر  مكتوم  اآل  را�شد 
وفيما يقود فريق غنتوت مازيراتي 
يو�شف  الإم���ارات���ي  ال���دويل  الثنائي 
ب��ن د���ش��م��ال، وع��ل��ي امل���ري مب�شاركة 
املحرفن  ال����اع����ب����ن  م����ن  ع������دد 
اللجنة  وك����ان����ت   ، الأرج���ن���ت���ي���ن���ي���ن 
بيع  ال�شبت  اأم�����ص  ب���داأت  ق��د  املكلفة 
منتجات النادي التي �شيتم ال�شحب 
فعاليات  خ���ت���ام  يف  ت���ذاك���ره���ا  ع��ل��ى 

مهرجان اجلمعة .

غنتوت جاهز لتنظيم مهرجان كاأ�س �سلطان بن ز�يد للبولو

اأبوظبي  ت�صت�صيف حدثًا عامليًا كبريًا فرباير 2020

�لحتاد �لآ�سيوي لل�سطرجن يك�سف عن خطط وبر�مج جديدة 
عبداهلل الوح�صي :ا�صرتاتيجيتنا تقوم على التطوير فنيا وت�صويقيا يف دول القارة

بالورود ا�شتقبلت اإدارة نادي الإمارات يتقدمها 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�شم�شي  ح�شن  حم��م��ود 
اإ���ش��م��اع��ي��ل ال��ع��و���ش��ي رئي�ص  ال���ن���ادي وحم��م��د 
جونا  الأمل����اين  ال��اع��ب  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص 

18 �شنة  فابيت�ص لعب املنتخب الأمل��اين حتت 
وف��ري��ق ه��ام��ب��ورغ الأمل����اين ، وه���و جن��ل املدرب 
ال�شابق لنادي الإمارات الراحل رينهارد فابيت�ص 
الذي درب الفريق الأول يف عام 2005 وحتى 

تويف بعد معاناة مع املر�ص يف  والذي   ،  2007
2009، حيث يتواجد الاعب مع فريقه  عام 
الأمل��اين يف مع�شكر بدبي ورغ��ب يف زي��ارة نادي 
الإم����ارات ال���ذي ق��ام وال���ده ال��راح��ل يف تدريبه 

�شابقاً.
ووال��دت��ه حيث  بالاعب  ال��ن��ادي  اإدارة  ورح��ب��ت 
ح�����ش��را ج��ان��ب��اً م���ن ت���دري���ب���ات ال��ف��ري��ق الأول 
ال�شنية وقاما بجولة  املراحل  وتدريبات لعبي 

�شملت مرافق النادي وعرب الاعب عن �شعادته 
اأنهما  اإىل  م�شرياً  ال�شتقبال،  وح��رارة  بحفاوة 
جاءا لبلدهما الثاين الإمارات، م�شيفاً تواجدنا 
لنا  راأ���ص اخليمة مبثابة فرحة  اإم��ارة  اليوم يف 

و�شعدنا كثرياً يف النادي الذي درب فيه والدي 
واأقدم ال�شكر لإدارة ولعبي النادي يف خمتلف 
مل�شته مع  الذي  الرائع  ال�شتقبال  املراحل على 

والدتي.

نادي �لإمار�ت ي�ستقبل ويكرم جنل مدرب �لفريق �ل�سابق �لر�حل �لأملاين رينهارد فابيت�س

نادي تر�ث �لإمار�ت يكرم �لفائزين يف �ليوم �لأول من
 بطولة �ل�سد�قة �خلليجية للتقاط �لأوتاد
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•• عجمان -الفجر

اختتمت دائرة التنمية ال�شياحية يف 
�شباق  م��ن  الأوىل  الن�شخة  عجمان 
اأمينة  م�شت�شفيات  م��اراث��ون  ن�شف 
بالتعاون  نظمته  ال����ذي  ب��ع��ج��م��ان، 
للخدمات  ال����ق����درة  م��وؤ���ش�����ش��ة  م����ع 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، يف م��ن��ط��ق��ة ال�������زوراء، 
و�شط جناح كبري انعك�ص على حجم 
اأك��ر من  اإىل  ال��ذي و�شل  امل�شاركة 
من  ومت�شابقة  مت�شابق   1410
جميع الفئات العمرية ومن خمتلف 

اجلن�شيات.
وح�����ش��ل ال��ف��ائ��زون وال��ف��ائ��زات من 
الأوىل عن  الثاثة  املراكز  اأ�شحاب 

“ن�شف  ال�شباق  ف��ئ��ات  م��ن  فئة  ك��ل 
ماراثون 21.1 كم و10 كم و5 كم 

و2.5 كم” على جوائز مالية بلغت 
قيمتها نحو 22 األف درهم. 

وقال �شعادة �شالح اجلزيري، مدير 
ع���ام دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف 

التنمية  دائ����رة  “جنحت  ع��ج��م��ان: 
اإخ�����راج  ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف ع��ج��م��ان يف 
ن�شف  ���ش��ب��اق  م��ن  الأوىل  الن�شخة 
ماراثون م�شت�شفيات اأمنية بعجمان 
مبا يليق بالإمارة التي اأثبتت قدرتها 
وتنظيم  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ع��ل��ى  جم�����دداً 
والأن�شطة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  خم��ت��ل��ف 

الريا�شية«. 
ال���دائ���رة  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����ار 
حر�شت على اتخاذ كافة الإجراءات 
امل�شاركن  �شامة  ل�شمان  الازمة 
يف ال�شباق الريا�شي الرفيهي، عرب 
التن�شيق مع القيادة العامة ل�شرطة 
ع��ج��م��ان مل���راف���ق���ة امل��ت�����ش��اب��ق��ن من 
نقطة النطاق وحتى خط النهاية، 

ال�شري  حركة  تنظيم  اإىل  بالإ�شافة 
منعاً حلدوث اأي تكد�شات مرورية اأو 

اختناقات يف منطقة ال�شباق.
للح�شور  �شكره  عن  كذلك  واأع���رب 
والرعاة  وامل��ن��ظ��م��ن  وامل��ت�����ش��اب��ق��ن 

موؤكداً  اأم��ي��ن��ة،  م�شت�شفيات  خا�شة 
الفعاليات  تنظيم  الدائرة  موا�شلة 
والأن���������ش����ط����ة ال����ت����ي ت���ل���ب���ي رغ���ب���ات 
جن�شياتهم  اخ���ت���اف  ع��ل��ى  ال������زوار 

واأعمارهم.

اختيار  ع���ل���ى  ال�����دائ�����رة  وح���ر����ش���ت 
ال����زوراء  ال�����ش��ب��اق يف منطقة  م��وق��ع 
اأج��واء جعلتها من  به من  تتميز  ملا 
التي تق�شدها  املناطق اجلاذبة  اأهم 

العائات والزوار يف الإمارة.

•• ال�شارقة-الفجر

اختتمت مناف�شات البطولة العربية للرماية بالأ�شلحة الهوائية 10م  ، املقامة 
بنادي الذيد الثقايف الريا�شي ، التي اأقيمت حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور 
 – “ الإم���ارات  9 دول عربية  ، ومب�شاركة  للرماية  الإم���ارات  باإ�شراف حتت   ،
 – – م�شر  – �شوريا  – ال��ع��راق  – ال�شعودية  ُع��م��ان  – ال��ك��وي��ت-  البحرين 

ال�شودان » .
اأبطال املنتخب الإماراتي يف نهاية البطولة من �شدارة البطولة بعدد  وجنح 
13 ميدالية ملونة ) 7 ذهبية – 3 ف�شية – 3 برونزية ( حتت قيادة مدربه 
الثاين  املركز  على  الُعماين  املنتخب  وح�شد   ، العاف  عماد  معمر  الكابنت  
واحتل   ،  ) برونزية   4 – ف�شية   5 ذهبية-  بر�شيد 13 ميدالية ملونة ) 4 
املنتخب امل�شري املركز الثالث بر�شيد 9 ميداليات ) 2 ذهب – 3 ف�شية – 4 

برونزية (، وجاء املنتخب البحريني يف املركز الرابع بر�شيد 6 ميداليات ) 2 
املنتخب العراقي املركز اخلام�ص  – 2 برونزية (، واحتل  – 2 ف�شية  ذهبية 
بر�شيد 6 ميداليات ) 2 ذهبية – 1 ف�شية 3- برونزية (، وكان املركز ال�شاد�ص 
من ن�شيب املنتخب ال�شعودي بر�شيد 5 ميداليات ) 2 ذهبية – 1 ف�شية 2- 
برونزية (.  عربنّ �شعادة �شامل بن هويدن الكتبي رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي الذيد 
يف  البطولة   حققتها  التي  الكبرية  بالنجاحات  �شعادته  عن  الريا�شي  الثقايف 
جوانب التنظيم والتحكيم واحل�شور اجلماهريي والتفاعل الإعامي، ور�شا 

كل الوفود امل�شاركة، اإ�شافة اإىل اإجنازات الأبطال الإماراتين يف احلدث. 
ب�شهادة  للبطولة  التنظيمي  والنجاح  الأبطال  “ميداليات   : هويدن  بن  وقال 
العمل يف احل��دث، كلها هدية  ال��ذي قدمته فرق  الكبري  البعثات، واجلهد  كل 
لاإمارات ولإمارة ال�شارقة ، ومن جهتي اأ�شكر كل اأع�شاء اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة، من الدوائر واجلهات الذين اأدوا ما عليهم واأكر، واأ�شكر املتطوعن 

الذين  بذلوا جهودا كبرية يف تنظيم هذه البطولة ».

ي����ب����دو امل����ه����اج����م ال���������ش����وي����دي امل���خ�������ش���رم زلت������ان 
ابراهيموفت�ص العائد اىل �شفوف ميان اليطايل 
للتجديد،  قابلة  ا�شهر  �شتة  ملدة  عقدا  توقيعه  بعد 
جاهزا خلو�ص هذا التحدي الذي قد يكون الخري 

له يف املاعب بعد م�شرية مظفرة.
دافع  ال���ذي  ال��ن��ادي  اأن�����ش��ار  ابراهيموفيت�ص  ووع���د 
عن األوانه �شابقا بن عامي 2010 و2012 باأنه 
�شيبذل ق�شارى جهوده مل�شاعدته على اخلروج من 
الأزمة التي مير بها حاليا بطل اأوروبا 7 مرات حيث 

يحتل املركز احلادي ع�شر يف الدوري اليطايل.
و�شرح ابراهيموفيت�ص ملوقع النادي الر�شمي “اأعود 
اىل النادي الذي اكن له احراما كبريا واىل املدينة 
التي اأحب«. وا�شاف “�شاأكافح انا وزمائي لتغيري 
المور هذا املو�شم و�شاأبذل ق�شارى جهدي لتحقيق 
اهدافنا«. و�شيلتحق ابراهيموفيت�ص ب�شفوف فريقه 
اجلديد-القدمي يف الثاين من كانون الثاين-يناير 
التدريب  يبداأ  ان  قبل  الطبية  الفحو�شات  لج��راء 
اعلن  ابراهيموفيت�ص  وك���ان  اجل����دد.  زم��ائ��ه  م��ع 
رحيله عن نادي لو�ص اجنلي�ص غالك�شي المريكي 
ام�شى يف �شفوفه مو�شمن  ان  بعد  املا�شي  ال�شهر 

ون�شف و�شجل 52 هدفا يف 56 مباراة.
جيدا  الي��ط��ايل  ال���دوري  ابراهيموفيت�ص  وي��ع��رف 
ال��وان ثاثة اندية هي يوفنتو�ص  بعد ان دافع عن 
عام  يوفنتو�ص  اىل  ان�شم  وم��ي��ان.  وان��رم��ي��ان 
2004 قبل ان ينتقل اىل انرميان عام 2006 
الثانية  الدرجة  ا�شقاط يوفنتو�ص اىل م�شاف  بعد 
لت��ه��ام��ه ب��ال��ت��اع��ب ب��ن��ت��ائ��ج امل��ب��اري��ات يف ال����دوري 
املحلي، قبل ان ينتقل اىل ميان عام 2010 على 
ان  قبل  واح���د  ملو�شم  بر�شلونة  م��ن  الع����ارة  �شبيل 

يوقع ر�شميا معه.
وع��ل��ى م���دى م��و���ش��م��ن يف ���ش��ف��وف م��ي��ان، �شجل 

ابراهيموفيت�ص 56 هدفا يف 85 مباراة.
اذ �شجل  الهجوم  م��ن عقم يف خ��ط  وي��ع��اين ميان 
16 هدفا فقط يف 17 مباراة حتى الن هذا املو�شم 
ويامل ان ي�شاهم تواجد “ابرا” يف �شفوفه يف رفع 

معنويات زمائه على ار�شية امللعب.
وياأتي التعاقد مع ابراهيموفي�ص يف اإطار �شعي اإدارة 
الذي  للفريق  ال�شلبية  النتائج  وق��ف  ميان  ن��ادي 
ح��ق��ق ف��وزي��ن ف��ق��ط يف م��ب��اري��ات��ه ال�شبع الأخ����رية، 
املا�شي  الح��د  ومني  ع�شر  احل��ادي  املركز  يحتل  اإذ 
21 عاما عندما  ال��دوري منذ  له يف  باأ�شواأ خ�شارة 

�شقط بخما�شية نظيفة امام م�شيفه اتالنتا.
املاعب  يف  وا���ش��ع��ة  خ��ربة  ابراهيموفيت�ص  ومي��ل��ك 
ال��وان ابرز  الوروب��ي��ة جناها من خ��ال دفاعه عن 

ام�شردام  باياك�ص  بدءا  العجوز  القارة  اندية 
الهولندي وجتربته اليطالية ثم باري�ص �شان 
جرمان الفرن�شي حيث بات اف�شل هداف يف 
�شفوفه مع 156 هدفا يف 180 مباراة قبل 
ان يحطم رقمه زميله ال�شابق الوروغوياين 

ادين�شون كافاين.
عام  مرتن  اليطايل  للدوري  هدافا  ت��وج 

2009 يف �شفوف انرميان ثم يف 
2012 م��ع م��ي��ان، كما انه  ع��ام 
مي��ل��ك ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ش��ي يف عدد 
الهداف التي �شجلها يف �شفوف 

منتخب باده مع 62 هدفا يف 
116 مباراة دولية.

لطاملا متيز ابراهيموفيت�ص 
تتعلق  ن��اري��ة  بت�شريحات 
ب���ه ومم���ا ق��ال��ه اث���ر تركه 

على  ت��غ��ري��دة  يف  غالك�شي 
ح�شابه ال�شخ�شي على توير 

لقد  راأي��ت،  لقد  جئت،  “لقد 
فزت، �شكرا لك غالك�شي على اإعادتي اإىل 

احلياة، بالن�شبة لع�شاق الفريق، اأردمت زلتان، 
اأعطيتكم زلتان، على الرحب، ت�شتمر الق�شة... 

وعندما  البي�شبول«.  م�شاهدة  اإىل  ع���ودوا  الآن، 
�شئل ما اذا كان �شيبقى مع باري�ص �شان جرمان بعد 
ازاحوا  اذا  ذل��ك  “�شاأفعل  جوابه  ك��ان  عقده  انتهاء 
برج ايفل وو�شعوا متثايل بدل منه«. وعن جتربته 

كملك  هنا  اىل  ات��ي��ت  “لقد  اي�شا  ق��ال  الباري�شية 
حتمل  الذاتية  �شريته  ان  حتى  كاأ�شطورة«.  واغ��ادر 
“كرة القدم هي انا«.  عنوانا ميجد نف�شه فيه وهو 
ركبته  ابراهيموفيت�ص ل�شابة خطرية يف  وتعر�ص 
وقت  تعافى يف  لكنه  يونايتد  مان�ش�شر  �شفوف  يف 
قيا�شي ولدى �شوؤاله عن هذا المر قال “ال�شود ل 

تتعافى مثل الكائنات الب�شرية العادية«.
موهبته  ان  يف  تكمن  ابراهيموفيت�ص  ق��وة  ان  بيد 
امل�شتطيل  ار����ش���ي���ة  ع���ل���ى  ع���ن���ه  ت��ت��ك��ل��م 
الخ�����ش��ر. وا���ش��اد امل���درب اليطايل 
بعنوان  كتابه  يف  ان�شيلوتي  كارلو 
التدريبية”  “ا�شراري 
بقوله  بابراهيموفيت�ص 
رائعة  �شخ�شية  “ميلك 
كبري  با�شتقرار  ويتميز 
ولطاملا  امل�شتوى  يف 
ك��������ان��������ت ق���������دوة 

لزمائه«.

�إبر�هيموفيت�س جاهز لتحد جديد مع ميالن  

•• العني-وام:

24 من بطولة لليجا  ال�  الن�شخة  الأول اجلمعة مناف�شات  اأم�ص  انطلقت 
برومي�شيز العاملية لكرة القدم “حتت 12 �شنة” التي تقام للمرة الأوىل يف 
منطقة ال�شرق الأو�شط يف ا�شتاد هزاع بن زايد مبدينة العن و�شط م�شاركة 
ورابطة  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�ص  من  بتنظيم  وذل��ك  عامليا  فريقا   16

الدوري الإ�شباين “لليجا«.
واجلزيرة  امل�شت�شيف،  العن  هي  حملية  ف��رق   3 م�شاركة  البطولة  ت�شهد 
اأتليتكو مدريد،  و  بر�شلونة  13 فريقا عامليا هي  اإىل  بالإ�شافة  يا�ص  وبني 
 “ واإ�شبيلية، وفالن�شيا، وفياريال  وا�شبانيول، وريال مدريد، وريال بيتي�ص، 
اإ�شبانيا “، ويوفنتو�ص و اإنر ميان /اإيطاليا/ وبرو�شيا دورمتوند /اأملانيا/، 

وباري�ص �شان جريمان /فرن�شا/ وبنفيكا /الربتغال/.
يف  الفرق  دخ��ول  ثم  الإم���ارات  لدولة  الوطني  بال�شام  البطولة  وافتتحت 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الها�شمي  األقى طال  ثم  اأنيق ومن  طابور عر�ص 
باحل�شور  فيها  رحب  كلمة  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�ص  يف  الريا�شة  تطوير 

والفرق امل�شاركة.
الفرق  اأه��م  و  اأب��رز  ت�شم  التي  البطولة  بتنظيم  “نفخر   : الها�شمي  وق��ال 
يف  العمرية  امل��راح��ل  ف��رق  ق��اع��دة  تطوير  على  الكبري  وانعكا�شها  العاملية 
اأندية اأبوظبي مبا يخدم م�شلحة الكرة الإماراتية .. و نوؤكد لكم اأن احلدث 
اأبوظبي الريا�شي وحماوره التطويرية يف خمتلف  امتداد خلطط جمل�ص 
الدائم  وال�شعي  ال�شاملة،  الريا�شية  للتنمية  دعما  والفعاليات  الريا�شات 

التجارب  ت��ق��دمي  يف  امل��ت��وا���ش��ل  ودوره  العاملية  ال��ف��رق  م�شاف  يف  للتواجد 
الحرافية والنماذج الكروية العاملية املتقدمة«.

م�شاركتها  يف  النجاح  و  التوفيق  الفرق  جلميع  “نتمنى  الها�شمي:  واأ�شاف 
م�شتقبل  املواهب وجنوم  الذي ميثل فر�شة حقيقية لنطاقة  يف احلدث 
الناقل  الريا�شية  اأبوظبي  لقناة  والتقدير  بال�شكر  ونتقدم  العامل  الكرة يف 
ال�شكر  و  كافة  الإع��ام  و�شائل  و  العن  وقناة  البطولة  ملناف�شات  احل�شري 
مو�شول لرابطة الدوري الإ�شباين لكرة القدم لتعاونها الكبري يف ا�شتقطاب 
البطولة وتنظيمها يف العن بح�شور نخبة من كبار املدربن وجنوم العامل 
التنظيمي  والفريق  زاي��د  بن  ه��زاع  ل�شتاد  املخل�شة  باجلهود  اأي�شا  ون�شيد 

للبطولة«.
عمل  ور���ش��ة  ال��ع��ن  يف  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ا�شتاد  ا�شت�شاف  مت�شل  �شعيد  على 
“احلكام” التي اأقيمت على هام�ص البطولة و التي افتتحها احلكم الدويل 
�شيزار باريني�شيا بالرحيب بال�شيف .. واأكد اأهمية عقد مثل هذه الور�ص 
يف  ال��ق��دم  ك��رة  دوري����ات  اأه���م  يف  للحكام  العملية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  لا�شتفادة 

العامل.
مباريات  بتحكيم  املتعلقة  الهامة  املحاور  من  العديد  العمل  ور�شة  ناق�شت 
كرة القدم من بينها القوانن اجلديدة والتعريف بها وال�شغوطات التي قد 

تواجه احلكام خال اإدارتهم للمباريات الكبرية.
املهنية  م�شريته  خ��ال  واجهته  التي  امل��واق��ف  م��ن  العديد  ا�شتعر�ص  مت  و 
ال��ط��وي��ل��ة وق����دم ال��ع��دي��د م��ن ال��ن�����ش��ائ��ح ل��ل��م�����ش��ارك��ن خ�����ش��و���ش��ا يف حالت 
الاعبن  تتعلق مبحاولت  و�شرد مواقف  القوية  والإلتحامات  العرا�ص 

خداع حكام املباراة.
و �شدد احلكم خال الور�شة على اأنه ل حاجة حلكام كرة القدم لأن يكونوا 
على دراية بلغة الفريقن معلا ذلك باأن لكرة القدم لغة خا�شة مفهومة 
اأو  يقال  قد  اأك��ر مما  التحكيمية  احل��الت  الركيز يف  احلكم  على  ويجب 
ب�شهرة  احلكام  ق��رارات  تتاأثر  األ  اأهمية  على  �شدد  و  امل��ب��اراة  خ��ال  ي�شمعه 

لعب كرة القدم.
و قدم احلكم الن�شح للم�شاركن يف الور�شة بالبتعاد عن امل�شاركة و التعليق 
فيما يتعلق بكرة القدم عرب من�شات و�شائل التوا�شل الجتماعي، لأن ذلك 
على  فريق  مع  وتعاطفهم  ميولهم  ح��ول  املتابعن  ت�شكيك  يف  يدخلهم  قد 

ح�شاب فريق اآخر.
اأكادميية حلكام  اأهمية وجود  اأعمال الور�شة بالت�شديد على  واختتم احلكم 

كرة القدم وذلك للتدرج والو�شول بعد ذلك اإىل الحرافية املطلوبة.
واأقيمت �شباح ام�ص ور�شة عمل “ التدريب” بح�شور كبري و مميز من اأكر 
من 150 مدربا ومدربة من خمتلف فرق املراحل ال�شنية لأندية اأبوظبي.. 
وا�شتعر�ص في�شينتي ديل بو�شكي اأ�شطورة التدريب العاملية احلائز على كاأ�ص 
العامل 2010 مع املنتخب الإ�شباين وكذلك كاأ�ص الأمم الأوروبية 2012 
التي حقق من خالها  املهنية  التدريب و�شريته  الطويلة يف عامل  جتربته 

العديد من الإجنازات �شواء على امل�شتوى املحلي اأو الإقليمي والعاملي .
من  بالعديد  القدم  ك��رة  م��درب  يتحلى  اأن  اأهمية  على  بو�شكي  دي��ل  و�شدد 
املراحل  وعاطفيا خ�شو�شا مع لعبي  ان�شانيا  يكون  اأن  بينها  ال�شفات من 
ال�شنية، اإ�شافة اإىل اإملامه ب�شلوك الاعب داخل و خارج امل�شتطيل الأخ�شر 

مو�شحا اأنه من املهم للمدرب اأن يكون حمبوبا من جميع اأع�شاء فريقه.
�شيتمكن  الفريق  يف  القائم  وال���ود  احل��ب  خ��ال  “من  بو�شكي:  دي��ل  وق��ال 
الاعبون من تقدمي كل ما لديهم للو�شول اإىل مبتغاهم و بالتايل ح�شد 
اإىل  ثم  وم��ن  اأنديتهم  يف  الأوىل  الفرق  اإىل  للو�شول  والتطور  البطولت 

املنتخب الوطني ويقع ذلك على عاتق املدرب بالدرجة الأوىل«.
األ يكون هناك جدار فا�شل بن املدرب ولعبيه،  اأهمية  اأكد ديل بو�شكي  و 
اأفكارهم،  اإىل  والإن�����ش��ات  ال��ق��دم،  ك��رة  لاعبي  ال�شتماع  ال�����ش��روري  فمن 

والتحدث بكل �شفافية معهم فيما يتعلق مبختلف اأمور الفريق.
و�شدد ديل بو�شكي على اأهمية التح�شري للتدريبات ومعرفة ماذا ينق�ص كل 
املهارات اجلماعية واخلطط  الفريق من  ينق�ص  وم��اذا  لعب من مهارات، 

التكتيكية.
وقدم في�شينتي ديل بو�شكي يف نهاية الور�شة ال�شكر ملجل�ص اأبوظبي الريا�شي 
وا�شتاد هزاع بن زايد على ال�شت�شافة، واحت�شان مناف�شات الن�شخة ال� 24 
من بطولة لليجا العاملية لكرة القدم /حتت 12 �شنة/ مو�شحا اأن البطولة 

�شرفد العديد من املواهب لأنديتها ومنتخباتها الوطنية.
ن�شف  ال��دوري��ن  يف  مباريات  باأربع  البطولة  مناف�شات  الأح��د  غ��دا  وتختتم 
النهائي و النهائي، ويجري بعد ذلك تتويج الفائزين “اأف�شل حار�ص مرمى 
الو�شيف  يتوج  ثم  لعب”  اأف�شل   – البطولة  هداف   - مدرب  اأف�شل   –
وامليداليات  البطولة  ب���درع  ال��ف��ائ��ز  ي��ت��وج  ب��ع��ده  وم��ن  الف�شية  بامليداليات 
للمرة  تقام  التي  البطولة  اأح��داث  على  ذلك  بعد  ال�شتار  لي�شدل  الذهبية، 

الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�شط.

انطالق ور�س العمل امل�صاحبة للبطولة .. و اأ�صطورة التدريب ديل بو�صكي اأبرز احلا�صرين

حفل �فتتاح »�أنيق« لبطولة »لليجا برومي�سيز« يف ��ستاد هز�ع بن ز�يد

�صهد احلفل تكرمي الفائزين مبختلف الفئات

د�ئرة �لتنمية �ل�سياحية بعجمان تختتم �سباق ن�سف مار�ثون م�ست�سفيات �أمينة - عجمان

يف ختام مناف�صات البطولة العربية للرماية بالأ�صلحة الهوائية

�ملنتحب �لإمار�تي يف �ل�سد�رة بر�سيد 13 ميد�لية ملونة
بن هويدن : قدمنا اإىل العامل العربي  اأف�صل بطولة باعرتاف الوفود كافة
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جمتمع االمارات

�ل�سيف » ر�باتا�س« :  »مازي« �نعكا�س لفن 
�لطهي �لر�قي �لذي تتمّيز به �أبوظبي

قال ال�شيف اليوناين ملطعم )مازي اأبوظبي(  �شارانتو�ص راباتا�ص ، مبنتجع 
الهواء  ملحبي  رائ��ع  متنف�ص  مبثابة  م��ازي  ُيعدنّ  ال�شعديات:  ريجي�ص  �شانت 
الطهي  ل���ف���ن  وان���ع���ك���ا����ص  املُ���ن���ع�������ص، 
اإمارة  ب��ه  تتمينّز  باتت  ال��ذي  ال��راق��ي 

اأبوظبي. »
واأ�شاف: حتتوي قائم الطعام لدينا 
اليونانية  ال��ن��ك��ه��ات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة امل���م���زوج���ة ب��ب��ع�����ٍص من 
اللم�شات احلديثة واملبتكرة التي يتمنّ 

تقدميها على خطى مازي لندن. 
اأطباقاً  املطعم  م  ي��ق��دنّ ق��ائ��ًا:  وت��اب��ع 
�شهية، فخمة وحملية ال�شنع والتي 
يتمنّ اإعدادها عرب ال�شتعانة بتقنيات 

طهو طويلة و�شاقة.

ال�شنوية  تالنتوجلي  م�شابقة  من  الرابعة  الن�شخة  مول  م�شرف  يطلق 
املعروف بدعمه  اأبو ظبي  الأك��رب للمواهب يف  2020؛ الربنامج  لعام 
البتكار  قطاع  يف  النمو  وحتفيز  لديهم  الثقة  وبناء  ال�شابة،  للمواهب 

والإبداع. 
يتم فتح باب الت�شجيل يف الفرة من 1 يناير حتى 15 يناير 2020 

عرب الإنرنت؛ من خال املوقع الإلكروين:
 .www.mushrifmalltalentology.com 

واعتباراً من يوم 12 فرباير؛ �شيتم ن�شر امللفات ال�شخ�شية للم�شاركن 
على موقع الويب، على اأن ُيغلق باب الت�شويت على الإنرنت يف يوم 28 

فرباي��ر، عند منت�شف الليل.
�شنة   14 اإىل   9 م��ن  عمريتان-  فئتان  بامل�شابقة  تتناف�ص  حيث  ه��ذا 

)لاأطفال( و 15 عاًما فاأكر )للكبار(؛ حيث ميكن للم�شاركن حتميل 
)بيانات وتفا�شيل املواهب(؛ والتي يتم تدقيقها من قبل كلِّ من اإدارة 
املول جنباً اإىل جنب مع ال�شركة املنظمة للحدث لتحديد واختيار عدد 
700 م�شاركة، حيث �شيتم اختيار 12 م�شاركاً من املتاأهلن للت�شفيات 
ال�شمعية  الأن��ظ��م��ة  ���ش��رك��ات  اإح���دى  اخ��ت��ي��ار  م��ع  واإخ��ط��اره��م،  النهائية 
بامل�شابقة. النهائين  للمتناف�شن  تعريفية  ملفات  لعمل  والب�شرية 

اإطاق  بالود، مدير م�شرف مول، فقد مت  رايف  اأرافيند  ملا ذكره  ووفًقا 
مول  م�شرف  اأفك������ار  بنات  من  �شنوية؛  كفعالي�����ة  تالنتوجلي؛  م�شابقة 
وبناء  مواهبهم  عر�ص  اأج��ل  من  الأ�شغر  للجيل  من�شة  توفري  بهدف 
الثقة لديهم وح�شد املجتمع لاحتفاء بالتنوع والإبداع والبتكار لدى 

اأطفالنا.  

 مع باقة ا�صتثنائية من الأن�صطة الرتفيهية العائلية

»دبي مول« يحتفل بالذكرى �خلام�سة و�لع�سرين لنطالق »مهرجان دبي للت�سوق«
يحتفل دبي مول، وجهة الت�شوق والرفيه الأكر جذباً للزوار يف العامل، بالن�شخة اخلام�شة والع�شرين لنطاق مهرجان دبي للت�شوق، مع 

جمموعة من الأن�شطة الرفيهية والعرو�ص التي تنا�شب جميع اأفراد الأ�شرة، اعتباراً من 26 دي�شمرب 2019 ولغاية 1 فرباير 2020. 
اأميال �شكاي  اأع�شاء برنامج طريان الإم��ارات )�شكاي واردز( فر�شة الفوز بربنامج )مليونري  املنا�شبة، يقدم )دبي مول( خلم�شة من  وبهذه 
واردز يف مهرجان دبي للت�شوق(، ول يتوجب على الراغبن بامل�شاركة �شوى م�شح و�شل ال�شراء با�شتخدام تطبيق )دبي مول( لدخول ال�شحب، 
@ م��ول  »دب��ي  الفائزين عرب ح�شاب  اأ�شماء  الإع��ان عن  و�شيتم  اأ�شبوع،  كل  واح��د  فائز  اختيار  و�شيتم   .2020 6 فرباير  اإىل  يناير   3 من 

thedubaimall« على من�شة التوا�شل الجتماعي »اأن�شتجرام«.  وبعد النجاح الكبري الذي حققه العام املا�شي، يقدم »دبي مول« مهرجان 
عرو�ص ال�شوارع، الذي يحظى ب�شعبيٍة كبرية، ويت�شمن جمموعًة مذهلًة من الأن�شطة الرفيهية والفعاليات وعرو�ص الأداء، خال الفرة 
من 9 اإىل 18 يناير 2020. و�شيكون »دبي مول« وجهًة مثالية للعرو�ص الكرنفالية وامل�شرحية التي �شي�شارك فيها اأكر من 20 فناناً عاملياً 
ح�شدوا العديد من اجلوائز املرموقة. و�شيكون الزوار على موعٍد مع عرو�ص ب�شرية �شخمة، واألعاب بهلوانية ومتاثيل حية، بالإ�شافة اإىل 
ار من كافة الأعمار.  و�شي�شت�شيف »دبي مول« يف ال� 12 من يناير، اأغلى ما�شة طبيعية يف  العرو�ص اجلوالة التي تنر البهجة يف قلوب الزونّ
ار يف رحلة مميزة يتعرفون خالها على فنون �شناعة الأملا�ص بكافة مراحلها. وي�شتمر املعر�ص  العامل، �شمن معر�ص الأملا�ص الذي ياأخذ الزونّ
ملدة 10 اأيام يف ممر الطابق الأول، وذلك بن ال�شاعة 10 �شباحاً و12 ظهراً.  و�شتتزين اأ�شقف املول طيلة فرة “»مهرجان دبي للت�شوق«، 
بالأنوار املبهرة التي متثل خلفيًة رائعة للتقاط ال�شور وم�شاركتها عرب مواقع التوا�شل الجتماعي، مبا يف ذلك اأنوار مياه املحيط املذهلة يف 
م فني مميز يتاألف من اأنوار بطول 300 مر على مم�شى الواجهة املائية، وهو الأول من نوعه  ار م�شاهدة جم�شنّ القاعة الرئي�شية. وميكن للزونّ

�لقرية �لعاملية ت�ست�سيف �لنجم 
ر�مي �سربي على م�سرحها �لرئي�سي

ا���ش��ت�����ش��اف��ت ال���ق���ري���ة ال��ع��امل��ي��ة اأح���د 
العامل،  يف  الثقافية  املنتزهات  اأه���م 
للثقافة  الأوىل  العائلية  وال��وج��ه��ة 
املنطقة،  يف  وال���رف���ي���ه  وال���ت�������ش���وق 
لإحياء  �شربي  رام��ي  ال�شاب  النجم 
على   2019 ل��ع��ام  الأخ�����ري  احل��ف��ل 
الأول  اأم�����ص  ي���وم   الرئي�شي  امل�����ش��رح 
اجلمعة والذي كان �شمن احتفالت 

الوجهة براأ�ص ال�شنة اجلديدة.
وق�����ام  رام����ي ����ش���ربي، ال����ذي يعترب 
م��ن اأ���ش��ه��ر جن���وم ال��غ��ن��اء يف الوطن 
ال��ع��رب��ي، ب��ت��اأدي��ة اأج��م��ل اأغ��ان��ي��ه على 
الغنائي  األ��ب��وم��ه  اأغ���اين  ذل��ك  يف  مب��ا  العاملية  القرية  يف  الرئي�شي  امل�شرح 
اجلديد »فارق معاك« الذي مت طرحه موؤخراً يف الأ�شواق العربية، وغريها. 
وميتلك �شربي خلفية مو�شيقية غنية، فهو خريج الأكادميية املو�شيقية يف 
م�شر وقد ا�شتهر يف بداياته بتلحن العديد من الأغنيات لعدد من النجوم 
العرب، قبل اأن يقرر الغناء مع اإطاق اأوىل اأغنياته مثل )حاول تن�شاين(

و)وبقابل نا�ص(. 

ر�سد خا�س للك�سوف �ل�سم�سي يف �أكادميية 
�ل�سارقة لعلوم وتكنولوجيا �لف�ساء و�لفلك

نظمت اأكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�شاء والفلك بجامعة ال�شارقة 
املا�شي(  ال�شم�شي اجلزئي يوم اخلمي�ص  ر�شد فلكي خا�ص لظاهرة )الك�شوف 
اأهمية يف �شعي  الفعالية ذات  الإم��ارات للف�شاء، وتعد هذه  بالتعاون مع وكالة 
املجتمع  عامة  بتوعية  والفلك  الف�شاء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�شارقة  اأكادميية 
الف�شاء  الفلكية وتطورات جمال علوم الف�شاء والفلك وقطاع  باأهم الظواهر 
والفلك  الف�شاء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�شارقة  اأكادميية  حتر�ص  كما  الإماراتي، 
على ا�شتخدام اأحدث اأجهزة الأكادميية ومر�شد ال�شارقة، حيث اأن الأكادميية 
والتي اأ�ش�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ورعاه-  اهلل  -حفظه  ال�شارقة  جامعة  ورئي�ص  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص 
البحثية  مب�شاريعه  الإم���ارات���ي  الف�شاء  ق��ط��اع  ي��دع��م  وط��ن��ي  ق��وم��ي  كم�شروع 
العلم  اإىل خدمة املجتمع من خال ن�شر  الف�شاء تهدف   وتطوير تكنولوجيا 
العلمية لدى الطلبة وهواة علوم  العملية  واملعرفة يف هذه املجالت، وتب�شيط 
الف�شاء والفلك، حيث ت�شتقبل الأكادميية الزوار مرتن من كل �شهر يف مر�شد 
ال�شارقة لروؤية مثل هذه الظواهر الفلكية ولر�شد خمتلف الأجرام ال�شماوية 
من كواكب وجنوم. ومت ر�شد الك�شوف بح�شور عدد كبري من الطلبة والباحثن 
تل�شكوبات  با�شتخدام  الك�شوف  مل�شاهدة  والفلك  الف�شاء  علوم  جم��ال  وه���واة 

ومناظري متخ�ش�شة. 

ريك�سو�س باب �لبحر 
يعني مديًر� عاًما جديًد�

 اأعلن فندق ريك�شو�ص  باب البحر 
وول��ذي��ر- ه��ور���ش��ت  ال�شيد  تعين 
جونز مديًرا عاًما ملن�شاأته الفاخرة 
ب��ج��زي��رة امل���رج���ان يف اإم�����ارة راأ����ص 

اخليمة،
وك��������ان وول�����ذي�����ر-ج�����ون�����ز اأمل�������اين 
املهنية  م�شريته  ب��داأ  قد  اجلن�شية 
عام 1983 بالعمل كنائٍب لرئي�ص 
ال��ط��ه��اة يف ف��ن��دق ري��ن��ا���ش��ان�����ص يف 
العديد  ذل��ك  بعد  �شغل  ثم  اأملانيا، 
من املنا�شب الإداري���ة  يف خمتلف 
فنادق ومنتجعات اأوروبا واملك�شيك 
وج����ن����وب �����ش����رق اآ����ش���ي���ا وال�������ش���رق 
تفوق  خ������ربًة  الأو������ش�����ط حم���ق���ًق���ا 
اإدارة وجهات  ع��اًم��ا يف جم��ال   42

ال�شيافة العاملية. 
وم����ن خ����ال امل��ن��ا���ش��ب الإداري�������ة 
عدٍد  ل���دى  �شغلها  ال��ت��ي  ال�����ش��اب��ق��ة 
م��ن اأه���م ال��ف��ن��ادق ال��ف��اخ��رة متكن 
جدارته  اإثبات  من  وولذير-جونز 

كقيادي ديناميكي حمرف.

»خمرج E88«.. عربات للماأكولت ومتاجر 
ت�سوق تفتح �أبو�بها للعائلة يف �لهو�ء �لطلق

للعام  ي�شت�شيفها  التي  والت�شوق  للماأكولت   )E88 )خم��رج  فعالية  توا�شل 
اأعداد  ا�شتقبال  بال�شارقة،  وامل���وؤمت���رات  للمنا�شبات  اجل��واه��ر  م��رك��ز  ال��ث��اين 
العائلية  باأجوائه  لا�شتمتاع  الدولة  اأنحاء  خمتلف  من  ال��زوار  من  متزايدة 
ون�شاطات  وامل�شروبات،  امل��اأك��ولت  اأ�شهى  من  وا�شعة  خيارات  بن  جتمع  التي 
الطبخ واحلرف  العمل حول فن  ور���ص  �شل�شلة من  تت�شمن  ترفيهية ممتعة 
اليدوية، اإىل جانب الأماكن املخ�ش�شة لألعاب الأطفال وامل�شممة وفق اأعلى 
معايري ال�شامة، مبا ي�شمن جلميع اأفراد العائلة جتربًة ترفيهية متكاملة. 

  حديقة �لإمار�ت للحيو�نات حتتفل 
مبو�سم �لأعياد بعرو�س �سائقة 

اأبوظبي عن  الباهية يف  الإم��ارات للحيوانات يف منطقة  اأعلنت حديقة 
عرو�شها املُغرية ملنح ال�شيوف والزوار جتربة ح�شرية ُمغايرة لاحتفال 
ن اجلميع  من التمتنّع بلحظات الإجازة ال�شاحرة  مبو�شم الأعياد. و�شيتمكنّ
مع اأروع الأوقات الرفيهية يف حديقة الإمارات للحيوانات، والتي حتمل  
الكثري من املرح جلميع اأفراد الأ�شرة. واأعد خرباء )املغامرة الربية( يف 
املُثرية  حديقة الإم��ارات للحيوانات برنامج احتفايل حافل بالفعاليات 

ال�شديقة لاأ�شرة. تتمتنّع حديقة الإمارات للحيوانات مبوقع ا�شراتيجي على بعد 10 دقائق فقط 
زة باأماكن اإقامة فاخرة، مما يجعلها املكان املثايل لق�شاء اليوم الذي حتلمون به  من جزيرة يا�ص وجُمهنّ
و اإقامة ل تن�شى. ومع الطق�ص الرائع يف هذه الفرة من ال�شنة، فمن الأف�شل ا�شتن�شاق بع�ص الهواء 

ف على طرٍق مل�شاعدة اململكة احليوانية.  النقي وتكوين �شداقات مع احليوانات ذات الفراء والتعرنّ

ت�صتقطب اأكرث من 15،000 م�صاركة �صنويًا

م�سرف مول يطلق م�سابقة �كت�ساف �ملو�هب  �لنا�سئة » تالنتوجلي 2020«

�ستوديو »�م �ربيان بالز�« يبتكر �سجرة ميالد �سديقة للبيئة

�حتفالت ُمّيزة ليلة 
ر�أ�س �ل�سنة يف »ق�سر �لإمار�ت«

 اأعلن فندق )ق�شر الإمارات(، عن اإمتام ا�شتعدادته ل�شتقبال العام اجلديد 
ليحظى كافة ال�شيوف باأم�شية �شاحرة ل ُتن�شى جتمع بن اأ�شهى املاأكولت 
، مع فر�شة فريدة ل مُيكن تفويتها  لة لدى اجلميع والرفيه احلينّ املُف�شنّ
العام  حللول  التنازيل  العدنّ  انتهاء   عند  املُذهلة  النارية  الألعاب  ملُ�شاهدة 
اجلديد. وميكن لل�شيوف اأن يتوقعوا عبورهم يف رحلة من املُتعات احل�شية 
التي ُيغلنّفها الإ�شراف خال الحتفال بليلة راأ�ص ال�شنة مع جمموعة من 
الق�شر(،  )باربكيو  الفاخرة  الق�شر  مطاعم  يف  الذوقية  التجارب  اأف�شل 
�شتجعل من هذه  والتي  برا�شريي(،  فاندوم  و )لو  )ال�شياد(، )ميزالونا( 

الأم�شية الرائعة جتربة ل ُتن�شى.

ال��دورات الإلكرونية من درو�ٍص 
واختباراٍت ق�شرية تتيح لأع�شاء 
مكان  اأي  يف  التعلم  العمل  فريق 
وزم�����ان. وع��ن��د اإك���م���ال ال�����دورات 
يح�شل  ب����ن����ج����اح،  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
متكنه  توؤكد  �شهادة  على  املتلقي 

يف امل��ئ��ة م��ن��ه��ا غ���ري ق��اب��ل لإع����ادة 
التدوير، لذا اتخذ فريق النظافة 
الهادفة  اخل��ط��وة  ه��ذه  والتقنين 
امل��ي��اه غري  لا�شتفادة م��ن ع��ب��وات 
التدوير يف �شناعة  القابلة لإعادة 

احرافية  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  م���ن 
م���ع معايري  ت��ت��م��ا���ش��ى  م��ت��ط��ورة 
جمموعة فنادق ومنتجعات جنة 

العالية. 
ومن جانبه، قال ال�شيد ريت�شارد 
التنفيذي  ال����رئ����ي���������ص  ح���������داد 

ع��م��ل ف��ن��ي ج��م��ي��ل وم��ت��ق��ن يعرب 
بيئة  على  باحلفاظ  التزامنا  ع��ن 
م�����ش��ت��دام��ة واح��ت��ف��ائ��ن��ا ب��اأي��ام عيد 

املياد املجيدة«.
واأ�شافت: “ يحر�ص فندق �شتوديو 

  اأعلنت جمموعة فنادق ومنتجعات 
الرائدة  التجارية  العامة  جنة، 
يف  ال��ف��اخ��رة  ال�شيافة  جم���ال  يف 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
 »Typsy« من�شة  م��ع  تعاونها 
ال���ع���ام���ل���ن يف جم���ال  ل���ت���دري���ب 
مهارات  تعزيز  بهدف  ال�شيافة. 
ممتعة  بطريقة  فريقها  اأع�شاء 
 »Typsy« توفر  حيث  وفعالة، 
تطبيقها اخلا�ص عرب احلوا�شيب 
والهواتف  ال��ل��وح��ي��ة  والأج����ه����زة 

النقالة.
دورًة   500 ي��ف��وق  م���ا  ف��ب��وج��ود 
والتي  ال�������ش���ي���اف���ة  جم�������الت  يف 
تت�شمن الإدارة ، خدمة العماء 
التدريب  هذا  ي�شاهم  املطاعم،  و 
الإلكروين يف متكن فريق عمل 
جمموعة فنادق ومنتجعات جنة 
ال�شيحات  اأح�����دث  م��واك��ب��ة  م���ن 
يت�شم  ال���ذي  ال�شيافة  جم��ال  يف 
ب�شرعة التطور والتغري. وتتاألف 

اربيان  )ام  �شتوديو   ف��ن��دق  ابتكر 
بازا( الفندق املعا�شر بت�شاميمه 
�شديقة  مياد  �شجرة  ال�شبابية، 
عبوة   1200 م��ن  مكونة  للبيئة 
م��ي��اه م�����ش��ت��ع��م��ل��ة، حم��ق��ًق��ا بذلك 
بيئة  ع���ل���ى  ب���احل���ف���اظ  ال����ت����زام����ه 
م�����ش��ت��دام��ة ب����اإع����ادة ت���دوي���ر امل����واد 
حماية  يف  وامل�شاهمة  البا�شتيكة 
الفكرة  وابتكر  ال�شجرية.  ال��روة 
فريق النظافة والتقنين يف فندق 
اربيان بازا( وعملوا  )ام  �شتوديو 
ا�شتغرق  حيث  معا  تنفيذها  على 
املياد �شهًرا كامًا  جتهيز �شجرة 
لتبدو مبنظر براق وملفت يوحي 
باأجواء الربد والثلج وعيد املياد. 
���ش��دي��اق، املدير  اأور����ش���ول  وق��ال��ت 
اربيان  ام  �شتوديو  فندق  يف  ال��ع��ام 
“ي�شتخدم كل فرد العديد  ب��ازا: 
�شنوًيا  البا�شتيكية  العبوات  من 
عبوة  مليون  م��ن  اأك���ر  بيع  وي��ت��م 
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افتتاحه على  ب��ازا منذ  اربيان  ام 
ج��ع��ل ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة ج����زًءا 
اليومية  ون�شاطاته  عملياته  م��ن 
بيوم  احتفائنا  يف  ذل���ك  وج�����ش��دن��ا 

املياد بطريقة مبتكرة«.

 »Typsy« جمموعة فنادق ومنتجعات جنة تعلن �سر�كتها مع
ال�شدد:  بهذا  معلًقا  للمجموعة 
لتحقيق  ����ش���ع���ي���ن���ا  م�����ن  ك�����ج�����زٍء 
�شيوفنا  م����ن����ح  وه�������و  ه����دف����ن����ا 
اأعلى  وف����ق  اح���راف���ي���ة  خ���دم���ات 
املعايري، تعاونت جمموعة فنادق 
 »Typsy« مع  جنة  ومنتجعات 
وتعزيز  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ل��ت��دري��ب 
فعالة  بطريقة  املهنية  م��ه��ارات��ه 

ملنح �شيوفنا التزاما عاملًيا.  
ثوملين�شون،   فيلي�شيتي  وق��ال��ت 
ملن�شة  الإق����ل����ي����م����ي����ة  امل�������دي�������رة 
الأو�شط  ال�شرق  يف   »Typsy«
 »Typsy« ت��ف��خ��ر  واأف��ري��ق��ي��ا: 
فنادق  مب��ج��م��وع��ة  ب��ال��رح��ي��ب 
ومنتجعات جنة يف جمتمعها. اإن 
حمور اهتماماتنا هو التعاون مع 
الإمارات  دول��ة  يف  ال�شركات  اأه��م 
وامل��ه��ت��م��ة ب��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��ا يف 
اأع�شاء  ومب��ن��ح  ال�شيافة  جم��ال 
فر�ص  م��ن  امل��زي��د  عملها  ف��ري��ق 

التعلم. 



ع�سية �لكري�سما�س.. معجزة حتدث لنادلة 
ا�شتنفدت  ك��ان��ت  الأم��ريك��ي��ة  ف��ل��وري��دا  م��ن ولي���ة  ن��ادل��ة  ح�شلت 
قيمته  بق�شي�ص  على  �شيارتها،  اإ�شاح  بغية  البنكي  ح�شابها  للتو 
اأبلغتهما  زوج��ن  من  )كري�شما�ص(  املياد  عيد  ع�شية  دولر  األفا 
بايو  لينيت  الأمريكية وتدعى  النادلة  املالية. وقالت  مب�شكاتها 

اإن الزوجن تركا لها �شيكا باملبلغ على نحو مفاجئ، الثاثاء.
واأنفقت بايو ال�شهر املا�شي األفي دولر على اإ�شاح �شيارتها، واأثري 

املو�شوع يف حمادثة مع الزوجن قبل ب�شعة اأ�شابيع.
وعندما عاد الزوجان لتناول الع�شاء ع�شية الكري�شما�ص تركا لها 
�شعيد،  مياد  "عيد  مفادها  ر�شالة  جانب  اإىل  كبق�شي�ص،  ال�شيك 

ا�شتعيدي مدخراتك. ليباركك الرب".
بدءا  "عندما  "دبليو تي يف تي" التلفزيونية،  بايو ملحطة  وقالت 
يف اخلروج والتقطت ال�شيك، بداأت البكاء، وهو بداأ يف البكاء وهي 

اأي�شا. وكان الأمر مده�شا متاما".
اأ�شرتها  لأف���راد  ه��داي��ا  ���ش��راء  بايو  ا�شتطاعت  البق�شي�ص،  بف�شل 

واأ�شدقائها، وقالت "اإنها معجزة عيد املياد بالن�شبة يل".

يحتفظ ب�سخرة قيمتها �أكرث من �لذهب
التي  غولدفيلدز  مبنطقة  ماريبورو  يف  �شخرة،  على  رج��ل  عر 
اأ�شراليا  يف  ال��ذه��ب  ع��ن  البحث  عمليات  ت��زاي��د  خ��ال  ا�شتهرت 
بالقرن التا�شع ع�شر، واحتفظ بها ل�شنوات معتقدا اأنها حتتوي على 
ذهب بداخلها. وخال هذه ال�شنوات، حاول الرجل بكل ال�شبل اأن 
يفتح ال�شخرة اأو يك�شرها اأو يحدث �شقا فيها، م�شتخدما من�شارا 
�شخريا ومثقابا ومادة حم�شية ومطرقة ثقيلة، لكنه مل ينجح يف 
اأن ال�شخرة ال�شلبة لي�شت ذهبا  اأيقن ديفيد هول  ذلك. وعندما 
عادية  �شخرة  لي�شت  اأن��ه��ا  لحقا  تبن  ال��ذه��ب،  على  حتتوي  ول 

واأنها لي�شت من الأر�ص، واإمنا من الف�شاء.
وكانت ال�شخرة حمراء اللون، التي عر عليها عام 2015، ثقيلة، 
اأنها  ليكت�شف  عليها،  للتعرف  ملبورن  متحف  اإىل  ه��ول  فاأخذها 
اأي  ال��ذه��ب،  ن��درة م��ن  اأك��ر  ع��ب��ارة ع��ن نيزك يحتوي على �شيء 
النظام ال�شم�شي"، وفقا ملوقع  تكون  منذ  معدنية  مطر  "قطرات 
النا�ص  ويجلب  العلمية.  بالأخبار  املتخ�ش�ص  األريت"  "�شاين�ص 
تكون  اأن  اأم��ل  على  ال��وق��ت،  ط��وال  ملبورن  متحف  اإىل  ال�شخور 
ديرموت  املتحف  يف  اجليولوجيا  علماء  مهمة  اأن  غ��ري  ن��ي��ازك، 
هرني وبيل بري�ص اأن يخذلوهم بلطف، فمن بن اآلف ال�شخور 
اكت�شاف  يتم  مل  املتحف،  يف  عاما   37 خ��ال  العاملان  در�شها  التي 
اإل نيزكن. ويف اللحظة التي اأح�شر فيها هول �شخرته للمتحف، 

داخل حقيبة ظهر، بدت على عاملي اجليولوجيا احلما�شة.

غر�مة كبرية على ماكدونالدز
امل�شغلة  ال�شركة  اخلمي�ص،  ب��ريو،  يف  العمل  مراقبة  هيئة  غرمت 
ملطاعم "ماكدونالدز" يف الباد 254 األف دولر، بعد وفاة اثنن 
�شابقا  وردت  معلومات  بعد  التغرمي  خ��رب  وج��اء  موظفيها.  م��ن 
اإجراء  بهدف  الباد  "ماكدونالدز" يف  مطاعم  �شبكة  تعليق  عن 
حت��ق��ي��ق يف م��اب�����ش��ات وف����اة اث��ن��ن م��ن ع��ام��ل��ي��ه��ا، ه��م��ا كارلو�ص 
 18( ب��ورا���ص  اأنتونيا  األك�شاندرا  وزوج��ت��ه  عاما(   19( غابرييل 
بتنظيف  قيامهما  اأثناء  بالكهرباء  �شعقا  م�شرعهما  لقيا  عاما( 

مطبخ اأحد مطاعم ماكدونالدز يف 15 دي�شمرب اجلاري.
مطعما،   29 ت�شغل  التي  ال�شركة،  اأن  الهيئة  ن�شرته  بيان  وذك��ر 
ارت��ك��ب��ت 6 خم��ال��ف��ات ج��دي��ة ل��ق��واع��د الأم�����ان وح��م��اي��ة �شامة 

املوظفن، ما اأدى اإىل احلادث.
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نا�سا ت�ستعد لأخذ عينات من حفريات من �ملريخ 
املقبل  العام  يف  رحلة  بدء  قبل  متجولة  مركبة  ا�شتكمال  من  الأمريكية)نا�شا(  والف�شاء  الطريان  اإدارة  اقربت 
اإىل  ب�شر  نا�شا لإر�شال  بها  الأ�شا�ص ملهمة تقوم  املريخ وو�شع  �شابقة على �شطح  اأدل��ة على وجود حياة  للبحث عن 
ا�شم ر�شمي لها يف بداية العام املقبل.  اختيار  �شيتم  اأعماق الف�شاء. وعر�شت نا�شا مركبتها "املريخ 2020" والتي 
و�شر�شل نا�شا يف فرباير �شباط تلك املركبة املتجولة اإىل مركز كنيدي الف�شائي بولية فلوريدا حيث �شيتم جتميع 
اأجزائها الثاثة ب�شكل كامل. و�شتطلق نا�شا تلك املركبة املتجولة يف يوليو- متوز اإىل قاع بحرية جافة يف املريخ 
اأكرب من جزيرة مانهاتن. وفور هبوطها على �شطح املريخ يف فرباير �شباط 2021 �شتقوم املركبة ذات العجات 
الأربع والتي متاثل حجم �شيارة بتجريف قاع جيزيرو كرير باملريخ وهي حفرة يبلغ عمقها 250 مرا ويعتقد اأنها 
كانت بحرية بحجم بحرية تاهو بالوليات املتحدة. ومن املعتقد اأن هذه احلفرة بها قدر كبري من الروا�شب البكر 

التي يبلغ عمرها نحو 3.5 مليار �شنة والتي ياأمل العلماء اأن حتوي حفريات عن حياة املريخ.
اأننا نبحث عن م�شتويات  "مع ذلك فال�شعوبة هي  2020 لرويرز  املريخ  وقال مات وال���ص نائب مدير م�شروع 

�شئيلة من املواد الكيماوية ترجع ملليارات ال�شنن يف املريخ".
باإعادتها  امل�شتقبل  يف  اإطاقها  نا�شا  تعتزم  ف�شاء  مركبة  �شتقوم  الربة  من  عينة   30 املتجولة  املركبة  و�شتجمع 
"مبجرد توافر جمموعة كافية لدينا �شن�شعها على الأر�ص و�شتاأتي بعثة اأخرى، ناأمل  اإىل الأر�ص. وقال وال�ص 

باإطاقها يف 2026، وتهبط على ال�شطح وجتمع تلك العينات وت�شعها يف �شاروخ ب�شكل اأ�شا�شي".
ومل ي�شبق مطلقا للب�شر اإعادة عينات روا�شب من املريخ.
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غوغل تك�سف عن ميزة بحث جديدة خا�سة بالفعاليات
ال��ق��ري��ب��ة من  ال��ب��ح��ث ع��ن الأح������داث  "غوغل" ع��ن م��ي��زة  ���ش��رك��ة  ك�شفت 

امل�شتخدم، والتي تظهر الأحداث والفعاليات القريبة ومواعيدها.
واأو�شحت ال�شركة الأمريكية اأنه عند اإدخال عبارة Events near me يف 
نطاق البحث، تظهر �شفحة فرعية تت�شمن الأحداث والفعاليات القريبة 
ومواعيدها، ومعلومات متعلقة مثل التذاكر وكيفية احل�شور، كما ميكن 
تخ�شي�ص البحث ب�شكل اأكرب عن طريق كتابة كلمات مثل حفلة مو�شيقية 
قائمة  ال�شفلي  اجلانب  على  ويوجد  موؤمتر.  اأو  مهرجان  اأو  م�شرحية  اأو 
قابلة للتمرير تت�شمن الأحداث، التي مت التو�شل اإليها يف املحيط القريب 
اليمن  وعلى  �شغرية.  و���ش��ورة  موجز  و�شف  ذل��ك  يف  مبا  امل�شتخدم،  من 
والروابط،  احلدث  موقع  حول  ومعلومات  غوغل  خلرائط  معاينة  توجد 
ويف  التذاكر.  على  احل�شول  كيفية  مثل  املهمة  البيانات  بع�ص  تقدم  التي 
اأق�شى ي�شار ال�شفحة توجد قائمة ميكن ا�شتخدامها لفلرة نوع الأحداث، 
كاأن يتم البحث عن الأحداث املجانية. ويتم ا�شتقبال اقراحات �شخ�شية 
يف حال النقر على For me، وميكن تغيري فرة البحث من today اإىل 
احلافة  ط��ول  على  جممعة  تبويب  ع��ام��ات  با�شتخدام   next month

العلوي من ال�شفحة، ح�شبما نقلت وكالة الأنباء الأملانية.

�لطريقة �ملثلى ل�سحن هاتفك �ملحمول
يلجاأ كثريون ل�شحن هاتفهم املحمول طوال الليل، لكن اخلرباء يحذرون 

من ذلك لأنه يقلل من عمر البطارية.
الأملانية  ال���ش��ت�����ش��ارات  ل�شركة  الإداري  امل��دي��ر  ���ش��ول��ت،  دومينيك  وي��ق��ول 
ال��ل��ي��ل، وتركته  ه��ات��ف��ك ط����وال  ���ش��ح��ن��ت  "اإذا  ال��ب��ط��اري��ات:  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
% من ال�شحن، فهذا ي�شرع من �شيخوخة   100 اأن ي�شل اإىل  �شاعات بعد 

البطارية".
و يف الواقع، مع تقدم عمر بطارية الليثيوم اأيون، يتغري تركيبها الكيماوي، 

وت�شبح اأقل كفاءة يف تخزين الطاقة وتو�شيلها اإىل جهازك.
و ل �شك اأن جلميع بطاريات الليثيوم اأيون عمر افرا�شي حمدود ل ميكن 

جتاوزه.
%، ورف��ع اجلهاز عن   100 اأق��ل من  اإىل  البطارية  ب�شحن  �شولت  وين�شح 
على  للحفاظ  الليل،  ط��وال  ي�شحن  تركه  عن  والمتناع  مبا�شرة،  ال�شحن 

البطارية لوقت اأطول.
اأن  يف�شل  ال��وق��ت،  لبع�ص  ا�شتخدام  دون  هاتفك  لتخزين  خططت  واإذا 
النطاق الأف�شل ملنع تلف  %، وهو  30 و50  البطارية بن  ي��راوح �شحن 

بطارية الليثيوم اأيون، بح�شب "مريور" الربيطانية.

�لدوقة كيت ميدلتون 
ت�سيد باأهمية �لقابالت 
وجهت كيت ميدلتون زوجة الأمري 
مفتوحا  خطابا  وليام  الربيطاين 
ل�شكر القابات يف بادها قائلة اإن 
عملهن على قدر كبري من الأهمية 
ويدفع اإىل التوا�شع، وذلك بعد اأن 
اأي���ام يف زي���ارات لق�شم  ق�شت ع��دة 

الولدة يف م�شت�شفى.
البالغة من  وق�شت دوقة كمربدج 
لثاثة  اأم  وه��ي  ع��ام��ا،   37 العمر 
اأط��ف��ال ه��م ج���ورج )���ش��ت �شنوات( 
ولوي�ص  �شنوات(  )اأرب��ع  وت�شارلوت 
)�شنة واحدة(، وقتا ال�شهر املا�شي 
بجنوب  كينج�شتون  م�شت�شفى  يف 
رافقت خاله قابات  غرب لندن 
زياراتهن  ويف  اليومي  عملهن  يف 
"لقد  الر�شالة  يف  وكتبت  املنزلية. 
اأولين  ال��ت��ي  بالثقة  ح��ق��ا  ت��اأث��رت 
اإي��اه��ا ال��ن��ا���ص م��ن خ��ال م�شاركة 
خ���ربات���ه���م م���ع���ي وال���ت���ع���ب���ري عن 

خماوفهم ب�شراحة".
كما زارت الدوقة عيادات واأق�شاما 

للرعاية ما بعد الولدة.
وكتبت يف اخلطاب "اأيا كان املكان.. 
اأده�شني با�شتمرار التعاطف الذي 
الوقت  معهن  ق�شيت  م��ن  اأب��دت��ه 
واأخ��اق��ي��ات ال��ع��م��ل امل��ذه��ل��ة التي 
املهنة  تلك  عن  نيابة  بها  حتلينت 

باأكملها".
وتابعت قائلة "تقفن بجوار الن�شاء 
وت�شهدن  حل��ظ��ات��ه��ن  اأ����ش���ع���ف  يف 
ت�شوره  واأمل��ا وفرحا ل ميكن  ق��وة 
يوميا". وقالت اإنها خ�ش�شت قدرا 
كبريا من عملها للمراحل الأوىل 
احلمل  م���ن���ذ  اأي  ال���ط���ف���ول���ة  م����ن 
وح��ت��ى ال�����ش��ن��وات اخل��م�����ص الأوىل 

من عمر املولود.

�إتاحة �لو�سع 
�لد�كن يف و�ت�س �آب 
يف  ال��داك��ن  الو�شع  ميزة  اأ�شبحت 
تطبيق وات�ص اآب جاهزة لاإ�شدار 
لكن  "اأندرويد"،  ت�شغيل  ل��ن��ظ��ام 
انتظار  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ن،  لبع�ص 
ظهورها ب�شكل ر�شمي يف نظام "اآي 
تتبع ميزات  اإ�ص"، ح�شب موقع  اأو 
يف   ،"WABetaInfo" اآب  وات�ص 
ال�شركة  م���ن  ر���ش��م��ي  ���ش��م��ت  ظ���ل 
ميزة  و�شممت  للتطبيق.  املطورة 
ل��ت��ق��ل��ي��ل �شطوع  ال���داك���ن  ال��و���ش��ع 
ذات  اخللفية  ب��ا���ش��ت��ب��دال  ال�شا�شة 
الألوان الفاحتة وفقاعات الر�شائل 
الو�شع  وي�����ش��ه��ل  اأغ���م���ق،  ب����األ����وان 
عند  الر�شائل  مع  التعامل  الداكن 
الإ�شاءة املنخف�شة، كما متنع امليزة 
البطارية،  ا�شتنزاف  من  التطبيق 
وفق موقع البوابة العربية لاأخبار 

التقنية، اليوم اخلمي�ص.

�سرق بنكًا و�ألقى بالأمو�ل يف �لهو�ء      
قام ب�شرقة بنك وبداأ يف اإلقاء املال من احلقيبة يف جميع 
"مريي كري�شما�ص"  اأنحاء املكان ليلتقطها املارة �شائحاً 

عيد مياد جميد. قبل اأن تعتقله ال�شرطة.
الإع�����ام يف ولي����ة كولورادو  ال�����ش��رط��ة وو���ش��ائ��ل  ق��ال��ت 
الأمريكية اإنه مت القب�ص  على رجل ذي حلية، لتهامه 
امل�شروقة على  الأم��وال  واإلقاء  بنك يف كولورادو  ب�شرقة 
املارة يف الهواء �شائحاً "عيد مياد �شعيد". وذكر تقرير 
 65( اأوليفر  واي��ن  ديفيد  على  القب�ص  اأن��ه مت  لل�شرطة 
ا�شتهدف  ب��ع��دم��ا  ال��ق��ري��ب،  �شتاربك�ص  مقهى  يف  ع��ام��اً( 
بعد ظهر الثنن  اأكادميياً يف كولورادو �شربينغ�ص  بنكاً 
املا�شي. واأ�شافت ال�شرطة اأن امل�شتبه به "هدد با�شتخدام 
يتم  مل  نقدياً  مبلغاً  حوزته  ويف  البنك  وت��رك  �شاح" 
مبتحدث  الت�شال  الفور  على  يت�شن  ومل  عنه.  الك�شف 
با�شم ال�شرطة للح�شول على تعليق، لكن حمطة "كيه.

كيه.تي.يف" التلفزيونية يف كولورادو �شربينغ�ص، قالت اإن 
�شاهد العيان ديون با�شكال قال اإن اأوليفر خرج من البنك 
اأنحاء املكان". ونقلت املحطة  "يف جميع  واألقى الأم��وال 
عن با�شكال قوله "بداأ يف اإلقاء املال من احلقيبة )قبل اأن 
ي�شيح قائًا( عيد مياد �شعيد". وقال با�شكال للمحطة 
واأع��ادوه��ا للبنك، يف حن  النقود  امل��ارة جمعوا بع�ص  اإن 
توجه اأوليفر اإىل مقهى �شتاربك�ص وجل�ص وكان فيما يبدو 
ينتظر اإلقاء ال�شرطة القب�ص عليه. ونقلت �شحيفة دنفر 
بو�شت عن ال�شرطة قولها اإن "اآلف الدولرات" ماتزال 
ا�شتخدام  اإ�شارة على  اأية  اأنه ل توجد  مفقودة، واأ�شافت 

اأوليفر �شاحاً خال عملية ال�شرقة.

�سلحفاة معمرة ت�سببت بحريق منزيل
اإنقاذ �شلحفاة، تبلغ من العمر  متكن رجال الإطفاء من 
اإ�شك�ص يف  ان��دل��ع مبنزل مبنطقة  م��ن حريق  ع��ام��ا،   45
بريطانيا، بعد �شماع اجلريان جر�ص الإن��ذار، والت�شال 
بق�شم ال���ط���وارئ. وق��ال��ت دائ����رة الإط���ف���اء والإن���ق���اذ يف 
مقاطعة اإ�شك�ص، اإن اجلريان اأبلغوهم ب�شماع جر�ص اإنذار 
الدخان ينطلق من منزل جماور، فعملوا على الفور على 
يف  احلريق  احتواء  ومت  املوقف،  واأن��ق��ذوا  النريان  اإطفاء 

غرفة واحدة، كما اأنقذوا �شلحفاة.
اإطفاء غريت دومنوو،  املراقبة يف حمطة  واأو�شح مدير 
اإ�شك�ص  اندلع يف منزل مبقاطعة  اأن حريقا  وي��ن،  غ��اري 
اأن  بعد  ب��داأ  احل��ري��ق  اإن  وق��ال  م�شاء.   4:50 ال�شاعة  يف 
ارتطمت ال�شلحفاة مب�شباح حراري و�شقط على فرا�شها، 
وا�شتعلت النريان فيه ثم يف الغرفة، عندما انطلق جر�ص 
اأهمية  "يو�شح هذا احلادث مدى  الإن��ذار. واأ�شاف وين 
وج��ود اأج��ه��زة اإن���ذار ال��دخ��ان على م�شتوى امل��ن��زل، حتى 
لو مل يكن اأحد فيه، ف�شوف ينبه اأي �شخ�ص قريب من 
اأول عامة ل�شتعال النار. كان لهذه ال�شلحفاة يوم عيد 
مياد وكانت حمظوظة للغاية، فهي تبلغ من العمر 45 
عاما، وناأمل اأن تعي�ص حياة مديدة و�شعيدة بف�شل اأجهزة 
"اإندبندنت"  �شحيفة  نقلت  ح�شبما  الدخان"،  اإن����ذار 

الربيطانية.
ي�شار اإىل اأن �شلحفاة لفتت موؤخرا انتباه خدمات الطوارئ 

يف اأملانيا اأثناء حماولتها عبور طريق مزدحم.
70 عاما،  اأن��ه ك��ان بعمر  واأج��رب احل��ي��وان، ال��ذي ُيعتقد 
�شائقي ال�شيارات على ال�شغط على مكابحهم، مما ت�شبب 

يف حدوث فو�شى على الطريق. كوال �صغري ي�صرب املياه من راكب دراجة اأثناء موجة حارة �صديدة �صربت املنطقة، يف اأديليد، جنوب اأ�صرتاليا. رويرتز

ما �سبب خطورة �إقالع 
وهبوط �لطائر�ت؟

ربط  ع���ادة  امل�شافرين  م��ن  ُيطلب 
حزام الأمان واللتزام مبقاعدهم 
خ���ال الإق�����اع وال��ه��ب��وط، نظراً 
خل���ط���ورة ه���ات���ن امل��رح��ل��ت��ن من 

الرحلة.
يقول اخلرباء اإن عمليتي الإقاع 
زمنية  فرة  ت�شتغرقان  والهبوط 
الكلي  ب��ال��زم��ن  م��ق��ارن��ة  ب�����ش��ي��ط��ة 
اأي  ح������دوث  ح�����ال  ويف  ل���ل���رح���ل���ة، 
الكثري من  الطيار  خلل، ل ميلك 
اخليارات لتعديل امل�شار اأو اإ�شاح 

اأي عطل طارئ.
بوينغ،  �شركة  اإح�شائيات  وت�شري 
% من ح��وادث حتطم   49 اأن  اإىل 
ال��ط��ائ��رة، حت��دث خ��ال مرحلتي 
الإق�������اع وال���ه���ب���وط، مم���ا يجعل 
الرحلة،  م����ن  اجل�����زاأي�����ن  ه���ذي���ن 
الأخ���ط���ر ع��ل��ى الإط�������اق، ويجب 
ت����وخ����ي اأك��������رب ق������در م�����ن احل�����ذر 
خالهما، بح�شب �شحيفة بيزن�ص 

اإن�شايدر الأمريكية.
 30 م��ن  ع���ادة  الإق����اع  وي�شتغرق 
اإىل 35 ثانية، فاإذا تعطل املحرك 
هناك  تكون  فلن  املرحلة،  ه��ذه  يف 
اأو  فر�شة لدى الطاقم لإ�شاحه 
ويجب  امل�شكلة،  ه��ذه  مع  التعامل 
اإذا  فيما  ب�شرعة،  الطيار  يقرر  اأن 
يحاول  اأو  الإق�����اع،  �شيتابع  ك���ان 

العودة بالطائرة اإىل الأر�ص.
وتنطلق الطائرة ب�شرعة تزيد عن 
يعني  مم��ا  ال�شاعة،  يف  ميًا   100
م��ن جديد  ال��ه��ب��وط  اأن حم��اول��ة 
�شتكون حمفوفة مبخاطر كبرية، 
تنتهي  اأن  مي��ك��ن  الأرج������ح  وع��ل��ى 

بتحطم الطائرة.

�أف�سل وجهات �سياحية �أوروبية يف 2020
يف بداية كل عام جديد، ي�شعى ال�شياح عادة للبحث عن اأف�شل 
الوجهات ال�شياحية التي ميكن زيارتها وال�شتمتاع باإجازة 
مميزة فيها. وتعد القارة الأوروبية، اإحدى اأغنى اخليارات 
ال�شياحية. وقد اأورد موقع بيزن�ص اإن�شايدر، قائمة باأف�شل 
لت�شنيف  2020 وفقاً  اأوروب��ا لعام  الوجهات ال�شياحية يف 

النحو التايل:   على  تريجر" العاملي،  اند  "ترافيل 
براثها  املذهل  املدينة  )هنغاريا(:تتميز  املجر  بوداب�شت، 
له  مثيل  ل  مزيجاً  توفر  فهي  الغني،  والتاريخي  املعماري 
ومناظر  احل��راري��ة  املياه  وم��زاي��ا  الطهو  وف��ن  الثقافة  من 
اأف�شل  لي�شت فقط  ال��دان��وب  نهر  ل��وؤل��وؤة  ال��ع��امل��ي.  ال���راث 
وجهة اأوروبية، بل هي اأي�شاً واحدة من اأجمل املدن واأكرها 

اأماناً يف العامل. 
اأنحاء  امل�شافرين من جميع  براغا  الربتغال:جتذب  براغا، 
واحدة  ���ش��اع��ة  م�شافة  تبعد  ال��ت��ي  ب��راغ��ا  وت��ع��ت��رب  ال��ع��امل. 
ومليئة  وجذابة  رائعة  مدينة  بورتو،  مدينة  من  بالقطار 
ودود  جو  يف  الربتغال  يف  ما  اأف�شل  املدينة  تقدم  باحلياة. 
ودافئ. وميكن لل�شياح التجول يف �شوارع الت�شوق، والتمتع 
اأو ق�شاء عطلة رومن�شية يف  بجمال الكاتدرائية القوطية، 

حديقة �شانتا باربرا العامة. 

من  اإي�����ش��ول  مونتي  اإيطاليا:يعترب  اي�����ش��ول،  مونتي  جبل 
اإيطاليا، ويطل هذا اجلبل على بحرية  اأجمل الوجهات يف 
كري�شتو. وميكن  مثل  الفنانن  الكثري من  األهمت  �شاحرة 
ل��ل�����ش��ي��اح ال��ق��ي��ام ب��ال��ع��دي��د م���ن ال��ن�����ش��اط��ات يف ه���ذا املوقع 
املحلية،  احل��رف  واكت�شاف  التنزه،  مثل  املميز،  ال�شياحي 

و�شيد ال�شمك. 
اأكر  من  واح��دة  اكت�شاف  يف  ترغب  كنت  فرن�شا:اإذا  ميتز، 
املكان  ه��ي  ميتز  فمدينة  فرن�شا،  يف  الع�شرية  ال��وج��ه��ات 
بعد  على  لفرن�شا  ال�شرقي  ال�شمال  يف  ميتز  تقع  املنا�شب. 
مدينة  وه���ي  ب��ال��ق��ط��ار،  ب��اري�����ص  م���ن  ف��ق��ط  دق��ي��ق��ة   82
مثالية لق�شاء عطلة ق�شرية. مزيجها من �شوارع الت�شوق 
احليوية وامل�شي على �شفاف النهر يجعلها مثالية للم�شاة 
وراكبي الدراجات والأ�شخا�ص الذين يبحثون عن الت�شلية 
من  ج��زءاً  للعائلة  ال�شديقة  احلدائق  وتعد  وال�شرخاء. 

اأ�شلوب حياة املدينة. 
اإذ  مت��ي��زاً،  الإ�شبانية  امل��دن  اأك��ر  من  اإ�شبانيا:ملقة  ملقة، 
القدمي،  التاريخي  امل��رك��ز  اأزق���ة  يف  التجول  لل�شياح  ميكن 
اأو الت�شوق  وال�شتمتاع بهواء البحر املنع�ص على الأر�شفة، 

يف املارينا. 

غوميز تك�سف كيف ق�ست 
عيد �مليالد 

املجيد  املياد  عيدد  ليلة  اأم�شت  كيف  غوميز   العاملية  �شيلينا  النجمة  ك�شفت 
حيث ن�شرت �شوراً لها وهي توقع على 4000 ن�شخة من األبومها القادم الذي 
يحمل عنوان Rare. النجمة البالغة من العمر 27 عاماً، عايدت حمبيها يف 
عيد املياد املجيد وذكرت اأنها �شتوقع اأي�شاً 6000 ن�شخة اإ�شافية، وك�شفت اأنها 

�شتطلق الألبوم يف 10 كانون الثاين-يناير.
وكانت �شيلينا قد ك�شفت �شابقاً عن عدد من املوا�شفات التي يجب اأن تتواجد 
يحاول  ل  �شخ�ص  مواعدة  تريد  اأنها  واأو�شحت  امل�شتقبلي  حياتها  �شريك  يف 
"خم�ص  اإخفاء نواياه احلقيقية، لأنها عادة ما تدرك ما يريده الآخ��رون بعد 
ثوان فقط" من احلديث معهم فهي تبحث عن �شريك حياة �شادق ي�شتطيع اأن 

ي�شعدها واأن يتعامل معها بطريقة طبيعية.


