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الإمارات تطلق حملة �شحية �شاملة 
ملكافحة الأوبئة يف ال�شاحل الغربي اليمني

•• عدن -وام:

 2020 العام  اإط��ال��ة  مع  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأطلقت 
الغربي  ال�ساحل  وم��دي��ري��ات  مب��دن  الأوب��ئ��ة  ملكافحة  وا�سعة  حملة 
لنداء  تلبية  و  الطارئة  الإ�ستجابة  برنامج  اإط��ار  يف  وذل��ك  اليمني 

ا�ستغاثة وجهته اجلهات اليمنية املخت�سة يف هذا ال�ساأن.
من  املن�سود  الإن�ساين  للهدف  جت�سيدا  تاأتي  التي   - احلملة  ت�سمل 
املجانية  الطبية  اخل��دم��ات  توفري  يف  واملتمثل  الإم����ارات  دول��ة  قبل 
الأدوية  من  كبرية  كميات  توزيع   - معاناتهم  وتخفيف  للمواطنني 
املديريات  خمتلف  يف  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  على  امل��خ��ري��ة  املحاليل  و 
ملكافحة  ال�سبابي  ال��ر���ش  حملة  يعقبها  اأن  على  الغربي  بال�ساحل 

البعو�ش واحل�سرات الناقلة لاأوبئة.      )التفا�سيل �ش3(

 144.8 مليون درهم تكلفة اإعادة تاأهيل البنية 
التحتية ملدينة زايد وبينونة وبع�ض املناطق الخرى

•• اأبوظبي- وام: 

منطقة  وبلدية  )م�ساندة(  العامة  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  با�سرت 
واإعادة  الداخلية  الطرق  وت�سميم  اإن�ساء  م�سروع  اأعمال  تنفيذ  الظفرة 
 18 وال��ق��ط��اع  وبينونة  زاي��د  مدينة  يف  التحتية  البنية  م��راف��ق  تاأهيل 
وحو�ش MZW مبنطقة الظفرة، وذلك بتكلفة تقدر ب� 144.8 مليون 
درهم. واأو�سح الطرفان اأن امل�سروع يت�سمن تنفيذ اأعمال طرق داخلية 
رئي�سية وفرعية مع خدمات البنية التحتية الأخرى مثل اإن�ساء �سبكات 
واإنارة  الأمطار  مياه  وت�سريف  ال�سحي  وال�سرف  وال��ري  ال�سرب  ملياه 

الطرق الداخلية، وفوهات مكافحة احلريق.            )التفا�سيل �ش2(
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نائب رئي�ض الدولة ي�شهد بح�شور حمدان بن حممد 
ال�شباق الرئي�شي لكاأ�ض حممد بن را�شد للقدرة

•• دبي -وام:

رئي�ش  نائب  مكتوم  ال  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل �سباح اأم�ش بح�سور 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد ال مكتوم ويل عهد دبي ال�سباق 
دبي  مدينة  يف  اأق��ي��م  وال���ذي  للقدرة  را���س��د  ب��ن  حممد  لكاأ�ش  الرئي�سي 
وفار�سة ميثلون  243 فار�ساً  ال�سلم مب�ساركة  �سيح  الدولية للقدرة يف 

نخبة فر�سان العامل من 46 دولة .
وكان �ساحب ال�سمو نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي 
قد تفقد م�سمار ال�سباق و�ساهد جانبا من مراحل البطولة واأطماأن علي 

م�ستوي اأداء الفر�سان امل�ساركني يف هذا ال�سباق . )التفا�سيل �ش18(

اليوم بدء دوام الهيئة الأكادميية مبدار�ض 
الدولة و12 يناير بدء الف�شل الدرا�شي الثاين

•• اأبوظبي-وام:

الأكادميية  الهيئة  دوام  اجل���اري  يناير   5 امل��واف��ق  الأح���د  ال��ي��وم  ي��ب��داأ 
التي  واخلا�سة  احلكومية  امل��دار���ش  يف  والفنية  والإداري����ة  التدري�سية 
يناير   12 م��دار���س��ه��م  اإىل  الطلبة  ي��ع��ود  فيما  ال����وزاري  امل��ن��ه��اج  تطبق 
الدرا�سي  العام  الثاين من  الدرا�سي  الف�سل  ببدء  اإيذانا  اجلاري وذلك 
املناهج  التي تطبق  امل��درا���ش اخلا�سة  طلبة  اأم��ا   .  2020  -  2019

الأجنبية في�ستاأنفون غدا الف�سل الثاين من العام الدرا�سي اجلاري.
والتعليم  الرتبية  وزارة  تنظم   .. التدري�سية  الهيئات  دوام  مع  وتزامنا 
معلم  األف  غدا ملتقى املواد الدرا�سية الثالث للمعلمني وي�ستهدف 23 
ومعلمة يف خمتلف التخ�س�سات الدرا�سية. وي�سارك يف امللتقى نخبة من 
املخت�سني يف ال�ساأن التعليمي وامل�سوؤولني واأ�سحاب التجارب التعليمية 
الرائدة حيث يهدف اإىل تطوير وحت�سني اأداء املعلمني ورفع مهاراتهم 

والكفاءة التعليمية.
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جمل�ش النواب الليبي ي�سوت بالجماع على رف�ش التفاقيتني واحالة من وقعهما للق�ساء بتهمة اخليانة العظمى 

اأ�شدر وثيقة 4 يناير 2020
حممد بن را�شد ي�شكل »جمل�ض دبي« لقيادة التحول 
يف الإمــارة ور�شــم روؤيـة اخلم�شـني عـامـا القادمـة

 •• دبي-الفجر:

رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
.2020 يناير  الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي اأم�ش وثيقة 4 

وقال �سموه يف تغريدة على ح�ساب �سموه ال�سخ�سي يف )تويرت(:
.. وبتطوير يف حوكمة  بتفاوؤل  ن�ستهل عام ٢٠٢٠   .. والأخ���وات  الإخ��وة 

منظومتنا القت�سادية والجتماعية والتناف�سية يف دبي ..
مدينتنا  جاذبية  وتر�سيخ   .. امل�ستقبلية  دب��ي  فر�ش  ا�ست�سراف  هدفنا 

القت�سادية.. و�سمان اأف�سل حياة ل�ساكنيها وزائريها.
باأننا  يناير عهدنا معكم  الرابع من  اليوم  ه��ذا  �سموه: جن��دد يف  وق��ال 
لكم  احلياة  وحت�سني  العدالة  وتر�سيخ  الإم���ارة،  تطوير  يف  م�ستمرون 
تراخي  اأو  كيد عدو،  اأو  تكا�سل �سديق،  يوقفنا  لن  القادمة،  ولاأجيال 

م�سوؤول.
معنا،  املناف�سة  وتتزايد  حولنا،  املتغريات  تت�سارع   .. والإخ���وات  الإخ��وة 
وم�سوؤوليتنا  ال�ستجابة،  وعلينا  اأجيالنا،  عند  التوقعات  �سقف  ويرتفع 

املواكبة واملحافظة على التطور والتفوق وا�ستمرار النمو.
ما كان ي�سلح يف املا�سي قد ل ي�سلح للم�ستقبل، وما نفعنا يف الع�سرين 
�سنة ال�سابقة قد ل يكون الأنفع لنا يف الع�سرين القادمة. ويفر�ش علينا 
يفر�ش  ال��رك��ود،  وحماربة  املوؤ�س�سات،  وجتديد  الأدوات،  تغيري  الزمن 
علينا امل�ستقبل جتديد الدماء، واإعادة البناء لهياكلنا وثقافتنا واأفكارنا 

مبا ي�سمن حتقيق حتولت حقيقية لدبي خال الفرتة القادمة.
القرارات التي ت�سمنتها الوثيقة  )�ش2(

طريان اجلي�ش الوطني ي�ستهدف مدخل �سرت  

الربملان الليبي يقرر قطع العالقات مع تركيا واإلغاء اتفاقيتي ال�شراج -اأردوغان 
حتركات دولية لحتواء الأزمة الأمريكية الإيرانية

التحالف يخف�ض عملياته يف العراق.. 
والناتو يعلق مهماته التدريبية

•• عوا�صم-وكاالت

اأنه  اإي��ف لو دري��ان  الفرن�سي جان  اأعلن وزي��ر اخلارجية 
ب��ح��ث ال��و���س��ع يف ال�����س��رق الأو����س���ط اأم�����ش م��ع نظرييه 
الأملاين وال�سيني بعد ال�سربة الأمريكية التي ا�ستهدفت 
�سليماين  قا�سم  ال��ث��وري  احلر�ش  يف  القد�ش  فيلق  قائد 
وقادة اآخرين من احل�سد ال�سعبي يف العراق، بعد خروج 

موكبهم من مطار بغداد فجر اجلمعة.
وق���ال اإن���ه وه��اي��ك��و وم��ا���ش وان���غ ي��ي ات��ف��ق��وا على اأهمية 
�سمان  واأهمية  وا�ستقراره  العراق  �سيادة  على  احلفاظ 
األ تنتهك اإيران اتفاق فيينا. واأ�ساف لو دريان اأن فرن�سا 
يف  ت�سعيد  اأي  جتنب  حم��اول��ة  على  متفقتان  وال�����س��ني 

التوتر بال�سرق الأو�سط.
ويف هذا الإطار، دعا وزير اخلارجية ال�سيني وا�سنطن اإىل 
حل امل�ساألة الإيرانية من خال احلوار، وذلك بعد مقتل 
قائد فيلق القد�ش، وتابع اأنه حتدث مع نظريه الإيراين 
اأن تكف اأمريكا  اإنه يجب  حممد جواد ظريف، وقال له 
عن اإ�ساءة ا�ستخدام القوة. واأ�ساف اأن باده �ستلعب دورا 

بناء يف احلفاظ على ال�سام والأمن يف اخلليج.
الإيرانية  امل�سلحة  ال��ق��وات  با�سم  املتحدثني  كبري  وك��ان 
"اإيران  اأن  ال�سبت،  ام�����ش  اأع��ل��ن  �سكارجي،  الف�سل  اأب���و 
قائد  مقتل  على  ومت�سرع"  متهور  رد  اأي  ع��ن  �ستمتنع 
غارة  يف  الإي���راين  الثوري  للحر�ش  التابع  القد�ش  فيلق 

اأمريكية بالعراق .

���س��ك��ارج��ي، يف ح��دي��ث وك��ال��ة »م��ه��ر« الإيرانية  واأ����س���اف 
ل��اأن��ب��اء: »ل��ك��ن الن��ت��ق��ام ���س��ي��ك��ون وف��ق��اً مل��ا ي��ط��ال��ب به 
على  ال��رد  و�سدد م�سيفاً: من حقنا  الإي���راين.  ال�سعب« 
هذه  على  �سرتد  اإي���ران  وبالتاأكيد  اجل��رمي��ة.  ا�سماه  م��ا 

العملية، ح�سب و�سفه.
التدريب يف  تعليق مهمات  الأطل�سي  احللف  واأعلن  هذا 
نحو  ت�سم  التي  الأطل�سي  احللف  بعثة  وتقوم   . العراق 
500 عن�سر بتقدمي امل�سورة والتدريب للقوات العراقية 

بطلب من حكومة بغداد.
كما قّرر التحالف الدويل ملحاربة تنظيم داع�ش الإرهابي، 
الذي تقوده الوليات املتحدة، تقلي�ش عملياته الع�سكرية 

يف العراق.
ال�سبت  التحالف لوكالة فران�ش بر�ش،  وقال م�سوؤول يف 
�سنقوم بعمليات حمدودة �سد تنظيم داع�ش مع �سركائنا 

حيث تدعم ب�سكل متبادل جهودنا حلماية قواتنا.
واأ�ساف عّززنا الإجراءات الأمنية والدفاعية يف القواعد 

العراقية التي ت�ست�سيف قوات التحالف.
يف غ�سون ذلك، قال نائب قائد احلر�ش الثوري الإيراين، 
علي فدوي، ال�سبت، اإن باده تلقت ر�سالة من وا�سنطن، 

تدعوها اإىل اأن يكون ردها متنا�سبا.
ت�سريحات  يف  ف������دوي  ع���ل���ي  الأم���������ريال  ن���ائ���ب  وزع������م 
ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون ال��ر���س��م��ي الإي�����راين جل���اأ الأم���ريك���ي���ون اإىل 
اأردمت  اإذا  وق��ال��وا  اجلمعة،  �سباح  الدبلوما�سية  ال��ط��رق 

النتقام، انتقموا ب�سكل متنا�سب مع ما فعلناه.

•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي  ال�����ن�����واب  جم��ل�����ش  ����س���وت 
تفوي�ش  ع��ل��ى  اأم�������ش،  ب���الإج���م���اع، 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
واملنافذ  واملوانئ  املطارات  لتعطيل 
�سيطرة  حت���ت  ال���واق���ع���ة  ال����ري����ة، 
امليلي�سيات، وذلك ملواجهة التدخل 
ال���رتك���ي ال�����ذي ج����اء ب���دع���وة من 

حكومة فايز ال�سراج يف طرابل�ش.
الليبي،  ال��ن��واب  جمل�ش  اتخذ  كما 
املنتخبة  ال�����س��رع��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وه����و 
جمموعة  ال����ب����اد،  يف  ال���وح���ي���دة 
اأبرزها قطع  املهمة،  ال��ق��رارات  من 
العاقات مع تركيا واإلغاء مذكرتي 
ال���ت���ف���اه���م ال���ب���ح���ري���ة والأم����ن����ي����ة 
طرابل�ش  ح��ك��وم��ة  ب��ني  امل��وق��ع��ت��ني 

ونظريتها الرتكية.
على  ب��الإج��م��اع  الت�سويت  وج���رى 
التفاقيتني  على  املوقعني  اإح��ال��ة 
العظمى،  اخليانة  بتهمة  للق�ساء 
ووزي���ري  ب��ال�����س��راج  الأم����ر  ويتعلق 
خارجيته وداخليته وكل من �ساهم 

معه يف التوقيع.
اأي�سا،  ال����ن����واب  جم��ل�����ش  وط���ال���ب 
التابع  ال�������دويل  الأم�������ن  جم��ل�����ش 

املطار ومنطقة  واح��دة بني طريق 
امل�سروع جنوب طرابل�ش.

الليبي  اجلي�ش  ط��ريان  وا�ستهدف 
�سرت،  مل��دي��ن��ة  ال�����س��رق��ي  امل���دخ���ل 
عقب  وذلك  ال�سبت،  ليبيا،  �سمايل 
اإعان القائد العام للجي�ش الليبي، 
املعركة  اأن  ح��ف��رت،  خليفة  امل�����س��ري 
ال��ي��وم اأ���س��ب��ح��ت ح��رب��ا ���س��رو���س��ا يف 

مواجهة م�ستعمر غا�سم.
وج����اءت ه��ج��م��ات ط����ريان اجلي�ش 
الليبي بينما توا�سل قوات اجلي�ش 
اجلنوبية  امل�����ح�����اور  يف  ت���ق���دم���ه���ا 
قلب  ب��اجت��اه  ط��راب��ل�����ش  للعا�سمة 

املدينة حتت غطاء جوي.
وك���ان ���س��اح اجل��و ال��ت��اب��ع للجي�ش 
ال��ل��ي��ب��ي، ق���د ن���ف���ذ، غ������ارات جوية 
على مطار معيتيقة الدويل و�سط 
ا�ستهدفت  ط��راب��ل�����ش،  ال��ع��ا���س��م��ة 
مواقع ع�سكرية تابعة للميلي�سيات 

التي تقاتل �سمن قوات الوفاق.
اجلي�ش  يتقدم  وقت  يف  هذا  وياأتي 
الوطني الليبي يف طرابل�ش، بعدما 
حتفر  خليفة  امل�سري  ق��ائ��ده  اأع��ل��ن 
لتحرير  حا�سمة  عملية  ان��ط��اق 
عليها  ت�سيطر  التي  طرابل�ش  قلب 

امليلي�سيات امل�سلحة.

العرتاف  ب�سحب  املتحدة،  ل��اأمم 
من حكومة ال�سراج.

قد  الليبي  الوطني  اجلي�ش  وك��ان 
���س��ي��ت�����س��دى لأي وج���ود  اأن�����ه  اأك�����د 
اأج���ن���ب���ي، وحت����دي����دا ت���رك���ي���ا، على 

الأرا�سي الليبية.
اإىل  وق���ال ح��ف��رت يف كلمة وج��ه��ه��ا 
ال�����س��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي اإن������ه ح�����ان وقت 

امل��واج��ه��ة وق��ب��ول ال��ت��ح��دي ور�ش 
ال�سفوف ونبذ خافاتنا فيما بيننا 
والتعبئة  وال��ن��ف��ري  اجل��ه��اد  ونعلن 
ال�����س��ام��ل��ة ون��ح��م��ل ال�����س��اح رجال 

ون�ساء ع�سكريون ومدنيون.
وطالب حفرت ال�سعب الرتكي باأن 
الرتكي  الرئي�ش  وج��ه  يف  ينتف�ش 
رجب طيب اأردوغ��ان، والوقوف يف 

وجه خمططاته التو�سعية.
اأن  الليبي  اجلي�ش  اأعلن  وال�سبت، 
طائرة  اأ�سقطت  اجل��وي��ة  دف��اع��ات��ه 
العا�سمة  ج��ن��وب  م�����س��رية،  ت��رك��ي��ة 

طرابل�ش.
ث����اين ط���ائ���رة م�سرية  وه�����ذه ه���ي 
تركية ي�سقطها �ساح اجلو الليبي 
خال يومني، اإذ متكن من اإ�سقاط 

اأ�شدر وثيقة 4 يناير 2020
حممد بن را�شد ي�شكل »جمل�ض دبي« لقيادة التحول 
يف الإمــارة ور�شــم روؤيـة اخلم�شـني عـامـا القادمـة

�ستتمّيز بحملة انتخابية طويلة:
توقعات: 2020، �شنة 

اأمريكية بال منازع!
•• الفجر -�صرييل بريت – ترجمة خرية ال�صيباين

على ال�سعيد الدويل، �ستهيمن النتخابات 
ال��رئ��ا���س��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ع���ام 2020. 
الرئي�ش  �سيوا�سل  هل  انتخابه،  اأعيد  واإذا 
التخريبية؟  التغريد«  »دبلوما�سية  ترامب 
للوليات  اخل��ارج��ي��ة  احل���رك���ة  ���س��ت��ع��ود  اأم 

املتحدة اإىل م�سار اأكرث تقليدية؟ 
)التفا�سيل �ش11(

تعزيزات اأمنية حول امل�شالح الأمريكية يف الأردن
•• عمان-وكاالت

يف  الأمريكية  امل�سالح  ح��ول  الأمنية  اإج��راءات��ه��ا  الأردن��ي��ة  ال�سلطات  ع��ززت 
اململكة، حت�سباً لهجمات انتقامية، بعد اغتيال قائد فيلق القد�ش الإيراين 

قا�سم �سليماين، يف غارة اأمريكية بالعراق .
يوجد  التي  الأماكن  الأمنية حول  احلماية  تعزيز  اأمنية   وك�سفت م�سادر 
فيها رعايا الوليات املتحدة، خا�سًة ال�سفارة يف عمان، وبع�ش املناطق التي 
يف  العاملة  الأمريكية  املنظمات  مقار  اإىل  اإ�سافًة  ع�سكريني،  خ��راء  ت�سم 
جمال امل�ساعدات الإن�سانية، مثل الوكالة الأمريكية للتعاون الدويل، والتي 
تنت�سر مقارها يف العديد من املناطق الأردنية. كما عززت الأجهزة الأمنية 
ح�سورها حول املراكز التجارية الكرى التي يرتادها اأمريكيون واملقارات 
ال�سرتاتيجية. وح�سب ما قال �سهود عيان ، فاإن بع�ش ال�سوارع املو�سلة 

لل�سفارة الأمريكية، �سهدت انت�ساراً لعربات اأمنية.

طردت موظفي ال�سليب الأحمر من احلديدة

امليلي�شيات احلوثية تعتقل �شيوخ قبائل ومدنيني
•• اليمن-وكاالت

ي�سمى  م��ا  ق��ي��ام  �سنعاء  يف  قبلية  م�سادر  ك�سفت 
يف  احلوثية  للميلي�سيات  التابع  الوقائي  ب��الأم��ن 
ا�ستهدفت  وا�سعة،  اعتقالت  حملة  بتنفيذ  اليمن 
���س��ي��وخ ق��ب��ائ��ل وم��واط��ن��ني يف حم��اف��ظ��ات �سنعاء 
وعمران واأمانة العا�سمة. ومن بني املعتقلني اأحد 
�سيوخ قبيلة بني �سريح بعمران و8 �سيوخ قبائل يف 
�سنعاء املحافظة والأمانة وعمران. وتاأتي احلملة 

بحجة اتهام احلوثيني �سيوخ القبائل بالتق�سري يف 
ح�سد املقاتلني وتقدمي املال والغذاء للميلي�سيات.

واأكد م�سوؤول حكومي ميني اأن ميلي�سيات احلوثي 
الدويل،  الأحمر  ال�سليب  منظمة  مقر  اقتحمت 
وكيل  وق��ال  اليمن.  غربي  احلديدة،  حمافظة  يف 
تغريدة  ال��ق��دمي��ي، يف  ول��ي��د  احل��دي��دة،  حمافظة 
م��ق��ت�����س��ب��ة ع��ل��ى ح�����س��اب��ه يف م���وق���ع »ت����وي����رت« اإن 
يف  الأح��م��ر  ال�سليب  منظمة  اقتحموا  احلوثيني 

العزل... التحدي المريكي الولاحلديدة وطردوا موظفيها.
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اأخبـار الإمـارات

الخرى املناطق  وبع�ض  وبينونة  زايد  ملدينة  التحتية  البنية  تاأهيل  اإعادة  تكلفة  درهم  مليون   144.8

 ،MZW والقطاع 18 وحو�ش
كما ُيوِجد امل�سروع اأر�سية مثالية 
ال�سكاين  النمو  حتفيز  يف  ت�ساهم 
مرافق  توفري  عر  والقت�سادي 
متطلبات  حتقق  اأ�سا�سية  خدمية 
ال�سكان، وتخدم الق�سائم ال�سكنية 
�سيدعم  اأن������ه  ك���م���ا  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 
وال�سياحية  ال��ت��ج��اري��ة  احل���رك���ة 
وي�سهم يف جذب ال�ستثمارات اإىل 

املنطقة.
امل�سروع  اأن  "م�ساندة"  وذك�����رت 
ي�����س��ت��م��ل ع��ل��ى ت��خ��ط��ي��ط واإع������ادة 

احل�����ر������ش ع���ل���ى جت�������س���ي���د روؤي������ة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
بنية  ت��وف��ري  ن��ح��و  اهلل«،  »ح��ف��ظ��ه 
حتتية عالية اجلودة تلبي حاجات 
ال���ف���رد وامل��ج��ت��م��ع وت��ت��م��ا���س��ى مع 
اأف�سل املعايري العاملية، وت�ستهدف 
الرت�������ق�������اء مب�������س���ت���وى احل�����ي�����اة، 
وتوطيد اأركان التنمية امل�ستدامة، 
والتي  ورفاهيته،  املجتمع  واإ�سعاد 
�ساحب  ت���وج���ي���ه���ات  ت���رتج���م���ه���ا 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 

و�سبكة  ال�����س��رب  م��ي��اه  �سبكة  اإىل 
مياه  وت�سريف  ال�سحي  ال�سرف 

الأمطار.
امل�سروع  اأن  »م�������س���ان���دة«  وب��ي��ن��ت 
يت�سمن تنفيذ �سبكة طرق داخلية 
وي�سمل  كيلو مرت،   14.5 بطول 
بطول  كهربائية  ك��اب��ات  مت��دي��د 
بناء  واأي�����س��اً  م��رت،  كيلو   77.2
باأقطار  م��ي��اه  خ��ط��وط  وت��رك��ي��ب 
خمتلفة مع كافة امللحقات بطول 
50.8 كيلو مرت، اإىل جانب اإن�ساء 
�سبكة �سرف �سحي بطول 11.2 

و4  ح����دائ����ق،  و4  م�����س��اج��د،  و4 
مت�سمناً  خ�������س���راء،  م�����س��ط��ح��ات 
و�سبكة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  جت��ه��ري 

الطرق وم�سارات اخلدمات.
م�����س��ان��دة وبلدية  ���س��رك��ة  وت��ع��ت��زم 
امل�سروع  اإجن����از  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
من  الأخ����ري  ال��رب��ع  يف  وت�سليمه 
بح�سب  وذل������ك   ،2020 ال����ع����ام 
اخل��ط��ة امل��ع��ت��م��دة ل���اإجن���از وفقاً 
املعايري  واأعلى  املوا�سفات  لأرق��ى 

العاملية.
وي���اأت���ي ت��ن��ف��ي��ذ امل�����س��روع يف اإط���ار 

واإ�سافة  القائمة  ال��ط��رق  ت��اأه��ي��ل 
ممرات للم�ساة ومواقف لل�سيارات 
وتركيب  لل�سوارع  اإن����ارة  واأع��م��ال 
لوحات مرورية واإر�سادية، ف�سًا 
ال�سرف  �سبكات  تاأهيل  اإع��ادة  عن 
الأمطار  مياه  وت�سريف  ال�سحي 
القائمة  والكهرباء  امل��ي��اه  و�سبكة 
نقل  اأع���م���ال  اإىل ج��ان��ب  وال�����ري، 
ومت��دي��د واإع������ادة مت��رك��ز لبع�ش 
خ���دم���ات ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة مثل 
خ����ط����وط ال����ك����ه����رب����اء، واأع�����م�����ال 
حمطات التوزيع الثانوية، اإ�سافة 

اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ودعم ومتابعة �سمو ال�سيخ حمدان 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 

منطقة الظفرة.
واأ�سارت بلدية منطقة الظفرة اإىل 
اأن امل�سروع يواكب عملية التنمية 
ال�ساملة وامل�ستدامة التي ت�سهدها 
اإمارة اأبوظبي ب�سكل عام ومنطقة 
الظفرة على وجه اخل�سو�ش، اإىل 
جانب اأنه �سيعزز منظومة البنية 
وبينونة  زاي��د  مدينة  يف  التحتية 

•• اأبوظبي- وام: 

للخدمات  اأبوظبي  �سركة  با�سرت 
منطقة  وبلدية  »م�ساندة«  العامة 
م�سروع  اأع���م���ال  ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ظ��ف��رة 
الداخلية  الطرق  وت�سميم  اإن�ساء 
البنية  م���راف���ق  ت���اأه���ي���ل  واإع��������ادة 
وبينونة  زاي��د  مدينة  يف  التحتية 
 MZW وحو�ش   18 والقطاع 
بتكلفة  وذل���ك  ال��ظ��ف��رة،  مبنطقة 

تقدر ب� 144.8 مليون درهم.
امل�سروع  اأن  ال���ط���رف���ان  واأو�����س����ح 
يت�سمن تنفيذ اأعمال طرق داخلية 
خدمات  م����ع  وف���رع���ي���ة  رئ��ي�����س��ي��ة 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة الأخ������رى مثل 
والري  ال�سرب  ملياه  �سبكات  اإن�ساء 
وال�سرف ال�سحي وت�سريف مياه 
الداخلية،  الطرق  واإنارة  الأمطار 
وف������وه������ات م���ك���اف���ح���ة احل����ري����ق، 
وك�����اب�����ات ال����ط����اق����ة، وحم���ط���ات 
الت�سالت،  وع���ّب���ارات  ال��ك��ه��رب��اء، 
واأر�������س������ف������ة امل�����������س�����اة، وم�����واق�����ف 
وغ��ريه��ا حيث يخدم  ال�����س��ي��ارات، 
�سكنية  ق�����س��ي��م��ة   294 امل�������س���روع 
وح��ك��وم��ي��ة وجت���اري���ة وخ���دم���ات، 

مع  الق�سائم  لتغطية  م��رت  كيلو 
تنفيذ  وك��ذل��ك  الأ����س���ول،  جميع 
���س��ب��ك��ة ت�����س��ري��ف م���ي���اه الأم���ط���ار 
اإ�سافة  م���رت،  بطول18.3كيلو 
ات�سالت  خ���ط���وط  مت���دي���د  اإىل 
ونقل  م���رت،  كيلو   46.8 ب��ط��ول 
مع  املتعار�سة  اخلدمات  خطوط 

الطرق.
واأك������دت ال�����س��رك��ة ح��ر���س��ه��ا على 
م�����راع�����اة ������س�����روط ال����س���ت���دام���ة 
املعايري  لأع����ل����ى  وف���ق���ا  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
واأرق�����ى امل��وا���س��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة من 
املمار�سات  اأف�����س��ل  تطبيق  خ��ال 
الطبيعية  امل����وارد  ع��ل��ى  للحفاظ 
وتخفي�ش  ال���ب���ي���ئ���ة  وح����م����اي����ة 
جانب  اإىل  ال���ط���اق���ة،  ا���س��ت��ه��اك 
عمليات  م��راق��ب��ة  ع��ل��ى  احل���ر����ش 
وا�ستعمال  التنفيذ،  اأثناء  اجل��ودة 
وفقاً  للموا�سفات  مطابقة  م��واد 
ال�ستدامة  يف  الدولية  للمعايري 
تطلعات  حتقيق  وكذلك  البيئية، 
املجتمع نحو اإيجاد الطرق الآمنة 
ذات معايري ال�سامة العاملية، مبا 
امل�ستدامة  ال���روؤي���ة  م��ع  يتما�سى 

للدولة.

اختتام فعاليات الأ�شبوع الثالث 
من ملتقى ال�شمالية الربيعي

•• ابوظبي-وام: 

اختتمت اأم�ش فعاليات الأ�سبوع الثالث مللتقى ال�سمالية الربيعي، والذي ينظمه 
التا�سع من �سهر يناير  الفعاليات لليوم  اأن تتوا�سل  الإم��ارات على  نادي تراث 
نفو�ش  يف  وتعزيزها  الإماراتية  ال�سنع  الطاب  تعريف  بهدف  وذل��ك  اجل��اري، 
الأبناء، وزرع حب الرتاث لديهم. و�سهدت الفعاليات عدة ور�ش تراثية وفنية، 
ا�ستقطبت  فيما  وال��ر���س��م  وال��ق��راءة  التلي   ، ال�سدو  ال��غ��زل،  ال��ي��دوي��ة  ك��احل��رف 
على  تعرفوا  ال��ذي��ن  الع���ام  و�سائل  وممثليى  ال��ط��اب  م��ن  ع���ددا  الفعاليات 
الن�سطة واملعامل وا�ستمتعوا بالأجواء الرتاثية والرتفيهية فى خمتلف اجنحة 
املهرجان والتعرف على احلياة الرية للجزيرة التي تعد حممية طبيعية للكثري 

من احليوانات كالغزلن والنعام والطيور النادرة التي مت التعرف عليها.

ملتقى املواد الدرا�شية.. ممار�شات تعليمية ترثي خمرجات املدر�شة الإماراتية
•• اأبوظبي-وام:

حتر�ش وزارة الرتبية والتعليم على تنمية مهارات املعلمني يف خمتلف 
داخل  التعليمية  ممار�ستهم  على  اإيجابا  ينعك�ش  مم��ا  ال��دول��ة  م��دار���ش 

ال�سفوف وي�سهم يف اإثراء خمرجات املدر�سة الإماراتية.
ويعد ملتقى املواد الدرا�سية اأحد الفعاليات الهامة التي اأطلقتها الوزارة 
منذ عامني وحتظى مب�ساركة وا�سعة من املعلمني يف خمتلف التخ�س�سات 
وتت�سمن مئات الدورات التدريبية التخ�س�سية التي توفر لهم الفر�سة 

لتطوير وحت�سني اأدائهم ورفع م�ستوى مهاراتهم التدري�سية.
الثالث"  الدرا�سية  املواد  "ملتقى  اليوم  والتعليم  الرتبية  وزارة  وتد�سن 
حتت �سعار "ملهمون" وي�ستمر اأعماله حتى 9 يناير اجلاري وذلك قبل 

اأيام قليلة من عودة الطلبة اإىل مدار�سهم اإيذانا ببدء الف�سل الدرا�سي 
ممار�ساتهم  وحت�سني  املعلمني  اأداء  تطوير  اإىل  امللتقى  ويهدف  الثاين. 
التدري�سية بت�سليط ال�سوء على ما هو قيم وجديد يف ال�ساحة الرتبوية 
التعليمية العاملية وتقدميها للمعلمني بكل احرتافية طيلة اأيام التدريب 
التعليمية  ع��ل��ى مم��ار���س��ت��ه��م  اإي��ج��اب��ا  ينعك�ش  امل��ل��ت��ق��ى مم��ا  يف  اخل��م�����س��ة 

وخمرجات التعليم باملدر�سة الإماراتية.
وت�سمل  للمعلمني  الثالث  الدرا�سية  امل���واد  ملتقى  مو�سوعات  وتتنوع 
وتنمية  الدرا�سية  امل��ادة  تقدمي  وط��رق  والتعليم  التعليم  ا�سرتاتيجيات 
ال���رتب���وي وتطبيقات  ال��ن��ف�����ش  ع��ل��م  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت��ف��ك��ري  م���ه���ارات 
التكنولوجيا مبا ي�سهم يف جعل ال�سفوف بيئة جاذبة ت�سجع الطلبة على 
البتكار والبداع مبا يواكب روؤية وا�سرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم.

ت�سمل  بالدولة  مواقع  �ستة  يف  العام  ه��ذا  الأوىل  للمرة  امللتقى  ويعقد 
مبنى املدر�سة الإماراتية يف اأبوظبي ومركز التدريب يف العني ومدر�سة 
زايد  وجم��م��ع  عجمان  يف  املعلمني  ت��دري��ب  ومعهد  ال��ع��ني  يف  اجل��اه��ل��ي 

التعليمي يف ال�سارقة ومدر�سة النخبة يف الظفرة باملرفاأ.
الرامج  اأح���دث  م��ن  ومتنوعة  م��ت��ع��ددة  تدريبية  ور���س��ا  امللتقى  وي�سم 
ال���رتب���وي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ع��ت��م��دة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن اخل����راء 

والخت�سا�سيني يف جمال التدريب والرتبية.
ويت�سمن امللتقى حزمة من الأهداف ومنها حت�سني املمار�سات التدري�سية 
والتعليم  التعلم  ا�سرتاتيجيات  وتطبيق  الدرا�سية  امل��واد  معلمي  جلميع 

وطرق توظيفها يف كل مادة درا�سية خللق بيئة تعلم اإيجابية.
من  تعد  حيث  امللتقى  اأع��م��ال  خ��ال  البتكار"  "خمتر  فعالية  وت��ق��ام 

الفعاليات التفاعلية املتخ�س�سة ل�ستك�ساف �سبل التعاون وتبادل املعرفة 
بني امل�ساركني وت�ستهدف 35 �سخ�سية من القيادات املدر�سية اإىل جانب 
جمموعة من القادة واخلراء امللهمني يف املمار�سات القيادية التعليمية.

وخال العام املا�سي 2019 .. ا�ستقطبت الدورة الثانية يف امللتقى 23 
األف معلم ومعلمة يف خمتلف التخ�س�سات وملختلف ال�سفوف واحللقات 
مت  حيث  تخ�س�سية  تدريبية  دورة   1250 تنفيذ  وت�سمن  الدرا�سية 

عقد 250 ور�سة يوميا يف جميع املقار التدريبية.
واأ�سهم امللتقى يف تبادل اخلرات بني املعلمني وتعزيز قدراتهم واإك�سابهم 
املهارات ال�سرورية يف جمالت البتكار والريادة ومتكينهم من الطاع 
على اأف�سل الطرائق والأ�ساليب التدري�سية البتكارية احلديثة واأف�سل 

املمار�سات العاملية املُثلى املطبقة يف جمال البتكار والريادة.

اأ�سدر وثيقة 4 يناير 2020

حممد بن را�شد ي�شكل »جمل�ض دبي« لقيادة التحول يف الإمارة ور�شم روؤية اخلم�شني عاما القادمة
•• دبي-الفجر:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي اأم�ش وثيقة 4 يناير 2020.

وقال �سموه يف تغريدة على ح�ساب �سموه ال�سخ�سي يف )تويرت(:
حوكمة  يف  وبتطوير   .. ب��ت��ف��اوؤل   ٢٠٢٠ ع��ام  ن�ستهل   .. والأخ�����وات  الإخ����وة 

منظومتنا القت�سادية والجتماعية والتناف�سية يف دبي ..
مدينتنا  ج��اذب��ي��ة  وت��ر���س��ي��خ   .. امل�ستقبلية  دب���ي  ف��ر���ش  ا���س��ت�����س��راف  ه��دف��ن��ا 

القت�سادية.. و�سمان اأف�سل حياة ل�ساكنيها وزائريها.
باأننا  يناير عهدنا معكم  م��ن  ال��راب��ع  ال��ي��وم  ه��ذا  ���س��م��وه: جن��دد يف  وق���ال 
ال��ع��دال��ة وحت�����س��ني احل��ي��اة لكم  ت��ط��وي��ر الإم�����ارة، وت��ر���س��ي��خ  م�ستمرون يف 
تراخي  اأو  ع��دو،  كيد  اأو  �سديق،  تكا�سل  يوقفنا  ل��ن  ال��ق��ادم��ة،  ول��اأج��ي��ال 

م�سوؤول.
معنا،  املناف�سة  وت��ت��زاي��د  ح��ول��ن��ا،  امل��ت��غ��ريات  تت�سارع   .. والإخ����وات  الإخ����وة 
وم�سوؤوليتنا  ال�ستجابة،  وعلينا  اأجيالنا،  عند  التوقعات  �سقف  ويرتفع 

املواكبة واملحافظة على التطور والتفوق وا�ستمرار النمو.
ما كان ي�سلح يف املا�سي قد ل ي�سلح للم�ستقبل، وما نفعنا يف الع�سرين �سنة 
ال�سابقة قد ل يكون الأنفع لنا يف الع�سرين القادمة. ويفر�ش علينا الزمن 
تغيري الأدوات، وجتديد املوؤ�س�سات، وحماربة الركود، يفر�ش علينا امل�ستقبل 
جتديد الدماء، واإعادة البناء لهياكلنا وثقافتنا واأفكارنا مبا ي�سمن حتقيق 

حتولت حقيقية لدبي خال الفرتة القادمة.

فيما يلي القرارات التي ت�سمنتها الوثيقة :

1 - ت�سكيل جمل�ش دبي برئا�سة حممد بن را�سد وحمدان بن حممد نائباً 
برتبة  دبي  يف  م�سوؤولني  �ستة  وتعيني  ثانياً،  نائباً  حممد  بن  ومكتوم  اأول 
معايل، ي�سرفون على �ستة م�سارات ا�سرتاتيجية للنمو يف الإمارة ، وتعيني 

رئي�ش املكتب التنفيذي اأميناً عاماً للمجل�ش.

الإم����ارة والإ���س��راف على  ق��ي��ادة التحول يف  دب��ي ه��و  وظيفة جمل�ش   -  2
حوكمة املنظومة القت�سادية والجتماعية يف الإمارة، و�سمان تناف�سيتها 

الدولية وريادتها القت�سادية وجاذبيتها كاأف�سل املدن العاملية للحياة .

3 - وظيفة جمل�ش دبي اأي�ساً ر�سم روؤية اخلم�سني عاماً القادمة لاإمارة، 
بن  ومكتوم  حممد  بن  حمدان  امل�ستقبل  ق��ادة  تكوينها  على  ي�سرف  روؤي��ة 
حممد ويطوران اأجندتها التنموية، ويتاأكدان من توفري احلياة الأف�سل 

ملواطنيها وزائريها و�ساكنيها.

الكرى يف الإمارة، ويعمل  امل�ساريع  اإطاق  على  دبي  جمل�ش  ي�سرف   -  4
امل�ستقبلية  دب��ي  فر�ش  وا�ست�سراف   ، ج��دي��دة  تنموية  قطاعات  فتح  على 
احلكومية  و�سبه  احلكومية  ال�سركات  حوكمة  على  والإ���س��راف  العاملية، 

ومتابعة كافة موؤ�سرات تطورها القت�سادي العاملي .

- ي�سم املجل�ش اأي�ساً ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم وال�سيخ اأحمد بن   5
حممد بن را�سد اآل مكتوم وال�سيخة لطيفة بنت حممد اآل مكتوم وحممد 
عبد اهلل القرقاوي ومطر حممد الطاير واللواء طال حميد بالهول وعبد 

اهلل حممد الب�سطي و�سعيد حممد الطاير واللواء عبد اهلل خليفة املري .

تنفيذ  متابعة  ع��ن  م�����س��وؤوًل  دب��ي  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�ش  يبقى   -  6
اجل��ودة يف اخلدمات  الأداء يف احلكومة وحتقيق  واإدارة   ، ال�سرتاتيجيات 

وتطوير عمل كافة املوؤ�س�سات.

7 - امل�سارات التنموية ال�ستة التي �سيتابع اأ�سحاب املعايل تطويرها هي : 
اقت�ساد دبي، خدمات املواطنني، التطوير احلكومي، البنية التحتية، الأمن 

والعدل، وال�سحة واملعرفة.

لكل واحد من اأ�سحاب املعايل جمموعة من الهيئات والدوائر  يتبع   -  8

التي ي�سرف على تطويرها وحتقيق امل�ستهدفات التي اأن�سئت من اأجلها .

ت�سكيل جمال�ش ا�ست�سارية لكل م�سار تنموي يتكون من7 اأع�ساء)من   -  9
القطاع العام واخلا�ش(،وتتبع املجال�ش ملجل�ش دبي، وتقدم الراأي وامل�سورة 
وذلك  امل�سار  بهذا  واملعني  العمل  �سري  على  امل��اح��ظ��ات  وت��رف��ع  والأف��ك��ار 
حتقيقا لل�سفافية وتر�سيخا حل�ش امل�سوؤولية واإ�سراكا لأهل اخلرة والراأي 

يف اتخاذ القرار .

10 - تعيني معايل ال�سيخ اأحمد بن �سعيد مفو�ساً عاماً على م�سار)اقت�ساد 
احلرة  واملناطق  ال�سياحة  ودائ��رة  بدبي  القت�سادية  الدائرة  وتتبعه  دب��ي( 

بالإمارة وموؤ�س�سات املطارات واملوانئ واجلمارك .

ويتم تعيني معايل مطر حممد الطاير بالإ�سافة ملهامه احلالية مفو�ساً 
احلياة  وج���ودة  ال��ع��م��راين  والتخطيط  التحتية  البنية  م�سار  ع��ن  ع��ام��اً 
ودائرة  لاإ�سكان  را�سد  بن  حممد  وموؤ�س�سة  دب��ي  بلدية  وتتبعه  ب��الإم��ارة 

الأرا�سي والأماك .
احلالية  مهامه  اإىل  بالإ�سافة  بالهول  ط��ال  ال��ل��واء  معايل  تعيني  ويتم 
مفو�ساً عاماً على م�سار الأمن والعدل وتتبعه حماكم دبي والدفاع املدين 

وموؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف.
م�سار  على  ع��ام��اً  مفو�ساً  الب�سطي  حممد  اهلل  عبد  م��ع��ايل  تعيني  وي��ت��م 
التطوير احلكومي، بالإ�سافة ملهامه احلالية وتتبعه دائرة املوارد الب�سرية 

ومركز الإح�ساء ودائرة حكومة دبي الذكية.
احلالية  مهامه  اإىل  بالإ�سافة  الطاير  حممد  �سعيد  معايل  تعيني  ويتم 
مفو�ساً عاماً على م�سار ال�سحة واملعرفة وتتبعه هيئة ال�سحة بدبي وهيئة 

املعرفة والتنمية الب�سرية .
ويتم تعيني اللواء عبد اهلل خليفة املري مفو�ساً عاماً على م�سار خدمات 
ودائرة  املجتمع  تنمية  هيئة  وتتبعه  احلالية  ملهامه  بالإ�سافة  املواطنني 
م�سارات  اإ�سافة  للمجل�ش  ويحق  اخل���ريي،  والعمل  الإ�سامية  ال�����س��وؤون 

جديدة واإ�سافة وحذف دوائر جديدة لأي من امل�سارات ال�ستة .

ال�سهر على  يف  واح��دة  مرة  اجتماعاته  دبي  حكومة  جمل�ش  يعقد   11-
الأقل، على اأن ت�سم اأجندته اإطاق اأحد امل�ساريع الرئي�سية لاإمارة ويعمل 

املكتب التنفيذي كاأمانة عامة للمجل�ش .

دبي ُتعتمد من  العموم يف  كافة مدراء  اأداء مع  اتفاقيات  توقيع  يتم   12-
جمل�ش دبي ، حُتدد فيها امل�ستهدفات وامل�ساريع لكل دائرة ، ويتم مراجعة 
تغيري  حتقيق  ي�ستطع  مل  من  مهامه  من  وُيعفى   ، عامني  كل  التفاقية 

حقيقي خال العامني.
الهدف من املنظومة اجلدية يف دبي هو �سناعة حتولت جديدة، والتغلب 
على حتديات م�ستجدة ، وجتديد الدماء ، و�سمان م�ستقبل اأف�سل لأبنائنا 
ولأجيالنا القادمة الذين ن�سعى اأن نرتك لهم املدينة الأف�سل عاملياً للحياة 

.. واهلل املوفق اأوًل واآخراً .
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اأخبـار الإمـارات

ال�شوؤون الإ�شالمية تطلق ال�شبكة الداخلية بحلة جديدة

اأزالت 70 بناًء مهجورا ومهمال و)389( م�سوهًا ملظهر املدينة خالل العام 2019
بلدية مدينة اأبوظبي تدعو املالك اإىل اأهمية ت�شحيح اأو�شاع 

املباين املهملة واملهجورة

•• ابوظبي-الفجر:

الرتقاء  يف  ا�سرتاتيجيتها  �سمن 
الإل����ك����رتون����ي����ة وفق  ب���اخل���دم���ات 
للنظم  امل���واك���ب���ة  امل���ع���اي���ري  اأع���ل���ى 
يف  ت�ساهم  التي  احلديثة  التقنية 
باحرتافية  العمل  منظومة  رب��ط 
وجودة تعزز م�سرية العمل وحتقق 
اأط��ل��ق الدكتور  زي���ادة الإن��ت��اج��ي��ة، 
رئي�ش  ال���ك���ع���ب���ي،  م���ط���ر  حم���م���د 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سامية 

ال����ت����ع����اون وت����ق����دمي امل���ق���رتح���ات 
دون  احتياجاتهم   وتلبية  البناءة 
املهام  جميع  ت��خ��ت��زل  ف��ه��ي  ع��ن��اء، 
وت�سمح  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ال���ي���وم���ي���ة 
التي  امل�سركة  امللفات  بتبادل  لهم 
م��ن خ��ال��ه��ا ي��ت��م اجن���از الأعمال 
املطلوبة ب�سرعة واتقان ، كما انها 
وفق  الطلبات  ت��ق��دمي  للكل  تتيح 
الفني  ال��دع��م  كطلب  مقننة  اآل��ي��ة 
لاجتماعات  ال���ق���اع���ات  وح���ج���ز 
وور�ش العمل، والو�سول لاأنظمة 

الداخلية  ال�����س��ب��ك��ة  والأوق�����������اف 
للموظفني يف الهيئة بحلة جديدة 
التحديثات  م��ن  ح��زم��ة  تت�سمن 
التوا�سل  امل���وظ���ف  مت��ك��ن  ال���ت���ي 
التنظيمية  ال���وح���دات  جميع  م��ع 

ب�سهولة و�سا�سة.
الداخلية  ال�����س��ب��ك��ة  ب���واب���ة  وت���ع���د 
متكاملة  منظومة  مبثابة  للهيئة 
موظفي  ج���م���ي���ع  ب������ني  ت������رب������ط  
التوا�سل  على  وت�سجعهم  الهيئة 
ف���ي���ه���م روح  الإي����ج����اب����ي وت���ن���م���ي 

وفهم  امل�ستخدمة،  الإل��ك��رتون��ي��ة 
للعمل  املنظمة  والتعاميم  اللوائح 
، وكذلك الط��اع على  الهيئة  يف 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م����واق����ع 
اخل�����ا������س�����ة ب���ال���ه���ي���ئ���ة وم���ع���رف���ة 
وا�ستف�ساراتهم  اجل��م��ه��ور  اآراء 
واق�������رتاح�������ات�������ه�������م ل����درا�����س����ت����ه����ا 

وال�ستفادة منها .
 كما متكن ال�سبكة املوظفني متابعة 
اآرائهم  واإب��داء  املطروحة  املبادرات 
مبا  فيها  الإل��ك��رتون��ي��ة  بامل�ساركة 

ي�سهم يف تطوير مهاراتهم واإبراز 
وتنمية  واب��ت��ك��ارات��ه��م  م��واه��ب��ه��م 
معارفهم، وتعزيز اجلانب الثقايف 
والديني لديهم حيث توجد نافذة 
تخ�سي�ش  لهم  تتيح  ال�سبكة  على 
الكرمي  ال����ق����راآن  م���ن  ي��وم��ي  ورد 
اأذك����ار ال�سباح  م��ع امل���داوم���ة ع��ل��ى 
وامل�ساء وقراءة العديد من الكتب 
املتنوعة وتبادلها حتقيقا للمنفعة 
الهيئة  ت��ن�����س��ده  ال����ذي  وال���ت���ع���اون 

وتاأمل يف تر�سيخه. 

 •• اأبوظبي-الفجر:

تدعو بلدية مدينة اأبوظبي جميع 
واملهملة  املهجورة  البنايات  ماك 
اأهمية  اإىل  و�سواحيها  اأبوظبي  يف 
الت�سحيحية  الإج�������راءات  ات��خ��اذ 
ب�����س��اأن ه��ذه امل��ب��اين، وال��ت��ع��اون مع 

ومرتادي املدينة.
وتاأتي هذه الدعوة جت�سيدا ل�سعي 
ال��ب��ل��دي��ة ن��ح��و حت��ق��ي��ق روؤي��ت��ه��ا يف 
ت��ن��م��ي��ة م�����س��ت��دام��ة مب��ع��اي��ري ذات 
جودة عالية واحلفاظ على املعايري 

البيئية. 
و�سمن هذا الإط��ار اأجن��زت بلدية 

البلدية واجلهات املخت�سة لت�سوية 
اأو����س���اع امل��ب��اين ك��ون��ه��ا ت�����س��اه��م يف 
للمدينة  ال���ع���ام  امل��ظ��ه��ر  ت�����س��وي��ه 
املتمثل  خ��ط��ره��ا  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
باإزعاج  والت�سبب  البيئة  بتلويث 
لاأخطار  م�سدرا  وكونها  ال�سكان 
�سكان  ���س��ام��ة  وت���ه���دد  ال�����س��ح��ي��ة 

مدينة اأبوظبي خال العام املا�سي 
الأع���م���ال  م���ن  ال���ع���دي���د   2019
ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا امل��ح��اف��ظ��ة على 
من  اأب��وظ��ب��ي  ملدينة  ال��ع��ام  املظهر 
���س��م��ل��ت خمتلف  خ����ال م�����س��اري��ع 
املناطق �سمن حدود بلدية مدينة 
اأبوظبي، حيث مت على اإثرها تنفيذ 

بناًء   )70( واإزال������ة  ه���دم  اأع���م���ال 
، واإزال��ة )389( م�سوهاً  مهجوراً 
للمظهر العام، وردم )229( بئراً 
ومعايري  ملتطلبات  وفقاً  مهجورة 
اأبوظبي،  اإم�����ارة  يف  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة 
وكذلك تنفيذ )15( من الأحكام 

الق�سائية لإزالة املخالفات. 

دائرة الق�شاء يف اأبوظبي تتيح الطالع على ملف الدعوى عرب الر�شائل الن�شية
•• اأبوظبي -وام:

اأطلقت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، خدمة الطاع على ملف الدعوى 
الإعان  تفا�سيل  متابعة  يتيح  الق�سرية، مبا  الن�سية  الر�سائل  عر 
حجز  اإمكانية  ع��ن  ف�سا  اإل��ك��رتون��ي��اً،  ال��دع��اوى  وملفات  الق�سائي 
ال�سوابط  "الفيديو كونفران�ش" وفق  املرئي  الت�سال  بتقنية  جل�سة 
اإىل  دون احلاجة  بعد، ومن  وال��ردود عن  امل�ستندات  واإرف��اق  املحددة، 

احل�سور ال�سخ�سي.
الق�ساء يف  دائ��رة  العري، وكيل  �سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  واأف��اد 

اأبوظبي، باأن اإطاق تلك اخلدمة ياأتي يف اإطار خطة التحول الرقمي 
نحو التقا�سي الذكي، تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
الرئا�سة، رئي�ش  �سوؤون  ال��وزراء، وزير  نائب رئي�ش جمل�ش  اآل نهيان، 
ال��ت��ط��وي��ر جلميع اخلدمات  اأب��وظ��ب��ي، مب��وا���س��ل��ة  ال��ق�����س��اء يف  دائ����رة 
الق�سائية عر ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية لتمكني املتقا�سني من 

اإمتام اإجراءات التقا�سي بطريقة �سهلة ومي�سرة.
الدعوى  اأن خدمة الطاع على ملف  ال���عري،  امل�س�����ت�سار  واأو�����سح   
اخلدمات  منظومة  م��ع  تتكامل  ال��ق�����س��رية،  الن�سية  ال��ر���س��ائ��ل  ع��ر 
املعامات  لإجن��از  للمتعاملني  الق�ساء  دائ��رة  توفرها  التي  املتطورة 

اإىل مراجعة  احلاجة  دون  وم��ن  بعد،  ومتابعتها عن  ال��دع��اوى  وقيد 
فاعلية  بتعزيز  املتمثلة  ال�سرتاتيجية  الأول��وي��ة  يحقق  مبا  مقارها، 
ال�سامل  ال��و���س��ول  �سهولة  و�سمان  الق�سائية  العمليات  وا���س��ت��دام��ة 

للخدمات.
يدعم  بعد،  عن  الق�سائية  الإج���راءات  تنفيذ  يف  التو�سع  اأن  واأ���س��اف 
اخلدمة  على  احل�سول  وتب�سيط  ت�سهيل  نحو  احلكومية  التوجهات 
وتلبية متطلبات املراجعني، ويف هذا الإطار حتر�ش دائرة الق�ساء على 
مواكبة التطورات التنموية املت�سارعة يف اإمارة اأبوظبي ، مبا ي�سهم يف 
حتقيق روؤية اأبوظبي 2030 من خال منظومة ت�سريعية وق�سائية 

متطورة ومتكاملة، تواكب الأنظمة الق�سائية واأف�سل املمار�سات على 
م�ستوى العامل.

الن�سية  الر�سائل  الدعوى عر  على ملف  الط��اع  وتت�سمن خدمة 
رقم  على  املعني  ال��ط��رف  اإىل  الق�سائي  الإع���ان  اإر���س��ال  الق�سرية، 
يتيح  راب��ط��ا  الر�سالة  وتت�سمن  ال��دع��وى،  قيد  عند  امل�سجل  الهاتف 
الو�سول اإىل املوقع الإلكرتوين، لعر�ش تفا�سيل الإعان واخلدمات 
املتعامل بعد  الأخ��رى املرتبطة بالدعوى الق�سائية، ومن ثم يت�سلم 
فتح الرابط، رمز دخول OTP ي�ستطيع به الطاع على التفا�سيل 

الكاملة للملف.

الإمارات تطلق حملة �شحية �شاملة ملكافحة الأوبئة يف ال�شاحل الغربي اليمني

موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم تن�شر لغة برايل للمكفوفني على م�شتوى الدولة

•• عدن -وام:

2020 حملة  العام  اإطالة  املتحدة مع  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأطلقت 
وذلك  اليمني  الغربي  ال�ساحل  ومديريات  مبدن  الأوبئة  ملكافحة  وا�سعة 
يف اإطار برنامج الإ�ستجابة الطارئة وتلبية لنداء ا�ستغاثة وجهته اجلهات 

اليمنية املخت�سة يف هذا ال�ساأن.

قبل  من  املن�سود  الإن�ساين  للهدف  جت�سيدا  تاأتي  التي   - احلملة  ت�سمل 
للمواطنني  املجانية  الطبية  توفري اخلدمات  واملتمثل يف  الإم��ارات  دولة 
وتخفيف معاناتهم - توزيع كميات كبرية من الأدوية و املحاليل املخرية 
على القطاع ال�سحي يف خمتلف املديريات بال�ساحل الغربي على اأن يعقبها 

حملة الر�ش ال�سبابي ملكافحة البعو�ش واحل�سرات الناقلة لاأوبئة.
ويف هذا ال�سدد ت�سلمت اإدارات امل�ست�سفيات العامة و امليدانية يف مديريات 

احلديدة  مبحافظة  حي�ش  و  والتحيتا  الدريهمي  و  تعز  مبحافظة  املخا 
خال اليومني املا�سيني الكميات املطلوبة من الأدوية و املحاليل املخرية 
الإ�سهالت  و  باحلميات  امل�سابة  احل��الت  مئات  ا�ستقبال  من  ميكنها  ما 

املائية احلادة.
و  املخا  الفتيح مدير عام مديرية  من جانبهم ثمن كل من عبدالرحيم 
م�ست�سفى  مدير  علي  �سائع  و  باملديرية  امل�ست�سفى  مدير  اليافعي  �سالح 

العاجية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  يف  الإم�����ارات  ل��دول��ة  الكبري  ال���دور  التحيتا 
والطبية لأهايل مديريات ال�ساحل الغربي و التي ت�سهم بدورها يف انقاذ 
حياة مئات امل�سابني بحمى ال�سنك و املاريا و الإ�سهالت املائية احلادة 

يوميا .
لوقفتها  �سعبا  و  و حكومة  قيادة  الإم���ارات  �سكرهم لدولة  وع��روا عن   .

الأخوية التاريخية وال�سادقة اإىل جانب ال�سعب اليمني.

•• اأبوظبي- وام:

اأن  الهمم  لأ���س��ح��اب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  اأك���دت 
ب��رع��اي��ت��ه��ا ل�سيما  امل�����س��م��ول��ني  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب 
�سبل  باأف�سل  يتمتعون  الب�سرية  التحديات  ذوي 
القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً  ال��رع��اي��ة وال��ع��ن��اي��ة 
الر�سيدة، ومتابعة واإ�سراف جمل�ش اإدارة املوؤ�ّس�سة 
برئا�سة �سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
حكومة  لهدف  للو�سول  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ش 
ب�ساأن حتقيق تنمية اجتماعية  الر�سيدة  اأبوظبي 

ت�سمن حياة كرمية جلميع اأفراد املجتمع.
وقال �سعادة عبداهلل عبد العايل احلميدان الأمني 
اإحدى  املوؤ�س�ّسة  اإن  العليا،  زاي���د  ملوؤ�س�ّسة  ال��ع��ام 
احلكومة  وب��رام��ج  ل�سيا�سات  امل��ن��ف��ذة  امل��وؤ���س�����س��ات 
اأ�سحاب  وتعليم  ورعاية  تاأهيل  خلدمة  الر�سيدة 
الهمم لتحقيق هدف احلكومة يف اأجندة ال�سيا�سة 
وت�ستثمر   ،2030 اأب��وظ��ب��ي  حل��ك��وم��ة  ال��ع��ام��ة 
ال��دع��م ال��ك��ب��ري م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ك��رمي��ة ممثلة يف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمّو  �ساحب 
رئي�ش الدولة "حفظه اهلل " والدعم الاحمدود 
ل�ساحب ال�سمّو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
امل�سلحة ومتابعة �سمّوه امل�ستمرة مل�ساريع املوؤ�س�ّسة، 
ل�سالح  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  نوعية  خ��ط��وات  لتحقيق 

اأ�سحاب الهمم واأ�سرهم.
واأ�����س����اف احل���م���ي���دان - يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ايف له 
مبنا�سبة اليوم العاملي للغة برايل التي ي�ستخدمها 
"زايد  اأن   - القراءة  يف  الب�سرية  التحديات  ذوي 
العليا" توؤمن ب�سكٍل كبري باأهمية متكني الأفراد 
وت�سدد  امل��ح��ل��ي  املجتمع  ال��ه��م��م يف  اأ���س��ح��اب  م��ن 
الدعم  وتقدمي  وم�ساندتهم  متكينهم  مبداأ  على 
اللوج�ستي واملعنوي الازم لهم، كما حتر�ش على 
تقدمي التدريب املهاري الازم لتطوير مهاراتهم 

ب��ه��دف م�����س��اع��دت��ه��م يف احل�����س��ول ع��ل��ى وظيفة 
م�ستقبًا،  وق��درات��ه��م  مليولهم  منا�سبة  مهنة  اأو 
البلد  هذا  عمارة  يف  م�ساهمني  اأف���راداً  لي�سبحوا 

الطيب اأ�سوًة بالأفراد العاديني.
وقال اإن اإدارة رعاية املكفوفني وهي احدى اإدارات 
تقدم  امل��وؤ���س�����ّس��ة،  بهيكل  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  ق��ط��اع 
املطبعة  وت�سم  النوعية،  اخل��دم��ات  م��ن  العديد 
ال��وح��ي��دة يف دول���ة الإم����ارات ال��ت��ي ت��ق��وم بطباعة 
والو�سائل  التعليمية  امل��ن��اه��ج  التعليمية  امل����واد 
برايل  بطريقة  والق�س�ش  والثقافية  التعليمية 
للمكفوفني، وتقدم خدماتها للمكفوفني و�سعاف 

الب�سر على م�ستوى الدولة .
املهني  ال��ت��دري��ب  خ��دم��ات  اأي�����س��ا  الإدارة  وت��وف��ر 
وت�سجيع دمج املكفوفني باحلياة العامة ول�سيما 
املوؤ�س�سات التعليمية، و�سوق العمل وت�سغيلهم، كما 
الرتبوية  باخلدمات  دجمهم  على  العمل  يجري 
لاأندية  النت�ساب  على  ت�سجيعهم  اإىل  اإ���س��اف��ة 

واجلمعيات العامة.
ادارة رعاية  اأن  �سعادة عبداهلل احلميدان  واأو�سح 
املكفوفني تقدم عددا من اخلدمات ذات العاقة 
مراكز  يف  ال��ب�����س��ري��ة  ال��ت��ح��دي��ات  ذوي  ب��ت��ع��ل��ي��م 
الرعاية والتاأهيل احلكومية واخلا�سة، ومدار�ش 
الدمج على م�ستوى الدولة واجلامعات، وتتمثل 
تلك اخلدمات يف طباعة الكتب واملناهج الدرا�سية 
امل�ستوفاة  ل��ل��ط��ل��ب��ة  وامل���ك���رة  ب���راي���ل،  ب��ط��ري��ق��ة 
الب�سر وطباعة  املكفوفني و�سعاف  بياناتهم من 
مناذج المتحانات وامللخ�سات الدرا�سية بطريقة 
البارزة،  التعليمية  ال��و���س��ائ��ل  وط��ب��اع��ة  ب���راي���ل، 
وط��ب��اع��ة ال��ك��ت��ب وال��ق�����س�����ش ال��ث��ق��اف��ي��ة بطريقة 

برايل وتكبريها ل�سعاف الب�سر.
وتقوم مطبعة املكفوفني بالإدارة التابعة ملوؤ�س�سة 
املطبوعات  م���ن  ال��ع��دي��د  ب��ط��ب��اع��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
حكومية  ج��ه��ات  ل��ع��دة  والتو�سيحية  ال��ت��وع��وي��ة 

يف  للمكفوفني  ب��راي��ل  بطريقة  اأهلية  وجمعيات 
العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  التي حتملها  الر�سالة  اإط��ار 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، واحلر�ش  امل�����س��وؤول��ي��ة  اإط����ار  ���س��م��ن 
كافة  ويف  املجتمعية،  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  على 
والإ�سهام من  املجتمع  اأف��راد  تهم  التي  احلمات 
ب��ال��دول��ة يف  ال��وح��ي��دة  املطبعة  خ��ال مطبوعات 
التحديات  ل����ذوي  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ر���س��ال��ة  ت��و���س��ي��ل 

الب�سرية التي ت�ستفيد من عمل الإدارة.
وقالت �سعادة ناعمة عبدالرحمن املن�سوري مدير 
م�سروع  يعتر   : بالإنابة  املكفوفني  رعاية  اإدارة 
الق�سة املقروءة بطريقة برايل الذي يعد اإحدى 
مبادرات الإدارة ويحمل �سعار اجلميع يقراأ الأول 
ويهدف  العربي  الوطن  م�ستوى  على  نوعه  من 
لن�سر لغة برايل للمكفوفني، واإثراء ثقافة الكفيف 
والنهو�ش بواقعه عن طريق قيام الكفيف بقراءة 
اإىل  م�����س��رية  ال��ه��ادف��ة،  الق�س�ش  م��ن  جم��م��وع��ة 
الدورة الأوىل من امل�سروع اأطلقت العام 2007، 
وتوالت دوراته �سنوياً، و�سهدت تطوراً كبرياً من 
الوطن  م�ستوى  على  ثم  الأقليمية،  اإىل  املحلية 
ال��ع��رب��ي تبعها ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي، وق���د حاز 
امل�سروع على جائزة خليفة الرتبوية لعام 2011 
املبتكرة  ال��رتب��وي��ة  وال��رام��ج  امل�ساريع  جم��ال  يف 

على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة.
املكفوفني  رع��اي��ة  اإدارة  واأط��ل��ق��ت  بكلماتك  ع��ر 
مبادرة  الهمم  لأ���س��ح��اب  العليا  زاي���د  مبوؤ�س�سة 
الق�سة  ج��ائ��زة  �سمن  بكلماتك"  "عّر  ب��ع��ن��وان 
للنهو�ش  الكتابة،  فئة  ب��راي��ل  بطريقة  امل��ق��روءة 
الدولة ودول  الكفيف على م�ستوى  بواقع ثقافة 
اخلليج العربية والعامل، وت�سجيع املكفوفني على 
واإك�سابهم  ال��ق��راءة،  يف  ب��راي��ل  طريقة  ا�ستخدام 
احل�سيلة  واإث���راء  وامل��ب��ادئ،  القيم  من  جمموعة 
ومعاٍن  مب���ف���ردات  للكفيف  واخل��ي��ال��ي��ة  ال��ل��غ��وي��ة 
و�سور وتنمية حب اللغة العربية، وتنمية الوعي 

لدى  واملجتمعية  والأخاقية  الدينية  بالق�سايا 
الكفيف  الأدبية لدى  املواهب  واكت�ساف  الكفيف، 

وتنميتها.
وت��ه��دف امل��ب��ادرة اإىل دع��م امل��ب��دع��ني م��ن الطلبة 
والكتابة  التاأليف  جمال  يف  املوهوبني  املكفوفني 
مهارة  ت��ع��زي��ز  خ���ال  م��ن  اأنف�سهم  ع��ن  للتعبري 
ال��ك��ت��اب��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ف�����س��ح��ى، ك��م��ا تتيح 
ق�س�ش  لكتابة  املكفوفني  الطلبة  اأم��ام  الفر�سة 
ورواي������ات ه���ادف���ة ب�����س��ورة م�����س��وق��ة وج���اذب���ة من 
روؤية دعم املوهوبني من الكتاب لتحفيز اجلانب 
البداعي لديهم، وهو م�سروع غري ربحي يهدف 
الق�س�ش  ك��ت��اب��ة  ع��ل��ى  امل��ك��ف��وف��ني  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل 
والروايات باللغة العربية، م�سرية اإىل اأن ت�سليط 
للمكفوفني،  الق�س�سية  ال��ك��ت��اب��ات  على  ال�����س��وء 
�سي�سهم يف ا�ستثمار الإبداعات الأدبية للموهوبني 
من الكتاب والكاتبات املكفوفني يف دولة الإمارات 
من  وك��ذل��ك  الكبري،  العربي  ال��وط��ن  اأن��ح��اء  ويف 
�سمن اأهداف هذه املبادرة اإثراء مكتبات املكفوفني 
املطبوعة  بالق�س�ش  املدار�ش  ومكتبات  الوطنية 

بطريقة برايل.
اإدارة  خدمات  من  امل�ستفيدين  الطلبة  عدد  وبلغ 
العام  الدرا�سية  املناهج  لطباعة  املكفوفني  رعاية 
اإجمايل عدد  لي�سل  50 طالباً  الدرا�سي احلايل 
 2006 ال���ع���ام  م��ن��ذ  ط��ال��ب��اً   696 اإىل  ال��ط��ل��ب��ة 
الن�سخ  التعليمية، كما بلغ عدد  املراحل  مبختلف 
الدرا�سية  املناهج  من  برايل  بطريقة  املطبوعة 
لي�سل  احل����ايل  ال���ع���ام  ورق���ي���ة  ن�����س��خ��ة   2214
اإجمايل الن�سخ الورقية من املناهج الدرا�سية اإىل 
الن�سخ  عدد  جمموع  بلغ  فيما  ن�سخة،   21763
ن�سخة من   1348 احل���ايل  ال��ع��ام  الإل��ك��رتون��ي��ة 

اإجمايل 5171 ن�سخة منذ اطاق اخلدمة.
املطبوعات  م��ن  امل�ستفيدة  اجل��ه��ات  ع��دد  وارت��ف��ع 
بلغة  املكتوبة  التوعوية  والكتيبات  وامل��ن�����س��ورات 

برايل خال نف�ش الفرتة لي�سل اإىل 133 جهة 
 12625 بواقع   2019 العام  جهة   37 منهم 
و  ال��ت��وع��وي��ة  الكتيبات  و  امل��ط��ب��وع��ات  م��ن  ن�سخة 
الثقافية والق�س�ش بطريقة برايل منهم 1303 
ن�سخ العام احلايل، فيما بلغ عدد امل�ستفيدين من 
املكفوفني منذ عام  ال��ت��دري��ب يف جم��ال  خ��دم��ات 

م�ستفيدا.  147 احلايل  وقتنا  حتى   2016
املواد  لتوفري  حديثة  اأجهزة  و  تقنيات  واأ�سيفت 
الكتب  باأغلفة  اخلا�ش  اجلهاز  " مثل  ب�" برايل 
واملوؤ�س�سات  ل��ل��دوائ��ر  الأع��م��ال  بطاقات  وطباعة 
بالدولة، كما مت اأي�سا توفري الطابعات احلديثة 
البيانية  والر�سومات  البارزة  الر�سومات  لطباعة 
الرامج  اإىل  بالإ�سافة  العلمية  باملواد  اخلا�سة 

املتخ�س�سة بتحويل هذه املواد.
يذكر اأن اإدارة رعاية املكوفني مبوؤ�س�سة زايد العليا 
لأ�سحاب الهمم ت�سم مطبعة املكفوفني الوحيدة 

على م�ستوى الدولة، مت نقل تبعيتها اإىل املوؤ�س�ّسة 
يف 24 يناير من العام 2006، وقد تاأ�س�ست عام 
العمل  وب���داأ  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  يف   2000
الفعلي بها عام 2001 بروؤية جليلة من املغفور 
اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه 
ثراه وتوجيهات �سامية من �سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام رئي�سة 
الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��اأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�ش 
ر�سالة  وحمل  الأ�سرية،  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
�سمو  الأوىل  م��راح��ل��ه��ا  يف  وت��ك��وي��ن��ه��ا  اإن�����س��ائ��ه��ا 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ 
يف منطقة الظفرة رئي�ش هيئة الهال الأحمر و 
اآل  بن حممد  بنت حمدان  �سم�سة  ال�سيخة  �سمو 
نهيان حرم �سمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
لل�سوؤون  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  رئ��ي�����ش  م�ساعد 

الن�سائية.
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اأخبـار الإمـارات
مركز الفلك الدويل : 3 خ�شوفات وك�شوفان وعدة زخات من ال�شهب فى 2020 

•• اأبوظبي -وام:

�سي�سهد   2020 ال��ع��ام  اأن  اأب��وظ��ب��ي  ال���دويل وم��ق��ره  الفلك  م��رك��ز  اأك���د 
للقمر  ث��اث��ة خ�سوفات  اأه��م��ه��ا  امل��م��ي��زة  الفلكية  الأح����داث  م��ن  ال��ع��دي��د 
وك�سوفني لل�سم�ش اإ�سافة اإىل عدة زخات لل�سهب واقرتان مميز يف اآخر 
عودة  �سوكت  املهند�ش حممد  وق��ال  وزح��ل.  امل�سرتي  كوكبي  ال�سنة بني 
الأول  ف�سيكون  ال�سم�ش  لك�سويف  "بالن�سبة  ال��دويل  الفلك  مركز  مدير 
�سلطنة  من  كل  يف  م�ساهدته  �سيتم  حلقي  ك�سوف  وه��و  يونيو   21 ي��وم 
عمان واليمن واأجزاء ب�سيطة من ال�سعودية.. يف حني �سي�ساهد الك�سوف 
كك�سوف جزئي من باقي الدول العربية وبالن�سبة للمناطق التي �ست�ساهد 
الك�سوف كك�سوف حلقي فهي عبارة عن �سريط �سيق يبداأ من غرب اليمن 

ال�سعودية يف منطقة  الربع اخل��ايل يف  م��رورا بجنوب �سنعاء ثم يدخل 
نائية ي�سعب الو�سول اإليها ثم يدخل �سلطنة عمان وي�ساهد من مناطق 
اأن ت�سهد  اأنه من النادر جدا  اإىل  وا�سعة وماأهولة هناك. جتدر الإ�سارة 
نف�ش املنطقة ك�سوفني حلقني خال فرتة وجيزة فقد �سهدت اأجزاء من 
2019 علما  26 دي�سمر  �سلطنة عمان وال�سعودية ك�سوفا حلقيا يوم 
باأن تكرار حدوث الك�سوف احللقي فوق نف�ش املنطقة قد يحتاج اأحيانا 
اإىل اأكرث من مائة اأو مائتي عام .. اأما الك�سوف الثاين فهو ك�سوف كلي 
�سيحدث يوم 14 دي�سمر ولن يكون م�ساهدا من املنطقة العربية باأي 
�سكل من الأ�سكال. واأ�ساف : بالن�سبة خل�سوفات القمر فاخل�سوف الأول 
هو خ�سوف �سبه ظل جزئي �سيحدث يوم 10 يناير و�سيخ�سف من القمر 
اأنه خ�سوف �سبه ظل .. واخل�سوف  %90 من قر�سه وحيث  ما ن�سبته 

يونيو   05 ي��وم  و�سيحدث  اأي�����س��ا،  ج��زئ��ي  �سبه ظ��ل  ه��و خ�سوف  ال��ث��اين 
اأي�سا  هو  الثالث  واخل�سوف   ..  58% ن�سبته  ما  القمر  من  و�سيخ�سف 
القمر  من  و�سيخ�سف  يوليو  خ�سوف �سبه ظل جزئي �سيحدث يوم 05 
العام  خال  الرئي�سية  ال�سهب  لزخات  بالن�سبة  اأم��ا   .  37% ن�سبته  ما 
"الرباعيات" و�ستكون  �سهب  زخة  هي  الأوىل  الزخة  ف�ستكون   2020
بتوقيت   08:20 ال�ساعة  يف  يناير   04 ال�سبت  ي��وم  �سباح  الزخة  ذروة 

غرينت�ش ومن املتوقع روؤية 120 �سهابا يف ال�ساعة وقت الذروة.
الدلويات"  "اإيتا  �سهب  زخة  العام هي  املهمة هذا  الثانية  ال�سهب  وزخة 
م�ساء  التا�سعة  ال�ساعة  يف  مايو   05 الثاثاء  يوم  الزخة  ذروة  و�ستكون 
ال�ساعة وقت الذروة  50 �سهابا يف  املتوقع روؤي��ة  بتوقيت غرينت�ش ومن 
اأك��رث زخ��ات ال�سهب �سعبية وه��ي زخة  اأم��ا زخ��ة ال�سهب الثالثة وه��ي   ..

�سهب "الر�ساويات" و�ستكون ذروة الزخة يوم الأربعاء 12 اأغ�سط�ش من 
ال�ساعة الواحدة اإىل ال�ساعة الرابعة نهارا بتوقيت غرينت�ش ومن املتوقع 
الأخرية  الرئي�سة  والزخة   .. الذروة  وقت  ال�ساعة  يف  �سهبا  روؤية 110 
لهذا العام هي زخة �سهب "التواأميات" و�ستكون ذروة الزخة يوم الإثنني 
روؤية  املتوقع  ومن  غرينت�ش  بتوقيت   00:50 ال�ساعة  يف  دي�سمر   14

الذروة. وقت  ال�ساعة  يف  �سهابا   150
كوكب  اق���رتان  ه��و   2020 ع��ام  املميزة  الفلكية  الأح����داث  �سمن  وم��ن 
 01:22 21 دي�سمر يف ال�ساعة  امل�سرتي مع كوكب زحل يوم الإثنني 
جرمني  وق���وع  ه��و  مب�سط  ب�سكل  والق����رتان  غرينت�ش  بتوقيت  ظ��ه��را 
ويحدث  الأر����ش  م��ن  ظاهريا  ي��رى  كما  البع�ش  بع�سهما  م��ن  بالقرب 

اقرتان امل�سرتي مع زحل كل ع�سرين �سنة تقريبا.

مليار راكب نقلهم تاك�شي دبي يف 25 عاما 

تاك�سي  خدمة  اأمتتة  م�سروع  عن 
3 ال��ذي يهدف  مبنى امل��ط��ار رق��م 
امل��رك��ب��ات وتنظيم  ع��دد  زي���ادة  اإىل 
عملية تفويج املركبات وتقليل وقت 
النتظار من 11 دقيقة اإىل خم�ش 
دقائق ويت�سمن امل�سروع زيادة عدد 
الأج���رة مثل  ق��ن��وات حجز مركبة 
ال�سفر  ت��ذك��رة  ���س��راء  احل��ج��ز عند 
اأو من خال ال�سا�سات يف الطائرة 
الذكي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  خ����ال  م���ن  اأو 

خدمة مركبات الأجرة وكذلك يف 
حتليل بيانات الرحات والتوجيه 
الذكي لاأ�سطول للمناطق الأكرث 
جانب  اإىل  اخل���دم���ة  ع��ل��ى  ط��ل��ب��اً 
من  الآمنة  القيادة  يف  ا�ستخدامه 
ال�سائقني  �سلوكيات  ر���س��د  خ��ال 
القيادة  مبعايري  التزامهم  ومدى 
التحديث  اطلع على  كما   . الآمنة 
اجلديد يف التطبيق الذكي لتاك�سي 
يغطي  ال�������ذي   /DTC/ دب������ي 

لأ���س��ط��ول م��وؤ���س�����س��ة ت��اك�����س��ي دبي 
منها  احلديثة  امل��ودي��ات  وتتميز 
بانخفا�ش معدل ا�ستهاك الوقود 
انخفا�ش  ثم  وم��ن   47% بن�سبة 
معدل النبعاثات الكربونية بن�سبة 
%47 اأي�سا وتاأتي هذه املبادرة يف 
با�سرتاتيجية  الهيئة  التزام  اإط��ار 
الهادفة للو�سول  التنقل الأخ�سر 
الكهربائية  املركبات  اإدراج  بن�سبة 
امل�سرتيات  اإجمايل  من  والهجينة 

اآل  يو�سف  وال��دك��ت��ور  دب��ي  تاك�سي 
ملوؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ع��ل��ي 
ت��اك�����س��ي دب����ي وع����دد م���ن مديري 

الإدارات يف الهيئة واملوؤ�س�سة.
الزيارة على  الطاير خال  واطلع 
ال�سناعي  ال���ذك���اء  ا���س��ت��خ��دام��ات 
الركاب  نقل  بخدمة  الرت��ق��اء  يف 
يف امل��وؤ���س�����س��ة ح��ي��ث ج���رى توظيف 
حتقيق  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
التوازن بني العر�ش والطلب على 

الذكية  الأجهزة  عر  اأو   DTC
ول�سمان  امل��ط��ار  مبنى  يف  امل��وزع��ة 
املوؤ�س�سة  وظ��ف��ت  امل�������س���روع  جن����اح 
ال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  ت��ق��ن��ي��ت��ي 

وحتليل البيانات ال�سخمة.
ورئي�ش  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  واط�����ل�����ع 
هيئة  يف  امل������دي������ري������ن  جم����ل���������ش 
ال��ط��رق وامل��وا���س��ات ع��ل��ى اجليل 
تويوتا  م���رك���ب���ات  م����ن  اجل����دي����د 
ان�سمت  التي  "هايرد"  الهجينة 

العادية  الأج�����رة  م��رك��ب��ات  خ��دم��ة 
والليموزين  الليموزين  وخدمات 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي ول���ي���م���وزي���ن اأم�����رية 
تقلي�ش  يف  التطبيق  �ساهم  حيث 
معدل زمن و�سول مركبة الأجرة 
ويتيح  دقائق   6.5 اإىل  للمتعامل 
خدمات  على  احل�����س��ول  التطبيق 
�سائق  على  احل�سول  مثل  متعددة 
والأيدي الأمينة واأمرية واأ�سحاب 
�سرح  اإىل  الطاير  وا�ستمع  الهمم. 

•• دبي - وام: 

املدير  الطاير  مطر  �سعادة  ك�سف 
يف  املديرين  جمل�ش  ورئي�ش  العام 
هيئة الطرق واملوا�سات بدبي اأن 
اإجمايل عدد الرحات التي نفذتها 
ملوؤ�س�سة  التابعة  الأج���رة  مركبات 
تاك�سي دبي"خال الفرتة من عام 
بلغ   2019 دي�سمر  اإىل   1995
خالها  نقلت  رحلة  مليون   682

اأكرث من مليار راكب .
اأ�سطول  ح��ج��م  اإن  ال��ط��اي��ر  وق����ال 
81 مركبة  م��ن  ارت��ف��ع  امل��وؤ���س�����س��ة 
 1995 الت�سغيل يف عام  بداية  يف 
اإىل 5201 مركبة يف عام 2019 
 886 من  ال�سائقني  ع��دد  وارتفع 
وقفز  �سائق   11500 اإىل  �سائقاً 
عدد املوظفني من 23 موظفاً اإىل 
1131 موظفاً و�سهدت اخلدمات 
التي تقدمها املوؤ�س�سة قفزة كبرية 
من خدمة واحدة عام 1995 اإىل 

.2019 عام  يف  خدمة   13
ملوؤ�س�سة  زي��ارت��ه  ذل���ك خ���ال  ج���اء 
مبوظفي  ول���ق���ائ���ه  دب�����ي  ت��اك�����س��ي 
امل��وؤ���س�����س��ة ب��ح�����س��ور ال�����س��ي��د عبد 
املدير  ي��ون�����ش  اإب���راه���ي���م  امل��ح�����س��ن 
التنفيذي ملوؤ�س�سة القطارات رئي�ش 
موؤ�س�سة  ع��ل��ى  الإ����س���راف  جم��ل�����ش 

ال�����س��ن��وي��ة ل��ل��م��رك��ب��ات اجل���دي���دة 
احلكومة  اأ�سطول  يف  وامل�ستاأجرة 
 ،2020 ع��ام  بحلول   10% اإىل 
ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة خف�ش  وت��ن��ف��ي��ذاً 
الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة يف اإم����ارة 
خف�سها  ت�����س��ت��ه��دف  وال���ت���ي  دب����ي 
 2021 %16 بحلول عام  بنحو 
لتحويل  الهيئة  خطة  اىل  اإ�سافة 
يف  الأج����رة  م��رك��ب��ات  م��ن   50%
دبي اإىل مركبات هجينة "هايرد" 

بحلول عام 2021.
كما اطلع الطاير على مركبة ت�سا 
موديل 3 واملركبة الكهربائية التي 
الهيدروجني  وق��ود  بخايا  تعمل 

من نوع تويوتا مرياي.
�سروره  ع��ن  الطاير  مطر  واأع���رب 
وامل���ب���ادرات  الت�سغيلية  ب��ال��ن��ت��ائ��ج 
ملوؤ�س�سة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  واخل���ط���ط 
تاك�سي دبي موؤكداً �سرورة الرتكيز 
التو�سع  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ت��وظ��ي��ف  يف 
وال��ت��ق��ن��ي��ات والأن��ظ��م��ة ال��ذك��ي��ة يف 
قطاع مركبات الأجرة ورفع كفاءة 
الأداء وحتقيق ال�سعادة للمتعاملني 
وتعزيز التكامل بني اأنظمة النقل 
ت�سهيل  خ����ال  م���ن  وامل���وا����س���ات 
تنقل ركاب و�سائل النقل اجلماعي 

للو�سول اإىل وجهاتهم النهائية.

خالل تفقده اإدارة املرور

قائد عام �شرطة راأ�ض اخليمة ينجز معامالت املراجعني 
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

ع���ب���د اهلل بن  ع���ل���ي  ال�����ل�����واء  اأك������د 
�سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان 
الدائم  ح��ر���س��ه  اخل���ي���م���ة،  راأ�������ش 
وبا�ستمرار  امل��ي��داين  ال��ن��زول  على 
لتلم�ش واقع جمريات �سري العمل 
الأداء  م�ستوى  ومتابعة  ال�سرطي، 
ال���ع���ام والرت�����ق�����اء ب���ه ب���ني احلني 

والآخر، و�سوًل نحو التميز.
�سعادته،  ن����زول  اأث���ن���اء  ذل����ك  ج����اء 
املرور  خدمات  مبركز  امل��ي��دان  اإىل 

الر�سيدة  احلكومة  لروؤية  حتقيقاً 
ملجتمع  احل���ي���اة  ج�����ودة  ت��ع��زي��ز  يف 
دول�����ة الإم��������ارات وامل��ن�����س��ج��م��ة مع 
ال����ه����دف ال����س���رتات���ي���ج���ي ل������وزارة 
ر�سا  تعزيز  اإىل  الرامي  الداخلية 
وفق  املقدمة  باخلدمات  اجلمهور 
والكفاءة  اجل���ودة  معايري  اأف�����س��ل 

وال�سفافية. 
ك��م��ا ت���اأت���ي ال����زي����ارة ب��ه��دف تفقد 
والتاأكد  املتعاملني  اإ�سعاد  خدمات 
م���ن اخل���دم���ات ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
النجوم  ن���ظ���ام  مل�����س��ت��وى  ال���رتق���ي 

املراجعني  م���ع  ال���ت���ح���اور  ب���ه���دف 
وم��ع��رف��ة م��اح��ظ��ات��ه��م واآرائ���ه���م 
املقدمة  اخلدمات  حول  واأفكارهم 
الداخلية  وزارة  ق��ب��ل  م���ن  ل��ه��م 
اخليمة،  راأ��������ش  ب�����س��رط��ة  مم��ث��ل��ة 
وزارة  اإ�سرتاتيجية  م��ن  ان��ط��اق��اً 
تعزيز  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
اخلدمات  بفاعلية  اجلمهور  ثقة 
الوزارة  قيم  لهم وحتقيق  املقدمة 
بروح  وال��ع��م��ل  التميز  يف  املتمثلة 

الفريق وامل�سوؤولية املجتمعية.
ب���ن علوان،  ال���ل���واء ع��ل��ي  واأو����س���ح 

اخليمة،  ب�����راأ������ش  وال���رتخ���ي�������ش 
حممد  ال��دك��ت��ور  العميد  بح�سور 
����س���ع���ي���د احل����م����ي����دي م����دي����ر ع����ام 
العمليات املركزية، و�سعادة العميد 
اإدارة  م��دي��ر  النقبي  �سعيد  اأح��م��د 
امل�������رور وال�������دوري�������ات، وع������دد من 

�سباط ال�سرطة.
، مبا�سرة  حيث توىل القائد العام 
املراجعني  م���ع���ام���ات  اإج���������راءات 
الأمامية  ال��واج��ه��ة  م��ك��ات��ب  ع��ل��ى 
مبركز خدمات املرور والرتخي�ش، 
وت��ق��دمي اخل��دم��ات ال��ازم��ة لهم، 

امل��ي��داين قد ج��اء بهدف  اأن نزوله 
جمهور  اإىل  وال���س��ت��م��اع  الط����اع 
املتعاملني ب�سورة مبا�سرة، لتلم�ش 
املعنيني  وت���وج���ي���ه  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
قد  ب��اأن��ه  م�سيفاً  بتلبيتها،  لدينا 
ت��ب��ادل الأح���ادي���ث م��ع جمهور  مت 
�سرائحهم  مب��خ��ت��ل��ف  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ب�������س���ك���ل م���ب���ا����س���ر وج�����ه�����اً ل���وج���ه، 
وت�سهيل  احل�سنة  القدوة  وتقدمي 
بال�ستجابة  الإج����راءات  وتب�سيط 
الفورية يف �سرعة اإجناز املعامات 
باملراجعني،  اله��ت��م��ام  ع��ن  ف�سًا 

كما   ،  20/80 م��ب��ادرة  وتطبيق 
ب�سرورة  ال�سباط  �سعادته  وج��ه 

ال��ع��امل��ي وت���ق���دمي خ���دم���ات نوعية 
املتعاملني  اإ�����س����ع����اد  يف  ت�������س���اه���م 

الأمامية  ال��واج��ه��ة  يف  ت��واج��ده��م 
ملركز خدمات املرور والرتخي�ش.

بهدف تطبيق البتكار يف حت�سني حياة املر�سى  

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الرعاية ال�شحية ملر�شى املناعة الذاتية
•• دبي-الفجر:

وّقعت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع موؤخراً مذكرة تفاهم 
ال�سحية  والرعاية  امل�سرتك  والتدريب  البتكار  جمال  يف 
 Abbvie �سركة  الذاتية مع  املناعة  باأمرا�ش  والتوعية 
بهدف   ، ل����اأدوي����ة   Biopharmaceuticals
جمال  يف  الطرفني  بني  للتعاون  ر�سمي  عمل  اإط��ار  و�سع 
الذاتية،  امل��ن��اع��ة  لأم��را���ش  العاجية  الب��ت��ك��ارات  تعزيز 
وفق  ال���وزارة  يف  الطبية  للكوادر  تعليمية  برامج  وتقدمي 
امل�ستجدات العلمية، والّتوفري املبّكر لابتكارات العاجّية 
للمر�سى امل�سابني بالتهاب املفا�سل الروماتويدي ومر�ش 
بح�سب  ال��ع��اج  متابعة  م��ن  املري�ش  ومت��ك��ني  ال�سدفية، 

اخلطة املحددة.
الوزارة،  دي��وان  التفاهم يف  توقيع مذكرة  وجرت مرا�سيم 
العلماء وكيل وزارة  �سليم  الدكتور حممد  بح�سور �سعادة 
ال�سحة ووقاية املجتمع، حيث وّقع �سعادة الدكتور يو�سف 
امل�ست�سفيات  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال�����س��رك��ال  حم��م��د 

ب��ك��ر عبد  اأب���و  ال�سيد حم��م��د  ال�����وزارة، بينما وق���ع  مم��ث��ًا 
 Abbvie �سركة  اخلليج يف  ملنطقة  العام  املدير  اجل��واد 

  Biopharmaceuticals

تو�سيع نطاق ال�سراكات العاملية 
املذكرة  اأن  اإىل  ال�سركال  يو�سف  ال��دك��ت��ور  �سعادة  واأ���س��ار   
تعك�ش حجم ال�سراكة ال�سرتاتيجية للوزارة مع ال�سركات 
العاملية، يف اإطار �سعي وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتوفري 
اأدوية جديدة ومبتكرة للم�سابني باأمرا�ش املناعة الذاتية، 
التوعية وتقدمي  ون�سر  ال�سحيني  العاملني  ق��درات  ورفع 
اأف�سل اخلدمات العاجية، مبا يتما�سى مع ا�سرتاتيجية 
الوزارة الهادفة لتقدمي رعاية �سحية متكاملة وفق اأعلى 
املجال  ال��ري��ادة يف  والإح��رتاف��ي��ة، وحتقيق  التميز  معايري 

ال�سحي، والذي يتوافق مع الأجندة الوطنية 2021.

تعزيز الرعاية ال�سحية ملر�سى املناعة الذاتية
اأن الوزارة تعمل  واأو�سح �سعادة الدكتور يو�سف ال�سركال، 

اإح��راز تقدم نوعي  اأج��ل  دائ��رة �سراكاتها من  على تو�سيع 
اأن مذكرة التفاهم تهدف  اإىل  يف الرعاية ال�سحية، لفتاً 
والكادر  وال�سيادلة  لاأطباء  تدريبية  برامج  توفري  اإىل 
املناعة  اأم���را����ش  ع���اج  جم���ال  يف  ال�����وزارة  يف  التمري�سي 
الوزارة  م�ست�سفيات  خ��ارج  اإيفادهم  على  والعمل  الذاتية، 
الرتكيز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي،  ال��ت��دري��ب  لتلقي 
ع��ل��ى اجل���ان���ب ال��ت��وع��وي م���ن خ���ال ت��ن��ظ��ي��م ور�����ش عمل 
وحما�سرات تثقيفية حول اأمرا�ش املناعة الذاتية وطرق 

الوقاية منها.
اأب��و بكر عبد اجل��واد احلر�ش على  من جانبه اأك��د حممد 
من  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  مع  ال�سراكة  تطوير 
املناعة  باأمرا�ش  للم�سابني  فعالة  خال تقدمي عاجات 
املجال،  ه���ذا  ال�����س��رك��ة يف  خ���رة  ع��ل��ى  معتمدين  ال��ذات��ي��ة 
اإىل  م�سرياً  امل��ر���س��ى،  حياة  لتح�سني  برغبتنا  مدفوعني 
املنتجة  الدوائية  البتكارات  توفري  تت�سمن  التفاقية  اأن 
املفا�سل  التهاب  ال�سركة، يف جمال عاج مر�ش  قبل  من 

الروماتويدي ومر�ش ال�سدفية.
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اأخبـار الإمـارات

••  منطقة الظفرة - لطيفة جابر 

لليايل  ا����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ٍة  �����س����ه����رٍة  يف   
 2020 ال���دويل  ل��ي��وا  “مهرجان 
الو�سمي  الإم��ارات��ي  الفنان  اأح��ي��ا   ،
ح��ف��ا ���س��اه��را، م�����س��اء اأم�����ش الأول 
اجلمعة على م�����س��رح  ت��ل م��رع��ب ، 
و���س��ط ح�����س��ور ج��م��اه��ريي غفري،  
توافد اإليه  من خمتلف اجلن�سيات 
العربية واخلليجية  الذين حر�سوا 
وال�ستماع   ، امل��ه��رج��ان  زي���ارة  على 
للفنان  ال�سجي  ال��ط��رب��ي  لل�سوت 
الو�سمي الذي َيْحَظى ب�سهرة كبرية 
اخلليجية،  ال��ف��ن��ي��ة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
ب�ساته الفلكلورية ال�سعبية، والتي 

لقت ناجحا وانت�سارا وا�سعا .
اأجواء  ي�سعل  اأن  الو�سمي  وا�ستطاع 
التي  اأغانيه  باأعذب  ليوا  مهرجان 
تعامل معها اجلمهور منذ اللحظة 
امل�سرح  خ�����س��ب��ة  ل�����س��ع��وده  الأوىل 
التي  الغنائية  حيث �سهدت احللفة 
للمهرجان  العليا  اللجنة  نظمتها 
واأح��ي��اه��ا ال��ف��ن��ان ال��و���س��م��ي  اإقبال 
للفن  ال���ذواق  اجلمهور  م��ن  كبريا 
الأ�سيل امتاأت به مدرجات امل�سرح 
مع  التفاعل  يف  اجلمهور  وا�ستمر 
منت�سف  ح��ت��ى  ال��و���س��م��ي  اأغ��ن��ي��ات 

الليل .
الغناء  اأن  الو�سمي  الفنان  وي��وؤك��د 

ام�������ام ج���م���ه���ور ل����ي����وا ال��������دويل له 
لاعداد  ن���ظ���را  خ���ا����ش  اإح�������س���ا����ش 
اخلليجية  ل��ل��ج��ن�����س��ي��ات  ال���ك���ب���رية  
ال����ت����ي ح���ر����س���ت على  وال����ع����رب����ي����ة 
التواجد يف احلفل الغنائي واأ�ساف 
اغنيات  ي��ج��ه��ز  مل  ان����ه  ال��و���س��م��ي 
م��ع��ي��ن��ة ي��ل��ق��ي��ه��ا ل��ل��ج��م��ه��ور خال 
احل��ف��ل ول��ك��ن��ه ���س��ي��ق��دم م��ا ير�سي 
وانه  منه خا�سة  ويطلبه  اجلمهور 
ج��اء ب��ه��دف ام��ت��اع ه��ذه اجلماهري 
خ�سي�سا  ح��ر���س��ت  ال��ت��ي  ال��غ��ف��رية 

لا�ستماع اليه .
ليوا  م��ن��ط��ق��ة  اأن   ال��و���س��م��ي  واأك�����د 
متكاملة  مدينة  اأ�سبحت  ال���دويل 
اخل���دم���ات ومت��ت��ل��ئ ب���اأع���داد كبرية 
داخل  من  ك��ان  �سواء  اجلمهور  من 
الدولة او من دول جمل�ش التعاون 

اخلليجي اأو باقي دول العامل  .

 العطور والدخون  تراث يفوح 
يف �سوق ليوا الرتاثي

 ميثل ���س��وق ل��ي��وا ال��رتاث��ي امل��ق��ام يف 
مهرجان ليوا الدويل 2020 واحة 
م���ن ال������رتاث الأ����س���ي���ل و ب���اق���ة من 
يقدمها  التقليدية  واحلرف  الفنون 
لغاية  ي�ستمر  ال��ذي  املهرجان  ل��زوار 
فعالياته  وت��ت��وا���س��ل  ي��ن��اي��ر،   10

بنجاح كبري .
ويفوح ال�سوق الرتاثى  بعبق املا�سي 
وتاريخ الظفرة القدمي ،حيث يوجد 
ال����ق����دمي، وبيت  امل��ج��ل�����ش، وال���ب���ي���ت 
العرو�ش وال�سوق واحلرف الرتاثية 
والفنون،  احلية  ال��ع��رو���ش  ومن�سة 
التي  املتعددة  امل��ف��ردات  من  وغريها 
ت��ع��ك�����ش ث�����راء امل�������وروث الإم����ارات����ي 
التى  الرتاثية  وامل��ح��ات  الأ���س��ي��ل،  
وعطور  املا�سي  روائ��ح  فيها  تختلط 

احل���ا����س���ر، ح��ي��ث رائ���ح���ة اجل�����دران 
القدمية والدعون واخلو�ش وروائح 
بالعطور  املمزوجة  العربية  العطور 

الفرن�سية والبخور والعود.
وفى حمل غياهيب للعطور تعر�ش 
مرمي املازمى جمموعة من العطور 
املكان  ع��ل��ى  ت�سفي  ال��ت��ي  وال��ب��خ��ور 
رائ��ح��ة خ��ا���س��ة، ح��ي��ث ل ت��ت��وان��ى يف 
ح��رق ال��ع��ود ال�����س��ايف واأن����واع اأخرى 
امل��ك��ان يعبق  م��ن اخل��ل��ط��ات، لتجعل 
عامل  فت�سكل  املميزة  الروائح  بهذه 
ج����ذب ل����ل����زوار، وت����وؤك����د  م����رمي  اأن 
جميع اخل��ل��ط��ات وال��ع��ط��ور ه��ي من 
ال�سناعة  ه��ذه  تهوى  فهى   �سنعها 
خممريات  ت�سنع  ك��م��ا  ب��ه��ا،  وت��ب��دع 
على  عديدة  اأ�سماء  وتطلق  لل�سعر، 
املنتوب،  دخ���ون  وم��ن��ه��ا:  ت�سنعه  م��ا 
ال��ن��ق��ا، ن���وي���ر، ال��ل��ي��ل��ك��ي، ح��م��ر يوخ، 

وغريها  و�سهيلة،  الكركمي  وعطر 
حتاكي  التي  القدمية  الأ���س��م��اء  م��ن 
وتراثيات  اأ�سياء قدمية معينة �سلعاً 

و�سناعات يدوية وتذكارات، .
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وح��ر���س��ت 
منطقة  تخ�سي�ش   على  للمهرجان 
الإماراتية  الأ���س��ر  ل��ع��دد م��ن  ك��ب��رية 
العطور  م���ن  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ل��ت��ع��ر���ش 
وال������دخ������ون وامل����اب���������ش ال���رتاث���ي���ة 
حرفيات  وم���ن���ت���ج���ات  ال����ق����دمي����ة، 
احلرف الن�سائية الرتاثية. للعطور 
واأهمية  خ��ا���س��ة  م��ك��ان��ة  ت��راث��ن��ا  يف 
يحر�سن  ال��ن�����س��اء  ك��ان��ت  وا����س���ح���ة، 
البخور  جانب  اإىل  حت�سريها  على 
باأنف�سهن يف البيوت، وكان ذو عامة 
الطيبة  ال��روائ��ح  متيز  حيث  ب���ارزة، 
املاب�ش والبيوت واأغطية وماحف 
ال�سرير، وللبخور والعطور ال�سدارة 

والرتحيب  ال�����س��ي��اف��ة  واج���ب���ات  يف 
العامة  وامل���ن���ا����س���ب���ات  ال�����زي�����ارات  يف 
واخل���ا����س���ة. ل���ل���م���راأة احل����ظ الكر 
من هذا الرتف والدلل يف العطور، 
فهو من اأهم مقتنيات املراأة املتزوجة 
ب��ع��د امل��ل��ب�����ش واحل���ل���ي، وه���و عنوان 
وتقول  وزينتها.  وجمالها  اأنوثتها 
امل���ازم���ى ان���ه ت��وج��د اأ���س��ن��اف كثرية 
املتعددة  وال�سلبة  ال�سائلة  للعطور 
العطور  ه���ذه  وم���ن  ال���س��ت��ع��م��الت، 
“اليا�ش”  ال�سهري  الراأ�ش  كان عطر 
ال�سعر  ب���ه  وي���ج���دل  ي��خ��ل��ط  ال�����ذي 
اخللطات  م����ن  وه�����و  و”املحلب” 
العطرية ال�سهرية ي�سب فوق الراأ�ش 
“الب�ساعة” وكانت خم�س�سة لعمل 
�سهرية،  ت�سريحة  وهي  “العجفة” 
خملوطة  ع��ط��ور  و”الزعفرانية” 
الراأ�ش،  ف��وق  ت�سب  ال��زع��ف��ران  م��ع 

والأغ���ل���ب ك���ان ع��ط��ر ال��زع��ف��ران مع 
عطر الورد، وتاأتي “املخمرية” وهي 
خلطة �سهرية تتكون من )الزعفران، 
امل�سك، دهن العود، الفل، دهن الورد، 
ال���زب���اد( وه����ذه اخل��ل��ط��ة ك��ان��ت من 
الن�ساء  ت�سعها  الرئي�سية  ال��ع��ط��ور 
زيوت  وهناك  والرقبة،  الذن  خلف 
دهن  منها  لل�سعر،  خا�سة  عطرية 
غالبا  وه���ذا  ال��ع��ن��ر،  م��ع  اليا�سمني 
ال�سم�سم  ده����ن  وك�����ان  ل��ل��ع��راي�����ش، 
عليه  يطلقون  وك��ان��وا  الهند  وج���وز 
ال�سم�سم”  و”حل  الناريل”  “حل 
اإىل  اإ����س���اف���ة  اليا�سمني”  و”حل 
العديد من اأنواع العطور املختلفة.. 
عرق  الزعفران،  ع��رق  العنر،  ع��رق 
امل�سك،  ع��رق  ال�سندل،  ع��رق  احل��ن��ا، 
والفوعة. ومن حمل البيت املعا�سر 
بن  زه���رة  جل�ست  التجميل  لدوات 

الفرن�سية  عطورها  لتبيع  الطالب 
املتعددة  التجميل  واأدوات  والعربية 

التي تتزين بها املراأة .
 

قوة  ت�سهد  الرماية  مناف�سات   
واإثارة اليوم 

يف ال���وق���ت ذات�����ه  ا���س��ت��ع��د اأك����رث من 
الرماة  اأ�سهر  م��ن   مت�سابق   200
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  دول  يف 
الرماية  م�سابقة  مناف�سات  خلو�ش 
اأم�����ش وال��ي��وم الأح���د و غ��داً الثنني 
ليوا  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  “ ���س��م��ن 
اأن  ي��ت��وق��ع  وال��ت��ي   2020 ال����دويل 
ت�سهد مناف�سة قوية بني املت�سابقني 
يف فئتي البندقة �سكتون 22 ملن هم 
الهوائية  والبندقية  �سنة   12 ف��وق 
واأو�سح مبارك  �سنة   11 من 6 اىل 
ادارة  جمل�ش  رئي�ش  اجلنيبي  حمد 
امل�سابقة  ان  للرماية  الظفرة  ن��ادي 
الإع���ان  مت  ���س��روط  ع���دة  تت�سمن 
���س��ك��ت��ون  ومنها  ب��ن��دق��ي��ة  ع��ن��ه��ا يف 
���س��ت��ك��ون امل�����س��اب��ق��ة م��ف��ت��وح��ة جلميع 
فما  �سنة   12 عمر  م��ن  اجلن�سيات 
تكون  و   �سيدات”   - “رجال  ف���وق 
و   0.22 عيار  �سكتون  بندقية  على 
مل�سافة: 50 مرت وبو�سعية: الرقود 
واحدة  مرحلة  من  امل�سابقة  وتكون 
عامات   5 ع��ل��ى  اخ���ت���ي���ار  و���س��ي��ت��م 

خال فرتة امل�سابقة  

الو�سمي ي�سعل اأجواء مهرجان ليوا الدويل باأجمل اأغانيه

العطور والدخون  تراث يفوح يف �شوق ليوا الرتاثي

•• دبي-وام:

اأط��ل��ق��ت الإدارة ال��ع��ام��ة ل��اإق��ام��ة و���س��وؤون الأج��ان��ب دبي 
العليا  زاي��د  وموؤ�س�سة  املجتمع  تنمية  وزارة  مع  بالتعاون 
الإ�سارة  لغة  معجم  التدريبي  الرنامج  الهمم  لأ�سحاب 
امل�ستمر  للتعلم  اإث����راء  ال��ذك��ي��ة  من�ستها  على  الإم���ارات���ي 
على  الأمامية  الواجهة  موظفي  وتطوير  تدريب  بهدف 
الهمم  اأ�سحاب  التعامل مع  واملهارات يف  الو�سائل  اأح��دث 

من فئة الإعاقة ال�سمعية.
الإمارات  دول��ة  اأول جهة حكومية يف  دب��ي  اإق��ام��ة  وتعتر 

تعتمد برنامج تدريبي تفاعلي ملوظفيها.
واأكد �سعادة اللواء حممد املري مدير عام الإدارة العامة 
الإ�سارة  لغة  معجم  اإن  بدبي  الأج��ان��ب  و���س��وؤون  لاإقامة 
 2021 الإم���ارات  ل��روؤي��ة  ياأتي ترجمة  لل�سم  الإم��ارات��ي 
جمتمع  اإىل  ال��و���س��ول  اإىل  ال��رام��ي��ة  الوطنية  والأج��ن��دة 
متاحم حمافظ على هويته الوطنية وقد حر�ست اإقامة 

دبي على توفري هذا املعجم التعليمي وحتويله اإىل برنامج 
امل�ستمر” مبا  للتعلم  “ اإث���راء  من�سة  على  ذك��ي  تدريبي 
تتبناها  التي  والقيم  ال�سرتاتيجية  اأهدافها  مع  ين�سجم 
اأهم الأدوات  اأحد  التعلم الذكي باعتباره  يف تعزيز ثقافة 
يف تطوير وتنمية كوادرها الب�سرية والإ رتقاء باأدائهم مما 

ي�سهم يف حتقيق التميز املوؤ�س�سي يف كافة املجالت.
الكوادر  وتطوير  تدريب  اإن  امل��ري  ال��ل��واء  �سعادة  واأ���س��اف 
لاإقامة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأول���وي���ات  راأ�����ش  ع��ل��ى  الب�سرية 
و�سوؤون الأجانب بدبي لإ�سعاد املتعاملني واختيار الأدوات 
والو�سائل احلديثة القادرة على تدعيم خمرجات التدريب 
املوظفني  لكافة  التدريبية  الحتياجات  مع  يتنا�سب  مبا 
...م�سيفا اأن هذا التعاون املثمر بني اإقامة دبي و موؤ�س�سة 
التوجهات  نتائج  اإح��دى  الهمم هي  العليا لأ�سحاب  زاي��د 
الأخ����رى يف  اجل��ه��ات  ب��ني  اجل��ه��ود  ت�سافر  احلكومية يف 

اإثراء املعارف وتبادل اخلرات.
ولفت املري اإىل اأن الرنامج التدريبي �سي�سهم يف ت�سهيل 

التوا�سل بني املوظفني واأ�سحاب الهمم من ذوي الإعاقة 
الهوية  تعزيز  جانب  اإىل  واأريحية  �سهولة  بكل  ال�سمعية 
بوطنهم  اعتزازهم  وزي��ادة  الهمم  اأ�سحاب  لدى  الوطنية 
...موؤكدا  املحلية  اللهجة  من  امل�ستقة  اخلا�سة  وبلغتهم 
وتوفري  الهمم  اأ�سحاب  دعم  يف  الر�سيدة  القيادة  حر�ش 
البيئة املي�سرة لهم ليتمكنوا من الندماج مع اأقرانهم يف 

املجتمع.
العليا لأ�سحاب  زايد  موؤ�س�سة  املري بجهود  �سعادة  وثمن 
الهمم على اإعداد هذا الرنامج املتميز الذي �سي�سكل نقلة 
يف  املتكافئة  والفر�ش  الفاعلة  امل�ساركة  حتقيق  يف  نوعية 
دمج اأفراد املجتمع حتت �سقف واحد بالإ�سافة اإىل توحيد 

لغة الإ�سارة الإماراتية على م�ستوى الدولة.
امل�ساعد  الوكيل  اإ�سماعيل  نا�سر  �سعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
ان  املجتمع  تنمية  ب���وزارة  الجتماعية  ال��رع��اي��ة  ل�����س��وؤون 
�سركاء  ب��ج��ه��ود  ج���اء  الإم���ارات���ي  الإ����س���ارة  ل��غ��ة  “معجم 
ا�سرتاتيجيني �ساهموا يف جمع مفردات الإ�سارة اخلا�سة 

وتعميمها  وت��وح��ي��ده��ا  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ب��ال�����س��م 
حلفظها وتداولها بني ال�سّم وتوثيقها يف قامو�ش معتمد 
ل�ستخدامه يف تدري�ش ودمج الطلبة ال�سم بو�سفه مرجعاً 
رئي�ساً يهدف اإىل رفع م�ستوى ثقافة املجتمع املحلي بلغة 
الإ�سارة وي�ساعد يف اإعداد وتاأهيل مرتجمي لغة اإ�سارة من 
دمج  اإث��راء  املعجم يف  اأهمية  اإىل  الدولة م�سرياً  مواطني 

ومتكني لأ�سحاب الهمم«.
احلميدان  ال��ع��ايل  عبد  اهلل  عبد  ���س��ع��ادة  ق��ال  جهته  م��ن 
ان  ال��ه��م��م  لأ���س��ح��اب  العليا  زاي���د  ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  الأم����ني 
ومتابعة  ب��اإ���س��راف  يتم  الإ�سارة”  لغة  “معجم  م�سروع 
اإدارة  اآل نهيان رئي�ش جمل�ش  ال�سيخ خالد بن زايد  �سمو 
اإجن����ازا يف  وي��ع��د  ال��ه��م��م  لأ���س��ح��اب  العليا  زاي���د  موؤ�س�سة 
جمال رعاية اأ�سحاب الهمم على م�ستوى الدولة ويعمل 
امل�سروع الذي مت اجناز مرحلته الأوىل ويف طور الإعان 
عن اإجناز املرحلة الثانية منه على جمع مفردات الإ�سارة 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  م�ستوى  على  بال�سم  اخل��ا���س��ة 

املتحدة وتوثيقها للعمل على تعميمها حلفظها وتداولها 
موحدة  اإ���س��ارة  للغة  الو�سول  ول�سمان  ال�سم  ب��ني  فيما 
على م�ستوى الدولة وحفظ حقوق لغة الإ�سارة الإماراتية 
و�سهولة تعليمها لل�سم وغريهما وي�ستهدف ال�سم واأفراد 

املجتمع واأي�سا املوؤ�س�سات التعليمية.
وتطوير  التدريب  اإدارة  يا�سر اخلنبويل مدير  املقدم  اما 
الأداء يف اإقامة دبي فاو�سح اأن املعجم يعد اإ�سافة جديدة 
يف دعم م�سرية التعلم امل�ستمر وتفعيا لذلك وفرت اإقامة 
دبي هذا املعجم الذي يعد الأول من نوعه على من�ستها 
حيث  الإم��ارات��ي��ة  الإ���س��ارة  لغة  “اإثراء” لتعليم  ال��ذك��ي��ة 
واح��د ميكن  عملنا على دمج جميع حمتوياته يف فيديو 
املوظفني” ....لفتا  م�ستوى  على  اأث��ره  وقيا�ش  متابعته 
اإىل اأن املعجم يحتوي على 21 بابا اأهمها باب الأبجدية 
الإ�سارية باب الوثائق الر�سمية وباب الأ�سرة وباب املناطق 
املتعلقة  البوابات  من  عدد  جانب  اإىل  ال�سياحية  واملعامل 

باحلياة الجتماعية.

اإقامة دبي تطلق معجم لغة الإ�شارة الإماراتي على من�شتها الذكية

العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �سينرتيك لتجارة العطور - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم M02 - 104 ملك �سركة ال�ساحل الخ�سر العقارية - اخلبي�سي 
الرخ�سة  ،  رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -  B ا�ستدامة  دي��رة مركز 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1٢71464  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   776635  :
ال�سركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ ٢٠19/1٢/٢3 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠19/1٢/٢3 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 
6٠٢ ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات - هاتف : ٢5177٢٠-٠4  فاك�ش 
: ٢5177٢1-٠4  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
 - دي���رة   - ال��زرع��وين  رق��م 6٠٢ ملك عبدالرحيم حممد  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
املرقبات - هاتف : ٢5177٢٠-٠4 فاك�ش : ٢5177٢1-٠4 مبوجب هذا تعلن 
اأعاه  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ش   - العطور  لتجارة  �سينرتيك  لت�سفية 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   ٢٠19/1٢/٢3 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ش  اأي  لديه  من  وعلى   ٢٠19/1٢/٢3 بتاريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خال  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3260/2019/16 جتاري جزئي  
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   46.3٢6.7٠( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.   طالب الإعان :  جمعه املن�سوري 
الزيودي  : احمد علي حممد من�سور  بالق�سية : مدعي  وميثله  م - �سفته  م  ذ  الفنية - �ش  للخدمات 
بالق�سية :  ذ م م - �سفته  الفنية -  النا�سر للمقاولت  اإعانه : 1-  بالق�سية : وكيل  املطلوب  - �سفته 
املنعقدة  مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة. مو�سوع الإع��ان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
بتاريخ ٢٠19/1٠/1 يف الدعوى املذكورة اأعاه ل�سالح/جمعه املن�سوري للخدمات الفنية - �ش ذ م م النا�سر 
للمقاولت الفنية بان توؤدي للمدعية )جمعه املن�سوري للخدمات الفنية( مبلغ )46.3٢6.7٠( درهم )�ستة 
واربعني الف وثاثمائة و�ستة وع�سرين درهم و�سبعني فل�ش( 9% �سنويا من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا 
قابا لا�ستئناف  بامل�ساريف.  حكما مبثابة احل�سوري  املدعي عليه عليها  والزمت  ال�سداد  وحتى متام 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/4402 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- �سركة ت�ساملرز الهند�سية املحدودة - ذ م م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ديال لتوريد احلديد )�سركة ذات 
م�سوؤولية حمدودة( وميثله/عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )19٠615( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي –الفجر: 

 ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة حم��م��د ب���ن را�سد 
املحطة  احل���ك���وم���ي���ة  ل������������اإدارة 
الثالثة   ال��ن�����س��خ��ة  م���ن  ال���راب���ع���ة 
لرنامج “رحلة امل�ستقبل 3.0” 
“حكومة امل�ستقبل”  حتت عنوان 
امل�ستقبل  ق��ي��ادات  متكني  ب��ه��دف 
والتجارب  باخلرات  وتزويدهم 
احلديثة  احلكومية  واملمار�سات 
ال���ت���ي  امل�������ج�������الت  خم����ت����ل����ف  يف 
والبتكار  ال��ذك��ي��ة  امل����دن  ت�����س��م��ل 
والبيانات  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 
املفتوحة، ف�سًا عن التعرف على 
اأف�سل املمار�سات للتميز املوؤ�س�سي 
بالتعاون مع  العديد من الهيئات 
املحلية  واحل��ك��وم��ي��ة  الحت���ادي���ة 

والقطاع اخلا�ش.
التي  ال��راب��ع��ة  املحطة  وت�سمنت 
ح���ظ���ي���ت مب���������س����ارك����ة ع�������دد من 
يف  والثاين  الأول  ال�سف  قيادات 
واحلكومات  الحتادية  احلكومة 
ور�سة  اخلا�ش،  والقطاع  املحلية 
عمل و3 زيارات ميدانية اإىل كل 
من  الهيئة الحتادية للتناف�سية 
ال�سارقة  بيئة  و�سركة  والإح�ساء 
لعلوم  ال���������س����ارق����ة  واأك�����ادمي�����ي�����ة 

وتكنولوجيا الف�ساء والفلك.
اأكد  �سعادة الدكتور  ومن جهته، 
الرئي�ش  امل�����ري،  ���س��ب��اع  ب���ن  ع��ل��ي 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ك��ل��ي��ة حم���م���د بن 

را�سد لاإدارة احلكومية اإن دولة 
الإمارات حققت خطوات ملمو�سة 
يف م�سرية ا�ست�سراف امل�ستقبل يف 
خمتلف املجالت من خال روؤية 
و�سبل  التحديات  تراعي  وا�سحة 
ل��ه��ا مب���ا ي�سمن  اإي����ج����اد ح���ل���ول 
وحتقيق  الدولة  تناف�سية  تعزيز 
املقبلة.  ل����اأج����ي����ال  الزده�����������ار 
تطوير  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���ار 
احلكومية  ال����ق����ي����ادات  م����ه����ارات 
ب����ات ي�����س��ك��ل ع�����س��ب ال��ت��غ��ي��ري يف 
املتغريات  ملواكبة  املقبلة  املرحلة 
توجهات  و�سمان حتقيق  العاملية 
ال��ق��ط��اع��ات اخلدمية  ال��دول��ة يف 

والقت�سادية.
كلية  “تعمل  ����س���ع���ادت���ه:  وق������ال 
حم����م����د ب������ن را�������س������د ل������������اإدارة 
القيادات  رف���د  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومية باأحدث اخلرات التي 
تعزز من قدرتهم يف عملية �سنع 
اآليات  وف���ق  والتخطيط  ال��ق��رار 
علمية ت�سمن ال�ستخدام الأمثل 
من  ال�ستفادة  وتعظيم  للموارد 
باأن  ���س��ك  ال��ب�����س��ري. ول  ال���ك���ادر 
تعمل  امل�ستقبل  حكومة  حمطة 
وف��ق ه��ذه ال��روؤي��ة الطموحة من 
خ����ال اإط������اع امل�������س���ارك���ني على 
اأحدث التجارب العاملية يف جمال 

الإدارة وال�سيا�سات العامة«.
اإىل  تطلعه  ع��ن  �سعادته  واأع���رب 
امل��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
اجلهات من اأجل تبادل اخلرات 
م�سرتكة  روؤي�����ة  اإىل  وال���و����س���ول 
لإحداث تقدم نوعي وملمو�ش يف 
وخلق  الإم����ارات  حكومة  م�سرية 
لتعزيز  ل��������اإدارة  ع���امل���ي  من�����وذج 

النمو يف امل�ستقبل. 
اأيام  3

املحطة  ف���ع���ال���ي���ات  وا����س���ت���م���رت 
“رحلة  ب���رن���ام���ج  م����ن  ال���راب���ع���ة 
امل�ستقبل 3.0” على مدى ثاثة 
امل�����س��ارك��ون يف  اأي����ام، حيث ح�سر 

حكومة  “ور�سة  الأول  ال���ي���وم 
اأوىل  يف  ناق�ست  التي  امل�ستقبل” 
م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  ج��ل�����س��ات��ه��ا 
وا�ستعر�ست  الإم����������ارات،  دول�����ة 
الروؤية امل�ستقبلية وا�سرتاتيجيات 
فيما  امل�ستقبل.  حكومة  وخطط 
تناولت اجلل�سة الثانية التوجهات 
للم�ستقبل،  ال��ك��رى  التغيريية 
الوطنية،  الأج���ن���دة  وم���وؤ����س���رات 
للثورة  الإم����ارات  وا�سرتاتيجية 
ال�سناعية الرابعة، و�سبل حتقيق 
اأما  امل�ستدامة.  التنمية  اأه���داف 
اجلل�سة الثالثة فناق�ست حتديات 
و�سيناريوهات  احلكومي  العمل 

حكومة امل�ستقبل.
الثاين  اليوم  فعاليات  وت�سمنت 
“بيئة  اإىل  م����ي����دان����ي����ة  رح����ل����ة 
�سركات  اأ���س��رع  ال�سارقة” اإح��دى 
املنطقة،  يف  من����واً  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة 
ب����ه����دف الط���������اع على  وذل��������ك 
احللول املبتكرة التي تعتمدها من 
م�ستدام،  م�ستقبل  حتقيق  اأج���ل 
وكذلك اآليات عملها التي تعتمد 
طاقة  اإىل  النفايات  حتويل  على 
الوفد  ت���ع���رف  ك��م��ا  م�����س��ت��دام��ة. 
ال�سركة  م��ب��ادرات  على  امل�����س��ارك 
البيئي  ال��وع��ي  رف��ع  اإىل  الهادفة 
ودعم ثقافة ال�ستدامة ومبادرات 
الدولة املتميزة يف جمال التنمية 
برنامج  وا���س��ت��م��ر  امل�������س���ت���دام���ة. 
ميدانية  ب��رح��ل��ة  ال���ث���اين  ال���ي���وم 
لعلوم  ال�����س��ارق��ة  اأك���ادمي���ي���ة  اإىل 
والفلك،  ال��ف�����س��اء  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
معر�ش  يف  ج�����ول�����ة  ت�������س���م���ن���ت 
ال���ف�������س���اء ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى اأب�����رز 
وا�ستك�ساف  الفلكية،  النظريات 
ال��ق��ب��ة ال��ف��ل��ك��ي��ة ال�����س��ه��رية التي 
حتت�سن 209 مقعداً و7 اأجهزة 
ع���ر����ش. وه���دف���ت ه����ذه ال���زي���ارة 
باأحدث  امل�����س��ارك��ني  ت��ع��ري��ف  اإىل 
التي  والإجن����������ازات  الب����ت����ك����ارات 
حققتها الدولة يف جمال الف�ساء 
مكانة  حت��ق��ي��ق  اإىل  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 
بارزة يف هذا املجال انطاقاً من 
باأهمية  الإم���ارات  حكومة  اإمي��ان 

�سناعة  يف  الف�سائية  الأب���ح���اث 
م�ستقبل الدولة.

الوفد  ق����ام  ال���ث���ال���ث،  ال���ي���وم  ويف 
امل�������س���ارك ب����زي����ارة م��ي��دان��ي��ة اإىل 
مقر الهيئة الحتادية للتناف�سية 
والإح�������س���اء، ح��ي��ث ت��ع��رف��وا على 
ب��ه  تق��وم  ال��ذي  الرئي�س��ي  الدور 
اإح�سائ��ي  نظ��ام  بن��اء  يف  الهيئ��ة 
ورائ��د  متمي��ز  متكام��ل  وطن��ي 
لتعزي��ز  العال��م  م�س��توى  عل��ى 
موؤ�س��رات  �سم��ن  الدول��ة  مكان��ة 
وحتقي��ق  ال��ع��امل��ي��������ة  التناف�س��ية 
ر�سد  خال  من  وذلك  التنمي��ة، 
التقارير  يف  ال��ت��ن��اف�����س��ي  الأداء 

اإح�سائي  ن��ظ��ام  وب���ن���اء  ال��ع��امل��ي��ة 
القطاع  تنظيم  و  متكامل  وطني 
مت  كما  والتناف�سي.  الح�سائي 
خطة  ا�ستعرا�ش  ال��زي��ارة  خ��ال 
التنمية  اأه��داف  لتحقيق  الدولة 
واخلطوات   ،2030 امل�ستدامة 
الدولة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  احلثيثة 
واطلع  ذل����ك.  ���س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق  يف 
امل�������س���ارك���ون ع��ل��ى ت��رت��ي��ب دول���ة 
املوؤ�سرات  ال��ع��دي��د  يف  الإم������ارات 
واخلطط  وال���ع���امل���ي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
الطموحة التي تهدف اإىل تعزيز 
م���رات���ب ال���دول���ة ���س��م��ن خمتلف 

املوؤ�سرات والتقارير.

بهدف متكني قيادات امل�ستقبل وتزويدهم باخلربات والتجارب 

كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية تنظم  املحطة الرابعة لربنامج »رحلة امل�شتقبل 3.0« 

•• دبي-الفجر: 

اأ���س��اد م��ع��ايل ال��ل��واء ع��ب��د اهلل خليفة 
امل�����ري، ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دبي، 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ب��ج��ه��ود 
وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة يف ح��ف��ظ الأمن 
خف�ش  اإىل  اأدت  وال����ت����ي  والأم����������ان، 
الباغات اجلنائية املقلقة بن�سبة 19 
بعام  2019، مقارنة  عام  خال   %

.2018
ت���ف���ق���د معايل  خ�������ال  ذل���������ك،  ج�������اء 
القائد  امل���ري  خليفة  ع��ب��داهلل  ال��ل��واء 
العامة  ل����اإدارة  دب���ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام 
�سمن  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات 

لاإدارات  ال�سنوي  التفتي�ش  برنامج 
ال��ع��ام��ة وم��راك��ز ���س��رط��ة دب���ي، وذلك 
اإبراهيم  خليل  خبري  ال��ل��واء  بح�سور 
العام  ال���ق���ائ���د  م�����س��اع��د  امل���ن�������س���وري 
العميد  اجل���ن���ائ���ي،  ال��ب��ح��ث  ل�������س���وؤون 
ج��م��ال ���س��امل اجل���اف م��دي��ر الإدارة 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، 
ونائباه العميد حممد را�سد بن �سريع 
والإدارة،  ال��رق��اب��ة  ل�����س��وؤون  امل��ه��ريي 
ل�سوؤون  اأه��ل��ي  عقيل  حممد  والعقيد 
الدكتور  والعقيد  وال��ت��ح��ري،  البحث 
الإدارة  مدير  نائب  احلمراين  �سالح 
والعقيد  وال����ري����ادة،  للتميز  ال��ع��ام��ة 
اإدارة  مدير  �سليمان  ب��ن  �سعيد  خالد 

الدكتور  والرائد  والتفتي�ش،  الرقابة 
ق�سم  رئ���ي�������ش  امل����ازم����ي  ع����ب����دال����رزاق 
التفتي�ش، وعدد من مديري الإدارات 

وكبار ال�سباط.
واأث��ن��ى م��ع��ايل ال��ل��واء ع��ب��داهلل خليفة 
املري على دور رجال البحث والتحري 
وحد�سهم  اجل����رمي����ة  م���ك���اف���ح���ة  يف 
الق�سايا  م��ن  الكثري  ح��ل  يف  الأم��ن��ي 
حققوها  التي  واإجنازاتهم  الغام�سة، 
ع��ل��ى م�����دار ال����ع����ام، وح��ر���س��ه��م على 
ت��ع��زي��ز الأم������ن والأم�������ان يف الإم������ارة 
والإم��ارات عموماً، مو�سحاً  خ�سو�ساً 
للتحريات  العامة  الإدارة  اأن  معاليه 
باإيجاد  م��ع��ن��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل��ب��اح��ث 

مواطن  لكل  الآم��ن��ة  الأم��ن��ي��ة  البيئة 
وم��ق��ي��م ع��ل��ى اأر�������ش ال����دول����ة. واأك����د 
املري  خليفة  ع��ب��داهلل  ال��ل��واء  م��ع��ايل 
اأن الإدارة العامة للتحريات واملباحث 
توليها  ال��ت��ي  الإدارات  م��ن  اجلنائية 
الكثري  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
من الهتمام والدعم يف �سبيل حتقيق 
تعتر �سمن  التي  امل��رج��وة  الأه���داف 
ال�سرطي  للمجال  الرئي�سي  ال��ع��م��ل 
واملعني مبكافحة اجلرمية، والت�سدي 
اأوقات  يف  عليهم  والقب�ش  ملرتكبيها 
قيا�سية، ولتكون رادعاً لكل من ت�سول 
ل���ه ن��ف�����س��ه ال��ع��ب��ث ب���الأم���ن واخل����روج 
اأن  اإىل  م�سرياً  والنظام،  القانون  عن 

على  ك��ب��رية  اإجن�����ازات  حققت  الإدارة 
التي  م�ستوى ك�سف غمو�ش الق�سايا 
دبي،  مدينة  اخت�سا�ش  �سمن  وقعت 
وكان لها الف�سل يف �سبط الكثري من 
اخلارجني عن القانون والذين �سولت 
الك�سب غري  اتباع طرق  اأنف�سهم  لهم 
امل�سروعة. وا�ستمع معايل اللواء املري 
عر�ش  اإىل  التفقدية  ج��ول��ت��ه  خ���ال 
امل����ق����دم ع������ارف حم���م���د نائب  ق���دم���ه 
اإدارة احلد من اجلرمية، حول  مدير 
اإجنازات ومبادرات الإدارة، منها تزويد 
مبوا�سفات  اأموال  نقل  حقيبة   225
مركبة   117 وفح�ش  عالية،  اأمنية 
لل�سروط  م�ستوفية  غري  اأم���وال  نقل 

املطلوبة  الإج����راءات  نحو  وتوجيهها 
 39 ���س��ط��ب  اإىل  اإ���س��اف��ة  مل��ع��اجل��ت��ه��ا، 
م�ستوفية  غ���ري  اأم�����وال  ن��ق��ل  م��رك��ب��ة 
ال�����س��روط، وحت��ق��ي��ق م��وؤ���س��ر �سفر يف 
ع��م��ل��ي��ات ال�����س��ط��و ع��ل��ى م��رك��ب��ات نقل 

اإىل   ،2019 ال���ع���ام  خ���ال  الأم������وال 
جديدة  ل���س��رتاط��ات  و�سعهم  ج��ان��ب 
اإمارة  يف  ال�سباحة  ب��اأح��وا���ش  خا�سة 
املعنية،  م���ع اجل���ه���ات  ب��ال��ت��ع��اون  دب���ي 
التعر�ش  م����ن  ل����اأط����ف����ال  ح���م���اي���ة 

حلوادث الغرق.
ك��م��ا اط��ل��ع م��ع��ايل ال���ل���واء امل����ري على 
اإح�������س���ائ���ي���ات ال������دوري������ات الأم���ن���ي���ة، 
والأق�سام  الفرعية  الإدارات  واإجنازات 

التابعة لها.

•• دبي-الفجر:

اأك����د ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل ع��ل��ي ب��ن زايد 
ال��ف��ا���س��ي م��دي��ر ع���ام دائ�����رة امل����وارد 
دب������ي، حر�ش  ال���ب�������س���ري���ة حل���ك���وم���ة 
الدائرة على تنفيذ توجيهات �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 

م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئي�ش 
جمل�ش الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
 ،2020 يناير   4 بوثيقة  واخلا�سة 
وال����ت����ي ت�����س��م��ن��ت ت�����س��ك��ي��ل  جمل�ش 
���س��ت��ة م�سارات  ل��اإ���س��راف ع��ل��ى  دب���ي 

ا�سرتاتيجية للنمو يف اإمارة دبي.
الب�سرية  امل�������وارد  دائ������رة  اإن  وق�����ال 

اخلطط  بو�سع  ب���داأت  دب��ي  حلكومة 
لتنفيذ  ال��رام��ي��ة  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
م��اي��ت�����س��ل مب���ج���ال ع��م��ل��ه��ا مم���ا جاء 
روؤية  ر�سم  يف  وامل�ساركة  الوثيقة،  يف 
لدبي،  ال���ق���ادم���ة  ع����ام����اً  اخل��م�����س��ني 
الأف�سل  احل��ي��اة  ل��ت��وف��ري  وال��رام��ي��ة 
لأهايل دبي وزوارها، ولت�سهم الدائرة 

اإ���س��ه��ام��اً ف��ع��اًل يف ق��ي��ادة ال��ت��ح��ول يف 
الدولية  تناف�سيتها  و�سمان  الإم���ارة 
وجاذبيتها  الق��ت�����س��ادي��ة  وري���ادت���ه���ا 

كاأف�سل املدن العاملية للحياة.
الفا�سي  اهلل  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  واأ����س���اف 
حلكومة  الب�سرية  امل����وارد  دائ����رة  اأن 
دبي �ستحث اخلطى لإجناز اخلطط 

دوائر  الوظائف يف  بتوطني  اخلا�سة 
الإمارات  اأبناء  وتاأهيل  دب��ي،  حكومة 
ت��اأه��ي��ًا ع��ال��ي��اً وف��ق��اً لأع��ل��ى املعايري 
امل�ستقبل،  ق����ادة  ل��ي��ك��ون��وا  ال��ع��امل��ي��ة، 
والبتكار  التميز  م�سرية  ويوا�سلوا 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  تطلعات  وحتقيق 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ة خال  ق����ي����ادة  يف 

اخلم�سني عاماً املقبلة.
واأو�����س����ح م���دي���ر ع����ام دائ������رة امل�����وارد 
الدائرة  اأن  دب���ي  حل��ك��وم��ة  الب�سرية 
جمل�ش  اأه��داف  حتقيق  على  �ستعمل 
دب����ي وحت��ق��ي��ق حت�����ولت ج���دي���دة يف 
والعمل  ال���ب�������س���ري���ة،  امل��������وارد  ق���ط���اع 
وامل�ستجدة،  التحديات  على  للتغلب 

من اأجل �سمان م�ستقبل اأف�سل لأبناء 
الإمارات واملقيمني على اأر�سها.

اأن تعيني معايل عبد اهلل  اإىل  واأ�سار 
على  ع��ام��اً  مفو�ساً  الب�سطي  حممد 
ال��ت��ط��وي��ر احل���ك���وم���ي، �سوف  م�����س��ار 
ي��ع��ط��ي دف���ع���اً ق���وي���اً ل��ق��ط��اع امل�����وارد 
ال��ب�����س��ري��ة يف دب����ي، وي��ن��ت��ق��ل ب���ه اإىل 

حكومة  تطلعات  حتقق  وا�سعة،  اآف��اق 
امل�ستقبلية.

2019 عام  يف  املقلقة  اجلرائم  انخفا�ش  % ن�سبة   19

اللواء املري يتفقد الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية

يف ظل توجيهات القيادة الر�سيدة ومن خالل تنفيذ ما جاء يف وثيقة الرابع من يناير 2020

املدير العام لدائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي يوؤكد اأن قطاع املوارد الب�شرية يف دبي �شي�شهد تطورًا كبريًا ونقلة نوعية 

�شرطة اأبوظبي ت�شبط 1.5 طن خمدرات ومليون و200 األف حبة خمدرة خالل عام
•• اأبوظبي-الفجر:

و200  ومليون  خم��درات  طن   1.5 اأبوظبي  �سرطة  �سبطت 
األ���ف حبة خم���درة خ��ال ال��ع��ام امل��ا���س��ي  يف عمليات  متفرقة  
يف  انت�سارها  ومنع  ل��اآف��ة   الت�سدي   يف  كبرياً  جناحاً  حققت 

جمتمعنا. 
اجلنائي  الأم���ن  بقطاع  امل��خ��درات  مكافحة  م��دي��ري��ة  واأك����دت 
ب�سرطة اأبوظبي اهتمامها امل�ستمر بالت�سدي ملروجي املخدرات 
و ك�سف اأ�ساليبهم وماحقتهم اأينما وجدوا اإىل اأن يتم القب�ش 
عليهم لينالوا العقاب املنا�سب على جرائمهم وذكرت اأن تهريب 

وترويج املخدرات تعتر من اجلرائم املنظمة العابرة للحدود، 
وتديرها ع�سابات اإجرامية يجب النيل منها والق�ساء عليها يف 
اأماكن تواجدها، مو�سحة اأن �سرطة اأبوظبي اأحبطت العديد 
كبري  عدد  على  القب�ش  واألقت  املخدرات  تهريب  عمليات  من 
من جتار ومروجي املخدرات يف كثري من دول العامل بالتعاون 

مع خمتلف الأجهزة ال�سرطية حملياً واإقليمياً ودولياً
وحثت على تكثيف اجلهود وتعزيز الوعي مبخاطرهذه الآفة 
وحت�����س��ني ج��ي��ل ال�����س��ب��اب م��ن ���س��روره��ا و���س��م��وم��ه��ا، وجتفيف 
الو�سائل  بكافة  ومكافحتها  اأ���س��راره��ا  من  والوقاية  منابعها 
لفتة اإىل اأن املكافحة تعد م�سوؤولية جمتمعية، والأ�سرة  تعتر 

خط الدفاع الأول يف الت�سدي لها ومنع انت�سارها. 
الوقائي  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز  امل�����س��ت��م��رة  يف  اإىل اجل��ه��ود  واأ����س���ارت 
وامللتقيات  واملجال�ش  الهادفة  امل��ب��ادرات  كافة  يف  امل�ساركة  عر 
الأمنية  الثقافة  ون�سر  العمل  وور���ش  واملحا�سرات  وال��ن��دوات 

بني طاب املدار�ش واجلامعات وكافة �سرائح املجتمع.
اإىل التعاون  اأف��راد املجتمع  ودعت مديرية مكافحة املخدرات  
مع الأجهزة ال�سرطية والإباغ عن اأي معلومات اأمنية ت�سهم  
يف القب�ش على ع�سابات املخدرات الإجرامية عر خدمة اأمان 
الهاتفية 8002626  موؤكدة اهتمامها بتح�سني الأبناء من 

الوقوع �سحايا يف م�ستنقع املخدرات

العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 487/2019/20 جتاري كلي   
والر�سوم  دره���م(   1.٢14.863.79( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
طالب  كفالة.    با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
الإعان :  م�سرف الهال - �ش م ع - �سفته بالق�سية : مدعي  وميثله : عبدالعزيز خمي�ش علي فرج 
ال�سام�سي - �سفته بالق�سية : وكيل  املطلوب اإعانه : 1- �سيماء احمد حممد حمد النزر الفا�سي 
- �سفته بالق�سية : مدعي عليه جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت 
اأعاه ل�سالح/م�سرف الهال - �ش م ع -  املذكورة  املنعقدة بتاريخ ٢٠19/9/9 يف الدعوى  بجل�ستها 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره مليون ومائتي واربعة ع�سر الف وثمامنائة وثاثة 
و�ستون درهم وت�سعة و�سبعون فل�ش )1.٢14.863.79( درهم ، والزمت املدعي عليها بامل�سروفات ومببلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.    حكما مبثابة احل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -الفجر 

والأ�سر  الأع����م����ال  ���س��ي��دات  مل��ع��ار���ش 
قناة  توفري  يف  كبرية  اأهمية  املنتجة 
الن�سطة  ا���س��ت��دام��ة  ت��ع��زز  ت�سويقية 
على  وال��وق��وف  باملنتجات  والرت��ق��اء 
يف  ي�سب  وا�سح  ب�سكل  العماء  اآراء 
منو العمال، وت�سعى اجلهات املعنية 
بدعم �سيدات ورائدات ورواد العمال 
توفر  متخ�س�سة  معار�ش  تنظيم  يف 
وال�سراكات  اخل��رات  لتبادل  من�سة 
القيادة  اأن  ك���م���ا  ال���ع���ار����س���ني،  ب����ني 
الدعم  بتوفري  دائما  توجه  الر�سيدة 
وا�ستدامة  جن�����اح  ل�����س��م��ان  ل������ازم 
جانب  اإىل  الع��م��ال  �سيدات  م�ساريع 
واملتو�سطة  ال�������س���غ���رية  امل�������س���اري���ع 
القت�ساد  م��ن  ه���ام  رك���ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

والناجت املحلي.
واأفادت الدكتورة اآمنة خليفة اآل علي 
رئي�ش جمل�ش �سيدات اأعمال عجمان، 
التنظيم  ع��ن  لي���ت���واين  امل��ج��ل�����ش  ان 
املتخ�س�سة  امل��ع��ار���ش  يف  وامل�����س��ارك��ة 
مب����ا ي���دع���م ع�������س���وات���ه وي����وف����ر لهن 
من�سة ت�سويقية تزيد من فر�ش منو 
اعمالهن وا�ستدامتها بحيث ا�ستفادت 
ع�����س��وات امل��ج��ل�����ش م��ن اج��م��ايل 23 

املجل�ش  فيها  و�سارك  معر�ش نظمها 
اأن  م��و���س��ح��ة   ،2017 ال���ع���ام  م��ن��ذ 
تنفيذ  خ��ال  من  دوره  يعزز  املجل�ش 
م��ع��ار���ش ك���رى وم��ن��ه��ا ع��ل��ى �سبيل 
امل��ث��ال م��ع��ر���ش ب���داي���ات وال����ذي يعد 
عامة رائدة يف م�سرية دعم ومتكني 
ل�����س��ي��دات، وي��ع��ت��ر معر�ش  امل��ج��ل�����ش 
التي  واملعار�ش  خا�ش  ب�سكل  بدايات 
هامة  و�سيلة  عامة  املجل�ش  ينظمها 
واإكت�ساب  م��ن��ت��ج��ات��ه��ن  ل���س��ت��ع��را���ش 
وم��ن��ت��ج��ات جديدة  م�����س��اري��ع  اف���ك���ار 
متطلبات  م���ع  ت��ت��م��ا���س��ى  وم��ب��ت��ك��رة 
الكبرية  اخل��رات  يعك�ش  مبا  ال�سوق 

التي تتمتعن بها �سيدات العمال.
كما اكدت الدكتورة اآمنة خليفة على 
مبادرات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  امل��ج��ل�����ش  ج��ه��ود 
ومنها،  ع�سواتها  ت�ستهدف  متنوعة 
بتمكني  وامل��ع��ن��ي��ة  “ريوقي”  م��ب��ادرة 
املجل�ش  ع�����س��وات  الع���م���ال  ���س��ي��دات 
من اتاحة الفر�سة لتقدمي املاأكولت 
ملوظفي  )ال������ري������وق(   وامل�������س���روب���ات 
وم��ت��ع��ام��ل��ي ال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة يف 
�سيارتي  م���ب���ادرة  و  ع��ج��م��ان،  اإم������ارة 
جانب  اإىل  “رفوف”  وم�������ب�������ادرة 
م�����س��اري��ع وم����ب����ادرات ال���ع���ام 2020 
وهي  “نو�سلك”  م�������س���روع  وم��ن��ه��ا 

“تراك”  متنقلة  ���س��ي��ارة  ع��ن  ع��ب��ارة 
�ساحبة  خ���ال���ه���ا  م�����ن  ت�����س��ت��ط��ي��ع 
اأي�سر  ب�سكل  منتجها  ت�سويق  امل�سروع 
واأف�سل،  وم�سروع “�سيافة” والذي 
با�سلوب  امل��ح��ل��ي��ة  امل���ن���ت���ج���ات  ي���ق���دم 
وهو  “اأناقة”  وم�������س���روع  ع�������س���ري، 
عبارة عن م�سغل خياطة،  اإىل جانب 
الور�ش  م��ن  جلملة  املجل�ش  تنظيم 
اخلراء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  التخ�س�سية 

واملخت�سني.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د حم��م��د ب��ن داف����ون � 
�سفراء  جمعية   اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
جمل�ش المارات، ان املعار�ش تعد احد 

لأ�سحاب  الهامة  الت�سويقية  الدوات 
ب�سكل  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
ل�سيدات  �����س����روري����ة  وم��ن�����س��ة  ع�����ام 
للمنتجات  ال����رتوي����ج  يف  الع����م����ال، 
وتعريف املجتمع املحلي مبدى جودة 
العمال،  ورائ����دات  �سيدات  وحرفية 
جمل�ش  �سفراء  جمعية   ان  مو�سحا 
يف  م�ستمر  ب�سكل  ت�����س��ارك  الم�����ارات 
ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه امل���ع���ار����ش مت��ا���س��ي��اً مع 
اأه���داف���ه���ا، ل��ت��رز ه���ذه امل��ع��ار���ش اأن 
�سيدات العمال قادرات على املناف�سة 
كبري  ب�سكل  وامل�����س��اه��م��ة  ال����س���واق  يف 
يف منو وتطور القت�ساد املحلي، كما 

اأ�ساد بن دافون  بجهود كافة اجلهات 
�سيدات  م�����س��اري��ع  اب������راز  يف  امل��ع��ن��ي��ة 
العمال وتقدمي الدعم الازم لنجاح 

وا�ستدامة م�ساريعهن.
واك�����د حم��م��د ع��ل��ي امل����دح����اين، على 
اهمية املعار�ش ودورها يف دعم ريادة 
و���س��ي��دات العمال،  رائ����دات  ومت��ك��ني 
وت���ب���ادل اخل�����رات وال�������س���راك���ات بني 
امل�����س��ارك��ني وامل�����س��ارك��ات حت���ت �سقف 
ال��ق��ي��ادة يف  اأ���س��اد بجهود  واح���د، كما 
ل�سيدات  الدعم  انواع  توفري خمتلف 

العمال وال�سر املنتجة.
وقالت ميثا علي الكتبي، اأن معار�ش 

دور  لها  ع��ام  ب�سكل  الع��م��ال  �سيدات 
العمال،  ورائ���دات  �سيدات  متكني  يف 
موؤكدة على اأهميتها وما ت�سيفه لهن 
يف م�سرية م�ساريعهن اخلا�سة، كونها 
ت��ب��ادل اخل���رات والطاع  تعزز م��ن 

على اف�سل املمار�سات.
وق������ال ع���ل���ي ع����ب����داهلل امل���ري�������س���ي، ان 
انعكا�ش  تعتر  ع��ام  ب�سكل  امل��ع��ار���ش 
للتطور امل�ستمر الذي ت�سهده م�ساريع 
املنتجة،  وال����س���ر  الع���م���ال  ���س��ي��دات 
زي����ادة تنظيم م��ث��ل هذه  ف���اإن  ل��ذل��ك 
�سيدات  م�ساهمة  من  يعزز  املعار�ش 

العمال يف الناجت املحلي.

ال�سام�سي،  حم��م��د  م���ريه  واأ���س��اف��ت 
الربط  اأدوات  اه���م  م��ن  امل��ع��ار���ش  اأن 
واملنتجات  امل�����س��اري��ع  اأ����س���ح���اب  ب���ني 
وم�ساريع  منتجات  لب���راز  واملجتمع 
كما  املنتجة  وال�سر  العمال  �سيدات 
التعاون  لإت��اح��ة  فر�سة  املعار�ش  ان 

وتبادل اخلرات فيما بينهن.
وقالت فاطمة علي النا�سري،  “ل�سك 
لها  الع����م����ال  ����س���ي���دات  ان جم��ال�����ش 
ورائ��د يف تنظيم معار�ش  دور حيوي 
كما  الع���م���ال،  ل�����س��ي��دات  متخ�س�سة 
�سمن  تعمل  ع��ام  ب�سكل  املجال�ش  اأن 
برامج  ت��وف��ري  على  م��درو���س��ة  خطط 
اجلانب  تطوير  يف  ت�سب  وفعاليات 
ال��ن��ظ��ري وامل��ه��ن��ي ل�����س��ي��دات ورائ����دات 

العمال«.
“حتر�ش دولة  واأ�ساف ع�سام عبيد، 
الإم�������ارات ع��ل��ى دع���م رواد ورائ�����دات 
موؤ�س�سات  خ�������ال  م�����ن  الع������م������ال 
راأ�سهم  و�سناديق معنية بذلك وعلى 
كما  امل�ساريع،  لدعم  خليفة  �سندوق 
تقوم اجلهات املعنية بتوفري حزم من 
اخلدمات ومنها  املعار�ش املتخ�س�سة 
التي  وال��دورات  العمل  وتنظيم ور�ش 
ت�ستهدف املقبلني على تنفيذ م�ساريع 

خا�سة ومن لديهم م�ساريع قائمة«.

معار�ش �سيدات الأعمال قناة رئي�سية للتوا�سل مع املجتمع

املعار�ض تربز منتجات �شيدات الأعمال وتعزز التعاون وتبادل اخلربات 

حممد بن دافونمريه حممد ال�سام�سيفاطمة علي النا�سريالدكتورة اآمنة خليفة ع�سام عبيدعلي عبداهلل املري�سيحممد علي املدحاينميثا علي الكتبي

•• دبي-وام:

الجن���ازات  م��ن  جمموعة   2019 ع��ام  ف��ى  دب��ي  جامعة  حققت 
وتقنية  الهند�سة  ككلية  كلياتها  م��ن  ع��دد  خ��ال  م��ن  وامل��ب��ادرات 

املعلومات وكلية اإدارة الأعمال وكلية احلقوق.
كاأول  الباتيني  ليد  �سهادة  على  دب��ي  جامعة  مبنى  ح�سل  فقد 
املتحدة م�ستدام و�سديق للبيئة خايل من  الوليات  مبنى خارج 
اأ�سبح  ال�سامة والثاين عاملياً. حيث  الكربون واملواد  اأك�سيد  ثاين 
الأبنية  فئة  ع��ن  باملنطقة  لييد  �سهادة  على  يح�سل  مبنى  اأول 

�سفرية الطاقة.

مبادراتها  اإح���دى  اجلامعة  تعتر  ال��ت��ي  دب��ي  غ��رف��ة  وا�ستثمرت 
اإنتاج الطاقة ال�سم�سية الذي من  5.4 مايني درهم يف م�سروع 
1.2 مليون دره��م يف ال�سنة الأوىل  اإىل توفري  ي��وؤدي  اأن  املتوقع 

من الت�سغيل.
كما اأن�ساأت اجلامعة بالتعاون مع موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل املنطقة 
احلرة للريادة والبتكار.واحتفلت كلية الهند�سة وتقتية املعلومات 
املحلية  اجلامعات  جميع  بني  باملركزالأول  فوزها  بعد  بنجاحها 
الذي نظمته  القيادة  ذاتي  للنقل  العاملي  دبي  امل�ساركة يف حتدي 

هيئة الطرق واملوا�سات يف دبي.
ووق��ع��ت اجل��ام��ع��ة م��ذك��رات م��ع ع���دد م��ن اجل��ه��ات فيما اطلقت 

واخلريجني  �سهادات رقمية معتمدة عر “بلوك ت�سني” للطلبة 
ون���ف���ذت ح���ل���ول ت�����س��ت��ن��د ع��ل��ى ن���ظ���ام ال��ب��ل��وك ت�����س��ني م���ع �سركة 
الرقمية  الأكادميية  ال�سجات  واإ�سدار  لإن�ساء  كي�سن”  “اإديو 
والإيجابية  ال�سعادة  لن�سر  وم��ب��ادرات  برامج  تنفيذ  اىل  ا�سافة 
والت�سامح بني الطلبة والأ�ساتذة والعاملني يف القطاع الرتبوي 
وتنظيم “الأ�سبوع الإقليمي لاحتاد الدويل لات�سالت” حول 
والتحول  امل�ستدامة  التنمية  اأج��ل  م��ن  النا�سئة  التكنولوجيات 
 – امل�ستقبل  “ا�ست�سراف  ون����دوة  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف  ال��رق��م��ي 
الفعاليات  م��ن  وغ��ريه��ا  امل�ستقبل”  ل�سناعة  تقليدي  غ��ري  فكر 

والن�ساطات.

•• القاهرة -وام: 

ت�سارك جمعية ك�سافة المارات يف اجتماع روؤ�ساء اللجان الك�سفية العربية 
الفرعية، املُنعقد يف املركز الك�سفي العربي يف القاهرة بجمهورية م�سر 
العربية خال الفرتة من 2 اىل 5 يناير اجلاري وذلك ب�سفتها رئي�ش 
جلنة تنمية الع�سوية التي يراأ�سها خليل رحمه علي الأمني العام جلمعية 

ك�سافة المارات وذلك �سمن اللجان العربية الفرعية الع�سر.
باللجان  العمل  لأ���س��ل��وب  ال��ع��ام  الط���ار  مناق�سة  اىل  الج��ت��م��اع  وي��ه��دف 

الفرعية ، ومناق�سة دور اللجان امل�سرتك.
للمخيم  لامارات  موؤخرا  املميزة  ال�ست�سافة  بعد  الجتماع  هذا  وياأتي 
دول  مب�ساركة  دبي  يف  املرموم  حممية  يف  اأقيم  ال��ذي  اخلليجي  الك�سفي 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  والردن  ع��م��ان  و�سلطنة  وم�����س��ر  وال��ك��وي��ت  الم�����ارات 

ال�سعودية وحقق جناحا باهرا.
و اأكد الأم��ني العام جلمعية ك�سافة الم��ارات اأن هذه اللجان تعمل على 
دعم الإقليم الك�سفي العربي يف حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية له وذلك 
على  العمل  طريق  ع��ن  العاملية  وال�سرتاتيجية  بينه  التكامل  اإط���ار  يف 

برامج وم�سروعات حمددة من �ساأنها حتقيق الأهداف.
واملدير  العربية  الك�سفية  للمنظمة  ال��ع��ام  الأم���ني  الج��ت��م��اع��ات  ح�سر 

ال��ع��رب��ي��ة حممد  الك�سفية  ال��ل��ج��ن��ة  وع�����س��و   ، ع��م��رو ح��م��دي  الق��ل��ي��م��ي 
م�سطفى ، و رئي�ش جلنة القادة والأو�سمة الرفيعة اللواء طيار متقاعد 
 ، الزميلي  منذر  القائد  القانونية  اللجنة  ورئي�ش  عبداللطيف،  اأحمد 
اأحمد  القائد  العربية  الك�سفية  باملنظمة  املجتمع  خدمة  اإدارة  وم��دي��ر 
القائدة  العربية  الك�سفية  املنظمة  املوؤ�س�سي يف  ، ومديرة التطوير  ح�سن 

مي عبد الهادي.

ك�شافة الإمارات ت�شارك يف اجتماع روؤ�شاء اللجان الك�شفية العربية الفرعية بالقاهرة

جامعة دبي حتقق اإجنازات مهمة يف عام 2019

العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/4327   تنفيذ جتاري  
جمهول   - م  م  ذ   - املعدنية  للمقاولت  الفريد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/دي ا�ش ا�ش للحديد - �ش ذ م م 
وميثله / عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )٢٠4٠17(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/4345 تنفيذ جتاري  

م م جمهول حمل  ذ   - املعدنية  لل�سناعات  اطل�ش  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/دي��ال ل��ت��وري��د احل��دي��د )���س��رك��ة ذات 
- قد  املطوع  م�سوؤولية حم��دودة( وميثله / عبدالرحمن ح�سن حممد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )٢٢9117( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/2235  تنفيذ عمايل 

ذ م م جمهول حمل القامة  املنفذ �سده/1- هايتك انرتيورز - �ش  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ جي�سمون جو�سيف وميثله / عبدالرحمن ح�سن 
حممد املطوع -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )47769( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
وعليه  املحكمة.  ر�سوم خلزينة  درهم   353٠ اىل مبلغ  بال�سافة  املحكمة. 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/4153  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- نور الرحمن �سليم خان - جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ تاك�سي العربية - �ش ذ م م وميثله / عبدالرحمن ح�سن 
حممد املطوع - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3165( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 3٠٠ درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة �سما �سيناء لعمال احلدادة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والنجارة امل�سلحة رخ�سة رقم:1671966 
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة �سما �سيناء لعمال احلدادة والنجارة امل�سلحة  

SINA SKY REINFORCED BLACKSMITH & CARPENTRY EST
اىل/موؤ�س�سة �سما �سيناء للطابوق والبا�سرت

SINA SKY BRICK AND PLASTER EST
خمي�ش  را�سد  �سامل  ها�سم  بناية  العني  �سناعية  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
الظاهري/ واخرون اىل العني املنطقة ال�سناعية بطحاء احلائر 36٢888 36٢888 

ال�سيد مبارك حممد مبارك ال �ساملني واخرين
تعديل ن�ساط/حذف اعمال النجارة امل�سلحة )439٠٠٠4(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال حديد الت�سليح )439٠٠٠5(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال تبليط الر�سيات واجلدران )433٠٠19(

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سمو للعقارات ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1099103 
تعديل ن�سب ال�سركاء

منري احمد علي البناء من 49% اىل ٢4.5%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد احمد �سالح ال�سريحي ٢4.5%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد را�سد حميد را�سد املقبايل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف رو�سة ح�سن �سالح علي ال�سريحي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/زوم لقطع غيار التريد والتكيف ذ.م.م  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2768974 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد اليا�ش حممد ابو الكام 5.%1٢

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالبا�سط ب�سري حممد علي ح�سني %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مطهر ح�سني �سودري را�سد احمد �سودري 5.%1٢

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �ستار ح�سني منهاج حممد امتياز ح�سني %11.5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عاملغري حممد ازاهار 5.%1٢

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد اليا�ش حممد ابو الكام
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالبا�سط ب�سري حممد علي ح�سني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عاملغري حممد ازاهار
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيح اخلري للهواتف املتحركة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1322425 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد برهان الدين نوا ميا %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك خالد خلفان بطي القبي�سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مبارك خالد خلفان بطي القبي�سي

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/�سيح اخلري للهواتف املتحركة  

SAIH ALKHAER FOR MOBILE PHONES

اىل/�سركة �سيح اخلري للهواتف املتحركة ذ.م.م
SAIH ALKHAER FOR MOBILE PHONES COMPANY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان  القت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية  م غ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  5  يناير  2020 العدد 12823 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  5  يناير  2020 العدد 12823 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  5  يناير  2020 العدد 12823 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  5  يناير  2020 العدد 12823 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  5  يناير  2020 العدد 12823 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  5  يناير  2020 العدد 12823 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  5  يناير  2020 العدد 12823 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  5  يناير  2020 العدد 12823 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  5  يناير  2020 العدد 12823 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  5  يناير  2020 العدد 12823 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  5  يناير  2020 العدد 12823 

العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3022/2018/16 جتاري جزئي   
 مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )641.366.3٢ درهم(

والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.   طالب الإع��ان :  
م�سرف الهال - �ش م ع - �سفته بالق�سية : مدعي  املطلوب اإعانهما : 1- �سركة هاين مول - ذ م م 
، ٢- هاين ح�سني عبدالعزيز �سبيل - الكفيل ال�سخ�سي ل�سركة هاين مول - ذ م م - �سفته بالق�سية 
املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  : نعلنكم  الإع��ان  الإق��ام��ة  مو�سوع  : مدعي عليه - جمهول حمل 
اأعاه ل�سالح/م�سرف الهال - �ش م ع - بالزام  املنعقدة بتاريخ ٢٠18/1٠/7 يف الدعوى املذكورة 
ماملدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن والتكافل للم�سرف املدعي مبلغ اثنني و�سبعني الف وت�سعة 
وت�سعني درهم والزمت املدعي عليهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��ان  هذا  لن�سر  التايل  اليوم 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3861/2019/209 تنفيذ عمايل  
العمالية رقم ٢٠17/٢31٢ عمايل جزئي،  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
وق��دره )4٢٢88  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، اإ�ستئناف عمايل  بالإ�ستئناف رقم ٢673/٢٠18  واملعدل 
درهم( ل�سالح العامل ، بالإ�سافة اىل مبلغ وقدره )846 درهم( ر�سوم تنفيذ احلكم ومبلغ )٢199 
درهم( ر�سوم الدعوى البتدائية ل�سالح املحكمة.  طالب الإع��ان : فادي حممد فايز اللحام 
�سفته    - ال��زي��ودي  من�سور  حممد  علي  احمد   : وميثله  التنفيذ   طالب   : بالق�سية  �سفته   -
بالق�سية : وكيل املطلوب اإعانه : 1- اجمال لتجارة م�ستح�سرات التجميل - �ش ذ م م - �سفته 
اأق��ام عليك الدعوى  بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإق��ام��ة  مو�سوع الإع��ان : قد 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4٢٢88( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة. بالإ�سافة اىل مبلغ 3٠45 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1689 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �سركة ال�ساج لل�سحن وتخلي�ش الب�سائع - ذ م م - يديرها / 
�ساجل حممد بن بولكيل كوجناين حممد - جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠17/8/15 يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�سالح/ م�سرف الهال �ش م ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل امل�سرف املدعي 
درهما  وت�سعون  واثنني  ومائتان  الف  ع�سر  واربعة  مائتان   )٢14.٢9٢.15( مبلغ  
وخم�سة ع�سر فل�سا والزمتها بر�سوم وم�سروفاتها ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 
يوما  قابا لا�ستئناف خال ثاثني  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��ان  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12823 بتاريخ 2020/1/5   
اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 3992 ل�شنة 2019 جتاري جزئي    
لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية االإبتدائية 

املرفوعة من / م�سرف الهال - �ش م ع  
بوكالة الدكتور عبدالعزيز ال�سام�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

�سد املدعي عليه / ماجد ا�سماعيل املا�ش بونوا�ش 
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دول  ال�سبت،  ال�����س��ري��ف،اأم�����ش  ب��الأزه��ر  العلماء  ك��ب��ار  هيئة  طالبت 
العامل ب�”منع التدخل الأجنبي يف ليبيا قبل حدوثه، ورف�ش �سطوة 

احلروب التي تقود املنطقة والعامل نحو حرب �ساملة«.
ووجهت هيئة كبار العلماء ب�الأزهر ال�سريف دعوتها يف بيان اإىل دول 
العامل “ويف مقدمتها الدول الإ�سامية واملوؤ�س�سات الدولية املعنية 
امل�سري  للموقف  دعمها  موؤكدة  الدويل”،   والأم��ن  ال�سلم  بحفظ 

للحفاظ على اأمن و�سامة املنطقة باأكملها.
واأ����س���اف ال��ب��ي��ان ال���ذي ���س��در ع��ن الهيئة ع��ق��ب الج��ت��م��اع الطارئ 
الذى عقدته، ال�سبت، ملناق�سة الأحداث التي متر بها ليبيا، اأن “اأي 
تدخل خارجي على الأرا�سي الليبية هو ف�ساد يف الأر���ش، ومف�سدة 
لن توؤدي اإل اإىل مزيد من تعقيد الأو�ساع هناك واإراق��ة املزيد من 
الدماء واإزهاق الأرواح الريئة«. واأكدت الهيئة على رف�سها منطق 
“الو�ساية” الذي تدعيه بع�ش الدول الإقليمية على العامل العربي، 
وتتخذه ذريعة لنتهاك �سيادته، موؤكدة على اأن حل م�سكات املنطقة 

“ل ميكن اإل اأن يكون باإرادة داخلية بني الأ�سقاء«.
العقل  �سوت  تغليب  اإىل  الليبيني  الأ���س��ق��اء  “جميع  الهيئة  ودع��ت 
واحل��ك��م��ة ورف�����ش ال���س��ت��ق��واء ب��اخل��ارج، مل��ا ميثله ذل��ك م��ن تدمري 
بني  الأخ��وة  اأوا�سر  ومتزيق  ترابها،  لوحدة  وتفتيت  ليبيا  مل�ستقبل 

اأبنائها«.
 

هونغ  مع  الرتباط  ملكتب  جديد  مدير  تعيني  اأم�ش  ال�سني  اأعلنت 
وت�سهد  ذاتي  بحكم  تتمتع  التي  املدينة  �سوؤون  املكلفة  الهيئة  كونغ، 

تظاهرات مطالبة بالدميوقراطية منذ حزيران-يونيو املا�سي.
من  اأق��ي��ل  زمي���ني  “وانغ  اإن  ال�سيني  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون  وق���ال 
املن�سب الذي ي�سغله على راأ�ش مكتب الرتباط” ل�سوؤون هونغ كونغ 
اأي  ت�سيف  اأن  ب��دون  ليو هوينينغ مكانه،  تعيني  2017، ومت  منذ 
التي  الهيئة  وه��و  كونغ  هونغ  يف  له  مقرا  املكتب  ويتخذ  تفا�سيل. 
متثل �سلطة بكني يف امل�ستعمرة الريطانية ال�سابقة التي عادت اإىل 
تتمتع  “بلد واحد ونظامان”،  ومبوجب مبداأ   .1997 ال�سني يف 
وا�سعة  وبحريات  ا�ستقال  ب�سبه   2047 حتى  نظريا  كونغ  هونغ 
اأخ��رى يف ال�سني، مثل ق�ساء م�ستقل  اأم��اك��ن  ج��دا ل وج��ود لها يف 
�سبعة  �سكانها حواىل  عدد  يبلغ  التي  املنطقة  لكن  التعبري.  وحرية 
مايني ن�سمة ت�سهد منذ حزيران/يونيو تظاهرات عنيفة يف معظم 
حد  على  متزايد  �سيني  بتدخل  املحتجون  خالها  يندد  الأح��ي��ان 
وا�ستهدف  باإ�ساحات دميوقراطية.  �سوؤونهم، مطالبني  قولهم يف 
املتظاهرون مرات عدة مكتب الرتباط الذي يرمز اإىل وجود بكني 
يف هونغ كونغ. ور�سق املبنى بالبي�ش وخطت على جدرانه ر�سوم، يف 
ما اعترته بكني اأعمال “غري مقبولة اإطاقا”، داعية اإىل “معاقبة 

املذنبني«.

اإن قادة  الإخ����ب����اري،  مل��وق��ع احل����رة  ع��راق��ي��ة مطلعة  م�����س��ادر  ق��ال��ت 
اأهل احلق  ميلي�سيات موالية لإي��ران بينهم زعيم ميلي�سيا ع�سائب 
قي�ش اخلزعلي، هربوا اإىل خارج العراق، مبجرد �سماعهم نباأ مقتل 

قائد فيلق القد�ش الإيراين قا�سم �سليماين. 
اإىل  عائلته  م��ع  اجلمعة  فجر  توجه  اخلزعلي  اأن  امل�����س��ادر،  وذك���رت 

منزله القدمي يف مدينة النجف، وبعدها فر اإىل اإيران.
وقبل ذلك كان اخلزعلي ن�سر ر�سالة على مواقع مقربة من ع�سائب 
املهند�ش،  واأب��و مهدي  اأه��ل احل��ق، حت��دث فيها عن مقتل �سليماين 
من  م�ستخدمة  وكانت  اليد  بخط  كتبت  اأنها  الر�سالة  يف  والافت 
�سيد  كتائب  زع��ي��م ميلي�سيا  اأن  امل�����س��ادر  واأ���س��اف��ت  الآخ���ر.  اجل��ان��ب 
ال�سهداء، اأبو اآلء الولئي فر هو الآخر اإىل اإيران اجلمعة، فيما هرب 

�سبل الزيدي، زعيم كتائب الإمام علي املوالية لطهران اإىل بريوت.
ورئي�ش  الوطني  الأم��ن  م�ست�سار  اختفاء  عن  اأي�ساً  حتدثت  امل�سادر 
هيئة احل�سد ال�سعبي فالح الفيا�ش، بالتزامن مع ا�ستهداف القوات 
الأمريكية �سليماين. وذكرت امل�سادر اأن الفيا�ش كان يف طريقه اإىل 
منزل يف منطقة الغزالية، للقاء �سليماين واأبو مهدي املهند�ش، لكنه 

ترجل من موكبه فور �سماعه نباأ مقتل �سليماين.

عوا�صم

القاهرة

بكني

بغداد

التحالف العربي يق�شي
 على قيادي اإيراين يف اليمن

•• �صنعاء-وكاالت

24 �ساعة من اغتيال قائد فيلق القد�ش يف احلر�ش الثوري  بعد اأقل من 
الإيراين، قا�سم �سليماين، بغارة جوية اأمريكية يف العراق، تعر�ست اإيران 

ل�سربة موجعة جديدة، هذه املرة يف اليمن.
ومتكنت قوات التحالف العربي، فجر اأم�ش ال�سبت، من تنفيذ عملية نوعية 
ا�ستهدفت امل�سوؤول الإيراين الأول جلماعة احلوثيني عبد الر�سا �سهائي، 

كما ذكر موقع عدن تامي الإخباري.
اأبرز قادة احلر�ش الثوري الإي��راين يف اليمن،  اأحد  وعبد الر�سا �سهائي 
واأخطر مطلوب لدى ال�سعودية والوليات املتحدة، ب�سبب دعمه لاإرهاب، 
وتهريب اأ�سلحة، و�سواريخ اإيرانية للحوثيني، وتورطه يف حماولة اغتيال 
وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية عادل اجلبري حينما كان �سفري لل�سعودية 

لدى اأمريكا، عن طريق الع�سابة املك�سيكية لإبعاد ال�سبهات عن اإيران.
حديثة  �سورة  عر�ست  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
ُيديل  مل��ن  دولر  م��ل��ي��ون   15 ور���س��دت  ���س��ه��ائ��ي،  ع��ب��دال��ر���س��ا  للمطلوب 
مبعلومات ت�سمح باعتقاله اأو ت�سفيته، بتغريدة يف ح�سابها على تويرت، يف 

دي�سمر)كانون الأول( املا�سي.
وتتهم الوليات املتحدة �سهائي بالتخطيط لهجمات �سد الوليات املتحدة 
للجماعات  وامل��ت��ف��ج��رات  الأ���س��ل��ح��ة،  وت��وف��ري  ال��ع��راق،  التحالف يف  وق���وات 
القوات  على   2007 لهجوم  والتخطيط  ال��ع��راق،  يف  العنيفة  ال�سيعية 

الأمريكية يف كرباء بالعراق، الذي اأ�سفر عن مقتل 5 جنود اأمريكيني.

غياب قادة امليلي�سيات املوالية لإيران عن ت�سييع �سليماين 

التحالف الدويل يخف�ض عملياته يف العراق لأ�شباب اأمنية  

مدفوعًا من م�ست�ساريه ال�سقور

هكذا اتخذ ترامب قرار ت�شفية قا�شم �شليماين
•• وا�صنطن-وكاالت

ع��ن��دم��ا ح�سر ف��ري��ق ال��رئ��ي�����ش دون��ال��د ت��رام��ب الأمن 
القومي اإىل منتجع ماراآلغو يف فلوريدا يوم الثنني، 
مل يكن ُيتوقع منه املوافقة على اغتيال اجلرنال قا�سم 

�سليماين، ح�سب لو�ش اأجنلي�ش تاميز.
الدفاع  ووزي���ر  بومبيو،  مايك  اخلارجية  وزي��ر  وذه��ب 
مارك اإ�سبري، واجلرنال مارك ميلي رئي�ش هيئة الأركان 
امل�سرتكة، اإىل بامل بيت�ش لإطاع ترامب على الغارات 
�سد  و�سوريا،  العراق  يف  البنتاغون  �سنها  التي  اجلوية 

جمموعات امليلي�سيات ال�سيعية التي ترعاها اإيران.

خيار ترامب
وعر�ست على ترامب العديد من اخلطوات التي ميكن 
اأن تتخذها الوليات املتحدة، بينها ا�ستهداف �سليماين، 
ترامب  اأن  اأو���س��ح  مطلع،  كبري  اأمريكي  مل�سوؤول  وف��ق��اً 
من  جزئياً  وم��دف��وع��اً  مفاجئ،  ب�سكل  الغ��ت��ي��ال  اخ��ت��ار 

م�ست�ساريه ال�سقور.
واجه  البنتاغون  اأن  يعني  ه��ذا  اأن  اإىل  امل�����س��وؤول  ولفت 
ترامب،  اأوام���ر  تنفيذ  يف  املتمثلة  ال�ساقة  املهمة  فجاأة 
الأمريكية  الإج����راءات  م��ن  امل��زي��د  اأن  اإىل  اإ���س��ارة  واأول 
كانت ممكنة جاءت بعد دقائق فقط من نهاية الجتماع 

مع ترامب. 
مع  ال��ي��وم  مناق�ستنا  “يف  لل�سحافيني:  اإ���س��ر  وق���ال 
اأن  امل��ت��اح��ة...واأود  الأخ���رى  اخل��ي��ارات  ناق�سنا  الرئي�ش 

اإذا كان �سفرهم لإيران  كرد�ستان، والتفكري ملياً يف ما 
�سرورياً«.

ويف ال�����س��ي��اق، ق���ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي مايك 
بالقدر  يكونوا مفيدين”  “مل  الأوروبيني  اإن  بومبيو، 
القائد  اغتيال  يف  املتحدة،  الوليات  تاأمله  كانت  ال��ذي 

الع�سكري الإيراين قا�سم �سليماين يف العراق.
نيوز”،  “فوك�ش  ق��ن��اة  م��ع  مقابلة  يف  بومبيو  واأو���س��ح 
ملناق�سة  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  مب�سوؤولني  ات�سل  اأن��ه 
الهجوم الذي اأ�ساد به الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب 
لكنه  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات  الوثيقة  احلليفة  واإ���س��رائ��ي��ل 
واجه حتذيرات من ت�سببه يف تاأجيج التوتر يف املنطقة.
وقال الوزير الأمريكي: “اأم�سيت اليوم الأخري ون�سف 
يوم، يومان، اأحتدث مع �سركاء يف املنطقة واأطلعهم على 
ما نفعله، وملاذا كنا نفعله، للح�سول على م�ساعدتهم. 

جميعهم كانوا رائعني«.
الآخرين  ���س��رك��ائ��ن��ا  م���ع  احل���دي���ث  ج���اء  “ثم  واأ����س���اف 
يف اأم��اك��ن اأخ����رى ومل ي��ك��ن ج��ي��داً. ب�����س��راح��ة مل يكن 

الأوروبيون مفيدين بالقدر الذي كنت اأمتناه«.

•• بغداد-اأ ف ب

ق����ّرر ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل مل��ح��ارب��ة امل��ت��ط��رف��ني تقلي�ش 
اأمريكية  �سربة  غ���داة  ال��ع��راق  يف  الع�سكرية  عملياته 
ا�ستهدفت قائد فيلق القد�ش الإيراين قا�سم �سليماين 
ونائب رئي�ش هيئة احل�سد ال�سعبي العراقي اأبو مهدي 
ع�سكري  م�����س��وؤول  اأف���اد  م��ا  بح�سب  ب��غ��داد،  يف  املهند�ش 

اأمريكي وكالة فران�ش بر�ش ال�سبت.
تنظيم  �سد  حم��دودة  بعمليات  “�سنقوم  امل�سوؤول  وق��ال 
داع�ش مع �سركائنا تدعم ب�سكل متبادل جهودنا حلماية 
قواتنا”. واأ�ساف “عّززنا الإجراءات الأمنية والدفاعية 

يف القواعد العراقية التي ت�ست�سيف قوات التحالف«.
من  �سل�سلة  بعد  ج��اء  التغيري  اأن  نف�سه  امل�سوؤول  وتابع 
لإيران  امل��وال��ي��ة  الف�سائل  م��ن  ال�ساروخية  الهجمات 
مو�سحا  الأخ���رية،  الأ�سهر  يف  الأمريكية  ال��ق��وات  على 
جديدة  هجمات  على  الآن  �سترتكز  املراقبة  جهود  اأن 

حمتملة بدًل من الرتكيز على تنظيم داع�ش.
واأ���س��ف��رت ال��ه��ج��م��ات ال�����س��اورخ��ي��ة الخ����رية ع��ن مقتل 
م��ق��اول اأم��ريك��ي ال�سهر امل��ا���س��ي م��ا ع��زز امل��خ��اوف من 
اندلع حرب بالوكالة بني الوليات املتحدة واإيران على 

الأرا�سي العراقية.
وتعززت هذه املخاوف بعد الغارة الأمريكية التي اأدت يف 
اإىل مقتل �سليماين واملهند�ش نائب رئي�ش هيئة  بغداد 
العراقي وهي ف�سائل م�سلحة موالية  ال�سعبي  احل�سد 

ليران مت دجمها يف قوات المن العراقية.
تقوده  ال���ذي  ال���دويل  التحالف  با�سم  امل��ت��ح��دث  ون��ف��ى 
اأو  اأن يكون التحالف  اأم�ش  الوليات املتحدة يف العراق 

القوات الأمريكية نفذا �سربة جوية جديدة .
وقال اجلرنال مايلز كاغينز لفران�ش بر�ش اإنه “مل يكن 

هناك اأي �سربة اأمريكية اأو من التحالف الدويل«.
جوية  �سربة  ع��ن  اأع��ل��ن  ال�سعبي  احل�سد  اإع���ام  وك���ان 
ا�ستهدفت  بغداد  �سمال  كلم   20 تبعد  التي  التاجي  يف 
تابعا لقوات احل�سد، م�سريا اىل �سقوط  رتا للطبابة 
ر�سمية  عراقية  اإع��ام  و�سائل  واتهمت  وجرحى.  قتلى 

الوليات املتحدة بالوقوف وراء الهجوم.
ملي�سيات  يف  الطبي  الق�سم  ن�سر  لح��ق  وق��ت  يف  لكن 
ج���اء فيها  “تويرت”  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  ال�����س��ع��ب��ي  احل�����س��د 

“طبابة احل�سد تنفي ا�ستهدافها ب�سواريخ اأمريكية يف 
ق�ساء التاجي«.

وب��ال��ت��ايل، يبقى ال��غ��م��و���ش ك��ام��ا ح���ول ح���دوث هذه 
ال�سربة اأم ل.

ق���ادة ميلي�سيات عراقية  غ��ي��اب  اأث���ار  اأخ���رى،  م��ن جهة 
موالية لإيران، من بينهم زعيم ميلي�سيا ع�سائب اأهل 
القد�ش  فيلق  ق��ائ��د  ت�سييع  ع��ن  اخلزعلي  قي�ش  احل��ق 
اأبو  ال�سعبي  احل�����س��د  رئ��ي�����ش  ون��ائ��ب  �سليماين،  ق��ا���س��م 
املهدي املهند�ش يف بغداد اليوم ال�سبت ت�ساوؤلت، خا�سًة 
اإي��ران بعد  بعد التقارير التي حتدثت عن فرارهم اإىل 

مقتل �سليماين واملهند�ش يف �سربة جوية اأمريكية.
التوا�سل  مواقع  على  النا�سطني  من  العديد  ولح��ظ   
اخلر�ساين  �سرايا  وزعيم  اخلزعلي،  غياب  الجتماعي 
اأنباء عن مقتله قبل  انت�سرت  ال��ذي  حامد اجل��زائ��ري، 
مرا�سم  ع��ن  اأي�����س��اً  وغ����اب  ���س��وت��ي،  ت�سجيل  يف  نفيها 
الت�سييع �سبل زعيم كتائب الإمام علي املوالية لطهران 
اأم�ش  “احلرة”  ق��ن��اة  م��وق��ع  ذك���ر  م���ا  وف���ق  ال���زي���دي، 

ال�سبت.
حممد  يدعى  �سخ�ساً  تظهر  �سورة  نا�سطون  وت���داول 
الطبطبائي، نائب اخلزعلي، ح�سر اجلنازة بينما غاب 

القادة الكبار.
وقالت وكالة الأنباء العراقية، اإن القادة الذين �ساركوا 
وامل��ه��ن��د���ش يف منطقة  ���س��ل��ي��م��اين  ج��ث��م��اين  ت�����س��ي��ع  يف 
امل�ستقيل  ال����وزراء  رئي�ش  ه��م  ب��غ��داد،  و���س��ط  اجل��ادري��ة 
عادل عبد املهدي، ورجل الدين ال�سيعي عمار احلكيم، 
املالكي، ورئي�ش  الأ�سبق نوري  العراقي  الوزراء  ورئي�ش 
حتالف  وزع��ي��م  الفيا�ش،  ف��ال��ح  ال�سعبي  احل�سد  هيئة 
فتح هادي العامري، والرملاين ورئي�ش املجل�ش الأعلى 
الإ���س��ام��ي ه��م��ام ح��م��ودي، وع���دد م��ن ال�����وزراء وقادة 

اجلي�ش وال�سرطة.
اإىل  ال�سفر  بتجنب  مواطنيها  بريطانيا  ون�سحت  هذا 
اإقليم كرد�ستان، وجتنب  با�ستثناء  العراق  اأنحاء  جميع 
فيلق  قائد  مقتل  بعد  لل�سرورة  اإل  اإي���ران،  اإىل  ال�سفر 

القد�ش يف احلر�ش الثوري الإيراين، قا�سم �سليماين.
“نظراً  بيان:  يف  راب  دومينيك  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
اخلارجية  وزارة  تنا�سد  املنطقة  يف  التوترات  لت�ساعد 
اإقليم  با�ستثناء  ال��ع��راق  اإىل  ال�سفر  جتنب  امل��واط��ن��ني 

علم باأن �سليماين �سي�سافر جواً من دم�سق اإىل بغداد يف 
غ�سون اأيام، �سمن جولة �سملت اأي�ساً لبنان.

لحظوا  الأمريكيني  امل�سوؤولني  ال�سحيفة،اأن  وك�سفت 
اأن �سليماين مل يكن مهتماً باإخفاء م�سار حتركاته.

وقالت تقارير اإن زيارات �سليماين للعراق كانت معلومة 

عند  اإ�سافية  اإج����راءات  �سنتخذ  اأن��ن��ا  اإىل  اأي�����س��اً  اأ���س��ري 
ال�سرورة«.

جولة �سملت لبنان
وقالت ال�سحيفة، اإن ال�ستخبارات الأمريكية كانت على 

وب��ع��د اغ��ت��ي��ال ���س��ل��ي��م��اين، دع���ا امل�����س��وؤول ع��ن ال�سوؤون 
اخل��ارج��ي��ة يف الحت����اد الأوروب������ي ج��وزي��ب ب���وري���ل، كل 
النف�ش،  �سبط  درج��ات  “اأق�سى  اإىل  الفاعلة  الأط��راف 

وحتمل امل�سوؤولية يف هذه اللحظة احلا�سمة«.
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ش  حث  جهته،  من 
النف�ش”،  “�سبط  على  �سليماين  اغتيال  يف  املتورطني 
راب،  دومينيك  الريطاين  اخلارجية  وزي��ر  راأى  بينما 

اأن وقف الت�سعيد �سيكون اأ�سا�ش احلل.
وقال بومبيو، اإن “الريطانيني، والفرن�سيني، والأملان 
يجب اأن يدركوا اأن ما فعلناه، ما فعله الأمريكيون اأنقذ 

اأرواحاً يف اأوروبا اأي�ساً«.
واأ���س��اف “كان ه��ذا اأم���راً ج��ي��داً للعامل ب��اأ���س��ره، ونحث 
اجل��م��ي��ع يف ال���ع���امل ع��ل��ى ال���وق���وف ب��ج��ان��ب م���ا حتاول 
اإىل  اإي���ران  دف��ع  بب�ساطة  وه��و  فعله،  املتحدة  ال��ولي��ات 

اتباع �سلوك دولة طبيعية«.
�سليماين كان يخطط  باأن  و�سرح بومبيو يوم اجلمعة 
ُقتل يف  اأمريكيني عندما  يهدد مواطنني  و�سيك  لعمل 

الغارة.

للجميع، وهو اأمر م�ستغرب يف �سخ�سية ع�سكرية مهمة 
ت�سرف على ملفات �ساخنة.

ووف����ق ال���س��ت��خ��ب��ارات الأم��ري��ك��ي��ة ف����اإن ���س��ل��ي��م��اين كان 
دبلوما�سية  �سخ�سيات  �سد  و�سيكة  لهجمات  يخطط 

وع�سكرية اأمريكية.

رحلة غري �سرية
باإخفاء  ب���دا غ��ري م��ه��ت��م  اأن����ه  اإىل  امل�����س��وؤول��ون  واأ����س���ار   
م�ساراته. وقال م�سوؤولون اإيرانيون يوم اجلمعة اإنه كان 
م�سافراً من �سوريا اإىل بغداد على منت رحلة غري �سرية 

ظاهرياً لعقد اجتماعات مع امل�سوؤولني العراقيني.
رحلة  ب��اأن  اجلمعة  اأف���ادوا  الأمريكيني  امل�سوؤولني  لكن 
واأن��ه كان يف املراحل  اأكرث �سرراً،  �سليماين كان هدفها 
من�ساآت  �سد  ك��رى  لهجمات  التخطيط  م��ن  الأخ���رية 

اأمريكية يف العديد من دول ال�سرق الأو�سط.
اإىل عدة مواقع  “كان ذاهباً �سخ�سياً  وقال امل�سوؤولون: 
�سيئاً  اعترناه  ملا  النهائي  التخطيط  على  لاإ�سراف 
كبرياً”. وكانت الأهداف املحددة غري وا�سحة، ورف�ش 

امل�سوؤولون و�سف الأدلة التي دعمت تقييمهم.
 27 ب���ال���ه���ج���وم ال���������س����اروخ����ي يف  وُرب��������ط ����س���ل���ي���م���اين 
دي�سمر”كانون الأول” املا�سي، الذي اأ�سفر عن مقتل 
متعاقد ع�سكري اأمريكي قرب كركوك. ويف الأيام التي 
امل�سوؤولون  اتهمه  ب��غ��داد،  اإىل  �سليماين  و�سول  �سبقت 
جممع  يف  العنيفة  الحتجاجات  بتنظيم  الأمريكيون 

ال�سفارة الأمريكية يف بغداد.

وفق ما اأوردت �سحيفة نيوزويك. النفط”، 
اأه����داف����اً على  “لو ك��ن��ت ال��رئ��ي�����ش، ف�����س��اأ���س��ع  واأ����س���اف 
الطاولة داخل اإيران، ولي�ش يف العراق و�سوريا، الأهداف 
القت�ساد  ت�����س��ح��ق  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة 
الإيراين. ما �سياأخذنا اإىل امل�ستوى التايل، وهو تدمري 
ق���درة الإي��ران��ي��ني ع��ل��ى ت��ك��ري��ر ال��ن��ف��ط وب��ي��ع��ه. م�سايف 

النفط، هي اآخر ما ميلكون يف القت�ساد«.
اأن  الرئي�ش  على  ك��ان  اإذا  �سوؤاله  على  رداً  غراهام  وق��ال 
ي�ست�سري الكونغر�ش قبل �سن غارة على موكب �سليماين: 
“لهوؤلء الدميقراطيني الذين ينتقدون الرئي�ش، كنت 
الإيرانيون على و�سك  على دراية مباهية خياراته، كان 

•• وا�صنطن-وكاالت

قال  واإي���ران،  املتحدة  ال��ولي��ات  بني  التوتر  ت�ساعد  مع 
الأمريكي  ال�سيوخ  جمل�ش  يف  الق�سائية  اللجنة  رئي�ش 
فوك�ش  قناة  على  هاتفية  مداخلة  يف  غ��راه��ام  ليند�سي 
النفط  ح��ق��ول  ت�ستهدف  اأن  وا���س��ن��ط��ن  ع��ل��ى  اإن  ن��ي��وز، 

الإيرانية وم�سافيها.
وقال غراهام يف املداخلة الهاتفية متحدثاً عن تداعيات 
مقتل قائد فيلق القد�ش الإي��راين قا�سم �سليماين بعد 
ال��ذي ل  الوحيد  “ال�سيء  اإن  العراق،  اأمريكية يف  غ��ارة 
ميكن للنظام الإيراين اأن يخ�سره هو القدرة على تكرير 

حرق �سعبنا يف العراق، ويف جميع اأنحاء املنطقة، وب�سبب 
ذلك، اتخذ الرئي�ش ترامب اإجراءات حا�سمة«.

انتقام  ع��واق��ب  اأن  اإىل  اجل��م��ه��وري  ال�����س��ي��ن��ات��ور  واأ����س���ار 
الإيرانيني يجب اأن تطرح على الطاولة ب�سرعة، ويجب 
العقل  من  تخل�سنا  ذل��ك.  بعد  �سيحدث  ما  يعرفوا  اأن 
ال��ذي نحتاج  التايل  وال�سيء  اإي��ران،  الأول يف  الع�سكري 
اإىل طرحه على الطاولة هو املحرك القت�سادي الأول 
يقنع  اأن  الرئي�ش  وع��ل��ى  ال��ن��ف��ط.  م�سايف  وه��و  لإي����ران 
انتقم  اإذا  ب��اأن��ه  خامنئي،  علي  اإي���ران  يف  الأع��ل��ى  املر�سد 

�سيكون ردنا اأكر واأعظم.
بالعراق  اإن قتل �سليماين يف مطار بغداد  وقال غراهام 

يوم اخلمي�ش، مل يكن جمرد انتقام، م�سيفاً قتلنا اأقوى 
رج���ل يف اإي����ران ب��ع��د خ��ام��ن��ئ��ي، ك���ان قب�سته وذراع����ه يف 
املنطقة، لكن هذا لي�ش عمًا انتقامياً ملا فعله يف املا�سي. 

لقد كان هذا هجوماً دفاعياً وقائياً.
قوية  ك��ان��ت  ال�ستخباراتية  “املعلومات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
يف  الفو�سى  ي��ق��ود  ك��ان  �سليماين  ب���اأن  واأف����ادت  للغاية، 

العراق على ح�سابنا ويف جميع اأنحاء املنطقة«، 
املحتملة  الهجمات  بهذه  الرئي�ش  اأُب��ل��غ  غ��راه��ام  وت��اب��ع 
لتحييد  دفاعية  �سربة  هذه  كانت  ت�سرف.  اإث��ره  وعلى 
�سليماين،  ل��ه��ا  خ��ط��ط  ال���ت���ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 

وامليلي�سيات ال�سيعية يف العراق.

ليند�شي غراهام: يجب �شرب احلقول وم�شايف النفط الإيرانية

النتخابات الرئا�شية يف بوليفيا 3 مايو 
 •• الباز-اأ ف ب

يف  العليا  النتخابية  املحكمة  اأعلنت 
يف  الرئا�سية  النتخابات  اأّن  بوليفيا 
ه���ذا ال��ب��ل��د ���س��ت��ج��ري يف ال��ث��ال��ث من 
اأيار-مايو املقبل اأي بعد اأكرث من �سّتة 
اإيفو  ال�سابق  الرئي�ش  ف��وز  من  اأ�سهر 
مورالي�ش بولية رابعة غري د�ستورية 
اأدت اإىل انتفا�سة �سعبية  يف انتخابات 

فّر على اإثرها من الباد.
النتخابية  امل��ح��ك��م��ة  رئ��ي�����ش  و����س���رح 
اأن  روم�����������ريو  ������س�����ال�����ف�����ادور  ال���ع���ل���ي���ا 
الثالث  الأحد  �سي�سوتون  “املواطنني 
الرئي�ش  لن���ت���خ���اب  اأي����ار-م����اي����و  م���ن 

واأع�ساء املجل�ش الت�سريعي«.

رئي�ش من  اأول  كان  ال��ذي  ومورالي�ش 
ا�ستقال  لبوليفيا،  الأ�سليني  ال�سكان 
يف العا�سر من ت�سرين الثاين-نوفمر 
14 عاما، بعدما تخلى  بعد حكم دام 
�سغط  حت��ت  وال�����س��رط��ة  اجلي�ش  عنه 
احتجت  ال��ت��ي  للمعار�سة  ت��ظ��اه��رات 
ت�سرين   20 يف  ات��خ��اب��ه  اإع�����ادة  ع��ل��ى 

الأول/اأكتوبر لولية رئا�سية رابعة.
وم���ن���ذ ا���س��ت��ق��ال��ة م���ورال���ي�������ش يف 10 
ت�����س��ري��ن ال���ث���اين-ن���وف���م���ر وف������راره 
تتوىل  الأرج��ن��ت��ني،  ث��م  املك�سيك  اإىل 
اآنيز  ج���ان���ني  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  ال�����س��ن��ات��ورة 

الرئا�سة بالوكالة.
الدول  منظمة  اأج��رت��ه  ت��دق��ي��ق  واأك����د 
الأم�����ريك�����ي�����ة ح�������دوث خم����ال����ف����ات يف 

القرتاع. لذلك األغيت نتائج انتخايات 
20 ت�سرين الأول-اأكتوبر ومت توقيف 
اأع�����س��اء امل��ح��ك��م��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة الذين 
اأع���ل���ن���وا ف����وز م��ورال��ي�����ش م���ن ال����دورة 
الأوىل، بينما فر الرئي�ش اإىل املك�سيك 
ميكنه  ول  الأرج���ن���ت���ني.  اإىل  وم��ن��ه��ا 
الرت�سح يف انتخابات الثالث من اأيار-

مايو.
وقالت اأنيز بعد اإعان موعد القرتاع 
يريده  م���ا  غ��ل��ى  ن��ت��و���س��ل  اأن  “اآمل 
�سفافة  ان��ت��خ��اب��ات  ال��ب��ول��ي��ف��ي��ني:  ك��ل 

وعادلة«.
القيادي  املحتملني  املر�سحني  وب��ني 
ال�ساب يف �سفوف الفاحني اأندرونيكو 
رودريغيز الذي يعد الوريث ال�سيا�سي 

ملورالي�ش. وهو الأوف��ر حظا للفوز يف 
نوايا الت�سويت )23 باملئة(، واإن كان 

عليه احل�سول على تر�سيح حزبه.
ال�سابق  ال��و���س��ط��ي  ال��رئ��ي�����ش  وي���اأت���ي 
يف  الثانثة  املرتبة  يف  مي�سا  ك��ارل��و���ش 
ا�ستطاعات الراأي التي يح�سد فيها 

21 باملئة من نوايا الت�سويت.
ويليه بفارق كبري القياديان اليمينيان 
كاما�سو  ف���رن���ان���دو  ل��وي�����ش  امل��ح��ل��ي��ان 
اأنطونيو بوماري اللذان لعبا  وماركو 
���س��ق��وط م��ورال��ي�����ش. اأ���س��ا���س��ي��ا يف  دورا 

وع�سرة  باملئة   13 على  و�سيح�سان 
باملئة على التوايل. لكنهما يتفاو�سان 
حاليا لت�سكيل حتالف ميكن اأن يقلب 

الو�سع.
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رف�ش المتثال لأمر مفو�سية النتخابات ب�سحب الرموز 
النف�سالية من على واجهة مقر حكومة املنطقة خال 
حملة انتخابية. ودان تورا الذي تظاهر األف �سخ�ش دعما 
له م�ساء اجلمعة امام مقر احلكومة يف بر�سلونة ، القرار 
وقال  معترا اأنه “انقاب على املوؤ�س�سات الكاتالونية”. 
ال�ستبدادي  القرار  هذا  املمكنة يف  الطعون  كل  “�ساقدم 
داعيا برملان كاتالونيا اإىل عقد  وغري النظامي اإطاقا”، 
ميكنها  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  الهيئة  اأن  واأك���د  ال�سبت.  جل�سة 
جتريده من مهامه الرئا�سية هي برملان كاتالونيا الذي 
ال�سادر  الق�سائي  واحلكم  ال�ستقاليون.  عليه  يهيمن 
اإىل  ا�ستئناف  بطلب  ت��ق��دم  لأن���ه  نهائيا  لي�ش  ت���ورا  على 

املحكمة العليا.

•• مدريد-اأ ف ب

رئي�ش  بتجريد  لانتخابات  ال�سبانية  املفو�سية  اأم��رت 
النيابية ما يعني فقدانه  كاتالونيا كيم تورا من مهامه 
من�سب رئا�سة املنطقة اأي�سا. وقالت املفو�سية يف بيان اأنها 
قررت اأن “الولية النيابية يف برملان كاتالونيا لكيم تورا 
يف اإجراء �سيدخل حيز التنفيذ يف الأيام املقبلة  باطلة”، 
املنطقة  ل��ه��ذه  ال��ذات��ي  ن��ظ��ام احل��ك��م  ن�����س��ره. وين�ش  بعد 
رئي�سها  يكون  اأن  على  ا�سبانيا  �سرق  �سمال  يف  ال��واق��ع��ة 
الق�ساء  ح��رم  بعدما  ال��ق��رار  ه��ذا  وي��اأت��ي  اإقليميا.  نائبا 
ال�سباين يف 19 كانون الأول-دي�سمر املا�سي، تورا من 
وكان قد  حق الرت�سح ملدة 18 �سهرا بتهمة “الع�سيان”. 

لكن مفو�سية النتخابات مل تنتظر احلكم ووافقت على 
ط��ل��ب ال��ي��م��ني وال��ي��م��ني ال��ق��وم��ي ال��ل��ذي��ن ك��ان��ا يطالبان 
التوتر  اأج��واء من  ق��رار املفو�سية يف  ت��ورا. وج��اء  باإقالة 
لتن�سيب  الرملان  يف  جل�سة  ع�سية  ا�سبانيا  يف  ال�سيا�سي 

رئي�ش الوزراء بيدرو �سان�سيز لولية جديدة.
وكان اختيار �سان�سيز لولية جديدة على راأ�ش احلكومة 
م�سمونا ب�سبب الدعم الذي عر عنه اخلمي�ش له “حزب 
الي�سار اجلمهوري” ال�ستقايل الكاتالوين الذي يحكم 

املنطقة مع حزب تورا”حزب الي�سار اجلمهوري«.
ال�سيا�سية  ال��ت�����س��ك��ي��ات  ت��ن��ت��ق��ده  ال�����ذي  احل�����زب  وه�����ذا 
اإىل  دع��ا  ل�سان�سيز،  ال��دع��م  ملنحه  الأخ����رى  النف�سالية 

اجتماع ال�سبت ملناق�سة الأمر باإقالة تورا.

حماكمة الرئي�ض الكوادوري ال�شابق كوريا غيابيا  
 •• كيتو-اأ ف ب

الذي  ك��وري��ا  راف��اي��ل  ال�سابق  الرئي�ش  حماكمة  اإك���وادوري���ة  قا�سية  ق��ررت 
يعي�ش حاليا يف بلجيكا، غيابيا بتهمة متويل حملته النتخابية يف 2013 
النيابة، حواىل ثمانية  بالف�ساد لأنه تلقى، ح�سب  بر�ساوى. وكوريا متهم 
مايني دولر من �سركات، بينها جمموعة البناء الرازيلية اأدويري�ست، 
اآخر  �سخ�سا  ع�سرون  و�سيحاكم  حكومية.  �سفقات  على  احل�سول  مقابل 
بينهم متعهدون وموظفون كبار �سابقون والنائب ال�سابق للرئي�ش خورخي 
حمكمة  يف  كاما�سو  دانييا  القا�سية  وق��ررت  نف�سها.  الق�سية  يف  غا�ش، 
العدل الوطنية اأعلى هيئة ق�سائية يف الإكوادور، اإحالة 21 متهما اآخرين 
الرئي�ش  وك��ت��ب  ا���س��خ��ا���ش.  ث��اث��ة  ال��دع��وى بحق  ردت  كما  ال��ق�����س��اء.  اإىل 
يف  ك��وري��ا  ويعي�ش  “تهريج«.  ت��وي��رت  على  تغريدة  يف  ال�سابق  ال���س��رتاك��ي 

بلجيكا مع عائلته منذ اأن غادر ال�سلطة يف 2017.

مفو�شية النتخابات الإ�شبانية تاأمر باإقالة رئي�ض كاتالونيا 

••بريوت-اأ ف ب:

ت�����س��ّب��ب��ت احل�����رب ال�������س���وري���ة منذ 
اأع��������وام،  نحو9  ق���ب���ل  ان����دلع����ه����ا 
األ���ف   380 م���ن  اأك�����رث  م��ق��ت��ل  يف 
�سخ�ش، بينهم ما يزيد عن 115 
األ��ف م��دين، وف��ق ح�سيلة جديدة 
حلقوق  ال�����س��وري  امل��ر���س��د  ن�سرها 

الإن�سان، اأم�ش ال�سبت.
منت�سف  م���ن���ذ  ����س���وري���ا  وت�����س��ه��د 
دامياً،  نزاعاً   2011 مار�ش)اآذار( 
�سلمية  �سعبية  ب��اح��ت��ج��اج��ات  ب���داأ 
���س��د ال��ن��ظ��ام، ���س��رع��ان م��ا قوبلت 
النظام،  ق��وات  من  والقوة  بالقمع 
ح��رٍب مدمرٍة  اإىل  تتحول  اأن  قبل 

مب�ساركة اأطراف عدة.
 380636 مقتل  املر�سد  ووث���ق 
النزاع،  ان���دلع  منذ  �سخ�ش  األ���ف 
بينهم اأكرث من 115 األف مدين، 
املدنيني  القتلى  ب��ني  اأن  مو�سحاً 
نحو 22 األف طفل واأكرث من 13 

األف امراأة.
وكانت احل�سيلة الأخرية للمر�سد 
 2018 )اآذار(  م���ار����ش   15 يف 
اأفادت مبقتل اأكرث من 370 األف 

�سخ�ش.
اأما القتلى غري املدنيني، فاأح�سى 
امل��ر���س��د م�����س��رع اأك����رث م��ن 128 
النظام  ق�����وات  م���ن  ع��ن�����س��ر  األ�����ف 
وامل�������س���ل���ح���ني امل������وال������ني ل���ه���ا من 
�سورية،  وغ���ري  ���س��وري��ة،  جن�سيات 
ال�سوريني،  من  ن�سفهم  من  اأك��رث 
حزب  م��ن  عن�سراً   1682 بينهم 

•• بغداد-اأ ف ب

ملي�سيات م�سلحة تدعو اىل طرد 
وم�سوؤولون  الأم��ريك��ي��ة،  ال��ق��وات 
ينددون بانتهاك وا�سنطن ل�سيادة 
ال����ب����اد، وخم�������اوف م����ن ان�����دلع 
اأح��ي��ت ال�سربة  ح��رب ج��دي��دة... 
الأمريكية ذكريات �سنوات العنف 
ال���ت���ي اأع���ق���ب���ت غ�����زو ال����ع����راق يف 
لاأمريكيني  وال���ع���داء   ،2003
ال�����ذي ق���د ي���وح���د ك���ل الأط������راف 

العراقيني.
اغتيال  بعد  بقوة  الت�سبيه  وب��رز 
الأم��ريك��ي��ني اجل����رنال الإي����راين 
والقيادي  �سليماين  قا�سم  النافذ 
احل�سد  م��ل��ي�����س��ي��ات  يف  ال���ك���ب���ري 
املهند�ش  م���ه���دي  اأب�����و  ال���ع���راق���ي 
يف ����س���رب���ة ق�����رب م���ط���ار ب���غ���داد، 
الأم�����ني  ي��������رتّدد  مل  درج�������ة  اىل 
اأنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل����اأمم  ال��ع��ام 
قائا  ا�ستخدامه  يف  غوتريي�ش 
“ل ميكن للعامل اأن يتحمل حرًبا 

اأخرى يف اخلليج«.
ويوؤكد الباحث ريناد من�سور من 
مركز “ت�ساتام هاو�ش” لاأبحاث 
اأن “اخلطاب املعادي لاأمريكيني 
ُو�سع جانباً  “كان  م�سيفا  عاد”، 
لعبت  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  لأن 
)خال الفرتة الأخرية( دوراً اأقل 
اأهمية يف العراق، ولكن مع اغتيال 
�سليماين، فاإن اأولئك الذين كانوا 
يحاولون حتى الآن القيام بتعبئة 
دون  من  املتحدة  الوليات  ملعاداة 
لديهم  ب���ات  ب��ذل��ك،  ينجحوا  اأن 

الترير الكايف«.
ال���������س����وؤون  وي�����ق�����ول اخل����ب����ري يف 

اهلل اللبناين الذي يقاتل علناً اإىل 
جانب دم�سق منذ 2013.

يف املقابل، قتل اأكرث من 69 األف 
الف�سائل  مقاتلي  من  الأق��ل  على 
امل���ع���ار����س���ة والإ����س���ام���ي���ة وق����وات 
�سوريا الدميوقراطية، التي ت�سكل 
مكوناتها،  اأب��رز  الكردية  الوحدات 
املا�سي من  العام  والتي متكنت يف 
بدعم  داع�ش  تنظيم  على  الق�ساء 

اأمريكي.
كما قتل اأكرث من 67 األف مقاتل 
حترير  وجبهة  داع�ش  تنظيم  من 

�سابقاً،  ال���ن�������س���رة  ج��ب��ه��ة  ال�������س���ام 
ف�سائل  م���ن  اأج����ان����ب  وم��ق��ات��ل��ني 

مت�سددة اأخرى.
الإح�����س��اءات وفق  ه��ذه  ت�سمل  ول 
امل����ر�����س����د، ال����ذي����ن ت����وف����وا ج����راء 
احلكومية،  املعتقات  يف  التعذيب 
وامل��خ��ط��وف��ني لدى  امل��ف��ق��ودي��ن  اأو 
عددهم  وي��ق��در  اجل��ه��ات،  خمتلف 

بنحو 88 األف �سخ�ش.
ان��دلع��ه دماراً  ال��ن��زاع منذ  وخلف 
قدرت  التحتية،  ال��ب��ن��ى  يف  ه��ائ��ًا 
 400 بنحو  كلفته  املتحدة  الأمم 

نزوح  يف  ت�سبب  كما  دولر.  مليار 
ال�سكان  ن�سف  من  اأك��رث  وت�سريد 

داخل الباد وخارجها.
ال���ن���زاع م���ن نهاية  اق������رتاب  وم����ع 
ع����ام����ه ال���ت���ا����س���ع، ب����ات����ت ال����ق����وات 
احلكومية ت�سيطر على نحو ثلثي 
م�ساحة �سوريا، وتنت�سر يف مناطق 
�سيطرة املقاتلني الأكراد يف �سمال 
���س��رق ال��ب��اد، مب��وج��ب ات��ف��اق بني 
ال��ط��رف��ني بعد ه��ج��وم ت��رك��ي على 

املنطقة احلدودية.
وتعد اإدلب وحميطها اأبرز منطقة 

ال��ع��راق��ي��ة ف��ن��ار ح���داد يف جامعة 
�سنغافورة “اآية اهلل العظمى علي 
ال�سيعي(  و)الزعيم  ال�سي�ستاين 
مقتدى ال�سدر واجلي�ش العراقي 
ورئ���ي�������ش ال���������وزراء )ع�������ادل عبد 
املناه�سون  واملتظاهرون  املهدي( 
لل�سلطة دانوا” الغارة الأمريكية، 
مواجهة  يف  ك����ان����وا  اأن����ه����م  ع��ل��م��ا 

�سيا�سية بني بع�سهم قبل اأيام.
اأن  ي��ت�����س��ور  “البع�ش  وي�����س��ي��ف 
اإي���ران يف  اأجنحة  ما ح�سل قطع 
العراق: الآن العك�ش هو املرجح«.

وي��ت��ف��ق م��ن�����س��ور م��ع ذل���ك قائا 
تفعل  مل  امل���ت���ح���دة  “الوليات 
منذ  العدوانية  ه��ذه  مبثل  �سيًئا 
ف����رتة ط���وي���ل���ة، وب���ال���ت���ايل، فقد 
اأعادت ال�سربة ذكريات الحتال 

الع�سكري الأمريكي للعراق«.
ال�سيعي  ال��دي��ن  اأن رج��ل  ل��درج��ة 
كان  ال��ذي  ال�سدر  البارز مقتدى 
يحاول ل�سنوات اأن يدفن �سورته 
زي  ل��ريت��دي  ميلي�سيوي  كزعيم 
يف�سل  ال���ذي  ال�سعبوي  ال��زع��ي��م 
���س��ن��ادي��ق الق������رتاع، ق����ّرر اإع����ادة 

الذي  املهدي”  “جي�ش  اإح���ي���اء 
العمليات  الأب����رز يف  ال����دور  ل��ع��ب 
الرعب  وزرع  الأم���ريك���ي���ني  ���س��د 
بعد  جت��م��ي��ده  مّت  اأن  اىل  بينهم، 
احلكومة  م��ن  قا�ش  ب�سكل  قمعه 

قبل عقد من الزمن.
“اإذا  هريا�ش  نيك  املحلل  ويقول 
اأجنبية،  �سخ�سية  �سليماين  ك��ان 
ف����اإن اأب����و م��ه��دي امل��ه��ن��د���ش الذي 
اغتيل معه هو �سخ�سية بارزة يف 
الدولة العراقية واأحد اأكرث قادة 
احل�سد ال�سعبي احرتاما، معترا 

النظام،  �سيطرة قوات  خارجة عن 
ب��ني احل���ني والآخ����ر  ال��ت��ي ت�سعد 
دفع  ما  فيها،  الع�سكرية  عملياتها 
نحو 284 األف �سخ�ش اإىل الفرار 
اإدلب يف ال�سهر املا�سي  من جنوب 

وحده، ح�سب الأمم املتحدة.
وت�سيطر هيئة حترير ال�سام جبهة 
الن�سرة �سابقاً، على اجلزء الأكر 
توؤوي  التي  وحميطها،  اإدل��ب  من 
وتن�سط  ن�����س��م��ة،  م��اي��ني   3 ن��ح��و 
اإ�سامية  ف�����س��ائ��ل  اأي�������س���اً  ف��ي��ه��ا 

ومعار�سة اأقل نفوذاً.

يف  دخ��ل��ت  امل��ت��ح��دة  “الوليات  اأن 
���س��راع م��ع اأح���د م��ك��ون��ات القوات 

النظامية العراقية«.
وب����ح���������س����ب ه���������س����ام ال���ه���ا����س���م���ي 
املتخ�س�ش يف اجلماعات امل�سلحة، 
هذه  “املغامرة”  �سيا�سة  ت��ق��ّررت 
يف وا�سنطن لأن “اإدارة )الرئي�ش 
دونالد( ترامب تدرك اأن الوليات 
املتحدة مل تعد الاعب الأقوى يف 
العراق، وباتت يف مواجهة ف�سائل 

�ساعفت قدراتها ».
تراكم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال����ي����وم، 

األف قتيل ح�شيلة 9 اأعوام من احلرب يف �شوريا نافذة 380 
م�سرعة

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

•• جاك اتايل

2010، كم من الح��داث كانت بعيدة   منذ ع��ام 
الوقوع لكنها حدثت! من تاأ�سي�ش وانهيار خافة 
ان��ت��خ��اب باعث  و����س���وري���ا، اىل  ال���ع���راق  داع�������ش يف 
متاًما  ومغمورا  املتحدة،  للوليات  رئي�سا  عقاري 
بالتقدم  م���رورا  الفرن�سية،  اجلمهورية  لرئا�سة 
املذهل للذكاء ال�سطناعي، واإحداث حركة بيئية 
ع��امل��ي��ة ب��ق��ي��ادة ف��ت��اة ت��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 14 عاًما، 
الأوروبي،  العظمى من الحتاد  بريطانيا  وخروج 
والهجمات اجلماعية يف �سوارع باري�ش، واحلرائق 
كونغ  والثورات يف هونغ  والأ�سرتالية،  الرازيلية 
والكثري  العا�سمة...  واجلزائر  وكيتو  و�سانتياغو 

غريها.
   ولأخ���ذ اح��ال��ة اأخ���رى، فاإننا ندخل م��رة اأخرى 
ال�سابق،  ال��ق��رن  يف  ك��ان��ت،  ال��ت��ي  “الع�سرينات” 
“�سنوات جمنونة” رائعة، ح�سرتت بني ماأ�ساتني 

هائلتني.
م�ستبعدا  م��ت��ط��رًف��ا،  ح��دًث��ا  ع�سر  اث��ن��ا  ي��ل��ي  فيما 
متاما، لكنه لي�ش م�ستحيا على الإطاق، بع�سها 
�سلبي، وبع�سها اإيجابي، والتي قد حتدث قبل عام 

2030 وحان الوقت للبدء يف ال�ستعداد لها.
-ان��ه��ي��ار ال��ن��ظ��ام امل���ايل ال��ع��امل��ي، حت��ت �سربات   1
اأزمة مالية كبرية للغاية، يوؤدي خالها ال�سقوط 
ال�سركات  وت��دح��رج  املالية  الأوراق  لأ���س��واق  احل��ر 
اإف��ا���ش البنوك  ال��ب��ور���س��ة، اإىل  امل��درج��ة يف  غ��ري 
وك�ساد  حمائية  واإج����راءات  ال�ستثمار،  و�سناديق 

كبري يف الوليات املتحدة وال�سني واأوروبا.
-اإطاق �ساروخ بالي�ستي يحمل �ساًحا نووًيا   2
وا�سنطن؛  اأو  طوكيو  باجتاه  ال�سمالية  كوريا  من 
من  الآلف  وم��ئ��ات  ج�سيمة  اأ����س���رار  يف  يت�سبب 

القتلى.
-تفّكك الكني�سة الكاثوليكية، على غرار انهيار   3
اأ�سبحوا  ق���ادة  ت��اأث��ري  حت��ت  ال�سوفياتي،  الحت���اد 

ليراليني ب�سكل خا�ش.
البلطيق، مل  م��ن دول  ل��واح��دة  رو���س��ي��ا  -غ���زو   4
يتبعه اأي رد فعل من الوليات املتحدة، مما ي�سري 

م�سداقية  ح���ول  الأوروب����ي����ني  اأوه�����ام  ن��ه��اي��ة  اإىل 
احللف الأطل�سي.

-ت�سكيل خافة اإ�سامية جديدة على جزء من   5
اأرا�سي ليبيا والنيجر ومايل ونيجرييا، بدعم من 
تركيا، دون قدرة فرن�سا ول الدول الأفريقية على 

الرد.
اليمني  م��ن  للجمهورية  رئ��ي�����ش)ة(  -ان��ت��خ��اب   6
اأ�سدقائه  م���ع  ي��ت��ح��ال��ف  ف��رن�����س��ا،  يف  امل���ت���ط���رف 

الإيطاليني لوقف عمل الحتاد الأوروبي.
وبيئية  ا�سرتاكية دميقراطية  ام��راأة،  -انت�سار   7
يف النتخابات الرئا�سية الأمريكية، وجتديد اتفاق 
باري�ش واإنهاء التداول احلر لاأ�سلحة يف الوليات 

املتحدة.
اأن���واع  -اك��ت�����س��اف��ات ك���رى ت�سمح ب��ع��اج اأك���رث   8
ال�سرطان مقاومة، مما يقلل من املخاطر املرتبطة 

بال�سمنة.
-وعي اإيكولوجي عاملي حقيقي، مما يوؤدي اإىل   9
دولر   100 مبعدل  للكربون  عاملي  �سعر  حتديد 
للطن، واإح��داث قوة كوكبية لإعادة ر�سكلة جميع 
امل��ح��ي��ط��ات، وخ��ط��ة لإعادة  تلتهم  ال��ت��ي  ال��ن��ف��اي��ات 

ت�سجري وحماية ال�ساحل.
 50 اأك��ر  قبل  م��ن  �سّنه  يتم  م��ل��زم،  -ميثاق   10
العام  القطاعني  من  العامل،  يف  ا�ستثمار  �سندوق 
املوؤ�س�سات  يف  فقط  بال�ستثمار  يتعهد  واخل��ا���ش، 
واملوؤ�س�سات  واإي��ك��ول��وج��ي��ا،  اجتماعيا  امل�����س��ت��دام��ة 

الإيجابية.
اأقل  ب��ل��دان  يف  ناجحة،  دميقراطية  -ث���ورات   11
ل��ذل��ك، مثل رو���س��ي��ا وت��رك��ي��ا وال�سني.  ا���س��ت��ع��داًدا 
م����ع ا����س���ت���خ���دام دمي����ق����راط����ي ل��ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء 

ال�سطناعي.
-اأع��م��ال فنية متفّردة حقا، واجت��اه��ات فنية   12

جديدة تغرّي نظرتنا اإىل العامل.
ولتفاديه،  ��ده،  ل��رت���سّ ه��ذا،  لكل  ن�ستعد  اأن  يجب 
ولت�سريعه. علما اأن الواقع �سيكون با �سك اأكرث 
خ��ي��ال واإب���داًع���ا مم��ا ق��د ي��ك��ون عليه ال��ي��وم اأكرث 

الروائيني جراأة.
ترجمة خرية ال�سيباين

اإثنا ع�شر حدثا م�شتبعد الوقوع يجب ال�شتعداد لها...!

ة منا�سب،  *مفكر واقت�سادي فرن�سي، ورجل �سيا�سة، توىَلّ عَدّ
منها من�سب م�ست�سار الرئي�ش الفرن�سي فران�سوا ميرتان طيلة ع�سر �سنوات، 
ومدير البنك الأوروبي لاإعمار والتنمية، له  العديد من املوؤلفات 67 كتاًبا

 بيعت يف 7 مايني ن�سخة وترجمت اإىل 22 لغة. 

�شان�شيز يدافع عن تر�شحه لرئا�شة احلكومة الإ�شبانية 
ما  احلكومة،  رئا�سة  اإىل  �سان�سيز  لعودة  ال�سرورية  املطلقة 
ميكن  الثاثاء،  �ساعة،   48 بعد  ثانية  جل�سة  عقد  �سيوجب 
بالغالبية  ال��رمل��ان  بثقة  خالها  ال��ف��وز  املقرتحة  للحكومة 
الثاثاء  �سان�سيز  �سيحوز  مفاجاأة،  حتدث  مل  وما  الب�سيطة. 
اخلمي�ش  اتفاق  اإىل  تو�سل  بعدما  ال�سرورية  الأ���س��وات  على 
مع حزب “الي�سار اجلمهوري لكاتالونيا” الداعي لانف�سال، 

يق�سي بامتناع نواب هذا احلزب ال13 عن الت�سويت.
على  وال�سرتاكيون  لكاتالونيا”  اجلمهوري  “الي�سار  واتفق 
حلل  ح��وارا  الإقليمية  واحلكومة  املركزية  احلكومة  اإط��اق 
تتم  اأن  على  كاتالونيا”،  م�ستقبل  ح��ول  ال�سيا�سي  “النزاع 
الكاتالونيني  قبل  من  املباحثات  هذه  خا�سة  على  امل�سادقة 
الراف�سة من قبل  الهتافات  “ا�ست�ساري«. ويف ظل  اق��رتاع  يف 
منذ  احلكومة  يرتاأ�ش  ال��ذي  �سان�سيز  اأق��ّر  اليمينيني،  النواب 
اإقليم  يف  “نزاع ذات طابع �سيا�سي”  عام ون�سف العام بوجود 
كاتالونيا الذي �سهد يف 2017 حماولة انف�سال. وقال “ثمة 

الن�ساف  ب��ع��دم  ���س��ع��ور 
جتاه املوؤ�س�سات املركزية 
ل����دى ف��ئ��ة وا����س���ع���ة من 
وا�ساف  الكاتالونيني”. 
“قطاعا  اي�����س��اً  ثمة  اأّن 
باأنه  ي�سعر  �سا�سعا  اآخ��ر 
يتم  اأو  جت���اه���ل���ه  ي���ت���م 
نحو  على  معه  التعامل 
غ���ري م��ن�����س��ف م���ن قبل 
الإقليمية  املوؤ�س�سات” 

املوؤيدة لانف�سال. وتابع “ل ميكننا فر�ش امل�ساعر اأو منعها”، 
لفتا اإىل اأّن “ما اأقرتحه يكمن يف ا�ستئناف احلوار ال�سيا�سي 
بينما  للنزاع”  الق�سائي  القانوين  اجلانب  عن  التخلي  عر 
منت�سف  يف  لانف�سال  ي��دع��ون  م�سوؤولني  ت�سعة  اإدان���ة  مت��ت 

•• مدريد-اأ ف ب

اأم�ش  النواب  اأم��ام  �سان�سيز  بيدرو  الإ�سباين  ال�سرتاكي  دافع 
حتظى  للي�سار،  جامعة  حلكومة  رئي�ساً  ليكون  تر�سحه  ع��ن 
مبوافقة انف�ساليني يف كاتالونيا عر جعل احلوار مع املنطقة 
اأمام  املنتهية وليته  “اأولوية مطلقة«. وقال رئي�ش احلكومة 
النواب املنتمني اإىل اليمني واليمني املتطرف الذين يتهمونه 
ب”بيع” الباد اإىل النف�ساليني، اإّن “ا�سبانيا لن تنك�سر، ول 
الد�ستور، واإمّنا ما �سينك�سر هو اجلمود” ال�سيا�سي ال�سائد منذ 
ثمانية اأ�سهر. وعر�ش �سان�سيز اأمام الرملان برنامج احلكومة 
التي ينوي ال�سرتاكيون ت�سكيلها برفقة مناف�سيهم ال�سابقني 

يف حزب بودميو�ش املعار�ش لل�سيا�سات التق�سفية.
وي�����س��ري ال���رن���ام���ج اإىل زي�����ادة امل���رت���ب���ات امل��ن��خ��ف�����س��ة وزي����ادة 
غري  وم��ن  الكبرية.  واملوؤ�س�سات  ث��راء  الأك��رث  على  ال�سرائب 
الغالبية  الأح���د  ال��ي��وم  امل��رت��ق��ب  الت�سويت  مينح  اأن  امل��ت��وق��ع 

ال���رت����س���ان���ات وغ���ن���ائ���م احل�����رب، هل تعود ذكريات الحتالل املوؤملة اإىل العراق؟
لبا�ش  ال������ق������وات  ه�������ذه  ارت����������دت 
نوابا  م�سوؤولوها  وب��ات  ال�سيا�سة 

ووزراء وم�ست�سارين.
“هذه الف�سائل  ويقول الها�سمي 
�سيا�سي وحكومي،  الآن جناح  لها 
اإع��ام، ومال، وعاقات،  وو�سائل 
ب�سرية،  وم��وارد  و�ساح،  وخ��رة، 
ميكنها تعبئته  وجمهور حزبي”، 
ب�سهولة كما حدث خال الهجوم 
على ال�سفارة الأمريكية الثاثاء. 
وباتت لهذه الف�سائل اليوم حجة 
ال�سيادة الوطنية وخرق الوليات 
امل����ت����ح����دة ل������اإط������ار ال����ق����ان����وين 

لوجودها يف العراق.
عنها  الدفاع  �سيكون  ق�سية  وهي 
الطارئة  اجل��ل�����س��ة  خ���ال  ���س��ه��ا 
ال���ت���ي ي��ع��ق��ده��ا ال����رمل����ان الأح����د 
باإ�سدار ت�سريع ملغادرة  للمطالبة 
وهو  ال��ع��راق.  الأمريكية  ال��ق��وات 
املوؤيدة  الأح��زاب  مو�سوع حاولت 
لإي�������ران اإدراج��������ه م���ن ق��ب��ل على 

طاولة البحث، من دون جدوى.
بايران،  “مقارنة  من�سور  ويقول 
لديها  لي�ش  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة 
تعمل  ف���ي���م���ا  وا�سح”،  ه������دف 
“حمور  خ�������ال  م������ن  ط������ه������ران 
بغداد  من  ميتد  ال��ذي  املمانعة” 
“اأ�سا�ش  على  ودم�سق  اىل بريوت 

م�ساألة وجودية«.
اأن مّت توجيه هذا النتقاد  و�سبق 
اإذ   ،2003 يف  ل���اأم���ريك���ي���ني 
العراق  يف  كثرية  اأ�سوات  ارتفعت 
بعدم  تتهمهم  اأخ���رى  اأم��اك��ن  ويف 
وجود خطة ملرحلة ما بعد �سدام 

ح�سني.

قلق اإفريقي من التدخل الرتكي يف ليبيا
 •• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

اإزاء  قلقه  ع��ن  حممد  فكي  مو�سى  الإف��ري��ق��ي  الحت���اد  مفو�سية  رئي�ش  اأع���رب 
“تدخل” حمتمل يف ليبيا بعد قرار تركيا ن�سر قواتها يف هذا البلد الذي ت�سود 
رجب  الرئي�ش  من  مقّدمة  مذكرة  على  الرتكي  الرملان  وواف��ق  الفو�سى.  فيه 
الوفاق  حكومة  مللي�سيات  دعماً  ليبيا  اإىل  جنود  باإر�سال  ت�سمح  اإردوغ���ان  طيب 
ومقرها طرابل�ش، يف مواجهة الهجوم الذي ت�سّنه قوات اجلي�ش الوطني الليبي 
بقيادة امل�سري خليفة حفرت . واأعلن رئي�ش مفو�سية الحتاد الإفريقي يف بيان اأنه 
“قلق للغاية اإزاء تدهور الو�سع يف ليبيا ومعاناة ال�سعب الليبي امل�ستمرة«. وجاء 
ال�سوؤون  الع�سكري يف  اأو  ال�سيا�سي  بالتدخل  املختلفة  “التهديدات  اأن  البيان  يف 
الداخلية للبلد تزيد خطر املواجهة بدوافع ل متّت ب�سلة اإىل امل�سالح الأ�سا�سية 
وطالب  والنمو«.  والدميوقراطية  وال�سام  للحرية  وتطلعاته  الليبي  لل�سعب 
فكي حممد اأي�ساً املجتمع الدويل بالن�سمام اإىل اإفريقيا يف بحثها عن ت�سوية 

�سيا�سية لاأزمة يف ليبيا حمذراً من “عواقب خطرية” ملجمل القارة.

القب�ض على رئي�ض م�شلحة 
ال�شرائب امل�شرية بتهمة الر�شوة 

 •• القاهرة-رويرتز

القب�ش على رئي�ش  األقت  ال�سلطات  اإن  اأم�ش  العام يف م�سر  النائب  قال مكتب 
�سبيل  باأخذ مبالغ مالية على  العظيم ح�سني متلب�سا  ال�سرائب عبد  م�سلحة 
الر�سوة. وذكر يف بيان اأن “هيئة الرقابة الإدارية قد األقت القب�ش على املتهم 
�سبيل  تقا�سيه مبالغ مالية وعطايا على  بعد ثبوت  العامة  النيابة  لإذن  نفاذاً 
الر�سوة من خال املحادثات الهاتفية واللقاءات املاأذون بت�سجيلها«. ومل يذكر 
البيان تفا�سيل لكن وكالة اأنباء ال�سرق الأو�سط الر�سمية قالت اإنه تلقى ر�ساوى 
من بع�ش املحا�سبني القانونيني الذين كانوا يتعاملون مع م�سلحة ال�سرائب. 
ومل يت�سن الت�سال مبحامني عن ح�سني للتعليق. وقالت وزارة املالية اإن الوزير 
ب�سفة  الرئي�ش  باأعمال  بالقيام  امل�سلحة  رئي�ش  نائب  ال��ق��ادر  عبد  ر�سا  كلف 
القانون، ول  ف��وق  اأح��د  اأن��ه ل  ال��وزي��ر  “اأكد  بيان  ال���وزارة يف  واأ�سافت  موؤقتة. 
ت�سرت على اأي ف�ساد، ول تهاون مع اأي حماولت لاإ�سرار بحق الدولة الذى هو 
حق ال�سعب، اأو الرتاخي يف حت�سيله حتت اأي م�سمى«. كانت احتجاجات نادرة 
القت�سادي  التق�سف  ب�سبب  اأيلول  �سبتمر  يف  اندلعت  قد  للحكومة  مناه�سة 
ومزاعم بوجود ف�ساد وهدر للمال العام من جانب الرئي�ش عبد الفتاح ال�سي�سي 

واجلي�ش الذي يتمتع بنفوذ قوي. وينفي ال�سي�سي تلك التهامات.
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عربي ودويل

ع�سكري  تدخل  تهديد  �سبح  وت��رك 
���س��د اإي������ران ي��ل��وح يف الأف������ق، منح 
�سقر  �سفة  نف�سه  ال�سابق  الرئي�ش 
احللفاء  ع����ن  ال����دف����اع  ع���ل���ى  ق������ادر 
التاريخيني للوليات املتحدة، وذبح 
اأع��دائ��ه��ا ال��ت��ق��ل��ي��دي��ني. ول��ك��ن هذا 
واقع  للواجهة:  ح��راك  �سوى  لي�ش 
املنطقة  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة 
ه�����و ف�����ك الرت�������ب�������اط، يف ال����ع����راق 
ا�ستفادت  وق����د  وت���رك���ي���ا.  و����س���وري���ا 
كبرية  ا���س��ت��ف��ادة  الإقليمية  ال��ق��وى 
من  بدء  الأمريكي،  الن�سحاب  من 
بناء نفوذها يف  اأع��ادت  التي  رو�سيا، 

املنطقة خال خم�ش �سنوات.
اإذا كانت  م��ا  ال���ي���وم، ه��و  وال�������س���وؤال 
الوليات املتحدة تريد، وميكنها، اأن 
من  خمرج  لإيجاد  املبادرة  ت�ستعيد 
الكردية  امل�ساألة  ال�ساخنة:  الأزم��ات 
وال��ع��راق، واحلرب  �سوريا  �سمال  يف 
يف ���س��وري��ا، وان��ت�����س��ار ال�����س��واري��خ يف 
ل�ستعادة  ���ا  اأي�������سً ول��ك��ن  اإي��������ران... 
م�سوؤولياتها يف الأزمات “الباردة”: 
-الإ�سرائيلي  الفل�سطيني  ال�سراع 
املهمل اليوم، والنحراف ال�سلطوي 
تقريًبا،  امل��ك��ّر���ش  ال��رتك��ي  للحليف 

اإلخ.
ملناف�سي  وا����س���ح���ة  ال���ف���ر����س���ة  ان 
الرئي�ش الأمريكي: اإعادة ال�ستثمار 
يف ال�سرق الأو�سط دون ال�ست�سام 
ل�����س��ي��ا���س��ة ال��غ��ط��ر���س��ة، وه�����ذا خط 
املتحدة  ال��ولي��ات  تفهمه  اأن  ميكن 
امل��ن��ه��ك��ة م���ن احل����رب ال��ع��امل��ي��ة على 

الإرهاب.
يف كل هذه الق�سايا، كما هو احلال 
الأخ���رى،  الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 

�سيكون عام 2020 عاًما اأمريكًيا.
خريج مدر�سة املعلمني العليا، 
ومعهد العلوم ال�سيا�سية 
يف باري�ش، واملدر�سة العليا 
لالإدارة، واملدقق ال�سابق 
يف معهد الدرا�سات العليا 
للدفاع الوطني، هو م�سوؤول 
رفيع امل�ستوى واأكادميي. 
بعد التدري�ش يف مدر�سة 
املعلمني العليا، وجامعة 
نيويورك، وجامعة مو�سكو، ويف 
البوليتكنيك، يدّر�ش حالًيا 
يف جامعة العلوم ال�سيا�سية. 
كما انه موؤ�س�ش، مبعية فلوران 
بارمنتييه، مدونة اأورا�سيا 
برو�سبكتيف.

ومع ذلك، �ستواجه الفرتة الرئا�سية 
الأم���ري���ك���ي���ة امل��ق��ب��ل��ة، ال���ع���دي���د من 
والنمو  لاأمن  احلا�سمة  الق�سايا 
النكفاء  ان  العامليني.  القت�سادي 
باحلمات  امل����ق����رتن  ال�������ذات  ع���ل���ى 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ال���ك���رى، ل���ن يحجب 
ب�ساأن  ال���ي���وم  ال��ظ��اه��رة  ال���ت���وت���رات 
رو�سيا،  الكرى:  الدولية  الق�سايا 
والتجارة  وال�سني،  الناتو،  وحلف 
الدولية، وكوريا ال�سمالية، واإيران، 

والنت�سار النووي.

العزل واأوكرانيا غيت: 
اأ�سلوب ترامب يف امليزان

للحملة  الأول  ال�����دويل  ال��ت��ح��دي 
ارتباًطا  ���س��ريت��ب��ط  الأم���ري���ك���ي���ة، 
يخ�سع  ال��ذي  العزل  باإجراء  وثيًقا 
فالق�سية  الأم��ري��ك��ي.  الرئي�ش  ل��ه 
الأوكرانية و�سوء ا�ستخدام ال�سلطة، 
ه��ي يف �سميم لئ��ح��ة الت��ه��ام �سد 
الخري  ويّتهم هذا  ترامب.  دونالد 
مب���ط���ال���ب���ة ال���رئ���ي�������ش الأوك���������راين 
زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ب���اإج���راء حت��ق��ي��ق حول 
الوليات  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ن��اف�����س��ه، 
مقابل  بايدن،  جو  ال�سابق،  املتحدة 
من  مالية  م�ساعدة  على  احل�سول 
وزارة اخلزانة الأمريكية ودعوة اإىل 

البيت الأبي�ش.
طريقة  هو  هنا  احلقيقي  املتهم  اإن 
اخلارجية  ال�سيا�سة  لإدارة  معينة 
اأ�سلوب املقاي�سة  للوليات املتحدة: 
واخلداع  الأع��م��ال،  رج��ل  وم�ساومة 
املمنوحة  والأول�����وي�����ة  ال���ف���اح�������ش، 
مل������ي������زان ال������ق������وى ع����ل����ى اح��������رتام 
واملزج  وال����دويل،  الوطني  ال��ق��ان��ون 
الداخلية  احل��زب��ي��ة  ال�سيا�سة  ب��ني 
وامل�����س��ال��ح الأم��ري��ك��ي��ة يف اخل����ارج، 
اإلخ. و�سيتم و�سع كل هذه ال�سمات 
امل���م���ي���زة ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ت���رام���ب يف 
الأمريكية  ال�سيا�سية  احل��ي��اة  قلب 
يكفي  وه�����ذا  امل��ق��ب��ل��ة.  الأ����س���ه���ر  يف 
الرنج�سية  ال����ن����ظ����رة  ل���ت���ق���وي�������ش 
 ،  2020 لعام  النتخابية  للحملة 
ويعطي خ�سوم دونالد ترامب، جو 
املقدمة،  يف  وارن  واإليزابيث  بايدن 
العودة  وا���س��ح��ا:  دبلوما�سيا  خطا 

اإىل الو�سع الطبيعي.

فالدميري بوتني وقمة
 ال�سبع يف كامب ديفيد

�سيتم   ،2016 ع����ام  غ����رار  وع��ل��ى 
بدقة  الرو�سية”  “امل�ساألة  فح�ش 
خ���ال احل��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة. وكما 
نتذكر، فاإن ال�سكوك حول التواطوؤ 
ب���ني دون���ال���د ت���رام���ب ورو����س���ي���ا قد 
فرتة  م��ن  الأوىل  الأ���س��ه��ر  �سّممت 
تدخل  اأدى  م���ث���ل���م���ا  ال����رئ����ا�����س����ة، 
القرا�سنة الرو�ش اإىل ت�سميم حملة 
النتخابية. واىل  كلينتون  هياري 
اليوم، يظل ال�سوؤال هو معرفة كيف 
لدونالد  الرو�سية  ال�سيا�سة  �ستكون 
ت������رام������ب.  ي���ح���ظ���ى ب����دع����م ح���زب 
وملتزم  ل��رو���س��ي��ا  م��ع��اد  ج��م��ه��وري 
بفكرة احلرب الباردة اجلديدة، فاإن 
ال�سرق  يف  لرو�سيا  اجلديدة  املكانة 
الأو����س���ط، ون��ه��اي��ة م��ع��اه��دة القوى 
حتى  اأو  امل���دى،  متو�سطة  ال��ن��ووي��ة 
مادورو  لنيكول�ش  الرو�سي  الدعم 
الأمريكية،  اخللفية  احل��دي��ق��ة  يف 
جتعل من ال�سعب اإذابة اجلليد بني 

مو�سكو ووا�سنطن.
ال�سبع  ق��م��ة  ����س���وء  ذل�����ك، يف  وم����ع 
التي �ستنظمها الوليات املتحدة يف 
اأعلن   ،2020 كامب ديفيد، يونيو 
اأنه �سيدعو الرئي�ش  دونالد ترامب 

الخري  هذا  يدافع  اأمل  الرو�سي... 
ع��ن الرئي�ش الأم��ري��ك��ي م��وؤخ��ًرا يف 

موؤمتره ال�سحفي ال�سنوي؟
املنتهية  الرئي�ش  موقف  ك��ان  ولئن 
ا،  وليته ب�ساأن رو�سيا يبدو متناق�سً
الرو�سية”  “الف�سيحة  نتائج  ف��اإن 
للمناف�سني  وا�سحة  فر�سة  تخلق 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني: ال��دف��اع ع��ن خط 
مت�سدد �سد رو�سيا �سيتيح لهم �سرب 
ع�سافري عديدة بحجر واحد: ح�سد 
الذين  الكا�سيكيني  اجلمهوريني 
وتعبئة  ترامب،  اأ�سلوب  من  �سئموا 
النا�سطني يف جمال حقوق الإن�سان 

التي تتمتع بها الوليات املتحدة؟

ال�سرق الأو�سط، 
بني الن�سيان والهو�ش

مثل اأي رئي�ش اأمريكي منذ اأكرث من 
البيت  �سيتعني على م�ستاأجر  قرن، 
�سيا�سته  اخ�����رتاع  اإع�����ادة  الأب��ي�����ش 
الإقليمية يف ال�سرق الأو�سط. علما 
جمع  ولي��ت��ه،  املنتهية  الرئي�ش  ان 

بني عدم الهتمام والتوتر.
اإ����س���رائ���ي���ل جيًدا  م���ن خ����ال دع����م 
وامل�ستوطنات،  ال��ق��د���ش  ق�سية  يف 
املعتاد،  الأم��ري��ك��ي  اخل���ط  وجت����اوز 

�سيا�سة خارجية اأخرى ممكنة جتاه 
الرمزي  ال��دع��م  �سيكون  ال�����س��ني؟ 
وحماية  كونغ  هونغ  يف  لاحتجاج 
عام  النتخابية  احلملة  يف  ت��اي��وان، 
اأم�����ام  حت����دي����ات  مب���ث���اب���ة   ،2020
مبقدور  �سيكون  ه��ل  ول��ك��ن  ب��ك��ني. 
النمو الأمريكي – القوي اليوم -اأن 
يتحمل ب�سكل دائم حالة من التوتر 

ال�سديد مع ال�سني؟
الرئي�سي  ال�����س��وؤال  ه��و  ه��ذا  �سيكون 
كيف  التالية:  الأم��ري��ك��ي��ة  للولية 
ال�����س��م��ود ام����ام ال�����س��ني دون زي���ادة 
زع���زع���ة ا���س��ت��ق��رار ال��ت��ج��ارة احلرة 

الذين ي�سعرون بالقلق اإزاء التدخل 
الرو�سي، واملناه�سني لنظام بوتني، 
وكذلك طماأنة احللفاء التقليديني 

للوليات املتحدة داخل الناتو.

امل�سالة ال�سينية
 واأمريكا اأوًل!

دونالد  ب����داأ  ال�����س��ني،  م��واج��ه��ة  يف 
ذراع.  يّل  ب��ع��م��ل��ّي��ة  ولي���ت���ه  ت���رام���ب 
وبا�سم الأولوية املمنوحة لاقت�ساد 
رّفع  اأوًل!(،  )اأم��ري��ك��ا  الأم��ري��ك��ي 
ب�سكل كبري التعريفات على العديد 
م��ن ال�����س��ل��ع ال��ق��ادم��ة م��ن ال�سني. 

الوطني  الإن��ت��اج  اأم��ل حتفيز  وعلى 
م��ن خ���ال احل��م��ائ��ي��ة، ف��ق��د قّو�ش 
مع  الثنائية  العاقات  فقط  لي�ش 
العوملة:  كامل �سرح  وامن��ا  ال�سني، 
وغري  اجلمركية  احل��واج��ز  تفكيك 
الأحادية  عن  والتخلي  اجلمركية، 
التجارية،  ال���ع���ق���وب���ات  جم�����ال  يف 
لاقت�ساد  ال��ت��دري��ج��ي  والن���دم���اج 
املوؤ�س�سات  يف  ال��ن��ا���س��ئ  ال�����س��ي��ن��ي 

التجارية متعددة الأطراف.
وما �سيكون على املحك اأثناء احلملة 
م�ستقبل  هو  الأمريكية،  الرئا�سية 
اقت�ساديا  الط���راف  املتعدد  العمل 

ال�سيا�سات  ان  وع�سكريا.  و�سيا�سيا 
احل��م��ائ��ي��ة م��ع��دي��ة ل��ل��غ��اي��ة، فهي 
باتخاذ تدابري  املطالبة  تف�سي اىل 
العقوبات،  ع��ل��ى  ل���ل���رد  ان��ت��ق��ام��ي��ة 
وتدفع اىل التقليد على نطاق وا�سع 
احلمائية  تهديد  حّل  وهكذا،  جدا. 
لاأطل�سي.  ال��ع��اب��رة  ال��ع��اق��ات  يف 
اأخرى، جت�سد يف التجارة  ولأ�سباب 

بني اليابان وكوريا.
ترامب  دون��ال��د  ملناف�سي  بالن�سبة 
)كما هو احلال بالن�سبة مل�ست�ساريه 
ال�سوؤال  اإع��ادة انتخابه(، فاإن  اإذا مت 
هناك  ك���ان���ت  اإذا  م����ا  م���ع���رف���ة  ه����و 

�شيتعني على م�شتاأجر البيت الأبي�ض اإعادة اخرتاع �شيا�شته الإقليمية يف ال�شرق الأو�شط مرة اأخرى

�ستتمّيز بحملة انتخابية طويلة:

توقعات: 2020، �شنة اأمريكية بال منازع...!
•• الفجر -�صرييل بريت – ترجمة خرية ال�صيباين

على ال�سعيد الدويل، �ستهيمن النتخابات الرئا�سية 
الأمريكية على عام 2020. واإذا اأعيد انتخابه، هل 
التغريد”  “دبلوما�سية  ترامب  الرئي�ش  �سيوا�سل 
للوليات  �ستعود احلركة اخلارجية  اأم  التخريبية؟ 

املثال،  اأكرث تقليدية؟ على �سبيل  اإىل م�سار  املتحدة 
هدوء  اأكــرث  ترامب  فيها  يكون  ثانية  وليــة  بف�سل 
اأو  انتخابه  اإعــادة  احتمال  �سغوط  من  حتــّرر  لأنــه 

بف�سل تغيري الرئي�ش؟
القرتاع وطني، التاأثري عاملي

يف 3 نوفمرب، 2020، �سيتوّجه الناخبون الأمريكيون 

وكالعادة،  رئي�سهم.  لنتخاب  القرتاع  �سناديق  اإىل 
انتخابية  بحملة  الأمريكي  ال�سيا�سي  العام  �سيتمّيز 
املحلية  الق�سايا  �ستطغى  اي�سا،  وكالعادة  طويلة. 
والوطنية والقت�سادية على الق�سايا الدولية طيلة 

عدة اأ�سهر. 
النتخابات  حملة  يف  كما  اجلمهوري،  املع�سكر  يف 

الــعــادة،  جــرت  وكــمــا  الــدميــقــراطــيــة،  التمهيدية 
ال�سيا�سة  حــول  واملــواقــف  الت�سريحات  �ستنتظر 

اخلارجية نهاية احلملة..
 واإذا ت�سّنى لها اخرتاق العتمة، فذلك يرجع اأ�سا�ًسا 
برئا�سة  للت�سهري  اأو  داخلًيا،  تاأثرًيا  متلك  اأنها  اإىل 

ترامب، اأو على العك�ش، مدحها.

ميكن  هـــل 
لــلــوليــات 
ـــدة  ـــح ـــت امل
ــادة  ــع ــت ــش ا�
ــــادرة  ــــب امل
لإيـــــجـــــاد 
من  ــــرج  خم
ـــــــات  الأزم
الــ�ــشــاخــنــة

الــ�ــشــوؤال 
معرفة هــو 

اإذا  مـــــا 
كانت هناك

�ــشــيــا�ــشــة   
ــة  ــي ــارج خ
اأخـــــــــرى 
جتاه  ممكنة 
ـــني ـــش ـــ� ال

ال�سيا�سة اخلارجية �ستغيب عن امل�سهد

العزل التحدي المريكي الول

هل من �سيا�سة جديدة جتاه ال�سني

هل يح�سر بوتني قمة ال�سبع

الن�سحاب المريكي من ال�سرق الو�سط

�ستواجه الفرتة الرئا�سية الأمريكية املقبلة العديد من الق�سايا احلا�سمة لالأمن والنمو القت�سادي العامليني

 �ستطغى الق�سايا املحلية والوطنية والقت�سادية على الق�سايا الدولية لعدة اأ�سهر



األحد    5   يناير   2020  م   -   العـدد  12823  
Sunday   5   January   2020  -  Issue No   12823

12

املال والأعمال
كهرباء ال�شارقة تعيد تدوير 360 األف لرت من زيوت املحولت خالل 2019

يف ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام م��ر���س��ال 2 من 
والتطوير  ال���ت���ح���دي���ث  ب���رن���ام���ج 
العام  م���ن���ذ  ت��ط��ب��ي��ق��ه  مت  ال������ذي 
تطوير  ع��م��ل��ي��ة  وم�����رت   2008
النظام بثاثة مراحل هي مرحلة 
اخلدمات اللكرتونية ثم مرحلة 
املرحلة  ث���م  ال���ذك���ي���ة  اخل����دم����ات 
البتكار  م��رح��ل��ة  وه����ي  احل��ال��ي��ة 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ت�سمل  التي 
اأ�سبح  وق���د  الأ����س���ي���اء،  وان���رتن���ت 
�ساملة  عمل  منظومة   2 مر�سال 
اجلمركي  التطوير  جهود  تدمج 
يف اأربعة جمالت رئي�سة هي املوارد 
والتقنيات  والإج����راءات  الب�سرية 
واملعلومات وتغطي اأن�سطة تي�سري 
التجارة و�سمان اللتزام مدعومة 
بعمليات ال�ستخبارات اجلمركية، 
امل�ستمر  ال���ت���ط���وي���ر  ���س��م��ل  وق�����د 
اأنظمة  ع����دة  اط�����اق   2 مل��ر���س��ال 
جمركية ذكية تدعم النتائج التي 
ي��ح��ق��ق��ه ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي ومن 
اأبرز هذه الأنظمة نظام “حمرك 
“خمال�سة  و  الذكي”  امل��خ��اط��ر 
الذكي”  الل�����ك�����رتوين  ال�����س��ح��ن 
اخت�سار  يف  بفعالية  �ساهم  ال��ذي 
املخال�سة  لإجن��از  واجلهد  الوقت 
 2 اجلمركية، حيث حقق مر�سال 
كفاءة  حت�سني  يف  متميزة  نتائج 
 2 م���ر����س���ال  ن���ظ���ام  واأدى  ال��ع��م��ل 
ال�سبطيات  ع���دد  يف  ارت���ف���اع  اىل 
وحت�سن   60% بن�سبة  امل��ن��ج��زة 
الل�����ت�����زام يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
%96ودعم بالتايل قدرة  بن�سبة 
جمارك دبي على اإ�سعاد املتعاملني 
ن�سبة  اأعلى  ال��دائ��رة  حيث حققت 
ل�سعادة العماء بني دوائر حكومة 
دبي  بواقع %97.49 يف موؤ�سر 

ال�سعادة لعام 2018.

•• دبي –الفجر: 

حتظى خدمات واإجراءات جمارك 
منظمة  من  وا�سعة  باإ�سادات  دب��ي 
اآخرها  ك���ان   ، ال��ع��امل��ي��ة  اجل���م���ارك 
تاأكيد ريكاردو ت�سابا نائب الأمني 
العاملية  اجل��م��ارك  ملنظمة  ال��ع��ام 
جلهود  ال����ك����ب����ري  ت����ق����دي����ره  ع�����ن 
العمل  ت��ط��وي��ر  دب����ي يف  ج���م���ارك 
العاملي،  امل�ستوى  على  اجلمركي 
م�����وؤك�����داً خ�����ال زي����ارت����ه الأخ�����ري 
للدائرة اأن نظام العمل اجلمركي 
ميثل  دب���ي  ج��م��ارك  يف  امل�ستخدم 
منها  لت�ستفيد  تروى  ق�سة جناح 
الأخ��رى على  الإدارات اجلمركية 
مب�ستوى  واأ���س��اد  العامل،  م�ستوى 
الدائرة  ح��ق��ق��ت��ه  ال����ذي  الب��ت��ك��ار 
  ”2 “مر�سال  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  يف 
كتجربة متميزة يف تطوير العمل 
اجلمركي عامليا يجدر عر�سها يف 
الدولية واملوؤمترات  املحافل  كافة 
الهيئات  ب��ه��ا  ل��ت��ق��ت��دي  ال��ع��امل��ي��ة 

اجلمركية يف كل اأنحاء العامل.
كما اأ�ساد كونيو ميكوريا �سكرتري 
العاملية،  اجل���م���ارك  منظمة  ع���ام 
ج���ل�������س���ات جمل�ش  ه���ام�������ش  ع���ل���ى 
ال���ت���ع���اون اجل��م��رك��ي رق����م 133 
املقر  يف  ع��ق��دت  وال���ت���ي   ،134 و 
الرئي�سي ملنظمة مبدينة بروك�سل 
اجلمركية  باخلدمات  بلجيكا  يف 
التي تقدمها دبي، وميثل  الذكية 
العاملية  اجل��م��ارك  منظمة  اإ�سناد 
العاملي  امل����وؤمت����ر  ت��ن��ظ��ي��م  ����س���رف 
القت�سادي  للم�سغل  اخل��ام�����ش 
 2020 مار�ش   12-10 املعتمد 
ب��ال��ت��ع��اون مع  دب���ي  اإىل ج���م���ارك 
الهيئة الحتادية للجمارك �سهادة 
و  لإجن����ازات  تتويج  و  عاملية  ثقة 

منو القطاع الذي تخدمه.
و�ساهم هذا النظام العاملي املتطور 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف حت��ق��ي��ق اأه����داف 
ت�سهيل التجارة وت�سريع اإجراءات 
ال���ت���خ���ل���ي�������ش ع����ل����ى امل����ع����ام����ات 
اجل��م��رك��ي��ة ال�����س��ح��ي��ح��ة ال��ت��ي ل 
حت��ت��وي ع��ل��ى خم��اط��ر م��ن جهة، 
والقت�ساد  امل��ج��ت��م��ع  وح���م���اي���ة 
م����ن خماطر  وال���������دويل  امل���ح���ل���ي 
ال��ت��ه��ري��ب م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، عر 
بها،  امل�ستبه  لل�سحنات  اعرتا�سه 
وف���ق م��ع��ل��وم��ات ي��ت��م ت��غ��ذي��ت��ه بها 
من قنوات وجهات متعددة، حيث 
تبلغ املعامات غري اخلطرة التي 
مت امل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه��ا ت��ل��ق��ائ��ي��ا دون 
تدخل ب�سري يف اأقل من دقيقتني 
ع��ر ن��ظ��ام حم��رك امل��خ��اط��ر نحو 
املعامات  اإج���م���ايل  م���ن   97%
ي��ع��ك�����ش دوره يف  م���ا   ، اجل��م��رك��ي��ة 
ت�سريع الإجراءات وتوفري خدمات 
ت�����س��ع��د ال��ع��م��ي��ل، ك��م��ا اأ���س��ه��م هذا 
النظام الذكي يف اإجناز الكثري من 
ال�سبطيات التي ت�سر بالقت�ساد 

واملجتمع و�سامة اأفراده.

من�سة ذكية متكاملة 
الذي   ”2 “مر�سال  ن��ظ��ام  ميثل 
طورته جمارك دبي كمن�سة ذكية 
واخلدمات  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  م��ت��ك��ام��ل��ة 
حركة  تي�سري  ب��ه��دف  اجلمركية 
الرتقاء  ع��ر  امل�سروعة  ال��ت��ج��ارة 
املقدمة  اخل�����دم�����ات  مب�������س���ت���وى 
الدائرة  انطلقت  حيث  للعماء، 

الرائدة  دب���ي  ج���م���ارك  اإج�������راءات 
عاملياً. اجلدير بالذكر اأن منظمة 
اجل�����م�����ارك ال���ع���امل���ي���ة  اأك��������دت يف 
اأن  “كولومب�ش”  مهمة  ت��ق��ري��ر 
جمارك دبي حر�ست على حتقيق 
وا�سحة  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  روؤي�������ة 
مبادراتها  اإىل  اإ�سافة  ومتكاملة، 
التقنية  جم��ال  يف  امل�سبوقة  غ��ري 
العاملية،  اإىل  و����س���ول  ال��رق��م��ي��ة 
الأم���ر ال���ذي دع��ا خ���راء املنظمة 
ال��دول��ي��ة اإىل و���س��ع ج��م��ارك دبي 
م�ستوى  ع��ل��ى  ي��ح��ت��ذى  من���وذج���ا 
امل���ح���ل���ي والإق���ل���ي���م���ي وال�������دويل، 
جمارك  اأن  التقرير  خل�ش  حيث 
وم�ستمر  ج���اد  ب�سكل  تعمل  دب���ي 
العاملية  امل��ن��ظ��م��ة  روؤي����ة  لتحقيق 
بنظام   التقرير  واأ�ساد   ، للجمارك 
الذي  الذكي”  املخاطر  “حمرك 
نظاماً  الدولية  املنظمة  اعترته 
واأو�ست  ال��ع��امل��ي��ة،  ال���درج���ة  م���ن 
ال���دوائ���ر اجل��م��رك��ي��ة ك��اف��ة حول 
العامل ال�ستفادة من هذا النظام.  
عر  ال�سوء  املنظمة  �سلطت  كما 
ال�ساأن  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  جم��ل��ت��ه��ا 
الأنظمة  على  ال���دويل  اجلمركي 
واملمار�سات  والإج���راءات  املتطورة 
دبي  جمارك  تتبعها  التي  العاملية 
يف اأكرث من تقرير ومقال �سحفي 
وم��ن��ه��ا ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال مقال 
الفرتا�سي  امل��م��ر  م���ب���ادرة  ح���ول 
ب��ع��ن��وان رح��ل��ة جمارك  ت��ق��ري��ر    ،
امل�ستقبل”  “جمارك  ن��ح��و  دب���ي 
برنامج  ت��ط��ب��ي��ق  ع����ن  ي���ت���ح���دث 

دبي  برنامج  بجائزة  امل�سروع  ف��از 
فئة  املتميز عن  ل��اأداء احلكومي 
 “ املتميز  الفني  التقني-  امل�سروع 

.« دورة 2012 -2013 
ك��م��ا ح�سل ال��ن��ظ��ام امل��ب��ت��ك��ر  على 
اع��ت��م��اد م���ن ال��ف��ئ��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
 )GII( لابتكار  العاملي  املعهد 
،وم�������ق�������ره ال��������ولي��������ات امل���ت���ح���دة 
الثالثة  الفئة  ،وت��ع��د  الأم��ري��ك��ي��ة 
ت�سنيف  يف  ف����ئ����ة  اأع������ل������ى  ه������ي 
لابتكارات  ومت��ن��ح  الع���ت���م���ادات 
بيئة  يف  كبرياً  تغرياً  التي حت��دث 
 ، مالية  وف���ورات  وحتقق   ، العمل 
وتدعم   ، الإج�����راءات  يف  و�سهولة 

ه���و ن��ظ��ام ذك���ي ي��ت��م ت��غ��ذي��ت��ه من 
ق���ن���وات م��ت��ع��ددة مب��ع��ل��وم��ات عن 
للب�سائع  اجل��م��رك��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
اإدارة  ل���ت���ت���وىل  والأ������س�����خ�����ا������ش، 
ال�����س����ت����خ����ب����ارات اجل���م���رك���ي���ة يف 
جمارك دبي حتليل هذه املعلومات 
بهدف حتديد املخاطر واعرتا�ش 
وت�سريع  ب��ه��ا،  امل�ستبه  ال�سحنات 
اإنهاء اإجراءات تخلي�ش املعامات 
على  حت��ت��وي  ل  ال��ت��ي  ال�سحيحة 
تقدمي  يف  ف���ي�������س���ه���م  خم�����اط�����ر، 
خ��دم��ات م��ت��م��ي��زة ل��ع��م��اء، توفر 
و�سمان  واجل��ه��د،  ال��وق��ت  عليهم 
املجتمع  وحماية  التجارة  ت�سهيل 

جمارك  يف  وال��ت��ط��وي��ر  التحديث 
اإط��اق برنامج  ، مقال حول  دبي 
املعتمد، مقال  القت�سادي  امل�سغل 
عن اإطاق تطبيق الف�ساح املبكر 
اإط��اق برنامج  الذكي، مقال عن 
لتدريب  الف����رتا�����س����ي  ال�����واق�����ع 
اجلمركي، مقال  بعنوان جمارك 
دبي ت�ستخدم الذكاء ال�سطناعي 

لزيادة النتاجية.  

نظام ذكي
مت  ال����ذي  املخاطر”،  و”حمرك 
ت��ط��وي��ره داخ��ل��ي��اً يف ج��م��ارك دبي 
الب�سري،  ك��ادره��ا  على  بالعتماد 

التهريب، وذل���ك يف  م��ن خم��اط��ر 
اإط����ار روؤي����ة ال���دائ���رة ب����اأن ت�سبح 
ال����رائ����دة  اجل���م���رك���ي���ة  “الإدارة 
للتجارة  ال����داع����م����ة  ال����ع����امل  يف 
يف  املتمثلة  ور�سالتها  امل�سروعة”، 
التنمية  وتعزيز  املجتمع  حماية 
الق��ت�����س��ادي��ة م��ن خ��ال اللتزام 
دبي  تناف�سية  وتعزيز  والت�سهيل، 
العربية  الإم����ارات  ودول���ة  خا�سة 
املتحدة عامة على خارطة التجارة 

العاملية، وجذب ال�ستثمارات.
حاز نظام حمرك املخاطر الذكي 
حملي  تقدير  على  عاملياً  ال��رائ��د 
حيث  ل���ت���ف���رده،  ك��ب��ريي��ن  ودويل 

�سلطت ال�سوء عرب جملتها املتخ�س�سة على الأنظمة املبتكرة والإجراءات واملمار�سات الرائدة التي تتبعها الدائرة

منظمة اجلمارك العاملية: جمارك دبي منوذج يحتذى به يف العمل اجلمركي

باجلهود الذاتية ت�سمنت ت�سنيع قطع غيار للبطاريات وت�سليح 
كان  والوقاية  التحكم  باأجهزة  اخلا�سة  اللكرتونية  اللوحات 
اإنتاج قطع  درا�سة  تعطلها ومتت  بالكامل عند  ا�ستبدالها  يتم 
الغيار والإ�ساح من اإعادة تدوير لبع�ش املواد امل�ستخدمة مما 
وفر اأكرث من 500 األف درهم و�سمن الأفكار املبتكرة التي مت 
والوقاية مبحطات  اأجهزة احلماية  واإ�ساح  تطبيقها تطوير 

33 ووفرت 330 األف درهم.
واأو�سح اأن الأفكار التي قدمها املوظفني مت درا�ستها بالتعاون 
مع كريات ال�سركات واملراكز العاملية املتخ�س�سة قبل تطبيقها 
حتى تكون متوافقة مع جميع ال�سرتاطات واملوا�سفات العاملية 

واملحلية.

واأكد �سعادة الدكتور املهند�ش را�سد الليم رئي�ش هيئة كهرباء 
اأفكار  ع��ل��ى  تعتمد  الهيئة  ا�سرتاتيجية  اأن  ال�����س��ارق��ة  وم��ي��اه 
لتطوير  تطبيقها  يتم  وال��ت��ي  املتميزة  امل��وظ��ف��ني  واإ���س��ه��ام��ات 
منظومة العمل م�سريا اإىل اأن تلك الأفكار البناءة اأ�سهمت يف 

اإحداث نقلة نوعية يف الأداء .
امل��ح��ولت يعتر من  ت��دوي��ر زي���وت  اإع���ادة  اأن م�سروع  واأو���س��ح 
بيئة  لتحقيق  الهيئة  جهود  �سمن  وياأتي  املبتكرة  امل�سروعات 
املحركات  زي��وت  مع  التعامل  اأن  اإىل  لفتا  ل��اإم��ارة  م�ستدامة 
هذه  ت�سنف  اإذ  وجوهرية  حقيقية  م�سكلًة  يعتر  امل�ستعملة 
التعامل  يجب  التي  اخلطرة  النفايات  من  اأنها  على  ال��زي��وت 
والبيئية  ال�سحية  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  ال�����س��روط  وف���ق  بعناية  معها 

العاملية.
اإن   33 اإدارة حم��ط��ات ج��ه��د  م��دي��ر  ال��ع��ب��ي��ديل  ���س��ي��ف  وق����ال 
الدرا�سات العلمية اأثبتت اأن غالوناً واحداً من الزيوت امل�ستعملة 
اأن تاأثري الزيوت  املاء كما  قادر على تلويث مليون غالون من 
على الأر�ش يحتاج اإىل حوايل 50 عاما حتى ميكن التخل�ش 
منه ويعتر الزيت امل�ستهلك من اأكرث الرثوات املهدرة لذا متت 
درا�سة معاجلة الزيوت امل�ستعملة وا�ستخدامها حيث تعتر من 
من  الكثري  توفري  خالها  من  ميكن  والتي  املربحة  امل�ساريع 
امل�ساكل  م��ن  الكثري  ت�ساهم يف ح��ل  اأن��ه��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة  الأم����وال 

البيئية واحلفاظ على البيئة.
ونفذتها  الإدارة  تبنتها  التي  املبتكرة  امل�سروعات  اأن  اإىل  واأ�سار 

•• ال�صارقة-وام:
ك�سفت هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة عن اإعادة تدوير اأكرث من 

33 كيلوفولت  األ��ف لرت من زي��وت املحولت مبحطات   360
واإعادة ا�ستخدامها بعد معاجلتها وفق اأف�سل املوا�سفات العاملية 
20 مليون دره��م وذلك  اأك��رث من  خ��ال ع��ام 2019 موفرة 
التي قدمها املوظفون  اإحدى الأفكار واملقرتحات  بعد تطبيق 
�سمن مبادرة اأنا مبدع  .. كما مت توفري 500 األف درهم من 
خال ت�سنيع قطع غيار للبطاريات اخلا�سة باأجهزة التحكم 
لتطوير  فكرة  تطبيق  ع��ن  ف�سا   33 حمطات  يف  وال��وق��اي��ة 

اأجهزة احلماية والوقاية وفرت اأكرث من 330 األف درهم .

الطاقة املتجددة .. حجر الأ�شا�ض لر�شم م�شتقبل ال�شتدامة •• دبي-وام:

باعتبارها  امل���ت���ج���ددة  ال��ط��اق��ة  ت����رز 
ال�ستدامة  ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة 
م���ا ي�����س��ع��ه��ا يف م��ق��دم��ة الأول����وي����ات 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة لإم������ارة دب����ي ودول����ة 
الإمارات العربية املتحدة التي مت�سي 
قدماً يف قيادة اجلهود ال�سّباقة لتبني 
ال��داف��ع��ة مل�سرية  اأح�����دث الب���ت���ك���ارات 
والتخفيف  امل��ن��اخ  تغرّي  اآث���ار  مواجهة 
مقدمًة  احل�������راري  الح���ت���ب���ا����ش  م���ن 
م�ساهمات بارزة يف دعم اأهداف الأمم 

املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030.
خطوات  الإم���������ارات  دول�����ة  وات����خ����ذت 
ُم��ب��ك��رة ن��ح��و ال���س��ت��ع��داد ل����وداع اآخر 
ق���ط���رة ن��ف��ط وحت��ق��ي��ق ال����ت����وازن بني 
نظيفة  بيئة  على  واحل��ف��اظ  التنمية 
ت�ستهدف  ح���ي���ث  واآم�����ن�����ة  و����س���ح���ي���ة 
للطاقة  الإم������������ارات  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
الطاقة  م�سادر  م��ن  مزيجاً   2050
حتقيق  ل�سمان  والنظيفة  امل��ت��ج��ددة 
القت�سادية  الحتياجات  التوازن بني 
والأهداف البيئية و�ست�ستثمر الدولة 
 2050 دره��م حتى عام  600 مليار 
الطاقة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  تلبية  ل�سمان 

وا�ستدامة النمو يف اقت�ساد الدولة.
وتعد دبي من املدن الرائدة يف تطوير 
والنظيفة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
واأ�ساليب  ط��رق  اب��ت��ك��ار  يف  وال�سباقة 
الطاقة  قطاع  ك��ف��اءة  لتعزيز  حديثة 
الطبيعية  امل���وارد  ا�ستهاك  وتر�سيد 
الطاقة  ع���ن  ب��دي��ل��ة  ح���ل���ول  واإي����ج����اد 
التقليدية مبا يدعم التنمية امل�ستدامة 
يف الإمارة .. وتهدف ا�سرتاتيجية دبي 
للطاقة النظيفة 2050 التي اأطلقها 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
الطاقة  م�سادر  تنويع  اإىل  اهلل  رع��اه 
الطاقة  %7 من  الإم���ارة وتوفري  يف 
النظيفة  الطاقة  م�سادر  من  دب��ي  يف 
بحلول  و25%   2020 ع��ام  بحلول 
عام  ب��ح��ل��ول  و75%   2030 ع����ام 
2050 .. وتعد دبي املدينة الوحيدة 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي ت��ط��ل��ق م��ث��ل هذه 
مب�ستهدفات  الواعدة  ال�سرتاتيجية 
ير�سم مامح  زمني  وبنطاق  حم��ددة 
 .2050 ع��ام  حتى  الطاقة  م�ستقبل 
م�سارات   5 ال�سرتاتيجية  وتت�سمن 
والبنية  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة   : رئي�سية 
القدرات  وبناء  والتمويل  الت�سريعية 
وال��ك��ف��اءات وت��وظ��ي��ف م��زي��ج الطاقة 
ال�سديق للبيئة .. وتندرج حتت م�سار 
جممع  مثل  مبادرات  التحتية  البنية 
اآل م��ك��ت��وم للطاقة  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
م�سروع  اأك����ر  ي��ع��د  ال����ذي  ال�سم�سية 
للطاقة ال�سم�سية على م�ستوى العامل 

يف م���وق���ع واح�����د ب��ط��اق��ة ت�����س��ل اإىل 
5000 ميجاوات بحلول عام 2030 
مليار   50 اإىل  ت�سل  وب��ا���س��ت��ث��م��ارات 
دره�����م. وق�����ال ���س��ع��ادة ���س��ع��ي��د حممد 
الرئي�ش  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����س��و  ال���ط���اي���ر 
دبي:  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
ت�سارك دولة الإمارات بقية دول العامل 
كاأولوية  ال�ستدامة  على  التاأكيد  يف 
التغري  اآث���ار  مبكافحة  وتلتزم  عاملية 
ال�سرتاتيجيات  خ���ال  م��ن  امل��ن��اخ��ي 
وال�سيا�سات ذات ال�سلة يف اإطار اأهداف 
امل�ستدامة  للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
2030 .. ونعمل يف دبي على حتقيق 
اأهداف املبادئ الثمانية لدبي ووثيقة 
�ساحب  عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي  اخلم�سني 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
جودة  حت�����س��ني  ت�سمل  وال��ت��ي  م��ك��ت��وم 
و�سمان  دبي  وتطوير جمتمع  احلياة 
م�ستقبل م�سرق لاأجيال املقبلة حيث 
تعد الإم���ارة رائ��دة يف جم��ال التحول 
م���ن خال  الأخ�����س��ر  الق��ت�����س��اد  اإىل 
يف  الأول  يتمثل  متوازيني؛  م�سارين 
واملياه  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  خف�ش 
 2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول   30% بن�سبة 
ال���ك���ف���اءة وبرامج  ت��ع��زي��ز  م���ن خ����ال 
الإنتاج  ت��ع��زي��ز  وال��ث��اين يف  ال��رت���س��ي��د 
الطاقة  م�����س��ادر  ت��ن��وي��ع  خ����ال  م���ن 
خ�����س��و���س��ا ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة وزي����ادة 
ال��ف��اق��د يف �سبكات  ك��ف��اءت��ه��ا وخ��ف�����ش 
�ساهمت   : واأ���س��اف  وامل��ي��اه.  الكهرباء 
كبري  لنخفا�ش  الو�سول  يف  جهودنا 
يف النبعاثات الكربونية يف دبي حيث 
اأك�سيد  ثاين  انبعاثات  �سايف  انخف�ش 
الكربون يف اإمارة دبي لت�سل اإىل نحو 
 2018 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول   19%
امل�ستهدف  املوعد  من  عامني  قبل  اأي 
النبعاثات  من  احلد  ا�سرتاتيجية  يف 
لتخفي�ش   2021 ال����ك����رب����ون����ي����ة 
بحلول   16% ب��ن�����س��ب��ة  الن���ب���ع���اث���ات 
الإمارات  دولة  وتبذل   ..  2021 عام 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واإم�������ارة دب����ي على 
ريادية يف تبني  وجه التحديد جهوداً 
الأقل  دبي  مدينة  من  �ستجعل  حلول 
م�ستوى  على  الكربونية  الب�سمة  يف 
وقال   .2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ال���ع���امل 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب���روؤي���ة  ن�����س��رت���س��د   :
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
عاملياً  منوذجاً  دبي  جعل  اإىل  الرامية 
للطاقة النظيفة والقت�ساد الأخ�سر 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  تبني  ع��ر 
الرابعة والتقنيات الإحالية كالذكاء 
الروبوتية  وال��ط��ائ��رات  ال�سطناعي 
وتخزين الطاقة وتقنية البلوك ت�سني 

واإنرتنت الأ�سياء والعديد غريها.

اأدنى  ع��ل��ى  بح�سولها  ع��امل��ي��اً  اإجن�����ازاً 
 1.6953 ب��ل��غ  ع��امل��ي  تناف�سي  �سعر 
لهذه  �ساعة  للكيلووات  اأمريكي  �سنت 
املرحلة .. وكانت الهيئة قد اأعلنت عن 
وتلقت   2019 ف��راي��ر  يف  املناق�سة 
60 طلب تاأهيل من مطورين عامليني 
ت�سغيل  و���س��ي��ت��م   .. امل�����س��روع  لتنفيذ 
بتقنية  املجمع  من  اخلام�سة  املرحلة 
الكهرو�سوئية  ال�����س��م�����س��ي��ة  الأل�������واح 
على  امل�ستقل  املنتج  من��وذج  با�ستخدام 
م��راح��ل ب����دءاً م��ن ال��رب��ع ال��ث��اين من 
املحور  املجمع  ويج�سد   .2021 ع��ام 
بال�ستدامة  اخلا�ش  الأبعاد  الثاثي 
لهيئة  ال�سرتاتيجية  اخل��ارط��ة  على 
بيئية  /اقت�سادية  دبي  ومياه  كهرباء 
الهيئة  و���س��ع��ت  وق���د   .. اج��ت��م��اع��ي��ة/ 
اأول���وي���ات ط��وي��ل��ة الأم����د ع��ل��ى نطاق: 
املجمع  �سي�سهم  البيئية:  الأول��وي��ات 
يف ت��ع��زي��ز ك���ف���اءة ا����س���ت���خ���دام امل�����وارد 

الطبيعية وخف�ش الب�سمة البيئية.
الأولويات الجتماعية : يوؤكد املجمع 
التزام الهيئة باأعلى معايري احلوكمة 
واأخ�����اق�����ي�����ات ال���ع���م���ل وامل�������س���وؤول���ي���ة 
ف����ر�����ش عمل  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وت�����وف�����ري 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني. الأول���وي���ات 
يف  دور  ل��ل��م��ج��م��ع   : الق����ت���������س����ادي����ة 
والإي����رادات  التكاليف  ك��ف��اءة  حت�سني 
النمو  ودع�����م  ال����س���ت���ث���م���ارات  وج�����ذب 
وتنويع  دب��ي  يف  امل�ستدام  القت�سادي 
�سل�سلة الإمداد. ووفق درا�سة ن�سرتها 
اليابانية  القت�سادية  نيكاي  موؤ�س�سة 
باإنتاج  الإم����ارات  دول���ة  اهتمام  �ساهم 
تكلفتها  ت��راج��ع  يف  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 
الكرى  امل�سروعات  وت�سهم   .. عامليا 
ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 
دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ط��اع اخلا�ش 
تعزيز  يف  امل�ستقل  املنتج  من���وذج  وف��ق 
ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي يف الإم�����ارة حيث 
ا�سرتاتيجية  اأه���داف  حتقيق  يتطلب 
قدرة   2050 النظيفة  للطاقة  دب��ي 
األ��ف ميجاوات من   42 تبلغ  اإنتاجية 
بحلول  وامل��ت��ج��ددة  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
الهيئة  اج��ت��ذب��ت  وق����د   2050 ع����ام 
من  ال��دول��ة  اإىل  �سخمة  ا���س��ت��ث��م��ارات 
الأجنبية  وامل�سارف  اخلا�ش  القطاع 
مما اأدى اإىل زيادة التدفقات النقدية 
 .. الإم����ارات  ودول���ة  دب��ي  اقت�ساد  اإىل 
درهم  م��ل��ي��ار   40 ح����وايل  ج���ذب  ومت 
م��ن ال���س��ت��ث��م��ارات م��ن خ���ال منوذج 
املنتج امل�ستقل للطاقة / IPP/ الذي 
العام  القطاعني  ب��ني  ال�سراكة  ي��ع��زز 
واخلا�ش ومن خال هذا النموذج مت 
اأدنى  يف  عاملية  قيا�سية  اأرق���ام  حتقيق 
ال�سم�سية  الطاقة  مل�سروعات  الأ�سعار 

خل��م�����ش م����رات م��ت��ت��ال��ي��ة وب���ات���ت دبي 
معيارا لأ�سعار الطاقة ال�سم�سية على 

م�ستوى العامل.
مل�سروعات  الن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  وت��ب��ل��غ 
اإجنازها  مت  ال��ت��ي  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
اآل مكتوم  را�سد  بن  يف جممع حممد 
ميجاوات   713 ال�سم�سية  للطاقة 
املتمثل  هدفه  يتجاوز  اأن  املقرر  وم��ن 
ب� 1،000 ميجاوات يف العام 2020 
ل  جديدة  مراحل  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة 
تزال قيد الإن�ساء والت�سميم يف الوقت 
النتاجية  ق��درت��ه  و���س��ت�����س��ل  احل����ايل 
العام  بحلول  ميجاوات   2،863 اإىل 
التي  ال�������س���رك���ات  وت����رك����ز   .2023
اأن�����س��اأت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
على  اخلا�ش  القطاع  من  و�سركاوؤها 
ال�سباب  اإىل  املعرفة  ونقل  التوظيف 
املبا�سرة  ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع��ود  امل��واط��ن م��ا 
على املجتمع املحلي .. ووقعت الهيئة 
املوؤ�س�سات  م��ن  العديد  م��ع  اتفاقيات 
جمال  يف  والعاملية  املحلية  وال�سركات 
البحث والتطوير والتعرف اإىل اأحدث 
واملياه  الطاقة  جم��الت  يف  التطورات 
والبيئة، مبا يف ذلك املختر الوطني 
التابع   /NREL/ املتجددة للطاقة 
واملركز  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ل�����وزارة 
املتجددة  للطاقة  الإ���س��ب��اين  الوطني 
الكورية  وال�����س��رك��ة   /CENER/
للطاقة الكهربائية /كيبكو/ وجامعة 
امل��ت��ح��دة وجامعة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
اإىل  التحول  وت��ع��زز  وغ��ريه��ا.  خليفة 
خال  م��ن  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ح��ل��ول 
ق��ي��ام امل��وؤ���س�����س��ات واأ���س��ح��اب امل��ن��ازل يف 
ال�سم�سية  األ��واح الطاقة  دبي برتكيب 
اإنتاج  اليوم  حتى  ويتم  الأ�سطح  ف��وق 
اأكرث من 138 ميجاوات من الطاقة 
ال�سم�سية الكهرو�سوئية على الأ�سطح 
وتنطلق  دب���ي.  اإم����ارة  اأن��ح��اء  �ستى  يف 
م���ن ت�سريعات  دب����ي   ���س��م�����ش  م���ب���ادرة 
العمل  ي���ج���ري  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ول�����وائ�����ح 
الطاقة  انت�سار  على  للم�ساعدة  بها 
الإم����ارة  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  ال�سم�سية 
النظيفة من م�سادر  الطاقة  وتوفري 

اإ�سافية .

بناء  ويجري   ./EPC/ والإن�ساءات 
املرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات 
على  الكهرو�سوئية  الأل����واح  بتقنية 
من  الأوىل  ت���ع���د  ح���ي���ث  م����راح����ل   3
الأو�سط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه��ا 
نظام  ت�ستخدم  التي  اإفريقيا  و�سمال 
املحور لزيادة  اأحادي  ال�سم�سي  التتبع 
بني  ت���رتاوح  بن�سبة  الطاقة  اإنتاجية 
بالرتكيبات  مقارنة   30% اإىل   20
رقماً  الهيئة  حققت  وق���د   .. ال��ث��اب��ت��ة 
عاملياً جديداً يف جمال تكلفة الطاقة 
ال�سم�سية الكهرو�سوئية لهذه املرحلة 
اأدنى  على  ح�سولها  بعد  املجمع  م��ن 
اأمريكي  �سنت   2.99 بلغ  عاملي  �سعر 
امل�ستقل.  املنتج  �ساعة بنظام  للكيلوات 
املرحلة  م���ن  الن���ت���ه���اء  امل���ق���رر  وم����ن 
الثالثة بقدرة 800 ميجاوات بتقنية 
الأل�����واح ال��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة ب��ال��ك��ام��ل يف 
�سبتمر   16 ويف   .2020 ال���ع���ام 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأعلن   2017
حممد بن را�سد اآل مكتوم عن املرحلة 
الرابعة من جممع حممد بن را�سد اآل 
مكتوم للطاقة ال�سم�سية ومتت تر�سية 
امل�سروع على الئتاف الذي ي�سم كل 
و �سندوق  ال�سعودية  ب���اور   اأك���وا  م��ن 
طريق احلرير  بالتعاون مع �سنغهاي 
رئي�ش.  كمقاول  ال�سينية  اإل��ك��رتي��ك  
هيئة  وّق��ع��ت   2018 نوفمر   3 ويف 
تعديلياً  ملحقاً  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
لتفاقية �سراء الطاقة لإ�سافة 250 
ال�سم�سية  الأل����واح  بتقنية  م��ي��ج��اوات 
ال���ك���ه���رو����س���وئ���ي���ة ل���رتت���ف���ع ال����ق����درة 
 700 م��ن  ال��راب��ع��ة  للمرحلة  الكلّية 
املرحلة  وت��ع��د  م��ي��ج��اوات.   950 اإىل 
را�سد  ب��ن  حممد  جممع  م��ن  الرابعة 

عملية  خ���ال  ا���س��اب��ات  اأي����ة  ت�سجيل 
الثانية  املرحلة  ق��درة  وتبلغ  التنفيذ. 
توفر  م���ي���ج���اوات   200 امل��ج��م��ع  م���ن 
ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ل��ن��ح��و 50 األ���ف 
تخفي�ش  يف  وت�����س��ه��م  دب���ي  يف  م�سكن 
214 األف طن من انبعاثات الكربون 
املرحلة  ه����ذه  وت�����س��م��ن��ت   .. ���س��ن��وي��ا 
2.3 مليون لوح كهرو�سوئي  تركيب 
 .. مربع  كيلومرت   4.5 م�ساحة  على 
اأدنى �سعر عاملي  وح�سلت الهيئة على 
5.6 �سنت دولر لكل كيلووات يف  بلغ 
املجمع  من  الثانية  للمرحلة  ال�ساعة 

وقت اإطاق املناق�سة.
ويف يونيو 2016 اأعلنت هيئة كهرباء 
وم��ي��اه دب��ي ع��ن ف��وز الئ��ت��اف الذي 
تقوده �سركة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل 
املرحلة  تنفيذ  مبناق�سة  /م�����س��در/ 
الثالثة من جممع حممد بن را�سد اآل 
مكتوم للطاقة ال�سم�سية بقدرة 800 

ميجاوات بنظام املنتج امل�ستقل.
اأ�س�ست هيئة كهرباء  امل�سروع  ولتنفيذ 
  2– للطاقة  �سعاع  �سركة  دب��ي  ومياه 
وذلك  اأ�سهمها  م��ن   60% ومت��ت��ل��ك 
م�����س��در  وجمموعة  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 
�سركة  ع���ر  ال��ف��رن�����س��ي��ة  اإف   دي  اإي 
لها  التابعة  نوفل   انرجي  اإف  دي  اإي 
الأ�سهم  م��ن   40% مي��ت��ل��ك  وال����ذي 
ومتتلك   .. ال�������س���رك���ة  م����ن  امل��ت��ب��ق��ي��ة 
دي  اإي  % فيما متتلك   24 م�سدر  
اإف انرجي نوفل  %16 فيما يتوىل 
�سركة  تقوده  الذي  ال��دويل  الئتاف 
املتخ�س�سة  الإ���س��ب��ان��ي��ة  ج��ران�����س��ولر  
وي�سم  املتجددة  الطاقة  م��ق��اولت  يف 
جيلا   و  الإ�سبانية  اأك�سيونا  �سركتي 
الإيطالية اأعمال الهند�سة وامل�سرتيات 

يف يناير 2012 اأعلن �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم عن 
اإط����اق جم��م��ع حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
ومت  دبي  يف  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم 
املجمع  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ت�سغيل 
اأكتوبر   22 يف  ميجاوات   13 ب��ق��درة 
2013 .. وت�ستخدم املحطة اأكرث من 
152 األف لوح كهرو�سوئي مت�سلة ب� 
حتول  عاك�سة  م��ب��اين  يف  حم��ول   13
وتنتج  ك��ي��ل��وف��ول��ت   33 اإىل  اجل���ه���د 
من  �ساعة  كيلووات  مليون   28 نحو 
تخفي�ش  يف  ت�ساهم  �سنوياً  الكهرباء 
اأكرث من 15 األف طن من النبعاثات 

الكربونية �سنوياً.
ويف 20 مار�ش 2017 د�سن �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن املجمع 
الطاقة  م��ن  م��ي��ج��اوات   200 ب��ق��درة 
اأكر  وتعد  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية 
للطاقة  ن���وع���ه  م����ن  م�������س���روع  واأول 
نظام  وف�����ق  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����س��م�����س��ي��ة 
كهرباء  هيئة  ونفذت  امل�ستقل.  املنتج 
بالتعاون  الثانية  املرحلة  دب��ي  ومياه 
م��ع حت��ال��ف ت��ق��وده ���س��رك��ة اأك����وا باور  
و�سركة  الرئي�ش/  /املطور  ال�سعودية 
ت���ي اإ������ش ك���ي���ه  الإ����س���ب���ان���ي���ة /امل���ق���اول 
 1.2 اإىل  ت�����س��ل  وبتكلفة  ال��رئ��ي�����ش/ 
م��ل��ي��ار دره����م .. وك����ان جل��ه��ود �سركة 
هيئة  اأ�س�ستها  التي    1 للطاقة  �سعاع 
الئتاف  م���ع  دب����ي  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء 
ال��ذي تقوده اأك��وا ب��اور  و تي اإ���ش كيه  
الأع��م��ال بكفاءة  اإجن���از  ف��اع��ل يف  دور 
العمل  ت�سمن  حيث  عالية  وح��رف��ي��ة 
م��ن مليون ون�سف  اأك���رث  امل�����س��روع  يف 
م��ل��ي��ون ���س��اع��ة ع��م��ل اآم���ن���ة م���ن دون 

اأكر  ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
م�سروع ا�ستثماري يف موقع واحد على 
تقنيتي  ب��ني  يجمع  ال��ع��امل  م�����س��ت��وى 
والطاقة  امل��رك��زة  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
نظام  وف��ق  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية 
املنتج امل�ستقل وبقدرة ت�سل اإىل 950 
ميجاوات .. و�ستعتمد هذه املرحلة على 
الطاقة ال�سم�سية املركزة بقدرة 700 
ميجاوات با�ستخدام منظومة عاك�سات 
القطع املكافئ بقدرة 600 ميجاوات 
املرّكزة  ال�سم�سية  وتقنية برج الطاقة 
والطاقة  م���ي���ج���اوات؛   100 ب���ق���درة 
ال�سم�سية الكهرو�سوئية بقدرة 250 
الرابعة  امل��رح��ل��ة  وتتميز  م��ي��ج��اوات. 
ال�سم�سية  الطاقة  لإنتاج  برج  باأطول 
 260 ب���ارت���ف���اع  ال����ع����امل  امل����رك����زة يف 
للطاقة  تخزينية  ق��درة  وباأكر  م��رتاً 
ملدة  ال��ع��امل  م�ستوى  على  ال�سم�سية 
الطاقة  بتوافر  ي�سمح  م��ا  �ساعة   15
وحققت   .. ���س��اع��ة   24 م�����دار  ع��ل��ى 
للكيلووات  �سعر  اأدنى  الرابعة  املرحلة 
ال�سم�سية  الأل��������واح  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ���س��اع��ة 
�سنت   2.4 ب��ق��ي��م��ة  ال��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة 
250 م��ي��ج��اوات واأدن����ى �سعر  ب��ق��درة 
للطاقة ال�سم�سية املركزة بقيمة 7.3 
�سنت اأمريكي للكيلووات �ساعة بقدرة 
700 ميجاوات. ويف نوفمر 2019 
مت اختيار الئتاف الذي تقوده �سركة 
اأكوا باور وموؤ�س�سة اخلليج لا�ستثمار 
املرحلة  لتنفيذ  الأف�سل   كاملتناق�ش 
اخل���ام�������س���ة م����ن جم���م���ع حم���م���د بن 
ال�سم�سية  للطاقة  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
بقدرة 900 ميجاوات بتقنية الألواح 
نظام  وف��ق  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية 
الهيئة  حققت  وق���د  امل�����س��ت��ق��ل.  امل��ن��ت��ج 
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املال والأعمال
زيادة طفيفة يف اإيرادات قناة ال�شوي�ض امل�شرية يف 2019 

•• القاهرة-رويرتز:

5.8 مليار  اإىل  اأن الإي��رادات �سجلت زي��ادة طفيفة  اأم�ش ال�سبت  اأعلنت هيئة قناة ال�سوي�ش يف بيان 
يف  مليار   5.7 م��ع  م��ق��ارن��ة   2019 يف  دولر 
2018. واأ�ساف البيان اأن قناة ال�سوي�ش اأبقت 
على ر�سوم العبور دون تغيري جلميع ال�سفن يف 
2020 با�ستثناء �سفن ال�سب اجلاف وناقات 
غاز البرتول امل�سال التي ارتفعت ر�سوم مرورها 

خم�سة باملئة مقارنة بالعام املا�سي
وقناة ال�سوي�ش هي اأ�سرع ممر ماحي حلركة 
النقل بني اأوروبا واآ�سيا واأحد امل�سادر الأ�سا�سية 

للعملة الأجنبية للحكومة امل�سرية.
 

دخل رئي�ض اآبل التنفيذي يرتاجع بن�شبة 26 % يف 2019 
على ما جاء يف وثيقة ر�سمية رفعت اإىل ال�سلطات 

الأمريكية.
خال ال�سنة املالية 2018، ح�سل تيم كوك على 
بعدما جنحت  دولر،  12 مليون  بقيمة  مكافاآت 
حتقيق  يف  فون”  “اآي  لهواتف  املُ�سّنعة  ال�سركة 
�سايف  لناحية  �سّيما  ول  اأهدافها  من   %  200

املبيعات والعائدات الت�سغيلية.
�سوى  ال�سركة  حتّقق  فلم   ،2019 العام  يف  اأّم��ا 
انخفا�ش  اإىل  اأّدى  م��ا  اأه��داف��ه��ا،  % م��ن   128
املكافاآت التي ح�سل عليها كوك اإىل 7،7 مايني 
دولر. اأي�ساً خال العام املا�سي، ح�سل كوك على 

•• �صان فران�صي�صكو-اأ ف ب:

بلغ الدخل ال�سنوي للرئي�ش التنفيذي ل�سركة اآبل 
، تيم كوك، نحو 11،6 مليون دولر خال العام 
2019، م�سّجًا تراجعاً بن�سبة 26 % باملقارنة 

مع العام 2018 حني بلغ 15،7 مليونا.
لل�سركة  امل����ايل  الأداء  ت��راج��ع  اإىل  ذل���ك  وي��ع��ود 

مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة.
يبلغ الراتب ال�سنوي الأ�سا�سي للرئي�ش التنفيذي 
مايني  ث��اث��ة  ال��ع��م��اق��ة  التكنولوجيا  ���س��رك��ة 
دولر، وي�ساف اإليه مكافاآت وتعوي�سات خمتلفة، 

وا�ستعمال  اأمنية  خدمات  بدل  دولر  األ��ف   884
طائرة خا�سة وغريها من التعوي�سات املختلفة. 
األف �سهم، وحّقق   560 وكذلك ا�ستثمر يف نحو 

منها اأرباحاً بقيمة 113 مليون دولر.
اآبل  ل�سركة  ال�����س��اف��ي��ة  الإي������رادات  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
بلغت حواىل 260 مليار دولر يف العام 2019، 
64 مليار دولر  الت�سغيلية  العائدات  بلغت  فيما 
تنويع خدماتها يف  اإىل  ال�سركة  تقريبا. وعمدت 
قاعدة  على  للحفاظ  و2019   2018 العامني 
زب��ائ��ن��ه��ا، وج����ذب امل���زي���د م��ن��ه��م، وب��ال��ت��ايل ك�سر 

العتماد املُطلق على اأجهزة اآي فون.

املنظمة العاملية للمناطق احلرة ت�شت�شيف موؤمترا دوليا حول مناطق التجارة احلرة بال�شراكة مع حكومة الهند  

% �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية ينهي اأداءه لعام 2019 بارتفاع نحو 3.3 

للماأكولت   88E األف زائر خالل الن�شخة الثانية من خمرج  20

•• نيودلهي-الفجر: 

العاملية  امل���ن���ظ���م���ة  ا����س���ت�������س���اف���ت 
موؤمتر  اأول  احل������رة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
دويل حول مناطق التجارة احلرة 
التجارة  وزارة  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 
وال�����س��ن��اع��ة ب��ح��ك��وم��ة ال��ه��ن��د يف 
نيوديلهي،  ال��ه��ن��دي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
ب��ح�����س��ور جم��م��وع��ة م��ن اجلهات 
احلرة.  التجارة  جم��ال  يف  املعنية 
ون����اق���������ش امل������وؤمت������ر ال���ت���ح���دي���ات 
املمار�سات  واأف�������س���ل  امل�������س���رتك���ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ن��ا���س��ئ��ة واأوج����ه 
املناطق  ب���ني  اجل���دي���دة  ال��ت��ع��اون 

احلرة يف املنطقة وخارجها.
العاملية  امل���ن���ظ���م���ة  ع����ق����دت  ك���م���ا 
للمناطق احلرة الجتماع ال�سنوي 
يف  الإدارة  مل��ج��ل�����ش  ع�����س��ر  ال���ث���اين 
نيوديلهي  ال��ه��ن��دي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
املنظمة  تو�ّسعات  ملناق�سة  وذل���ك 
التي  وال�سراكات  عاملياً  وتاأثريها 
اأب��رم��ت��ه��ا م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا يف عام 
التي  الإجن������ازات  واأب�����رز   2014
اخلم�سة  الأع����وام  خ��ال  حققتها 
امل�ساريع  اإىل  بالإ�سافة  املا�سية، 

وال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية. 
للمناطق  العاملية  املنظمة  ومن��ت 
احلرة منذ تاأ�سي�سها لت�سبح هيئًة 
عامليًة ت�سم 574 ع�سواً يف 125 
اإر���س��اء معايري  دول���ة، متكنت م��ن 
اعتماد عاملية امل�ستوى، كما وقعت 
ال��ع��دي��د من  م��ذك��رات تفاهم م��ع 

ل���ت���و����س���ي���ع م��ه��م��ت��ه خ�������ارج اإط������ار 
امل��ن��اط��ق احل����رة و����س���ّم جمموعة 
وتاأتي  املعنّية.  اجلهات  من  اأو�سع 
هذه اخلطوة لت�سلط ال�سوء على 
اهتمام املنظمة املتنامي يف تقدمي 
اأف�سل اخلدمات ل�سركات املنطقة 
احل���رة م��ن خ���ال جم��م��وع��ة من 
ة  املخ�س�سّ والأدوات  احل����ل����ول 
ال��ت��ي ت��وؤك��د ع��ل��ى ج��ه��ود املنظمة 
احلرة،  امل��ن��اط��ق  خ��دم��ات  لتعزيز 
والربط  لنموها  ال��دع��م  وت��وف��ري 
وال�سركات  احل����رة  امل��ن��اط��ق  ب���ني 
الأع�ساء لتحقيق املنفعة املتبادلة 

و�سمان ازدهار التجارة.
وافتتح الدكتور الزرعوين موؤخراً 
امل���وؤمت���ر ال�����دويل ب��رف��ق��ة ك���ل من 
موهابرتا  جوروبرا�ساد  الدكتور 
تطوير  ل����دائ����رة  ال����ع����ام  الأم�������ني 
يف  الداخلية  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 
التجارة  ل����وزارة  وال��ت��اب��ع��ة  ال��ه��ن��د 
والدكتور  ال��ه��ن��دي��ة،  وال�����س��ن��اع��ة 
اأن��������وب وده���������وان الأم��������ني ال���ع���ام 
التجارة  وزارة  يف  التجارة  لدائرة 
وال�سناعة الهندية، بالإ�سافة اإىل 
م��ن حكومة  ال����وزراء  م��ن  العديد 
ال��ه��ن��د وع���دد م��ن ك��ب��ار م�سوؤويل 

احلكومة وال�سركات.
ق���ال  الف���ت���ت���اح���ي���ة،  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
الدكتور الزرعوين: يتطلب جناح 

وب���ذل���ك  دره��������م.  م���ل���ي���ار   32.4
ما  تداولتهم  قيم  اجمايل  �سكلت 
ن�سبته نحو %48.5 من اجمايل 
التي متت  التداولت بيع + �سراء  
والتي  العام  ه��ذا  ال�سوق خ��ال  يف 

بلغت نحو 114 مليار درهم.
قيمة  لج����م����ايل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأم�������ا 
تداولت امل�ستثمرين الأجانب بيع 
+ �سراء  يف �سوق اأبوظبي لاأوراق 
امل���ال���ي���ة ف��ق��د ب��ل��غ��ت ن��ح��و 58.5 
نحو  ب���ارت���ف���اع  اأي  دره������م،  م��ل��ي��ار 
الفرتة  بنف�ش  مقارنة   50.5%
2018 والتي بلغت نحو  من عام 
38.9 مليار درهم. حيث ا�سرتى 
 6.3 الأجانب حوايل  امل�ستثمرون 
بحوايل  ت��ق��در  بقيمة  �سهم  مليار 
البيع  وليتم  دره���م  مليار   34.1
بقيمة  �سهم  5.6 مليار  على نحو 

تقدر بنحو 24.4 مليار درهم.
اململكة  م��ن  امل�ستثمرون  وت�����س��در 
امل�ستثمرين  ق���ائ���م���ة  امل����ت����ح����دة 
الأجانب الأكرث تداوًل خال عام 
2019، حيث بلغت اإجمايل قيمة 
 16 نحو  �سراء    + بيع  تداولتهم 
امل�ستثمرون  وج����اء  دره����م،  م��ل��ي��ار 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن 
تداولت  بقيمة  الثانية  املرتبة  يف 
لت�سكل  دره�����م..  م��ل��ي��ار   12 ن��ح��و 
امل�ستثمرين  ت��داولت  اجمايل قيم 

دبي، حيث �سيجتمع الأع�ساء مرة 
اأخ����رى مل�����س��ارك��ة ه���ذه الإجن�����ازات 
املزيد  ع����ن  والإع���������ان  ال�����ب�����ارزة 
ال��ق��ادم��ة يف  امل��م��ي��زة  امل�ساريع  م��ن 
اإطار  يف  املقبلة  اخلم�ش  ال�سنوات 
الذي  ال��ن��ج��اح  ت��ع��زي��ز  موا�سلتنا 

حققناه .
املنظمة  اإدارة  جم��ل�����ش  واأع��������اد 
التاأكيد  احل��رة  للمناطق  العاملية 
على روؤيته الإ�سرتاتيجية و�سّوت 

اخلا�سة  التحليلية  وامل��ق��اي��ي�����ش 
املناطق  مل�ساعدة  وذل��ك  باملنظمة، 
ا�ستغال  ع��ل��ى  الأع�����س��اء  احل����رة 
اإم��ك��ان��ات��ه��م ال��ق�����س��وى ك��ج��زء من 
برنامج املنطقة احلرة امل�ستقبلية 

 .
الدكتور  ق��ال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
الزرعوين: نتطلع لتنظيم ن�سخة 
عام 2020 من موؤمتر ومعر�ش 
املنظمة العاملية للمناطق احلرة يف 

من�سات   3 املنظمة  اأط��ل��ق��ت  ك��م��ا 
ت�سمل  لأع�سائها،  مميزة  رقمية 
التي  امل��ف��ت��وح��ة   من�سة اجل��ام��ع��ة 
ت�����ق�����ّدم ال���������س����ه����ادات وال�����������دورات 
املتخ�س�سة يف اإدارة املناطق احلرة 
اأُمنية   وم��ن�����س��ة  الإن���رتن���ت،  ع��ر 
ال�سركات  بني  املبا�سرة  لاأعمال 
ال���ت���ي ���س��ت��ن��ط��ل��ق ع���ر الإن���رتن���ت 
امل��ق��ب��ل. فيما مت��ّث��ل من�سة  ال��ع��ام 
الأدوات  ازده��ار  جمموعة  موؤ�سر 

كل  دول��ًة   76 من  م�ساركاً   810
ع���ام. وب���داأت ث��اث��ة م��ن الرامج 
الن�سطة التابعة للمنظمة العاملية 
املعايري  اإر����س���اء  احل���رة  للمناطق 
بالتجارة  امل���رت���ب���ط���ة  ال����دول����ي����ة 
املنطقة  ����س���ه���ادة  ع���ر  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
�سهادة  عر  وال�ستدامة   ، الآمنة 
املنطقة اخل�سراء ، والتكنولوجيا 
املنطقة  ����س���ه���ادة  ع���ر  ال��رق��م��ي��ة 

املبتكرة . 

اأرق�������ام  ب���ل���غ���ت  ف���ي���م���ا   ..  3370
 237 امل�����س��ت��ث��م��ري��ن اخل��ل��ي��ج��ي��ني 
وب��ل��غ��ت اأرق�������ام امل�����س��ت��ث��م��ري��ن من 
بينما   561 ال��ع��رب��ي��ة  اجلن�سيات 
اأ�سدرت الأرقام املتبقية جلن�سيات 
رق���م   825 ع������دد  وه������ي  اأخ���������رى 

م�ستثمر.
 495 اإ�سدار   2019 ومت يف عام 
رقم م�ستثمر ملوؤ�س�سات منها 402 
عدد  لي�سل  اأجنبية  ملوؤ�س�سات  رقم 
الأجنبية  ال�ستثمارية  املوؤ�س�سات 
يف  م�ستثمر  رق���م  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة 
وحتى  اإن�سائه  منذ  اأبوظبي  �سوق 
نهاية 2019 اإىل 6572 موؤ�س�سة 
%75 من  ن�سبته  ما  اأي  اأجنبية، 
املوؤ�س�سات ال�ستثمارية يف ال�سوق و 

التي تبلغ 8688 موؤ�س�سة.
وب��ل��غ��ت اج���م���ايل ق��ي��م��ة ت�����داولت 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن الإم���ارات���ي���ني ب��ي��ع + 
���س��راء  يف ���س��وق اأب��وظ��ب��ي لاأوراق 
درهم،  مليار   55.1 نحو  امل��ال��ي��ة 
اأي بارتفاع نحو %36.5 مقارنة 
ب��ن��ف�����ش ال���ف���رتة م���ن ع���ام 2018 
مليار   40.4 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  وال���ت���ي 
امل�ستثمرون  ا���س��رتى  حيث  دره���م، 
مليار   9.2 ح���وايل  الإم���ارات���ي���ون 
 22.7 بحوايل  تقدر  بقيمة  �سهم 
 10 نحو  بيع  وليتم  دره���م  مليار 
بنحو  تقدر  بقيمة  �سهم  مليارات 

4993 رقم  اإ���س��دار   2019 ع��ام 
م�ستثمر باملقارنة مع 4644 رقم 
م�ستثمر يف العام 2018 اأي بن�سبة 
اأرقام  ت��وزع��ت  %7.5 وق��د  زي���ادة 
 2019 عام  ال�سادرة  امل�ستثمرين 
منها   4498 التايل:  النحو  على 

لاأفراد 495 للموؤ�س�سات.
اأرقام  اإ�سدار  لتوزيع  بالن�سبة  اأم��ا 
امل�ستثمرين بح�سب اجلن�سية، فقد 
الإماراتيني  امل�ستثمرين  ع��دد  بلغ 

املالية  ل����اأوراق  اأب��وظ��ب��ي  �سوق  يف 
العام  نهاية  دره��م يف  مليار   531
 ،2018 للعام  مقارنة   ..2019
ال�سوقية  ال��ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  ال������ذي 
505 م��ل��ي��ارات دره���م اأي  ح���وايل 

بن�سبة ارتفاع نحو 5.1%.
امل�سجلني  امل�ستثمرين  ع��دد  وب��ل��غ 
املالية  ل����اأوراق  اأب��وظ��ب��ي  �سوق  يف 
نحو   ،2019 ع������ام  ن���ه���اي���ة  م����ع 
�سهد  حيث  م�ستثمر..  األ��ف   968

�سهر دي�سمر من عام 2019 هو 
الأع��ل��ى م��ن ح��ي��ث ح��ج��م التداول 
1.75مليار  ح��وايل  بلغت  التي  و 
����س���ه���م.. ف��ي��م��ا ب���ل���غ م���ع���دل حجم 
العام  خ�����ال  ال���ي���وم���ي  ال�����ت�����داول 
62 مليون �سهم،  2019 ح��وايل 
مقابل 61 مليون �سهم خال عام 
قدرها  ارت��ف��اع  بن�سبة  اأي   2018
وجتاوزت القيمة  حوايل 1.6%. 
ال�سوقية لل�سركات املحلية املدرجة 

جمموعة  واإط��������اق  امل���ن���ظ���م���ات، 
الفريدة  الرقمية  اخل��دم��ات  م��ن 

املخ�س�سة للمناطق احلرة.
وت���راأ����ش ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
العاملية  املنظمة  رئي�ش  الزرعوين 
الذي  الجتماع  احل��رة،  للمناطق 
واأع�ساء  اللجان  فيه  ا�ستعر�ست 
جمل�ش الإدارة كيفية منّو املنظمة 
مكاتب   10 عر  عاملياً  وتو�سعها 
ات�سال  ن��ق��ط��ة  و25  اإق��ل��ي��م��ي��ة 
وطنية و6 �سفراء دوليني، ف�سًا 
4 مكاتب  التخطيط لفتتاح  عن 
ات�سال  ن��ق��ط��ة  و25  اإق��ل��ي��م��ي��ة 
وطنية اأخرى خال عام 2020. 
تفاهم  م��ذك��رات  املنظمة  ووّق��ع��ت 
م����ع ه���ي���ئ���ات ع���امل���ي���ة ك������رى من 
املتحدة  الأمم  م���وؤمت���ر  ���س��م��ن��ه��ا 
)الأونكتاد(،  والتنمية  للتجارة 
للتنمية  املتحدة  الأمم  ومنظمة 
ومركز  )ال��ي��ون��ي��دو(،  ال�سناعية 
ومنظمة  ال������������دويل،  ال�����ت�����ج�����ارة 
اجلمارك العاملية وجمل�ش املناطق 
ب�سكل  تتعاون  كما  ب��دب��ي.  احل���رة 
الدولية  العمل  منظمة  مع  وثيق 
والبنك  العاملية  التجارة  ومنظمة 
كهيئة  مكانتها  يعزز  م��ا  ال���دويل، 
وفاعل.  ق���وي  ت��اأث��ري  ذات  ع��امل��ي��ة 
النجاح  ال�سنوي  املوؤمتر  ويح�سد 
حوايل  ي�ست�سيف  ح��ي��ث  ���س��ن��وي��اً، 

•• اأبوظبي -وام: 

اأنهى موؤ�سر �سوق اأبوظبي لاأوراق 
ارتفاع  ع��ل��ى   2019 ع���ام  امل��ال��ي��ة 
مغلقا   ،%  3.3 ن���ح���و  ب��ن�����س��ب��ة 
موؤ�سر  وك���ان  نقطة   5075 عند 
م�ستوى  اأع��ل��ى  �سجل  ق��د  ال�����س��وق 
الربع  يف  ن��ق��اط   5404 ع��ن��د  ل��ه 
و�سجلت   .2019 عام  الثاين من 
اأبوظبي  ���س��وق  يف  ال���ت���داولت  قيم 
لتبلغ   2019 ع��ام  خ��ال  ارتفاعاً 
نحو 57 مليار درهم مقارنة بنحو 
 ،2018 ع��ام  دره��م يف  40 مليار 
حوايل  ق��دره��ا  ارت��ف��اع  بن�سبة  اأي 
دي�سمر  �سهر  ك��ان  و   ..43.3%
م��ن ع���ام 2019 ه��و الأع��ل��ى من 
بلغت  وال��ت��ي  ال��ت��داول  قيمة  حيث 
بلغ  ف��ي��م��ا  دره�����م..  م��ل��ي��ار   11.1
معدل قيم التداول اليومي خال 
مليون   228 نحو   2019 ال��ع��ام 
درهم  مليون   157 مقابل  دره��م، 
بن�سبة  اأي   2018 ع����ام  خ����ال 

ارتفاع نحو 44%.
ك��م��ا ���س��ج��ل��ت اأح���ج���ام ال����ت����داول يف 
عام  خ��ال  ارتفاعاً  اأبوظبي  �سوق 
مليار   15.5 نحو  لتبلغ   2019
مليار   15.4 بنحو  مقارنة  �سهم 
بن�سبة  اأي   ،2018 ع��ام  يف  �سهم 
وكان   ..%  0.75 ن��ح��و  ارت���ف���اع 

من  متقناً  مزيجاً  احل��رة  املناطق 
احل��واف��ز، مب��ا يف ذل��ك ال�سوابط 
التنظيمية والأدوات التكنولوجية 
ال�سفافية  وق�����واع�����د  احل���دي���ث���ة 
بيئية  و�سيا�سة  النزيهة  للتجارة 

قوية . 
وت��ن��اول��ت ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���ش التي 
موا�سيع  امل����وؤمت����ر  خ����ال  دارت 
للمناطق احلرة  الدعم احلكومي 
تلعبه  ال�������ذي  وال���������دور  امل���ح���ل���ي���ة 
امل�ساريع  يف  امل���م���ار����س���ات  اأف�����س��ل 
ال�سامة  تعزيز  وط��رق  الهندية 
وال�����س��ف��اف��ي��ة يف امل���ن���اط���ق احل���رة 
الفر�ش  اإىل  بالإ�سافة  الهندية، 
لت�سبح  الهندية  للموانئ  املتاحة 
وذلك  لوج�ستية  خدمية  حم��اور 
البنية  ال���س��ت��ث��م��ار يف  م��ن خ���ال 

التحتية.
و يف اإطار �سعيها احلثيث لتطوير 
املحليني،  ال�����س��رك��اء  م��ع  عاقتها 
للمناطق  العاملية  املنظمة  وقعت 
ات�سال  نقطة  ميثاق  على  احل��رة 
العاملية-  دب��ي  م��وان��ئ  م��ع  وطنية 
الهند  بح�سور رئي�سها التنفيذي، 
و�ستلعب  راي.  راجن���ي���ت  ال�����س��ي��د 
دور  الهند    - العاملية  دب��ي  موانئ 
منطقة  م�سغلي  بني  و�سل  حلقة 
التجارة احلرة الهندية وال�سلطات 
لة،  املُ�سجَّ وال�سركات  وامل�ستثمرين 
ل���ن�������س���ر جم���م���وع���ة وا�����س����ع����ة من 
طورتها  ال��ت��ي  والأدوات  احل��ل��ول 

املنظمة العاملية للمناطق احلرة.

•• ال�صارقة - وام:

�سخ�ش  األ������ف   20 ح������وايل  زار 
ال���ث���ان���ي���ة م����ن خمرج  ال��ن�����س��خ��ة 
ل��ل��م��اأك��ولت وال��ت�����س��وق -   88E
ن��وع��ه��ا يف  ال��ف��ع��ال��ي��ة الأوىل م��ن 
ينظمها  وال���ت���ي  ال��ط��ل��ق  ال��ه�����واء 
للمنا�سبات  اجل�����واه�����ر  م����رك����ز 
 21 خ��������ال  وذلك  واملوؤمترات- 
املاأكولت  لتذوق  متوا�سا  يوما 
الأن�سطة  من  بباقة  وال�ستمتاع 

ذات  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���رتف���ي���ه���ي���ة 
الطابع العائلي .

اأقيمت  ال��ت��ي  الفعالية  وج��م��ع��ت 
اجتمع..  “تذوق..  �سعار  حت����ت 
خمتلف  م���ن  ال������زوار  ت�س�����وق” 

اجلن�سيات والفئات العمرية .
برناجما  ال���ف���ع���ال���ي���ة  وق�����دم�����ت 
حافا من الن�ساطات والفعاليات 
والعرو�ش  والرتفيهية  املتنوعة 
الراق�سة  وال��ل��وح��ات  املو�سيقية 
وال���ب���ه���ل���وان���ي���ة ال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف 

التمديد  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة  ن�سختها 
للعمل  يدفعنا  اإقامتها  ف��رتة  يف 
منذ الآن وبحما�ش على الن�سخة 
اأن�سطة  ل���زوارن���ا  ل��ن��ق��دم  ال��ث��ال��ث��ة 
وفعاليات تلبي تطلعاتهم وت�سهم 
 88E يف ج��ع��ل ف��ع��ال��ي��ة خم����رج 
وجهة  وال���ت�������س���وق  ل���ل���م���اأك���ولت 
اإمارة  وزوار  لدى مقيمي  �سنوية 
العائلة  لتاقي  ومكانا  ال�سارقة 
والأ������س�����دق�����اء خ������ال الأج��������واء 

ال�ستوية .

النم�شا تتبنى خطة طموحة للحفاظ 
على البيئة ومكافحة التغري املناخي

•• فيينا -وام:

اجلديد  احل����اك����م  الئ����ت����اف  ك�����س��ف 
ال�سعب  ح�����زب  ب���ق���ي���ادة  ال��ن��م�����س��ا  يف 
اخل�سر  ح��زب  م��ع  املتحالف  املحافظ 
ال��ب��ي��ئ��ي، ع���ن ت��ب��ن��ي ح��زم��ة اإج������راءات 
ومكافحة  ال��ب��ي��ئ��ة  حل���م���اي���ة  وا����س���ع���ة 
احلكومة  ب��رن��ام��ج  يف  امل��ن��اخ��ي  التغري 
الإئ��ت��اف��ي��ة اجل���دي���دة. وق����ال فرينر 
الئ���ت���ايف رئي�ش  ال�����س��ري��ك  ك��وج��ل��ر، 
املناخ  اإن حزمة حماية  اخل�سر،  حزب 
ال��ك��ب��رية يف ب��رن��ام��ج احل��ك��وم��ة ت�سمل 
زي��ادة م�سادر  منها  اإج���راءات متنوعة 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة والع���ت���م���اد عليها  ال��ط��اق��ة 
ب�سكل كامل بحلول عام 2030، و�سخ 
�سبكة  تو�سيع  م�ساريع  يف  ي��ورو  مليار 
املوا�سات وخف�ش اأ�سعار تذاكر النقل 
ال��ع��ام وط���رح ع��رو���ش ج��دي��دة ت�سهل 
التنقل يف جميع وليات النم�سا باأ�سعار 
رخي�سة. واأعلن كوجلر عزم احلكومة 
ت��ع��دي��ل خ��ط��ة ال��ط��اق��ة وامل���ن���اخ ، التي 
حتدد كيفية عمل النم�سا على حتقيق 
الغازات  خلف�ش  الأوروب��ي��ة  الأه���داف 
وتنفيذ  الكربون  وانبعاثات  الدفيئة 
اأهداف موؤمتر باري�ش للمناخ، وت�سكيل 
جلنة تدر�ش كيفية تعديل نظام النم�سا 
ال�سريبي بحيث ي�سبح �سديقا للبيئة 
لاأن�سطة  �سريبية  ت�سهيات  ويقدم 

املحافظة على البيئة.

ال���ه���واء ال��ط��ل��ق ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
ف���ق���رات ال���ع���زف احل����ي ع��ل��ى اآلة 
مبجموعة  م�������س���ح���وب���ة  ال����ع����ود 
م����ن الأغ��������اين الإم�����ارات�����ي�����ة اىل 
واأن�سطة  ور������ش  ت��ن��ظ��ي��م  ج���ان���ب 
م��ت��ن��وع��ة ق��دم��ه��ا جم��م��وع��ة من 

املتخ�س�سني .
املدير  امل���ح���م���ود  ح���ن���ان  وق����ال����ت 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي مل�����رك�����ز اجل�����واه�����ر 
للمنا�سبات واملوؤمترات اإن النجاح 
الفعالية يف  الذي حققته  الكبري 

الأجانب ما ن�سبته نحو 51.5% 
ال��ت��داولت التي متت  من اجمايل 
يف ال�سوق خال العام 2019 اأي 
بارتفاع نحو %2.4 عنه يف العام 

.2018
ال�ستثمار  �����س����ايف  ارت�����ف�����ع  ك���م���ا 
الأجنبي يف �سوق اأبوظبي من عام 
2019 ارتفاعا كبرياً ليبلغ بنحو 
نحو  ب  مقارنة  دره��م  مليار   9.7
عام  ن��ه��اي��ة  دره����م يف  م��ل��ي��ار   2.4
2018 ، اأي بارتفاع ن�سبته حوايل 
اجمايل  بلغت  فيما   .309.7%
قيمة تداولت ال�ستثمار املوؤ�س�سي 
اأبوظبي  ����س���وق  يف  �����س����راء    + ب��ي��ع 
81.9 مليار  ل��اأوراق املالية نحو 
 47.3% بارتفاع نحو  اأي  دره��م، 
م��ق��ارن��ة ب��ن��ف�����ش ال���ف���رتة م���ن عام 
 55.6 نحو  بلغت  والتي   2018
مليار درهم. حيث مت �سراء حوايل 
تقدر  ب��ق��ي��م��ة  ���س��ه��م  م��ل��ي��ار   9.3
بحوايل 45.8 مليار درهم وليتم 
بقيمة  �سهم  مليار   8.6 نحو  بيع 

تقدر ب 36.1 مليار درهم.
املوؤ�س�سي  ال�ستثمار  ���س��ايف  وق��ف��ز 
 2019 اأبوظبي من عام  �سوق  يف 
دره����م  م���ل���ي���ار   9.8 ن���ح���و  ل��ي��ب��ل��غ 
درهم  م��ل��ي��ار   2.1 بنحو  م��ق��ارن��ة 
يف نهاية عام 2018 ، اأي بارتفاع 

ن�سبته حوايل 369.8%.
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

الب�ستاين  علي  خ��ال��د  �سعادة  اأع��ل��ن 
م����دي����ر ع������ام ال���ه���ي���ئ���ة الحت�����ادي�����ة 
�سي�سهد   2020 عام  اأن  لل�سرائب 
لاأنظمة  ال���ت���ط���وي���ر  م����ن  م����زي����دا 
الإلكرتونية للهيئة �سمن جهودها 
لإدارة، وحت�سيل، وتنفيذ ال�سرائب 
وا�سحة  ب������اإج������راءات  الحت�����ادي�����ة 
ودقيقة لتحقيق اأعلى معدلت ر�سا 

العماء و�سعادتهم.
وقال الب�ستاين اإن عمليات التطوير 
املحافظة  اإىل  ت���ه���دف  امل�����س��ت��م��رة 
ع���ل���ى اأف�������س���ل م���ع���اي���ري اجل�������ودة يف 
متكنت  اأن  ب��ع��د  ال��ه��ي��ئ��ة،  خ���دم���ات 
بالتعاون  امل��ا���س��ي��ة  امل��رح��ل��ة  خ���ال 
الدولة  يف  امل��خ��ت�����س��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
ن��ظ��ام �سريبي  اأ���س�����ش  اإر�����س����اء  م���ن 
من  الأول  يعد  بالكامل  اإل��ك��رتوين 
ن��وع��ه اإق��ل��ي��م��ي��اً، مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
م�سريا  للدولة  امل�ستقبلية  ال���روؤى 
لدى  امل�سجلة  الأعمال  عدد  اأن  اإىل 
الهيئة من خال ت�سجيل فردي اأو 
نحو  اإىل  ارتفع  �سريبية  جمموعة 

312 األفا.
التقرير  الهيئة يف هذا  وت�ستعر�ش 
م�سرية النظام ال�سريبي واإجنازاته 
مبنا�سبة مرور عامني على تطبيق 
�سريبة القيمة امل�سافة التي دخلت 
حيز التنفيذ اعتباراً من بداية �سهر 
 %  5 بن�سبة   2018 ع���ام  ي��ن��اي��ر 
ال�سلع  توريدات  معظم  على  ُتطبق 

واخلدمات.
الحتادية  الهيئة  ع��ام  مدير  وق��ال 
لل�سرائب: تهدف عمليات التطوير 
امل�ستمرة لأنظمة الهيئة اإىل اإدخال 
مزيد من الت�سهيات يف الإجراءات 
لاإرتقاء امل�ستمر بخدماتنا يف ظل 
ت�����س��ري��ع��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت�سمن  ب��ي��ئ��ة 
الأف�سل  تطبيق نظام �سريبي يعد 
الت�سريعات  ح�����ددت  ف��ق��د  ع���امل���ي���اً، 
املتبادلة  اللتزامات  جميع  بو�سوح 
ال�سرائب  وداف����ع����ي  ال��ه��ي��ئ��ة  ب����ني 
معايري  اأع��ل��ى  توفري  يف  اأ�سهم  مم��ا 

احلوكمة وال�سفافية.
ب����اأن النظام  واأع�����رب ع���ن اع��ت��ق��اده 
عامني  غ�سون  يف  متكن  ال�سريبي 
الن�سج،  مرحلة  اإىل  الو�سول  م��ن 
الأه���داف  م��ن  العديد  يحقق  وب���داأ 
اأجلها،  م��ن  اأط��ل��ق  ال��ت��ي  الرئي�سية 
م�سادر  ت���ن���وي���ع  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف 
ال���دخ���ل ال���وط���ن���ي ل��ا���س��ت��م��رار يف 
لاأجيال  العامة  اخلدمات  تقدمي 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة مب�����س��ت��وى ع������اٍل من 
اجلودة والرقي واملحافظة على بيئة 
متكاملة،  حتتية  وبنية  م�ستدامة 
�سريك  اخلا�ش  القطاع  اأن  م��وؤك��داً 
التي  الإجن����ازات  يف  للهيئة  رئي�سي 

حتققت منذ انطاق النظام.
وق����ال : ت��وؤك��د ك��اف��ة امل���وؤ����س���رات اأن 
م���ا ح��ق��ق��ت��ه الإم���������ارات م���ن تطور 
خال  ال�����س��ري��ب��ي��ة  اأن���ظ���م���ت���ه���ا  يف 
ماحققته  ف�����اق  امل���ا����س���ي���ة  ال����ف����رتة 

باإثبات  امل��رت��ب��ط��ة  ال��وث��ائ��ق  ن��ق�����ش 
املبا�سر  وغ���ري  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت�����س��دي��ر 
اكتمال تفا�سيل  وال�سترياد، وعدم 
ال�سلع  امل��ع��ام��ات م��ن حيث و���س��ف 
الت�سجيل  واأرق�����������ام  واخل������دم������ات 
اأخطاء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�سريبي، 
عدم  ومنها  ال�سريبية،  الإق����رارات 
خ�سم  ل�سروط  ال�سحيح  التطبيق 
تكاليف  واإدراج  امل��دخ��ات  �سريبة 
وتكاليف  وال���������س����ي����ارات  ال���رتف���ي���ه 
ال�ستخدام  ذات  املتحركة  الهواتف 
ال�����س��خ�����س��ي، وع����دم ال��ت�����س��ري��ح عن 
التوريدات اخلا�سعة لن�سبة ال�سفر 
امل��ع��ف��اة وف����ق منوذج  وال���ت���وري���دات 

الإقرار ال�سريبي.
التوعية  ج���ه���ود  ت��ك��ث��ي��ف  و����س���م���ن 
التو�سيحات  ع����دد  ارت���ف���ع  ك���ذل���ك 
الهيئة  اأ���س��درت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سريبية 
�سريبياً،  تو�سيحاً   464 نحو  اإىل 
فبلغ اإجمايل التو�سيحات اخلا�سة 
 445 ن��ح��و   2019 ع����ام  ب��ن��ه��اي��ة 
ل�ستف�سارات حول حالٍت  تو�سيحاً 
 271% بلغ  �سنوي  بنمو  حم��ددة 
خا�ساً  ت��و���س��ي��ح��اً  ب�120  م��ق��ارن��ة 
بلغ  ب��ي��ن��م��ا   ،2018 ع����ام  ب��ن��ه��اي��ة 
 19 ال��ع��ام��ة  التو�سيحات  اإج��م��ايل 
م�ستوى  رف�����ع  ب���ه���دف  ت���و����س���ي���ح���اً 
المتثال  م��ع��دلت  وزي�����ادة  ال��وع��ي 
اأطلقت  ك��م��ا  ال����ذات����ي،  ال�����س��ري��ب��ي 
اإر�سادياً لتو�سيح  53 دليًا  الهيئة 
ال�سريبية،  الإج������راءات  وتب�سيط 
بالإ�سافة اإىل 13 برناجماً للتعلم 
الإلكرتوين، وجمموعة من الأفام 
ون�سرات  ال���ق�������س���رية،  ال���ت���وع���وي���ة 

البيانات التو�سيحية.
اأن  ال���ب�������س���ت���اين  واأ�������س������اف خ����ال����د 
�سراكاتها  ت��ع��زي��ز  وا���س��ل��ت  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ع��ق��د م���زي���د من 
اللقاءات التعريفية والت�ساورية مع 
الأطراف املعنية بالنظام ال�سريبي 
فنظمت نحو 45 اجتماعاً م�سرتكاً 
بينها  م��ن  الأع��م��ال  م��ع جمموعات 
احت���اد م�����س��ارف الإم������ارات، وقطاع 
و�سركات  امل����ال  واأ����س���واق  ال��ت��اأم��ني، 
وامل�ستوردين،  امل���ال���ي���ة،  ال��و���س��اط��ة 
الت�سالت،  و�سركات  وامل�سدرين، 
ووكالت ال�سفر وال�سياحة، واأع�ساء 
واملناطق  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة،  ال��ب��ع��ث��ات 
احلرة، و�سركات ال�سحن، واملحا�سبة 
العاملة  وال�������س���رك���ات  وال���ت���دق���ي���ق، 
والتموين  ال����ب����ح����ري،  ب���ال���ق���ط���اع 
ال����ب����ح����ري، وال����ق����ط����اع ال����ع����ق����اري، 
اخلريية،  واجلمعيات  وامل��وؤ���س�����س��ات 
والفنادق،  وال��ت��ع��ل��ي��م،  وال�����س��ح��ة، 
وال�سيارات  الذهب والأملا�ش،  وجتار 
واخل�سروات  واجلديدة،  امل�ستعملة 
ال�سيادين،  وج��م��ع��ي��ات  وال��ف��واك��ه، 
وال��ع��ام��ل��ني يف جمال  وامل����زارع����ني 
الرثوة احليوانية، وجتار التجزئة، 

وغريها.

املتقدمة  ال��ع��امل  دول  م��ن  ال��ع��دي��د 
منذ  �سريبية  اأن��ظ��م��ة  تطبق  ال��ت��ي 
النظام  ال�سنني، فقد �سجع  ع�سرات 
بالكامل  الإل����ك����رتوين  ال�����س��ري��ب��ي 
لاأعمال  ال��ط��وع��ي  الم��ت��ث��ال  على 
لأعلى  ت�����س��ت��ن��د  ���س��ه��ل��ة  ب�����اإج�����راءات 
م���ع���اي���ري ال�����س��ف��اف��ي��ة وال����دق����ة من 
خال من�سة متكاملة من الأنظمة 
الإلكرتونية لتح�سني جودة احلياة، 
مبا يعك�ش اجلهود املبذولة لتنفيذ 
روؤي���ة ال��دول��ة جلعل الإم�����ارات من 
تطوراً  واأكرثها  العامل  دول  اأف�سل 

بحلول 2021.
التزام  ن�سب  ارتفاع  الب�ستاين  واأك��د 
زيادة  ظل  يف  لل�سريبة  اخلا�سعني 
ال���وع���ي ل����دى ق��ط��اع��ات الأع���م���ال، 
و����س���ه���ول���ة وم�����رون�����ة الإج�����������راءات 
ال�سريبية الإلكرتونية املتاحة عر 
ال����ذي مت  للهيئة  ال��ر���س��م��ي  امل��وق��ع 
تطويره خال عام 2019 اعتماداً 
على اأحدث تقنيات العر�ش، وي�سم 
باقة من و�سائل التوعية والتثقيف، 
واخلدمات التي تركز على ت�سميم 
املائمة  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ت��ج��رب��ة 
احتياجاته،  ح�سب  م�ستخدم  لكل 
التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ي��واك��ب  مب��ا 
لتقدمي  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  امل��ت�����س��ارع 
اأحدث  وتوظيف  اخل��دم��ات،  اأف�سل 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ف��اع��ل بني 
املختلفة  الأعمال  وقطاعات  الهيئة 

على مدار ال�ساعة.
عر  اأطلقت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
املطور خدمة  الإل��ك��رتوين  موقعها 
جتيب  التي  الفرتا�سية  امل�ساعدة 
املوقع  زوار  اأ���س��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  م��ب��ا���س��رة 
والت�سريعات  ب���الإج���راءات  املتعلقة 
تقنيات  ع��ل��ى  اع��ت��م��اداً  ال�����س��ري��ب��ي��ة 
يتيح  ال����س���ط���ن���اع���ي مم����ا  ال����ذك����اء 
التوعوية  اخل����ي����ارات  م���ن  م���زي���داً 
ال�سريبي،  بالنظام  املعنيني  اأم���ام 
  TARA ا�سم  عليها  اأطلق  والتي 
لعبارة  املخت�سر  امل�سمى  وه��و  ت��ارا  
 Tax Aware Robot
باللغة  تعني  التي    Assistant
بتقنية  ال�سريبي  امل�ساعد  العربية 

الذكاء ال�سطناعي .
تلقت  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  ال��ب�����س��ت��اين  وق����ال 
العديد  امل��ا���س��ي��ني  ال��ع��ام��ني  خ���ال 
من الت�ساريح الطوعية من دافعي 
ع���ن ت�سحيح  ل���اإب���اغ  ال�����س��رائ��ب 
جانبهم  م�����ن  ����س���اب���ق���ة  لأخ������ط������اء 
يف  اأو  ال�����س��ري��ب��ي��ة  الإق�����������رارات  يف 
ا�سرتداد  ط��ل��ب��ات  يف  اأو  التقييمات 
هاماً  م��وؤ���س��راً  يعد  مم��ا  ال�سريبة، 
لدى  ال�سريبي  ال��وع��ي  زي���ادة  على 
الأع��م��ال، واحل��ر���ش على  قطاعات 
�سجلت من  التي  الأخطاء  ت�سحيح 
جانبهم عند بداية التطبيق م�سرياً 
���س��ه��دت يف  الأخ���ط���اء  ه���ذه  اأن  اإىل 

الفرتة املا�سية تراجعاً ملحوظاً.
واأو�سح مدير عام الهيئة الحتادية 
لل�سرائب اأن خطط التطوير التي 
تنفذها الهيئة تاأتي يف اإطار املراجعة 

ت�����س��ع��ى من  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ل��ل�����س��رائ��ب 
امل�ستمرة  التطوير  عمليات  خ��ال 
لأنظمتها للو�سول لأعلى م�ستويات 
املعامات  وت�����س��ه��ي��ل  ال�����س��ف��اف��ي��ة، 
معامات  بينها  وم��ن  عامة  ب�سفة 
قانوناً  املوؤهلة  للفئات  ال�سريبة  رد 
امل�سافة،  القيمة  �سريبة  ل�سرتداد 
اإىل اأنه يف هذا الإطار �سهد  م�سرياً 
ال�سريبة  ل��رد  الإل��ك��رتوين  النظام 
من  الأح����دث  يعد  ال���ذي   - لل�سياح 
نوعه عامليا - تو�سعاً كبرياً وعمليات 
تطوير م�سطردة منذ انطاقه يف 
�سهر نوفمر عام 2018، مما رفع 
امل�ستخدمني  ال�سياح  ر�سا  معدلت 
طلبات  اإجن���از  ب�سرعة  لتميزه  ل��ه، 
ال�����س����رتداد و���س��ه��ول��ة الإج�������راءات 

وو�سوحها.
واأ�سار اإىل اأن ال�سياح الذين تنطبق 
ل�سرتداد  املوؤهلة  ال�سروط  عليهم 
املدفوعة  امل�سافة  القيمة  �سريبة 
باإمكانهم  اأ�سبح  م�سرتياتهم  ع��ن 
النقدية  ال�سريبة  مبالغ  ا���س��ت��ام 
امل�ستحقة لهم خال عام من تاريخ 
مغادرة دولة الإم��ارات يف حال عدم 
متكنهم من ال�سرتداد الفوري قبل 
قاموا  ق��د  ي��ك��ون��وا  اأن  امل��غ��ادرة على 
ب���اإمت���ام اإج������راءات ال����س���رتداد قبل 

املغادرة.
املوؤ�سرات  ت��وؤك��د   : الب�ستاين  وق���ال 
الإلكرتوين لرد �سريبة  النظام  اأن 
ل��ل�����س��ي��اح يحقق  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
الإقبال  م�����س��ط��رداً يف ظ��ل  جن��اح��اً 
ل�سهولته  ا�ستخدامه  على  املتزايد 
اأ�سبح النظام  و�سرعة اإجن��ازه، فقد 
للرتويج  ال���ه���ام���ة  الأدوات  م����ن 
اإط������ار  ل������اإم������ارات يف  ال�������س���ي���اح���ي 
بالتو�سع  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
القت�سادي،  التنويع  �سيا�سات  يف 
خمتلف  وم����ك����ان����ة  دور  وت����ق����وي����ة 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  يف  ال���ق���ط���اع���ات 
ال�سياحة  قطاع  ومنها  القت�سادي 
تطبيق  ف���ج���اء  ال����واع����د،  احل���ي���وي 
الوجه  ليعك�ش  املتطور  النظام  هذا 
الإمارات  لدولة  الراقي  احل�ساري 
من  وال���زائ���ري���ن  ل��ل�����س��ي��اح  كمق�سد 

خمتلف دول العامل.
الهيئة  اإح�������������س������اءات  واأظ�������ه�������رت 
اإجمايل  اأن  ل��ل�����س��رائ��ب  الحت���ادي���ة 
عدد املعامات الإلكرتونية املتعلقة 
مرتفعاً  قفز  لل�سياح  ال�سريبة  برد 
اإىل 3.2 مايني معاملة منذ بدء 
 2019 النظام حتى نهاية  تطبيق 
مليون   1.52 ب���ح���وايل  م���ق���ارن���ة 
معاملة بنهاية يونيو املا�سي بزيادة 
ن�سبة  بنمو  معاملة  مليون   1.68
الثاين  الن�سف  يف   %  110.53
املعدل  وت�������س���اع���ف   ،2019 م����ن 
املتعلقة  امل��ع��ام��ات  ل��ع��دد  ال��ي��وم��ي 
 2.64 برد ال�سريبة لل�سياح بنحو 
اآلف   3.72 م��ن  م��رت��ف��ع��اً  ���س��ع��ف��اً 
للتطبيق  الأول  ال�سهر  يف  معاملة 
يف  يومياً  معاملة  اآلف   9.83 اإىل 

دي�سمر2019.

التنفيذية  ل����اإج����راءات  امل�����س��ت��م��رة 
للت�سريعات ال�سريبية ب�سفة عامة 
الكفاءة  م�ستويات  اأف�سل  لتحقيق 
الإج���راءات، مبا  الأداء، وت�سهيل  يف 
املواطنني  العماء من  ر�سا  يحقق 
وامل���ق���ي���م���ني وال������������زوار وال�������س���ي���اح، 
الدائم  الهيئة  ترحيب  اإىل  م�سريا 
مب��اح��ظ��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني واآرائ���ه���م 
التي نوليها اهتماماً كبرياً، ويف هذا 
بالتجهيزات  الهيئة  ت��ق��وم  الإط����ار 
النهائية لإطاق من�سة اإلكرتونية 
ج�����دي�����دة ل��������س�������رتداد امل����واط����ن����ني 
املدفوعة  امل�سافة  القيمة  ل�سريبة 
م�ساكنهم  ب���ن���اء  ع����ن  ق��ب��ل��ه��م  م����ن 
التوجهات  ي��ع��ك�����ش  مب���ا  اجل���دي���دة، 
احلكومية الرامية اإىل حتقيق اأعلى 

م�ستويات الرفاهية للمواطنني.
ق��ام��ت �سمن  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  واأ����س���اف 
لت�سهيل  امل���������س����ت����م����رة  اجل������ه������ود 
العوامل  كافة  وتوفري  الإج���راءات، 
ل���������س����ع����ادة امل�����واط�����ن�����ني و�����س����م����ان 
اجلهات  مع  بالتن�سيق  ا�ستقرارهم 
الدولة  يف  ال�سكان  بتمويل  املعنية 
لت�سهيل  م��ي�����س��رة  اآل����ي����ات  ب���و����س���ع 
للمواطنني،  ال������س�����رتداد  ع��م��ل��ي��ة 
جهات  م��ع  تعاونها  الهيئة  وكثفت 
التاأكيدات  لتوفري  الإ�سكان  متويل 
ال�سرتداد،  طلبات  لدعم  ال��ازم��ة 
الإلكرتونية  املن�سة  اإطاق  و�سيتم 
الآلية  اإىل ه��ذه  ا���س��ت��ن��اداً  اجل��دي��دة 

خال الفرتة الق�سرية القادمة.
وك�سفت اإح�ساءات الهيئة الحتادية 
الإج���م���ايل  ال���ع���دد  اأن  ل��ل�����س��رائ��ب 
تلقتها  ال��ت��ي  ال�����س����رتداد  ل��ط��ل��ب��ات 
الهيئة عر اآلية ا�سرتداد ال�سريبة 
املُ�َسيَّدة  املواطنني  م�ساكن  بناء  عن 
حتى  ط��ل��ب��اً   2366 ب��ل��غ  ح���دي���ث���اً 
اعتماد  مت   ،2019 دي�سمر  �سهر 
1474 طلباً منها ملواطنني قاموا 
�سددوها  التي  ال�سريبة  با�سرتداد 
اإجمالية  بقيمة  م�ساكنهم  بناء  عن 
بينما  84.07 مليون درهم،  بلغت 
القانونية  الإج��راءات  اتخاذ  يجري 
املقدمة  الأخ�����رى  ال��ط��ل��ب��ات  ب�����س��اأن 
م��ع حوايل  م��ق��ارن��ة  وذل���ك  للهيئة، 
 23.74 نحو  بقيمة  طلباً   539
م��ل��ي��ون دره����م مت اع��ت��م��اده��ا حتى 
بنمو   ،2019 ي��ون��ي��و  �سهر  ن��ه��اي��ة 
ن�سبته  بلغت  قيا�سي  �سنوي  ن�سف 
ال�سريبة  قيمة  يف   %  254.18
عدد  يف   % و173.5  امل�������س���رتدة 

الطلبات املعتمدة.
املا�سية  ال�ستة  ال�سهور  خ��ال  ومت 
 / 2019 ال���ث���اين م���ن  ال��ن�����س��ف   /
بقيمة  ج��دي��داً  طلباً   935 اعتماد 
فبلغ  دره���م،  مليون   60.33 نحو 
الطلبات  ل���ع���دد  ال�����س��ه��ري  امل���ع���دل 
بلغ  فيما  154 طلباً  املعتمدة نحو 
امل�سرتدة  ال�����س��ري��ب��ة  ق��ي��م��ة  م��ع��دل 
م�ساكنهم  ب���ن���اء  ع���ن  ل��ل��م��واط��ن��ني 
مايني   10.1 ن���ح���و  اجل�����دي�����دة 

درهم.
الحتادية  الهيئة  ع��ام  مدير  واأك���د 

م�ستمرة بهدف دعم جهود الهيئة يف 
تطبيق خطط التحديث والتطوير 
امل�ستمر لأنظمتها الت�سغيلية �سمن 
اإىل  الهادفة  ال�سرتاتيجية  خطتها 
لقطاعات  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 
وحت�سيل  اإدارة  جم��ال  يف  الأع��م��ال 

وتنفيذ ال�سرائب الحتادية.
وقال اإن الهيئة لديها قنوات توا�سل 
م�����س��ت��م��رة م���ع ق��ط��اع��ات الأع���م���ال، 
الأعمال  جمموعة  اإىل  فبالإ�سافة 
�سابق  وق����ت  يف  مت   ، ال���س��ت�����س��اري��ة 
ت�سكيل اللجنة ال�ست�سارية لائحة 
لل�سريبة  اخلا�سعة  ال�سلع  اأ���س��ع��ار 
، التي تعقد اجتماعاتها  النتقائية 
امل�ساهمة  ب���ه���دف  دوري�������ة  ب�����س��ف��ة 
ال�سلع  اأ����س���ع���ار  واع���ت���م���اد  و����س���ع  يف 
النتقائية،  ل��ل�����س��ري��ب��ة  اخل��ا���س��ع��ة 
وو�سع  ال�سلع،  ت�سنيف  يف  والنظر 
ال�سيا�سة اخلا�سة مبراجعة الأ�سعار 
الأ�سواق،  اأو���س��اع  وف��ق  دوري  ب�سكل 
الأ�سعار  قائمة  �سحة  من  والتاأكد 
وحت���دي���ث���ه���ا ك��ل��م��ا ت��ط��ل��ب الأم������ر، 
التجزئة  قطاع  م�ستجدات  وبحث 

فيما يخ�ش ال�سلع النتقائية.
الحتادية  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  ون���وه 
به  ي��ق��وم  ال���ذي  ب��ال��دور  لل�سرائب 
الوكاء ال�سريبيون لنجاح النظام 
ال�����س��ري��ب��ي، وح���ر����ش ال��ه��ي��ئ��ة على 
مهنة  ملمار�سة  دقيقة  معايري  و�سع 
حتقيق  ل�سمان  ال�سريبي  الوكيل 
الوكاء  الكفاءة يف  اأعلى م�ستويات 
عدد  اأن  اإىل  م�����س��رياً  امل��ع��ت��م��دي��ن، 
املعتمدين  ال�����س��ري��ب��ي��ني  ال���وك���اء 
م�سطرداً  من��واً  ي�سهد  الهيئة  م��ن 
ال��ت��و���س��ع امل�ستمر  ي��ت��واك��ب م��ع  مب��ا 
بالنظام  امل���ت���ع���ام���ل���ني  ق����اع����دة  يف 
اأكر  فر�ساً  يوفر  ومب��ا  ال�سريبي، 
للخا�سعني  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ل��اخ��ت��ي��ار 
التعامل مع  لل�سريبة الراغبني يف 
الهيئة من خال وكاء �سريبيني.

الوكاء  عدد  اأن  الب�ستاين  واأو�سح 
وك���ي���ًا،   454 ب���ل���غ  ال�����س��ري��ب��ي��ني 
ق���ام���ت ال��ه��ي��ئ��ة ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه��م بعد 
الفنية  ل���ل���م���ع���اي���ري  ا����س���ت���ي���ف���ائ���ه���م 
املطلوبة  وامل�����وؤه�����ات  وال�������س���روط 
واجتيازهم الختبارات التي اأعدتها 
الهيئة للتاأكد من كفاءاتهم بهدف 
م�����س��اع��دة ق��ط��اع��ات الأع���م���ال على 

المتثال بالتزاماتهم ال�سريبية.
ودع�����ا اخل��ا���س��ع��ني ل��ل�����س��ري��ب��ة اإىل 
عمليات  خ�������ال  ال�����دق�����ة  ت����وخ����ي 
ال��ت�����س��ج��ي��ل وت����ق����دمي الإق����������رارات 
الوكاء  مع  والتعامل  ال�سريبية، 
الهيئة  لدى  امل�سجلني  ال�سريبيني 
ح�����س��راً، وع���دم اإ���س��ن��اد ه���ذه املهمة 
من  معتمدين  غ��ري  اأ���س��خ��ا���ش  اإىل 
الهيئة ممن لي�ست لديهم اخلرات 
الكافية يف هذا املجال جتنباً للوقوع 

يف اأخطاء.
ونظمت الهيئة الحتادية لل�سرائب 
عدة لقاءات مع الوكاء ال�سريبيني 
مت خالها بحث �سبل زيادة التعاون 
وال��ت��ن�����س��ي��ق ل��ت��ح��ق��ي��ق امل����زي����د من 

الرتفاع يف معدلت المتثال وزيادة 
ال�سريبي  ال��ن��ظ��ام  ال��وع��ي مب��ب��ادئ 
والرقابية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  واآل����ي����ات����ه 
والتعريف  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وجم�������الت 
الهيئة  توفرها  التي  بالت�سهيات 
على  لل�سريبة  اخلا�سعني  مل�ساعدة 

التطبيق ب�سهولة.
واأطلقت الهيئة خال عام 2019 
الإل����ك����رتوين دليًا  ع���ر م��وق��ع��ه��ا 
املهنية  امل���ع���اي���ري  ح�����ول  اإر�����س����ادي����اً 
ال�سريبيني   ب���ال���وك���اء  اخل���ا����س���ة 
لهذه  ���ًا  م���ف�������سّ ����س���رح���اً  ت�����س��م��ن 
املعايري وال�سروط الواجب توافرها 
ملمار�سة مهنة الوكيل ال�سريبي  يف 

الدولة.
دليًا  ك���ذل���ك  ال��ه��ي��ئ��ة  واأ������س�����درت 
اإر���س��ادي��اً ح��ول اآل��ي��ة اإرج���اع �سريبة 
مل�����وردي ومتلقي  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
خدمات املعار�ش واملوؤمترات  الذي 
واإج�����راءات  مل��ع��اي��ري  ���س��رح��اً  ت�سمن 

ال�سرتداد.
الحتادية  الهيئة  ع��ام  مدير  وق��ال 
يف  م�ستمرة  الهيئة  اإن  لل�سرائب 
خال  فنظمت  التوعوية  جهودها 
120 ندوة  ن��ح��و  امل��ا���س��ي��ة  ال��ف��رتة 
وور�سة تعريفية ا�ستفاد منها حوايل 
مبختلف  م��ت��خ�����س�����ش  األ������ف   35
قطاعات الأعمال، من خال حملة 
انطلقت  التي  ال�سريبية  الفاتورة 
بهدف   2019 م��ن  الأول  ب��ال��رب��ع 
ال��ت��ح��ول ال��ك��ام��ل ل��اع��ت��م��اد على 
الفواتري ال�سريبية لكافة العمليات 
ب���ال���ت���زام���ن م���ع حملة  ال���ت���ج���اري���ة، 
العيادة ال�سريبة  للتوا�سل املبا�سر 
وامل�ستمر مع قطاعات الأعمال التي 
انطلقت يف �سهر اأغ�سط�ش 2018، 
اإمارات  ولزال��ت م�ستمرة يف جميع 
الدولة بهدف ن�سر الوعي بني كافة 
قطاعات الأعمال والتعرف على اأية 
ملعاجلتها  ت��واج��ه��ه��م  ق���د  م��ع��وق��ات 

ب�سكل فوري.
لل�سرائب  الحتادية  الهيئة  ودعت 
اخل���ا����س���ع���ني ل���ل�������س���رائ���ب مل����راع����اة 
الإر�سادات  م��ن  رئي�سية  جمموعة 
اأعلى  م�����س��ت��وى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ه���ام���ة 
ل��ام��ت��ث��ال ال�����س��ري��ب��ي، وذك����رت اأن 
م��ن ه��ذه الإر���س��ادات احل��ر���ش على 
ال�سريبية  الفاتورة  اأخطاء  جتنب 
ال���ت���ي م����ن اأب�����رزه�����ا الإع��������ان عن 
اأ�سعار غري �ساملة ل�سريبة القيمة 
امل�سافة، اأو عدم اللتزام مبحتويات 
للمادة  وف��ق��اً  ال�سريبية  ال��ف��ات��ورة 
59 من ق��رار جمل�ش ال���وزراء رقم 
52 ل�سنة 2017 يف �ساأن الائحة 
التنفيذية للمر�سوم بقانون احتادي 
�ساأن  يف   2017 ل�����س��ن��ة   8 رق�����م 
�سريبة القيمة امل�سافة، اأو املطالبة 
اأع��ل��ى من  قيمة �سريبة  ب��ا���س��رتداد 
ن�����س��ب��ة 5 % ب��ن��اء ع��ل��ى خ��ط��اأ من 

املورد م�سدر الفاتورة.
دعت  التي  ال�سائعة  الأخ��ط��اء  وم��ن 
اأخطاء  ك���ذل���ك  ل��ت��ج��ن��ب��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
ومنها   ، ال�������س���ج���ات  ون����واق���������ش 

التجزئة  ارت��ف��ع ع���دد م��ت��اج��ر  ك��م��ا 
امل��رت��ب��ط��ة اإل��ك��رتون��ي��اً ب��ال��ن��ظ��ام اإىل 
12.31 األف متجر يف كافة اأنحاء 
اأج��ه��زة اخلدمة  ال��دول��ة، وزاد ع��دد 
الذاتية لرد �سريبة القيمة امل�سافة 
اإىل  الدولة  مغادرتهم  عند  لل�سياح 
52 جهازاً مقابل 29 جهازاً يف �سهر 
 .% يوليو املا�سي بنمو بلغ 79.3 
وتقوم �سركة بانيت  - املخولة من 
الهيئة الحتادية لل�سرائب بت�سغيل 
النظام - باإدارة هذه الأجهزة املزودة 
لإمتام  الازمة  التقنية  بالو�سائل 
اآيل  ب�سكل  ال�سريبة  رد  اإج�����راءات 
بالكامل، يف حني يتواجد موظفون 
اأجهزة  ق���رب  امل�سغلة  ال�����س��رك��ة  م��ن 
امل�ساعدة  لتقدمي  الذاتية  اخلدمة 

لل�سائحني عند احلاجة لذلك.
برد  يتعلق  وفيما  ذات��ه  الإط���ار  ويف 
قانوناً  امل��وؤه��ل��ة  للفئات  ال�����س��ري��ب��ة 
ل�سرتداد �سريبة القيمة امل�سافة .. 
قال �سعادة خالد الب�ستاين : �سهدت 
امل�سافة  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ري��ب��ة  رد  اآل��ي��ة 
-التي  ال��زائ��رة  الأجنبية  لاأعمال 
لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  ب��داأت 
اأبريل  �سهر  م��ن  اع��ت��ب��اراً  تطبيقها 
م��ل��ح��وظ��اً ومنواً  ن�����س��اط��اً  امل��ا���س��ي- 
م�����س��ط��ردا يف ع��م��ل��ي��ات��ه��ا، ف��ق��د بلغ 
ع����دد ط��ل��ب��ات ال�����س����رتداد ال��ت��ي مت 
الآلية  ه���ذه  �سمن  معها  ال��ت��ع��ام��ل 
اإجمالية  ب��ق��ي��م��ة  ط���ل���ب���ات   105
جت����اوزت 28.7 م��ل��ي��ون دره����م، مت 
ب�����س��اأن��ه��ا وفقاً  الإج���������راءات  ات���خ���اذ 
مبا  ل��ا���س��رتداد،  املوؤهلة  لل�سروط 
ي��دع��م الأن�����س��ط��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 
املجالت التي ت�سارك فيها الأعمال 

الزائرة للدولة.
القيمة  ���س��ري��ب��ة  رد  اآل��ي��ة  وت��ق�����س��ي 
امل�سافة لاأعمال الأجنبية الزائرة  
ب����رّد ال�����س��ري��ب��ة امل���دف���وع���ة ع���ن اأي 
اأو ا���س��ت��رياد مت م��ن قبل اأي  ت��وري��د 
ميار�ش  ول��ك��ن��ه  ال��دول��ة  يف  �سخ�ش 
الأع���م���ال خ����ارج ال���دول���ة وه���و غري 
وغري  ال��دول��ة  يف  لل�سريبة  خا�سع 
الدول  اإح���دى  اأو  ال��دول��ة  يف  مقيم 
برّد  تقوم  دول��ة  يف  ومقيم  املطبقة، 
لاأعمال  امل�سافة  القيمة  �سريبة 
الإماراتية الزائرة لديها /اأي وفقاً 

ملبداأ املعاملة باملثل/.
الهيئة  ح���ر����ش  ال��ب�����س��ت��اين  واأك������د 
ا�سرتاتيجية  �سراكات  تكوين  على 
���س��رك��ائ��ه��ا م���ن القطاع  ف��ع��ال��ة م���ع 
اخلا�ش، اإدراكاً من الهيئة باأن لهذه 
التطبيق  يف  اأ�سا�سي  دور  ال�سراكات 
ال��ن��اج��ح ل��ل��ن��ظ��ام ال�����س��ري��ب��ي، فمن 
خالها يتم رفع التوعية ال�سريبية 
لدى قطاعات الأعمال وامل�ستهلكني، 
وتقوم الهيئة مب�ساعدة اخلا�سعني 
لاأنظمة  المتثال  على  لل�سريبة 

والإجراءات ال�سريبية.
واأو�سح اأن عام 2019 �سهد اإطاق 
جمموعة الأعمال ال�ست�سارية  التي 
ت�سم ممثلني عن القطاع اخلا�ش يف 
ب�سفة  اجتماعاتها  وتعقد  ال��دول��ة، 

الهيئة توؤ�س�ش جمموعتني ا�ست�ساريتني لتعزيز التوا�سل مع قطاعات الأعمال

الحتادية لل�شرائب : 2020 ي�شهد مزيدا من التطوير لالأنظمة الإلكرتونية ال�شريبية
مراجعة م�ستمرة لالإجراءات ال�سريبية لتحقيق اأف�سل م�ستويات الكفاءة يف الأداء

ال�شني ترفع اأحد القيود عن ال�شتثمارات الأجنبية يف القطاع املايل 
•• بكني-اأ ف ب:

الكرى  ال���ق���ي���ود  اأح�������د  ال�������س���ني  رف����ع����ت 
يف  الأجنبية  ال�ستثمارات  على  املفرو�سة 
اأمريكي  لطلب  ا�ستجابة  امل���ايل،  القطاع 
ال�سديدة  التجارية  احل��رب  ظل  يف  ق��دمي 

اجلارية بني البلدين.
امل�����س��ارف الأجنبية  ب��اإم��ك��ان  ب���ات  وب��ذل��ك 
راأ�سمالها  وامتاك  ال�سني  يف  ف��روع  فتح 
كاما بدون اتخاذ �سريك حملي، على ما 
اأعلنت هيئة �سبط القطاع امل�سريف يف بيان 

الأوليني يف العامل من خال تبادل ر�سوم 
مليارات  م���ئ���ات  ع��ل��ى  م�����س��ددة  ج��م��رك��ي��ة 
التجارية  امل������ب������ادلت  م����ن  ال������������دولرات 

ال�سنوية.
وت����ع����د ب���ك���ني م���ن���ذ ف�����رتة ط���وي���ل���ة بفتح 
ال�ستثمارات  اأم�������ام  اأك������رث  اق���ت�������س���اده���ا 
الوفاء  يف  متاطل  كانت  لكنها  الأجنبية، 

بوعدها يف القطاع املايل.
اأكتوبر  الأول  ت�سرين  يف  ال�سني  وك�سفت 
عن جدول زمني لرفع العديد من القيود، 
يف  ال�سوي�سري  اإ���ش  بي  يو  مل�سرف  و�سمح 

غالبية  بامتاك  الأول/دي�����س��م��ر  ك��ان��ون 
الأ�سهم يف اأن�سطتها يف ال�سني.

املتخ�س�سة  الأجنبية  ال�سركات  وباإمكان 
كانون  م��ن  الأول  منذ  الآج��ل��ة  العقود  يف 
بدون  ال�سني  يف  ال�ستثمار  يناير  الثاين 

�سقف لن�سبة الأ�سهم التي متتلكها.
الأم����وال  اإدارة  ���س��رك��ات  ب��و���س��ع  و���س��ي��ك��ون 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن ه��ذا الإج����راء اع��ت��ب��ارا من 
ت�سمل  ف��ي��م��ا  اأب���ري���ل،  ن��ي�����س��ان  م���ن  الأول 
العماء يف البور�سة اعتبارا من الأول من 

كانون الأول دي�سمر 2020.

اجلمعة.
الآن على  ت��ف��ر���ش ح��ت��ى  ال�����س��ني  وك���ان���ت 
حملي  �سريك  ات��خ��اذ  الأجنبية  امل�����س��ارف 
اأك���رث من  ب��ام��ت��اك  ل��ه��ا  ت��ك��ن ت�سمح  ومل 

%49 من ال�سركات التي ت�ستثمر فيها.
وي��ب��دو ه��ذا الإع���ان مبثابة ب���ادرة ح�سن 
املتحدة يف وقت  ال�سني للوليات  نية من 
اأعلنت وا�سنطن توقيع اتفاق جتاري اأويل 

بني البلدين خال كانون الثاين يناير.
وت����دور ح���رب جت��اري��ة ���س��دي��دة م��ن��ذ اآذار 
مار�ش 2018 بني القوتني القت�ساديتني 

م�شارف يف �شمال لبنان تقفل اأبوابها غداة اإ�شكال مع متظاهرين 
•• بريوت-اأ ف ب:

عكار  منطقة  يف  م�سارف  اأقفلت 
ال�سبت  اأب��واب��ه��ا  ل��ب��ن��ان  ���س��م��ال  يف 
اإ�سكال  غ����داة  اآخ����ر،  اإ���س��ع��ار  ح��ت��ى 
وق���ع يف اأح���ده���ا، وف���ق م���ا اأف����ادت 
بينما  لاعام،  الوطنية  الوكالة 
مواجهات  يومياً  امل�سارف  ت�سهد 
م����ع امل�����ودع�����ني يف خ�������س���م اأزم������ة 
اقت�سادي  وت��ده��ور  ح���ادة  �سيولة 

يف الباد.
�سهر  م���ن���ذ  امل�������س���ارف  وف���ر����س���ت 
مت�ساعدة  ق��ي��وداً  �سبتمر  اأي��ل��ول 
على عمليات �سحب ال��دولر، ومل 
يعد باإمكان املودعني اإل احل�سول 
على مبالغ حمدودة بعد النتظار 
ل  م��ن  ُيبّلغ  م��ا  وغ��ال��ب��اً  ل�ساعات. 
ل��دى و���س��ول��ه اىل  ب��اك��راً  يح�سر 
ال�����س��ن��دوق ب����اأن ك��م��ي��ات ال����دولر 
نفدت، ما يت�سبب بوقوع اإ�سكالت 

�سبه يومية.

ثورة.
وحتولت امل�سارف م�سرحاً لل�سراخ 
حّد  و�سلت  واإ���س��ك��الت  وال��دم��وع 
الت�سارب بني الزبائن واملوظفني، 
م�سورة  مقاطع  تظهره  م��ا  وف��ق 

التوا�سل  م����واق����ع  ع���ل���ى  ُت��ن�����س��ر 
الج���ت���م���اع���ي. وي��ت��ه��م امل���ودع���ون 
اأموالهم  ب�”�سرقة”  امل�������س���ارف 
اقت�سادية.  اأزم���ة  اأ���س��واأ  خ�سم  يف 
اإنهم يعجزون  وي��روي عدد منهم 

ل�سراء  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ  �سحب  ع��ن 
اأدوي����ة لأم���را����ش م��زم��ن��ة يعانون 

منها.
اللبنانيني  م���ن  ال��ع��دي��د  وي���ق���دم 
ل���دى الق�ساء  ع��ل��ى رف���ع دع����اوى 

ت�سرين   17 منذ  لبنان  وي�سهد 
غري  ت���ظ���اه���رات  اأك���ت���وب���ر  الأول 
ال�سيا�سية  الطبقة  �سد  م�سبوقة 
ال�����ت�����ي ي���ت���ه���م���ون���ه���ا ب���ال���ف�������س���اد 
اىل  اأدت  ب��ت��ن��ح��ي��ه��ا،  وي���ط���ال���ب���ون 
ال�سابق  احلكومة  رئي�ش  ا�ستقالة 
����س���ع���د احل�������ري�������ري. وت����راج����ع����ت 
مع  ال�ساحات،  يف  التظاهر  وت��رية 
املكلف  رئ��ي�����ش احل��ك��وم��ة  اج�����راء 
الكتل  مع  م�ساورات  دي��اب  ح�سان 
حكومته،  ل��ت�����س��ك��ي��ل  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
تنفيذ  امل��ح��ت��ج��ون  ي��وا���س��ل  بينما 
امل�سارف  اأم��ام  احتجاجية  وقفات 

يف خمتلف املناطق.
وا�ستجابت م�سارف منطقة عكار 
اأ���س��درت��ه جمعية  ل��ق��رار  ال�����س��ب��ت 
اإق��ف��ال.. حتى  ن�ّش على  امل�سارف 
هجوم  خلفية  ع��ل��ى  اآخ����ر،  ا���س��ع��ار 
تخلله  امل�سارف،  اأح��د  له  تعر�ش 

تهديد حلياة و�سامة موظفيه.
ودخ����ل م��ت��ظ��اه��رون اجل��م��ع��ة اإىل 

مل�ساندة  ح��ل��ب��ا  ب��ل��دة  يف  م�����س��رف 
�سحية  ب���وع���ك���ة  اأ����س���ي���ب  م�������ودع 
اإىل م��رك��ز طبي  ن��ق��ل��ه  ا���س��ت��دع��ت 
للعاج، بعد رف�ش الإدارة �سرف 
ومنحه  ل��ه  م�ستحق  م���ايل  مبلغ 
اأوردت  ب�سيطاً منه، وفق ما  جزءاً 

الوكالة الوطنية لاإعام.
وو�سع عدد من املتظاهرين فر�ساً 
اخلروج  ورف�����س��وا  امل�سرف  داخ��ل 
للمودع.  امل��ب��ل��غ  ك��ام��ل  دف����ع  ق��ب��ل 
اإدارة  م����ع  م���������س����ادات  وح�������س���ل���ت 
القوى  م���ع  وت�������س���ارب  امل�������س���رف، 
ق��وة من  اأن حت�سر  قبل  الأمنية، 
وت��ل��ق��ي قنابل  ال�����س��غ��ب  م��ك��اف��ح��ة 
امل�سرف  داخ����ل  ل��ل��دم��وع  م�سيلة 

لتفريقهم.
وا����س���ت���م���رت ح���ال���ة ال���ف���و����س���ى يف 
�ساعات،  ع�سر  امل�سرف لأكرث من 
وانتهت بتعهد اإدارة امل�سرف بدفع 

كامل املبلغ اىل �ساحبه.
ويتهم اللبنانيون امل�سارف ب�حجز 

املبالغ  �سحب  تعّذر  بعد  اأموالهم 
ال��ت��ي ي��رغ��ب��ون ب��ه��ا ب���ال���دولر، يف 
مبالغ  ب�سحب  ل��ه��م  ت�سمح  ح��ني 
املوجودة  ح�ساباتهم  م��ن  باللرية 
�سعر  وف�����ق  ب������ال������دولر،  اأ����س���ا����س���اً 
لرية   1517 الر�سمي  ال�����س��رف 
ل���ل���دولر ال����واح����د، ف��ي��م��ا تخطى 
املوازية  ال�����س��وق  يف  ���س��رف��ه  ���س��ع��ر 

عتبة الألفي لرية.
اأقفل  ج��ن��وب��اً،  ���س��ي��دا  م��دي��ن��ة  يف 
مدخل  ال�سبت  ���س��ب��اح  حم��ت��ج��ون 
بعد  وراف���ع���ة،  ب�ساحنات  م�����س��رف 
نهاية  تعوي�ش  �سرف  عن  متّنعه 
اخل��دم��ة لأح���د امل��واط��ن��ني. وبعد 
�ساعات، دفع امل�سرف املبلغ كامًا 
ومت����ت اإزال������ة الآل����ي����ات م���ن اأم����ام 

مدخله.
قرب  اجلبلية  بكفيا  منطقة  ويف 
بريوت، اأقدم جمهولون ليًا على 
رم���ي ال��ب��ي�����ش ع��ل��ى اأب�����واب فروع 
ع��ل��ي��ه��ا عبارة  امل�������س���ارف، وك��ت��ب��وا 

خلفية  على  امل�سارف  اإدارات  �سد 
اأم���وال���ه���م. ودع����ا نقيب  اح��ت��ج��از 
بيان  خ��ل��ف يف  م��ل��ح��م  امل���ح���ام���ني 
اجلمعة امل�سارف اإىل “وقف هذه 

الجراءات غري الد�ستورية«.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام: 

الأوىل  ال���دورة  الأول  اأم�����ش  انطلقت 
زايد  ب��ن  �سلطان  ك��اأ���ش  “ ب��ط��ول��ة  ل��� 
ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت   “ للبولو 
نادي  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  فاح 
�سمن  والبولو  اخليل  ل�سباق  غنتوت 
زايد  ب��ن  �سلطان  ك��اأ���ش  مهرجان   “
ينظمه  “ ال�����ذي  ال�����س��ن��وي  ل��ل��ب��ول��و 
ال�سريك  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�����ن�����ادي 
تراث  ن��ادي  يف  املتمثل  ال�سرتاتيجي 
الإم������ارات وم��رك��ز ���س��ل��ط��ان ب��ن زايد 
زايد  ب��ن  �سلطان  ملعب  ع��ل��ى  وذل���ك 

للبولو بنادي غنتوت.
وقادت �سمو ال�سيخة ميثاء بنت حممد 
بن را�سد اآل مكتوم فريق غنتوت يا�ش 
للفوز بلقب املهرجان الأول على كاأ�ش 

�سلطان بن زايد للبولو .
وجاء تتويج فريق غنتوت يا�ش بفوزه 
“مازيراتي”  غ��ن��ت��وت  ف���ري���ق  ع��ل��ى 
احتفالية  و����س���ط   ،  4-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
جماهريية كبرية ج�سدت الكثري من 
م��ع��اين ال��وف��اء لأه���ل ال��ع��ط��اء وذلك 
بن  بن فاح  �سلطان  ال�سيخ  بح�سور 
زايد اآل نهيان وال�سيخ زايد بن حممد 
اآل نهيان و�سعادة  بن خليفة بن زايد 
ال��ع��واين الأم��ني العام ملجل�ش  ع��ارف 
اأب���و ظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي و���س��ع��ادة �سعيد 
ب��ن ح��وف��ان امل��ن�����س��وري ن��ائ��ب رئي�ش 
النادي ، و�سعادة زايد خليفة الزعابي 
التنفيذي لنادي غنتوت وعدد  املدير 
وممثلي  والريا�سيني  امل�سوؤولني  من 
اجلهات امل�ساهمة وامل�ساركة والرعاة . 

بالفوز  ي���ا����ش  غ��ن��ت��وت  ف���ري���ق  وجن����ح 
ب��ق��ي��ادة ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة م��ي��ث��اء بنت 
،وهداف  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
“الذي  ال�����س��ام�����س��ي  ن��ا���س��ر  ال��ف��ري��ق 
هدفني  ب��ج��ان��ب  اأهداف”   3 ���س��ج��ل 
دنوفان  م��ارت��ن  الأرجنتيني  ل��اع��ب 

ومواطنه ماركو�ش اريا هدفا .
“مازيراتي”  بينما قاد فريق غنتوت 
املكون  الإم����ارات����ي  ال�����دويل  ال��ث��ن��ائ��ي 
ال�سويدي  د���س��م��ال  ب���ن  ي��و���س��ف  م���ن 
،وعلي املري الذي �سجل اأربعة اأهداف 
،بجانب  هاتريك”  “�سوبر  لفريقه 

الدويل  الأرجنتيني  الثنائي  م�ساركة 
بابلو لورنت ومانويل توكالينو والتي 
اأدارها الطاقم الأرجنتيني املكون من 
ا�ستيقن كو�س�ست وهوغو برلبوت�سي.

وق���ال���ت ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة م��ي��ث��اء بنت 
نادي  اإن  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
ال�����س��ي��خ فاح  �سمو  ب��رئ��ا���س��ة  غ��ن��ت��وت 
ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان جن���ح يف اإخ����راج 
الذي  العطاء  لأه��ل  الوفاء  مهرجان 
وا����س���ع���ة يف ثوب  ب��ا���س��ت��ج��اب��ة  ح��ظ��ي 
اجلميع  عليه  ا�ستحق  رائ��ع  تنظيمي 

التهنئة وال�سكر .

واأكدت اأن البداية من خال مهرجان 
الوفاء الذي �سهده ملعب �سلطان بن 
ت��ع��د م��ب�����س��رة للغاية  زاي����د اجل���دي���د 
موا�سلة لن�ساط نادي غنتوت للبولو 
البطولت  من  العديد  ي�سهد  ،ال��ذي 
كاأ�ش  ب��ط��ول��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  امل��ق��ب��ل��ة يف 
-التي  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة-  رئ��ي�����ش 

تكت�سب اأهمية خا�سة .
امل�������ب�������اراة  اأن  �����س����م����وه����ا  وذك�������������رت 
فريقي  جمعت  ال��ت��ي  ال�ستعرا�سية 
جاءت  “مازيراتي”  ي���ا����ش  غ��ن��ت��وت 
يوؤكد  مم��ا   ، الفريقني  م��ن  متكافئة 

ارتفاع امل�ستوى الفني تدريجا خال 
ي�سهم  وب��ال��ت��ايل   ، املقبلة  ال��ب��ط��ولت 
التي  اللعبة  م�ستوى  ارت��ف��اع  يف  ذل��ك 
الفرتة  �سهدت م�ستويات متقدمة يف 

الأخرية .
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ���س��ع��ادة ع���ارف حمد 
العواين اأن جمل�ش اأبو ظبي الريا�سي 
حري�ش ك��ل احل��ر���ش على دع��م مثل 
من  نوعا  ت�سكل  التي  امل��ب��ادرات  تلك 
�سمو  م��ن  ، وذل��ك بتوجيهات  ال��وف��اء 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ 
رئي�ش جمل�ش اأمناء موؤ�س�سة زايد بن 

اخلريية  لاأعمال  نهيان  اآل  �سلطان 
اأبوظبي  جمل�ش  رئي�ش  والإن�����س��ان��ي��ة 
مهرجان  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ري��ا���س��ي 
والبولو  اخليل  ل�سباق  غنتوت  ن��ادي 
برعاية �سمو ال�سيخ فاح بن زايد اآل 
الوفاء  قيم  من  الكثري  ي�سكل  نهيان 
والتقدير للمغفور له ال�سيخ �سلطان 
ثراه  اهلل  -ط��ي��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
-الذي قدم الكثري لريا�سة الإمارات 
ب�����س��ك��ل ع����ام ول��ل��ف��رو���س��ي��ة وال�����رتاث 
ب�سفة خا�سة . وي�سارك يف املهرجان 
من  النادي،  واإدارات  مراكز  من  عدد 

بينها مركز زايد للدرا�سات والبحوث 
يف  النادي  واإ�سدارات  لكتب  مبعر�ش 
والدرا�سات  والتاريخ  ال��رتاث  حقول 
ودواوين ال�سعر ال�سعبي، مع الرتكيز 
على الإ�سدارات املرتبطة بالفرو�سية 
واخل��ي��ول يف دول��ة الإم����ارات العربية 
املتحدة . وا�ستمتع احل�سور مب�ساركة 
اأب��ط��ال الإم����ارات وال��ع��امل للمظات 
للقفز  ممتعة  عرو�سا  ق��دم��وا  ال���ذي 
احلر باملظات يف الدوران والتما�سك 
اأعام  يحملون  وه��م  ال��ه��دف  ،ودق���ة 
الدولة ونادي تراث الإمارات و�سورا 

و�سعار  زاي��د  بن  �سلطان  له  للمغفور 
نادي غنتوت و�سعار املهرجان.

تزامن  ال�����ذي  الح���ت���ف���ال  خ���ت���ام  ويف 
بيوبيله  ن��ادي غنتوت  اح��ت��ف��الت  م��ع 
الف�سي ومرور 25 �سنة علي تاأ�سي�ش 
النادي ، قام ال�سيخ �سلطان بن فاح 
بن  زاي��د  وال�سيخ  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
نهيان  اآل  زاي��د  حممد بن خليفة بن 
املدير  الزعابي  خليفة  زاي��د  و�سعادة 
بتكرمي  غ��ن��ت��وت  ل���ن���ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الرعاة واجلهات التي �ساهمت يف دعم 
واإجناح  تاأ�سي�سه  منذ  النادي  م�سرية 
نادي  مقدمتها  ويف  امل��ه��رج��ان  ح��ف��ل 

تراث الإمارات الذي �سارك بفعالية.
العامة  ال���ه���ي���ئ���ة  ال���ت���ك���رمي  و����س���م���ل 
للريا�سة وجمل�ش اأبو ظبي الريا�سي 
الإمارات  وجمعية  ظبي  اأب��و  و�سرطة 
لاإعام  ودب����ي  وات�������س���الت  ل��ل��ب��ول��و 
وفريق القفز احلر باملظات بالقوات 
حم  وب���ن  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة  امل�سلحة 
حكام  ج��ان��ب  اإىل  ب��ول  وورد  لل�سفر، 
امل��ب��اراة وال��ف��ري��ق��ني. وق��د ن��ال فريق 
الذهبي  املهرجان  كاأ�ش  يا�ش  غنتوت 
وت�سلم جميع الاعبني ويف مقدمتهم 
بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  �سمو 
وذلك  ال��وف��اء..  درع  مكتوم  اآل  را�سد 
الإدارات  م��دي��ري  م��ن  ع��دد  بح�سور 
واملراكز وروؤ�ساء الأق�سام بنادي تراث 
املهرجان  خ���ت���ام  يف  ومت  الإم���������ارات. 
،بجانب  ال�سفر  ت��ذاك��ر  على  ال�سحب 
اجلوائز النقدية القيمة و�سط فرحة 
ك���ب���رية ب����ني احل�������س���ور م�������س���ارك���ة يف 

مهرجان الوفاء لأهل العطاء.

انطالق الدورة الأوىل لـ »بطولة كاأ�ض �شلطان بن زايد للبولو«

•• راأ�س اخليمة -الفجر

العمليات  ع��ام  مدير  احلميدي  �سعيد  حممد  الدكتور  العميد  �سعادة  �سهد 
املركزية حفل ختام فعاليات عام الت�ساحمالريا�سية للمنطقة الأمنية براأ�ش 
بنادي  الريا�سي،  ال�سرطة  احتاد  مع  بالتعاون  اخلام�سة،  دورتها  يف  اخليمة، 
�سباط ال�سرطة كما ح�سر اخلتام العقيد ركن عبد اهلل بن �سلمان مدير اإدارة 

الإعام والعاقات العامة والعقيد ق�سيب الزعابي نائب مدير اإدارة الإعام 
والاعبني  الإدارات  ال�سباط ومديري  كبار  والعديد من  العامة  والعاقات 

امل�ساركني واحلا�سلني على املراكز الأوىل .
حيث توج مدير عام العمليات املركزية الإدارات الفائزة على امل�ستوى الفردي 
الأول  واملركز  العام  التفوق  درع  على  امل��دين  الدفاع  اإدارة  وح�سلت  والفرقي 
الثاين  املركز  يف  و�سيفاً  امل�ساندة  واخلدمات  للموارد  العامة  الإدارة  وج��اءت 

ومكتب القائد العام ونائبه يف املركز الثالث، وح�سل على لقب بطل م�سابقات 
القائد  مكتب  مرتب  من  العوبد  �سلطان  اأول  رقيب  الريا�سية  الت�سامح  عام 

العام ونائبه نظري م�ساركته يف جميع م�سابقات القوى. 
بن�سبة  �سعادته  �سعيد احلميدي عن  الدكتور حممد  العميد  ويف اخلتام عر 
امل�ساركة الكبرية واأكد على اأن مثل هذه املناف�سات الريا�سية تعزز وتقوي من 
روح التحدي والعزمية ملنت�سبي القيادة متمنياً للجميع مزيد من النجاحات 

القا�سمي رئي�ش ق�سم  الرائد عبد اهلل بن �سلطان  والتميز  ومن جانبه عر 
ن�سر  بهدف  حمدود  الا  القيادة  دعم  عن  والجتماعية  الريا�سية  الأن�سطة 
الريا�سية  الأن�سطة  ق�سم  برامج  كافة  بتنفيذ  والهتمام  الريا�سي  الوعي 
والجتماعية الداخلية واخلارجية كما اأكد اأن فعاليات عام الت�سامح الريا�سية 
عامة  اإدارات  خم�ش  عليها  بالتناف�ش  �سارك  22م�سابقة  �سملت  العام  لهذا 

باأعداٍد كبرية وذلك يعتر موؤ�سراً اإيجابياً يف ن�سبة زيادة اأعداد امل�ساركني .

اإدارة الدفاع املدين تتوج بالدرع العام يف ختام فعاليات عام الت�شامح الريا�شية للمنطقة الأمنية راأ�ض اخليمة » 5«

فزاع لل�سيد بال�سقور »التلواح« ترفع درجة الإثارة

 »تي 24« و»مزيون« يحلقان بالرموز والظفرة يخطف ال�شوط الرئي�شي
•• دبي-الفجر

اإثارة  اإىل  بدبي  الروية  ميدان  حتول 
كبرية و�سباق يحب�ش الأنفا�ش مع اأوىل 
جولت فئة ال�سيوخ �سمن بطولة فزاع 
لل�سيد بال�سقور “التلواح الرئي�سية” 
وال���ت���ي   ،2020-2019 مل���و����س���م 
ي��ن��ظ��م��ه��ا م���رك���ز ح���م���دان ب���ن حممد 
امليدان  �سهد  ح��ي��ث  ال����رتاث،  لإح��ي��اء 
للفرخ  �ساهني”  “جري  م��ن��اف�����س��ات 
اأ�سواط،    5 واجل��رن��ا���ش، على م���دار  
ال�سوطني  يف  الأب���رز  املناف�سة  وك��ان��ت 
للرموز  املخ�س�سني  وال���راب���ع  الأول 
ال�سقارين  من  كبرية  م�ساركة  و�سط 
باملناف�سات  امل���ي���دان  ا���س��ع��ل��وا  ال���ذي���ن 

والتحديات القوية. 
ال�����س��وط الأول  ال��ن��ت��ائ��ج يف  واأ���س��ف��رت 
لل�سيوخ يف فئة جري تبع فرخ للرموز 
الأول  للمركز  ال��ي��اي�����ش  ت�����س��در  ع��ن 
قاده  24” ال����ذي  “تي  ال��ط��ري  ع���ر 
ال�سقار عبيد خليفة املهريي، حمققا 
زمنا قدره 17.740 ثانية، وجاء يف 
3” ع��ر الطري  “اف  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
اأحمد  خليفة  وال�سقار   ”002 “تي 
ب��ن حم��م��د امل����رر و���س��ج��ل زم��ن��ا قدره 

املركز  ثانية، وح�سل على   17.809
الثالث الظفرة عر الطري “تي 54” 
وال�����س��ق��ار ي����راح ع��ب��ي��د ���س��امل الكتبي 

و�سجل زمنا قدره 17.942 ثانية.
فالكونز  ال���ظ���ف���رة  ف���ري���ق  وت�������س���در 
الثاين  ال�����س��وط  يف  الأول  امل���رك���ز   1
تبع  ج��ري  ف��ئ��ة  يف  لل�سيوخ  ال��رئ��ي�����س��ي 
 ”151 “تي  ال���ط���ري  وع�����ر  ف������رخ، 
الكتبي  ���س��امل  ع��ب��ي��د  ي����راح  ل��ل�����س��ق��ار 
ثانية،   17.905 ق��دره  زمنا  و�سجل 
الياي�ش عر  الثاين  املركز  وج��اء يف 
عبيد  وال�����س��ق��ار   ”49 “تي  ال��ط��ري 
خ��ل��ي��ف��ة امل���ه���ريي و���س��ج��ل زم��ن��ا قدره 
الثالث  املركز  ويف  ثانية،   17.925
الطري  عر   ،1 فالكونز  الظفرة  جاء 
“تي 87” وال�سقار يراح عبيد �سامل 
 18.070 الكتبي و�سجل زمنا قدره 
�سدارته  ال���ظ���ف���رة  ووا�����س����ل  ث���ان���ي���ة. 
ت�سدر  يف  جن����ح  ب���ع���دم���ا  ل����اأ�����س����واط 
يف  “نقدي”  لل�سيوخ  الثالث  ال�سوط 
“تي  الطري  ف��رخ، عر  تبع  فئة جري 
 18.400 قدره  زمنا  و�سجل   ”46
ثانية، وجاء يف املركز الثاين “اف 3” 
عر الطري “تي ات�ش 303”، و�سجل 
زمنا قدره 18.413 ثانية، والثالث 

 ”347“ ال��ط��ري  ع��ر  كي”   3 “اف 
و�سجل زمنا قدره 18.550 ثانية.

وع����ادت امل��ن��اف�����س��ة ال��ق��وي��ة م��ن جديد 
يف ال�����س��وط ال���راب���ع يف ف��ئ��ة ج��ري تبع 
امل�سهد  ت�سدر  حيث  للرموز،  جرنا�ش 
باملركز  ف���از  3” ب��ع��دم��ا  “اف  ف��ري��ق 
و�سجل  م���زي���ون  ال���ط���ري  ع���ر  الأول 
زمنا قدره 17.445 ثانية، وجاء يف 
املركز الثاين “اف 3 اأر” عر الطري 
“15” و�سجل زمنا قدره 17.514 
الطري  عر   ”3 “اف  والثالث  ثانية 
قدره  زم��ن��ا  ���س��ج��ل  “خطري” ال����ذي 
واختتمت  ث����ان����ي����ة.   17.8066
اخلام�ش  بال�سوط  القوية  املناف�سات 
جرنا�ش،  ت��ب��ع  ج���ري  ف��ئ��ة  ال��رئ��ي�����س��ي 
3” عر  “اف  الأول  امل��رك��ز  وت�����س��در 
قدره  زمنا  و�سجل  “عريون”  الطري 
املركز  يف  وج����اء  ث��ان��ي��ة،   17.191
الثاين الظفرة عر الطري “تي 67” 
ثانية   17.504 ق��دره  زمنا  حمققا 
وكان املركز الثالث من ن�سيب الظفرة 
وال�����ذي   ”164 “تي  ال���ط���ري  ع����ر 
ثانية.   17.545 ق���دره  زم��ن��ا  �سجل 
مدير  دروي�ش،  اإبراهيم  �سعاد  واأك��دت 
بن  حمدان  مركز  يف  البطولت  اإدارة 

حممد لإحياء الرتاث اأن اأوىل جولت 
ال�����س��ي��وخ ج�����اءت ق���وي���ة وظهرت  ف��ئ��ة 
ال�����س��ق��اري��ن واجلميع  ب���ني  امل��ن��اف�����س��ة 
خا�سة  الأول  الهدف  لتحقيق  ي�سعى 
ال�سباق  يف  ك��ب��رية  اأ���س��م��اء  ه��ن��اك  اأن 
والظفرة  3” والياي�ش  “اف  خا�سة 
ال�سقارين  م���ن  ك���ب���رية  وجم���م���وع���ة 
ال����ذي����ن مي���ل���ك���ون خ������رة ط���وي���ل���ة يف 
ن�سعر  بال�سقور، وكنا  ال�سيد  ميادين 
املناف�سة.  ح���دة  م���ن  ت��وت��ر  ه��ن��اك  اأن 
يف  ت�سري  الأم����ور  اأن جميع  واأ���س��اف��ت 
عقبات  ت��وج��د  ول  ال�سحيح  الجت���اه 
اأمام امل�ساركني، واجلميع يعي�ش اأجواء 
البطولة وحر�ش املركز على اأن تكون 
به  اخليمة عبارة عن معر�ش م�سغر 
ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���رتاث وم���ا يقدمه 
ب���ن حم��م��د للرتاث،  م��رك��ز ح���م���دان 
ولوحات حتكي ق�س�ش طويلة باملركز 
الذين  الأج��ان��ب  الإع��ام��ي��ني  اأن  كما 
ي��ت��واج��دون يف امل��ي��دان ن��وف��ر لهم كل 
ما يحتاجون اإليه من معلومات وكتب 
وكل ما يتعلق بالبطولت والفعاليات 
وب�����ال�����ت�����ايل ي����ق����دم امل�����رك�����ز خ����دم����ات 
جم��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��ج��م��ي��ع. واأو����س���ح���ت اأن 
�سيقوم  ال��ب��ط��ول��ة  ه����ذه  ب��ع��د  امل���رك���ز 

را�سد  وال�سراف على بطولة  بتنظيم 
بال�سقور  لل�سيد  النعيمي  حميد  بن 
يف عجمان لي�ستمر على نهجه وروؤيته 
الرامية منذ تاأ�سي�سه اإىل ن�سر الرتاث 
يف ك��ل اإم����ارات ال��دول��ة ون��ق��ل خراته 
الإم����ارات،  ك��ل  اإىل  دب��ي  الطويلة م��ن 
والآن ن�سرف على بطولت يف ال�سارقة 
التفاق  مت  كما  والفجرية،  وعجمان 
الرتاثية  والأندية  املراكز  وبني  بيننا 
اأبوظبي  ن��ادي  اتفاقية مع  اإىل جانب 
دوري  تنظيم  عن  اثمرت  لل�سقارين 
ولزلنا  بال�سقور  لل�سيد  الإم�����ارات 
نطمح يف املزيد من اجل ن�سر ريا�سة 
املركز  اأن ن�ساط  اإىل  ال��رتاث، ونوهت 
ثم  ال�سلق  بطولة  ولدينا  يتوقف،  ل 
التمهيدي  وامل���اراث���ون  الأج��ي��ال  فخر 
للهجن، ولكننا لزلنا نطمح يف املزيد 
اأفاق  اإىل  ب��ال��ب��ط��ولت  ال��و���س��ول  م��ن 
لل�سيد  ف��زاع  بطولة  تكون  واأن  اأو�سع 
داخلها  ولي�ش  الدولة  بال�سقور خارج 
فقط، وما يحفزنا اأن الأجانب ياأتون 
وي�ساركون يف املناف�سات خا�سة يف ظل 
مواقع  على  املركز  يقدمه  ما  انت�سار 
التوا�سل الجتماعي والر�سالة و�سلت 

اإىل عدد كبري من خارج الدولة.

العمل  ف���ري���ق  اإىل  ال�����س��ك��ر  ووج���ه���ت 
الذي  العمل  بفريق  وقالت:” افتخر 
يوا�سل الليل بالنهار وهو فريق قوي 
ق����ادر ع��ل��ى ق���ي���ادة ال��ب��ط��ولت ولديه 
اأننا  ويكفي  التنظيم  يف  كبرية  خ��رة 
اأحيانا ندير 3 بطولت يف يوم واحد، 
وهو ما �سيحدث يوم 10 يناير حيث 
تقام بطولة ال�سقور و�سباق املاراثون 
التمهيدي للهجن ويف الفرتة امل�سائية 
بل فريق عملي  اليولة،  لدينا بطولة 
5 بطولت يف وقت  ق��ادر على تنظيم 

واحد، ولدي ثقة كبرية فيهم.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د حم��م��د ع��ب��د اهلل بن 
املوؤ�س�سي  ال��دع��م  اإدارة  م��دي��ر  دمل���وك، 
يف م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإحياء 
ال�سيوخ  ب��ط��ولت  اأوىل  اأن  ال�����رتاث، 
الطري  اأن  ظل  يف  خا�سة  و�سعية  لها 
ي�سارك يف اأول �سباقات املو�سم وهناك 
ال�سقارين  ج��م��ي��ع  ب���ني  ك��ب��ري  حت���د 
يختلف  ال��ط��ي��ور  جت��ه��ي��ز  اأن  وك�����س��ف 
من �سخ�ش لآخر، فلكل �سقار طبيعة 
لهذا  الطري  مع  التعامل  يف  وطريقة 
فيها  ال��غ��اي��ة  ق��وي��ة  مناف�سات  �سهدنا 
حرفية  وت���ث���ب���ت  ال���و����س���ي���ل���ة  ت���ت���ع���دى 
واأ�ساف حممد  ال�سقار وقوة الطري. 

عبد اهلل: الطري الذي يدخل اأ�سواط 
الرموز هم النخبة ول يدفع ال�سقار 
�سيحرز  اأن��ه  واثقا  اإذا كان  اإل  بالطري 
اأحد املراكز الثاثة الأوىل اإن مل يكن 
اإىل  الثالث لن يتاأهل  الأول لأنه بعد 
الكبري  التحدي  النخبة، وهو  اأ�سواط 
وال�����س��وط ال�����س��ع��ب، وال�����س��ر يف وجود 
الرموز وبع�ش  اأ���س��واط  ع��دد قليل يف 
يف  امل�ساركة  عدم  يف�سلون  ال�سقارين 
اأخر  الرمز والدخول يف �سوط  �سوط 
بحثا عن ال�سدارة، ولكن هذه املخاطرة 
وتابع:”  احل��ق��ي��ق��ي��ة.  الإث������ارة  مت��ث��ل 
التنظيم  م�ستوى  ع��ن  را���س��ون  نحن 
اللوج�ستية  ب���الأم���ور  يتعلق  م��ا  وك���ل 
امل�سابقات،  امل�ساركني يف  اأع��داد  واأي�سا 
ولدينا فريق عمل ميلك خرة كبرية، 
وحتى من النواحي الفنية التي تقدم 
ا�ستخدام  خ��ال  م��ن  متميز  م�ستوى 

التكنولوجيا بداية من احللقة الذكية 
وقيا�ش  ال��ف��وت��وف��ي��ت�����ش  ج��ه��از  وح��ت��ى 
���س��رع��ة ال��ط��ري، وه���ذه اخل���رة جاءت 
بعد �سنوات طويلة خا�سة«.  واعرتف 
حممد عبد اهلل بن دملوك اأن م�ستوى 
الآباء  م�ستوى  فاق  حاليا  ال�سقارين 
والأج�������داد م���ن خ���ال ت��وف��ري ك���ل ما 
والرماية  والقن�ش  بالتدريب  يتعلق 
م�سريا اإىل اأن دوري الإمارات لل�سيد 
بال�سقور �سيوحد اجلهود ويرفع من 
م�ستوى ال�سقارين كما �سيحدث نقلة 
من  امل�ساركة  و�ستكون  كبرية،  نوعية 
خال دمج الفرق وال�سقارين ونتوقع 
خال ال�سنوات املقبلة اأن يكون هناك 
ماك للفرق لي�سوا �سقارين، وهو ما 
ي�سم  يرعوا فريق  اأ�سخا�ش  اأن  يعني 
جمموعة من ال�سقارين والدخول يف 

املناف�سة با�سمه.
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الفجر الريا�ضي

ع����ق����د جم���ل�������ش دب�������ي ال���ري���ا����س���ي 
اأكادمييات  م�����دراء  م���ع  اج��ت��م��اع��ا 
دب��ي مت خاله  باأندية  ال��ق��دم  ك��رة 
معايري  حت��ق��ي��ق  ���س��ب��ل  م��ن��اق�����س��ة 
خال  من  بدبي  احلكومي  التميز 
تطبيق م��ب��ادئ احل��وك��م��ة، ك��م��ا مت 
والرامج  الفعاليات  اأج��ن��دة  بحث 
املجل�ش  بني  امل�سرتكة  والبطولت 
�ستنظم خال  التي  والأك��ادمي��ي��ات 
اأب��رزه��ا برنامج  2020 وم��ن  ع��ام 
الفرن�سي  الحت������اد  م���ع  ال���ت���ع���اون 
للمو�سم الريا�سي اجلدي، ودورات 
الفنية،  وال��ك��وادر  امل��درب��ني  تاأهيل 
وت���ن���ظ���ي���م ب���ط���ول���ة جم���ل�������ش دب���ي 
ل��ك��رة القدم  امل��در���س��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي 
العا�سرة  ال��دول��ي��ة  دب���ي  وب��ط��ول��ة 
والعديد  �سنة   16 حتت  للنا�سئني 
التي  الأخ�������رى  امل���و����س���وع���ات  م���ن 
اأكادمييات  ق��ط��اع  بتطوير  تتعلق 

كرة القدم.
وح�����������س�����ر الج������ت������م������اع ك�������ل من 
اأح���م���د ���س��امل امل���ه���ري م��دي��ر ق�سم 
ال��ري��ا���س��ي��ة مبجل�ش  الأك��ادمي��ي��ات 
ال��ري��ا���س��ي، د. م��و���س��ى عبا�ش  دب���ي 
الأهلي  ���س��ب��اب  اأك���ادمي���ي���ة  م���دي���ر 
الري�ش  �سالح  اأحمد  ال��ق��دم،  لكرة 
مدير اأكادميية الن�سر لكرة القدم، 
حممد علي حمبوب مدير اأكادميية 
القدم، خليفة غريب  الو�سل لكرة 

لكرة  حتا  اأكادميية  مدير  م�ساعد 
املدير  ري���ت�������س���ارد  ت������اردي  ال����ق����دم، 
القدم،  لكرة  حتا  لأكادميية  الفني 
ال�����س��ي��زاوي م�سوؤول  خ��ال��د حم��م��د 
جمل�ش  يف  ال����داخ����ل����ي  ال���ت���دق���ي���ق 
العيوين  ع���دن���ان  ال��ري��ا���س��ي،  دب���ي 
الريا�سية  الأك��ادمي��ي��ات  اأخ�سائي 
باملجل�ش، وعائ�سة اجل�سمي تنفيذي 

اأكادمييات ريا�سية باملجل�ش.
وقال اأحمد �سامل املهري مدير ق�سم 
ال��ري��ا���س��ي��ة مبجل�ش  الأك��ادمي��ي��ات 
الجتماع  “اأثمر  ال��ري��ا���س��ي:  دب��ي 
ك����رة القدم  اأك�����ادي�����ات  م���ع م������دراء 
باأندية دبي عن فوائد كثرية، حيث 
ا�ستفاد املدراء من املو�سوعات التي 
طرحت يف الجتماع كما مت مناق�سة 
العديد من املو�سوعات املهمة التي 
تتعلق بتطوير قطاع كرة القدم يف 
دبي، وي�سعدنا  باأندية  الأكادمييات 
اأن يتجدد لقاءنا معهم ب�سكل دوري 
والفعاليات  ال��رام��ج  اأه���م  لبحث 
املجل�ش  ب��ني  امل�سرتكة  وامل���ب���ادرات 

والأكادمييات«.
واأ���س��اف اأح��م��د ���س��امل: “مت خال 
الثانية  املرحلة  مناق�سة  الجتماع 
والحتاد  املجل�ش  بني  التعاون  من 
الفرن�سي لكرة القدم خال املو�سم 
التي  التو�سيات  وتطبيق  اجل���اري 
م��ن الحتاد  اخل���راء  وف��د  قدمها 

الفرن�سي لكرة القدم خال تقييمه 
لأكادمييات كرة القدم باأندية دبي 
امل��و���س��م امل��ا���س��ي م��ن اأج���ل معاجلة 
ن���ق���اط ال�����س��ع��ف وال���رتك���ي���ز على 
ال��ق��وة وغ��ريه��ا يف املجالت  ن��ق��اط 

الفنية«.
الت��ف��اق على  ومت خ��ال الجتماع 
ت�سكيل فريق عمل مكون من كوادر 
وطنية باأندية دبي وبع�ش اخلراء 

اإىل الحت���اد  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ح��ل��ي��ني 
ويقوم  ال����ق����دم،  ل���ك���رة  ال��ف��رن�����س��ي 
التدريب  دل���ي���ل  ب����اإع����داد  ال��ف��ري��ق 
باأكادمييات اأندية دبي لكرة القدم، 
ي�سمل الدليل املراحل العمرية من 
6 اإىل 20 �سنة، وي�ستجيب الدليل 
خلا�سيات الاعب الإماراتي وبيئة 
املعايري  م���ع  ي��ت��واف��ق  ال��ع��م��ل مب���ا 
ال��ف��ن��ي، على  امل���ج���ال  ال���دول���ي���ة يف 

الفنية  الإدارات  اإع���ط���اء  ي��ت��م  اأن 
يف  املجال  بالأكادمييات  وامل��درب��ني 
ال��ت��دري��ب��ات وفًقا  ن��وع��ي��ة  حت��دي��د 
الواردة  للتدريب  العامة  للمبادئ 
الفنية  اجل���وان���ب  م���ن  ال��دل��ي��ل  يف 
والبدنية،  وال��ذه��ن��ي��ة  والتكتيكية 
�سنوية  تقييم  اآل��ي��ة  و�سع  يتم  كما 
مرحلة  ك��ل  يف  الفنية  للمكت�سبات 

عمرية ي�سملها الدليل.

ال�سيزاوي  حم���م���د  خ���ال���د  وق������دم 
م�������س���وؤول ال���ت���دق���ي���ق ال���داخ���ل���ي يف 
عن  ا  عر�سً الريا�سي  دب��ي  جمل�ش 
مبادئ احلوكمة يف جمال الريا�سة 
و�سرح النظام الذي يتم من خاله 
امل�ستوى  على  وال��رق��اب��ة  التوجيه 
الأهداف  ل�سمان حتقيق  املوؤ�س�سي 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وذل���ك م��ن خال 
واللتزامات  امل�����س��وؤول��ي��ات  حت��دي��د 

وال���ع���اق���ات م���ع ك���اف���ة الأط������راف 
املعنية ب�سفافية عر جمموعة من 
تف�سل  التي  وال��ل��وائ��ح  الإج����راءات 
الإدارة  جم��ل�����ش  م�����س��وؤول��ي��ات  ب���ني 

والإدارة التنفيذية.
احلوكمة  م��ب��ادئ  ���س��رح  وتت�سمن 
الإدارة  جم���ل�������ش  حم��������اور  ع�������دة 
والأخ����اق،  ال�سلوكيات  وجل��ان��ه��ا، 
احلوكمة  �سيا�سات  ال�سرتاتيجية، 
امل���وؤ����س�������س���ي���ة، م�������س���ارك���ة الأه�������داف 
اإدارة  وال�سفافية،  الإف�ساح  املعنية، 
والتدقيق  الم���ت���ث���ال  امل���خ���اط���ر، 
ال��داخ��ل��ي، ب��ن��اء ال���ق���درات، امل����وارد 
والهيكل  ال��ع��م��ل��ي��ات  ال���ب�������س���ري���ة، 
وامل�سوؤولية  ال�ستدامة  التنظيمي، 
الج���ت���م���اع���ي���ة، والب����ت����ك����ار، واأك�����د 
ال�سيزاوي اأن اأندية دبي و�سلت اإىل 
امل�ستوى الثاين من احلوكمة حتى 
الذي  اجل��زئ��ي،  التقييم  وه��و  الآن 
ياأتي �سمن خم�سة م�ستويات اأعاه 

التقييم املثايل.
ومت خال الجتماع مناق�سة خدمة 
قيد املدربني والكوادر الفنية باإمارة 
دبي التي اأطلقها املجل�ش والتي يتم 
من خالها ت�سجيل كافة املدربني 
وال��ك��وادر الطبية والإداري���ة �سمن 
ن����ظ����ام ال���ت�������س���ج���ي���ل الإل�����ك�����رتوين 
ا�ستعرا�ش  مت  ك���م���ا  ل��ل��م��ج��ل�����ش، 
بالاعبني  اخلا�سة  الإح�سائيات 

تو�سح  التي  دبي  باأندية  النا�سئني 
م��دى ت��ط��وره��م ومت ال��ت��اأك��ي��د على 
بتح�سني  الكفيلة  الآل��ي��ات  تفعيل 
برامج  خ���ال  م��ن  ال��اع��ب��ني  اأداء 
املحلية  وال��دورات  املتميزين  رعاية 
بني  التن�سيق  واأه��م��ي��ة  وال��دول��ي��ة، 
الأول  والفريق  الأكادميية  اإدارت��ي 
النا�سئني  ال��اع��ب��ني  اإدم����اج  ب�����س��اأن 
ومتابعة  الأوىل  ال�����ف�����رق  اإىل 
ملباريات  الأول  ال���ف���ري���ق  م������درب 
اأجل  من  وال�سباب  النا�سئني  ف��رق 
اخ��ت��ي��ار ال��اع��ب��ني ال��ق��ادري��ن على 
دور  وت��ع��زي��ز  الأول  ال��ف��ري��ق  دع���م 
الاعبني  ت��ك��وي��ن  يف  الأك���ادمي���ي���ة 
اأه��داف النادي يف  مبا يتما�سى مع 

حتقيق الإجنازات.
بطولة  ت��ن��ظ��ي��م  م��ن��اق�����س��ة  ك��م��ا مت 
القدم  لكرة  العا�سرة  الدولية  دبي 
���س��ن��ة، وب��ط��ول��ة جمل�ش   16 حت��ت 
دبي الريا�سي املدر�سية لكرة القدم 
التي �ستقام خال الفرتة من 22 
 2020 ف���راي���ر   13 اإىل  ي��ن��اي��ر 
مب�ساركة  الوطنية  دب��ي  مب��در���س��ة 
16 مدر�سة خا�سة، و�ستقوم اأندية 
املوهوبني  الاعبني  باختيار  دب��ي 
ل�سمهم  البطولة  ه��ذه  خ��ال  من 
البطولة  وتت�سمن  ف��رق��ه��م،  اإىل 
فئات 10 �سنوات، و11 �سنة، و12 

�سنة.

•• دبي -الفجر

 ينظم نادي دبي الدويل للريا�سات 
اأح���داث���ا ري��ا���س��ي��ة بحرية  ال��ب��ح��ري��ة 
حيث   2020 ع������ام  يف  م���ت���ن���وع���ة 
ال�سباقات  برنامج  النادي  ي�ستكمل 
الريا�سي  امل���و����س���م  يف  ال���ب���ح���ري���ة 
العديد  ب��اإق��ام��ة   2020-2019
البحرية  الريا�سية  الفعاليات  من 
البحرية  ال��ري��ا���س��ات  يف  امل��ت��ن��وع��ة 

الرتاثية واحلديثة 
وي�سهد �سهر يناير املقبل ا�ست�سافة 
بطولة  ج��������ولت  لأوىل  ال������ن������ادي 
املائية  للدراجات  الدولية  الإم��ارات 
وال���ت���ي ت���ق���ام حت���ت م��ظ��ل��ة الحت����اد 
ال�����دويل ل��ل�����س��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة -يو 
الإم����ارات  وب��اإ���س��راف احت���اد  ام-  اأي 
للريا�سات البحرية يوم ال�سبت 25 
ي��ن��اي��ر امل��ق��ب��ل وت��ع��ت��ر ه���ذه اجلولة 
ف���احت���ة ف��ع��ال��ي��ات الحت������اد ال����دويل 
واول اأن�سطته يف عام 2020 ح�سب 
املوؤ�س�سة  م��ن  امل��ع��ت��م��دة  ال��روزن��ام��ة 

الدولية.
وي�سبق هذه البطولة اإقامة حدثني 
النادي  ينظمهما  بحرين  ريا�سيني 
يف �سواطئ دبي الأول يومي اجلمعة 
وال�سبت 10 و11 يناير املقبل وهو  
اجلولة الأوىل من مناف�سات بطولة 
ينظمها  والتي  �سريف  للكايت  دب��ي 

بالتعاون مع جلنة الإمارات  النادي 
املاء  على  والتزحلق  �سريف  للكايت 
بطولة  من  الأوىل  اجلولة  والثاين 
تنطلق  والتي  الأ�سماك  ل�سيد  دبي 
و�سيتم  ي��ن��اي��ر   15 ال���ث���اث���اء  ي����وم 
تتويج الأبطال فيها يوم ال�سبت 18 

منه.
ف��راي��ر وحتديدا  ب��داي��ة �سهر  وم��ع 
�سينظم  م��ن��ه  الأول  ال�����س��ب��ت  ي����وم 
دبي  ب��ط��ول��ة  ج����ولت  اأوىل  ال���ن���ادي 
احلديثة  ال�سراعية  ونا�سئ  ل�سغار 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ن�����ادي دب����ي ل�����زوارق 
النادي  ينظم  ثم  )دو�سك(  ال�ساطئ 
جمريا  يف  ن�������س���ن���ا����ش  ����س���اط���ئ  ويف 
مناف�سات اجلولة الثانية من بطولة 

دبي املفتوحة للكايت �سريف.
مناف�سات  فراير  �سهر  يف  وتختتم 
ال�سراعية  ل���ل���ق���وارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة 

�سباق  ب��اإق��ام��ة  ق��دم��ا   22 امل��ح��ل��ي��ة 
املوافق  يوم اجلمعة  الثانية  اجلولة 
الثامن والع�سرين من �سهر فراير 
الريا�سات  ع�����س��اق  ي���رتق���ب  ف��ي��م��ا 
اإق���ام���ة م��ن��اف�����س��ات �سباق  ال��رتاث��ي��ة 
دبي  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة 
لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما 
وذلك يوم ال�سبت التا�سع والع�سرين 

من ال�سهر نف�سه
ويكتظ �سهر مار�ش املقبل بالأن�سطة 
مع  بالتزامن  البحرية  والفعاليات 
الدورة رقم 27 ملعر�ش دبي العاملي 

ي��ق��ام يف  2020 وال�����ذي  ل��ل��ق��وارب 
دبي  يف  اجلديدة  البحرية  الواجهة 
 14-10 هاربور خال الفرتة من 
فعاليات  �سمن  �سيقام  حيث  مار�ش 
امل���ع���ر����ش اجل����ول����ة اخل���ام�������س���ة من 
بطولة الإمارات الدولية للدراجات 
ينظمها  وال����ت����ي   2020 امل���ائ���ي���ة 

النادي.
مع  ال�سهر  هذا  يف  الفعاليات  وتبداأ 
الثانية  اجل���ول���ة  م��ن��اف�����س��ات  اإق���ام���ة 
ونا�سئ  ل�����س��غ��ار  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن 
�سواطئ  يف  احل���دي���ث���ة  ال�����س��راع��ي��ة 

7 م��ن��ه بينما  ال�����س��ب��ت  ي���وم  ج��م��ريا 
لقوارب  دب���ي  ���س��ب��اق  ظ��ه��ور  �سيكون 
التجديف احلديث )الوملبي( للمرة 
الأوىل يف روزنامة النادي  يوم 27 
م���ار����ش و���س��ي�����س��اح��ب ه����ذا احل���دث 
تنظيم بطولة لأول مرة من نوعها 
يف تخ�س�ش التجديف بو�سع واقف 

والتي �ستقام يف بحرية �سد حتا.
اأما �سهر ابريل فمن املقرر اأن ي�سهد 
ملناف�سات  النادي  تنظيم  بدايته  مع 
اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ب��ط��ول��ة دبي 
ل�سغار ونا�سئ ال�سراعية احلديثة يف 

نادي دبي لزوارق ال�ساطئ )دو�سك( 
ح��ي��ث مت��ث��ل ه����ذه اجل���ول���ة املحطة 
اخلتامية لفعاليات ال�سراع احلديث 

يف املو�سم 2020-2019.

30
ويرتقب ع�ساق الريا�سات البحرية 
مايو  اأو  اب��ري��ل  ���س��ه��ر  ال��رتاث��ي��ة يف 
رقم  الن�سخة  �سباق  اإق��ام��ة  املقبلني 
ال�سنوي  ال��ق��ف��ال  ح���دث  م���ن   30
قدما  لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 
والذي يحظى برعاية كرمية ودعم 
م�ستمر من �ساحب الفكرة وموؤ�س�ش 
ال�����س��ب��اق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
وزي����ر امل��ال��ي��ة وي��ن��ط��ل��ق م��ن جزيرة 

�سري بونعري وحتى �سواطئ دبي.

2020
مدير  القمزي  حممد  ه��زمي  وق���ال 
�سباقات  برنامج  اأن  ال�سباقات  اإدارة 
املتبقي  ال��ث��اين  الن�سف  يف  ال��ن��ادي 
-2019 ال���ري���ا����س���ي  امل���و����س���م  م���ن 

من  ال�����ع�����دي�����د  ت�������س���م���ل   2020
والتي  واملمتعة  ال�سيقة  الفعاليات 
املجتمع  ����س���رائ���ح  خم��ت��ل��ف  جت���م���ع 
وتعك�ش جمال وحيوية �سواطئ دبي 
املائية  امل�سطحات  وكذلك  البحرية 
ال�ستعداد  عام  مع  بالتزامن  وذل��ك 

للخم�سني 2020.
كل  ت�سهد  النادي  روزنامة  اأن  واأك��د 
اأن  ت�سجيل ح��دث جديد مبينا  ع��ام 
اأ���س��اف ه��ذا املو�سم �سباقني  ال��ن��ادي 
�سباق  اأول  احل����دي����ث  ل��ل��ت��ج��دي��ف 
ال��ت��ج��دي��ف احلديث  ل���ق���وارب  دب����ي 
)الوملبي( مب�ساركة نخبة املجدفني 
ال���وط���ن���ي والأن�����دي�����ة  امل���ن���ت���خ���ب  يف 
املجال  هذا  يف  املتخ�س�سة  البحرية 
وك��ذل��ك حمبي ه��ذه ال��ري��ا���س��ة من 
املقيمني على الأر�ش الطيبة وللمرة 
التجديف  ���س��ب��اق  ���س��ي��ق��ام  الأوىل 
مده�ش  م���ك���ان  ويف  واق�����ف  ب��و���س��ع 

واأو�سح  حتا.  �سد  بحرية  هو  جديد 
اأن الرنامج �سي�سهد تنظيم العديد 
ومنها  ال���رتاث���ي���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
دبي  بطولة  يف  املوؤجلني  ال�سباقني 
قدما  لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 
�ستقام  ح��ي��ث  1و2(  )اجل���ول���ت���ني 
فراير  �سهر  نهاية  الأوىل  اجلولة 
املقبل وحتديدا يف التا�سع والع�سرين 
���س��ي��ت��م حت���دي���د موعد  م���ن���ه ف��ي��م��ا 
روزنامة  ح�����س��ب  ق��ري��ب��ا   2 اجل��ول��ة 
ف��ع��ال��ي��ات ال�����س��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 
املو�سم احلايل وبالتن�سيق مع احتاد 

الإمارات للريا�سات البحرية.

القمزي: التجديف احلديث والواقف جديد امل�سابقات

فعاليات ريا�شية متنوعة لنادي دبي البحري يف 2020
كايت �سريف و�سيد الأ�سماك والدراجات املائية اأن�سطة يناير

اجتماع مثمر بني جمل�ش دبي الريا�سي ومدراء اأكادمييات كرة القدم

اإعداد دليل ا�شرت�شادي لتدريب الالعب الإماراتي باأكادمييات اأندية دبي لكرة القدم 

••  احلمرية -الفجر

نظم احتاد الإمارات للدراجات �سباح اأم�ش يف منطقة 
احلمرية باإمارة ال�سارقة ال�سباق التاأهيلي لفئة النخبة 
والأندية الإماراتية لبطولة ال�سلم للدراجات  مل�سافة 
على �سكل 6 دورات و�سارك يف ال�سباق 87  كلم    90

دراج ميثلون الأندية الإماراتية واملقيمني بالدولة
وجاءت نتائج ال�سباق على النحو التايل

دميرتي  ال���دراج  ا�ستطاع  النخبة  فئة  �سباق  فئة  يف 
امل��رك��ز الول وامل��ي��دال��ي��ة الذهبية  ال��ف��وز يف  ازددن��ك��ن 
ثانية   45 و  واح���دة  ودق��ي��ق��ة  �ساعتان  وق���دره  ب��زم��ن 
الدراج  ون��ال  ال�ساعة   - كلم   44 بلغ  �سرعة  ومبعدل 

وامليدالية  ال���ث���اين  امل���رك���ز  م��ن�����س��وري  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال��ف�����س��ي��ة  وح���از ال����دراج ع���ادل ج��ل��ول امل��رك��ز الثالث 

وامليدالية الرونزية.
طال  الن�سر  ن���ادي  دراج  ا�ستطاع  الأن��دي��ة  فئة  ويف 
الذهبية  وامليدالية  الول  امل��رك��ز  يف  ال��ف��وز  البلو�سي 
ونال دراج نادي ابوظبي عبداهلل ال�ستاد املركز الثاين 

ابوظبي  ن���ادي  م��ن  زميله  وح���از  الف�سية  وامل��ي��دال��ي��ة 
حممد املطيوعي املركز الثالث وامليدالية الرونزية 

ويف نهاية ال�سباق قام نايف جكة الأمني العام امل�ساعد 
بتحكيم  وق��ام   ، ال�سباق  الفائزين يف  بتتويج  لاحتاد 
ال�سباق احلكم العام عبداهلل احلو�سني واحلكم الثاين 

وليد ال�سام�سي واحلكم امل�ساعد

دميرتي و�شودير  بطال �شباق احلمرية للدراجات  

•• دبي-وام:

اكتمل عقد املتاأهلني للمرحلة الثانية من بطولة فزاع لليولة يف ن�سختها 
الع�سرين والن�سخة اخلام�سة ع�سرة من برنامج امليدان، وذلك بعد الإعان 
عن تاأهل كل من عي�سى حمما�ش الأحبابي وعبيد �سامل النعيمي يف احللقة 

اخلام�سة التي اأقيمت اأم�ش الول يف قلعة امليدان بالقرية العاملية يف دبي.
اأ�سفرت عن  التي  الت�سويت  اإثر عملية  اليويلني  تاأهل  الإع��ان عن  وجاء 
م��ع مفاجاأة  ب���داأت  ق��د  ب��داي��ة احللقة اخلام�سة  ..وك��ان��ت  ب��ج��دارة  فوزهما 
اأ�سعدت اجلميع مع املقدم م�سلم العامري الذي عاد جمدداً من التحكيم 
اإىل التقدمي يف هذه احللقة ال�ستثنائية ..تلتها فقرة ال�ساعر �سيف احللقة 

حممد بن حماد الكتبي، ومن ثم مناف�سة قوية بني اليويلني اللذين تاأها 
الدرمكي، ومن ثم  الكتبي ورا�سد �سلطان  �سابقة وهما عبداهلل  يف حلقات 

اأعذب الأحلان ال�سعبية مع الفنان �سالح ال�سعيد.
وانطلقت �سرارة املناف�سة يف اأوىل جولت املرحلة الثانية مع اليويل عبداهلل 
الكتبي الذي يحمل رقم الت�سويت 3 وقدم ا�ستعرا�ساً مميزاً متكن فيه من 
امليدان. ومل يدخر  اأجرا�ش قلعة  م��رات متتالية دوت معها   5 ال�ساح  فر 
اليويل را�سد �سلطان الدرمكي، املت�سابق الثاين يف احللقة، جهداً يف الأداء 
وبا�سر  املناف�سات  �ساحة  دخوله  بالفر من حلظة  بادر  اإذ  لإبهار اجلمهور، 

بالفر املتتايل 5 مرات بدون اأية اأخطاء ليقرع بعدها اأجرا�ش امليدان.
واأ�سارت �سعاد اإبراهيم دروي�ش، مدير اإدارة البطولت يف مركز حمدان بن 

حممد لإحياء الرتاث، اإىل اأهمية املرحلة املقبلة، مو�سحة اأن ت�ساعد وترية 
املناف�سات والقرتاب من املربع الذهبي زاد من حما�سة اجلمهور واليويلة 
املتناف�سني على حد �سواء، وهو ما �سهدناه اليوم يف احللقة اخلام�سة مما 
�سي�سهم يف حث اجلماهري على الت�سويت من الآن ت�سجيعاً ليويلهم املف�سل 
لكي يجتاز هذه املرحلة. وقالت اإن املرحلة الثانية تعتر حا�سمة، ويتوجب 
على املت�سابقني يف احللقات القادمة الرتكيز ب�سكل اأكر وتكثيف التدريبات 

لتقدمي عرو�ش مبهرة تنال اإعجاب اجلماهري وتليق مب�ستوى البطولة.
ويق�سي نظام امل�سابقة هذا املو�سم بتق�سيم املت�سابقني اإىل اأربع جمموعات 
من  ك��ا  ت�سم  الأوىل  املجموعة  كالتايل:  وه��ي  ال�سابقة  الأع���وام  يف  كما 
عبداهلل  وحممد  الكتبي،  بالر�سيد  عبيد  علي  اهلل  عبد  �سلطان  اليويلة: 

�سويلح  و�سالح  الكتبي،  عبيد  جمعة  علي  اهلل  وعبد  دمل���وك،  ب��ن  ح��م��دان 
العامري.

ورا�سد  عبدالرزاق عبطان،  عبدال�سام  اليويلة:  الثانية  املجموعة  وت�سم 
وخليفة  ال��درم��ك��ي،  را���س��د  �سلطان  ورا���س��د  امل��ن�����س��وري،  حرم�ش  ب��ن  �سعيد 
عبداهلل بن ركا�ش اآل علي. وتتكون املجموعة الثالثة من اليويلة: من�سور 
اأحمد احلب�سي، وجمعة  اأبو غالية، ومطر علي  اأ�سيل  الوهيبي،  بن عبيد 

عبيد �سيف بالعبد اآل علي.
اأما املجموعة الرابعة فتتكون من اليويلة: �سالح عبداحلكيم �سالح يو�سف، 
وحممد عمر حممد عبيد املهريي، وعي�سى حمما�ش علي م�سلح الحبابي، 

وعبيد �سامل حممد النعيمي.

اكتمال عقد املتاأهلني للمرحلة الثانية من بطولة فزاع لليولة
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الفجر الريا�ضي

نقطة   46 ديفي�ش  اأن��ط��وين  �سجل 
قاد بها لو�ش اأجنلي�ش ليكرز للفوز 
ع��ل��ى ���س��ي��ف��ه ف��ري��ق��ه ال�����س��اب��ق نيو 
اأورليانز بيليكانز، بينما حقق النجم 
دابل”  “تريبل  اأول  ه��اردن  جيم�ش 
روكت�ش  هيو�سنت  وق��اد  املو�سم  ه��ذا 
للفوز على �سيفه فيادلفيا �سفنتي 
ال�سلة  ك����رة  دوري  يف  ���س��ي��ك�����س��رز، 

الأمريكي للمحرتفني .
فائزا  الأوىل  امل��ب��اراة  ليكرز  واأن��ه��ى 
123-113، بينما تغلب هيو�سنت 

يف الثانية بنتيجة 108-118.
وهي املرة الثانية هذا املو�سم ي�سجل 
يف  الأق����ل  ع��ل��ى  نقطة   40 ديفي�ش 
م��واج��ه��ة ال��ف��ري��ق ال����ذي رح���ل عن 
�سمن   2019 �سيف  يف  ���س��ف��وف��ه 
بالنجم  لالتحاق  تبادلية،  �سفقة 
ق��ط��ب مدينة  ل���ي���رون ج��ي��م�����ش يف 

لو�ش اأجنلي�ش.
41 نقطة  و�سبق لديفي�ش ت�سجيل 
الفريقني يف  الأوىل بني  امل��ب��اراة  يف 
الثاين نوفمر، والتي  27 ت�سرين 
-114 بنتيجة  ليكرز  بفوز  انتهت 

.110
وكان انتقال ديفي�ش قد قابله عبور 
ال�سفة  اىل  اآخ��ري��ن  لعبني  ثاثة 
وبراندون  ب��ول  ل��ون��زو  ه��م  املقابلة، 

اإينغرام وجو�ش هارت.

العمر  م���ن  ال���ب���ال���غ  دي��ف��ي�����ش  ل��ك��ن 
ب��اأن امل��ب��اراة الأوىل  اأق��ر  عاما،   26
ا�ست�سافها  وال��ت��ي  ال��ف��ري��ق��ني،  ب��ني 
م�سريته  ب��داأ  حيث  بيليكانز  ملعب 
كانت   ،2012 ع����ام  الح���رتاف���ي���ة 
“عاطفية اأكر بالتاأكيد، لي�ش فقط 
اأي�سا  لكن  ال�سابق،  فريقي  ملواجهة 

اللعب يف تلك القاعة جمددا«.
وتابع “هذا امل�ساء اأعتقد ان زمائي 
وو�سعوين  رائ��ع��ة  فر�سا  منحوين 
ت�سجيل  اأج����ل  م���ن  رائ����ع  م��وق��ع  يف 

النقاط«.
وبنتيجة مباراة اجلمعة، عزز ليكرز 
الغربية  املنطقة  لرتتيب  �سدارته 
للعودة  خ���ال���ه  ي�����س��ع��ى  م��و���س��م  يف 
ال������دوري،  يف  ال���ك���ب���ار  م�����س��اف  اىل 
الإق�سائية  الأدوار  ع��ن  غيابه  بعد 

املا�سي. املو�سم  اأوف” يف  “باي 
مقابل  ال�28  ف��وزه  الفريق  وحقق 
الرابع  النت�سار  وه��و  هزائم،  �سبع 
�سل�سلة من  بعد  وي��اأت��ي  ل��ه،  ت��وال��ي��ا 
تلقاها  اأي�سا  متتالية  ه��زائ��م  اأرب���ع 
اأرب����ع م��ب��اري��ات خا�سها  ال��ف��ري��ق يف 
بني 17 كانون الأول دمي�سر و25 

منه.
وكان ديفي�ش اأف�سل م�سجل لليكرز، 
نقاطه،  اىل  م��ت��اب��ع��ة   13 واأ����س���اف 
ب�25  غ���ري���ن  داين  ���س��اه��م  ب��ي��ن��م��ا 

نقطة، مع 17 نقطة و15 متريرة 
حا�سمة جليم�ش.

يف امل��ق��اب��ل، ك��ان ل��ون��زو ب��ول اأف�سل 
 23 م��ع  بيليكانز  ل�سالح  م�سجل 

نقطة.
اىل ذلك، اأنهى هاردن، اأف�سل لعب 
مباراة   ،2018 ل��ع��ام  ال�����دوري  يف 

نقطة   44 م���ع  ه��ي��و���س��نت  ف��ري��ق��ه 
و11 متابعة و11 متريرة حا�سمة، 
 10( دابل”  “تريبل  اأول  حمققا 
الفئات  م���ن  ث����اث  الأق�����ل يف  ع��ل��ى 
ومانحا  امل��و���س��م،  ه��ذا  الح�سائية( 
ف��ري��ق��ه ف���وزه ال��ت��ا���س��ع يف اآخ���ر 12 

مباراة.

الرابعة  خ�سارته  فيادلفيا  وتلقى 
 10 اآخ�������ر  ت���وال���ي���ا وال�������س���اب���ع���ة يف 

مباريات.
و�سكل الربع الثاين نقطة حتول يف 
املباراة، اذ ان فيادلفيا اأنهى الأول 
لكن   ،20-27 ب��ن��ت��ي��ج��ة  م��ت��ف��وق��ا 
واأنهاه  الثاين  يف  بقوة  رد  هيو�سنت 

-40( ل�ساحله  نقطة   14 ب��ف��ارق 
على  يفر�ش ق�سبته  ان  قبل   ،)26
الفارق  ويو�سع  كامل،  ب�سكل  اللقاء 

يف الربع الثالث اىل 18 نقطة.
وتعاون هاردن وزميله كلينت كابيا 
يف  هيو�سنت  تقدم  على  احلفاظ  يف 
ال��دق��ائ��ق الأخ����رية م��ن امل���ب���اراة مع 
متكن فيادلفيا من تقلي�ش الفارق 

اىل ما دون الع�سر نقاط.
30 نقطة  واأنهى كابيا اللقاء مع 
هي الأعلى له يف م�سريته، واأ�ساف 
كان  ب��ي��ن��م��ا  حم����اول����ة،   14 اإل���ي���ه���ا 
ن�سيب زميله را�سل و�ستروك 20 
نقطة. يف املقابل، وا�سل فيادلفيا 
بعد  ب����داأت  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ئ��ة  �سل�سلته 
الفوز على ميلووكي باك�ش، مت�سدر 
و�ساحب  ال�سرقية  املنطقة  ترتيب 
اأف�سل �سجل يف الدوري هذا املو�سم، 
الأول/دي���������س����م����ر  ك����ان����ون   25 يف 
امل���ب���اراة، خ�سر  امل��ا���س��ي. وم��ن��ذ تلك 
الأربعة،  لقاءاته  �سيك�سرز  �سفنتي 
م���رت���ني بفارق  ب����اأن����ه خ�����س��ر  ع��ل��م��ا 
اأورلندو  نقطة واحدة فقط )اأم��ام 
تواليا(.  ه��ي��ت  وم���ي���ام���ي  م��اج��ي��ك 
وكان الأف�سل يف �سفوف فيادلفيا 
يف مباراة اجلمعة، لعبه الأ�سرتايل 
“تريبل  حقق  ال���ذي  �سيمونز  ب��ني 
29 نقطة و13  م��ع  دابل” ب���دوره 

اأ�ساف  بينما  نقطة،  و11  متابعة 
ال���ك���ام���ريوين ج��وي��ل اإم��ب��ي��ي��د 20 

نقطة و12 متابعة.
بو�سطن  ح�سم  ث��ان��ي��ة،  م��ب��اراة  ويف 
���س��د �سيفه  م��واج��ه��ت��ه  ���س��ل��ت��ي��ك�����ش 
-109 ب��ن��ت��ي��ج��ة  اأت���ان���ت���ا ه��وك�����ش 
دفاعي  جم���ه���ود  ب��ف�����س��ل   ،106
ال��ذي متكن  ثي�ش  دان��ي��ال  لاعبيه 
من الت�سدي ملحاولة ثاثية لرتاي 
يونغ قبل 2،7 ثانيتني من النهاية، 
ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ال��ن��ت��ي��ج��ة ت�����س��ري اىل 

تقدم بو�سطن 106-108.
ان���ه  اأع���������رف  “كنت  ث���ي�������ش  وق�������ال 
���س��ي��ح��اول م���ن خ�����ارج ال��ق��و���ش من 
لرمبا   )...( ب��امل��ب��اراة  ال��ف��وز  اأج����ل 
كان قد تفوق علي لو تقدم وحاول 
اأنه  اأعتقد  لكن  املنطقة،  داخ��ل  من 
باملباراة.  ال��ف��وز  �سلة  ت�سجيل  اأراد 

ومتكنت من الت�سدي لها«.
املركز  ���س��اح��ب  ب��و���س��ط��ن  وع���ان���ى 
الثاين يف املنطقة ال�سرقية، للتغلب 
املركز  ي��ح��ت��ل  ال�����ذي  ع��ل��ى ���س��ي��ف��ه 
ويحظى  ذات��ه��ا،  املنطقة  الأخ���ري يف 
باأ�سواأ �سجل يف الدوري هذا املو�سم 
يف  ال�28  خ�سارته  اجلمعة  )تلقى 

مباراة(.  35
الن�سف  يف  الأف�����س��ل  هوك�ش  وك���ان 
الأول من املباراة، وتقدم بفارق 18 

نقطة يف اأواخر الربع الأول، قبل ان 
يتمكن �سلتيك�ش من العودة تدريجا 
املباراة  م��ن  الأول  الن�سف  واإن��ه��اء 
ف��ق��ط )53- ب��ن��ق��ط��ت��ني  م���ت���اأخ���را 

.)55
وح��ق��ق ب��و���س��ط��ن ف����وزه ال�����س��اب��ع يف 
بف�سل  وذلك  مباريات،  ثماين  اآخر 
جايلن براون الذي �سجل 24 نقطة 
مع 10 متابعات، وغوردون هايوارد 
بينما  متابعات(،  و�ست  نقطة   18(
و�ست  ن��ق��ط��ة   14 ث��ي�����ش  اأ������س�����اف 

متابعات.
وكان يونغ الأف�سل لأتانتا مع 28 

نقطة و10 متريرات حا�سمة.
ماجيك  اأورلن�����دو  حقق  ذل���ك،  اىل 
ف�����وزا ع��ري�����س��ا ع��ل��ى م��ي��ام��ي هيت 
م���ب���اراة  يف   ،85-105 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
ب�سكل  امل�����س��ي��ف  ���س��ي��ط��رة  ���س��ه��دت 
كبري، ل�سيما يف الربع الأخري حني 
نقاط  �ست  بت�سجيل  ميامي  اكتفى 
فقط )مقابل 21(. وكان تريين�ش 
رو����ش الأف�����س��ل لأورلن����دو م��ع 25 
باتلر  ج��ي��م��ي  ���س��ج��ل  بينما  ن��ق��ط��ة، 
23 مليامي. ويف بقية املباريات، فاز 
فينيك�ش �سنز على نيويورك نيك�ش 
ترايل  وبورتاند   ،112  -  120
ب���اي���زرز ع��ل��ى وا���س��ن��ط��ن وي�����زاردز 

.103-122

يف  األون�سو  فرناندو  الإ�سباين  ياأمل 
حتقيق اإجناز تاريخي باأن ي�سبح اأول 
ب��ط��ل ع���امل ���س��اب��ق ل��ل��ف��ورم��ول واحد 
الذي  ال�سحرواي  دك��ار  ب��رايل  يفوز 
الأوىل  للمرة  ال�سعودية  ت�ست�سيفه 

بدءا من اليوم الأحد.
الأكرث  للرايل  ال�42  الن�سخة  وتقام 
�سهرة عامليا للمرة الأوىل يف اململكة، 
منظمات  ان��ت��ق��اد  اأث������ارت  خ���ط���وة  يف 
الإن�سان،  حقوق  عن  بالدفاع  معنية 
�سعودية  ا�سرتاتيجية  ظل  يف  وت��اأت��ي 
عاملية  ري��ا���س��ي��ة  اأح����داث  ل�ست�سافة 

خمتلفة.
وميتد الرايل على 12 يوما وم�سافة 
اأنحاء  خمتلف  يف  كلم   7500 نحو 
جدة  مدينة  من  انطاق  ال�سعودية، 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ر الأح���م���ر، ام���ت���دادا على 
للمملكة  ال��غ��رب��ي  ال�����س��اح��ل��ي  اخل���ط 
امل�ستقبلية،  نيوم  مدينة  اىل  و�سول 

و�سط  يف  املختلفة  ال�سحاري  وع��ر 
القدية غرب  اخلتام يف  قبل  ال��ب��اد، 

الريا�ش.
املتوج  عاما(   38( األون�سو  و�سيكون 
رينو  مع  الأوىل  للفئة  للعامل  بطا 
يف العامني 2005 و2006، واحدا 
الأحد  �سينطلقون  �سائقا   351 من 
اخلم�ش  الفئات  يف  ج��دة  مدينة  م��ن 
نارية،  دراج���ات  �ساحنات،  )���س��ي��ارات، 
والباغي  -كواد-  الرباعية  الدراجات 

املفتوحة -�سايد باي �سايد(.
و���س��ي�����س��ارك ال�����س��ائ��ق الإ����س���ب���اين يف 
منت  على  ال�����س��ي��ارات  فئة  مناف�سات 
مواطنه  م�ساعده  برفقة  “تويوتا”، 
اأن ي�سيف اىل  اآم��ا يف  م��ارك كوما، 
ال�سرعة،  �سباقات  يف  امل��ذه��ل  �سجله 
كان  ال��ذي  ال�سحراوي  ال���رايل  لقب 
اأم����ريك����ا اجل��ن��وب��ي��ة خال  ي���ق���ام يف 

الأعوام املا�سية.

وابتعد األون�سو عن �سباقات الفورمول 
وفاز   ،2018 ال��ع��ام  ب��ن��ه��اي��ة  واح����د 
ب�سباق التحمل “لومان 24 �ساعة”، 
�سباق  ل���ق���ب  ي���ح���رز  ان  يف  وي�����اأم�����ل 
الوليات  500” يف  “انديانابولي�ش 
“اندي  م��ن��اف�����س��ات  ���س��م��ن  امل���ت���ح���دة 

كار” هذا العام اأي�سا.
ال�سابقني  ال�سائقني  لعدد من  و�سبق 
يف بطولة الفورمول واحد، اأن فازوا 
برايل دكار، لكن مل يتمكن بطل عامل 

�سابق حتى الآن من حتقيق ذلك.
ويف ت�سريحات ال�سبت ع�سية انطاق 
ال���������رايل، اأك������د األ���ون�������س���و رغ���ب���ت���ه يف 
“املجنونة”  باملغامرة  “ال�ستمتاع” 
جتربة  اأول  يف  ع��ل��ي��ه��ا،  ي��ق��دم  ال��ت��ي 
وقال  ال�سفلت.  م��ن  حلبة  خ���ارج  ل��ه 
تويوتا  “�سائقو  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف 
�سيت�سابقون من اأجل الفوز، بالن�سبة 

اإيل اأريد ال�ستمتاع بهذه املغامرة«.

ب�ساأن  ج��دا  واق��ع��ي��ون  “نحن  اأ���س��اف 
اآمالنا. �سنم�سي خطوة خطوة. اأدرك 
مت��ام��ا حم���دودي���ة خ��رت��ي )يف هذا 
ياأمل  لكنه  ال�سباقات(”،  م��ن  ال��ن��وع 
املناف�سات  من  الثاين  الأ�سبوع  ببلوغ 
مراكز  يف  لأكون  اأف�سل  فر�سة  “مع 

املقدمة«.
الفرن�سي  وب��ني  بينه  األون�سو  وق��ارن 
بطا  ت���وج  ال����ذي  ل���وب  �سيبا�ستيان 
لكنه  م����رات،  ت�سع  ل��ل��رال��ي��ات  ل��ل��ع��امل 
ان����ت����زاع ل��ق��ب رايل  مل ي��ت��م��ك��ن م���ن 
اذ ح��ل ثانيا عام  ال�����س��ح��راوي،  دك���ار 
2017 وثالثا يف العام املا�سي الذي 
انتهى بتتويج القطري نا�سر العطية 

بالرايل للمرة الثالثة يف م�سريته.
وياأمل ال�سعودي زيد الراجحي يف اأن 
اأر�ش  اللقب على  يكون مناف�سا على 

باده.
ت�سريحات  يف  ال����راج����ح����ي  وق�������ال 

من  الن�سخة  ه��ذه  “�ستكون  اجلمعة 
بالن�سبة يل،  بالتاأكيد خمتلفة  داك��ار 
حما�ش  ول���دي  م�ستعد  اأن��ن��ي  اأع��ت��ق��د 
�سديد للفوز بهذا ال�سباق على اأر�ش 
وت�سجيع  ب��ح��م��ا���ش  واأ���س��ع��ر  ب�����ادي، 

جمهوري«.
اأن  ع��ل��ّي  ���س��ي��ت��ع��ني  “بالطبع  وت���اب���ع 
اأف�������س���ل م�����س��ت��وي��ات��ي حتى  اأك������ون يف 
اأحافظ على فر�سي يف الفوز اململكة 
�سا�سعة  م�ساحتها  ال�سعودية  العربية 
اأجزائها  ك��ل  اأع����رف  اأن  ميكنني  ول 
وت�����س��اري�����س��ه��ا، ول��ك��ن��ن��ي ج���ئ���ت هنا 
م��ن اأج���ل ه���دف واح����د: ال��ف��وز فقط 
اأبدى  ���س��يء غ����ريه«. م��ن ج��ه��ت��ه  ول 
بيرتهان�سل حما�سته لإقامة الرايل يف 
ال�سعودية، معترا ان ذلك “�سيفر�ش 
وتاأتي  اجلميع«.  على  جديدا  حتديا 
الأ�سهر  ال�����س��ح��راوي  ال����رايل  اإق��ام��ة 
يف الأع�����������وام اخل���م�������س���ة امل���ق���ب���ل���ة يف 

اململكة، �سمن م�سعى �سعودي لزيادة 
الن�ساطات الريا�سية، يف اإطار “روؤية 
خالها  م��ن  ت�سعى  التي   ”2030
الدخل  م�سادر  تنويع  اىل  ال��ري��ا���ش 
واحل�����د م���ن الع���ت���م���اد ع��ل��ى النفط 
العامة.  ل��اإي��رادات  رئي�سي  كم�سدر 
للريا�سة  العامة  الهيئة  رئي�ش  وقال 

الأمري عبد العزيز بن تركي الفي�سل 
بلهفٍة  نرتقب  �سابقة،  ت�سريحات  يف 
ال�سعودية  داك��������ار  رايل  ان����ط����اق 
�سياق  يف  اإي�����اه  وا���س��ع��ا   ،”2020
الوطن  بها  يفخر  التي  “الإجنازات 
ا�ستكمال  نحو  ال��واث��ق��ة  م�سريته  يف 
“�سريى  اأ�����س����اف   .»2030 روؤي������ة 

العامل عر جولته )الرايل( طبيعة 
بادنا اخلّابة، و�سحراءها الرائعة، 
اأي وقت  اأك��رث من  العامل  و�سيقرتب 
امل�سياف  امل��م��ل��ك��ة  ���س��ع��ب  م���ن  م�����س��ى 
هنا بداية تاريٍخ جديٍد لرايل داكار” 
ال����ذي اأق���ي���م ع��ل��ى م����دى ت��اري��خ��ه يف 
اإفريقيا ولحقا يف اأمريكا اجلنوبية.

تريبل دابل اأول لهاردن 

 46 نقطة لديفي�ض �شد بيليكانز يف �شلة املحرتفني 

األون�شو لإجناز تاريخي برايل دكار يف ال�شعودية 

ت���ف���وق���ت م��ن��ت��خ��ب��ات الأرج���ن���ت���ني 
بولندا  ع��ل��ى  وال���ي���اب���ان  وف��رن�����س��ا 
يف  ت��وال��ي��ا  والأوروغ������واي  وت�سيلي 
كاأ�ش  مناف�سات  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم 
امل�سرب  كرة  يف  املحرتفني  رابطة 
يف  الأوىل  ن�����س��خ��ت��ه��ا  ت���ق���ام  ال���ت���ي 

اأ�سرتاليا.
يف املواجهة الأوىل �سمن املجموعة 
الأرجنتني  خ���رج���ت  اخل���ام�������س���ة، 
على   1-2 ت�سيلي  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ة 
دييغو  لعبيها،  اأب��رز  خ�سارة  رغ��م 
عاما،   14 امل�سنف  �سفارت�سمان 
بنتيجة  ه���ورك���ا����ش  روب������رت  اأم������ام 

و3-6.  2-6  ،6-4
اجلنوبي  الأم��ريك��ي  املنتخب  لكن 
بييا على كميل  عّو�ش بفوز غيدو 
و2-6،   ،6-2  ،2-6 م��اي�����س��راك 
غونزاليز  م��اك�����س��ي��م��و  وال���ث���ن���ائ���ي 
هوركا�ش  على  مولتني  واأن��دري�����ش 
ولوبا�ش كوبوت يف مباراة الزوجي 

و4-6.  2-6
خ�سارته  بعد  �سفارت�سمان  و�سكا 
من تاأثري درجات احلرارة املرتفعة 

على اأدائه، مو�سحا “خو�ش املباراة 
بحرارة  ال��ط��ق�����ش،  ه���ذا  يف  الأوىل 
45 درجة داخل امللعب، يجعل من 
اأن تكون م�ستعدا  ال�سعوبة مبكان 

لكل نقطة«.
“جعل  احل��رارة  ارتفاع  ان  واعتر 
يف  اإيل  بالن�سبة  �سعبة  نقطة  ك��ل 

نهاية املطاف”، مقرا باأن مناف�سه 
“ا�ستحق الفوز، لعب ب�سكل اأف�سل 

مني بكثري«.
اأي�سا  تاأثري احل��رارة وا�سحا  وبدا 
جلاأ  اذ  وماي�سراك،  بييا  مباراة  يف 
املنا�سف  ا���س��ت��خ��دام  اىل  ال��اع��ب��ان 
الثلج  واأل����واح  ال��ب��ارد  ب��امل��اء  املبللة 

خال ال�سرتاحة.
ك�سر  م��ن  متكن  الأرجنتيني  لكن 
اإر�سال مناف�سه خم�ش مرات خال 
املباراة التي امتدت ل�ساعتني واأربع 
دق���ائ���ق، واأع������رب ع��ل��ى اإث���ره���ا عن 
قدمت  انني  اأعتقد  “لأنني  ر�ساه 
املجموعتني  يف  ج��دا  جيدة  مباراة 

الأوىل والثالثة«.
ببع�ش  �سعرت  الثانية،  “يف  وتابع 

التعب ب�سبب احلرارة«.
امل��ج��م��وع��ة ذات���ه���ا، يلتقي  و���س��م��ن 
النم�سا  م��ن��ت��خ��ب��ا  لح����ق  وق����ت  يف 

وكرواتيا.
حققت  ال���ث���ان���ي���ة،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
ال���ي���اب���ان ال���ت���ي ي��غ��ي��ب ع��ن��ه��ا اأب����رز 
امل�ساب،  ني�سيكوري  ك��ي  لعبيها 
ف����وزا ع��ري�����س��ا ع��ل��ى الأوروغ�������واي 

بنتيجة -3�سفر.
���س��وي��دا ع��ل��ى مارتن  وت���ف���وق غ���و 
كويفا�ش 6-3 و6-1، ويو�سيهيتو 
كويفا�ش  ب���اب���ل���و  ع���ل���ى  ن��ي�����س��ي��وك��ا 
وال���ث���ن���ائ���ي  و1-6،  -6�سفر 
ت���و����س���ي���ه���ي���دي م����ات���������س����وي وب����ني 
ماكاكان على اآرييل بيهار وبابلو 

كويفا�ش 7-6 )7-5( و4-6.
عامليا   73 امل�سنف  ني�سيوكا  وق��ال 
مقارنة  �سربات  بقوة  اأمتتع  “ل 
ب��ال��اع��ب��ني الآخ����ري����ن، ل����ذا علي 
حركة  على  اأك���ر  ب�سكل  الع��ت��م��اد 
الأوىل،  املجموعة  ويف  القدمني«. 

 1-2 بنتيجة  ف��وزا  فرن�سا  حققت 
على ت�سيلي، بف�سل فوز بونوا بري 
على نيكول�ش ياري 7-6 )7-3(، 
6-3 و6-3، وغايل مونفي�ش على 
و5-7،   3-6 غ��اري��ن  كري�ستيان 
الأمريكي  املنتخب  اك��ت��ف��ى  بينما 
الزوجي  م��ب��اراة  يف  بفوز  اجلنوبي 
بري  واأ���س��اد  و2-6.   5-7 بنتيجة 
جيل  منتخبهم  بقائد  ومونفي�ش 
امل�سنف  عاما  ال�35  اإب��ن  �سيمون، 
وجود  اأن  معترين  ع��امل��ي��ا،   55
لعب يف قيادة املنتخب يوفر قيمة 

م�سافة.
من  “كان  ���س��ي��م��ون  اإن  ب��ري  وق����ال 
امل�����س��ن��ف��ني ال��ع�����س��رة الأوائ�������ل، ول 
ي�����زال ي��ل��ع��ب. ل���دي���ه ال���ع���دي���د من 
الأم����ور لقولها ع��ن اخل�����س��م، عن 
اأم��ر جيد«. وت�ستمر  اأدائ���ي، وه��ذا 
الن�سخة الأوىل من البطولة حتى 
12 كانون الثاين/يناير، مب�ساركة 
جمموعات.  �ست  يف  منتخبا   24
ربع  اىل  منتخبات  ثمانية  وتتاأهل 

النهائي.

تفوق فرن�شي وياباين واأرجنتيني بكاأ�ض
 رابطة املحرتفني يف كرة امل�شرب

غوارديول: لهذا ال�شبب �شتونز 
لي�ض الأف�شل يف العامل!

�ستونز  ج��ون  اأن لعبه  غ��واردي��ول،  بيب  �سيتي  مان�س�سرت  م��درب  يعتقد 
اإذا ما  ميكنه اأن ي�سبح واحداً من اأف�سل املدافعني على م�ستوى العامل 

حافظ على لياقته البدنية ملدة طويلة.
مان�س�سرت  اأم���ام   2-1 الهزمية  �سيتي يف  م��ع  م��رة  اآخ��ر  �ستونز  و���س��ارك 
مباراة   12 يف  احل���ايل  امل��و���س��م  خ��ال  و���س��ارك  امل��ا���س��ي  ال�سهر  يونايتد 

فقط.
ويفرت�ش اأن يعود �ستونز )25 عاماً( اإىل ت�سكيلة فريق املدرب الإ�سباين 
الأ�سا�سية يف مواجهة بورت فيل فريق الدرجة الرابعة يف الدور الثالث 
يف  اإ�سابة  ثالث  من  تعافيه  بعد  القدم  لكرة  الإجنليزي  الحت��اد  لكاأ�ش 

الفخذ خال املو�سم احلايل.
وقال غوارديول يف موؤمتر �سحايف: لديه القدرة على القيام بذلك، لكن 
لكي ت�سبح اأف�سل مدافع عليك اللعب طوال املو�سم واأن تكون يف امللعب 
اأي��ام، ل اأعرف �سبباً لعدم قدرته على اللعب ب�سورة منتظمة  كل ثاثة 
ونحن نحاول م�ساعدته وحاولنا باأق�سى ما ن�ستطيع م�ساعدته منذ اأول 
يوم خال فرتة وجودنا هنا طوال 3 اأعوام ون�سف، نعمل كل �سيء من 

اأجله.
واأ�ساف غوارديول: الأمر يعتمد عليه، وميكنه اأن يكون واحداً من اأف�سل 

الاعبني لأنه يعرف املطلوب بدنياً وذهنياً.
الو�سط الرازيلي  �سيتي لاعتماد على لعب  اأ�سطر  �ستونز  ويف غياب 
الدفاع  قلب  مركز  يف  عاماً(   18( غار�سيا  اإيريك  وال�ساب  فرناندينيو 

خال فرتة اأعياد املياد وراأ�ش ال�سنة.
غوارديول  به  اأعجب  اأداء طيباً  بر�سلونة  اأكادميية  غار�سيا خريج  وقدم 
و�ساعد الفريق يف الفوز على �سيفيلد يونايتد واإيفرتون. وقال جوارديول: 
احلياة  ب�سرعة..  منه  يطلب  ما  كل  ي�ستوعب  وه��و  ج��داً..  ماهر  اإيريك 

فر�ش، ونحن �سعداء مبا يفعل ولقد �ساعدنا يف حلظات �سعبة. 

اأعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الأملاين لكرة القدم يف املوا�سم ال�سبعة 
املا�سية، تعاقده مع احلار�ش ال�ساب ل�سالكه األك�سندر نوبل، على ان ين�سم اىل 

�سفوفه بنهاية عقده مع فريقه يف ختام املو�سم احلايل.
ن��وي��ر )33  م��ان��وي��ل  ب��اي��رن  ع��ام��ا( على خطى ح��ار���ش  ن��وب��ل )23  وم�سى 
قبل   ،2011 العام  يف  البافاري  النادي  اىل  �سالكه  من  انتقل  ال��ذي  عاما(، 
م��رات ودوري  �سبع  البوند�سليغا  بلقب  ف��وزه  �سملت  ان يحقق م�سرية لفتة 
2014 يف مونديال الرازيل مع  2013، وكاأ�ش العامل  اأوروب��ا عام  اأبطال 

املنتخب الأملاين.
وامتنع نوبل ال�سهر املا�سي عن متديد عقده مع �سالكه، واأعلن بايرن التعاقد 

معه بانتقال حر نهاية مو�سم 2019-2020، ولفرتة خم�سة اأعوام.

وبح�سب التقارير، رف�ش نوبل عر�سا من �سالكه لتمديد عقده مقابل راتب 
�سنوي قيمته �سبعة مايني يورو، و�سيتقا�سى مع بايرن راتبا ي�سل اىل 5،5 
مايني يورو، بح�سب ما اأفادت وكالة “�سيد” املرتبطة بوكالة فران�ش بر�ش. 
وبح�سب التقارير، اأتى رف�ش احلار�ش ال�ساب لعر�ش ناديه احلايل، خلو�ش 
جتربة مع النادي الأبرز يف اأملانيا، حيث ينظر اإليه على نطاق وا�سع كخليفة 

حمتمل لنوير يف مركز حار�ش املرمى الأ�سا�سي.
عن  مطولة  ل��ف��رتات  اأبعدته  اإ���س��اب��ات  م��ن  املا�سية  الأ�سهر  يف  نوير  وع��ان��ى 
املاعب، لكنه بداأ كاأ�سا�سي يف 26 مباراة هذا املو�سم، وت�سري التقارير اإىل اأنه 
على و�سك متديد عقده لعامني مع نادي مدينة ميونيخ. وخا�ش نوبل 17 

مباراة دولية مع املنتخب الأملاين ملا دون 21 عاما.

نوبل ين�شم اإىل بايرن يف نهاية املو�شم  اإعادة ت�شكيل جمل�ض اإدارة 
�شركة الوحدة لكرة القدم

•• اأبوظبي- وام:

رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ذي��اب بن  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��در 
نادي الوحدة الريا�سي الثقايف قراراً باإعادة ت�سكيل 
 ، ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��وح��دة  ن���ادي  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�ش 
كل  وع�سوية  ال��زع��اب��ي،  علي  را���س��د  �سعادة  برئا�سة 
حممد  البا�سط  وعبد  اجلنيبي،  �سامل  عبداهلل  من 
جمعه  واحل���اي  اجلنيبي،  م�سعود  وفهد  احل��م��ادي، 

الرميثي.
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•• دبي -وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ش  اآل م��ك��ت��وم  را���س��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال������وزراء 
اأم�ش  حاكم دبي- رعاه اهلل -�سباح 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي ال�سباق الرئي�سي لكاأ�ش حممد 
ب��ن را���س��د ل��ل��ق��درة وال����ذي اأق��ي��م يف 
م��دي��ن��ة دب����ي ال���دول���ي���ة ل��ل��ق��درة يف 
فار�ساً   243 ال�سلم مب�ساركة  �سيح 
فر�سان  ن��خ��ب��ة  مي��ث��ل��ون  وف���ار����س���ة 

العامل من 46 دولة .
رئي�ش  نائب  ال�سمو  �ساحب  وك��ان 
ال����دول����ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال������وزراء 
م�سمار  ت���ف���ق���د  ق�����د  دب������ي  ح����اك����م 
مراحل  من  جانبا  و�ساهد  ال�سباق 
البطولة واطماأن علي م�ستوى اأداء 

ال�سباق  امل�ساركني يف هذا  الفر�سان 
ال��ذي يعتر من اأه��م البطولت يف 
ويرتقبها  املحلي  املو�سم  روزن��ام��ة 
النوع  ب���ه���ذا  امل��ه��ت��م��ني  ن��خ��ب��ة م���ن 

م��ن ال�����س��ب��اق��ات م��ن داخ����ل الدولة 
وخارجها .

وقد �سم املهرجان اربع �سباقات هي 
�سباق ال�سيدات، و�سباق الإ�سطبات 

اخل���ا����س���ة وال������س�����رتاك ال����ف����ردي، 
و����س���ب���اق »ج���م���ي���ل���ت���ي« ل����اأف����را�����ش، 
و�ستني  امل���ئ���ة  ال��رئ��ي�����ش  وال�������س���ب���اق 

كيلومرت .

�سعيد  ������س�����امل  ال�����ف�����ار������ش  وت���������وج 
ال�160  ���س��ب��اق  ب��ل��ق��ب  ال��ع��وي�����س��ي 
اجلواد  �سهوة  ممتطيا  كيلومرتا 
ل�سطبات  كور�سري”  “كا�ستليبار 

اإف ث����ري وم�����س��ج��ا زم��ن��ا وق����دره 
املركز  ..اأم���ا  �ساعة   06:24:00
ن�سيب  م�����ن  ك�������ان  ف����ق����د  ال�����ث�����اين 
�سبيانزون  م���ارت���ي���ن���ا  ال���ف���ار����س���ة 

ممتطية �سهوة اجلواد “منت�سر “ 
ام �سفن وم�سجلة زمنا  لإ�سطبات 
06:24:15 �ساعة واحتل  وقدره 
�سعيد احمد  الفار�ش  الثالث  املركز 

احل���رب���ي مم��ت��ط��ي��ا ���س��ه��وة اجل����واد 
ميكامي”  ل�سطبات  “لونغرون 
اف ث����ري وم�����س��ج��ا زم���ن���ا وق����دره 

�ساعة.  06:25:19
ال�سمو  �ساحب  مهرجان  ويحظي 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
للقدرة مبكانة مميزة واهتمام كبري 
�سواء على م�ستوى امل�ساركة اأو حتى 
على م�ستوى احل�سور اجلماهريي 
كما انه وبف�سل دعم �ساحب ال�سمو 
اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب 
ال�������وزراء ح���اك���م دب�����ي- رع�����اه اهلل- 
للفرو�سية و�سباقات القدرة، متيزت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
واأ�سبحت  الإجن���ازات،  من  بالكثري 
ال��دول املهتمة والداعمة  اأه��م  اأح��د 
ل���ري���ا����س���ة ����س���ب���اق���ات ال����ق����درة على 

امل�ستويني الإقليمي والعاملي .

قدم حار�ش مرمى ليفربول الإجنليزي، الدويل الرازيلي األي�سون بيكر، 
القائمة  �سمن  واأ�سبح  “الريدز”،  مع  تعاقده  منذ  مذهلة  م�ستويات 
“الرميريليغ”،  تاريخ  م��دار  على  احلرا�ش  لأعظم  التاريخية  املميزة 
لذلك رمبا بعد كل تلك الإجنازات يفكر الاعب املوهوب جدياً بالبحث 

عن حتد جديد خارج اأ�سوار “اأنفيلد«. 
 لن يرحل احلار�ش الرازيلي من ليفربول، اإل يف حالة و�سول عر�ساً 
كبرياً من ناديي ريال مدريد اأو بر�سلونة، لأن حلمه ين�سب منذ �سغره 
على حامية عرين اأحد الفريقني، لذلك من امل�ستبعد التعاقد مع اأي ناد 

اإجنليزي اآخر، لأنه �سيفقد احلب الكبري مع جماهري اأنفيلد.
يف  حار�ش  اأف�سل  لقب  ي�ستحق  األي�سون  ف��اإن  الإح�سائيات  لآخ��ر  ووفقاً 
الإجنليزي  ال��دوري  يف  يونايتد  �سيفيلد  لقاء  بعد  و�سل  حيث  العامل، 
ا�ستقبل  ح��ي��ث  “الرميريليغ”،  يف  ل��ي��ف��رب��ول  م��ع   50 رق���م  مل��ب��ارات��ه 

الرازيلي 27 هدفاً، بينما خرج ب�سباك نظيفة يف 26 مباراة.
وتعد بداية األي�سون اأف�سل ثالث بداية حلار�ش مرمى يف “الرميريليغ” 
باأول 50 مباراة له بالبطولة، خلف حار�ش ت�سيل�سي ال�سابق بيرت �سيك، 
الذي خرج ب�سباك نظيفة يف 33 مباراة، يليه بيبي ريينا واألي�سون بيكر 

ب�26 مباراة لكل لعب.
لعام  الذهبية  �سامبا  بجائزة  املا�سي  اخلمي�ش  اأي�����س��اً  األي�سون  وت���وج   

لعب برازيلي يف اأوروبا. لأف�سل  متنح  جائزة  وهي   ،2019
العام  ه��ذا  ك��ل اجل��وائ��ز  األ��ي�����س��ون على  ال��ف��ردي، هيمن  امل�ستوى  وع��ل��ى 
واأف�سل  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  دوري  يف  ح��ار���ش  اأف�سل  ج��ائ��زة  على  بح�سوله 
املقدمة  العامل  يف  حار�ش  واأف�سل  “فيفا”،  قبل  من  العامل  يف  حار�ش 
من فران�ش فوتبول، واأف�سل حار�ش يف كوبا اأمريكا، واأف�سل حار�ش يف 

“الرميريليغ«.
لأنه  الآن،  الرحيل  باإمكانه  اأ�سبح  األي�سون  اأن  توؤكد  الأل��ق��اب  تلك  كل 
ح�سل على كل ما يحلم به مع ليفربول، لذلك رمبا اإذا �ساهم مع فريقه 
بح�سد لقب الدوري الإجنليزي، يفكر يف مريكاتو �سيف 2020 بحزم 

حقائبه للتوجه اإىل حتقيق حلم جديد. 

هل حان الوقت لرحيل 
األي�شون عن ليفربول؟

من  ع�سرة  الثامنة  املرحلة  عناوين  اأب��رز  ميان،  اإىل  اإبراهيموفيت�ش  زلت��ان  ال�سويدي  املخ�سرم  ع��ودة  �ستكون 
الدوري الإيطايل لكرة القدم التي تنطلق اليوم الأحد، وتتوا�سل فيها املناف�سة بني املت�سدر اإنرت وحامل اللقب 

يوفنتو�ش.
و�سيعود املهاجم البالغ من العمر 38 عاما، اىل اأر�ش ملعب �سان �سريو عندما ي�ست�سيف فريقه �سمبدوريا الإثنني، 
يوفنتو�ش  ي�ست�سيف  بينما  املا�سيني،  املو�سمني  و�سيف  نابويل  وم�سيفه  اإن��رت  بني  مرتقبة  مباراة  ي�سهد  يوم  يف 

تورينو. مدينة  كالياري على ملعبه “األيانز �ستاديوم” يف 
ملو�سمني بني  األوانه  دافع عن  الذي  بالفريق  اىل مدينة ميانو، ملتحقا  الأ�سبوع  اإبراهيموفيت�ش هذا  وعاد 

العامني 2010 و2012، و�ساهم باإحرازه لقبه الأخري يف “�سريي اأ” عام 2011.
ويبدو فريق املدرب �ستيفانو بيويل باأم�ّش احلاجة اىل خدمات املهاجم الذي تنقل بني اأبرز اأندية 

كرة القدم الأوروب��ي��ة، اذ يقبع حاليا يف املركز احل��ادي ع�سر يف ترتيب ال��دوري بعد �سل�سلة من 
الأول-اأكتوبر  ت�سرين  يف  من�سبه  جامباولو  ماركو  ال�سابق  مدربه  كلفت  التي  ال�سيئة  النتائج 

املا�سي.
ومل يعرف ميان، املتوج بطا لإيطاليا 18 مرة واأوروبا �سبع مرات، طعم الفوز �سوى مرتني 
يف اآخر �سبع مباريات له يف “�سريي اأ”، وتلقى يف املرحلة الأخرية قبل العطلة ال�ستوية، خ�سارة 

قا�سية اأمام م�سيفه اأتالنتا بخما�سية نظيفة، كانت الأ�سواأ له يف الدوري منذ نحو عقدين من 
الزمن.

كما يعاين ميان هجوميا، اذ اكتفى بت�سجيل 16 هدفا يف 17 مباراة، اأي اأقل ب�20 هدفا من 
غرميه يف املدينة اإنرت ميان.

ويدرك زلتان الذي �سريتدي القمي�ش الرقم 21 حتى نهاية املو�سم احلايل مع 
خيار متديد التعاقد لعام اإ�سايف، عبء امل�سوؤولية امللقاة على عاتقه، وهو 

اأعرب عن ذلك ب�سكل �سريح يف تقدميه الر�سمي اجلمعة.
الأدرينالني قد  اآخ��ر جرعة من  اىل  “اأتطلع  ال�سابق  ال��دويل  وق��ال 
التحدي”،  اىل  ال  التطلع  ميكن  ل  �سني  يف  ل��دي.  متبقية  تكون 

اأ�ستطيع تقدمي �سيء  اأزال  “املجيء اىل هنا يعني انني ل  متابعا 
ما«.

وتابع “اأنا جاهز واآمل يف اللعب مبا�سرة”، م�سيفا “اأنا م�ستعد 
اأنا  ولهذا  امللعب  اأر�سية  على  الأم���ور  حت�سني  علينا  يتعني 

هنا«.
واأكد “اأعرف ما علي القيام به. زلتان ل يزال موجودا«.
ويف امل��و���س��م��ني ال��ل��ذي��ن اأم�����س��اه��م��ا م��ع ال��ف��ري��ق، خا�ش 

هدفا.   42 خالها  �سجل  مباراة   61 ابراهيموفيت�ش 
وه���و ب���ات لع��ب��ا ح���را م��ن��ذ م��غ��ادرت��ه ل��و���ش اأجنيل�ش 
الثاين/نوفمر  ت�����س��ري��ن  يف  الأم���ريك���ي  غ��الك�����س��ي 

امل��ا���س��ي، ب��ع��دم��ا ان�����س��م اإل��ي��ه يف اآذار/م����ار�����ش 2018 
و�سجل معه 52 هدفا يف 56 مباراة.

املو�سم، حقق  الإيطايل هذا  ال��دوري  17 مرحلة من  ويف 
ميان �ستة انت�سارات وثاثة تعادلت وثماين هزائم اأق�ساها 

يف املرحلة املا�سية.

لكن مدير الكرة يف النادي، الكرواتي زفونومري بوبان، حّذر من اأنه لن يكون مبقدور ابراهميوفيت�ش مبفرده انقاذ 
ميان. واأو�سح “ل ميكن ان نن�سى اخل�سارة غري املقبولة واملخيفة اأمام اأتالنتا لكن ل ميكن ان نختبئ خلف كتفي 
زلتان ابراهيموفيت�ش ناأمل يف اأن تتغري المور خال املو�سم ونحن متفائلون بالتاأثري الذي �سيجلبه للفريق لكننا 

يف حاجة اىل النتائج«.
اأع��وام، ل�سيما بف�سل مدربه  ويف مقابل معاناة ميان، يبدو القطب الثاين للمدينة اإنرت يف اأف�سل اأحواله منذ 

اجلديد اأنطونيو كونتي، واأداء لعبني مثل البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لوتارو مارتينيز.
املوا�سم  يف  ال���دوري  بطل  يوفنتو�ش  عن  فقط  الأه���داف  وب��ف��ارق  نقطة،   42 بر�سيد  الرتتيب  اإن��رت  ويت�سدر 

الثمانية املا�سية.
ويبحث اإنرت عن فوز طال انتظاره على ملعب �سان باولو التابع لنابويل، حيث يعود تفوقه الأخري 
اىل ت�سرين الأول/اأكتوبر 1997 )فاز -2�سفر يف الدوري(. يف املقابل، �سيكون امل�سيف على موعد 
املا�سي  ال�سهر  من�سبه  من  اأقيل  ال��ذي  اأن�سيلوتي  كارلو  بديل  غاتوزو،  جينارو  مدربه  مع  جديد 

وانتقل اىل اإيفرتون الإنكليزي، بعد تراجع نتائج الفريق حمليا.
لغاتوزو.  م��ب��اراة  اأول  يف   1-2 �سا�سوولو  م�سيفه  على  املا�سية  املرحلة  يف  ال��ف��وز  ن��اب��ويل  وحقق 
الثامن يف  املركز  ال��دوري، حيث يحتل حاليا  الأول لنابويل يف ت�سع مباريات يف  الفوز  وك��ان هذا 

الرتتيب.
وقال مدافع نابويل الرتغايل ماريو روي اإن اإنرت املتوج بلقب الدوري 18 مرة اآخرها عام 2010، 
اإ�سراف كونتي �سيجعلنا نعاين، لكننا  اإ�سايف يف  املا�سية لكنه حت�سن ب�سكل  الأع��وام  يف  قويا  “كان 

م�ستعدون«.
ويف حني ياأمل اإنرت بك�سر هيمنة يوفنتو�ش، �سيكون الأخري بقيادة مدربه اجلديد 
اأي�سا ماوريت�سيو �ساري، على موعد مع موا�سلة ال�سعي للقب تا�سع تواليا، 

بعد خ�سارته مباراة كاأ�ش ال�سوبر �سد لت�سيو 1-3 يف ال�سعودية.
الرتتيب  �ساد�ش  كالياري  ويحل فريق “ال�سيدة العجوز” �سيفا على 
للمناف�سة  يوؤهله  موقع  يف  يبدو  وال��ذي  احل��ايل،  املو�سم  ومفاجاأة 
على بطاقة لدوري اأبطال اأوروبا، اذ يبتعد بفارق �ست نقاط فقط 
عن روما الرابع، والذي ي�ست�سيف بدوره تورينو ال�سبت يف امللعب 
للعا�سمة لت�سيو  الثاين  القطب  �سيكون  الأوملبي. من جهته، 
بري�سيا  على  �سيفا  باحللول  املرحلة  افتتاح  مع  موعد  على 
الثانية(.  ال��درج��ة  اىل  الهبوط  م��راك��ز  )اأول  ع�سر  الثامن 
ويحتل الفريق الأزرق املركز الثالث يف الرتتيب، بفارق �ست 
نقاط خلف يوفنتو�ش، وله مباراة موؤجلة مع �سيفه فريونا.

ويقدم لت�سيو اأداء لفتا يف الآونة الأخرية، اذ يدخل مباراة 
باأنه  ال��دوري، علما  التا�سع تواليا يف  الغد باحثا عن ف��وزه 
اأمام  اأ” منذ �سقوطه  “�سريي  مل يعرف طعم اخل�سارة يف 
اإنرت بهدف نظيف يف اأيلول/�سبتمر املا�سي. وبات الفريق 
اأول طرف يف الدوري يتمكن من ت�سجيل هدفني على الأقل 
اأي�سا  املرحلة  وت�سهد   .1948 ال��ع��ام  منذ  م��ب��اراة   11 اآخ��ر  يف 
مباريات �سبال و�سيفه فريونا، وجنوى و�سا�سوولو الأحد، وبولونيا 

وفيورنتينا، اأتالنتا وبارما، وليت�سي واأودينيزي الأحد.

الإثارة تتوا�سل بني اإنرت ويوفنتو�ش

عودة زلتان تطبع املرحلة الـ18 يف الكالت�شيو

نائب رئي�ض الدولة ي�شهد بح�شور حمدان بن حممد ال�شباق الرئي�شي لكاأ�ض حممد بن را�شد للقدرة
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جمتمع االمارات

مهرجان  من  والع�سرين  اخلام�سة  بالدورة  احتفاًل 
مول  �سيتي  ف�ستيفال  دب���ي  ي��ت��ع��اون  ل��ل��ت�����س��وق،  دب���ي 
 LEGO لتنظيم اأكر مهرجان LEGO وجمموعة
اإقامته  يف ال�سرق الأو�سط. و�سيقدم املهرجان املقرر 
ال��راب��ع ع�سر م��ن مار�ش  اإىل  ي��ن��اي��ر  ال��ث��ام��ن م��ن  يف 
الأع���م���ار جت��رب��ة فريدة  ك��اف��ة  ل���ل���زوار م��ن   2020
تنا�سب جميع اأفراد الأ�سرة مع جمموعة متميزة من 
الأن�سطة الرتفيهية، بالإ�سافة اإىل اأول عر�ش تخّيل 

.LEGO Ninjago �ترفيهي ل
املتميزة  الأن�سطة  بكافة  لا�ستمتاع  ال���زوار  باإمكان 
والتي  ال�����س��ب��ع   LEGO ����س���اح���ات  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
و  LEGO Friends و   LEGO City ت�����س��م��ل: 
 LEGOو LEGO Ninjagoو LEGO Duplo
 LEGO و LEGO  Architecture و Technic
Shadow Runner و LEGO  Jungle. وحتتفي 
كل �ساحة باإحدى العامات املحبوبة وال�سهرية من 

LEGO من خال جتارب م�سلية ومثرية للزوار كبناء جم�سمات يف حجم الإن�سان 
اإطفاء وحتى منوذج لرج خليفة.  و�سيارات  الثلج  وبناء قطارات ورجل  الطبيعي 
كما �سينطلق يف الثامن من يناير يف الثامنة م�ساًء اأول عر�ش “تخيل” من نوعه 

حيث  باي  ف�ستيفال  يف   »LEGO Ninjago«�ل
�سد  النينجا  م��ع��رك��ة  م�����س��اه��دة  ل���ل���زوار  مي��ك��ن 

�سخ�سية ال�ساحرة ال�سريرة اأ�سفريا.
كليفر،  �ستيفن  ق���ال  امل��ه��رج��ان  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
م��دي��ر م���راك���ز ال��ت�����س��وق ب��دب��ي ل���دى جمموعة 
الكبرية  لاأهمية  “نظراً  ال��ع��ق��اري��ة:  الفطيم 
دبي  مهرجان  من  والع�سرين  اخلام�سة  للدورة 
الأك��ر من  اأن نقيم فعالية هي  اأردن��ا  للت�سوق، 
نوعها لاحتفال بهذه املنا�سبة. نحن على ثقة 
LEGO يف ال�سرق  اأك��ر مهرجان  اإط��اق  ب��اأن 
ل��ل��زوار حيث  تن�سى  �سيكون جتربة ل  الأو���س��ط 
�سي�سم جمموعة مميزة من الأن�سطة الرتفيهية 
 LEGO»�اإىل جانب عر�ش “تخيل” اجلديد ل
واحدة   LEGO جمموعة  وتعد   .»Ninjago

من اأ�سهر العامات التجارية يف العامل التي تاأ�سر األعابها انتباه الأطفال والكبار 
التي �سجعتنا على تنظيم  الرئي�سية  العوامل  اأحد  ال�سواء وقد كان هذا  على حد 

هذا الحتفال ال�ستثنائي يف دبي لهذه املنا�سبة«.
جمموعة  يف  الت�سويق  ق�سم  رئي�سة  بييغان�سكا،  اأور����س���ول  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم���ن 
واإفريقيا:  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة   ‘LEGO’
لقد قمنا باإبتكار ال�سبع �ساحات �سمن املهرجان 
ال����زوار م��ن خال  ب��اأم��ل ت��وط��ي��د عاقتنا م��ع 
م�ستوحاة من  وتفاعلية  مبهرة  تقدمي جت��ارب 
و�سخ�سياتها  ال�����س��ه��رية   LEGO ع���ام���ات 
املهرجان  اأن�سطة  �سممنا  �سعبية.كما  الأك���رث 
لها  م��ث��ي��ل  ل��ت��ق��دمي جت��رب��ة ل  ب�سكل ح�����س��ري 
اأعمارهم.  ك��ان��ت  مهما  ال����زوار  جميع  تنا�سب 
نينجاغو  ���س��خ�����س��ي��ات  حم��ب��و  �سي�ستمتع  ك��م��ا 
ال�سهرية بروؤية هذه ال�سخ�سيات وقد دبت فيها 
احلياة لأول مرة من خال تقنية ال�ستعرا�ش 
التي  “تخيل”  عر�ش  خ��ال  من  ال�ستثنائية 
ال��ت��ق��ن��ي��ات والتي  ت���ف���وق���ت ع���ل���ى غ���ريه���ا م����ن 

ت�ستخدم قوة النار والليزر وال�سوء.

جزيرة يا�ض ت�شتقبل العام اجلديد بخ�شومات كبرية على باقات العطالت
 ك�سفت جزيرة يا�ش، الوجهة الرتفيهية املميزة يف دولة الإمارات، عن اإطاق خ�سومات بن�سبة %30 على باقات العطات حلجوزات الإقامة يف الفنادق حتى نهاية �سهر اأكتوبر 2020. و�سيت�سنى 
لل�سياح واملقيمني يف دولة الإمارات، خال الفرتة املمتدة من 3 - 10 يناير، التخطيط امل�سبق لق�ساء اأف�سل العطات يف عام 2020 مع خ�سومات ح�سرية على باقات الإقامة �سمن جمموعة 

خمتارة من اأف�سل فنادق اجلزيرة.
ومتنح باقات العطات للزوار فر�سة خو�ش جتارب ترفيهية حائزة على جوائز مرموقة يف جزيرة يا�ش، مع 
اأكرث من 100 لعبة ومرفقاً ترفيهياً �سمن مدنها الرتفيهية ال�ستثنائية ليخو�سوا جتربة تخطف الأنفا�ش 
اأبوظبي، ويعي�سوا مغامرات مائية مليئة باملرح يف يا�ش ووتروورلد،  امل�سوقة يف عامل فرياري  مع الأفعوانيات 
وي�ستمتعوا بق�ساء اأوقات رائعة مع �سخ�سياتهم املف�سلة يف عامل وارنر براذرز اأبوظبي، الأمر الذي يجعل من 

جزيرة يا�ش الوجهة الأن�سب لق�ساء عطلة عائلية ل مثيل لها.
و�سيتمكن ع�ساق املغامرات من عي�ش جتارب ناب�سة بالأدرينالني يف )كامي اأبوظبي(، اأحدث وجهات الريا�سة 

والرتفيه يف اجلزيرة، والذي ي�سم اأكر نفق هوائي للقفز احلر واأعلى جدار ت�سلق داخلي يف العامل
وتتيح باقات العطات للزوار فر�سة الدخول املجاين اإىل �ساطئ  يا�ش لا�ستمتاع بهذا املاذ ال�ساحر والهادئ 

برماله البي�ساء ومياهه الزرقاء ال�سافية واإطالته املميزة على اأ�سجار القرم.

منت�شبات »مر�شدات ال�شارقة« ي�شتك�شفن 
احلياة الربية يف خميم »حتت �شوء القمر«

ا�ستك�سفت منت�سبات مفو�سية مر�سدات ال�سارقة، احلياة الرية واأ�سا�سيات 
التخييم، خال خميم نظمته املفو�سية بعنوان )حتت �سوء القمر(، بهدف 
متكني املنت�سبات من فهم البيئة الطبيعية وتعزيز روح املغامرة والتحدي 
والجتماعية  ال�سخ�سية  مهاراتهن  تطوير  جانب  اإىل  باأنف�سهن،  والثقة 
من  منت�سبة   100 املخيم  يف  و�ساركت  بينهن.  امل�سرتك  التعاون  وتعزيز 
الزهرات اللواتي ترتواح اأعمارهن بني  7- 11 عاماَ، واملر�سدات بني 12- 
15 عاماً، واملر�سدات املتقدمات بني 16 -18 عاماً،  واللواتي تعرفن على 
اأ�سراره الغام�سة. وخا�ست الزهرات مغامرة  العامل الطبيعي وتعمقن يف 
املتقدمات حديقة  املر�سدات واملر�سدات  املفو�سية، وزارت  التخييم يف مقر 
احليوان يف مدينة العني، وخ�سنا رحلة �سفاري، اإىل جانب جمموعة من 
وجتذيف  الطبيعية،  الأم��اك��ن  يف  وال��ت��ن��زه  كالتخييم  اجل��دي��دة  ال��ت��ج��ارب 
بالكاياك وت�سلق اجلبال وامل�سي م�سافات طويلة، وقلدت املفو�سية الفتيات 

اللواتي جنحن باإمتام املخيم �سارات »عامل الإر�ساد«.

 »طلبات« حتتفل مبو�شم الأعياد مع عمالئها 

Talaland الأوفياء من خالل احتفالية
 اأعربت »طلبات«، اأكر �سركة لتو�سيل الوجبات يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 
لاحتفال  دعوتهم  خال  من  الأوف��ي��اء،  لعمائها  تقديرها  عن  اإفريقيا، 
ال�سهر يف  اأن�سطة خارجية يف احتفالية )تاللند( هذا  مبو�سم الأعياد يف 

حديقة زعبيل.
الأعياد  الأن�سطة ل�ستقبال مو�سم  العديد من  على  الحتفالية  وا�ستملت 
باأف�سل طريقة، من �سمنها ركن الت�سوير الفوتوغرايف، وعزف املو�سيقى 
احلية، وعربات الطعام، حيث مت تقدمي املاأكولت الرائعة يف اأجواء خابة، 
الذين  عمائها  مبكافاأة  )طلبات(  وت�ستمر  باأوقاتهم.  اجلميع  لي�ستمتع 
يف  الطعام  تو�سيل  خدمة  جم��ال  يف  ال��ري��ادة  اإىل  الو�سول  على  �ساعدوها 

املنطقة، يف الوقت الذي تظهر فيه اهتمامها بهم وتقديرها لهم.
وق���ال حم��م��د ي���ل���درمي، م��دي��ر )ط��ل��ب��ات(: ن��ع��رب ع��ن ام��ت��ن��ان��ن��ا لعمائنا 
اإننا  املا�سي.  العام  خال  معنا  القوية  وعاقاتهم  ثقتهم  على  املخل�سني 
نفخر با�ست�سافة جمموعة وا�سعة من حمبي الطعام الذين ي�ستخدمون 
تطبيقنا با�ستمرار لتلبية طلباتهم من الأطعمة التي يع�سقونها، وي�سعدنا 
الأعياد معهم من خال هذه الحتفالية  الحتفال بهم ل�ستقبال مو�سم 
مرحة  اأج����واء  يف  ب��ه��م  لتجمعنا  ال��ط��ل��ق  ال��ه��واء  يف  بتنظيمها  قمنا  ال��ت��ي 

و�سعيدة.

تعيني اأبي�شك بانديتا مديرا م�شاعدا لإدارة 
املبيعات يف فندق جراند ميلينيوم اخلليج التجاري

م��ي��ل��ي��ن��ي��وم اخلليج  اأع���ل���ن ج���ران���د 
يف  جنوم  اخلم�ش  فندق  التجاري، 
اأبي�سك  مرا�سي درايف، عن تعيني 
لإدارة  م�����س��اع��دا  م���دي���را  ب��ان��دي��ت��ا 

املبيعات يف الفندق.
�سابقا  عمل  ال��ذي  اأبي�سك  ميتلك 
دب��ي خرة  ت��اون  داون  �سوفيتل  يف 
قطاع  يف  ع����ام����ا   12 ع����ن  ت����زي����د 
تطوير  على  و�سيعمل  ال�سيافة، 
لتعزيز  امل��ب��ي��ع��ات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
التجارية  الإنتاجية  وزي��ادة  النمو 
اخلليج  م���ي���ل���ي���ن���ي���وم  ج�����ران�����د  يف 

التجاري. 
ب�����ع�����د ح�����������س�����ول�����ه ع�����ل�����ى درج��������ة 
ال�سرف  مرتبة  مع  البكالوريو�ش 
املعهد  م����ن  ال�����س��ي��اف��ة  اإدارة  يف 
ال�����دويل ل��ل��درا���س��ات امل��ت��ق��دم��ة يف 
املهنية  حياته  اأبي�سك  ب��داأ  الهند، 
ب���ازا جورجاون  يف ف��ن��دق ك���راون 
بالهند ليعمل بعد ذلك يف العديد 
لعامات  ال��ت��اب��ع��ة  ال���ف���ن���ادق  م���ن 
جتارية ب��ارزة مثل اآي تي �سي، اآي 

ات�ش جي، اأوبروي دبي وغريها.

مركز �شحارى يطلق حملته 
الرتويجية لـ »ربيع 2020«

الرائدة  الوجهة  ب�سعادة عمائه، يقدم مركز �سحارى،  التزامه  اإط��ار   يف 
لربيع  الرتويجية  حملته  ال�سارقة،  يف  الطعام  وتناول  والرتفيه  للت�سوق 
 « ط���راز  م��ن  ب�سيارتني  املحظوظني  ال��ف��ائ��زي��ن  �ستكافئ  وال��ت��ي   ،2020
األف   150 قدرها  اإجمالية  بقيمة  �سرائية  ق�سيمة    60 و   »BMW Z4

درهم، عند ال�سراء مببلغ 200 درهم كحد اأدنى.
دي�سمر   25 الفرتة من  دره��م خال   200 اإنفاق  يتعني على كل عميل 
2019 وحتى 13 فراير 2020 يف اأي من املحات التجارية املوجودة 
يف مركز �سحارى، وتقدمي فواتريهم اأو اإي�سالت الدفع يف مكاتب خدمة 
العماء، للدخول يف ال�سحب، ليحظى بفر�سة الفوز بواحدة من ال�سيارتني 
من طراز » BMW Z4«، اأو ق�سائم امل�سرتيات التي يبلغ اإجمايل قيمتها 

150 األف درهم من )فريو مودا( و )جاك اآند جونز(.

�شن�شري فاينان�شال حتتفل بعيدها 
الثالثني بتنظيم حفلها اخلريي ال�شنوي 
ال�سركات  اإح���دى  فاينان�سال  �سن�سري  احتفلت 
الإمارات  يف  املالية  اخل��دم��ات  �سوق  يف  ال��رائ��دة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مب����رور 30 ع��اًم��ا ع��ل��ى بدء 
عملها يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وذلك 
لل�سحة  ال�����س��ن��وي  اخل����ريي  حفلها  خ���ال  م��ن 
ان��ط��اًق��ا من   ،)HWH( وال�����س��ع��ادة وال����رثوة 

على  الهدايا  من  جمموعة   300 فاينان�سال  �سن�سري  وزعت  حيث  املجتمعية.   بامل�سوؤولية  الوثيق  التزامها 
العمال يف 30 دي�سمر 2019. جاء ذلك بالتعاون مع �سمارت ليف، وهي منظمة غري ربحية تعمل يف دولة 
الإمارات من اأجل حت�سني حياة العمال. اأكد احلفل اخلريي على التزام ال�سركة بامل�سوؤولية املجتمعية يف ظل 
الإمارات  العاملي ل�سكان دولة  املالية ذات الطراز  النجاح يف تقدمي اخلدمات  30 عاًما من  احتفالها مبرور 

العربية املتحدة.

دبي ف�شتيفال �شيتي مول ي�شتعد ل�شت�شافة اأ�شخم مهرجان LEGO يف ال�شرق الأو�شط

عرو�ض الألعاب النارية تزّين �شماء املدينة كل ليلة خالل مهرجان دبي للت�شّوق

الوحدة مول يوفر الإثارة ملت�شوقيه مع ديكورات 
الأجواء ال�شتوية امل�شتوحاة من الع�شر اجلليدي

ميكن لزوار الوحدة مول ال�ستمتاع باأجواء ال�ستاء اجلليدي التي تعيدهم 
اإىل حقبة الع�سور اجلليدية، مع ا�ستمتاعهم بالن�سطة الرتفيهية املقدمة 
لاأطفال والكبار خال مو�سم الأعياد، حيث �سيتم تركيب ديكورات الع�سر 

اجلليدي يف املول حتى يوم 20 يناير 2020.
وبهذه املنا�سبة؛ �سرح ال�سيد: نافانيث �سودهاكاران، مدير عام الوحدة مول، 
قائا: ميكن للمقيمني والزوار الذين يق�سون العطات معنا يف الوحدة 
وتناول  بالتجزئة  بالبيع  اخلا�سة  اخليارات  من  بالعديد  ال�ستمتاع  مول 
تقدمي  مع  �سعيداً  اإحتفالياً  مو�سماً  للجميع  نتمنى  و  والرتفيه؛  الطعام 

املزيد من العرو�ش الرتويجية لهم خال ا�ستقبالهم للعام اجلديد.

وال��ت��ق��ن��ي��ات املُ��ب��ت��ك��رة ل�����س��ي��وف كا 
الفندقني.

دبي  “العنوان  ف��ن��دق  ُي���رّح���ب  ك��م��ا 
عثمان  ب���ال�������س���ي���د  اأي���������س����اً  مول” 
ب��ن��ج��ب��ارة  ك��م��دي��ر ج��دي��د لعمليات 
من  وي�سعى  وامل�����س��روب��ات  الأغ���ذي���ة 
ال��رائ��د اجل��دي��د يف  خ���ال من�سبه 
الإ�����س����راف ع��ل��ى م���راف���ق امل���اأك���ولت 
مكانة  ت��ر���س��ي��خ  اإىل  ال���ف���ن���دق،  يف 
التجارية واحلفاظ  العنوان  عامة 

عمليات  يف  ال��ت��م��ّي��ز  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
الذي  وامل�����س��روب��ات  الأغ���ذي���ة  اإدارة 
“فنادق  ل���ع���ام���ة  ُم�������رادف�������اً  ب������ات 
التجارية  العنوان”  وم��ن��ت��ج��ع��ات 
الذي  بنجبارة،  و�سي�سكل  املُ��ت��ف��ّردة. 
ُي���ع���ّد م���ن ال������رواد املُ��خ�����س��رم��ني يف 
ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي،دع��م��اً كبرياً 
ل���ع���ام���ة ال���ع���ن���وان ال���ت���ج���اري���ة مع 
اإن�����س��اء وتنفيذ  املُ��ت��م��ّي��زة يف  ك��ف��اءت��ه 
وامل�سروبات،  الأغذية  ا�سرتاتيجيات 

ج���ذب وا���س��ت��ق��ط��اب الأع���م���ال املُ����دّرة 
لاأرباح، ف�سًا عن مهاراته املُبدعة 
يف ع��م��ل��ي��ات ا���س��ت��ك�����س��اف الأخ���ط���اء 
خرته  م��ن  م�ستفيداً  واإ���س��اح��ه��ا، 
التي تتجاوز 10 �سنوات من العمل 

يف فندق اأرماين دبي. 
بوليفارد”  “العنوان  فندق  واأع��ل��ن 
العظيم  ع��ب��د  ال�����س��ي��د  ت��رق��ي��ة  ع���ن 
م���دي���ر  م���ن�������س���ب  اإىل  احل�������ك�������ادي 
 2016 عام  منذ  املطاعم.  عمليات 

الرائدة  خرته  احل��ك��ادي  اكت�سب   ،
واملُ��ت��م��ّي��زة يف ���س��م��ان ت��ق��دمي اأفخر 
خال  من  للذواقة  الطعام   اأطباق 
ري�ستورانت”،  “ذا  مطعم  يف  عمله 
امل�سبح بفندق  الفندق وكافيه  ردهة 
وعر م�سرية  “العنوان بوليفارد”. 
اأرقى  من  وا�سعة  جمموعة  يف  عمل 
اأرماين  الأماكن يف دبي مثل فنادق 
واملنتجعات،  ل��ل��ف��ن��ادق  و���س��ان��غ��ري��ا 
12 عاماً،  والتي امتّدت على مدى 
اك��ت�����س��ب ال��ف��ن��دق��ي املُ��ت��م��ّر���ش خرة 
مفاهيم  يف  ثاقبة  وب�سرية  متميزة 
املُختلفة يف  ال��ط��ه��ي  ف��ن��ون  وخ��ب��اي��ا 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة. كما 
ي��ف��خ��ر احل�����ك�����ادي ب�������دوره ال���رائ���د 
الفريق  من  يتجزاأ  ل  كجزء  والهام 
“اأمتو�سيفري”  افتتاح  عن  امل�سوؤول 
يف برج خليفة، املطعم الذي ي�ستهر 
امل��ع��اي��ري الراقية  ب��ت��وف��ريه لأف�����س��ل 
اإىل  بالإ�سافة  احلا�سر.  ال��وق��ت  يف 
“برن�ش  فكرة  ابتكر احلكادي  ذلك، 
“العنوان  ف���ن���دق  يف  احلديقة” 

بوليفارد« ، 

ال�ساعة  مت��ام  يف  يناير   29 الأرب��ع��اء 
9 م���������س����اًء. وت�����ق�����ّدم جم���م���وع���ة من 
ِم��را���ش عرو�ساً خّابة  اأب���رز وج��ه��ات 
مهرجان  خ����ال  ال���ن���اري���ة  ل���األ���ع���اب 
دبي للت�سّوق، حيث تقّدم )ذا بييت�ش(
واجلمعة  اخلمي�ش  ي��وم��ي  يف  عر�ساً 
 8:30 اأ���س��ب��وع يف ال�����س��اع��ة  م���ن ك���ل 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ع��ر���ش يومي  م�����س��اًء، 
من 18 حتى 22 يناير، بينما تقّدم 
وجمعة  خمي�ش  ك��ل  عر�ساً  )لم���ري( 
بالإ�سافة  م�ساًء،   9:30 ال�ساعة  يف 
 15 11 حتى  من  يومي  اإىل عر�ش 
على  دب��ي  خ��ور  زّوار  و�سيكون  يناير. 

م��وع��د م��ع ع��رو���ش الأل��ع��اب النارية 
يف  وجمعة  خمي�ش  ك��ل  )ال�����س��ي��ف(  يف 
فرتة  ط��ول  م�ساًء   10:30 ال�ساعة 

مهرجان دبي للت�سّوق.
عرو�ساً  ال���وج���ه���ات  ه����ذه  و���س��ت�����س��ه��د 
�سخمة لاألعاب النارية خال عطلة 
ال�  ل��ل��دورة  اخلتامية  الأ���س��ب��وع  نهاية 
25 للمهرجان، و�سيكون �سّكان وزّوار 
املدينة على موعد مع ثاثة عرو�ش 
يومية من اخلمي�ش 30 يناير وحتى 
ال�سبت 1 فراير، كما �سيكونون على 
م��وع��د م��ع ع��ر���ش اإ���س��ايف يف )ب���رواز 

دبي( يوم اجلمعة 31 يناير.

الهادفة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ظ����ّل  يف 
ال�سيافة  معايري  اأرق��ى  تقدمي  اإىل 
اإعمار  اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
والرتفيه  ال�سيافة  ذراع  لل�سيافة، 
العقاري  التطوير  ل�سركة  التابعة 
تعيينات  ع����ن  -اإع������م������ار،  ال���ع���امل���ي���ة 
فنادق  يف  ُم���ت���ع���ّددة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
“العنوان  و  بوليفارد”  “العنوان 
دبي مول”،التابعان ل�سل�سة “فنادق 
العامة  العنوان”  وم��ن��ت��ج��ع��ات 

التجارية الفاخرة يف دبي.  
األفي�ش  ب���رون���و  ب��ن��ج��ام��ني  ان�����س��م 
ومنتجعات  “فنادق  جمموعة  اإىل 
العنوان” مبن�سب طاهي احللويات 
“العنوان  ف��ن��دق��ي  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مول”.  دبي  و”العنوان  بوليفارد” 
خال  م��ن  اكت�سبها  غنية  وب��خ��رة 
 Demoiselle مطعم  يف  عمله 
�سيتي  يف  ال�سهري   by Galvin
األفي�ش  ال�سيف  �سُيقدم  بدبي،  ووك 
واملعجنات  احللويات  اأ�سناف  اأروع 
اإليها الذواقة، بلم�سات  التي يتطّلع 
التجريبية  بالنكهات  حتفل  مُمّيزة 

ملهرجان  الحتفالية  الأج��واء  ت�ستمر 
اخلام�سة  ب����دورت����ه  ل���ل���ت�������س���ّوق  دب�����ي 
والبهجة  ال��ف��رح  ن�سر  يف  والع�سرين 
يف خمتلف اأنحاء املدينة، وتزداد هذه 
الأج����واء ت��األ��ق��اً م��ع ع��رو���ش الألعاب 
ال��ن��اري��ة اخل��ّاب��ة ال��ت��ي ت��زّي��ن �سماء 
اأكرث  دبي  و�ست�سهد  ليلة.  كل  املدينة 
النارية من  لاألعاب  50 عر�ساً  من 
امل��ه��رج��ان، وذلك  ن��ه��اي��ة  الآن وح��ت��ى 
الت�سّوق  وج���ه���ات  اأه�����م  م���ن  ع����دد  يف 
)برواز  مثل  املدينة،  ح��ول  والرتفيه 
و)ال�سيف(،  ب��ي��ي��ت�����ش(،  و)ذا  دب�����ي(، 
و)دب��������ي ف�����س��ت��ي��ف��ال ���س��ي��ت��ي م�����ول(، 

و)لمري(، و)ذي بوينت(.
و����س���ي���زداد ب������رواز دب����ي ت���األ���ق���اً خال 
م��ه��رج��ان دب���ي ل��ل��ت�����س��ّوق م���ع عر�ش 
���س��خ��م ل���األ���ع���اب ال���ن���اري���ة ك����ل يوم 
جمعة يف ال�ساعة 7:30 م�ساًء، بينما 
�سيكون زّوار دبي ف�ستيفال �سيتي مول 
النارية  الأل��ع��اب  عرو�ش  موعد  على 
من ال�سبت 4 يناير وحتى الأربعاء 8 
يناير يف متام ال�ساعة 8 م�ساًء. ويقّدم 
عر�ساً  جمريا  نخلة  يف  بوينت(  )ذي 
وحتى  يناير   25 ال�سبت  م��ن  خا�ساً 

فنادق ومنتجعات »العنوان« ُتعلن عن تعيينات جديدة 



احرتاق قف�ض قرود.. 
وال�شبب 3 ن�شاء

كريفيلد  احل��ي��وان يف مدينة  �سب يف حديقة  ال��ذي  احل��ري��ق  بعد 
القردة،  م��ن  العديد  نفوق  يف  وت�سبب  ال�سنة  راأ����ش  ليلة  الأمل��ان��ي��ة 
وتواجه  احل��ري��ق.  يف  ت�سبنب  وابنتيها  ام���راأة  اأن  ال�سرطة  اأعلنت 

الن�ساء خطر ال�سجن خم�ش �سنوات اأو غرامة مالية.
ت�سبنب  وابنتيها  ال�ستني  يف  ام����راأة  اأن  الأمل��ان��ي��ة  ال�سرطة  اأع��ل��ن��ت 
ال��ق��رود بحديقة ح��ي��وان مدينة  ال��ذي �سب يف قف�ش  يف احل��ري��ق 
وذلك  ال��ب��اد،  غربي  و�ستفاليا  ال��راي��ن  �سمال  ولي��ة  يف  كريفيلد 
ال�سنع. وات�سلت  ال�سماء" �سينية  "فواني�ش  ا�ستخدام  من خال 
ال�سنة  راأ���ش  ليلة  يف  اأنهن  واأو�سحن  بال�سرطة  الثاث  ال�سيدات 

اأطلقن خم�سة فواني�ش من هذا النوع يف الف�ساء.
وقال رئي�ش املباحث، غريد هومبان، خال موؤمتر �سحفي اإن اأربعة 
"بدرجة  ت�سبب  اخلام�ش  اأن  اإل  �سبطها،  مت  الفواني�ش  هذه  من 
ت�سل اإىل حد اليقني" يف احلريق الذي �سب يف حديقة احليوان، 
واأدى  وبهذا "ات�سح �سبب هذا احلادث اإىل حد كبري بالن�سبة لنا". 
اإىل تدمري كلي لقف�ش القرود ونفوق العديد من قردة  احلريق 

ال�سمبانزي.
الثاثني  اأعمارهن بني  اللواتي تراوحت  الثاث،  الن�ساء  وطلبت 
و ال�ستني، هذه الفواني�ش، التي ترتفع بتاأثري احلرارة يف الف�ساء، 
عر �سبكة الإنرتنت واعتقدن -كما يقلن- اأن اإطاقها م�سموح به 
ليلة راأ�ش ال�سنة، اإل اأنها حمظورة يف جميع اأرجاء اأملانيا يف جميع 

الأوقات.

ملري�شة تعوي�شًا  دولر  ماليني   10
ح�سلت امراأة اأمريكية م�سنة من ولية كنتاكي على تعوي�ش قيمته 
داخل  ا�سفنجة  الأطباء  ترك  بعدما  اأمريكي،  دولر  مليون   10.5

ج�سمها، اأدت اإىل م�ساعفات خطرية اأهمها برت �ساقها الي�سرى. 
2011، خ�سعت كارلوين بوير�ست )65  يف مار�ش )اآذار( من عام 
�ساقيها  اإىل  ال��دم  تدفق  لتغيري  تهدف  جراحية  لعملية  ع��ام��اً(، 
مب�ست�سفى جامعة لويزفيل، اإل اأن خطئاً طبياً اأثناء العملية حول 

حياتها اإىل جحيم يف ال�سنوات اخلم�ش التالية. 
ا�ستخدم  اخل���ط���اأ،  ط��ري��ق  ع���ن  الأوردة  اأح����د  ق��ط��ع  مت  اأن  وب��ع��د 
امل��راأة بعد  اجلراحون ا�سفنجة يف جتفيف الدم وتركوها يف ج�سم 

اإنهاء العملية. 
وقد عانت بوير�ست من م�ساعفات يف اجلهاز اله�سمي ملدة خم�ش 

�سنوات ب�سبب الإ�سفنجة التي ا�ستقرت يف اأمعائها. 
لإعادة  مركز  اإىل  امل��راأة  نقلت  واإزالتها،  ال�سفنجة  اكت�ساف  واإث��ر 
ظهرت  حيث  احل��د،  ه��ذا  عند  تنته  مل  حمنتها  اأن  غري  التاأهيل، 
دموية  خ��رثة  ه��ي  البقعة  ب��اأن  وتبني  الأي�����س��ر.  كاحلها  على  بقعة 
الي�سرى  �ساقها  ب��رت  لعملية  للخ�سوع  امل���راأة  وا���س��ط��رت  خ��ط��رة، 

لإنقاذ حياتها. 
وبعد ما تعر�ست له من معاناة ا�ستمرت ل�سنوات طويلة، تقدمت 
امل�ست�سفى  م��ن  تعوي�ش  على  للح�سول  ق�سائية  ب��دع��وى  امل����راأة 
امل�سوؤول عن ماأ�ساتها، وجنحت يف احل�سول على مبلغ 10.5 دولر 

اأمريكي، وفق ما نقلت �سحيفة ديلي ميل الريطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شريحة حتت اجللد ُتنقذ مدمني املخدرات 
يعمل باحث من جامعة نورثوي�سرتن يف اإلينوي الأمريكية على تطوير عاج تكنولوجي ملواجهة جرعات الأفيون 

القاتلة، بحجم فا�سة ميكن زرعها حتت اجللد. 
وقال امل�ساهم يف الخرتاع جون روجرز: "اإنه نظام تلقائي متاماً ملواجهة الطوارئ، يقدم نوعاً �سريعاً من امل�ساعدة 
لكن دون اأي تدخل ب�سري" معتراً اأن الخرتاع لن ينهى تناول جرعات زائدة من الأفيون، ولكن هدفه احلد من 
الوفيات. وح�سلت الفكرة على منحة بقيمة 10 مايني دولر من مبادرة امل�ساعدة يف اإنهاء الدمان طويل املدى 

اخلا�سة مبعاهد ال�سحة الوطنية، والتي تهدف لو�سع حلول علمية لأزمة الأفيون. 
ومن املقرر اأن تبداأ الختبارات على احليوانات يف 2020، والتجارب ال�سريرية على الب�سر بعد 5  اأعوام.

وتعاون روجرز وزميله روبرت جرييو، الذي يعمل يف مركز الآلم بجامعة وا�سنطن مبدينة �سانت لوي�ش، لتطوير 
العديد من الأدوات الدقيقة امل�سممة ملراقبة العمليات اجل�سدية، والتدخل اإذا لزم الأمر.

ومن بني هذه الأدوات هناك ما يحفز الأع�ساب بطريقة كهربائية، ويطلق مواد كيماوية للمخ ويبطئ عمل املثانة 
الن�سطة اأكرث من الازم.

وي�سبب تناول اأي جرعة زائدة من الأفيون يف �سيق التنف�ش، وفقدان الوعي، لذلك تعمل الأداة التي طورها روجرز 
وجرييو ب�سورة تلقائية. وت�ستخدم ال�سريحة املزروعة اأ�سفل اجللد م�ساعدات ا�ست�سعار ملراقبة م�ستوى الأك�سجني 

يف الدم.
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طائرات الدرون لزراعة مليار �شجرة
اأعلنت جمموعة من العلماء يف كندا عن مبادرة جديدة ل�ستخدام طائرات 
اإطار  اأ�سجار جديدة بثمن بخ�ش وب�سرعة، يف  ال��درون بدون طيار لزراعة 

حماولة ملكافحة الآثار ال�سلبية لتغري املناخ واإزالة الغابات.
و بداأ الفريق، الذي يطلق عليه "فا�ش فور�ست"، يف اختبار اأنظمة تو�سيل 
الطائرات بدون طيار يف اأغ�سط�ش )اآب( املا�سي، من خال رحلة جتريبية 

جنحت يف زراعة 100 �سجرة.
و كانت هذه النتائج م�سجعة، لدرجة اأن التجربة و�سعت اأهدافها ل�ستخدام 
عام  بحلول  جديدة  �سجرة  مليار  ل��زراع��ة  طيار،  ب��دون  الطائرات  اأنظمة 
2028. وقال براي�ش جونز من الفريق يف مقطع فيديو جلمع الترعات 
اأقل  وي�ستعيد  �سجرة  مليار   13 ع��ام  كل  الكوكب  "يفقد  امل�سروع  ل�سالح 
رئة  �سفاء  بهدف  فور�ست  فا�ش  فريق  يف  العمل  ب��داأن��ا  لقد  ن�سفها،  من 
الكوكب". و ل حتمل الطائرات بدون طيار البذور فح�سب، بل اأي�ساً ح�سوة 
الرتبة الغنية باملواد الغذائية التي تبقي البذور املنبتة على قيد احلياة ملدة 
اأ�سهر، مما يتيح لها مت�سعاً من الوقت لتتجذر يف البيئة  اإىل ت�سعة  ت�سل 

املحلية، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الريطانية.
ب��ذرة مع ح�سوة واحدة  اإط��اق  و �ستكون كل طائرة دون طيار ق��ادرة على 
يف الثانية يف الأر�ش، و�سيتيح النظام للطيار الب�سري ت�سغيل ما ي�سل اإىل 

ع�سر طائرات بدون طيار يف وقت واحد.
ويقول الفريق اإن نظام الطائرات دون طيار ميكن اأن يزرع الأ�سجار اأ�سرع 

بع�سر مرات مما ميكن للعامل الب�سري اأن يفعله باليد وبخم�ش التكلفة.

حتذيرات من حمطات �شحن الهواتف يف املطارات
حذر خراء من منافذ ال�سحن يف املطار، والتي تزيد من احتمال اخرتاق 

هواتف امل�ستخدمني، و�سرقة بياناتهم، وح�ساباتهم امل�سرفية.
اأن يت�سبب  الأمريكية، ميكن  املتحدة  الوليات  اأمنيني يف  مل�سوؤولني  ووفقاً 
ا�ستنزاف  يف  العامل،  حول  املطارات  يف  امل�سرتكة  ال�سحن  منافذ  ا�ستخدام 
احل�ساب امل�سريف للم�ستخدمني، لأن الهاكرز ي�سيبون هذه املنافذ بالرامج 
املحامي لوك  اأو�سح  و  الع�سري".  "�سحب  با�سم  ُيعرف  احتيال  ال�سارة يف 
�سي�ساك من لو�ش اأجنلي�ش خماطر هذه العملية الحتيالية، يف فيديو على 
موقع مكتبه على الإنرتنت. وقال �سي�ساك يف الفيديو: "يحمل املخرتقون 
اأو منافذ ال�سحن، ومبجرد تو�سيل الهواتف  برجميات �سارة يف حمطات 
بها، حُتمل هذه الرامج اإىل هواتف امل�ستخدمني". وميكن لهذه الرامج 
اأو ت�سحب كلمات املرور حل�سابات الإنرتنت، واحل�سابات  اأن تقفل الهاتف، 
البنكية دون اأن ي�سعر امل�ستخدم، ويح�سل املخرتقون على هذه املعلومات يف 
غ�سون دقائق. وبدل ا�ستخدام منافذ ال� USB ل�سحن الهواتف املحمولة، 
اأو  نظامية،  �سواحن  با�ستخدام  الطاقة  منافذ  با�ستخدام  �سي�ساك  ين�سح 
حمل �سواحن حممولة خال الرحلة، ح�سب �سحيفة مريور الريطانية.

اأول اأغنية جلا�شتني 
بيرب منذ 4 اأعوام

طرح النجم العاملي  جا�ستني بير  
اأول  ع��ام��اً   25 العمر  م��ن  البالغ 
اأغنية �سينغل له منذ اأربعة اأعوام 

يوم اأم�ش.
 "yummy" وحتمل الأغنية ا�سم
وهي تعني بالعربية "لذيذ" وهي 
بالدوين  هايلي  لزوجته  تكرميا 
ال��ت��ي ع����اد ل��ه��ا ب��ع��د ان��ف�����س��ال يف 

العام املا�سي.
وكان قد قال بير ملحبيه ال�سهر 
املا�سي اإنه �سيطلق خام�ش األبوم 
له يف 2020 و�سيكون الأول منذ 
األبومه الأخري "Purpose" يف 

.2015
وبالتايل ي�ستهل بير من خال 
التي  الغناء  اإىل  ع��ودت��ه  الأغنية 
اجلديد  األ��ب��وم��ه  اإط����اق  ت�سهد 
�سل�سلة  وبطولة  بجولة  والقيام 

وثائقية هذا العام.

اأحمد ال�شبكي يك�شف حقيقة 
منع عر�ض بنات ثانوي

نفى املنتج اأحمد ال�سبكي ما تردد اأخرياً عن اعرتا�ش 
فيلمه  بعر�ش  الفنية  امل�سنفات  علي  الرقابة  جهاز 
اجلديد "بنات ثانوي"، نظراً لت�سمنه اأغنيتني ب�سوت 
الفنان حممد ال�سرنوبي املمنوع من الغناء بقرار من 
�سارة  املنتجة  مع  نزاعه  حل  حلني  املو�سيقيني  نقابة 

الطباخ ودياً اأو ق�سائياً.
وقال ال�سبكي، اإن الفيلم ل يت�سمن اأي اأغنية يف اإطار 
اأو غريه من  اأحداثه، �سواء ب�سوت حممد ال�سرنوبي 
املطربني، م�سيفاً اأن �سارة الفيلم ت�سهد وجود اأغنية 

واحدة ب�سوت مطربة �سابة، بح�سب قوله.
يف  �ُسيعر�ش  الفيلم  اأن  ثانوي"  "بنات  منتج  واأك����د 
موعده يوم 7 يناير "كانون الثاين" اجلاري، و�سيقيم 
�سينما مول  داخل  واحد  بيوم  قبلها  له  خا�ساً  عر�ساً 
"بنات  فيلم  اأك��ت��وب��ر.  م��ن  ال�����س��اد���ش  ال��ع��رب مبنطقة 
الغيطي  وم��ي  ع��و���ش  جميلة  بطولة  م��ن  ثانوي" 
وميدو  ال�سيد  وم��اي��ان  املفتي  وه���دي  مهنا  وه��ن��ادي 
عادل، من تاأليف اأمين �سامة واإخراج حممود كامل. 

طالبة جامعية ب�شن 14!     
الثانوية  امتحان  يف  الكاملة  العامة  على  ح�سولها  رغ��م 
ما  ه��وف��م��ان  م��ان��دي  اأن  اإّل  ال�14،  بعمر  اأمل��ان��ي��ا  ال��ع��ام��ة يف 
الآن  تدر�ش  "العبقرية"  الفتاة  بالتوا�سع.  تتحلى  ت��زال 
لتحقيق  بجد  وتعمل  اجلامعة  يف  والفيزياء  الريا�سيات 
اأحامها الكثرية. منذ �سهور وا�سم ماندي هوفمان تتناقله 
ا�ستطاعت  ف��ق��د  اأمل��ان��ي��ة ودول���ي���ة،  اإع����ام  م��ن و�سيلة  اأك���رث 
على  حت�سل  اأن  ب�"العبقرية"،  تو�سف  التي  الفتاة،  ه��ذه 
اأملانيا،  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  ام��ت��ح��ان  يف  الكاملة  ال��ع��ام��ة 
وتوا�سل  فقط.  عمرها  من  ع�سر  الرابعة  تتجاوز  ل  وه��ي 
�سق  عاماً،   15 العمر  الآن من  تبلغ  التي  ماندي هوفمان، 
طريقها يف التح�سيل العلمي، حيث تدر�ش حالياً يف جامعة 
هوفمان  وقالت  ال�سفلى.  �ساك�سونيا  ولي��ة  يف  براون�سفايغ 
اإن  النت�سار،  "بيلد" وا�سعة  نقلتها �سحيفة  ت�سريحات  يف 
منها  يتطلب  واح��د  اآن  يف  والفيزياء  للريا�سيات  درا�ستها 
الكثري من اجلهد والوقت. وتابعت هوفمان اأنه "يف بع�ش 
الأحيان اأ�سطر اإىل الرك�ش من اأجل اللحاق باملحا�سرات، 
لأنني اأدر�ش تخ�س�سني )الريا�سيات والفيزياء(". اأما عن 
درا�ستها يف اجلامعة مع اأ�سخا�ش اأكر �سناً منها، فاأو�سحت 
ماندي اأن ذلك ل ي�سكل اأي م�سكلة، اإذ قالت: "اأغلب النا�ش 

ل يعرفون اأنني اأ�سغر �سناً، اإذ اأنني تقريباً طالبة عادية".

يحذر من القيادة حتت تاأثري الكحول وي�شبط متلب�شا 
ولية  ج��م��ه��وري يف جمعية  اأب����رز  اإىل  الت��ه��ام  ت��وج��ي��ه  مت 
�سكر يف  وه��و يف حالة  بالقيادة  ال�سنة  راأ���ش  ليلة  نيويورك 
فقط  واح��د  اأ�سبوع  بعد  ال��ولي��ة،  من  له  ال�سادرة  ال�سيارة 
قيادة  من  املواطنني  يحذر  �سحيفة  يف  عمودا  كتابته  من 
ال�سيارات حتت تاأثري الكحول. ومت القب�ش على براين م. 
خارج  منطقة  ميثل  كانانديغوا  من  جمهوري  وهو  كولب، 
يف  "خطاأ  اأ���س��م��اه  م��ا  بعد  منزله  م��ن  ب��ال��ق��رب  روت�س�سرت، 
بعد  عنا�سرها  ا�ستدعاء  مت  اإن��ه  ال�سلطات  وقالت  احلكم". 
اأنباء عن حتطم �سيارة يف حي فيكتور قبل ال�ساعة 10:30 
م�ساء، بعد اأن �سقطت �سيارة يف حفرة.   وكان �سائق ال�سيارة 
2018 هو كولب حيث حتطمت  اأكاديا موديل  �سي  ام  جي 
ال�����س��ي��ارة اأم���ام م��ن��زل��ه، وف��ق��ا مل��ا ذك���رت وك��ال��ة "ا�سو�سييتد 
بر�ش". وقام نائب رئي�ش �سرطة مقاطعة اأونتاريو باإجراء 
الكحوليات، والتي ف�سل كولب فيها قبل  اختبارات تعاطي 
نقله اإىل ال�سجن. وقالت ال�سلطات اإن اختبار التنف�ش اأ�سار 
اإىل اأن ن�سبة الكحول يف الدم لدى كولب جتاوزت 0.08 يف 

املئة، وهو احلد القانوين للقيادة يف نيويورك.

عا�شفة ثلجية جتمد ركاب حافلة
الرو�سية،  نوريل�سك  مب��دي��ن��ة  ثلجية  عا�سفة  ت�سببت 
ال��ع��ام اجلديد  يف  لها  ي��وم عمل  اأول  يف  تعطل حافلة  يف 
وحت��ول��ت ال��رح��ل��ة اإىل جت��رب��ة م��رع��ب��ة ل��رك��اب��ه��ا الذين 
 40 مل��دة  ح��و���س��روا  بعدما  ال�سقيع،  ���س��دة  م��ن  جت��م��دوا 
دقيقة داخلها يف درجة حرارة 15 فهرنهايت )26 درجة 
�سيلزيو�ش(. وقال م�سوؤول حملي يف املدينة، اإن احلافلة 
اأن  اإىل  بالإ�سافة  دقيقة،   40 ملدة  الثلوج  ظلت عالقة يف 
بع�ش النوافذ كانت مفتوحة، عندما هبت عا�سفة ثلجية 
تغطية جميع  اإىل  اأدى  ما  ال�ساعة،  ميًا يف   65 ب�سرعة 
الركاب بالثلوج، قبل اأن يتمكنوا من احلركة مرة اأخرى، 

ح�سب ما ورد يف �سحيفة دايلي ميل الريطانية.
املمثلة �ساوير�ش رونان خالل ح�سورها مهرجان اجلوائز ال�سنوية التا�سع لالأكادميية الأ�سرتالية لفنون ال�سينما 

والتلفزيون AACTA يف لو�ش اأجنلو�ش.   ا ف ب

�شام�شونغ تطلق اأول 
تلفزيون بال اإطار 

اأول  لإط����اق  ���س��ام�����س��ون��غ  ت�ستعد 
ت���ل���ف���زي���ون ب���ال���ع���امل ب������دون اإط�����ار 
مع  مبا�سر  ب�سكل  تندمج  وب�سا�سة 

ج�سم اجلهاز.
ال�سركة،  لتقرير �سادر عن  ووفقاً 
اإطار  التلفزيون  جلهاز  يكون  ل��ن 
ال�سا�سة  اأن  ي��ع��ن��ي  مم���ا  خ���ارج���ي، 
خلفيتها،  م��ع  ب�سا�سة  �ستمتزج 
وم��ن امل��ت��وق��ع اأن يتم الإط����اق يف 

الأ�سبوع املقبل.
يتوفر  ل�����ن  ورد،  م�����ا  وب���ح�������س���ب 
بقيا�ش  للموديات  اإل  التلفزيون 
اأك��ر، وقد يدخل يف  اأو  65 بو�سة 
مرحلة الإنتاج يف فراير)�سباط( 

القادم.
مبنتجات  ي�سمى  م��ا  عك�ش  وع��ل��ى 
التي  ال�سفرية" الأخرى  "احلافة 
كانت ل تزال يف الواقع بها حواف، 
ف����اإن ه���ذا امل��ن��ت��ج ل مي��ت��ل��ك اإط����اراً 
�سام�سونغ  و�ستكون  فعلي،  ب�سكل 
ال������رائ������دة يف اإط��������اق م���ث���ل ه���ذا 

التلفزيون.
وقبل الك�سف املتوقع، اأ�سدر موقع 
4 ك���ي ف��ي��ل��م��ي الأمل������اين م���ا يزعم 
للتلفزيون،  الأوىل  ال�����س��ور  اأن��ه��ا 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ���س��ام�����س��ون��غ مل 
هذا  �ست�سدر  اأن��ه��ا  ر���س��م��ي��اً  ت��وؤك��د 

التلفزيون.
اإل اأن �سام�سونغ ن�سرت اأي�ساً دعاية 
غام�سة اإىل حد ما على تويرت يوم 
الثاثاء املا�سي، ويعتقد املراقبون 
اأنها مقدمة لاإعان الر�سمي عن 
اإطاق التلفزيون اجلديد، بح�سب 

�سحيفة ديلي ميل الريطانية.

كيف ميكن للمنا�شف اأن تتحول اإىل خطر قاتل؟
امل�����س��ارك��ة يف �سن  اأن نتعلم م��ب��داأ  م��ن اجل��ي��د 
اأ�سياء �سخ�سية  مبكرة، لكن يف احلياة هناك 
ل ت��ق��ب��ل ال����ت����داول، خ��ا���س��ة م���ا ي��ت��ع��ل��ق منها 

بالنظافة.
تبدو  قد  احلمام  من�سفة  اإن  اخل��راء  ويقول 
غري �سارة، اإل اأنها يف الواقع قد تكون مكتظة 

باجلراثيم القاتلة.
املنا�سف  يف  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  ت��ع��ي�����ش  اأن  ومي���ك���ن 
اأو حتى لأ�سهر، ب�سبب  اأي��ام  اأو  لب�سع �ساعات 
احتفاظها بالرطوبة ح�سب املادة التي �سنعت 
منها، وهذا يعني اأن تغيريها مرة واحدة على 

الأقل يف الأ�سبوع اأمر مهم للغاية.
مبكان  تعليقها  من  متاأكدا  تكون  اأن  ويجب 
مفتوح ي�ساعد على جفافها، للحد من تكاثر 
اجلراثيم، والأهم من ذلك اأن تكون املنا�سف 
���س��خ�����س��ي��ة ب��ح��ت��ة وع�����دم م�����س��ارك��ت��ه��ا م���ع اأي 
�سخ�ش، مبا يف ذلك �سريك حياتك اأو اأي فرد 

من عائلتك اأو اأحد اأ�سدقائك.
 :Doctor 4 U وتقول ديانا غال، من مركز

"املنا�سف الرطبة الدافئة هي البيئة احلا�سنة 
للجراثيم، واإذا مت ا�ستخدامها مرارا وتكرارا 
من قبل اأ�سخا�ش خمتلفني، فقد ل تتاح لها 
للبكترييا  ي�سمح  ما  متاما،  لتجف  الفر�سة 

بالنمو".
واأو�سحت اأن اأكر املخاوف تكمن يف اإمكانية 
القولونية،  الإ�سريكية  بالبكترييا  الإ�سابة 
اأن يكون خطريا  بها ميكن  الت�سمم  اأن  حيث 
لدرجة اأنها قد تهدد احلياة يف ظروف معينة، 
امل�سالك  ال��ت��ه��اب��ات يف  ت�����س��ب��ب  ق���د  اأن���ه���ا  ك��م��ا 

البولية مثل التهاب املثانة.
اأي�سا  ال��ع��ن��ق��ودي��ة  امل���ك���ورات  وت��ع��ت��ر ع����دوى 
النتقال  ميكنها  حيث  اآخ���ر،  حقيقيا  خطرا 
تعر�ش  اإذا  الب�سري  اجل�سم  اإىل  املنا�سف  من 
ت�������وؤدي هذه  وق�����د  اجل��������روح،  م����ن  ن�����وع  لأي 
تعرف  خ��ط��رية  ع���دوى  اإىل  اأي�����س��ا  البكترييا 
املقاومة  الذهبية  العنقودية  امل��ك��ورات  با�سم 
على  وال��ع�����س��ي��ة   ،)MRSA( للميثي�سيلني 

امل�سادات احليوية.

اإلغاء �شجن �شمية 
اخل�شاب 3 اأعوام

اأعوام،   3 اخل�ساب  �سمية  ب�سجن  حكماً  م�سرية  حمكمة  األغت 
اأم�ش ال�سبت، لإ�سدارها �سيك با ر�سيد مبليون جنيه م�سري 

لفائدة طليقها اأحمد �سعد. 
وجاء احلكم بعد �سداد اخل�ساب للمبلغ ب�سيك م�سريف مقبول 
نوفمر   2 ب�سجنها يف  لإل��غ��اء احلكم  املحكمة  دف��ع  ما  ال��دف��ع، 

الثاين" املا�سي. "ت�سرين 
اجلديدة  اأغنيتها  ت�سوير  من  انتهت  اخل�ساب  �سمية  اأن  يذكر 
"عربية اأنا" يف �سوريا، منذ اأيام، حتت اإدارة املخرجة اللبنانية 

رانديل قديح.


