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حممد بن را�شد يعتمد تعديالت قانون التوظيف 
واللوائح التنظيمية ذات ال�شلة ملركز دبي املايل العاملي

•• دبي-وام:

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء رعاه �هلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي، 
�ملايل  دب��ي  ملركز   2020 ل�شنة   4 رق��م  �لتوظيف  ق��ان��ون  تعديالت 
�لعاملي. وت�شم �لتعديالت على قانون �لتوظيف يف �ملركز، ��شتبد�ل 
�لعام  �ملركز يف  تاأ�شي�س  به منذ  �ملعمول  نهاية �خلدمة  نظام مكافاأة 
2004، بربنامج تقاعد جديد خلطة مدخر�ت �ملوظفني يف مكان 
�لعمل يف مركز دبي �ملايل �لعاملي. ومن �ملقرر �أن يبد�أ �لعمل بالقانون 
�جلديد �عتبار�ً من 1 فرب�ير 2020، حيث �شيقوم �أ�شحاب �لعمل 
ب�شكل  �مل���د�رة  �مل��دخ��ر�ت  خلطة  �إلز�مية  �شهرية  م�شاهمات  بتقدمي 
ل �خلطة �جلديدة حَمل نظام مكافاأة نهاية  منّظم ومتخ�ش�س. وحتِّ
�خلدمة للموظفني، و�لذي يتما�شى حالياً مع �لأنظمة �ملعمول بها 

يف باقي �أنحاء دولة �لإمار�ت.                       )�لتفا�شيل �س3(

الرئي�س داين فور : الإمارات متول وت�شرف على اإن�شاء مركز تاأهيل يف �شي�شيل
•• اأبوظبي-وام:

�لوطني  �ملركز  �م�س  �شي�شيل  جمهورية  رئي�س  ف��ور  د�ين  فخامة  ز�ر 
للتاأهيل للتعرف على �أن�شطة وخدمات �ملركز �لهادفة �ىل توعية �أفر�د 

�ملجتمع من �أخطار �لدمان وعالج وتاأهيل مر�شى �لدمان.
�شامل  حممد  ���ش��ع��ادة  ل��ه  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  فخامته  ��شتقبال  يف  وك���ان 
�لغافري  �لدكتور حمد  و�شعادة  �ملركز  �د�رة  رئي�س جمل�س  �لظاهري 

مدير عام �ملركز.
وقام فخامة رئي�س جمهورية �شي�شيل بجولة يف �أهم �أق�شام �ملركز مبديا 
�عجابه بالرب�مج �ملتطورة لعادة تاأهيل �ملر�شى ودجمهم يف �ملجتمع.
)�لتفا�شيل �س11(
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التقى رئي�س مايل وزار معر�س القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل وتراأ�س االجتماع الثاين ملجل�س دبي 
حممد بن را�شد يطلق منطقة لالقت�شاد اجلديد و�شندوقا مبليار 
درهم ويوجه باإن�شاء 50 مكتبا ترويجيا لدبي يف القارات اخلم�س

•• اأبوظبي-وام: 

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
رعاه �هلل على هام�س زيارته ملعر�س �لقمة �لعاملية لطاقة 
�لرئي�س  فخامة  �م�س  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف  �مل�شتقبل 

�إبر�هيم بوبكر كيتا رئي�س جمهورية مايل �ل�شديقة.
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر  �أخ���رى  جهة  م��ن 

ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل �أم�س معر�س �لقمة �لعاملية لطاقة 

�مل�شتقبل �أحد فعاليات �أ�شبوع �أبوظبي لالإ�شتد�مة.
�ىل ذلك �أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم �أثناء تروؤ�شه �لجتماع �لثاين ملجل�س دبي م�شروع 
حي دبي للم�شتقبل، عرب ربط �أبر�ج �لإمار�ت مع مركز 

دبي �لتجاري �لعاملي ومركز دبي �ملايل �لعاملي.
)�لتفا�شيل �س3-2(
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حممد بن ر��شد خالل لقائه رئي�س مايل  )و�م(

�مل�شري خليفة حفرت ي�شتند �ىل �شعبية كبرية بني �ملو�طنني �لليبيني 

حممد بن زايد يبحث مع وزير الطاقة 
ال�شعودي العالقات الأخوية بني البلدين

•• اأبوظبي -وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
للقو�ت �مل�شلحة �أم�س.. �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري 
عبد�لعزيز بن �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود وزير 
�لطاقة يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة، �لذي 

يح�شر فعاليات �أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة 2020. 
وتناول �للقاء �لعالقات �لأخوية بني دولة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة، يف 
�إ�شافة  �لطاقة  جم��ال  يف  خا�شة  �مل��ج��الت  خمتلف 
حمل  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �لق�شايا  م��ن  ع��دد  �إىل 

�لهتمام �مل�شرتك بني �لبلدين �ل�شقيقني.
)�لتفا�شيل �س4(

حممد بن ز�يد خالل لقائه وزير �لطاقة �ل�شعودي   )و�م(

برلني ت�ست�سيف موؤمترًا دوليًا حول ليبيا االأحد 

حفرت ي�شرتط حل امللي�شيات قبل توقيع وقف اإطالق النار
تظاهرات وقطع طرق رئي�سية يف لبنان

عون: عراقيل حالت دون ت�شكيل احلكومة
•• بريوت-اأ ف ب

�لثالثاء يف  �أم�س  �ل�شو�رع  �إىل  �ملتظاهرون جمدد�ً  عاد 
على تعّث ت�شكيل  �للبنانية �حتجاجاً  �ملناطق  عدد من 
�لأزم��ة �لقت�شادية و�ملالية، بعد  حكومة و�زدي��اد ح��ّدة 
�أ�شهر من �نطالق تظاهر�ت غري م�شبوقة �شد  ثالثة 

�لطبقة �ل�شيا�شية.
�لتظاهر�ت  ب����ارزة يف  ن��ا���ش��ط��ون وجم��م��وع��ات  وت����د�ول 
دعو�ت للتحرك يف �أ�شبوع �لغ�شب، و�ىل تنظيم م�شري�ت 
و�جلامعات،  �مل��د�ر���س  وم�شاركة  �ل��ط��رق  وقطع  �شّيارة 
ح�شان  �ملكلف  �حلكومة  رئي�س  م��ن��زل  �أم���ام  و�لتظاهر 
بت�شكيل  �شهر  نحو  قبل  تكليفه  منذ  تعّهد  �ل��ذي  دي��اب 

حكومة �خت�شا�شيني.
حميط  يف  رئي�شية  ط��رق  قطع  �إىل  �ملتظاهرون  وعمد 
�مل�شتعلة  ب������الإط������ار�ت  �مل���ن���اط���ق  م����ن  وع������دد  ب������ريوت 
خانقة  �شري  بزحمة  ت�شبب  ما  �لنفايات،  وم�شتوعبات 
وف���ق م��ا �أف����اد م�����ش��ورو وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س. وجتّمع 
ع�شر�ت �ل�شبان �أمام �لبنك �ملركزي يف بريوت وفروعه 
يف �ملناطق و�شط ��شتنفار �أمني، مرددين هتافات مناوئة 
�شحب  على  تفر�شها  �لتي  �مل�شددة  و�لقيود  للم�شارف 

�لأمو�ل.
حملة  يف  ع��ام��اً(   47( يو�شف  ليلى  �ملتظاهرة  وق��ال��ت 
�شبان يقطعون  ك��ان  بينما  ب��ريوت،  ق��رب  �ل�شباك  ف��رن 
مل  لأننا  �لطرق  قطع  �شنعاود  بر�س  لفر�ن�س  �لطريق 

نعد نقوى على �لتحّمل �أكث.
و�أ�شافت ما جننيه )من �ملال( ل يكفينا ل�شر�ء حاجات 
�ل��ب��الد منذ  �قت�شادية يف  �أزم���ة  �أ���ش��و�أ  �مل��ن��زل يف خ�شم 

�نتهاء �حلرب �لأهلية )1990-1975(.
جزء�ً  �أو  وظ��ائ��ف��ه��م  �للبنانيني  �آلف  ع�����ش��ر�ت  وخ�����ش��ر 
وي�شكو  �لأخ���رية.  �لثالثة  �لأ�شهر  خ��الل  رو�تبهم  من 

�رتفاع  مقابل  �ل�شر�ئية  قدرتهم  تقل�س  من  �ملو�طنون 
�لأ�شعار وعجزهم عن ت�شديد �لتز�ماتهم �ملالية.

وتقرتب �للرية �للبنانية من خ�شارة نحو ن�شف قيمتها 
عملياً. ففيما ل يز�ل �شعر �ل�شرف �لر�شمي مثبتاً على 
�ل��دولر عتبة  لم�س  �ل��دولر،  مقابل  ل��ري�ت   1507
�مل�شارف  وتفر�س  �مل��و�زي��ة.  �ل�شوق  يف  ل��رية   2500
وت�شهد  ب��ال��دولر،  �ل�شحب  عمليات  على  م�شددة  قيود�ً 
زبائن  ي��ث��ريه��ا  �إ���ش��ك��الت  ي��وم��ي  ���ش��ب��ه  ب�شكل  ف��روع��ه��ا 
يريدون �حل�شول على �أمو�لهم. وقال متظاهر غا�شب 
ب��ريوت عّرف  �شمال  �لديب  ع��ام��اً( يف حملة جل   75(
عن نف�شه با�شم ثورة لفر�ن�س بر�س مل يجد �لزعماء ما 
ي�شرقونه، ولكي ُيذلو� �ل�شعب �للبناين �شكلو� مافيا مع 
�مل�شارف، مت�شائاًل هل ُيعقل �أن يرتفع �لدولر بني ليلة 

و�شحاها من 1500 �إىل 2500 لرية؟.
ويطالب �ملتظاهرون �ليوم بالإ�شر�ع يف ت�شكيل حكومة 
تن�شرف لو�شع خطة �إنقاذية لالقت�شاد. ومنذ تكليفه، 
م�شّغرة  يريدها  حكومة  ت�شكيل  م��ن  دي��اب  يتمكن  مل 
فيما  �ل�شارع،  لطلب  تلبية  �خت�شا�شيني  من  وموؤلفة 
تنق�شم �لقوى �ل�شيا�شية �لد�عمة لتكليفه حول �شكلها، 

ويطالب بع�شها بحكومة تكنو �شيا�شية.
وحتّدث دياب �جلمعة عن �شغوط يتعر�س لها، �إل �نه 
�أّكد يف �لوقت ذ�ته �أنه مهما بلغت، لن تغري من قناعاتي 

ولن �أر�شخ للتهويل.
و�أقر رئي�س �جلمهورية مي�شال عون �لثالثاء، يف كلمة 
�لدبلوما�شي يف  �ل�شلك  �أع�شاء  ��شتقباله  �ألقاها خالل 
دون ولدة �حلكومة  �لعر�قيل حالت  بع�س  ب��اأن  لبنان، 
ب��رن��ام��ج حم���دد و�شريع  ل��دي��ه��ا  ي��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  �ل��ت��ي 
�ل�شاغطة،  و�مل��ال��ي��ة  �لقت�شادية  �لأزم���ة  م��ع  للتعامل 
وكل  لبنان  ت��و�ج��ه  �لتي  �لكبرية  �لتحديات  وجمابهة 

�ملنطقة.

•• عوا�صم-وكاالت

من  مقرب  ع�شكري  م�شدر  �أع��ل��ن 
�لليبي،  �ل��وط��ن��ي  �جل��ي�����س  ق���ي���ادة 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �أن  �ل��ث��الث��اء،  �أم�����س 
�مل�����ش��ل��ح��ة خ��ل��ي��ف��ة حفرت،  ل��ل��ق��و�ت 
�تفاق  ت��وق��ي��ع  دون  م��و���ش��ك��و  غ����ادر 

وقف �إطالق �لنار.
غ����ادر  ح���ف���رت  �أن  �مل���������ش����در  وب������ني 
ولن  بنغازي،  �إىل  متوجهاً  مو�شكو 
يوقع �لتفاق ما مل يو�شع جدول 
�مللي�شيات،  وح�����ل  لإن����ه����اء  زم���ن���ي 
ح�شب ما ذكر موقع بو�بة �أفريقيا 

�لإخباري.
ت�شريح  �أن  �إىل  �مل�������ش���در  و�أ�����ش����ار 
نقطة  �لإخ�����و�ن�����ي�����ة  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
توقيع  رف�����ش��ه  و���ش��ب��ب  �خل������الف، 

�لتفاق.
�لوطني  �جل���ي�������س  �أن  و�أ�������ش������اف 
�ل��ل��ي��ب��ي ب��ق��ي��ادة �مل�����ش��ري ح��ف��رت باق 
على �لت��ف��اق، ولكن �خل��الف على 
عائقاً  ك���ان  وتفكيكها  �مليلي�شيات 

�أمام مو�فقته على �لتوقيع.
�ل��ن��ق��اط متفق  �أغ��ل��ب  �أن  و�أو����ش���ح 
�ملر�فق  �ل��وف��د  �أن  ك��ا���ش��ف��اً  ع��ل��ي��ه��ا، 
زم�����ن�����اً حلل  ي����ري����د  ل  ل����ل���������ش����ر�ج 
معلقة  نقطة  ويريدها  �مليلي�شيات 

بالتفاق.
�لأملانية  �حل��ك��وم��ة  و�أع��ل��ن��ت  ه���ذ� 

ل����الإب����ق����اء ع���ل���ى وق������ف �لأع�����م�����ال 
�أج��ل غري  �ىل  ومت��دي��ده  �لعد�ئية 

حمدد.
ب��اأن �مل�شري  ب��ر���س،  و�أف���ادت فر�ن�س 
ح���ف���رت غ�������ادر م���و����ش���ك���و م����ن دون 
�إطالق  وق��ف  �ت��ف��اق  على  �لتوقيع 

�لنار.
�أنها  �لرو�شية  �خل��ارج��ي��ة  و�أع��ل��ن��ت 
�شتو��شل �لعمل مع �أطر�ف �لأزمة 
يف ل��ي��ب��ي��ا م���ن �أج����ل �ل��ت��و���ش��ل �إىل 

�تفاق، ح�شبما نقلت وكالة تا�س.
وك�شفت م�شادر �شكاي نيوز عربية 
�أن مفاو�شات مو�شكو بني �لوفدين 
�لتو�شل  دون  �نتهت من  �لليبيني، 
برزت  و��شعة  تباينات  م��ع  لت��ف��اق، 

حول بنود وثيقة تثبيت �لهدنة.
وعقد قائد �جلي�س �لوطني �لليبي 
حلكومة  �لرئا�شي  �ملجل�س  ورئي�س 
مفاو�شات  �ل�شر�ج،  فايز  طر�بل�س 
�إط����ار �جلهود  ب��رع��اي��ة رو���ش��ي��ة يف 
�لأزمة  لحتو�ء  �ل�شاعية  �لدولية 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة، ووق������ف �إط�������الق �ل���ن���ار، 

�لثنني.
و�أع���ل���ن م�����ش��ت�����ش��ار رئ��ي�����س جمل�س 
�أن  �ل�شايف،  حميد  �لليبي،  �لنو�ب 
�نتهت  مو�شكو  يف  �ملحادثات  جولة 
من دون �لتو�شل �إىل �تفاق. وذكر 
تكن مبا�شرة ومل  �ملحادثات مل  �أن 

يعقد لقاء بني حفرت و�ل�شر�ج.

�لدويل  �مل��وؤمت��ر  �أن  �لثالثاء  �م�س 
حول ليبيا �شيعقد يف برلني �لأحد 
بهدف  �مل���ت���ح���دة،  �لأمم  ب���رع���اي���ة 
توفري ظ��روف مو�تية  �لعمل على 
�لبلد  ه���ذ�  يف  ���ش��الم  عملية  ل��ب��دء 

�لذي يعي�س حرباً �أهلية.
�لعديد  �مل���وؤمت���ر  ه���ذ�  وت�����ش��ارك يف 
وتركيا  رو���ش��ي��ا  بينها  �ل����دول  م��ن 
و�ل�������ولي�������ات �مل����ت����ح����دة و�ل�������ش���ني 

و�يطاليا وفرن�شا.

 ه��ذ� وق��ال وزي��ر �ل��دف��اع �لرو�شي، 
�لثالثاء،  ���ش��وي��غ��و،�أم�����س  ���ش��ريغ��ي 
�لليبي،  �لوطني  �جلي�س  قائد  �إن 
�مل�������ش���ري خ���ل���ي���ف���ة ح����ف����رت، �أظ���ه���ر 
�إيجابية ب�شاأن وقف �إطالق �لنار يف 
�لأمر  �شيناق�س  �أن��ه  م�شيفا  ليبيا، 

مع حلفائه خالل يومني.
�لرو�شية  �إنرتفاك�س  وكالة  ونقلت 
�ملحادثات  �إن  ق��ول��ه،  ���ش��وي��غ��و  ع��ن 
�شتتو��شل،  �لهدنة  ب�شاأن  �لليبية 

ح�شبما ذكرت رويرتز.
�لدفاع  وز�رة  �أعلنت  جانبها  وم��ن 
�لرو�شية �لثالثاء، �أن وقف �إطالق 
�لنار يف ليبيا، يبقى �شاريا �إىل �أجل 
غري حمدد، وفق ما نقلت فر�ن�س 

بر�س.
�أن �جتماع مو�شكو  �ل��وز�رة  و�أك��دت 
�لليبية  �لأط��������ر�ف  ب���ني  �لث���ن���ني 
لتفاق  "�لتو�شل  �إىل  �أف�������ش���ى 
�ملتناف�شة  �لأط�����ر�ف  ب��ني  م��ب��دئ��ي 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن 
زايد يعزون رئي�س اأوكرانيا بحادثة 

طائرة الركاب الأوكرانية
•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
زيلين�شكي  فالدميري  �لرئي�س  فخامة  �إىل  تعزية  برقية  �هلل  حفظه 

رئي�س �أوكر�نيا وذلك �ثر حادثة طائرة �لركاب �لأوكر�نية.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل�شمو  رع��اه �هلل و�شاحب  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س 

فالدميري زيلين�شكي.

االتفاق ال يخلو من غمو�س والتبا�س:
احلكومة اجلديدة: هل تعيد اإ�شبانيا اخرتاع الي�شار؟

•• الفجر - بينوا بيلي�صرتاندي – ترجمة خرية ال�صيباين

�ل�شيا�شي،  �أ�شهر من �جلمود  بعد ثمانية  �خ��ري�.   ... �لأم��ر  لقد حتقق 
وحمطتني �نتخابيتني عاّمتني، و�أربع عمليات ت�شويت لتن�شيب رئي�س 
�شان�شيز،  بيدرو  �ل�شرت�كي  للحكومة.  رئي�ًشا  لإ�شبانيا  ب��ات  حكومة، 
تاريخ  �ق��رت�ع يف  �أ�شد  بعد  �لربملان  عّينه   ،2019 �أبريل  منذ  �لرئي�س 
عن   18 و�متناع   165 167 �شوًتا مقابل  �لإ�شبانية:  �لدميقر�طية 

�لت�شويت.                    )�لتفا�شيل �س15(

باري�س ولندن وبرلني ُتفّعل اآلية 
ف�س النزاع النووي مع اإيران 

•• عوا�صم-وكاالت

�لحتاد  �شتبلغ  و�أملانيا  وبريطانيا  فرن�شا  �إن  �أوروب��ي��ان  دبلوما�شيان  ق��ال 
�إي��ر�ن، بعدما  �آلية ف�س �لنز�ع �لنووي مع  �إنها �شتقوم بتفعيل  �لأوروب��ي، 

�أقدمت طهر�ن على �نتهاكات جديدة لالتفاق �لنووي �ملربم عام 2015.
خالل  م��ن  �لت��ف��اق  �إن��ق��اذ  �إىل  يهدف  �ل��ق��ر�ر  �أن  �لدبلوما�شيان،  و�أ���ش��اف 
�لتحاور مع �إير�ن ب�شاأن ما ينبغي �أن تفعله للعدول عن قر�ر�ت �تخذتها، 

و�أ�شار� �إىل �أن �لهدف لي�س �إعادة فر�س عقوبات �لأمم �ملتحدة.
�لأمريكي  �لرئي�س  �إع���الن  منذ  وط��ه��ر�ن  �ل��غ��رب  ب��ني  �ل��ت��وت��ر�ت  وتتفاقم 
دونالد تر�مب �ن�شحاب �لوليات �ملتحدة من �لتفاق �لنووي �لذي �أبرمته 

�إير�ن مع قوى عاملية.
�شنتها  �شربة  عقب  وطهر�ن  و��شنطن  بني  موؤخر�  �لتوتر�ت  ح��دة  وز�دت 
�لثوري  �ل��ق��د���س يف �حل��ر���س  ق��ائ��د فيلق  �أم��ريك��ي��ة قتلت  م�����ش��رّية  ط��ائ��رة 
�لإير�ين، قا�شم �شليماين، يف �لثالث من يناير، وردت �إير�ن بق�شف قاعدة 

�أمريكية يف �لعر�ق.
ويف �أح����دث ت��غ��ري��دة ل��ه ع��ل��ى ت��وي��رت م��وج��ه��ا ك��الم��ه لإي����ر�ن ق���ال تر�مب 
�لأحد:ل �أهتم على �لإطالق مبا �إذ� كانو� �شيتفاو�شون. �لأمر مرتوك لهم 

متاما، ولكن ل �أ�شلحة نووية ول تقتلو� �ملحتجني عندكم.
ورو�شيا  فرن�شا  �إن  �لث��ن��ني،  م��اك��رون،  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  وق��ال 

لديهما رغبة م�شرتكة يف حماية �لتفاق �لنووي �لإير�ين.

اتفاق على تعديالت د�شتورية يف العراق
•• بغداد-وكاالت

هناك  �أن  �م�س  �لد�شتورية،  �لتعديالت  جلنة  �أك��دت 
منها  تعديلها،  �مل���ر�د  �ملقرتحات  بع�س  على  تو�فقاً 
وكيفية  �ل���ن���و�ب،  جم��ل�����س  �أع�����ش��اء  تقليل  م��ق��رتح��ا 

ت�شكيل �حلكومة.
�لد�شتورية  �ل��ت��ع��دي��الت  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ن��ائ��ب  وق����ال 
�لعر�قية يو�شف حممد، �إن �للجنة تو�شلت �إىل �تفاق 
على بع�س مقرتحات تعديل �لد�شتور، ومنها تقليل 
�حلكومة،  ت�شكيل  وكيفية  �ل��ن��و�ب  جمل�س  �أع�����ش��اء 

وذلك وفق ما نقلت عنه وكالة �لأنباء �لعر�قية.
بع�س  على  �ت��ف��اق  �إىل  تو�شلت  �للجنة  �أن  و�أ���ش��اف 
هذه �ملقرتحات، منها تقليل �أع�شاء جمل�س �لنو�ب، 
وكيفية ت�شكيل �حلكومة، م�شري�ً �إىل �أن هنالك جملة 
حتى  �ملناق�شة  قيد  م��از�ل��ت  �خل��الف��ي��ة  �مل�شائل  م��ن 
�لد�شتور،  م��ن   142 �مل���ادة  ح�شب  لت��ف��اق  �لتو�شل 
�ل��ت��ي �أوج��ب��ت �ل��ت��و�ف��ق ع��ل��ى �مل����و�د �ل��د���ش��ت��وري��ة بني 

جميع �ملكونات و�ل�شر�ئج �ملجتمعية.
�مل�شائل  �أن �للجنة ما�شية لت�شوية جميع  �إىل  و�أ�شار 
�خلالفية و�لتو�شل �إىل تعديالت تو�فقية من جميع 

�لأطر�ف وفق �ل�شقف �لزمني �ملحدد، �لذي حدد 4 
�أ�شهر للجنة تعديل �لد�شتور.

من جهة �أخرى، �أعلنت �حلكومة �لعر�قية، �لثالثاء، 
�لقو�ت  �إخ��ر�ج  ب�شاأن  قر�رها  عن  �أنها لن ترت�جع" 
�لأجنبية من �لبالد، بعد �لأزمة �لتي ت�شاعدت بني 
بغد�د وو��شنطن على خلفية مقتل قائد فيلق �لقد�س 

يف �حلر�س �لثوري �لإير�ين، قا�شم �شليماين.
وقال وليام وردة، �ملتحدث با�شم مكتب رئي�س �لوزر�ء 
�مل�شتقيل عادل عبد �ملهدي، �إن �حلكومة لن ترت�جع 
�لأجنبية  �لقو�ت  باإخر�ج  �لقا�شي  �لربملان  عن قر�ر 
�تفاق  يوجد  "ل  �أن��ه  موؤكد�  �لعر�قية،  �لأر��شي  من 

مع �لوليات �ملتحدة بهذ� �ل�شاأن.
�أن بالده لن توقع  و�أ�شاف وردة يف ت�شريح �شحفي 
على �تفاق يتعلق باإبقاء �لقو�ت �لأمريكية يف �لعر�ق 

ملو��شلة �لقتال �شد تنظيم د�ع�س.
و�أكد �أن �حلكومة �لعر�قية �شتدعم ت�شويت �لربملان 
�خلا�س بان�شحاب �لقو�ت �لأمريكية من �لبالد، على 
خلفية �غتيال قائد فيلق �لقد�س يف �حلر�س �لثوري 
ميلي�شيات  يف  و�ل��ق��ي��ادي  �شليماين،  قا�شم  �لإي���ر�ين 

�حل�شد �ل�شعبي �أبو مهدي �ملهند�س.

قيياعييدتييني  يف  نيييار  اإطيييييالق 
اخلييييرطييييوم  يف  ليييييالأمييييين 

•• اخلرطوم-اأ ف ب

���ش��م��ع �إط�����الق ن���ار ك��ث��ي��ف �أم�������س يف 
تابعتني  ق���اع���دت���ني  يف  �خل����رط����وم 
لقو�ت �لأمن �ل�شود�نية �لتي قامت 
�إليهما،  �مل��ودي��ة  �ل��ط��رق��ات  ب��اإغ��الق 
وفق �شهود عيان و�شحايف يف وكالة 
ت��ت�����ش��ح على  ب���ر����س. ومل  ف��ر�ن�����س 
�لفور �أ�شباب �إطالق �لنار �لذي وقع 
يف قاعدة يف حي �لريا�س يف �شمال 
�شاحية  يف  �لبحري  ويف  �لعا�شمة 
�لعا�شمة �ل�شمالية، بح�شب �شهود.

�لأمن  جلهاز  تابعتان  و�لقاعدتان 
�ل�شود�ين  �ل���وط���ن���ي  و�مل����خ����اب����ر�ت 
للجدل  مثري�ً  ك��ان  �ل��ذي  )�شابقاً( 
عمر  �ل�شابق  �لرئي�س  عهد  خ��الل 
�ل��ب�����ش��ري، وب���ات ����ش��م��ه �ل��ي��وم جهاز 
�ل��ع��ام��ة. و�أف����اد مر��شل  �مل��خ��اب��ر�ت 
ف��ر�ن�����س ب��ر���س ع��ن �إط����الق �أع���رية 
�لريا�س  ق���اع���دة  يف  ك��ث��ي��ف��ة  ن���اري���ة 

�لقريبة من مطار �خلرطوم.

نادية كالفينو ممثلة بروك�شيل يف �حلكومة �لي�شارية
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�شد يلتقي رئي�س مايل

•• اأبوظبي- وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل على هام�س زيارته ملعر�س �لقمة 
�لعاملية لطاقة �مل�شتقبل يف �لعا�شمة �أبوظبي �م�س فخامة �لرئي�س �إبر�هيم 

بوبكر كيتا رئي�س جمهورية مايل �ل�شديقة.
وجتاذب �شموه و�ل�شيف بح�شور معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة 
�أطر�ف �حلديث حول �شبل تطوير عالقات  دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل 
�ل�����ش��د�ق��ة و�ل��ت��ع��اون ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت وج��م��ه��وري��ة م���ايل �ل��ت��ي ت�شعى 
�لتحتية  �لبنية  جمايل  يف  جناحها  وق�شة  �لدولة  جتربة  من  لال�شتفادة 
و�لطاقة �لبديلة وقطاعات �أخرى تعترب دولة �لإمار�ت ر�ئدة فيها على حد 

و�شف �لرئي�س �ملايل وميكن �ل�شتفادة منها يف بالده.

جمل�س ل�شرطة اأبوظبي حول تعزيز الوعي يف الوقاية من املخدرات
•• اأبوظبي-الفجر

من  �ملجتمع  حلماية  ل��ل��م��خ��در�ت  �لت�شدي  يف  �لتوعية  ج��ه��ود  تعزيز  على  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  حثت 
خماطرها، موؤكدة �أهمية دور �لأ�شرة يف �حت�شان �لأبناء ومعاجلة �أية م�شاكل قد تو�جههم، وتقدمي 

�لن�شح و�لإر�شاد لهم.
وكانت �شرطة �أبوظبي نظمت بالتن�شيق مع مكتب �شوؤون �ملجال�س بديو�ن ويل عهد �أبوظبي يف �أوىل 
جمال�شها لعام 2020م و�لتي �أطلقت عليه �شعار " م�شتعدون ل�شناعة �مل�شتقبل " حما�شرة مبجل�س 

�شامل بن لوتيه �لعامري يف �لعني حول مو�شوع �لوقاية من �ملخدر�ت.
وتطرق �لر�ئد غالب �لكعبي من مديرية مكافحة �ملخدر�ت �إىل �شرورة توعية �ملجتمع من �ملخدر�ت 
و�أ�شر�رها و�شبل �لوقاية منها. و�شدد على �أهمية دور �لأ�شرة يف �حت�شان �ل�شباب و�ملر�هقني و�لتقرب 
منهم، وحل �مل�شاكل �لجتماعية فهي من �لأ�شباب �لرئي�شة يف توجه �ل�شباب �إىل �لأمور �مل�شرة لهم 
مثل �ملخدر�ت. ولفت �ملالزم �أول طارق �لنعيمي �إىل �شرورة تنبيه �ملجتمع بخطورة �ملخدر�ت م�شري�ً 

�إىل دور �لإعالم يف ن�شر �لتوعية من خالل و�شائل �لتو��شل �لجتماعي وغريها.

تراأ�س االجتماع الثاين ملجل�س دبي واأكد اأن وترية عمل املجل�س �ستت�ساعف يف الفرتة القادمة

حممد بن را�شد يطلق منطقة لالقت�شاد اجلديد و�شندوقا مبليار درهم ويوجه باإن�شاء 50 مكتبا ترويجيا لدبي يف القارات اخلم�س
•• دبي-وام:

ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أط��ل��ق 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
تروؤ�شه  �أث����ن����اء  �هلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م  �ل��������وزر�ء 
دبي  دب��ي م�شروع ح��ي  �ل��ث��اين ملجل�س  �لج��ت��م��اع 
�أب��ر�ج �لإم���ار�ت مع مركز  للم�شتقبل، عرب رب��ط 
�لعاملي،  �مل��ايل  دب��ي  �لعاملي ومركز  �لتجاري  دب��ي 
�مل�شتقبل  �قت�شاد  ل�شناعة  منطقة  �أك��رب  ليكون 
يف �ملنطقة، وت�شم ت�شهيالت متويلية وت�شريعية 
غري م�شبوقة، كما وجه �شموه بو�شع م�شتهدف 
جديد حلجم جتارة دبي �خلارجية غري �لنفطية 
لت�شل �إىل تريليوين درهم خالل خم�س �شنو�ت، 
و�لت�شويق  �ل��رتوي��ج  ج��ه��ود  وت��وح��ي��د  وبتكثيف 
�خلارجي لدبي عرب �إن�شاء 50 مكتبا يف خم�شني 
و�ل�شياحي  �لتجاري  للرتويج  �لعامل  حول  دولة 

و�ل�شتثماري لدبي.
ووج�����ه ���ش��م��وه ب��اإن�����ش��اء ���ش��ن��دوق مب��ل��ي��ار درهم 
ل��دع��م ���ش��رك��ات �لق��ت�����ش��اد �جل���دي���د ���ش��م��ن حي 
�ملنطقة �جلديدة على  و�شتعمل  للم�شتقبل.  دبي 
للمو�هب  مف�شلة  ك��وج��ه��ة  دب���ي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
خمتلف  يف  �لأع���م���ال  ورو�د  و�خل�����رب�ت  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل��ق��ط��اع��ات، م���ن خ���الل �ل��ع��دي��د م���ن �مل���ب���ادر�ت 
�إىل  دبي  �إم��ارة  �إىل حتول  �لتي تهدف  و�مل�شاريع 
ت�شم  متكاملة  ��شتثمارية  وبيئة  �أع��م��ال  وجهة 
��شتثنائية، خا�شة يف جمال �لقت�شاد  ت�شهيالت 

�جلديد.
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  وق���ال 
ملجل�س  �لثاين  �لجتماع  تروؤ�شه  �أثناء  مكتوم  �آل 
�مل�شتقبل  �قت�شاد  �أو  �جل��دي��د  �لق��ت�����ش��اد  دب���ي.. 
�شيكون حمور� رئي�شيا يف �أجندة �خلم�شني هدفاً 
�شنو�ت  �خل��م�����س  خ���الل  لتحقيقها  ن�شعى  �ل��ت��ي 
�ل��ق��ادم��ة..�أ���ش��اف ���ش��م��وه دب���ي ���ش��ت��ك��ون عا�شمة 
جمل�س  �شموه  لفتاً  �جلديد..  لالقت�شاد  عاملية 
دبي �شريكز على فتح قطاعات �قت�شادية جديدة 

لالإمارة وحتقيق حتولت يف قطاعاتها �حلالية.
ك��ب��رية يف جتارة  ل��ق��ف��زة  ن�شعى  ���ش��م��وه  و�أ����ش���اف 
وتطوير  وتن�شيط  حتفيز  ع��رب  �خل��ارج��ي��ة  دب��ي 
و�لت�شريعية  �للوج�شتية  �أدو�ت��ه��ا  لكافة  م�شتمر 
جديدة"..  دولية  �شر�كات  وتطوير  و�خلدماتية 
للرتويج  ل��دب��ي  مكتب  خم�شون  �شموه  و�أو���ش��ح 
�لتجاري و�ل�شياحي �شتكون يف �لقار�ت �خلم�س.. 
وتوحيد �جلهود �خلارجية �شيحمل نتائج �أف�شل 

لقت�شاد دبي.
وقال �شموه.. طلبت توجيه ر�شائل لكافة مدر�ء 
لرفع  �لإم���ارة  يف  �لعامة  و�ل�شخ�شيات  �ل��دو�ئ��ر 
مقرتحات تطويرية يل مبا�شرة حتقق حتولت 

�إيجابية يف م�شريتنا".
�أث���ن���اء تروؤ�شه  �ل�����ش��م��و ح��دي��ث��ه  وخ��ت��م ���ش��اح��ب 
�لج��ت��م��اع �ل���ث���اين مل��ج��ل�����س دب���ي ق���ائ���ال.. " عام 
�شخمة،  تنموية  لقفزة  �لبد�ية  �شيكون   2020
وهو عام �لتغيري �لكبري �لذي �شينقلنا للع�شرين 

�لقادمة بكل قوة".
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ووج���ه 
�آل مكتوم بو�شع م�شتهدف جديد حلجم جتارة 
خارجية غري نفطية بحجم ي�شل �إىل تريليوين 
دره���م خ���الل �ل�����ش��ن��و�ت �خل��م�����س �مل��ق��ب��ل��ة، وكلف 
�لرئي�س  �شليم،  بن  �أحمد  �شلطان  �شعادة  �شموه 
�لتنفيذي ورئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة "مو�نئ 
عرب  وذل��ك  �مللف  ه��ذ�  �لعاملية" مب�شوؤولية  دب��ي 
وتطوير  ل��الإم��ارة  ج��دي��دة  خارجية  �أ���ش��و�ق  فتح 
تناف�شية  وتعزيز  �للوج�شتية  منظومة �خلدمات 
�ل�شادر�ت �ملحلية، وذلك من خالل ت�شكيل جلنة 
لإد�رة هذ� �مللف وحتقيق �لأه��د�ف �ملرجوة عرب 

كافة �لو�شائل �لتحفيزية و�لرتويجية.
خالل  خطة  تقدمي  �للجنة  على  يتعني  و���ش��وف 
و�شع  تت�شمن  بحث  �ن��ع��ق��اده��ا،  م��ن  ي��وم��اً   30

ت�شور لفتح �أ�شو�ق جديدة لتجارة دبي �خلارجية 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وتعزيز  ����ش���ر�ك���ات دول���ي���ة  وع��ق��د 
و��شتحد�ث قطاعات  �ملحلية  �ل�شادر�ت  تناف�شية 
ت�����ش��دي��ر ج��دي��دة وت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة �خلدمات 
�للوج�شتية يف �لإمارة وتر�شيخ قدر�ت �خلطوط 

�ملالحية �لدولية �لتي تديرها �لإمارة.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  وج���ه  ذل���ك،  �إىل 
�جتماع  ت���روؤ����ش���ه  �أث����ن����اء  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
و�لت�شويق  �لرتويج  جهود  بتوحيد  دب��ي  جمل�س 
و�ل�شياحي  �ل��ت��ج��اري  �مل��ج��ال  لدبي يف  �خل��ارج��ي 
مكتبا   50 تاأ�شي�س  ع��رب  وذل���ك  و�ل���ش��ت��ث��م��اري، 
للرتويج �لتجاري و�ل�شياحي و�ل�شتثماري لدبي 
يف خم�شني دولة حول �لعامل تتوىل توفري مر�كز 
من  متعددة  قطاعات  خ��دم��ة  ت�شتطيع  م��وح��دة 
�مل�شتثمرين و�ملبدعني و�لتجار و�ل�شياح و�ملو�هب 
�ل���دويل لإم����ارة دبي  وت��ع��زي��ز �حل�����ش��ور  �لعاملية، 
وخف�س تكاليفها �لت�شغيلية يف �خلارج وم�شاعفة 
�إىل  بالإ�شافة  ع��امل��ي��اً،  �لرتويجية  جهودها  �أث��ر 
زيادة �شادر�ت دبي �ل�شلعية و�خلدمية و�لعلمية 
و�لثقافية و�لإبد�عية وغريها، عالوة على زيادة 
و�ملالية  و�ل�شتثمارية  �ل�شياحية  دب��ي  �إي����ر�د�ت 
و�ملهار�ت  للكفاء�ت  جاذبيتها  وتعزيز  و�لعلمية 

و�لطالب وغريها.
مظلة  للم�شتقبل"  دب��ي  "حي  م��ب��ادرة  و�شتكون 
مل��ج��م��وع��ة م���ن �مل�����ش��اري��ع �مل�����ش��رتك��ة �ل��ت��ي �شيتم 
�إطالقها مبا يرتجم خمرجات وثيقة "4 يناير 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أعلنها  �ل��ت��ي   "2020
فيها  تعهد  و�ل��ت��ي  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
دبي،  �إم��ارة  تطوير  على  �لعمل  مبو��شلة  �شموه 
و�لعاملية،  �لوطنية  �مل��و�ه��ب  �حت�شان  دع��م  ع��رب 
وب���ن���اء ����ش���ر�ك���ات ج���دي���دة ت���وف���ر ف���ر����س �لعمل 
�لنا�شئة،  و�ل�����ش��رك��ات  �لأع��م��ال  ل���رو�د  و�لتمويل 
�إىل جانب تبني �لعديد من �ملبادر�ت �لتحفيزية 
�أفكار  و�إط��الق  جديدة  �شركات  تاأ�شي�س  لت�شهيل 

مبتكرة يف جمال ت�شميم �قت�شاد �مل�شتقبل.
و���ش��ي��ت��م خ����الل �ل���ف���رتة �مل��ق��ب��ل��ة �إط������الق ع�شر 
توفري  ع��رب   ، �مل�شتقبل  �قت�شاد  لدعم  م��ب��ادر�ت 
وخدمية  وت�شريعية  وت��ق��ن��ي��ة  ����ش��ت��ث��م��اري��ة  بيئة 
وحتفيزية هي �لأف�شل و�لأكث جذبا من نوعها 

يف �ملنطقة و�لعامل.
�لع�شر  ل��ل��م��ب��ادر�ت  تف�شيلي  ع��ر���س  يلي  م��ا  ويف 

�لأوىل..
- �سندوق دبي القت�ساد امل�ستقبل..

وهو �شندوق بقيمة مليار درهم خم�ش�س لرو�د 
�مل�شتقبل يف دبي و�ملنطقة بهدف توفري  �قت�شاد 
كافة �أ�شكال �لدعم و�لت�شهيالت �لالزم لل�شركات 
�لتكنولوجية �لنا�شئة خا�شة يف �ملر�ح �لتاأ�شي�شية 

�لأوىل.
ويهدف �ل�شندوق �إىل تعزيز مكانة دبي كوجهة 
�قت�شاد  ���ش��رك��ات  لتاأ�شي�س  �ملنطقة  يف  مف�شلة 
�قت�شاد  ���ش��رك��ات  م�����ش��اه��م��ة  وزي������ادة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
وتوفري  �لإج���م���ايل  �مل��ح��ل��ي  �ل��ن��اجت  يف  �مل�شتقبل 
��شتثمار�ت  دع��م  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ع��م��ل،  ف��ر���س 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س و�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت �لأج��ن��ب��ي��ة يف 

�شركات �قت�شاد �مل�شتقبل بدبي.

- مكتب �سركات اقت�ساد امل�ستقبل..
ل�����ش��رك��ات �قت�شاد  ت��اأ���ش��ي�����س م��ك��ت��ب  ي��ت��م  ���ش��وف 
لرو�د  خا�شة  �إق��ام��ات  ب��اإ���ش��د�ر  معني  �مل�شتقبل 
�مل�شتقبل، مدتها خم�س �شنو�ت؛ كما يوفر خدمات 
�إ�شد�ر رخ�س �مل�شاريع �ملبتكرة؛ �إىل جانب توفري 
ت�شهيالت بنكية لرو�د �قت�شاد �مل�شتقبل؛ وتوفري 
�لأعمال مبعايري عاملية؛  خدمات قانونية لرو�د 
وت��وف��ري م�����ش��اح��ات ع��م��ل م��رن��ة؛ ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 

توفري خدمات تدريبية وور�س عمل.

- رخ�س ت�سريعية البتكار وجتربة تقنيات 
اقت�ساد امل�ستقبل..

�قت�شاد  رو�د  باإمكان  �شيكون  �مل��ب��ادرة،  هذه  حتت 
�مل�شتقبل، من خالل خمترب �لت�شريعات ومنطقة 
2071، �حل�شول على رخ�س ت�شريعية لتجربة 
تكون  لذلك  خم�ش�شة  م�شاحات  يف  �بتكار�تهم 
مبثابة مناطق جتريبية. ومن �شاأن هذه �ملناطق 
�لتجريبية �أن ت�شاهم يف دعم �قت�شاد �إمارة دبي.

لالبتكار  �لتجريبية  �ملناطق  على  �لأمثلة  وم��ن 
منطقة جتربة �ل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة، ومنطقة 
لال�شتخد�مات  ط��ي��ار  ب���دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  جت��رب��ة 
يف  �ل�شطناعي  �لذكاء  جتربة  ومنطقة  �ملدنية، 
�مل�شت�شفيات، ومنطقة جتربة �لو�قع �لفرت��شي 

و�ملعزز يف �ملر�كز �لتجارية.

اقت�ساد  لرواد  خمف�سة  �سكنية  خيارات   -
امل�ستقبل..

�قت�شاد  رو�د  ي�شتطيع  �مل���ب���ادرة،  ه���ذه  مب��وج��ب 
�مل�شتقبل �ل�شتفادة من �خليار�ت �ل�شكنية �ملتاحة 
للوحدة  �شهرياً  دره���م   3000 ع��ن  يقل  ب�شعر 

ت��ق��وم منطقة  ���ش��وف  �ل��غ��ر���س،  ول��ه��ذ�  �ل�شكنية. 
عقاريني  مطورين  مع  �شر�كات  بعقد   2071

لتوفري خيار�ت �شكنية بال�شعر �مل�شتهدف.

واال�ست�سارات  للتمويل  موحدة  نافذة   -
لرواد اقت�ساد امل�ستقبل..

م��ن خ���الل ه���ذه �مل���ب���ادرة، ���ش��وف ي��ت��م تخ�شي�س 
موحدة  كنافذة   2071 منطقة  �شمن  م�شاحة 
�خلرب�ت  و�أ���ش��ح��اب  �لأع��م��ال  رو�د  م��ن  للعديد 
بحيث  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  �ق��ت�����ش��اد  و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف 
هذه  ع��رب  �مل�شتقبل  �ق��ت�����ش��اد  ���ش��رك��ات  ت�شتطيع 
و�ل�شت�شار�ت  �لتمويل  على  �حل�شول  �ل��ن��اف��ذة 

�لالزمة لبدء �أن�شطتها وتو�شيعها.

- بور�سة جديدة ل�سركات اقت�ساد امل�ستقبل
وهي بور�شة خم�ش�شة ل�شركات �قت�شاد �مل�شتقبل 
حتت مظلة مركز دبي �ملايل �لعاملي، تتيح �ملجال 
لها للح�شول على �لتمويل ورفع ر�أ�س �ملال وفق 

نظام �أكث مرونة.
وتهدف هذه �لبور�شة �إىل توفري �لبنية �لتحتية 
�أجل  م��ن  �مل�شتقبل  �ق��ت�����ش��اد  ل�����ش��رك��ات  �ل��الزم��ة 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى �ل��ت��م��وي��ل و�ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن �أعباء 
�إجر�ء�ت �لكتتابات �لعامة �لأولية، وذلك لتحفيز 
�لأ�شهم، مع  �مل�شتثمرين على �ل�شتثمار وتد�ول 

ت�شهيل طرق بيع ح�ش�شهم �ل�شتثمارية.

وم�سرعات  حل��ا���س��ن��ات  م�ساحة  اأك���ر   -
�سركات اقت�ساد امل�ستقبل..

���ش��وف ت��ك��ون ه���ذه �أك����رب ح��ا���ش��ن��ة م��ن ن��وع��ه��ا يف 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا مل�شاعدة 
�شركات �قت�شاد �مل�شتقبل يف مر�حلها �لتاأ�شي�شية 
�ل��ت��دري��ب يف جمال  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن  �لأوىل، 
�لب��ت��ك��ار وتطوير �ل��ن��م��اذج �لأول��ي��ة، �إ���ش��اف��ة �إىل 
�شبكة  خ��دم��ات  م��ن  لال�شتفادة  �لفر�شة  توفري 

�ل�شركاء و�ملر�فق �ملتاحة.

- مركز اأبحاث اقت�ساد امل�ستقبل..
يف  �مل�شتقبل  �قت�شاد  �أب��ح��اث  مركز  ي�شهم  �شوف 
�لعديد  خ��الل  من  �لتطبيقية  �لبحوث  ت�شميم 
من �ملخترب�ت �ملتخ�ش�شة " يف جمال �لروبوتات 
ي�شكل  بحيث  وغريهما"،  �ل�شطناعي  و�ل��ذك��اء 
و�لتعاون  �ل��ع��ل��م��ي��ة  ل���الأب���ح���اث  م��ن�����ش��ة  �مل���رك���ز 

�مل�شرتك مع �لقطاع �حلكومي و�خلا�س.

حتت  �ملتخ�ش�شة،  �ملخترب�ت  على  �لأمثلة  وم��ن 
�لذي  �لروبوتية،  �لأنظمة  خمترب  �ملركز،  مظلة 
يهدف �إىل دعم وتوحيد جهود �جلهات �لرئي�شية 
يف تطوير قطاعات علوم �لكمبيوتر و�لروبوتات 

من �أجل �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س.

من  امل�ستقبل  اقت�ساد  �سركات  تخريج   -
اجلامعات الوطنية..

وه���و ب��رن��ام��ج ي��ه��دف �إىل ت��ر���ش��ي��خ ث��ق��اف��ة ريادة 
�حلكومية  �جلامعات،  طالب  وت�شجيع  �لأعمال 
�شركات  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ل��ى  �ل����دول����ة،  و�خل���ا����ش���ة يف 
�ل���ط���الب يف مرحلة  ي��ع��م��ل  ب��ح��ي��ث  �ق��ت�����ش��ادي��ة، 
�ل��ت�����ش��ري��ع ع��ل��ى حت��وي��ل �أف���ك���اره���م �مل��ب��ت��ك��رة �إىل 

�شركات �قت�شاد �مل�شتقبل.
و���ش��وف ي��وف��ر �ل��ربن��ام��ج �ل��ع��دي��د م��ن �خلدمات 
�مل��ب��ت��ك��ري��ن، ت�شمل  �ل���ط���الب  ل���دع���م  �مل�������ش���ان���دة 
�لتوجيه  وت��ق��دمي  للعمل،  م�شاحات  تخ�شي�س 
و�لإر�شاد، وتوفري مو�د تعليمية وتثقيفية، عالوة 
على توفري فر�س للح�شول على �ملنح و�لتمويل 

من جهات حكومية وخا�شة.

و�سركات  اقت�ساد  عن  دولية  م��وؤمت��رات   -
امل�ستقبل..

و�أهم  �أكرب  للم�شتقبل  دبي  ي�شت�شيف حي  �شوف 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�مل���وؤمت���ر�ت �ل��دول��ي��ة �ل�����ش��اع��ي��ة �إىل 
�مل�شتقبل  �قت�شاد  ل���رو�د  عاملية  من�شات  ت��وف��ري 
�لنمو  �آف���اق  و��شت�شر�ف  خاللها  م��ن  للتو��شل 

وعر�س م�شاريعهم �أمام جمهور �أكرب.

- اأف�سل منطقة متكاملة لرواد االأعمال..
ثالث  للم�شتقبل"  دب���ي  "حي  م�����ش��روع  وي�����ش��م 
ب��ارزة يف دبي ت�شمل مركز دبي �لتجاري  مناطق 
�لعاملي ومنطقة �أبر�ج �لإمار�ت ومركز دبي �ملايل 
تاأ�شي�شها يف  منذ  �شاهمت جميعها  �لعاملي، حيث 
ودولة  دب��ي  �قت�شاد  يف  ك��ب��رية  جن��اح��ات  حتقيق 
�ل��رب��ط ف��ي��م��ا ب��ني هذه  �لإم�������ار�ت، ح��ي��ث �شيتم 
من  ت�شمميه  م�شتوحى  ج�شر  بو��شطة  �ملناطق 

متحف �مل�شتقبل.
ب��ني م��رك��ز دبي  �ل��ت��ك��ام��ل  �شي�شهم  و���ش��وف  ه���ذ� 
�ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي و�أب����ر�ج �لإم����ار�ت وم��رك��ز دبي 
�ملايل �لعاملي يف جعل "حي دبي للم�شتقبل" �أكرب 
يعمل  ما  �لعامل،  م�شتوى  على  لالبتكار  منطقة 
تر�شيخ مكانة دبي �لريادية �أكرب مركز �قت�شادي 

يف �ملنطقة، وتوفري �ملزيد من فر�س �لنجاح لرو�د 
�لنمو و�لتو�شع يف  �إىل  �لذين يتطلعون  �لأعمال 

�أ�شو�ق �ل�شرق �لأو�شط و�آ�شيا و�أفريقيا.

- مركز دبي التجاري العاملي.. روؤية للم�ستقبل..
ي�شكل مركز دبي �لتجاري �لعاملي �شاهد� على جناح 
دبي يف تطوير قطاعي �لتجارة و�ل�شياحة وتنويع 
�لن�شاط �لقت�شادي يف �لإمارة. وقد �أعلن �ملركز 
عن خطط وم�شاريع م�شتقبلية تدعم مبادرة حي 
دبي للم�شتقبل، بحيث تت�شمن تقدمي جمموعة 
�لأعمال  ورو�د  �مل�شاريع  لأ�شحاب  �حل��و�ف��ز  من 
و�ملكاتب.  للم�شاكن  منا�شبة  خيار�ت  توفري  عرب 
وكان �ملركز قد �حتفل موؤخر� بالذكرى �لأربعني 
لتد�شينه يف �لعام 1979، حيث كان �آنذ�ك �أعلى 
مبنى يف �ملنطقة بطو�بقه �ل� 29 لي�شبح �أيقونة 
فئة  م��ن  �لنقدية  �لأور�ق  على  تظهر  �إم��ار�ت��ي��ة 

درهم".  100"
�لتجاري  دب��ي  ملركز  �لإجمالية  �مل�شاحة  وتبلغ   
�فتتاحه  ومنذ  مربع.  ق��دم  مليون   1.3 �لعاملي 
200 مليار  يزيد على  �أ���ش��اف ما  �ل��ي��وم،  وحتى 
�إم���ارة دبي،  �ملحلي يف  �لناجت  �إج��م��ايل  �إىل  دره��م 
جتارية  فعالية   5000 م��ن  �أك���ث  و��شت�شاف 
�ملا�شية  �ل��ع��ق��ود  خ��الل  ��شتقطب  كما  متنوعة، 
 12 ز�ئ���ر جت���اري، منهم  30 مليون  م��ن  �أك���ث 

مليون ز�ئر من �لأ�شو�ق �لعاملية.

- اأبراج االإمارات.. وجهة حكومية وابتكارية..
�لإم�����ار�ت يف عام  �أب����ر�ج  �ف��ت��ت��اح  ذل���ك، �شكل  �إىل 
وحتولت  دب������ي،  يف  رئ��ي�����ش��ي��ا  م��ع��ل��م��ا   1999
�أب���ر�ج �لإم����ار�ت يف �لآون���ة �لأخ���رية �إىل م�شاحة 
لربط  ه����ادف  ب�شكل  وم�شممة  متكاملة  ع��م��ل 
و�لنا�شئة  �لعاملية  و�ل�شركات  �حلكومية  �جلهات 
و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن و�ل�����ش��ب��اب و�جل���م���ه���ور م���ن �أجل 

�مل�شاركة يف خلق �مل�شتقبل.
وت�����ش��م م��ن��ط��ق��ة �لأب������ر�ج �ل��ع��دي��د م���ن �جلهات 
حممد  مركز  مثل  �لر�ئدة  و�ملبادر�ت  �حلكومية 
 2071 ومنطقة  �حلكومي  لالبتكار  ر��شد  بن 
�مل�شنوع  �مل�شتقبل  وم��ك��ت��ب  �مل�شتقبل  وم��ت��ح��ف 
ت�شكل  و�ل��ت��ي  �لأب��ع��اد،  ثالثية  �لطباعة  بتقنية 
�إ�شافة مهمة مل�شرية دبي نحو �لريادة �لعاملية يف 

قطاعات �لتكنولوجيا و�لبتكار.
�لتي  للم�شتقبل  دب���ي  موؤ�ش�شة  م��ق��ر  ت�شم  ك��م��ا 
خالل  من  �مل�شتقبل  ت�شميم  يف  جهودها  تكر�س 
�لدر��شات و�لأبحاث لتمكني  �لعمل على تطوير 
وتزويد  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  م��ن  �ل��ق��ر�ر  �شناع 
ثقافة  ون�شر  �مل�شتقبل  مب��ه��ار�ت  �ملجتمع  �أف���ر�د 
�ل�شر�كات  خالل  من  �لأعمال  وت�شريع  �لبتكار 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  ب���ني  �ل��ف��ع��ال��ة 

و�ل�شركات �لعاملية و�لنا�شئة.

من  عامًا   15 العاملي..  املايل  دبي  مركز   -
االإجنازات..

"DIFC" يف  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  �حتفل 
ع�شرة  �خلام�شة  ب��ال��ذك��رى  �مل��ا���ش��ي  يناير  �شهر 
لتاأ�شي�شه وجناحه يف ��شتك�شاف �جتاهات جديدة 
يف قطاع �خلدمات �ملالية. ويعترب من �أهم �ملر�كز 
�ملالية �لر�ئدة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�أفريقيا وجنوب �آ�شيا، وي�شم حاليا �أكث من 23 

�ألف موظف يف �أكث من 2000 �شركة.
و�أط��ل��ق م��رك��ز دب��ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي فنتيك هايف 
"FinTech Hive" يف عام 2017 يف �إطار 
جهوده �مل�شتمرة لتعزيز ريادة دبي يف جمال تبني 
�ملوؤ�ش�شات  ب��ني  و�جل��م��ع  �حلديثة،  �لتكنولوجيا 
�ملالية و�جلهات �حلكومية و�شركات �لتكنولوجيا 
ع��ل��ى تطوير  للعمل  �مل��ب��دع��ني  �لأع���م���ال  ورج����ال 
تقنيات مبتكرة تلبي �لحتياجات �ملتغرية للقطاع 

�ملايل يف �ملنطقة.

حممد بن را�سد: 
عا�شمة عاملية لالقت�شاد اجلديد �شتكون  • دبي 

فريق وو�شع خطة لفتح اأ�شواق خارجية جديدة لالإمارة، وتطوير منظومة  بقيادة  �شليم  بن  �شلطان  يكلف  • �شموه 
اخلدمات اللوج�شتية وتعزيز تناف�شية ال�شادرات املحلية.

ل�شركات القت�شاد اجلديد �شمن مركز دبي املايل العاملي. جديدة  بور�شة  • اإن�شاء 
دبي �شريكز على فتح قطاعات اقت�شادية جديدة لالإمارة وحتقيق حتولت يف قطاعاتها احلالية • جمل�س 

العامة يف الإمارة لرفع مقرتحات تطويرية يل مبا�شرة حتقق  وال�شخ�شيات  الدوائر  مدراء  لكافة  ر�شائل  توجيه  • طلبت 
حتولت اإيجابية يف م�شريتنا

يف اأجندة اخلم�شني هدفًا التي ن�شعى لتحقيقها خالل اخلم�س �شنوات القادمة رئي�شيًا  حمورًا  �شيكون  اجلديد  • القت�شاد 
عام التغيري الكبري الذي �شينقلنا للع�شرين القادمة بكل قوة وهو  �شخمة،  تنموية  لقفزة  البداية  �شيكون   2020 • عام 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�شد يعدل قانون اإن�شاء موؤ�ش�شة بيانات دبي
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
دبي  لإم���ارة  "رعاه �هلل" ب�شفته حاكما  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�لقانون رقم 2 ل�شنة 2020 بتعديل بع�س �أحكام �لقانون رقم 2 ل�شنة 
باإن�شاء موؤ�ش�شة بيانات دبي، با�شتبد�ل ن�شو�س �ملو�د "2 و7 و9   2016
ن�شو�س  حملها  لتحل  �لأ�شلي،  �لقانون  " من  و14  و12  و11  و10 
و�جلهاز  �لذكية،  دب��ي  لد�ئرة  �لعام  �ملدير  باخت�شا�شات  تتعلق  جديدة 
�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة بيانات دبي، و�شالحيات مديرها �لتنفيذي، و �ملو�رد 
�لقر�ر�ت  �إ�شد�ر  �شالحيات  �إىل  �إ�شافة  بها،  �خلا�شة  و�مليز�نية  �ملالية 

�لتنفيذية �خلا�شة بتنفيذ هذ� �لقانون.
دبي  ل��د�ئ��رة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �خت�شا�شات  �ملعدلة،   7 رق��م  �مل���ادة  وت�شمنت 
دب���ي، و�شمان  ب��ي��ان��ات  �أع��م��ال موؤ�ش�شة  �لإ����ش���ر�ف على  وم��ن��ه��ا:  �ل��ذك��ي��ة 
وخططها  للموؤ�ش�شة،  �لعامة  �ل�شيا�شة  و�عتماد  باخت�شا�شاتها،  قيامها 
�إقر�ر  وك��ذل��ك  تنفيذها،  على  و�لإ���ش��ر�ف  و�لت�شغيلية،  �ل�شرت�تيجية 
�لهيكل �لتنظيمي وم�شروع �ملو�زنة �ل�شنوية للموؤ�ش�شة، و�عتماد �مل�شاريع 
�لالزمة  �لت�شريعات  و�إق���ر�ر  باملوؤ�ش�شة،  �خلا�شة  و�مل��ب��ادر�ت  و�ل��رب�م��ج 
لتمكينها من حتقيق �أهد�فها، ورفعها للجهات �ملخت�شة وفقا لالإجر�ء�ت 
�ملعتمدة لديها يف هذ� �ل�شاأن، ف�شال عن �شالحيات �أخرى ت�شمنتها �ملادة 
بالتف�شيل. ون�شت �ملادة 9 من �لقانون على �أن يكون ملوؤ�ش�شة بيانات دبي 

جهاز تنفيذي، يتاألف من �ملدير �لتنفيذي، وعدد من �ملوظفني �لإد�ريني 
�لقيام  مهمة  للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي  باجلهاز  وتناط  و�لفنيني،  و�ملاليني 
�ملدير  عن  �ل�شادرة  �لقر�ر�ت  تنفيذ  ومتابعة  لها،  �لت�شغيلية  بالأعمال 
قانون  �ملوؤ�ش�شة  موظفي  على  ي�شري  �أن  على  �لذكية،  دبي  لد�ئرة  �لعام 
�أو �أي ت�شريع   ،2018 8 ل�شنة  �إد�رة �مل��و�رد �لب�شرية حلكومة دبي رقم 

�آخر يحل حمله.
�لتنفيذي  �ملدير  يعني  �أن  على  �جلديد  �لقانون  من   10 �مل��ادة  ون�شت 
ملوؤ�ش�شة بيانات دبي بقر�ر من رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي، ويكون 
�ملدير �لتنفيذي م�شوؤول �أمام �ملدير �لعام لد�ئرة دبي �لذكية عن تنفيذ 
مبقت�شاه،  �ل�شادرة  و�ل��ق��ر�ر�ت  �لقانون  ه��ذ�  مبوجب  به  �ملنوطة  �ملهام 

ويتوىل �ملدير �لتنفيذي للموؤ�ش�شة عدد� من �ملهام و�ل�شالحيات �شملتها 
�ملادة تف�شيال، وحددت �ملادة 11 من �لقانون �ملو�رد �ملالية ملوؤ�ش�شة بيانات 
�لذكية  دبي  لد�ئرة  �لعام  �ملدير  �لتي يخت�س  �لقر�ر�ت  وبا�شتثناء  دبي. 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  ي�شدر  �لقانون،  هذ�  لأحكام  وفقا  باإ�شد�رها 
�ملادة  وتلغى  �لقانون،  هذ�  �أحكام  لتنفيذ  �لالزمة  �لقر�ر�ت  دبي  لإم��ارة 
رقم 8 من �لقانون رقم 2 ل�شنة 2016، و�لتي كانت تخ�س �خت�شا�شات 
�ملدى  �إىل  �آخ��ر  ت�شريع  �أي  ن�س يف  �أي  يلغى  كما  �لإد�رة،  رئي�س جمل�س 

�لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقانون.
وين�شر يف  ���ش��دوره،  ت��اري��خ  م��ن   2020 ل�شنة   2 رق��م  بالقانون  ويعمل 

�جلريدة �لر�شمية.

زار معر�س القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل واطلع على امل�ساريع العمالقة يف القاعة الرئي�سية ل� اأدنيك

حممد بن را�شد: حممد بن زايد الروح الوطنية امللهمة لأجيال وطننا و�شبابه وهو ويوؤمن بقوة الإرادة ويرف�س اإرادة القوة 

�ل�����ش��م��و نائب  و�خ���ت���ت���م ���ش��اح��ب 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب����ي ج��ول��ت��ه يف 
وز�رة  ج����ن����اح  ب�����زي�����ارة  �مل���ع���ر����س 
�ل��ت��غ��ري �مل��ن��م��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة �لتي 
م�شتقبل  م������الم������ح  ت�����ع�����ر������س 
�لزر�عة  قطاعات  يف  �ل�شتد�مة 
من  و�لتنقل  و�لطاقة  و�لف�شاء 
�لذي  "كليك�س"  م��ل��ت��ق��ى  خ���الل 
�لثالثة  لل�شنة  �ل������وز�رة  تنظمه 
�شموه  و�ط����ل����ع  �ل�����ت�����و�يل.  ع���ل���ى 
يبلغ  �ل��ت��ي  �مللتقى  م�شاريع  على 
عددها نحو 42 م�شروعا �بتكاريا 

�مل�شتد�مة حول �لعامل.
و�طلع �شموه يف جناح "ديو�" على 
�لقدمية و�جلديدة  �مل�شاريع  �أهم 
من  دب��ي  يف  �لهيئة  تنفذها  �لتي 
خ���الل جم��م��ع حم��م��د ب���ن ر��شد 
�آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية �لذي 
يعترب �لأكرب على م�شتوى �لعامل 
�لنتاجية  ط��اق��ت��ه  ت�شل  و�ل����ذي 
نحو  �إىل   2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
با�شتثمار  م���ي���ج���او�ط   5000

ي�شل �إىل 50 مليار درهم.
�طلع  �لتي  �مل�شاريع  �أح��دث  وم��ن 
خ���الل جم�شم  م��ن  ���ش��م��وه  عليها 

و�لأفكار �لعاملية من �أجل حتقيق 
للطاقة  و�أ�شمل  �أف�شل  م�شتقبل 

�لنظيفة على م�شتوى �لعامل.
وب�������ارك ����ش���م���وه ج���ه���ود ورع���اي���ة 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ويدير  ي���رع���ى  �ل������ذي  �مل�����ش��ل��ح��ة 
لال�شتد�مة  �أب���وظ���ب���ي  �أ����ش���ب���وع 
�ملتنوعة  فعالياته  على  وي�شرف 
لهذ�  جعل  م��ا  بنف�شه  و�ل��ع��دي��دة 
�ل�شبوع مكانة خا�شة وحمرتمة 
على  ���ش��و�ء  �لعاملية  �لأو����ش���اط  يف 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت��وق��ف 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم يف 
ج��ن��اح ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
عام  ك���ل  حت��ر���س  �ل��ت��ي  "ديو�" 
�ملعر�س  ه����ذ�  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
جميع  ي�شتقطب  �ل����ذي  �ل��ع��امل��ي 
مطوري �مل�شاريع يف جمال طاقة 
و�ملبتكرين  و�مل��وزع��ني  �مل�شتقبل 
�لعامل  �أرج����اء  م��ن  و�مل�شتثمرين 
و�كت�شاف  ����ش��ت��ع��ر����س  �أج����ل  م��ن 
للتحديات  �جل����دي����دة  �حل����ل����ول 
�جلديدة  و�لجت���اه���ات  �لرئي�شة 
للتنمية  �آف�����اق�����ا  ت�������ش���ك���ل  �ل����ت����ي 

��شطناعية  �أق�����م�����ار�  ت��ت�����ش��م��ن 
خ����ا�����ش����ة ب����ال����ط����ق���������س و�أخ����������رى 
خ��ا���ش��ة ب��ال��زر�ع��ة وخ��الي��ا وقود 
�ل�شحن  و���ش��ب��ك��ات  �ل��ه��ي��دروج��ني 

�ل�شريع للمركبات �لكهروبائية.
�أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  وقد 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم عن 
�مل�شاحب  �ملعر�س  بزيارة  �شعادته 
لل�شتد�مة  �أب���وظ���ب���ي  لأ����ش���ب���وع 
..م�شيد� �شموه بامل�شاركة �لدولية 
�لعلمي  �لتجمع  ه��ذ�  يف  �لو��شعة 
يهدف  �ل������ذي  �ل���ع���امل���ي  �ل���ت���ق���ن���ي 
و�لطاقات  �ل��ق��در�ت  جتميع  �إىل 

�لهيدروجني  م�������ش���روع  ���ش��خ��م 
�لأخ�����������ش�����ر لن�����ت�����اج �ل���ك���ه���رب���اء 
و�لذي  �ل��ه��ي��دروج��ني  با�شتخد�م 
�شيتم ت�شغيله يف �لربع �لأول من 
جتريبية  كمرحلة  �جل��اري  �لعام 
طاقته  ت�����ش��ل  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم����ن 
ميجاو�ط   300 �إىل  �لإنتاجية 
يف �ل�شاعة بعد بلوغه �لتمام عقب 
تعرف  ..ث���م  �لتجريبية  �مل��رح��ل��ة 
�شموه على �ملرحلة �خلام�شة من 
ر��شد  ب��ن  حممد  جممع  م�شروع 
يف  �ل�شم�شية  للطاقة  مكتوم  �آل 

دبي.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ز�ر �شاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل �أم�س معر�س 
�مل�شتقبل  لطاقة  �لعاملية  �لقمة 
�أبوظبي  �أ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  �أح����د 

لالإ�شتد�مة.
�لفريق  ي��ر�ف��ق��ه  ���ش��م��وه  وجت����ول 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لقاعة  �أرج���اء  يف  �لد�خلية  وزي��ر 
�أبوظبي  م���رك���ز  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
"�أدنيك"  ل��ل��م��ع��ار���س  �ل���وط���ن���ي 
عند  ب��ال��ت��وق��ف  ج��ول��ت��ه  م�شتهال 
�طلع  �ذ  "م�شدر"  ���ش��رك��ة  ج��ن��اح 
�مل�شاريع  على  وم��ر�ف��ق��وه  �شموه 
"م�شدر"  �لعمالقة �لتي تنفذها 
�إحدى �شركات "مبادلة" يف خم�س 
وع�شرين دولة حول �لعامل لنتاج 

�لطاقة �لهيدروجينية.
�مل�شوؤولني  م���ن  ���ش��م��وه  و����ش��ت��م��ع 
م��ن خالل  ���ش��رح  �إىل  م�����ش��در  يف 
�مل��ج�����ش��م �ل�����ش��خ��م �مل���ع���رو����س يف 
�جلناح حول عدد �مل�شاريع وطاقة 
�لنظيفة  �لطاقة  م�شروع من  كل 
معها  ت����ت����ع����اون  �ل����ت����ي  و�ل����������دول 
��شتثمارية  م�شاريع  "م�شدر" يف 
ثم  �لنظيفة.  �ل��ط��اق��ة  م��ي��د�ن  يف 
عرج �شموه على جناح �إك�شبو دبي 
�لقائمني  م��ن  و��شتمع   2020
على �جل��ن��اح �ىل ���ش��رح ح��ول دور 
"�إك�شبو 2020 " يف ن�شر �لوعي 
�لنفايات  تدوير  ب�شاأن  �ملجتمعي 
�ملتجددة  �ل���ط���اق���ة  و�����ش���ت���خ���د�م 
�للقاء�ت  خ���الل  م���ن  و�ل��رتك��ي��ز 
�إد�رة  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  و�مل��ن��ت��دي��ات 
�جلامعات  يف   2020 �إك�����ش��ب��و 
و�مل��د�ر���س وغ��ريه��ا على مو�شوع 
ل�شمان  �ل���د�ئ���م���ة  �ل����ش���ت���د�م���ة 
خمتلف  يف  �أف���������ش����ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل 

�ملجالت.

م�����ش��ت��وى �ل����دول و�حل��ك��وم��ات �أو 
�ل��ق��ط��اع �خلا�س  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
حتر�س  �ل���ت���ي  �ل��������دول  ه�����ذه  يف 
�أ�شبوع  فعاليات  يف  �مل�شاركة  على 
�حلبيبة  �لعا�شمة  يف  �ل�شتد�مة 

�أبوظبي.
�أف��ك��ار حممد  "�إن  ���ش��م��وه:  وق���ال 
بن ز�يد وتطلعاته نحو �مل�شتقبل 
لدولتنا  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  �أح����دث����ت 
يف  �ل��ري��ادة  على خريطة  �لعزيزة 
�لتنمية  ثم  �أول  �لإن�شاين  �لعمل 
و�لعامل  �لإق��ل��ي��م  يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�أجمع" ..م�شري� �شموه �إىل �لدور 
"م�شدر"  ت��ل��ع��ب��ه  �ل����ذي  �ل��ك��ب��ري 
�شاحب  �أف��ك��ار  وجت�شيد  بلورة  يف 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�يد 
�لطاقة  نهيان جلهة م�شتقبل  �آل 

�لنظيفة عامليا.
�أخ��ي حممد  "�إن  �شموه:  و�أ�شاف 
بن ز�يد �لروح �لوطنية �ل�شادقة 
و�شبابه  وطننا  لأج��ي��ال  و�مللهمة 
وقيادتها  �لدولة  �شيا�شة  ويج�شد 
�إر�دة  ب��ني  مييز  �أن���ه  يف  �لر�شيدة 
ويتم�شك  �لإر�دة  وتغيري  �لتغيري 
ويرف�س  �لإر�دة  بقوة  ويوؤمن  بل 
خلدمة  �هلل  ..وف��ق��ه  �ل��ق��وة  �إر�دة 
مكانتهما  و�إع��الء  و�شعبنا  دولتنا 

يف �لعامل".
..�شمو  �جل���ول���ة  ���ش��م��وه يف  ر�ف����ق 
�ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم 
رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة دب������ي ل���ل���ط���ري�ن 
�لأعلى ملجموعة طري�ن  �لرئي�س 
�لإمار�ت ومعايل �لدكتور �شلطان 
ب����ن �أح����م����د �جل����اب����ر وزي������ر دول����ة 
ومعايل حممد �إبر�هيم �ل�شيباين 
�ل�شمو  دي��و�ن �شاحب  ع��ام  مدير 
حممد  �شعيد  و�شعادة  دب��ي  حاكم 
�لإد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ط��اي��ر 
لهية  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب 
كهرباء ومياه دبي و�شعادة خليفة 
د�ئرة  ع��ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
�ل��ت�����ش��ري��ف��ات و�ل�����ش��ي��اف��ة يف دبي 

وعدد من �مل�شوؤولني و�ملر�فقني.

حممد بن را�شد يعتمد تعديالت قانون التوظيف واللوائح التنظيمية ذات ال�شلة ملركز دبي املايل العاملي
•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �ع��ت��م��د 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
ب�شفته   ، �هلل"  "رعاه  �ل��������وزر�ء 
تعديالت  دب�����ي،  لإم�������ارة  ح���اك���م���اً 
ل�شنة   4 رق����م  �ل��ت��وظ��ي��ف  ق���ان���ون 
�لعاملي.  �مل��ايل  دب��ي  ملركز   2020
قانون  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��دي��الت  وت�����ش��م 
�لتوظيف يف �ملركز، ��شتبد�ل نظام 
�ملعمول  �خل���دم���ة  ن��ه��اي��ة  م��ك��اف��اأة 
ب��ه م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����س �مل��رك��ز يف �لعام 
جديد  تقاعد  بربنامج   ،2004
خل���ط���ة م�����دخ�����ر�ت �مل���وظ���ف���ني يف 
�ملايل  دب��ي  م��رك��ز  �لعمل يف  م��ك��ان 
�لعاملي. ومن �ملقرر �أن يبد�أ �لعمل 

 1 م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  بالقانون �جل��دي��د 
�شيقوم  ح��ي��ث   ،2020 ف���رب�ي���ر 
�أ�شحاب �لعمل بتقدمي م�شاهمات 
�ملدخر�ت  خلطة  �إلز�مية  �شهرية 
ومتخ�ش�س.  منّظم  ب�شكل  �مل��د�رة 
ل �خلطة �جلديدة حَمل نظام  وحتِّ
مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني، 
و�لذي يتما�شى حالياً مع �لأنظمة 
�أن��ح��اء دولة  ب��اق��ي  �مل��ع��م��ول بها يف 

�لإمار�ت.
�شلطة  �إد�رة  جم��ل�����س  �أ����ش���در  ك��م��ا 
م��رك��ز دب����ي �مل����ايل �ل��ع��امل��ي لو�ئح 
حتدد  للتوظيف  جديدة  تنظيمية 
ويتعني  �لتقاعد،  بر�مج  متطلبات 
�لت�شجيل  �ل��ع��م��ل  �أ���ش��ح��اب  ع��ل��ى 
يف ب��ر�م��ج �ل��ت��ق��اع��د خ���الل موعد 

�أق�شاه 31 مار�س 2020.

حوكمته،  ���ش��ي��ا���ش��ات  وم���ر�ج���ع���ة 
�ملفرو�شة  و�ل��ت��ك��ال��ي��ف  و�ل��ر���ش��وم 
ذلك،  على  ع��الوة  �لربنامج.  على 
تتطلب بر�مج �لتقاعد وجود ممثل 
عن �أ�شحاب �لعمل و�ملوظفني، �إىل 
جانب وجود هيئة �إ�شر�ف م�شتقّلة 
حماية  ت����وف����ري  ����ش���م���ان  ب����ه����دف 

مالئمة مل�شالح �ملوظفني.
�لرئي�شية  �ل��ت��ع��دي��الت  و���ش��م��ل��ت 
للموظفني  �ل�������ش���م���اح  �لأخ���������رى 
�إىل  �ختيارية  م�شاهمات  بتقدمي 
���ش��ن��ادي��ق م���دخ���ر�ت �مل��وظ��ف��ني يف 
برنامج  �إط���ار  �شمن  �لعمل  مكان 
�لتقاعد، بالإ�شافة �إىل �مل�شاهمات 
�ل�����ش��ه��ري��ة �لإل���ز�م���ي���ة �ل��ت��ي يجب 
تقدميها  �ل��ع��م��ل  �أ����ش���ح���اب  ع��ل��ى 
مبوجب قانون �لتوظيف، و�شمان 

�لأخرى.
وقال �شعادة عي�شى كاظم، حمافظ 
م��رك��ز دب���ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي - بهذه 
�ملنا�شبة - : "تاأكيد�ً على �لتز�منا 
ب����ت����وف����ري م�����ك�����ان ع����م����ل م����زده����ر 
لأك�����ث م���ن 24 �أل�����ف م���وظ���ف يف 
م��رك��ز دب��ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي، �شتوفر 
�لتوظيف  قانون  على  �لتعديالت 
لأ�شحاب  �أو����ش���ح  ن��ه��ج��اً  ل��ل��م��رك��ز 
�لعمل و�ملوظفني �لر�غبني بزيادة 
مدخر�تهم على نحو �آمن، وب�شكل 
وبذلك،  �لطرفني.  يخدم م�شالح 
�إىل  �لعاملي  �ملايل  دبي  يقدم مركز 
يحتذى  مثاًل  �لأخ��رى  �ملوؤ�ش�شات 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  �ت��ب��اع  ح���ول  ب��ه 
�ملجال." و�أ�شاف:  هذ�  يف  �لعاملية 
مرحلة  ل��دخ��ول  ��شتعد�دنا  "مع 

"خطة  �ل����رب�م����ج  ه�����ذه  وت�����ش��م��ل 
���ش��ن��ادي��ق م���دخ���ر�ت �مل��وظ��ف��ني يف 
مركز  و�شعها  �لتي  �لعمل"  مكان 
برنامج  كاأف�شل  �لعاملي  �ملايل  دبي 
�إج���ر�ء  بعد  فئته  �شمن  للتقاعد 
وميكن  �شاملة.  تناف�شية  مناق�شة 
لأ����ش���ح���اب �ل��ع��م��ل ت���ق���دمي طلب 
�متثال"  "�شهادة  على  للح�شول 
م�����ن ����ش���ل���ط���ة م����رك����ز دب������ي �مل�����ايل 
�لعاملي لو�شع برنامج تقاعد بديل 

مبوجب �للو�ئح �لتنظيمية.
�لتقاعد  بر�مج  متطلبات  وتعك�س 
�مل����ايل �لعاملي  �ل���ت���ز�م م��رك��ز دب���ي 
�ملعمول  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ب���ال���ل���و�ئ���ح 
�ملتطلبات  ه��ذه  ت�شمل  حيث  ب��ه��ا، 
وج������ود ه��ي��ئ��ة �إ������ش�����ر�ف ي���ح���ق لها 
�لربنامج،  م�شّغل  و�إع��ف��اء  تعيني 

للموظفني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �ل�����ش��ه��ري، 
�لذين يقل عدد �أعو�م خدمتهم عن 
 8.33% وبن�شبة  �شنو�ت،  خم�س 
�ل�شهري  �لأ���ش��ا���ش��ي  �ل���ر�ت���ب  م���ن 
بالن�شبة للموظفني �لذين لديهم 
�عفاء�ت  وت��ق��دمي  �أط�����ول،  خ��دم��ة 
لديها  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  للموؤ�ش�شات 
رو�تب  بتقدمي  قانونية  �لتز�مات 
مماثلة  م�����ش��اه��م��ات  �أو  ت��ق��اع��دي��ة، 
�أماكن  يف  موظفيها  ع��ن  بالنيابة 
�لعمل  �أ�شحاب  �إىل جانب  �أخ��رى، 
�ل���ذي���ن ي���رغ���ب���ون ب��ت��ق��دمي خطة 
قائمة على �ملكافاآت �إىل موظفيهم 
�مل�شاهمات  ع�����ن  ت����زي����د  و�ل�����ت�����ي 
قانون  مبوجب  �ملحددة  �لإلز�مية 
�لتوظيف ملركز دبي �ملايل �لعاملي، 
بالإ�شافة �إىل عدد من �لتح�شينات 

لنهاية  م�شتحقة  مكافاآت  �أي  بقاء 
�حلايل،  �لنظام  مبوجب  �خلدمة 
بخيار  �لعمل  �أ�شحاب  ت��زوي��د  م��ع 
�إطار  �شمن  �مل�شتحقات  ه��ذه  دف��ع 
توفري  وك��ذل��ك  �لتقاعد،  برنامج 
�ع�����ف�����اء�ت ل�������ش���ر�ئ���ح حم������ددة من 
�ملوظفني، مثل �ملوظفني �ملوفدين 
يف م����رك����ز دب������ي �مل�������ايل �ل���ع���امل���ي، 
و�ل��ع��م��ال ب��ع��ق��ود ق�����ش��رية �لأج����ل، 
وموظفي  �مل�شاهمني،  و�ل�����ش��رك��اء 
�مل���ك���ات���ب �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة يف �ل���دو�ئ���ر 
دبي  و�لهيئات �حلكومية يف مركز 

�ملايل �لعاملي.
كما ت�شمنت �لتعديالت �جلديدة، 
ت�شوية �مل�شاهمات �لإلز�مية �ملقّدمة 
�أ���ش��ح��اب �ل��ع��م��ل بن�شبة  م��ن ق��ب��ل 
�لأ�شا�شي  �ل��ر�ت��ب  من   5.83%

م�شتقبل  م���الم���ح  ت��ر���ش��م  ت��و���ش��ع 
�لقطاع �ملايل، يوؤكد تعديل قانون 
�لعاملي  �مل��ايل  دبي  ملركز  �لتوظيف 
على مكانتنا �لر�ئدة كمركز مايل 
�أف�شل  م��ع  يتما�شى  مبتكر  ع��امل��ي 
�ملتبعة للحفاظ  �لعاملية  �ملمار�شات 
على م�شالح �لعاملني يف �ملركز على 
�حل�شول  �لأمثل." وميكن  �لنحو 
ع��ل��ى م���زي���د م���ن �مل���ع���ل���وم���ات عرب 
https://www. �ل���ر�ب���ط: 
di fc .ae /bus iness /
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن زايد يلتقي وزير الطاقة ال�شعودي

•• اأبوظبي -وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س.. 
�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري عبد�لعزيز بن �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود وزير �لطاقة يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

�ل�شقيقة، �لذي يح�شر فعاليات �أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة 2020.
وتناول �للقاء �لعالقات �لأخوية بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية، يف خمتلف �ملجالت 
�لبلدين  �مل�شرتك بني  �لإقليمية و�لدولية حمل �لهتمام  �لق�شايا  �إىل عدد من  �إ�شافة  �لطاقة  خا�شة يف جمال 

�ل�شقيقني.
ح�شر �للقاء .. �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية ومعايل �ل�شيخ 
�آل نهيان وزير �لت�شامح ومعايل �شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة و�ل�شناعة  نهيان بن مبارك 
ومعايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر وزير دولة ومعايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز �ل�شوؤون �لتنفيذية 

و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

�م�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  نهيان ع�شو  �آل  ز�يد  �ل�شيخ حامد بن  �شمو  �شهد 
فعاليات �أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة 2020 �لتي تقام حتت عنو�ن ت�شريع 

وترية �لتنمية �مل�شتد�مة يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س �أدنيك.
بوبكر  �بر�هيم  فخامة  من  كل  فيها  �شارك  �لتي  �جلل�شات  �شموه  وح�شر 
رئي�س  بيو  م��اد�  جوليو�س  وفخامة  �ل�شديقة  مايل  جمهورية  رئي�س  كيتا 
جمهورية �شري�ليون �ل�شديقة ومعايل �ل�شيخة ح�شينة و�جد رئي�شة وزر�ء 

جمهورية بنغالدي�س �ل�شعبية �ل�شديقة.
و�لتقى �شموه على هام�س فعاليات �لأ�شبوع معايل �ل�شيخة ح�شينة و�جد 

رئي�شة وزر�ء جمهورية بنغالدي�س �ل�شعبية.
وتناول �للقاء �لعالقات �لثنائية و�شبل دعمها وتطويرها ودفعها �إىل �لأمام 
�لهتمام  و�لدولية حمل  �لإقليمية  �لق�شايا  �إىل  �إ�شافة  كافة  �ملجالت  يف 

�مل�شرتك.
�ملو�شوعات  م��ن  ع���دد  �إىل  �ل�شيفة  �ل�����وزر�ء  ورئ��ي�����ش��ة  ���ش��م��وه  ت��ط��رق  ك��م��ا 
�ملطروحة على جدول �أعمال �أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة �لذي �نطلق �أم�س 

و�أهميتها يف تعزيز �لعمل من �أجل ��شتد�مة �لتنمية يف �لعامل.

حامد بن زايد ي�شهد جانبا من فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 

الت�شال ال�شمويل يقود حماور املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي 4 مار�س
•• ال�صارقة-وام:

لالت�شال  �ل������دويل  �مل���رك���ز  ي��ن��ظ��م 
للمكتب  �ل����ت����اب����ع   - �حل����ك����وم����ي 
�لإع����الم����ي حل��ك��وم��ة �ل�������ش���ارق���ة - 
�أعمال �لن�شخة �لتا�شعة من �ملنتدى 
�ل������دويل ل��الت�����ش��ال �حل���ك���وم���ي يف 

�لر�بع من مار�س �ملقبل.
ت�شتمر  �ل��ت��ي   - �ل������دورة  وت��ن��اق�����س 
ع�شر   - �ل�شارقة  �إك�شبو  يف  يومني 
�لت�شال �ل�شمويل يف �أربعة حماور 
ثقافة  ت��ر���ش��ي��خ  ت�����ش��م��ل:  رئ��ي�����ش��ة 
�لتفاعل يف �حلكومة و�لتكنولوجيا 
و�لت�شال  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات  ك��م��م��ك��ن 
ع����رب �ل���ث���ق���اف���ة و�ل�����رف�����اه �ل���ف���ردي 

و�ملجتمعي.
�لنتقال  يف  �مل��ن��ت��دى  وي�����ش��ت��ه��دف 
م���ن ���ش��ي��غ��ة �ل�����ش��ع��ار �ل���و�ح���د �إىل 
�مل����ح����اور �مل���ت���ع���ددة حت��ق��ي��ق �أو����ش���ع 
م���ع �جلمهور  �ل��ت��ف��اع��ل  م���ن  ق����در 
�ملو��شيع  من  ممكنة  فائدة  و�أك��رب 
�لوقت  ويف  يتبناها  �لتي  و�لق�شايا 
��شتجابة  �لن���ت���ق���ال  ي���اأت���ي  ن��ف�����ش��ه 
ل����ل����ت����ح����دي����ات و�ل��������ظ��������روف �ل���ت���ي 
�أدو�ت  يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �أح��دث��ت��ه��ا 

م�شاحة  �إىل  وحتويلها  و�مل��ت��ز�ي��دة 
للحو�ر و�ملنفعة �لعامة.

ويف حمور "�لت�شال عرب �لثقافة" 
�ملوؤ�ش�شة  ه��وي��ة  دور  �مل��ن��ت��دى  ُي���رِبز 
ممار�شاتها  حت���دد  �ل��ت��ي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
و�شلوكياتها يف تقريب �مل�شافة بينها 
وب���ني �جل��م��ه��ور م���ن ن��اح��ي��ة ودور 
ثقافة �لأمم و�ملجتمعات يف �لتعبري 
و�لتطلعات  و�ل��ط��م��وح  �لهوية  ع��ن 
مناهج  ع����رب  �ل����ع����امل  وخم���اط���ب���ة 

�ت�شال فّعالة من ناحية ثانية.
�ل�شارقة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  و�أك�������د 
�ل�شارقة متلك  �إم���ارة  �أن  ل��الإع��الم 
�لثقافة  �أو������ش�����ل  ث����ري����اً  ر�����ش����ي����د�ً 
جميع  �إىل  و�ل��ع��رب��ي��ة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
على  �ل�شوء  و�شّلط  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
م��ن��ج��ز�ت��ن��ا وت���ر�ث���ن���ا وت��اري��خ��ن��ا .. 
م�شري� �إىل �أن �ل�شارقة منوذج لكل 
وت�شكل  فيها  تعمل  �لتي  �ملوؤ�ش�شات 
�ملنتدى  �أل��ه��م��ت  و�أن��ه��ا  منظومتها 
كافة  مبكوناتها  �ل��ث��ق��اف��ة  ليتبّنى 
لالت�شال  ور�شائل  وقيم  كمفرد�ت 

�حلكومي د�خلياً وخارجياً.
�ملنتدى  ي��ق��دم  �ل���ر�ب���ع  �مل��ح��ور  ويف 
�لفردية  �حل��ي��اة  وج���ودة  "�لرفاه 

و�لبقاء  �لنجاح  يف  حا�شماً  وعاماًل 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات و�لأف���������ر�د ع��ل��ى حد 
عاماًل  ك���ون���ه  ج���ان���ب  �إىل  �����ش����و�ء 
و�لتطوير  �ل��ب��ن��اء  عملية  يف  مهماً 

و�ل�شتقر�ر.
"تر�شيخ  �لأول  �مل���ح���ور  و���ش��ريك��ز 
ثقافة �لت�شال �حلكومي" .. على 
من  لالنتقال  �ملوؤ�ش�شات  م�شاعدة 
ث��ق��اف��ة �لت�����ش��ال م��ن ط���رف و�حد 
�إىل �لتفاعل مع �جلمهور و�إ�شر�كه 
يف �ق���رت�ح ح��ل��ول وت�����ش��ور�ت حول 
�لقت�شادية  �مل��ع��ا���ش��رة  �ل��ق�����ش��اي��ا 

�لت�����ش��ال حيث خلقت حالة  و�آث���ار 
�ملوؤ�ش�شات  بني  �لتفاعل  من  د�ئمة 
ت�شهيل  م���ن  وج��ع��ل��ت  و�جل���م���ه���ور 
�شرطاً  ب��ي��ن��ه��م��ا  �ل��ع��الق��ة  وت��ف��ع��ي��ل 
م�شروع  و�أي  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أي  ل��ن��ج��اح 

تنموي ح�شاري.
ب���ن �أحمد  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ  وق�����ال 
�ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي 
�آلية  �ل��ت��ح��ول يف  �إن ه��ذ�  ل��الإع��الم 
وب�����ش��ك��ل خا�س  �مل���ن���ت���دى  �ن���ع���ق���اد 
تبنيه ملحاور �شاملة و��شعة �لنطاق 
للمنجز�ت  ت��ع��زي��ز�ً  ي��اأت��ي  و�ل��ت��اأث��ري 
�لتي ر�كمها خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية 
حققها  �ل��ت��ي  للمكانة  و����ش��ت��ث��م��ار�ً 
ملناق�شة  موثوقة  �إقليمية  كمن�شة 
�لعالقات �لتي تربط بني �ملوؤ�ش�شات 
�لر�شمية و�لأفر�د و�لبحث يف �شبل 
�لفّعال  �ل��ت��و����ش��ل  ع��رب  ت��ط��وي��ره��ا 

و�لقنو�ت �ملالئمة.
ب���ن �أحمد  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ  و�أك�����د 
ممار�شة  هو  �لت�شال  �أن  �لقا�شمي 
م�شتمرة  ت��ط��وي��ر  وع��م��ل��ي��ة  ي��وم��ي��ة 
م���ع �جل���م���ه���ور.. م�شري�  ل��ل��ع��الق��ة 
�أ�شبح  �ل����ي����وم  �لت�������ش���ال  �أن  �إىل 
للحياة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل���ه���ار�ت  �أح����د 

و�لعلمية  و�لثقافية  و�لجتماعية 
�أم�����ام  �مل����ج����ال  �إت����اح����ة  �إىل ج���ان���ب 
�لأفر�د و�ملجتمعات لقرت�ح ق�شايا 
�آليات  ع��ل��ى  و�لت���ف���اق  ل��ل��م��ن��اق�����ش��ة 

تنفيذ �لنتائج ومتابعتها.
�أحمد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  و�أو���ش��ح 
�لقا�شمي �أن �لتفاعل بني �ملوؤ�ش�شات 
�لقر�ر  �أ�شحاب  ميّكن  وجمهورها 
ورغبات  �آر�ء  ع��ل��ى  �لط�����الع  م���ن 
على  للعمل  خطط  وو���ش��ع  �لنا�س 
�لعامة  �مل�شلحة  يحقق  م��ا  تلبية 
�لتفاعل  هذ�  كون  جانب  �إىل  منها 
تطوير  يف  م���ه���م���اً  دور�ً  ي���ل���ع���ب 
م��ن��ه��ج��ي��ات �ل��ع��م��ل و�لرت����ق����اء بها 
�إىل م�شتوى �لطموحات وم�شاعدة 
بو�جبها  �ل��ق��ي��ام  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

ووظيفتها ب�شكل كامل.
�أم����ا �مل��ح��ور �ل��ث��اين ف�����ش��ريك��ز على 
"�لتكنولوجيا كو�شيلة لتمكني  دور 
عن  �ل���ت���ع���ب���ري  م�����ن  �ملجتمعات" 
�لق�شايا  ح��ول  وت�شور�تها  روؤيتها 
�ملنتدى �لدويل  �لر�هنة .. وي�شعى 
ل��الت�����ش��ال �حل���ك���وم���ي م���ن خالل 
هذ� �ملحور �إىل تعظيم �لفائدة من 
�شبكات �لت�شال ومن�شاته �ملنت�شرة 

حيث  م��ن  مميزة  تكون  لأن  ت�شعى 
�حل�شارية  مل�����ش��ريت��ه��ا  ت�شيفه  م��ا 
�لتي تعترب �لإن�شان �شانع �لتنمية 
وغ��اي��ت��ه��ا وحم��وره��ا �ل��رئ��ي�����س وهو 
م����ا ي��ت��ط��ل��ب ب���ن���اء �لإن���������ش����ان على 
بينه وبني  �لد�ئمة  �ل�شر�كة  ثقافة 

موؤ�ش�شات وطنه.
لالت�شال  �ل��دويل  �ملنتدى  و�أ�شهم 
�حل��ك��وم��ي م��ن��ذ �ن��ط��الق��ت��ه يف عام 
�لت�شال  �أهمية  �إب��ر�ز  يف   2012

و�لجتماعية" كغاية نهائية لعملية 
وكبو�شلة  �حل���ك���وم���ي  �لت�������ش���ال 
ُتر�شد �ملوؤ�ش�شات نحو تبني �لق�شايا 
وفقاً  �أولوياتها  وحتديد  �ل�شليمة 

مل�شالح �جلمهور �ليومية و�مللّحة.
�أحمد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  و�أو���ش��ح 
�لقا�شمي �أن �ملنتدى من خالل هذ� 
تو�شيف  �إع���ادة  نحو  ي�شعى  �مل��ح��ور 
لتتنا�شب  �حل���ي���اة  وج�����ودة  �ل���رف���اه 
م���ع ق��ي��م وث��ق��اف��ة �ل�����ش��ارق��ة �لتي 

لتحقيق  �إن�شانية  �شرورة  باعتباره 
ت����و������ش����ل �أم�����ث�����ل ب�����ني �حل���ك���وم���ة 
و�جلمهور وبني �جلهات �حلكومية 
و�أف������������ر�د �مل���ج���ت���م���ع وف������ق ق���و�ع���د 
و�شفافة  و��شحة  ومعايري  مهنية 
تو�فق  متطورة  وو�شائل  وباأ�شاليب 
�لعديد  حقق  م��ا  وه��و  �لع�شر  روح 
�لتي  �مل���ن���ج���ز�ت و�مل���خ���رج���ات  م���ن 
عززت منظومة �لت�شال �حلكومي 

يف دولة �لإمار�ت.

اأبوظبي ت�شت�شيف منتدى القطب الثالث الهيماليا 2021 للعمل من اأجل املناخ
•• اأبوظبي-وام:

و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وزير  �لزيودي  �أحمد  بن  ثاين  �لدكتور  وقع معايل 
نيابة عن دولة �لإمار�ت، مذكرة تفاهم مع فخامة �ألفور و�جنار غرمي�شون 
�لقطب  منتدى  �أبوظبي  �إم��ارة  ��شت�شافة  حول  لآي�شالند  �ل�شابق  �لرئي�س 

�لثالث �لهيماليا 2021.
حتت  �ملقبل  �ل��ع��ام  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعا�شمة  ت�شت�شيفه  �ل��ذي  �ملنتدى  و�شيقام 
�ملناخي"  للتغري  �لأم��ام��ي��ة  �خل��ط��وط  �لهيماليا..  �لثالث  �لقطب  ع��ن��و�ن 
وي�شتهدف بحث �أهمية تعزيز �لتعاون �لدويل يف �لقطب �ل�شمايل بالن�شبة 
مل�شتقبل �لنهيار�ت �جلليدية يف منطقة �لقطب �لثالث �لهيماليا، و�ملو�رد 
�ملائية يف �آ�شيا، كما �شيتم ت�شليط �ل�شوء عرب �ملنتدى على �لدور �لر�ئد عاملياً 
لدولة �لإمار�ت يف جمال �لأبحاث و�ل�شتثمار يف �لطاقة �لنظيفة، كما �شيتم 
�أجل  من  �لعمل  وجهود  �لطاقة  حتول  يف  �لإمار�تية  �مل�شاهمات  ��شتعر��س 

�ملناخ.
تر�أ�س  لال�شتد�مة  �بوظبي  �أ�شبوع  من  �لثاين  �ليوم  �أعمال  ج��دول  و�شمن 
معايل �لدكتور �لزيودي �لجتماع �ل�شابع ل� "�ملجموعة �لوز�رية �خل�شر�ء" 

�ملياه  و��شتد�مة  �ملناخ  �أج��ل  من  و�لعمل  �لبيئية  بالق�شايا  �ملعنية  �لدولية 
و�لذي ت�شت�شيفه �لعا�شمة �أبوظبي.

�لتباحث  دول   6 ع�شويتها  يف  ت�شم  �ل��ت��ي  �مل��ج��م��وع��ة  �ج��ت��م��اع  و����ش��ت��ه��دف 
و�لنقا�س حول �حلر�ك و�جلهود �لدولية للعمل من �أجل �ملناخ وتعزيز حتول 

�لطاقة، و��شتد�مة �ملياه، و�حلفاظ على �لتنوع �لبيولوجي.
"�إن خطورة  �ل���زي���ودي:  �ل��دك��ت��ور  ق��ال م��ع��ايل  ويف كلمته خ��الل �لج��ت��م��اع 
�لتحدي �لتي بات �لتغري �ملناخي ميثلها على �ملجتمع �لدويل ككل تتطلب 
مزيد� من �لعمل و�جلهد على رفع قدرة �لدول على �لتكيف مع تد�عياته 
�أن  �إىل  و�ملقبلة"، م�شري�ً  لالأجيال �حلالية  مبا ي�شمن م�شتقباًل م�شتد�ماً 
دولة �لإمار�ت تبنت تطبيق منظومة �لتكيف عرب �جتاهات عدة ت�شمل �إقر�ر 
�لعام  �ملناخ، وخ��الل  �أج��ل  �لعام للعمل من  قو�نني وت�شريعات متثل �لط��ار 
�جلاري �شي�شدر �لقانون �لحتادي للمناخ لدولة �لإمار�ت كاأول قانون لهذ� 

�لنوع من �لعمل يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
و�أ�شاف: "كما عملت وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة على �إعد�د جمموعة من 
�لقطاعات  كافة  على  �ملناخي  �لتغري  تاأثري  در�شت  �لتي  �لبحثية  �لتقارير 
و�ل�شحة  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  قطاع  مثل  منها  �حليوية  وب��الأخ�����س 

و�لبيئة، ومتطلبات �لتكيف مع تد�عيات �لتغري".
و�أ�شار �إىل �أن جهود دولة �لإم��ار�ت �شملت �لعمل على تعزيز حتول �لطاقة 
وزيادة ��شتخد�م حلول �لطاقة �ملتجددة عرب �عتماد ��شرت�تيجية �لإمار�ت 
للطاقة �لتي ت�شتهدف �لو�شول بح�شة �لطاقة �ملتجددة من �إجمايل مزيج 
�رتفعت  �لأخ��ري  �لعقد  2030، وخ��الل  %50 بحلول  �إىل  �ملحلي  �لطاقة 
10 ميجاو�ت  �لطاقة حملياً من  �لنوع من  مل�شاريع هذ�  �لإنتاجية  �لقدرة 
بحلول  و�ت  8400 ميجا  تتجاوز  �أن  �ملنتظر  �إىل 1800 ميجاو�ت، ومن 

.2030
م�شاهماتها  لتعزيز  �مل�شتقبلية  �لإم����ار�ت  دول���ة  توجهات  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  ويف 
�لدكتور  م��ع��ايل  ق��ال  �مل��ن��اخ،  �أج���ل  م��ن  للعمل  �مل��ح��ددة  �لطوعية  �لوطنية 
�تفاق  ببنود  �لوفاء  �لأون..  "قبل فو�ت  �لزيودي خالل م�شاركته يف جل�شة 
�شمن  �لإم����ار�ت  دول��ة  �إن  ق��ال  �مل�شتقبل  طاقة  قمة  للمناخ" �شمن  باري�س 
دورها �لر�ئد عامليا يف �لعمل من �أجل �ملناخ، بادرت طو�عية خالل قمة �لأمم 
�لطوعية  �لوطنية  م�شاهماتها  رفع  عن  بالإعالن   2019 للمناخ  �ملتحدة 
�ملحددة وفقا لتفاق باري�س للمناخ، لتكون منوذجاً لتحفيز �ملجتمع �لدويل 

ليحذو حذوها".

و�أ�شار �إىل �أن �مل�شاهمات �لوطنية �لتي مت �لإعالن عنها تعتمد يف �ملقام �لأول 
�لتنمية  �أه��د�ف  �لطاقة وتعزيز حتقيق  �ل��دويل لتحول  دف��ع �حل��ر�ك  على 
�مل�شتد�مة، حيث مت �لإع��الن عن �عتز�م دول �لإم��ار�ت زيادة ح�شة �لطاقة 

�ملتجددة من �إجمايل مزيج �لطاقة �ملحلي �إىل %50 بحلول 2030.
و�أ�شاف: "كما �شملت جهود �لدولة تعزيز عمليات تخزين و�لتقاط �لكربون 
عرب م�شاهمات م�شروع �شركة برتوك �أبوظبي �لوطنية /�أدن��وك/ للتقاط 
وتخزين �لكربون حيث متت زيادة قدرته مبعدل خم�شة �أ�شعاف لي�شتهدف 

�لكربون". من  طن  ماليني  تخزين 5 
و�شمل جدول �لأعمال عقد جمموعة من �للقاء�ت �لثانية لبحث فر�س تعزيز 
�لتعاون و�لعمل �لدويل وتبادل �خلرب�ت، ومنها �للقاء مع معايل �ملهند�س 
�لبحرين،  - مملكة  و�مل���اء  �لكهرباء  ���ش��وؤون  وزي���ر  �مل��ب��ارك،  نا�شر  ب��ن  و�ئ���ل 
و�شعادة �لدكتور حممد مبارك بن دينه �لرئي�س �لتنفيذي للمجل�س �لأعلى 
للبيئة - مملكة �لبحرين، كما �لتقى مع معايل رينري جاد�بو وزير �لتجارة 
و�ل�شناعة و�لبيئة يف جمهورية ناورو، و�لتقى ديفيد �شاندلو، مدير مركز 
�شيا�شة �لطاقة �لعاملية يف كلية �لطاقة و�لبيئة و�ل�شوؤون �لدولية و�لعامة يف 

جامعة كولومبيا.

قرقا�س يبحث وكبار امل�شوؤولني يف احلكومة ال�شودانية تعزيز ال�شراكة والأمن وال�شالم
•• اخلرطوم-وام:

�خ��ت��ت��م م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن����ور بن 
حم���م���د ق���رق���ا����س وزي������ر �ل���دول���ة 
ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة �م�����س زيارته 
�إىل �لعا�شمة �ل�شود�نية �خلرطوم 
و�لتي بحث خاللها تعزيز جمالت 
�لدعم  وت��ق��دمي  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون 
للحكومة �ل�شود�نية لعبور �ملرحلة 

�حل�شا�شة �لتي مير بها �ل�شود�ن.
كبار  من  ع��دد  مع  معاليه  و�لتقى 
وتطرق  �ل�����ش��ود�ن��ي��ني  �مل�����ش��وؤول��ني 
خمتلف  �إىل  معهم  حم��ادث��ات��ه  يف 

جمالت توطيد �ل�شر�كة.
�أنور  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �لتقى  فقد 
ق��رق��ا���س ك���ال م���ن م���ع���ايل رئي�س 
�ملجل�س �ل�شيادي �لفريق �أول ركن 

�ل�شيا�شي لل�شود�ن و�شعبه، و�عترب 
و�ل���������ش����ود�ن  �لإم�����������ار�ت  ع���ل���ى  �أّن 
�لأمل  ي��ح��ذوه  حت��ال��ف  "ت�شكيل 
بهدف  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا،  يف  و�ل����ت����ف����اوؤل 
�لقائمة  �لإيجابية  �ل��روؤي��ة  تعزيز 
للتنمية  �ل���ف���ر����س  �إت����اح����ة  ع���ل���ى 
وج�����ّدد  و�لت�شامح".  �ل�����ش��ام��ل��ة 
قرقا�س  �أن�������ور  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
ت��اأك��ي��د دع���م دول���ة �لإم�����ار�ت كافة 
�جلهود �لر�مية �إىل حتقيق �لأمن 
��شتقالل  وح��م��اي��ة  �ل�������ش���ود�ن  يف 
فيه.    �لدولة  موؤ�ش�شات  و��شتقر�ر 
و�أو�شح �أن دولة �لإمار�ت تعمل من 
هذ� �ملنطلق مع �لقيادة �ل�شود�نية 
�لنتقالية  �ملرحلة  جن��اح  ل�شمان 
�حلالية يف حتقيق �لأمن و�لتنمية 

و�لزدهار مل�شتقبل �ل�شود�ن.

لتحقيق  �مل�شتويات  خمتلف  على 
كما  �ل�����ش��ود�ين..  �ل�شعب  م�شالح 
�مل�شوؤولني  م���ع  �مل������د�ولت  ب��ح��ث��ت 
�ل�شود�نيني - �شمن جدول مكّثف 
�هتمام  ذ�ت  دول���ي���ة  م��ل��ف��ات  يف   -
�ملحادثات  وت���ط���رق���ت  م�������ش���رتك. 
– �ل�������ش���ود�ن���ي���ة يف  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
�هتمام  على  �ملختلفة  م�شتوياتها 
�لعالقات  بتعزيز  �لإم����ار�ت  دول���ة 
�لتجاري  و�ل��ت��ع��اون  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
م��ع �ل�������ش���ود�ن، �إىل ج��ان��ب �لأم���ن 
و�لبنية  و�ل����ط����اق����ة،  �ل����غ����ذ�ئ����ي، 
�ل���ت���ح���ت���ي���ة. و�أك��������د م����ع����ايل وزي����ر 
�هتمام  لل�شوؤون �خلارجية  �لدولة 
و�زدهار  با�شتقر�ر  �لإم���ار�ت  دول��ة 
ل�شعبه  �ل��رخ��اء  وحتقيق  �ل�شود�ن 

�ل�شقيق وبناء �ل�شالم و�لأمن.

عبد�لرحمن،  �لربهان  عبد�لفتاح 
لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  وم���ع���ايل 
�أول  �ل��ف��ري��ق  �ل�����ش��ي��ادي  �مل��ج��ل�����س 
ومعايل  دق����ل����و،  ح����م����د�ن  حم���م���د 
�لدكتور  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
ع��ب��د�هلل ح���م���دوك، وم��ع��ايل وزير 
�لدكتور  �ل�����وزر�ء  جمل�س  رئ��ا���ش��ة 
وزير  ومعايل  ماني�س،  ب�شري  عمر 
�لقت�شادي  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �مل��ال��ي��ة 
�لبدوي،  �أح��م��د  �إب��ر�ه��ي��م  �لدكتور 
وم����ع����ايل م�����دين ع���ب���ا����ش���ي مدين 
ووزر�ء  و�ل��ت��ج��ارة،  �ل�شناعة  وزي��ر 
و�شعادة  �لق���ت�������ش���ادي،  �ل���ق���ط���اع 
�لدكتور  بالإنابة  �خلارجية  وزي��ر 

�ل�شديق عبد�لعزيز عبد�هلل.
حول  معاليه  حم��ادث��ات  وت��رك��ّزت 
�لعالقات �لثنائية و�شبل تطويرها 

و�أو�������ش������ح �ل����دك����ت����ور ق���رق���ا����س يف 
�لزيارة  �أن  �شحافية  ت�شريحات 
و�شّدد  وم��ث��م��رة،  �إي��ج��اب��ي��ة  ك��ان��ت 
على �أن �ل�����ش��ود�ن ه��و �ل��ي��وم "على 
ق�شة  لي�شبح  �ل�شحيح  �ل��ط��ري��ق 
يحتذى  ومن��وذج��ا  تاريخية  جن��اح 

به يف بقية �ملنطقة".
�أن��ه مل�س خالل  �إىل  و�أ���ش��ار معاليه 
كل �للقاء�ت �لتقدير �لكبري لدعم 
دول���ة �لإم�����ار�ت ل��ل�����ش��ود�ن يف هذه 
�لن��ت��ق��ال��ي��ة.. كما بحث  �ل��ظ��روف 
ل�شمان  و�ملتابعة  �لتو��شل  خطط 
�أن تكون �ملبادر�ت �لإمار�تية فاعلة 
�حلكومة  ج���ه���ود  ����ش���ي���اق  ���ش��م��ن 
�ل�شتقر�ر  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة 
دولة  �أن  و�أك��د معاليه  و�لزده����ار. 
�لدعم  بتقدمي  ملتزمة  �لإم���ار�ت 
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اأخبـار الإمـارات

�شلطان القا�شمي يفتتح حمطة التل�شكوب الراديوي التداخلي
•• ال�صارقة -وام: 

حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س جامعة 
�ل�شارقة، حمطة �لتل�شكوب �لر�ديوي �لتد�خلي، ظهر �م�س 

باأكادميية �ل�شارقة لعلوم وتكنولوجيا �لف�شاء و�لفلك.
وتهدف �ملحطة �إىل بناء مقيا�س تد�خل ر�ديوي بطول 40 
مرت� با�شتعمال ثالثة تل�شكوبات من نف�س �لنوع تعمل على 
�لأجر�م  م��ن  �ل�����ش��ادرة  �خلافتة  �لهرتزية  �مل��وج��ات  جتميع 
�ل�شماوية يف �لكون ور�شدها ودر��شتها، وتعزيز جتارب ودور 

�لطلبة و�لباحثني يف در��شة هذ� �ملجال.
�إىل �شرح و�ف حول  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  و��شتمع �شاحب 
عمل �ملحطة �لتي ت�شم �شل�شلة �لتل�شكوبات �لر�ديوية �شمن 
مرت�   40 ب��ط��ول  �لتد�خلي  �ل��ر�دي��وي  �لتل�شكوب  م�شروع 
م�شاحة  عامليا من حيث �شغر  �لأوىل  �لتل�شكوبات  وهو من 
�أطباقها وقلة كلفتها ن�شبيا، و�أطلق �شموه زر �لت�شغيل �إيذ�ناً 

بت�شغيل �ملحطة.
وكانت �أكادميية �ل�شارقة لعلوم وتكنولوجيا �لف�شاء و�لفلك 
قامت  حيث  ع��ام  نحو  قبل  �مل�شروع  بهذ�  بالعمل  ب���د�أت  ق��د 
برتكيب �لتل�شكوب �لر�ديوي: Spider-500A بطول 5 
 ،PrimaLuceLab �لإيطالية  �ل�شركة  �أمتار من قبل 

ليعمل برتدد 1.4 جيجاهرتز. وتتوزع �لتل�شكوبات �لثالثة 
�ل�شل�شلة على زو�ي��ا مثلث قائم  �لتي ت�شملها هذه  �لأخ��رى 
وعلى م�شافات 30، 40، و50 مرت� بني �لتل�شكوب و�لآخر 
وذلك لكي حتاكي دقة هو�ئي �أحادي �لطبق قطره 40 مرت� 
مرت   8.7 يبلغ  بقطر  ه��و�ئ��ي  ت�شاوي  جتميع  م�شاحة  م��ع 
درجة   0.36 ح��و�يل  ت�شاوي  �لتي  �ل��ز�وي��ة  مبيزة  ويتميز 

قو�شية. دقيقة   21.6
و�أو�شح �لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة 
مدير �أكادميية �ل�شارقة لعلوم وتكنولوجيا لف�شاء و�لفلك، 
�أن تركيب هذه �ل�شل�شلة جاء يف �إطار تلبية للروؤية وللدعم 
�شلطان بن  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �ملادي و�ملعنوي ل�شاحب 
حممد �لقا�شمي �لذي �أمر بتاأ�شي�س �أكادميية �ل�شارقة لعلوم 
ومقر  وطني  قومي  كم�شروع  و�لفلك  �لف�شاء  وتكنولوجيا 
يف  �ملجتمع  وت��وع��ي��ة  خل��دم��ة  ي�شعى  وث��ق��ايف  وبحثي  علمي 
ولتكون  و�لفلك  �لف�شاء  وتكنولوجيا  علوم  جمالت  جميع 
ر�ئدة عاملًيا يف �أبحاث هذه �لعلوم وتر�شخ دور ومكانة دولة 
منطقة  يف  عاملي  علمي  كمركز  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 

�خلليج �لعربي و�لعامل.
�إن�����ش��اء خم��ت��رب�ت �لأب��ح��اث �ملختلفة  �أي�شا  �أن��ه مت  و�أ���ش��اف 
�ملكعبة  �ل�شناعية  �لأق��م��ار  وه��ي:  �لكيوب�شات  خمترب  مثل 
�ملعلومات  وخمترب  �ل��ر�دي��وي،  �لفلك  وخمترب  �ل�شغرية/، 

�لنيازك، وخمترب  بعد، ومركز  و�ل�شت�شعار عن  �جلغر�فية 
وخمترب  �لب�شري،  �ل�شارقة  ومر�شد  �لف�شائي،  �لطق�س 
�أكادميية  و�أ���ش��ب��ح��ت  �ل��ط��اق��ة،  �ل��ع��ال��ي��ة  �لفلكية  �ل��ف��ي��زي��اء 
من  ف��ري��دة  و�لفلك  �لف�شاء  وتكنولوجيا  لعلوم  �ل�شارقة 
�شيما  ل  �لعربي  �خلليج  منطقة  دول  م�شتوى  على  نوعها 
خالل  ن�شرت  �لأك��ادمي��ي��ة  و�أن  و�لف�شاء،  �لفلك  بحوث  يف 
علميا يف  ومقال  بحثا  �أك��ث من ثالثني  �ملا�شيني  �لعامني 
جمالت عاملية مرموقة وترتقب �ملزيد من هذه �لجناز�ت 

با�شتخد�م حمطة �ملر�شد �لر�ديوي �جلديد.
�لأر�شاد  حمطة  ف��اإن  عامة  وب�شورة  �أن��ه  �لنعيمي  و�أو���ش��ح 
من  وحم��ت��و�ه  �لكون  لدر��شة  ت�شتخدم  �ل��ر�دي��وي��ة  �لفلكية 
خم��ت��ل��ف �لأج������ر�م �ل�����ش��م��اوي��ة ل���ش��ي��م��ا �ل���ب���اردة م���ن خالل 
��شتقبال �ملوجات �لر�ديوية �لطويلة، ولهذ� �ملر�شد �لعديد 
بينها  من  و�لتكنولوجية  �لعلمية  و�لمتياز�ت  �لفو�ئد  من 
و�أ�شرنا  �شبق  كما  �أطباقه  حجم  ل�شغر  �ل�شتعمال  �شهولة 
حاليا  �ملوجودة  �لر�ديوية  �ملر��شد  مع  مقارنة  كلفته  وقلة 
�لر�ديوي  �لتد�خل  تقنية  خ��الل  �أن��ه من  عن  ف�شال  عامليا، 
�ل�شاعة، لي�س  �ل�شماوية على مد�ر  �لأج��ر�م  ن�شتطيع ر�شد 
مثل �لر�شد �لب�شري �ملقت�شر على �شاعات �لليل فقط ويف 
و�لرت�بي،  �ل�شوئي  �لتلوث  ع��ن  بعيد�  �ل�شافية  �لأج����و�ء 
�ملر�شد  يف  هرتز  جيجا   1.4 �ل��رتدد  ��شتخد�م  ميكننا  كما 

كله.  �لكون  يف  �أ�شا�شي  كغاز  �لهيدروجني  لر�شد  �لر�ديوي 
�ل�شارقة،  ج��ام��ع��ة  �أم��ن��اء  جمل�س  �أع�����ش��اء  �لف��ت��ت��اح  ح�شر 

�لت�شريفات  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �ل��زع��اب��ي  عبيد  حم��م��د  و���ش��ع��ادة 
و�ل�شيافة وعدد من �ل�شخ�شيات �لعلمية و�لأكادميية.

�شلطان القا�شمي يراأ�س اجتماع جمل�س اأمناء جامعة ال�شارقة

و�لهيئات،  �ل�������ش���رك���ات  ق���ب���ل  م����ن 
و�لأنظمة  �لبتكار  وت�شجيع  ودعم 
�إىل  م�شري�  �لإب��د�ع��ي��ة..  �لبيئية 
�أن�����ه مت ت��خ�����ش��ي�����س ق��ط��ع��ة �أر�����س 
كيلومرت  مب�شاحة  �لو�حة  لإن�شاء 
م��رب��ع و�ح���د وت��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د 20 
�ل�شارقة يف طريق  كم من جامعة 
خورفكان. و�أكد �لتقرير �أن جامعة 
ع��ل��ى م�شتوى  �ل�����ش��ارق��ة حت�����ش��ن��ت 
�لعاملي  �لت�شنيف  م��وؤ���ش��ر�ت  كافة 
�لتقدم  م��ن  ل��ل��ج��ام��ع��ات ومت��ك��ن��ت 
ب��ع��دد م��ن ه���ذه �مل�����ش��ت��وي��ات، و�أنها 
تتمتع باأد�ء ممتاز من حيث �ملنظور 
�لعاملي "�لتنوع يف جن�شيات �لطلبة 
�لتدري�شية"،  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أع�������ش���اء 
وتتمتع باأد�ء ثابت من حيث �لدخل 
�إىل  وحتتاج  للبحوث،  �لقت�شادي 
و�أنها  �لدكتور�ه  بر�مج  عدد  زيادة 
�ملجال  يف  حت�شنها  تو��شل  ���ش��وف 
�لبحثي  �لإنتاج  �لبحثي من حيث 

و�ل�شت�شهاد�ت �ملرجعية.
وع��������ن �ل�������رب�م�������ج �لأك������ادمي������ي������ة 
�أو����ش���ح �ل��ت��ق��ري��ر باأن  �مل���ط���روح���ة 
 114 ت����ط����رح ح���ال���ي���ا  �جل���ام���ع���ة 
دكتور�ه،   13" معتمد�  برناجما 

و�لإقليمية  �ل��ع��امل��ي��ة  �إجن���از�ت���ه���ا 
و�ملحلية.

و��شتعر�س مدير �جلامعة تقريره 
�ل�شارقة  ج��ام��ع��ة  �إجن��������از�ت  ع���ن 
�خلم�شية  �خل��ط��ة  �أن  �إىل  م�شري� 
 2019-2014 �ل�شرت�تيجية 
���ش��ري��ع��ة وهامة  ت���ط���ور�ت  ���ش��ه��دت 
و�لتعلم  �لتعليم  جم��الت  كافة  يف 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
حيث مت يف كل عام ت�شجيل �ملزيد 
م��ن �لإجن�����از�ت و�ل��ت��ق��دم ع��ل��ى يد 
�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية و�لطلبة 

و�إد�رة �جلامعة.
وع�������������ن �خل��������ط��������ة �خل����م���������ش����ي����ة 
للجامعة  �جلديدة  �ل�شرت�تيجية 
مدير  – 2024" قال   2019"
�جل��ام��ع��ة �أن���ه���ا ت���ق���وم ع��ل��ى روؤي����ة 
�ل�����ش��م��و حاكم  رئ��ي�����ش��ه��ا ���ش��اح��ب 
�لوطنية  �لأج��ن��دة  وعلى  �ل�شارقة 
ل��دول��ة �لإم������ار�ت وع��ل��ى �إجن����از�ت 
 .2019-2014 �خلطة  وتقييم 
و�شوف ت�شكل هذه �خلطة �لأ�ش�س 
�ل��ت��ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا �جل��ام��ع��ة يف 
�شيما  ول  وعامليا  �إقليميا  �أد�ئ��ه��ا، 
يف جمالت �لبتكار و�لتكنولوجيا 

�لطبي،  �لت�شخي�شي  �ل��ت�����ش��وي��ر 
�ل����ري����ا�����ش����ي����ات  يف  وم����اج���������ش����ت����ري 
�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة، وم���اج�������ش���ت���ري يف 
حت���ل���ي���الت �لأع������م������ال �لإد�ري�����������ة، 
وماج�شتري يف �لذكاء �ل�شطناعي، 
�لتجارة  يف  �ل��ع��ل��وم  وب��ك��ال��وري��و���س 
�لآد�ب  وبكالوريو�س  �لإلكرتونية، 
بالإ�شافة  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �ل���ل���غ���ة  يف 
علم  يف  �ل��ع��ل��وم  ب��ك��ال��وري��و���س  �إىل 
�لنطق  و����ش��ط��ر�ب��ات  �ل�����ش��م��ع��ي��ات 

و�للغة.
ك���م���ا ك���ل���ف �مل���ج���ل�������س ه���ي���ئ���ة �مل����اء 
بتاأ�شي�س  �ل�����ش��ارق��ة  يف  و�ل��ك��ه��رب��اء 
�ملدينة  خل���دم���ة  ت���ربي���د  حم���ط���ة 
قطعة  تخ�شي�س  ومت  �جل��ام��ع��ي��ة 
�ملدينة  �أر���س منا�شبة لها يف ح��رم 

�جلامعية.
و�عتمد تعيني نائب �أكادميي ملدير 
�جلامعة �بتد�ء من �لأول من �شهر 
�شبتمرب من �لعام �جلاري وتعيني 
عميد لكلية �إد�رة �لأعمال و�عتمد 
�لذين  �جل���ام���ع���ة  ط��ل��ب��ة  ت��خ��ري��ج 
لرب�مج  �ل��ت��خ��رج  متطلبات  �أن��ه��و� 
و�لبالغ  و�ل��دب��ل��وم  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 

عددهم: 1170 طالبا وطالبة.

مبا يخدم تطور وتقدم �جلامعة.
من جانبهم توجه �أع�شاء جمل�س 
�لأم�����ن�����اء ب��ال�����ش��ك��ر �جل����زي����ل �إىل 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
موؤكدين  �ل�شارقة  جامعة  رئي�س 
ودع���م���ه  ����ش���م���وه  ت���وج���ي���ه���ات  �أن 
�لعلمية  للنه�شة  و�ملعنوي  �مل���ادي 
ومل�����ش��اري��ع وخطط  و�لأك���ادمي���ي���ة 
�ل�شارقة  جامعة  �إد�رة  وتطلعات 
وملجل�س  و�لأك����ادمي����ي����ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�أمنائها يقف وب�شورة ر��شخة ور�ء 
�لكربى  �لعاملية  �لإجن�����از�ت  ه��ذه 
يف  م��ن��ه��ا  �مل����زي����د  ور�ء  و����ش���ي���ك���ون 

�مل�شتقبل.
بامل�شادقة  �ملجل�س  �ج��ت��م��اع  وب����د�أ 
�ل�شابق،  �ج��ت��م��اع��ه  حم�����ش��ر  ع��ل��ى 
تقرير  �إىل  ذل����ك  ب��ع��د  ل��ي�����ش��ت��م��ع 
جامعة  يف  �مل�شتجد�ت  �أح���دث  ع��ن 
�لدكتور  مديرها  قدمه  �ل�شارقة 
م�شتهال  �لنعيمي  جم���ول  حميد 
و�لتقدير  �ل�����ش��ك��ر  ب��ت��وج��ي��ه  �إي�����اه 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�شمو  ل�شاحب 
�ل�������ش���ارق���ة على  رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة 
ور�ء  تقف  �ل��ت��ي  �شموه  توجيهات 
وتطور  لتقدمها  �جلامعة  حتقيق 

دب����ل����وم  و2  م���اج�������ش���ت���ري،  و31 
بكالوريو�س،  و54  عليا،  در����ش��ات 
هناك  و�أن  متو�شط"  دب��ل��وم  و14 
 7" �لإجن����از  ق��ي��د  ب��رن��اجم��ا   37
ماج�شتري،و3  دكتور�ه،و20 
بكالوريو�س،و1 دبلوم در��شات عليا 
و2 دبلوم متو�شط".. ومن �ملتوقع 
�لأعو�م  �لرب�مج خالل  طرح هذه 
�إىل  بالإ�شافة   ،2021-2020
مقدمة  م��ق��رتح��ة  ب��ر�م��ج  ثمانية 
لعتمادها،  �لأم���ن���اء  جمل�س  �إىل 
و�ملناهج  �ل�����رب�م�����ج  ج��م��ي��ع  و�أن 
�لدر��شية خا�شعة لعملية مر�جعة 
دورية وحت�شني م�شتمر من خالل 

نظام م�شدد للفاعلية �ملوؤ�ش�شية.
و������ش�����ادق جم��ل�����س �لأم�����ن�����اء على 
قدمتها  �لتي  �لرتقيات  جمموعة 
�ل��ل��ج��ن��ة �لأك����ادمي����ي����ة ل���ع���دد من 
�أع�������ش���اء �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ش��ي��ة يف 
�إن�شاء  ك��م��ا و�ف����ق ع��ل��ى  �جل��ام��ع��ة، 
و�أنظمة  �مل�شتد�مة  �لطاقة  مركز 
�لطاقة، ومركز �لأمن �ل�شيرب�ين 

وحتليل �لبيانات.
بر�مج  ���ش��ب��ع��ة  �مل��ج��ل�����س  و�ع���ت���م���د 
�أك����ادمي����ي����ة ه����ي : م��اج�����ش��ت��ري يف 

و�لبحث و�لتطوير.
�ل��ت��ق��ري��ر ع���ن �لهيكل  ث���م حت���دث 
و�لهيكل  �حل��������ايل،  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي �مل���ح���دث، ك��م��ا حتدث 
�أن�شئت حديثا،  �لتي  �لوحد�ت  عن 
مو�شحا �أن جمل�س �لأمناء �عتمد 
�جتماعه  خ���الل  وح��دت��ني  �إن�����ش��اء 
�حل���و����ش���ب���ة  ك���ل���ي���ة  ه����م����ا  �ل�47 
يف  �لإقليمي  و�ملعهد  و�ملعلوماتية 
و�حلو�شبة،  و�لريا�شيات  �لفيزياء 
�ليوني�شكو  م���و�ف���ق���ة  ب���ان���ت���ظ���ار 

لتاأ�شي�شه.
كما حتدث �لتقرير عن �خلطو�ت 
م�����ن قبل  �مل����ت����خ����ذة  و�ل�����ت�����د�ب�����ري 
�ل�شارقة  و�ح��ة  �إن�شاء  يف  �جلامعة 
م�شري�  و�لب��ت��ك��ار،  للتكنولوجيا 
 5 رق�����م  �لأم��������ريي  �مل���ر����ش���وم  �إىل 
باإن�شاء  ق�شى  �ل��ذي   2019 لعام 
حرة  منطقة  كهيئة  �ل��و�ح��ة  ه��ذه 
جمموعة  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  ل��ت��ع��م��ل 
م��ن �لأه�����د�ف م��ن ب��ي��ن��ه��ا: تنفيذ 
�لتطبيقية،  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل���ب���ح���وث 
�قت�شادية  م�������ش���اري���ع  وت���ط���وي���ر 
تعليمية  بر�مج  و�ق��رت�ح  معرفية، 
�ل�شتثمار  وت�����ش��ج��ي��ع  وت��دري��ب��ي��ة، 

•• ال�صارقة - وام:

�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
رئي�س جامعة �ل�شارقة بالإجناز�ت 
�مل�شتويات  على  و�لعديدة  �لكربى 
�لتي  و�ملحلية،  و�لإقليمية  �لعاملية 
حققتها جامعة �ل�شارقة و�لتي من 
بينها فوزها باملركز �لأول لأهد�ف 
لربنامج  �مل�������ش���ت���د�م���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ح�شب  لال�شتد�مة،  �ملتحدة  �لأمم 
ت�شنيف منظمة �لتاميز لت�شنيف 
�لعاملي،  �مل�شتوى  على  �جل��ام��ع��ات 
على   200 �مل����رك����ز  و�ح���ت���الل���ه���ا 
�ل���ع���امل لهذ�  م�����ش��ت��وى ج���ام���ع���ات 
�لثاين  باملركز  وفوزها  �لربنامج، 
ب��ال��ه��ن��د���ش��ة و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا على 
على  �لعاملة  �جل��ام��ع��ات  م�شتوى 
�أر�س �لدولة، ح�شب تقييم �ملنظمة 
فوزها  وك���ذل���ك  ن��ف�����ش��ه��ا  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�لعلوم  �لفيزياء  يف  �لأول  باملركز 
م�شتوى  على  و�لف�شائية  �لفلكية 
�لأول  ب��امل��رك��ز  وف���وزه���ا  �ل����دول����ة، 
�ل��ت��و�يل يف  ع��ل��ى  �ل��ث��ال��ث��ة  ولل�شنة 
�ل�شتد�مة ح�شب ت�شنيف منظمة 
لت�شنيف  ماترك�س"  "�جلرين 
�لعاملي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �جل��ام��ع��ات 
م�شتوى  ع��ل��ى  م��وق��ع��ه��ا  ل��ي��ت��ق��دم 
�ملركز  �إىل  �ل��ع��امل  دول  ج��ام��ع��ات 
 104 ب���ذل���ك  م��ت��ق��دم��ة   ،294

مر�تب عاملية عن �لعام �ملا�شي.
ت����ر�أ�����س �شموه  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
�أم���ن���اء جامعة  لج��ت��م��اع جم��ل�����س 
مبكتب  �م�س  عقد  �ل��ذي  �ل�شارقة 

�شموه يف �جلامعة.
حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق��������دم 
�ل�شارقة �شكره �إىل �أع�شاء جمل�س 
يقدمونه  ما  على  �جلامعة  �أم��ن��اء 
للخطط  و�عتمادهم  در����ش��ات  من 
و�لتنموية  �لتطويرية  و�مل�شاريع 

عبيد  �لدكتور   .. �لجتماع  ح�شر 
�ل�شابق  �مل��دي��ر  �مل��ه��ريي  ع��ل��ي  ب��ن 
�لفجرية،  يف  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ل��ك��ل��ي��ات 
�لرئي�س  �هلل  عبد  حممد  و�ل�شيد 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل�������ش���رف �ل�������ش���ارق���ة 
�لإ���ش��الم��ي، و�ل��دك��ت��ور ط���ارق بن 
�لب�شرية  �ملو�رد  د�ئرة  خادم رئي�س 
و�ل�شيد  �ل�������ش���ارق���ة،  ح���ك���وم���ة  يف 
و�مل�شت�شار  �ملحامي  �لر�شيد  �أحمد 
�ل��ق��ان��وين، و�ل��دك��ت��ور ر����ش��د �لليم 
رئ����ي���������س ه���ي���ئ���ة ك����ه����رب����اء وم����ي����اه 
حمدثة  و�ل����دك����ت����ورة  �ل�������ش���ارق���ة، 
�ل�شارقة  هيئة  رئي�شة  �لها�شمي 

للتعليم �خلا�س.
ك��م��ا ح�����ش��ر �لج���ت���م���اع ع����دد من 
وهم  �لعاملية  �لعلمية  �ل�شخ�شيات 
كولي�شوف  �ل��ك�����ش��ن��در  �ل���دك���ت���ور 
رئي�س جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا 
و�لدكتور  م��و���ش��ك��و،  يف  �ل���دول���ي���ة 
رئ��ي�����س جامعة  ف���ريم���ون���ت  ج����اك 
جونرت  و�لدكتور  �لكندية،  �أوت��او� 
ج��ام��ع��ة ماينز  �لأ����ش���ت���اذ يف  م��اي��ر 
و�ل��دك��ت��ور كمال يو�شف  �أمل��ان��ي��ا،  يف 
�لتومي �أ�شتاذ �لهند�شة �مليكانيكية 
�لنقية  �ملياه  ملركز  �مل�شارك  �ملدير 
معهد  يف  �ل���ن���ظ���ي���ف���ة  و�ل����ط����اق����ة 
يف  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س 
�أم������ريك������ا، و�ل�����دك�����ت�����ور ع���ب���د �هلل 
جامعة  م���دي���ر  م���ل���ك���اوي  ح�����ش��ني 
باململكة  �شلطان  ب��ن  فهد  �لم���ري 
و�لدكتور  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
مارتن بار�شتو نائب مدير جامعة 
�لأكادميية  ل��ل�����ش��وؤون  لن�����ش�����ش��رت 
يف  �لف�شاء  �أب��ح��اث  مركز  ورئي�س 
�جلامعة ورئي�س �جلمعية �لفلكية 
و�لدكتور  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  �مل��ل��ك��ي��ة 
حممد �شايغ نائب رئي�س �جلامعة 
لل�شوؤون  ب�����ريوت  يف  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�أيا�شدون  م���ات  و�ل�����ش��ي��د  �ل��ط��ب��ي��ة، 
لل�شوؤون  �جل��ام��ع��ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 

�لإد�رية و�ملالية.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�صارقة -وام:

ت����ر�أ�����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حم��م��د 
رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد 
�ل�شارقة  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لأ�شبوعي  �لج��ت��م��اع  �م�����س  ���ش��ب��اح 
للمجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة 

وذلك يف مكتب �شمو �حلاكم.
جل�شته  خ�����الل  �مل��ج��ل�����س  ون���اق�������س 
�حلكومية  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن  جملة 
�أعماله  ج��دول  على  �مل��درج��ة  �ملهمة 
�لقر�ر�ت  من  ع��دد�ً  حيالها  و�تخذ 
�لعمل  ت���ط���وي���ر  يف  ت�������ش���ب  �ل����ت����ي 
�خلدمات  �أف�شل  وتوفري  �حلكومي 
�إمارة  �أر����س  على  �لقاطنني  لكافة 

و�طلع �ملجل�س على �لقانون رقم 1 
�لعامة  �ملو�زنة  2020 ب�شاأن  ل�شنة 
�ل�شنة  عن  �ل�شارقة  �إم��ارة  حلكومة 
�لإد�ري  و�ل���ق���ر�ر   ،2020 �مل��ال��ي��ة 
تنظيم  ب�شاأن   2020 ل�شنة  رقم 1 
عمل �ملعلم يف هيئة �ل�شارقة للتعليم 

�خلا�س.
و����ش���م���ن م����ا ����ش��ت��ج��د ع���ل���ى ج����دول 
�ملجل�س  ن���اق�������س  �جل��ل�����ش��ة  �أع����م����ال 
ت�شاقط  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة  �لأ������ش�����ر�ر 
�لأم��ط��ار �لأخ���رية. ووج��ه ب�شرورة 
ل�شمان  �ل���ف���وري���ة  �حل���ل���ول  و����ش���ع 
�لناجتة  �لظو�هر  ه��ذه  مثل  جت��اوز 
وو�شع  �لطبيعية  �ل���ت���اأث���ري�ت  م��ن 
�خلطط �ملنا�شبة لتجاوز �أي حالت 

م�شابهة م�شتقباًل.

و�مل���ت���ع���ل���ق ب�����اإع�����ف�����اء�ت م����ن ر����ش���وم 
�لتعوي�شات  وت��ق��دمي  �ل��رت�خ��ي�����س 
لأ�شحاب �لعقار�ت �مل�شتاأجرة ملز�ولة 
و�ملن�شاآت  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لأن�����ش��ط��ة 

�لعاملة يف �لأحياء �ل�شكنية.
وق���دم �ل�����ش��ادة �لأع�����ش��اء ع���دد� من 
�مل��ق��رتح��ات �ل��د�ع��م��ة مل��ق��رتح د�ئرة 
�شي�شاهم  مما  �لقت�شادية  �لتنمية 
يف �ي���ج���اد �ل���ب���د�ئ���ل �مل��ن��ا���ش��ب��ة من 
�لقاطنني  خلدمة  ومن�شاآت  مو�قع 

يف �لأحياء �ل�شكنية.
�لإم������ارة يف تطوير  و���ش��م��ن ج��ه��ود 
وحر�س  �ل��ع��ام��ة  �مل��و����ش��الت  �شبكة 
ه��ي��ئ��ة �ل����ط����رق و�مل����و������ش����الت على 
تقدمي �أف�شل �خلدمات مل�شتخدمي 
و�شائل �لنقل �لعامة وحتقيق �أف�شل 

�ل�شارقة.
وبعد �لت�شديق على حم�شر �جلل�شة 
�ملذكرة  �مل��ج��ل�����س  �ع��ت��م��د  �ل�����ش��اب��ق��ة 
�لبيئة و�ملحميات  �ملقدمة من هيئة 
�لطبيعية ب�شاأن قائمة �أ�شعار تذ�كر 
دخ����ول �حل��دي��ق��ة �جل��ي��ول��وج��ي��ة يف 

�لبحي�س مبنطقة �ملد�م.
من  ليعزز  �حلديقة  م�شروع  وياأتي 
�ل�شارقة،  لإم����ارة  �ل�شياحي  �لنمو 
ر�ئ��د�ً يف جمال  حيث يعد م�شروعاً 
�ل�شياحة �لبيئية، يهدف �إىل تعريف 
�لزو�ر بالأهمية �جليولوجية جلبل 
�ملحيطة  �لأث��ري��ة  و�مل��و�ق��ع  بحي�س 

به.
�ملقدم  �مل��ق��رتح  على  �ملجل�س  وو�ف���ق 
�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة  م���ن 

�لو�شول  وت�شهيل  للتنقل  �ن�شيابية 
ووجهاتهم  �لرئي�شية  �ملحطات  �إىل 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �عتمد  �ملق�شودة، 
فرعية  خطوط  ��شتحد�ث  مقرتح 
جديدة لتغذية �خلطوط �لرئي�شية 
وذلك  �ل��ع��ام��ة  �مل��و����ش��الت  ل�شبكة 
فرعية  جت��م��ع  ن���ق���اط   6 ب��ت��وف��ري 
�ل�شجعة  م�����ن  ك�����ل  يف  ل����ل����رك����اب 

و�لنهدة ومويلح و�لريموك.
قانون  م�������ش���روع  �مل��ج��ل�����س  ون���اق�������س 
�لعربية  �لأك���ادمي���ي���ة  ف���رع  ت��ن��ظ��ي��م 
و�لنقل  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ل���ل���ع���ل���وم 
�ل��ب��ح��ري يف �إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة ووجه 
�لقانون  م�����ش��روع  ب��اإح��ال��ة  �مل��ج��ل�����س 
للمجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة 

��شتكماًل لدورته �لت�شريعية.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان وويل عهده يوقعان على القطعة الأخرية من م�شبار الأمل

عمل م�شبار �لأمل من �لكفاء�ت �لإمار�تية �ل�شابة �لقادرة على �لإجناز يف 
�ملجالت �لعلمية كافة .

وي�شهم �مل�شبار �لذي �شينطلق يف م�شاره يوليو �ملقبل من مركز " تانيغا�شيما 
�ملريخ يف  كوكب  �إىل  لي�شل  �ليابان  �لو�قع يف جزيرة جنوبي  �لف�شائي   "
قاطعا  �لذهبي  بيوبيلها  �لدولة  �حتفالت  مع  بالتز�من   2021 فرب�ير 

م�شافة 600 مليون كيلومرت.
بد�أ  �لأمل" �لذي  "م�شبار  �ملريخ  �لإم��ار�ت ل�شتك�شاف  ي�شكل م�شروع  كما 
�لعمل به منذ نوفمرب 2015 نقطة حتول يف تاريخ دولة �لإمار�ت حيث 
بني  من  �لف�شاء  ل�شتك�شاف  �لعاملي  �ل�شباق  �إىل  ر�شميا  دخولها  يف  �شاهم 
9 دول حول  �أطلقتها  �إىل �لكوكب �لأحمر  26 مهمة جنحت يف �لو�شول 

�مل�شي قدما يف طريق �لعلم و�ل�شتك�شاف ومزيد من �لإجن��از�ت وتدوين 
�أبناوؤنا  منها  لي�شتفيد  خرب�تهم  ون�شر  �لدولية  �ملحافل  يف  �لإم��ار�ت  ��شم 
من �لأجيال �لقادمة و�لعمل على �إفادة �ملجتمع ب�شكل عام.. م�شريين �إىل 
�شرورة �هتمام �جلامعات ومر�كز �لبحث للم�شاهمة يف ��شتثمار �إمكانيات 
لو�شع  ورهانها  مار�ت  �لدولة  و�لنهو�س يف  �مل�شتقبل  لأنهم عماد  �ل�شباب 

ب�شمتها �ملتميزة يف م�شرية �حل�شارة �لن�شانية.
" برئا�شة  �لأم��ل  " م�شبار  فريق  �أع�شاء  �شموهما و�حل�شور من  و��شتمع 
عمر�ن �أنور �شرف مدير م�شروع �لإمار�ت ل�شتك�شاف �ملريخ لأبرز �ملر�حل 
تدعو  �إن�شانية  ر�شالة  و�ل��ذي ميثل  �مل�شروع  �إليها  و�شل  �لتي  و�لتجهيز�ت 
�أبناء دولة �لإم��ار�ت.. م�شيدين بجهود فريق  �أف�شل ي�شنعه  �إىل م�شتقبل 

•• عجمان-وام:

�أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان عن 
�لكبرية  و�شابات جلهودهم  �شباب  �لوطن من  باأبناء  و�عتز�زهما  فخرهما 
يف �إجن��از م�شروع م�شبار �لأم��ل و�ل��ذي ميثل خطوة طموحة ل حدود لها 
وقدرتهم  ب�شو�عدهم  �لف�شاء  قطاع  وتطوير  �ملريخ  ل�شتك�شاف  وعظيمة 

على �لتحدي ليثبتو� للعامل �أنهم على قدر �مل�شوؤولية.
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة  بدور  �شموهما  و�أ�شاد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �هلل" و�أخيه  "حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�شبيل  �لإمكانيات يف  كل  توفري  �لإم��ار�ت يف  �لأعلى حكام  �ملجل�س  �أع�شاء 
يعترب  �ل��ذي  بالعلم  �لوطن  �أبناء  ت�شليح  �لف�شاء من خالل  �إىل  �لو�شول 
لتقدمي  �لأج��ي��ال  �لأب��ن��اء من  وتاأهيل  �ل��ق��در�ت  بناء  �لعظيمة يف  �لو�شيلة 

�لإجناز�ت �لتي تبقي ر�ية �لإمار�ت عالية خفاقة بني �لدول �ملتقدمة .
�لإمار�ت  �أع�شاء فريق م�شروع  ع��دد� من  �شموهما  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
على  �حل��اك��م  دي���و�ن  يف  �م�س  �شموهما  وتوقيع  �مل��ري��خ  كوكب  ل�شتك�شاف 
"م�شبار �لمل" و�لتي ت�شكل �جلزء �خلارجي �لأخري  �لقطعة �لأخرية يف 
من �مل�شبار وحتمل �أ�شماء �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد 
�لعهود  �أول��ي��اء  �شمو  تو�قيع  جانب  �إىل  �شموهم  وتو�قيع  �لإم���ار�ت  حكام 
و�ل�شماء" يف  �لأر����س  بني  �مل�شافة  تخت�شر  �لأم��ل  " ق��وة  بعبارة:  وتتزين 
تعبري عن �لر�شالة �لإن�شانية �ل�شامية �لتي حتملها دولة �لإمار�ت مل�شتقبل 

�لإن�شان و�لعامل.
تثبت  �لتي  �لكو�در  هذه  مثل  �إىل  ما�شة  بحاجة  بالدنا  �إن  �شموهما  وق��ال 
و�ملبدعني  و�خل���رب�ء  للعلماء  منجبة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن 
�إىل  �شموهما  ودعا   .. �لف�شاء  كافة وخا�شة قطاع  �ملجالت  و�ملبتكرين يف 

�لعامل .
و�شيتم �لتحكم بامل�شبار ب�شكل كلي من �أر��شي �لدولة وباأيدي فريق "مركز 

�لتحكم �لأر�شي" �لتابع ملركز حممد بن ر��شد للف�شاء.
وي�شم فريق "م�شبار �لأمل" نحو 150 مهند�شا ومهند�شة وباحثا وباحثة 
من �أبناء وبنات �لدولة ي�شاركون يف حتقيق هذ� �لإجناز وقد متكن �لفريق 
من �إجناز �لختبار�ت �لعلمية كافة للم�شبار �لذي �شيعمل يف ظروف غري 
ينجزها  �لتي  �لعلمية  و�ملهمة  �لفريدة  �ملريخ  كوكب  بيئة  �أهمها  �عتيادية 
ورحلة �لو�شول من �لأر�س �إىل مد�ر �ملريخ و�شيجمع �مل�شبار بيانات علمية 
عن كوكب �ملريخ على مدى عامني لال�شتفادة منها يف تقدمي �إجابات لعدد 
من �لأ�شئلة �لبحثية �ملهمة وتوظيفها لتحقيق منجز�ت جديدة ت�شيف �إىل 

�ملعرفة �لب�شرية.
برجميات  مهند�س  �حلز�مي  علي  عي�شى  حمد  �لفريق  �أع�شاء  بني  وم��ن 
بالقمر  �لتحكم  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �ل�شام�شي  ح�شني  وزك��ري��ا  �مل�شبار  عمليات 
م�شوؤول عن �إر�شال �لأو�مر للتحكم بالقمر وعبد�هلل �أحمد �ل�شحي مهند�س 
�لأنظمة �حلر�رية وخليفة عبد�هلل �ملهريي م�شوؤول نظام �لت�شال للم�شبار 
وحممد عبد�هلل خوري مهند�س لالأجهزة �لت�شوير �لعلمية وموزة حممد 
�ل�شريف من�شق �ملبادر�ت �لعلمية مل�شروع �لإمار�ت ل�شتك�شاف �ملريخ ونورة 

عقيل �جلناحي �إد�رة مو�رد �مل�شروع - �ملو�رد �لب�شرية .
ح�شر �للقاء .. �ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �شاحب �ل�شمو حاكم 
عجمان لل�شوؤون �لإد�رية و�ملالية ومعايل �ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد 
�لأمريي  يو�شف  بنت  �شارة  ومعايل  عجمان  حاكم  دي��و�ن  رئي�س  �لنعيمي 
وزيرة دولة �مل�شوؤولة عن ملف �لعلوم �ملتقدمة و�شعادة حمد ر��شد �لنعيمي 
مدير �لديو�ن �لأمريي و�شعادة حمد بن غليطه �لغفلي �ل�شكرتري �خلا�س 
ل�شاحب �ل�شمو حاكم عجمان و�شامل �شيف �ملطرو�شي نائب مدير �لديو�ن 
و�أحمد �إبر�هيم �لغمال�شي رئي�س مكتب �شمو ويل �لعهد وطارق بن غليطة 
�لغفلى مدير مكتب �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان و�شعادة يو�شف �لنعيمي 
وكبار  �ل�شخ�شيات  وك��ب��ار  �ل�شيوخ  م��ن  وع��دد  بعجمان  �لت�شريفات  مدير 

�مل�شوؤولني.

حاكم عجمان وويل عهده يقدمان واجب العزاء 
يف وفاة نورة بنت را�شد خ�شيف النعيمي

•• عجمان-وام:

�لأعلى  �ملجل�س  �لنعيمي ع�شو  ر��شد  �ل�شيخ حميد بن  �ل�شمو  قدم �شاحب 
حاكم عجمان و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�جب 
�ل�شمو  �شاحب  بديو�ن  �مل�شت�شار  �ل�شرفاء  �أم��ني  عبد�هلل  �شعادة  �إىل  �لعز�ء 
حاكم عجمان ولأ�شرة وعائلة بن خ�شيف �لنعيمي يف وفاة �ملغفور لها نورة 

بنت ر��شد خ�شيف م�شبح بن خ�شيف �لنعيمي.
عن  و�مل��ع��زون  و�ل�شيوخ  عهده  وويل  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أع���رب 
�لفقيدة  يتغمد  �أن  �لقدير  �لعلي  ..د�ع��ني �هلل  خال�س عز�ئهم ومو��شاتهم 

بو��شع رحمته و�أن يلهم �أهلها �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
كما قدم و�جب �لعز�ء �إىل جانب �شموهما .. �ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي 
و�ل�شيخ  و�مل��ال��ي��ة  �لإد�ري�����ة  ل��ل�����ش��وؤون  عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  ممثل 
�ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  بن  عبد�لعزيز 
و�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط و�شعادة 
�ل�شمو حاكم عجمان  �ل�شكرتري �خلا�س ل�شاحب  �لغفلي  حمد بن غليطه 
وطارق بن غليطة �لغفلى مدير مكتب �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان ويو�شف 
�ل�شيوخ وكبار  و�ل�شيافة وعدد من  �لت�شريفات  �لنعيمي مدير عام  حممد 

�ل�شخ�شيات و�مل�شوؤولني.

نزلء املوؤ�ش�شات العقابية من خمتلف الإمارات ي�شاركون يف جائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

�خليمة  ر�أ���������س  ج����ائ����زة  �أك���م���ل���ت 
للقر�آن �لكرمي �جر�ء �لختبار�ت 
�لع�شرين  دورتها  يف  للمت�شابقني 
�لعقابية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  ل����ن����زلء 
و�لإ�����ش����الح����ي����ة، ب���ال���ت���ع���اون مع 
خمتلف �إد�ر�ت �ملوؤ�ش�شات �لعقابية 
رعاية  حت����ت  وذل������ك  ب����ال����دول����ة، 
بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
�خليمة،  ر�أ��������س  ح���اك���م  �لأع����ل����ى 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة 

م��ن خالل  فيهم  �لإي��ج��اب��ي��ة  روح 
�لتناف�س يف حفظ �لقر�آن �لكرمي 
�لإيجابية  �لقيم  فيهم  يعزز  مبا 

و�ل�شلوكيات �حلميدة.
�أم���ني عام  �شبيعان  �أح��م��د  و�أ���ش��ار 
للقر�آن  �خل���ي���م���ة  ر�أ��������س  ج����ائ����زة 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س  �ل���ك���رمي 
نزلء  م�����ش��اب��ق��ة  �أن  �إىل  �مل��ن��ظ��م��ة 
و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات 
تاريخ  ق��ي��ا���ش��ي��ا يف  رق��م��ا  ���ش��ج��ل��ت 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة يف ه���ذه �ل�����دورة، حيث 
�لفئة  ه���ذه  �مل�����ش��ارك��ة يف  ���ش��م��ل��ت 
ونزيلة،  نزيال   355 مرة  ولأول 

�شعود �لقا�شمي ويل �لعهد.
ق����ال �أح���م���د �ل�����ش��ح��ي م��دي��ر عام 
للقر�آن  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�جلائزة  ب�����اأن  وع���ل���وم���ه  �ل���ك���رمي 
لإتاحة  ع��دة  م�شابقات  خ�ش�شت 
ف��ر���ش��ة �مل�����ش��ارك��ة جل��م��ي��ع فئات 
�شمنها  ومن  �لدولة،  يف  �ملجتمع 
م�شابقة نزلء �ملوؤ�ش�شات �لعقابية 
حر�شت  �ل����ت����ي  و�لإ�����ش����الح����ي����ة 
��شتغالل  ع���ل���ى  ف��ي��ه��ا  �جل����ائ����زة 
وت�شجيعهم  �ل�����ن�����زلء،  �أوق���������ات 
ك����ت����اب �هلل خ���الل  ح���ف���ظ  ع���ل���ى 
ف������رتة حم���ك���وم���ي���ت���ه���م، وغ���ر����س 

310 نزيال  �ل���ذك���ور  ع���دد  وب��ل��غ 
نزيلة،   45 �لإن�������اث  ع����دد  وب���ل���غ 
باأن �جلائزة ت�شري  و�أف��اد �شبيعان 
�أن�شطتها  يف  ث��اب��ت��ة  خ��ط��ى  ع��ل��ى 
تاألق  م��ي��د�ن  ل��ت��ك��ون  �لتناف�شية 
ومتيز ملختلف �ل�شر�ئح و�لفئات.

و�أو�شح �شبيعان باأن �مل�شاركني يف 
ثالثة  يف  تناف�شو�  �مل�شابقة  ه��ذه 
�أفرع متنوعة، وهي حفظ جزئني 
�لكرمي، وحفظ جزء  �لقر�آن  من 
عّم،  ج���زء  ن�شف  وح��ف��ظ  و�ح����د، 
قيمة  جو�ئز  �جل��ائ��زة  وخ�ش�شت 
�خلم�س  �مل����ر�ك����ز  يف  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 

�لأو�ئ�����������ل وج�����و�ئ�����ز م����ن �مل���رك���ز 
�ل�شاد�س �إىل �لعا�شر.

و�أع����������رب �أح�����م�����د ����ش���ب���ي���ع���ان عن 
�لد�خلية  ل��وز�رة  وتقديره  �شكره 
ل��ت��ع��اون��ه��ا �مل���ث���م���ر و�ل�����د�ئ�����م مع 
للقر�آن  �خل���ي���م���ة  ر�أ��������س  ج����ائ����زة 
�لكرمي وتقدمي كافة �لت�شهيالت 
�شهولة  بكل  �لخ��ت��ب��ار�ت  لإق��ام��ة 
يف  �ملنت�شرة  مر�كزها  يف  وم��رون��ة 
�لإم������ار�ت، وذل���ك تنفيذ�  �أن���ح���اء 
�لر�شيدة  �حل��ك��وم��ة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�جلهات  ب��ني  لل�شر�كات  وتعزيز� 

�ملختلفة.

مت�سمنة خدمة النقل العام الداخلي واحلجز االإلكرتوين 

هيئة راأ�س اخليمة للموا�شالت تطلق خطتها ال�شرتاتيجية 2025-2020
•• راأ�س اخليمة -  الفجر 

�خليمة  ر����س  هيئة  �أطلقت   2030 �خليمة  ر�أ����س  حكومة  روؤي���ة  م��ن  �نطالًقا 
 5 ع��دد  ت�شمنت  و�لتي   2025-2020 �ل�شرت�تيجية  خطتها  للمو��شالت 
غايات ��شرت�تيجية و 15 هدفا ��شرت�تيجيا و 49 موؤ�شر �أد�ء. خالل حفل �أقيم 
موؤخر� ح�شره عدد كبري من كبار �ل�شخ�شيات من مدر�ء �لدو�ئر يف �إمارة ر�أ�س 

�ل�شتد�مة   ، �لنقل  تكامل   ، �لنا�س  " �إ�شعاد  حول  �لهيئة  غايات  رك��زت  �خليمة 
عن  �لإع���الن  �حلفل  تخلل   . و�مل�شتقبل  �مل��رون��ة  �لثالثية،  �ل�شتد�مة  �مل��ال��ي��ة، 
خالل  �طالقها  �شيتم  و�لتي  �لهامة  �ل�شرت�تيجية  �مل�شاريع  من  ع��دد  تد�شني 
�لعام �جلاري ومتحورت هذه �مل�شاريع حول " ت�شغيل خدمة �لنقل �لعام �لد�خلي، 
توفري خدمة �حلجز �لإلكرتوين ملركبات �لأجرة و�لليموزين من خالل تطبيق 
كرمي، �لتطبيق �لذكي لتدريب �ل�شائقني، �لتطبيق �لذكي للحافالت، وم�شروع 

�لعد�د�ت  م�شروع  �ملدر�شي،  للنقل  �لذكي  �لتطبيق  م�شروع  �لرت�ثية،  �لعرب�ت 
�لذكية يف مركبات �لأجرة ،م�شروع �لكامري�ت �لذكية يف مركبات �لأجرة، م�شروع 
�لنقل �ملتخ�ش�س باملركبات �لفارهة ، م�شروع �لتفتي�س �لذكي، م�شروع �لتحول 
 MICROSOFT DYNAMIC �لرقمي للخدمات من خالل نظام 
365 ، م�شروع من�شة �لبتكار ، م�شروع �إجناز للمتابعات �لإد�رية. وقال �ملهند�س 
��شماعيل ح�شن �لبلو�شي �ملدير �لعام لهيئة ر��س �خليمة للمو��شالت باأن �لهيئة 

م�شاريع  وخطة   2025-2020 �ل�شرت�تيجية  للخطة  �عتمادها  عند  رك��زت 
تطوير قطاع �لنقل و�ملو��شالت يف �إمارة ر�أ�س �خليمة ومبا يخدم روؤيتها 2030 
و�شتعمل �لهيئة جاهدة على توفري �جود �خلدمات للجمهور مبا يعزز منظومة 
�لبنية �لتحتية لالإمارة و�أ�شاف بان �خلطة تت�شمن م�شاريع �بتكارية م�شتقبلية 
�شيتم �لإعالن عنها يف وقت لحق �شت�شاهم يف حتقيق �لتكامل يف منظومة �لنقل 

وت�شب يف غاية �إ�شعاد �لنا�س.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

جلمعية  �ل���ط���ب���ي  �ل�����وف�����د  ي�����ب�����د�أ 
�أعماله  �ل��ي��وم  �ل�����ش��ارق��ة �خل��ريي��ة 
�لإن�شانية يف جمهورية �إثيوبيا من 
�جلر�حية  �لعمليات  �إج��ر�ء  خ��الل 
لالأطفال �مل�شابني بت�شوهات قلبية 
�شمن حملة �لقلوب �ل�شغرية �لتي 
�لفقرية  �لأ���ش��ر  �أط��ف��ال  ت�شتهدف 
�ل�شقيقة  و�ل���������دول  �ل����ب����ل����د�ن  يف 

و�ل�شديقة.
للجمعية  �ل��ط��ب��ي  �ل���وف���د  وي�����ش��م 
��شت�شاري  �لكمايل  �أحمد  �لدكتور 

قلب �لأطفال مب�شت�شفى �لقا�شمي 
ل���ل���ن�������ش���اء و�لأط������ف������ال وع�������دد من 
�لتخدير  و�أط�����ب�����اء  �مل�������ش���اع���دي���ن 
و�ملمر�شني وتاأتي �حلملة بالتن�شيق 
م��ع ���ش��ف��ارة �ل��دول��ة يف �أدي�����س �أبابا 
وبتعاون من �أبوت للرعاية �ل�شحية 

و�شركة �ل�شيدلية �حلديثة.
و�أك��د حممد حمد�ن �ل��زري مدير 
�أن  و�ل����ك����ف����الت  �مل�������ش���اري���ع  �إد�رة 
�جلمعية تو��شل جهودها �لإن�شانية 
ل����الأط����ف����ال  �ل������ع������الج  ت�����وف�����ري  يف 
�مل�����ش��اب��ني ب��اأم��ر����س خ��ط��رية مثل 
ثقب �لقلب وهو يتمثل يف خ�شوع 

�ملري�س �إىل جر�حة ق�شطرة و�لتي 
حتتاج �إىل تكاليف باهظة ل تتمكن 

لذ�  توفريها  م��ن  �لفقرية  �لأ���ش��ر 
�ملح�شنني  ب��دع��م  �جلمعية  ب����ادرت 
وت��ع��اون ط��ب��ي م��ن ف��ري��ق متكامل 
�إىل  �لقلب  متخ�ش�س يف جر�حات 
�لعملية  تكاليف  بجميع  �لتكفل 
وما ي�شاحبها من �أدوي��ة وعالج ملا 
بعد �جلر�حة حتى يتمكن �ملر�شى 

من �لتعايف.
�شتعمل  �حلملة  �أن  �ل���زري  و�أ���ش��ار 
ومن  متو��شلة  �أي���ام   4 م��د�ر  على 
قر�بة  خ��الل��ه��ا  يخ�شع  �أن  �مل��ق��رر 
�جلر�حية  للعمليات  طفال   30
وف��ق��ا مل��ا ه��و م��ع��م��ول ب��ه يف جميع 

ح���م���الت �جل��م��ع��ي��ة ..م�������ش���ري� �ىل 
�ل�����ش��غ��رية من  �ل��ق��ل��وب  �أن ح��م��ل��ة 
�لتي  للجمعية  �ل��ر�ئ��دة  �حل��م��الت 
على  متو��شل  ب�شكل  تنفيذها  يتم 
م����د�ر �ل��ع��ام وق���د ���ش��ه��دت �حلملة 
ولقيت  عملياتها  يف  ك��ب��ري�ً  تو�شعاً 
جهات  من  وتعاوناً  �شعبياً  تفاعاًل 
ُتقام  �لبلد�ن �لتي  عدة يف خمتلف 
ف��ي��ه��ا ومت��ك��ن��ت م���ن �إج�������ر�ء �أك���ث 
1000 ع��م��ل��ي��ة ج��ر�ح��ي��ة يف  م���ن 
و�ل�شود�ن  و�ل���ه���ن���د  ب��ن��ج��الدي�����س 
و�ملغرب  وط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان  وت��ن��ز�ن��ي��ا 

وموريتانيا.

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

�لأكادميية  ر�ك���ز  منطقة  نظمت   
ور�شة نقا�س ملدر�ء وروؤ�شاء  موؤخر�ً 
�ملعاهد �لدر��شية بهدف ��شتعر��س 
�لرب�مج �لتعليمية �ملتوفرة ومنوذج 
�شمان جودة �لتعليم �ملّتبع يف �ملعاهد 
ذ�ت �ل�شلة. كما مت ��شتقبال مدر�ء 
�لدر��شية  �ملر�حل  جلميع  �ملد�ر�س 
ر�كز  و�لعاملة حتت مظلة منطقة 

�لأكادميية.
�ل���ن���ق���ا����س كل  و������ش�����ارك يف ور�����ش����ة 
وكلية  ���ش��ت��ريل��ي��ن��غ  ج���ام���ع���ة  م����ن 
م����ون����ار ل��ل��ت��م��وي��ن وج���ام���ع���ة باث 
بيزن�س  ���ش��وي�����س  وم���در����ش���ة  ���ش��ب��ا 
وج��ام��ع��ة ب��ول��ت��ون وج��ام��ع��ة غرب 
للعلوم  ����ش���ره���اد  وج���ام���ع���ة  ل���ن���دن 
�ملعلومات ومدر�شة جيم�س  وتقنية 
�لإم���ار�ت  وم��در���ش��ة  وي�شتمين�شرت 

ويل�شربينغ  وم���در����ش���ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�خليمة  ب��ر�أ���س  �لهندية  و�مل��در���ش��ة 
�لدولية  �ل�������ش���وي���ف���ات  وم����در�����ش����ة 
�لعامة و�ملدر�شة  �لهندية  و�ملدر�شة 
و�ملدر�شة  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة  �ل��ث��ان��وي��ة 
�لبنغالدي�شية �لإجنليزية �خلا�شة، 
�ملوؤ�ش�شات  مم��ث��ل��ي  ت����ب����ادل  ح���ي���ث 
�لتعليمية وجهات �لنظر مبا يتعلق 
يف  بينهم  فيما  �مل�شرتك  بالتعاون 
تطوير ومنو قطاع �لتعليم يف �إمارة 
ر�أ�س �خليمة مكونًة بالتايل فر�س 
تعليمية خلريجي �ملد�ر�س �لثانوية 
لإكمال در��شاتهم �لعليا يف �لكليات 

و�جلامعات.
منطقة  مدير  توبكو،  تانر  و�أ���ش��ار 
ر�ك���ز �لأك��ادمي��ي��ة �إىل �ل���دور �لذي 
تلعبه �إمارة ر�أ�س �خليمة يف �لرتويج 
�لوجهة  ت���ك���ون  ب�����اأن  روؤي���ت���ه���ا  ع���ن 
و�لرتفيه  و�لعي�س  للعمل  �ملثالية 

على نطاق و��شع يف �ملنطقة، م�شري�ً 
لتح�شني  �مل��ت��و����ش��ل��ة  �جل��ه��ود  �إىل 
و�أ�شاد  �لإم�����ارة.  يف  �لتعليم  ج���ودة 
منطقة  ب��دور  �أي�����ش��اً  توبكو  �ل�شيد 
�ملد�ر�س  ج��ذب  يف  �لأكادميية  ر�ك��ز 
�لعالية  �ل��ك��ف��اءة  ذ�ت  و�جل��ام��ع��ات 
منها  ي�شتفيد  تعليمية  بيئة  خللق 
و�لطلبة  �لتعليم  خ��دم��ات  م���زودي 

ع���ل���ى ح������ٍد ������ش�����و�ء م�����ع �لأخ���������ذ يف 
ع���ني �لع��ت��ب��ار ت��ن��ظ��ي��م �مل���زي���د من 
�لفعاليات �مل�شابهة �لتي من �شاأنها 
�لتعليم على  ت�شجيع خ��رب�ء قطاع 
يكونو�  و�أن  �ملمار�شات  �أف�شل  �ّتباع 
و�أولياء  �لطلبة  ب��ني  و���ش��ل  حلقة 

�لأمور يف �إمارة ر�أ�س �خليمة.
�ملدير  �آر،  �إ���س  فيالناند  �أ���ش��اد  كما 
بر�أ�س  �شتريلينغ  جلامعة  �ملنتدب 
�خل���ي���م���ة مب����ب����ادرة م��ن��ط��ق��ة ر�ك����ز 
وتنظيم  �ل���ن���اج���ح���ة  �لأك����ادمي����ي����ة 
�لور�شة �لتي عززت �أو��شر �لتو��شل 
�جل��ام��ع��ات وجمعتهم  روؤ����ش���اء  ب��ني 
حت��ت م��ظ��ل��ة و�ح����دة مل��ن��اق�����ش��ة �أهم 
�ملو��شيع ذ�ت �ل�شلة بقطاع �لتعليم 
�ملعرفة  لتح�شني  �لأف���ك���ار  وت��ب��ادل 
�شاأنها  م���ن  �ق����رت�ح����ات  وت���ق���دمي 

تطوير �ملعلمني.
ن��ام��ب��ي��ار، م��دي��ر جامعة  و�أف����اد ر�ج 

نتائج  ع��ن  ب��ر�أ���س �خليمة  ب��ول��ت��ون 
�أتاحت  �ل��ت��ي  �لإي��ج��اب��ي��ة  �ل��ور���ش��ة 
�لثانوية  �مل��د�ر���س  مل���در�ء  �لفر�شة 
منطقة  ل��دى  �مل�شجلة  و�جلامعات 
لالجتماع  �لأك������ادمي������ي������ة  ر�ك���������ز 
و�ل��ن��ق��ا���س م���ن �أج�����ل خ��ل��ق فر�س 
�لطلبة  ع��ل��ى  بالنفع  ت��ع��ود  ت��ع��اون 
�ل���ر�غ���ب���ني ب���اإك���م���ال در����ش��ات��ه��م يف 
تعليم  ج��ودة  ذ�ت  مرموقة  معاهد 

عالية.
�لأكادميية  ر�ك���ز  منطقة  و�أع��ل��ن��ت 
خطتها  ع�����ن  �ل���ف���ع���ال���ي���ة  خ�������الل 
يف  وم���وؤمت���ر�ً  م��ع��ر���ش��اً  با�شت�شافة 
2020 يتيح للمد�ر�س و�جلامعات 
تبادل �لأفكار و�خلرب�ت، وم�شاعدة 
�أول��ي��اء �لأم����ور وخ��ري��ج��ي �ملد�ر�س 
�ل��ث��ان��وي��ة ع��ل��ى م��ع��رف��ة �مل��زي��د من 
�ملعلومات حول �ملناهج �لتي تتيحها 

�جلامعات.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ل��ع��امل��ي��ة يف  �شتيفي  ج���ائ���زة  �أع��ل��ن��ت 
ومقرها  �أم�������س  �لو�����ش����ط  �ل�������ش���رق 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لم��ري��ك��ي��ة، عن 
�لفئات �مل�شتهدفة باجلائزة و�شروط 
وم���ع���اي���ري �مل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا ، وذل���ك 
موؤخر�ً  �جل��ائ��زة  �د�رة  تلقت  بعدما 
مئات  �لنرتنت  على  موقعها  وعرب 
�مل�شتهدفني  ح����ول  �ل���ش��ت��ف�����ش��ار�ت 
باجلائزة ، و�أي �ملوؤ�ش�شات �لتي يحق 
و�ن  خا�شة   ، باجلائزة  �مل�شاركة  لها 
غرفة  مع  وبالتن�شيق  �جلائزة  �د�رة 
ر�أ����س �خليمة ر�ع��ي �جلائزة  جت��ارة 
�لو�شط  �ل�شرق  يف  �لأوىل  ل��ل��دورة 
،  قامتا م��وؤخ��ر�ً وبعد �لع��الن عن 
متديد فرتة �لت�شجيل �ىل 22 يناير 
تعريفية  ور���ش��ة  بتنظيم   ، �جل����اري 
�ملر�شحني  م���ن  ع������دد�ً  ����ش��ت��ه��دف��ت 
و�د�ر�ت �لت�شال �لعالمي ، يف عدد 
باجلائزة  للتعريف  �ملوؤ�ش�شات  م��ن 
�أعلن  جهته  من   . �لرت�شيح  و�آليات 
�لعام  �مل��دي��ر  �ل�شبب  ح�شن  حم��م��د 
لغرفة جتارة ر�أ�س �خليمة  بالوكالة 
، ب�شفتها غرفة �لتجارة ر�ع جلو�ئز 
�لعام  لهذ�  �لو�شط   �ل�شرق  �شتيفي 
�ن  �ىل  م�����ش��ري�ً   ، �لأوىل  دورت��ه��ا  يف 
جائزة �شتيفي تعد و�حدة من �كرب 
�جل��و�ئ��ز �مل��رغ��وب��ة يف �ل��ع��امل ، و�ن 
70 دول�����ة حول  �أك�����ث م���ن  ه���ن���اك 
�شتيفي  جو�ئز  على  ح��ازت   ، �لعامل 
و�لف�شية  و�ل���ربون���زي���ة  �ل��ذه��ب��ي��ة 
�لعام  يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  م���ن���ذ  وذل������ك 
حققها  �جن����از�ت  ن��ظ��ري   ،  2002
�لدول  لهذه  تنت�شب  و�شركات  �أفر�د 

يف جمال �لأعمال.

و�أكد �ل�شبب على �ن جو�ئز �شتيفي 
�ل�شرق �لو�شط  متنح للفائز جلميع 
�لبتكار  ن��ظ��ري  �مل�شتهدفة  �ل��ف��ئ��ات 
�لعملية  �حل��ي��اة  يف  ����ش��ك��ال��ه  ب��ك��اف��ة 
و�لجن��از�ت �ملهنية ، م�شري�ً �ىل �نه 
�شركة خا�شة  �أو  يحق  لأي �شخ�س 
حكومية  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أو  م�شاهمة  �أو 
وك�����ذ� �مل��ن��ظ��م��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات غري 
بال�شرق   17 �ل����  ب��ال��دول  �ل��رب��ح��ي��ة 

�لو�شط �ل�شرت�ك باجلائزة . 
وت�����ش��م��ل ف��ئ��ات �جل���ائ���زة �أك����ث من 
ج���ان���ب م��ن��ه��ا �مل���وق���ع �لإل����ك����رتوين 
مب��ا يف ذل��ك �إن��ت��اج �أف���الم �لڤيديو ، 
و�لتقارير   ، و�لرب�مج  و�لتطبيقات 
�لفعاليات  جو�ئز  وفئات   ، �ل�شنوية 
�ن  �ىل  لف��ت��اً   ، �ملبا�شرة  و�ل��ع��رو���س 
فئة  ل��ك��ل  خم�ش�شة  ج��و�ئ��ز  ه��ن��اك 
متنح للفائز مقابل �لبتكار و�لتميز 

.
�لفئات  ت�����ش��ن��ي��ف  ي��خ�����س  وف���ي���م���ا   
�مل�شتهدفة باجلائزة ، ذكر مدير عام 
ب��ال��وك��ال��ة �ن ه��ن��اك جو�ئز  �ل��غ��رف��ة 
�لتقييم  وي��ت��م   ، ب�������الإد�رة  ت��خ��ت�����س 
و�ل��ت��ك��رمي ع��ل��ى �أ���ش��ا���س �لإب��ت��ك��ار يف 

ذلك  يف  مب���ا   ، �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �لإد�رة 
من  ع��دد  يف  �ملبتكرة  �لإد�رة  ج��ائ��زة 
، كذلك فئات  �لقطاعات و�ل�شركات 
�أو �ملوؤ�ش�شة ، م�شري�ً  جو�ئز �ل�شركة 
ُت���ْدِرك �لأهمية  �لفئات  �ن ه��ذه  �ىل 
�ملوؤ�ش�شة  يف  ل��الب��ت��ك��ار  �ل��ق�����ش��وى 
��َز يف  ب��اأك��م��ل��ه��ا ، م��ث��ل ج���ائ���زة �ل��ت��م��يَّ
�لقطاعات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  �لإب���ت���ك���ار 
�لت�شالت  ج��و�ئ��ز  ف��ئ��ات  و�ي�����ش��اً   ،
�لعامة  و�ل���ع���الق���ات   ، �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
تكّرم  �ل���ف���ئ���ات  وه�����ذه   ، ل��ل�����ش��رك��ات 
�لت�شالت  مم��ار���ش��ة  يف  �لإب���ت���ك���ار 
و��شتخد�م  �لإد�رة  ت�شيري  وك����ذ�   ،

�لتكنولوجيا.
كذلك من �شمن �لفئات �مل�شتهدفة 
، ف���ئ���ة ج�����و�ئ�����ز خ����دم����ة �ل���ع���م���الء 
وي���ت���م �ل��ت��ق��ي��ي��م ل���ه���ذه �ل��ف��ئ��ة على 
�لإد�رة  يف  و�لتميز  �لإبتكار  ��شا�س  
و�لتخطيط و�ملمار�شات ،  و��شتخد�م 
كما   ، �لعمالء  �لتكنولوجيا خلدمة 
�ن �جلائزة ت�شهدف �ي�شا فئة �ملو�رد 
بالبتكار  تعرتف  و�لتي   ، �لب�شرية 
و�ملمار�شات   ، و�لتخطيط  �لإد�رة  يف 
قطاع  يف  �لتكنولوجيا  و����ش��ت��خ��د�م 
�مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة ، ب��ال���ش��اف��ة �ىل 
فئة تخت�س بقطاع �لت�شويق ، وهي 
�لتي حت��رتم �لإجن���از يف �لتخطيط 
فئة  و�ي�شا   ، �لت�شويقية  و�ملمار�شة 
و�إد�رة  �جل���دي���د  ب��امل��ن��ت��ج  �مل��ع��ن��ي��ني  
�ملنتجات ، و�لتي تعتمد على �لإبتكار 
و�إد�رة   ، �جل�����دي�����دة  �مل���ن���ت���ج���ات  يف 
�مل��ن��ت��ج��ات يف ١٢ ق��ط��اع��اً خم��ت��ل��ف��اً ، 
�لتكنولوجيا  ج��و�ئ��ز  ف��ئ��ة  و�خ�����ري�ً 
وه���ي �ل��ت��ي ت��ع��ت��م��د �لب��ت��ك��ار نهجاً 
و�شيا�شة لها تتبعها يف تطوير و�إد�رة 

وتخطيط وتنفيذ �لتكنولوجيا.

•• دبي – حم�صن را�صد

و�لتعليم  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة  ك�����ش��ف��ت 
باخللوة  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ب�����اب  ف���ت���ح  ع����ن 
�ل��ط��الب��ي��ة  يف جم���ال ري����ادة �لأعمال 
ع��ق��ده��ا يف فرب�ير  �مل��ق��رر  و�لب��ت��ك��ار 
�ملقبل خالل �ملهرجان �لوطني للعلوم 

و�لتكنولوجيا و�لبتكار.
�مل���د�ر����س  �إد�ر�ت  �ل��������وز�رة  ووج���ه���ت 

للتعميم على �لطلبة وت�شجيعهم على 
لهم  �شتتيح  �لتي  �خللوة  يف  �مل�شاركة 
�لأعمال  رو�د  ب��اأه��م  �لل��ت��ق��اء  فر�شة 
خال�شة  من  و�ل�شتفادة  �لإمار�تيني 

جتاربهم.
�لت�شجيل  ب��اب  �أن  �ل���وز�رة  و�أو���ش��ح��ت 
م��ف��ت��وح �أم������ام �ل��ط��ل��ب��ة �ل���ر�غ���ب���ني يف 
�مل�����ش��ارك��ة ح��ت��ى 20 ي��ن��اي��ر �جل����اري، 
تنظيمها  �شيتم  �خل��ل��وة  �أن  مو�شحة 

بالتعاون مع موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية 

و �أكادميية دبي لريادة �لأعمال.
و�أ�شرتطت �لوز�رة للم�شاركة �أن يكون 
�ل��ط��ال��ب م��ن م��و�ط��ن��ي �ل���دول���ة و �أن 
�لدر��شية  �ل�شفوف  �إح���دى  يف  يكون 
من �ل�شف �لثامن وحتى �لثاين ع�شر 
�أن  و  و�خلا�شة،  �حلكومية  باملد�ر�س 
جماعية،  �أو  ف��ردي��ة  �مل�����ش��ارك��ة  ت��ك��ون 

�شريطة �أل يزيد عدد �أع�شاء �لفريق 
ميتلك  �أن  ��شرتطت  كما  �ث��ن��ني.  ع��ن 
�ل��ط��ال��ب ف��ك��رة م�����ش��روع جت���اري قابل 
للتطبيق، و �أن يلتزم بح�شور �لور�س 
�لتدريبية �ملنفذة يف �ملهرجان �لوطني 
ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�لب���ت���ك���ار 
مرحلة  �جتيازه  �إىل  �إ�شافة   ،2020

�لتقييم و�لتاأهل للم�شاركة.
�لطلبة  �أن  �إىل  �ل���������وز�رة  و�أ������ش�����ارت 

ب���ع���دة مز�يا  ���ش��ي��ح��ظ��ون  �مل�������ش���ارك���ون 
ي���اأت���ي يف م��ق��دم��ت��ه��ا ح�����ش��ول��ه��م على 
�لطالبية  �خللوة  يف  �مل�شاركة  فر�شة 
للعلوم  �ل�����وط�����ن�����ي  �مل�����ه�����رج�����ان  يف 
 2020 و�لإب���ت���ك���ار  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يف  �ملتخ�ش�ش�شة  �ل���ور����س  وح�����ش��ور 
�شيحظون  كما  �لأعمال.  ري��ادة  جمال 
�لأع�����م�����ال  رو�د  م�����ن  ن���خ���ب���ة  ب���ل���ق���اء 
جناحهم  ق�����ش�����س  �إىل  و�لإ����ش���ت���م���اع 

��شتف�شار�ت يف جمال  �أي��ة  و�ل��رد على 
�إىل جانب ح�شولهم  �لأع��م��ال،  ري��ادة 
ريادة  جم��ال  يف  معتمدة  �شهادة  على 
�لأعمال . وتابعت : �شيح�شل �لطلبة 
�أ���ش��ح��اب �لأف��ك��ار �مل��م��ي��زة �ل��ت��ي �شيتم 
�لتدريبية  �ل���ور����س  خ���الل  تقييمها 
م�شاريعهم  ل���ع���ر����س  م��ن�����ش��ة  ع���ل���ى 
�لتجارية يف �ملهرجان �لوطني للعلوم 

و�لتكنولوجيا و�لإبتكار 2021.

كافة  �أي�������ش���اً  ���ش��ي��ح�����ش��ل   : و�أ����ش���اف���ت 
�لأفكار  �أ�شحاب  و�لطالبات  �لطلبة 
فر�شة  ع����ل����ى  �مل����م����ي����زة  �ل����ت����ج����اري����ة 
�لإلتحاق بدبلوم ريادة �لأعمال �لذي 
�لأعمال.  �أكادميية دبي لريادة  تنفذه 
برنامج  �شتت�شمن  �خللوة  �أن  و�أك��دت 
ومتكينهم  �لطلبة  لإع��د�د  تخ�ش�شي 
و�إك�شابهم  �لأع��م��ال،  ري���ادة  يف جم��ال 
�مل���ه���ار�ت �لإب��ت��ك��اري��ة �مل��ت��ع��ددة يف هذ� 

�مل���ج���ال، ف�����ش��اًل ع���ن م�����ش��اع��دت��ه��م يف 
�أف����ك����اره����م وحت���وي���ل���ه���ا �إىل  ت���ط���وي���ر 
م�شاريع جتارية حتت �إ�شر�ف وتوجيه 

نخبة من رو�د �لأعمال.

تبداأ فراير املقبل وتقت�سر على املواطنني

الرتبية تفتح باب الت�شجيل خللوة طالبية يف ريادة الأعمال والبتكار

مببادرة راكز االأكادميية

قادة التعليم اخلا�س يف راأ�س اخليمة يناق�شون يف ور�شة تطوير قطاع التعليم 
الت�سجيل ي�ستمر لغاية 22 يناير اجلاري

غرفة راأ�س اخليمة : املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة 
والغري ربحية ت�شارك يف جائزة �شتيفي العاملية

•• الفجرية -الفجر:

�أطلقت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية متمثلة باإد�رة �ملرور و�لدوريات 
عبور  يف  ح��ق  �شعار)للم�شاة  حت��ت  �لأوىل  �لف�شلية  �حلملة  فعاليات 
ل����وز�رة �لد�خلية  �مل���روري���ة  �ل��ت��وع��ي��ة  �ل��ط��ري��ق( �شمن خ��ط��ة ح��م��الت 
و�شرطة �لفجرية، جت�شيد�ً لتحقيق �لهدف �لإ�شرت�تيجي لقطاع �ملرور 
و�ملتمثل يف جعل �لطرق �أكث �أمناً للم�شاهمة يف تعزيز �لوعي �ملروري 
حو�دث  من  �مل�شاة  �شالمة  على  و�ملحافظة  �ملجتمع،  �شر�ئح  كافة  بني 

�لده�س وخف�س �لوفيات و�لإ�شابات �لناجتة عنها.

�لطريق  م�شتخدمي  ل��دى  �مل���روري  �ل��وع��ي  تعزيز  �إىل  �حلملة  تهدف 
وخا�شة �مل�شاة لتعريفهم بالإجر�ء�ت و�لإر�شاد�ت �لوقائية �لتي ت�شمن 
�آمناً، وبيان �لآث��ار �ملرتتبة على �لعبور �لع�شو�ئي من غري  لهم عبور�ً 

�لأماكن �ملخ�ش�شة لعبور �مل�شاة. 
كما ت�شعى �حلملة �إىل ن�شر ثقافة �لوعي بحقوق �مل�شاة يف �لعبور ب�شالم 
و�إعطاء �لأولوية لكبار �ل�شن و�لن�شاء و�لأطفال و�أ�شحاب �لهمم ممن 

يحتاجون وقتاً �أطول لعبور �لطريق. 
و�أ�شار �لعميد دكتور علي ر��شد بن عو��س مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات 
�مل�شاة ي�شاهم  �لعبور �لآمن للطريق من �لأماكن �ملخ�ش�شة لعبور  �أن 

يف �حلد من حو�دث �لده�س و�لوفيات و�لإ�شابات، وهذ� ما ن�شعى �إىل 
حتقيقه من �أجل �شالمة �مل�شاة وم�شتخدمي �لطريق.

�ل���ز�ئ���دة و�ل��ق��ي��ادة بطي�س وتهور  �ل�����ش��رع��ة  �أن  �مل����رور  و�أ����ش���اف م��دي��ر 
�أ�شباب حو�دث �لده�س، وعدم تقيد  �أهم  و�لن�شغال بغري �لطريق من 
�ملخ�ش�شة  غري  �لأماكن  من  وعبورهم  �مل��رور  بقو�عد  وجهلهم  �مل�شاة 
�إىل وق��وع ح��و�دث ده�س خطرية يذهب �شحيتها  ي��وؤدي  وغ��ري �لآمنة 
�لكثري من �لأرو�ح، ودعا �شعادته �إىل �لنتباه و�حلذر وجتنب �ل�شرعة 
خا�شة يف �لطرق �ملزدحمة و�لأ�شو�ق وقرب �ملد�ر�س و�مل�شاجد و�لأندية 

�لريا�شة.

�لتوعية  ف��رع  مدير  �لدرمكي  عبد�ل�شالم  م��وزة  �أول  �مل���الزم  و�أو���ش��ح 
و�لإعالم �ملروري بالإنابة �أن �شالمة �مل�شاة م�شوؤولية جمتمعية م�شرتكة 
بني كافة �لقطاعات لتحقيق �ل�شالمة مل�شتخدمي �لطريق من �مل�شاة، 
و�ل�شعي  �ل��ده�����س  ح����و�دث  خف�س  يف  �لي��ج��اب��ي��ة  �مل��وؤ���ش��ر�ت  ولتحقيق 
لتحقيق �أهد�ف بر�مج �لتوعية و�ملحا�شر�ت و�لرتكيز على نقاط عبور 
�لطرق  �لدوريات على  �لده�س وتكثيف  �لتي تكث فيها حو�دث  �مل�شاة 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�مل�شاجد  و�لأ����ش���و�ق  �مل��د�ر���س  م��ن  �لقريبة  �لد�خلية 
لتعزيز  �لجتماعي  �لتو��شل  وو�شائل  �لن�شية  �لر�شائل  عرب  �لتوعية 

�ل�شالمة �ملرورية للم�شاة على �لطريق.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�لأعلى  �ملجل�س  �لقا�شمي، ع�شو  �ل�شيخ �شعود بن �شقر  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�شعادة  حممد”،  بن  “�شقر  مبدينة  �شموه  ق�شر  يف  �م�س  �خليمة  ر�أ���س  حاكم 
�لوطني  �ل��دف��اع  كلية  قائد  �ل�شعدي،  �شامل  حممد  ر���ش��اد  طيار  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء 

و�لوفد �ملر�فق له ومنت�شبي �لدورة �ل�شابعة يف �لكلية.
�لذي  �ملحوري  بالدور  �للقاء  خ��الل  �خليمة  ر�أ���س  �ل�شمو حاكم  �شاحب  و�أ���ش��اد 
�أك��ادمي��ي��اً م��رم��وق��اً ي�شهم يف  ت��ق��وم ب��ه كلية �ل��دف��اع �ل��وط��ن��ي �ل��ت��ي تعد ���ش��رح��اً 

�شقل  عرب  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لرفيعة  �لدولية  �ملكانة  على  �حلفاظ 
�ملهار�ت �ل�شرت�تيجية و�لع�شكرية للكو�در �لوطنية ملو�كبة �ملتطلبات �ملت�شارعة 
�لفكر  و�مل�شتجد�ت �حلا�شلة يف هذ� �ملجال، ف�شاًل عن دورها كمن�شة لتطوير 

�ل�شرت�تيجي و�لدر��شات �لأمنية �ملتقدمة.
و�ملدنية  �لع�شكرية  �لإمار�تية  �لقياد�ت  وتاأهيل  �إعد�د  �أهمية  �شموه على  و�شدد 
ورفع قدر�تهم على حتديد وتقييم حتديات �لأمن �لوطني و�لإقليمي و�لدويل، 
�مل�شالح  �أج��ل حماية  �لدولة من  م��و�رد  وتوظيف  �إد�رة  ومتطلبات  �أ�ش�س  وفهم 

�لوطنية و�لعمل على تعزيز تو�جد �لإمار�ت �لفعال يف كافة �ملحافل.

�ل�شابعة  وحث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي منت�شبي �لدورة 
على �جلد و�لجتهاد و�ملثابرة يف �لتح�شيل �لعلمي لتحقيق �أق�شى ��شتفادة مبا 
�لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  ورفعته وحتقيق  �لوطن  نه�شة  �لإ�شهام يف  ميكنهم من 
مع  �لتعاطي  يف  �ملتكامل  نهجها  تعزيز  �إىل  �لهادفة  �لإم����ار�ت  دول��ة  وتطلعات 
�لظروف �لإقليمية و�لدولية وتر�شيخ منوذج �لتنمية �مل�شتد�مة �لذي تتبناه يف 

خمتلف �ملجالت �لأمنية و�ل�شيا�شية و�لقت�شادية.
وع���رب ���ش��م��وه ع��ن ف��خ��ره ب�����ش��ب��اب �لإم������ار�ت وث��ق��ت��ه �ل��ك��ام��ل��ة يف ق��درت��ه��م على 
�أنهم عتاد  �ل�شطالع بكل ما يلقى على عاتقهم من مهام وم�شوؤوليات، موؤكد�ً 

عليها  يقوم  �لتي  �لأ�شيلة  �لثو�بت  من  �نطالقاً  للم�شتقبل  وذخريته  �لوطن 
قيادته  ح��ول  و�للتفاف  �لعزيز  للوطن  �ل��ولء  يف  و�ملتمثلة  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع 
�ملعطاءة �لتي ل تاألو جهد�ً يف خدمة �شعبها، وتبذل �جلهود �ملتو��شلة لتوفري 
حتقيق  نحو  ودفعها  بالعلم  ت�شليحها  بغية  �ل�شابة  لالأجيال  كافة  �لدعم  �شبل 
�ملحافل  جميع  يف  �لدولة  مكانة  �إع��الء  يف  ي�شهم  مبا  �ملعريف  �لتقدم  من  �ملزيد 
بلقاء �شاحب  �لكلية عن �شعادتهم  �أع�شاء وفد  �أع��رب  و�لأو���ش��اط. من جانبهم 
�ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي، موؤكدين �حلر�س على حتقيق �أهد�ف 

وطموحات �لكلية وتوظيفها خلدمة �لوطن و�شون مكت�شباته.

ا�ستقبل قائد كلية الدفاع الوطني ومنت�سبي الدورة ال�سابعة

�شعود بن �شقر: اإعداد وتاأهيل القيادات الإماراتية الع�شكرية واملدنية اأهمية ق�شوى

ب�سعار ) للم�ساة حق يف عبور الطريق(

�شرطة الفجرية تطلق اأول حمالتها املرورية لعام 2020

خريية ال�شارقة تطلق حملة القلوب ال�شغرية يف اإثيوبيا
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - الفجر

�ل�شعودي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  �أط����ب����اء  جن���ح 
م��ع موؤ�ش�شة  ب��ال��ت��ع��اون  دب���ي  �لمل����اين 
�نقاذ  يف   ، �ل����ش���ع���اف  خل���دم���ات  دب����ي 
����ش���ن���و�ت( من  ���ش��غ��رية )10  ط��ف��ل��ة 
نتيجة  وج���ود خر�ج  �خ��ت��ن��اق��ا،  �مل���وت 
كبري خلف �لبلعوم  مما �نذر بان�شد�د 
حم��ت��م��ل يف جم����رى �ل����ه����و�ء، �لم���ر 
 ، �شريع  ج��ر�ح��ي  تدخل  �ل��ذي تطلب 
من فريق طبي لجر�ء جر�حة عاجلة 
�أطباء  تلقى   . بالنجاح  كللت  ومعقدة 
بالغاً  �لمل���اين  بال�شعودي  �ل��ط��و�رئ 
ب��و���ش��ول ���ش��ي��ارة ����ش��ع��اف دب��ي ، حتمل 
ط��ف��ل��ة ت��ع��ر���ش��ت لخ���ت���ن���اق و�إغ�����الق 
فتحرك   ، �لبلعومي  �لتنف�س  جمرى 
على �لفور ويف زمن قيا�شي فريق طبي 
فح�س  �ج����ر�ء  ومت   ، �لطفلة  لإن��ق��اذ 
بالرنني �ملغناطي�شي، ليتبني �ن هناك 
خر�ج كبري �حلجم خلف �لبلعوم كان 

�شبباً يف �ن�شد�د جمرى �لهو�ء ، وكان 
�لقر�ر للفريق �لطبي �شرعة �لتدخل 
، ح��ي��ث �ظهرت  �جل���ر�ح���ي لن��ق��اذه��ا 
حجم  كرب  �ملغناطي�شي  �لرنني  ��شعة 
�خل����ر�ج ، و�ظ���ه���رت ف��ح��و���ش��ات �لدم  
�رتفاع  ب�شبب  ن�شطة  ع����دوى  وج����ود 
ن�����ش��ب��ة م���وؤ����ش���ر �لإن����ت����ان )�ل���ربوت���ني 

�لرت��ك��ا���ش��ي( ، م��ع �زدي���اد ع��دد خاليا 
�لدم �لبي�شاء كل ذلك �أدى �ىل �رتفاع 
درجة حر�رة �ملري�شة ، ودخلت �لطفلة 
يف حالت ت�شنج لفكيها ورقبتها  ، مما 
�لطبي  �لتعامل  �شعوبة   يف  ت�شبب  
هذ�  م��ع   ، للحالة  �مل��ت��اأين  و�لفح�س  
�لتدهور �ل�شريع حلالة �لطفلة  جاء 

�ل��ق��ر�ر ب��ال��ت��دخ��ل  �ل�����ش��ري��ع  جر�حًيا 
، خ�����وف�����اً م�����ن خ���ط���ر حم���ت���م���ل وه���و 
 . �ل�شدري  �ملن�شف  بالتهاب  �لإ�شابة 
�خت�شا�شيي  من  فريق  ب��د�أ  وبالفعل 
�لتخدير برئا�شة �ل�شت�شاري �لدكتور 
جر�حة  �خت�شا�شيي  و   ، ب��ل��ح  خ��ال��د 
بال�شعودي  و�حلنجرة  و�لذن  �لن��ف 

�لمل���اين دب��ي برئا�شة �ل��دك��ت��ور  عادل 
���ش��او���س ،  م��ن �دخ����ال  �ن��ب��وب �شغري 
�حلاجة  دون  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  �لق�شبة  يف  
�إىل فتحها  ، وجنحو� يف نزح  حو�يل 
12 مل من قيح �خلر�ج  ، ومت  بعدها 
بامل�شاد�ت  �ل�شامة   �لف���ر�ز�ت   غ�شل 
لت�شريف  م��ف��ت��وًح��ا  وت����رك  �حل��ي��وي��ة 
ب����اق����ي  �ل�������ش���دي���د ب�����ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي ، 
م��ن حالة  �لطفلة  �إن��ق��اذ  وجن��ح��و� يف 
من   . بحياتها  �شتودي  كانت  �ختناق 
جهتهم  �عرب �هل �لطفلة  عن  بالغ 
�شرورهم لتجاوز هذه �ملحنة ، مبديني 
 ، �لطبي  بالفريق  �ل�شديد  �إعجابهم 
وقدر�ت �مل�شعفني وحرفيتهم �لكبرية 
، وجناحهم  �حل��ال��ة  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
�ل�شحية  �لأزم����ة  م��ر�ح��ل  تخطي  يف 
�ملفاجئة ، �لتي مرت بهم وبطفلتهم ، 
ويف ر�شالة �أ�شر �هل �لطفلة ت�شجيلها 
فيها  �أع��رب��و�   ، �مل�شت�شفى  �شجالت  يف 
و�متنانهم  ����ش���ك���ره���م  خ���ال�������س  ع����ن 

ولكافة  دب��ي  �لمل��اين  �ل�شعودي  لد�رة 
حرفيتهم  ع���ل���ى   ، ب���ه���ا  �ل���ع���ام���ل���ني 
�لطفلة،  حالة  مع  �لتعامل  يف  �ملهنية 
طفلتهم،  ح��ي��اة  �ن���ق���اذ  يف  وجن��اح��ه��م 
�لم�������ر �ل�������ذي دف�����ع �ل����دك����ت����ورة رمي 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  عثمان 
م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �ل�����ش��ع��ودي �لمل������اين يف 
�مل�شت�شفى  �أن  على  للتاأكيد  �لم���ار�ت، 
و�نها   ، مر�شاها  حياة  على  حري�شة 
ل��ت��ق��دمي عناية  ���ش��ت��و����ش��ل ج��ه��وده��ا 
متميزة ملر�شاها، و�لرتقاء برعايتهم  
باأف�شل  د�ئ��م��ا  و�ل�شتعانة  �ل�شحية 
�لكو�در �لطبية و�لتمري�شية و�حدث 
�ىل  م�شرية  ع��امل��ي��اً،  �لطبية  �لج��ه��زة 
�لملاين  �ل�شعودي  جمموعة  �د�رة  �ن 
�لرعاية  ت�شعى جاهدة لرفع م�شتوى 
و�ل���دع���م مل��ر���ش��اه��م ، وت��ق��دمي حلول 
وخدمات  جم��ت��م��ع��ي  ودع�����م  م��ب��ت��ك��رة 
متميزة ت�شمن بها �إيجاد بيئة مثالية 

تعتني باملر�شى و�أ�شرهم  .

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
قياد�ت  ملجل�س  �جتماعا  �أم�س،  �أبوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن 
�لرئي�شية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  ناق�س  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ب����وز�رة  �ل�شرطة 

وعدد� من �ملبادر�ت و�مل�شاريع �ل�شرت�تيجية.
�ل���ذي عقد يف قاعة   - �ملجل�س خ��الل �لج��ت��م��اع  ون��اق�����س 
�لجتماعات مبقر وز�رة �لد�خلية - نتائج �ملجل�س �ملروري 

يف �ل��رب��ع �ل��ر�ب��ع م��ن ع��ام 2019 و�جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة يف 
معدلت  وخف�س  �ل��ط��رق  على  �مل��روي��ة  �ل�شالمة  تعزيز 

�لوفاة �لناجتة عن �حلو�دث �ملرورية.
كما ��شتمع �ملجتمعون ل�شرح حول نتائج وجهود ومبادر�ت 
�لتنفيذي  �لفريق  ونتائج  �لحت����ادي،  �مل��خ��در�ت  جمل�س 
�ل��وط��ن��ي��ة، م��ع ع��ر���س خا�س  ملتابعة م��وؤ���ش��ر�ت �لج��ن��دة 

لنتائج مر�كز �ل�شرطة �ل�شاملة على م�شتوى �لدولة.
ت�شتهدف  �لتي  �ل�شيا�شات  من  ع��دد�  �ملجل�س  و��شتعر�س 

�ل�����ش��رط��ي وخم���رج���ات خم��ت��رب �لبتكار  �ل��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر 
ملنظومة �ملطلوبني �إ�شافة �ىل عدد من �مل�شاريع و�ملبادر�ت 

�لريادية.
ح�شر �لج��ت��م��اع م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان متيم، 
نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام يف دبي، رئي�س جمل�س 
قياد�ت �ل�شرطة بوز�رة �لد�خلية، و�للو�ء علي عبد�هلل بن 
و�للو�ء  �خليمة،  ر�أ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي،  علو�ن 
�ل�شيخ �شلطان �لنعيمي، قائد عام �شرطة عجمان، و�للو�ء 

�أحمد حممد بن غامن قائد عام �شرطة �لفجرية و�للو�ء 
و�للو�ء  �مل��دين،  �لدفاع  عام  قائد  �ملرزوقي  حممد  جا�شم 
�لوقائي،  �لأم��ن  عام  مدير  �ل�شريفي،  مكتوم  عبد�لعزيز 
�لعام  �لقائد  م�شاعد  �ملن�شوري  �ب��ر�ه��ي��م  خليل  و�ل��ل��و�ء 
م�شاعد  �لعبيديل  �ل��ق��دو���س  عبد  و�ل��ل��و�ء  دب���ي،  ل�شرطة 
�لقائد �لعام ل�شوؤون �جلودة و�لتميز، و�للو�ء مكتوم علي 
�ملدر�ء  م��ن  وع��دد  �أبوظبي  �شرطة  ع��ام  مدير  �ل�شريفي، 

�لعامني بالوز�رة ومن �لقياد�ت �لعامة لل�شرطة.

•• اأبوظبي - وام:

�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  �ح��ت��ف��ل��ت 
�أبوظبي  ب���اإم���ارة  �ل��ع��ام  م��ق��ره��ا  يف 
�لطلبة  م����ن  جم���م���وع���ة  ب���ت���خ���رج 
�أ�شحاب �لهمم يف كلية �خلو�رزمي 
تقنية  بكالوريو�س  دفعة  �لدولية 
�ملعلومات، وذلك بح�شور م�شوؤويل 
�لهمم،  ز�ي���د لأ���ش��ح��اب  م��وؤ���ش�����ش��ة 
وك���ل���ي���ة �خل�������و�رزم�������ي �ل����دول����ي����ة، 
�أه����ايل �لطلبة  وج��م��ع غ��ف��ري م��ن 

�خلريجني و�ل�شيوف.
و�أ����ش���اد �ل���ه���الل �لأح���م���ر - خالل 
�شعادة  بح�شور  �أقيم  �لذي  �حلفل 
�مل���ن�������ش���وري نائب  ر�����ش���د م���ب���ارك 
�ل�شوؤون  ل��ق��ط��اع  �ل���ع���ام  �لأم������ني 
 ، �لأحمر  �لهالل  هيئة  يف  �ملحلية 
وعبد �هلل ��شماعيل �لكمايل �ملدير 
لأ�شحاب  ز�ي��د  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�ل��ه��م��م، و�ل��دك��ت��ور ع��ا���ش��م �حلاج 
�لدولية  �خل��و�رزم��ي  كلية  رئي�س 
�خلريجني  �ل��ط��ل��ب��ة  ب��ج��ه��ود   ..-
�لهيئة  دع��م��ت��ه��م  �ل���ذي���ن  �ل�13 
�لتخرج،  يف  ط��م��وح��ه��م  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
منوها باجلهد �لكبري �لذي بذلوه 
يف حتقيق معدلت جن��اح مرتفعة 
به  متيزو�  ما  على  �ل�شوء  �شلطت 

من همة وتفوق.
�لكبري  �ل�������دور  �ل���ه���ي���ئ���ة  وث���م���ن���ت 
ل���ل�������ش���رك���اء �لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني يف 
متمثال  �ملهم  �لهدف  ه��ذ�  حتقيق 
�لهمم،  ل���ش��ح��اب  ز�ي���د  مبوؤ�ش�شة 

وكلية �خلو�رزمي �لدولية.
وق���������ال �����ش����ع����ادة ر��������ش������د م����ب����ارك 

�ملن�شوري “ يحتل �أ�شحاب �لهمم 
�أول���وي���ة لف��ت��ة يف م�����ش��اري��ع هيئة 
ولدينا  �لإمار�تي،  �لأحمر  �لهالل 
ت��وج��ي��ه��ات و����ش��ح��ة ب��دع��م��ه��ا من 
�ملختلفة  تطلعاتها  حتقيق  �أج���ل 
�ملجتمع  يف  دجم��ه��ا  يف  ي�شهم  مب��ا 
ومتكينها من �لقيام باأدو�ر حيوية 
يف بناء �لوطن، وتثمر هذه �جلهود 
�لإجناز�ت  من  يتحقق  مبا  �شنويا 
متميزة  ط��اق��ات  ع��ن  �أ�شفرت  �لتي 
�أخ��ذت دوره��ا بكل كفاءة يف جميع 
�مل������ج������الت، و���ش��ن�����ش��ت��م��ر يف دع���م 
�شركائنا  ب��دع��م  �ل��ه��م��م  ����ش��ح��اب 
موؤ�ش�شة  م���ن  �لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني 
وكلية  �ل���ه���م���م،  ل����ش���ح���اب  ز�ي������د 
لتحقيق  �ل���دول���ي���ة  �خل�����و�رزم�����ي 

�لأهد�ف �ملرجوة«.
م���ن ج��ان��ب��ه��م، ث��م��ن �أول���ي���اء �أم���ور 
�لهيئة  دور  �خل��ري��ج��ني  �ل��ط��ل��ب��ة 

�أب���ن���ائ���ه���م  دع�������م  و�����ش����رك����ائ����ه����ا يف 
وت��وج��ي��ه��ه��م ن��ح��و �ل��ت��خ��رج، وفتح 
�أمامهم،  �مل�����ش��رق  �مل�شتقبل  �أب����و�ب 
�أق�شى  �شيبذلون  �أن��ه��م  م��وؤك��دي��ن 
�جلهود �ملمكنة يف مو��شلة �أبنائهم 
يكفل  مبا  وذلك  و�لنجاح،  للتفوق 
خدمة �لوطن و�أبنائه، ويحقق قيم 
�لولء و�لإنتماء للقيادة �لر�شيدة.

على �شعيد مت�شل �أنهى 11 مركز� 
من مر�كز �لهالل �لأحمر �مل�شاريع 
�ملتعلقة بدعم �أ�شحاب �لهمم د�خل 
م�شروعي  ع���رب  وذل�����ك  �ل����دول����ة، 
�لأ�شا�شية،  �لإح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري 
ودف����ع �ل���ر����ش���وم �ل���در�����ش���ي���ة، وبلغ 
�مل�شروعني  م��ن  �مل�شتفيدين  ع��دد 
2174 طالبا من �أ�شحاب �لهمم 
وذلك  �أ�شرة،   415 لنحو  ينتمون 
ماليني   6 بلغت  �إجمالية  بقيمة 

و194 �لفا و470 درهما.

ف��ف��ي م���رك���ز �ل���ه���الل �لأح����م����ر يف 
�أبوظبي مت دفع �لر�شوم �لدر��شية 
 54 255 م�����ش��ت��ف��ي��د� م���ن  ل��ن��ح��و 
�لإجمالية  �لقيمة  وبلغت  �أ���ش��رة، 
درهم،  �أل��ف   995 نحو  للم�شروع 
ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع����دد �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
�لدر��شية  �ل��ر���ش��وم  دف���ع  م�����ش��روع 
�ل������ذي ن���ف���ذه م���رك���ز �ل���ع���ني نحو 
لنحو  ينتمون  �لطلبة  من   401
�إجمالية  بقيمة  وذلك  �أ�شرة،   75
لم�شت �ملليون و300 �ألف درهم، 
�ملذكورين  �مل�شتفيدين  ع��دد  وبلغ 
27 طالبا،  يف مركز �لظفرة نحو 
ينتمون خلم�س �أ�شر، وذلك بقيمة 

�إجمالية بلغت 74 �ألف درهم.
يف �لإطار ذ�ته، دعم مركز �لهالل 
�لأحمر يف منطقة م�شفح م�شاريع 
لفائدة  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب  �ل��ط��ل��ب��ة 
23 �أ�شرة، وذلك  141 طالبا من 

�ألف   230 بلغت  �إجمالية  بقيمة 
�أما يف مركز بني يا�س فقد  درهم، 
����ش��ت��ف��اد م��ن �مل�����ش��روع ن��ح��و 266 
�أ�شرة،   48 لنحو  ينتمون  ط��ال��ب��ا 
�لإجمالية  �ل��ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  وق�����د 

للم�شروع نحو 602 �ألف درهم.
ويف مركز �لهالل �لأحمر يف دبي مت 
م�شروعني،  �شمن  �أ�شرة   43 دعم 
توفري  “م�شروع  �لأول  ���ش��م��ل 
نحو  �ل�شخ�شية”  �لإح���ت���ي���اج���ات 
�لثاين  �شمل  فيما  م�شتفيد�،   13
�لر�شوم �لدر��شية”  دفع  “م�شروع 
وبلغت  م�����ش��ت��ف��ي��د�،   226 ن���ح���و 
للم�شروعني  �لإج��م��ال��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة 

نحو 651 �ألف درهم.
ون��ف��ذ م��رك��ز �ل���ه���الل �لأح���م���ر يف 
�لر�شوم  دف����ع  م�����ش��روع  �ل�����ش��ارق��ة 
�لهمم،  �أ�شحاب  للطلبة  �لدر��شية 
م�شتفيد�،   146 ن��ح��و  ل���ف���ائ���دة 

وذلك  �أ����ش���رة،   31 لنحو  ينتمون 
 270 نحو  بلغت  �إجمالية  بقيمة 
�أل���ف دره���م، �أم���ا يف م��رك��ز �لهالل 
بلغ  ف���ق���د  ع���ج���م���ان،  �لأح�����م�����ر يف 
م�شروع  م����ن  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ع�����دد 
لأ�شحاب  �لدر��شية  �لر�شوم  دف��ع 
م�شتفيد�   191 ن���ح���و  �ل���ه���م���م 
نحو  و�����ش���ت���ف���اد  �أ�����ش����رة،   38 م���ن 
لنحو  ي��ن��ت��م��ون  م�شتفيد�   194
توفري  م�����ش��روع  م���ن  �أ����ش���رة   40
ليبلغ  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة،  �لإح���ت���ي���اج���ات 
يزيد  م����ا  �مل�������ش���روع���ني  �ج����م����ايل 
�إطار  ويف  دره���م.  �أل���ف   460 على 
�أ�شحاب  لدعم  �ملقدمة  �مل�شاعد�ت 
�لأحمر  �ل��ه��الل  �ل��ه��م��م يف م��رك��ز 
يف ر�أ���س �خليمة، فقد بلغت �لأ�شر 
�مل�شتفيدة من م�شروع دفع �لر�شوم 
�لدر��شية للطلبة 44 �أ�شرة، بو�قع 
بلغ  فيما  م�شتفيد�،  طالبا   229
�إج���م���ايل ق��ي��م��ة �مل�����ش��روع ن��ح��و ما 
دره��م، ويف  �آلف   503 يزيد على 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  م��رك��ز 
طالب   203 ��شتفاد  �لفجرية  يف 
من �أ�شحاب �لهمم، ينتمون لنحو 
36 �أ�شرة من م�شروع دفع �لر�شوم 
�إجمالية  بقيمة  وذل��ك  �لدر��شية، 

ز�دت على 783 �ألف درهم.
وبلغ عدد �مل�شتفيدين من م�شروع 
للطلبة  �ل��در����ش��ي��ة  �ل��ر���ش��وم  دف���ع 
مركز  نفذه  �ل��ذي  �لهمم  �أ�شحاب 
�لقيوين  �أم  يف  �لأح���م���ر  �ل���ه���الل 
�أ�شرة،   16 م��ن  ط��ال��ب��ا   86 ن��ح��و 
وبلغ �أجمايل قيمة �مل�شروع نحو ما 

يزيد على 326 �ألف درهم.

بح�شور ذياب بن حممد بن زايد.. جمل�س قيادات ال�شرطة ي�شتعر�س املوؤ�شرات الرئي�شية

هيئة الهالل الأحمر حتتفل بالطلبة اخلريجني من اأ�شحاب الهمم

•• دبي-وام:

�لهمم  �أ�شحاب  �أم��ه��ات  وجمعية  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  نظم 
�لر�بعة  �لن�شخة  مع موؤ�ش�شة �لأوملبياد �لإمار�تي �خلا�س  بالتعاون  “همة” 
لت�شليط  دبي  �لإيجابي” يف  “�لوعي  عنو�ن  “قهوة همة” حتت  ملتقى  من 
�لهمم  �أ�شحاب  �أمهات  �أو�شاط  يف  �لإيجابي  �لوعي  ن�شر  �أهمية  على  �ل�شوء 
من خالل �ل�شتمر�ر بتحدي كل �ل�شعوبات بنظرة �إيجابية ت�شهم يف تغلبهم 
على �أي �شعب وم�شتحيل يف نظر �لآخرين. وقالت �لرمي عبد�هلل �لفال�شي 
�لأمينة �لعامة للمجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �إن هذه �لفعالية �لر�بعة 
�لتي ينظمها �ملجل�س و�جلمعية ولها تاأثري جمتمعي كبري من حيث �لتقاء 
�لأمهات �لالتي يتبادلن �لأفكار �ملتعددة بكيفية جناح �أبنائهن �أو من يرعني 

هذه �لفئة من �ملجتمع. و�أ�شافت �أن فكرة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة 
�شائبة  كانت  �جلمعية  باإن�شاء  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة 
�ملجتمعية  وهيئاتها  �لدولة  موؤ�ش�شات  بها  تقوم  �لتي  �جلهود  �شمن  وتاأتي 
�لتنمية  �إدماجها يف م�شرية  و�لعمل على  �ملجتمع  �لفئة من  بهذه  لالهتمام 
همة” من  “قهوة  م��ب��ادرة  �أن  �لفال�شي  و�أو���ش��ح��ت   . �ل��دول��ة  يف  �مل�شتد�مة 
�ملبادر�ت �ملجتمعية �لر�ئدة يف ن�شر �ملعرفة يف �أو�شاط �أمهات �أ�شحاب �لهمم 
من خالل ��شتعر��س �أف�شل �لتجارب و مناق�شة �لتحديات و�حللول وق�ش�س 
�لنجاح من خالل �لتقاء �أمهات �أ�شحاب �لهمم يف ملتقيات خمتلفة على مد�ر 
�لهمم.  و�ملمكنة لأ�شحاب  �لد�عمة  �لعديد من �جلهات  وبالتعاون مع  �لعام 
��شت�شافة جون  �لدولة مت  �لأمريكية يف  و�لقن�شلية  �ل�شفارة  مع  وبالتعاون 

ريج�شرت �لريا�شي �لأمريكي �لأوملبي و�لذي يقوم بزيارة �إىل �لدولة خالل 
هذ� �لأ�شبوع ليتحدث عن جتربته �مللهمة يف تخطي حتدي �إعاقته وفقد�نه 
�أحد متارينه �لريا�شية لي�شبح بعد  �أ�شيب به خالل  لأحد رجليه يف حادث 
و�ل��ذي على  �لهمم  �أً�شحاب  بارملبي من  �إىل ريا�شي  �أوملبي  ذلك من ريا�شي 
من  حياته  وحتويل  جديد  من  لنف�شه  �كت�شافه  �أ�شباب  �أح��د  ك��ان  قوله  حد 
بد�ية �لياأ�س �إىل �لقدرة على �لإجناز من جديد و�لبدء مب�شاعدة �لآخرين يف 
تخطي �ل�شعاب �لتي يو�جهونها من خالل �إعاقاتهم. وقال ريج�شرت:” يجب 
�أوًل مو�جهة خماوفهم وبعد ذلك تكر�ر �ملحاولة لتخطيها  على �لأ�شخا�س 
و�ل�شتمر�رية يف �حلياة مهما كان �لو�شع �حلايل �لذي متر به وهو �أهم �شيئ 
لت�شل �إىل مبتغاك .. و�أ�شاف : “ على �لأمهات �أو �أي �شخ�س و�جه �شعوبة 
�شو�ًء كانت �إعاقة ج�شدية �أو �شخ�شية �أو �أي نوع من �لتحديات �أن يحر�س على 

�حل�شول على دعم من حوله �شو�ًء كان من �لأ�شرة �أو �ملجتمع �ملحيط لأهمية 
ذلك يف �لتكاتف �ملجتمعي �لذي ي�شاهم يف قدرة �ل�شخ�س على �ل�شتمر�رية 
ب��اديء �لأم��ر وعلى �لآخرين” .  �أث��ر كبري على نف�شه يف  و�لعطاء ملا له من 
كما متت ��شت�شافة �ل�شيدة خولة باريل و�ل�شيدة كلثوم �لبلو�شي كمتحدثات 
كونهن �أمهات لأبناء من �أ�شحاب �لهمم لي�شاركو� �حل�شور جتربتهم �مللهمة 
و كيفية حمافظتهم على �ليجابية و�لتي �شاهمت يف دعم �أبنائهن وحتقيقهم 
لالإجناز�ت �لتي كانت يف يوم من �لأيام بعيدة وم�شتحيلة يف نظر �لكثريين. 
�لتحول  ونقطة  �لتجارب  �إىل عدة حم��اور منها حمور  �جلل�شة  ق�شمت  وقد 
يف حياة كل منهم ومت بعد ذلك مناق�شة حمور �أهمية �ليجابية يف ��شتد�مة 
�لتقدم و�لإجناز وحمور كيفية تطوير �لوعي �لإيجابي من خالل ردود �لفعل 

و�خلطط �مل�شتقبلية.

بجراحة معقدة الإزالة خراج ت�سبب باإغالق جمرى التنف�س 

جناح اأطباء ال�شعودي الأملاين يف اإنقاذ طفلة 10 �شنوات من الختناق 

العلى لالأمومة والطفولة والأوملبياد الإماراتي اخلا�س ينظمان ملتقى قهوة همة

اقت�شادية راأ�س اخليمة تنفذ 
 2019 يف  تدريبية  �شاعة   5204

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

 ،2019 تدريبية خالل  �شاعة   5204 ر�أ�س �خليمة  �قت�شادية  عقدت 
لتطوير   ،100% ن�شبته  م��ا  �ل���د�ئ���رة  يف  م��وظ��ف��اً   126 م�شتهدفة 
مهار�تهم وقدر�تهم �لوظيفية، و�أكدت ح�شة �لغي�س، مدير ق�شم �ملو�رد 
�لتدريبية  �ل�شاعات  �إج��م��ايل  �أن  �خليمة،  ر�أ���س  �قت�شادية  يف  �لب�شرية 
�لتخ�ش�شية  ب��ني  م��ا  ت��وزع��ت  ���ش��اع��ة،   5204 بلغت  �ل���د�ئ���رة  مل��وظ��ف��ي 
ميثل  و�ل��ذي  �ل��د�ئ��رة  من  126موظفاً  و�شملت  �لتطويرية،  و�أخ���رى 
�ل��ذي ميثل )78%(  �ل��د�ئ��رة،  �لعاملني يف  ع��دد  م��ن   100% ن�شبة 
منهم مو�طنون دولة �لإم��ار�ت، ت�شمن تدريب �ملوظفني جمالت عدة 
مثل �لبتكار، و�لتميز، و�لقيادة، وخدمة �لعمالء، و��شت�شر�ف �مل�شتقبل 
�ل�شحفي  �لتقدمي  وفنون  �لوظيفية،  و�ل�شعادة  �لربوتوكول  و�أ���ش��ول 

و�لإعالمي وغريها. 
�لتدريب و�لتاأهيل لغري  �أبو�بها يف  �لد�ئرة فتحت  �أن  �لغي�س  و�أ�شافت 
�لدولة،  يف  و�لكليات  �جلامعات  طلبة  فئة  من  وه��م  �ل��د�ئ��رة،  موظفي 
�جلهات  موظفي  منها  ي�شتفيد  وكما  �ملجتمع،  �أف���ر�د  من  و�ملتطوعني 
كبرية  �أه��م��ي��ة  ل��ه  للموظفني  �مل�شتمر  �ل��ت��دري��ب  �أن  و�أك����دت  �لأخ�����رى، 
مل�شتقبلهم �ملهني يف �شقل �ملو�هب وتعلم مهار�ت وعلوم جديدة، و�إحد�ث 

تطوير �إيجابي يف �أد�ئه و�إعد�ده للتاأقلم ملو�كبة �لتغري�ت.

اأخبار ال�شاعة: العالقات الإماراتية  
- العمانية متكاملة ورا�شخة

•• اأبوظبي-وام:

�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  تاأ�شي�س  منذ  �إن���ه  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  ن�شرة  ق��ال��ت 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  حر�س   ،1971 عام  دي�شمرب  من  �لثاين  يف  �ملتحدة 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، على �لتاأ�شي�س لعالقات قوية 
ور��شخة مع �شلطنة ُعمان �ل�شقيقة، يف ظل �لرو�بط �لتاريخية �لعميقة 
�لتي جتمع �لدولتني، وكان لدى �ملغفور له �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد، 
منوذجاً  �لُعمانية   - �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعالقات  تكون  �أن  يف  نف�شها  �لرغبة 

ُيحتذى به على �ل�شعيدين �خلليجي و�لعربي، بل و�لدويل �أي�شاً.
 - �لإمار�تية  “�لعالقات  عنو�ن  حتت  �فتتاحيتها  يف  �لن�شرة  و�أ�شافت 
�لُعمانية متكاملة ور��شخة” �أنه يف ظل �حلر�س �مل�شرتك لدى �لقيادة 
�لر�شيدة يف كل من �أبوظبي وم�شقط على �لتاأ�شي�س لعالقات قوية وتعاون 
ثنائي متكامل ي�شمل �ملجالت كافة، مَنت هذه �لعالقات ب�شكل متطور 
وتر�كمي من مرحلة �إىل �أخرى �إىل �أن و�شلت �إىل م�شتوى يج�شد عمق 
�لرو�بط �ملتينة �لتي جتمع بني �لدولتني، لي�س على �ل�شعيد �لتاريخي 
فقط يف ظل ما يجمع �لطرفني من تاريخ م�شرتك، ولكن على �ل�شعد 
�لأخرى كافة، ومنها �لرو�بط �لجتماعية �لقائمة على �أو��شر �لقربى 

بني �لعديد من �لعائالت و�لقبائل يف كال �لدولتني.
و�لبحوث  للدر��شات  �لإم���ار�ت  مركز  ي�شدرها  �لتي   �� �لن�شرة  و�أ���ش��ارت 
�ل�شرت�تيجية �� �إىل �أن �لقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ممثلة يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
“حفظه �هلل”، حر�شت على �تباع نهج �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، �خلا�س بالتاأ�شي�س لعالقات قوية خا�شة مع 
على  �لُعمانية   - �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعالقات  فظلت  �ل�شقيقة،  ُعمان  �شلطنة 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  وف��اة  عقب  يف  �مل�شتمر  تطورها 
نهيان، طيب �هلل ثر�ه، وكان تعميق �لعالقات مع م�شقط �أولوية رئي�شية 
عالقات  �شياق  يف  �ل�شلطنة  �أهمية  ت��درك  �لتي  �لر�شيدة،  قيادتنا  لدى 
دولة �لإمار�ت مع �شقيقاتها �لأخريات يف جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�لقيادة  ِقبل  م��ن  ���ش��درت  �لتي  �لأف��ع��ال  ردود  �أن  �إىل  ولفتت  �لعربية. 
�لر�شيدة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، على وفاة �ل�شلطان قابو�س، 
 - �لإمار�تية  �لعالقات  ق��وة  �إليه  و�شلت  �ل��ذي  �مل��دى  توؤكد  �هلل،  رحمه 
�لإعالم  وتنكي�س  �حل��د�د  حالة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أعلنت  حيث  �لُعمانية، 
مو�شعة  بتغطيات  �لإمار�تية  �لإع��الم  و�شائل  وفا�شت  �أي��ام،  ثالثة  ملدة 
�أب��رزت �لعالقات �ملتينة بني دولة �لإم��ار�ت و�شلطنة ُعمان، و�أك��دت كل 
جميع  ِقبل  من  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �شدرت  �لتي  �لر�شمية  �لت�شريحات 
�لوقت  ويف  ق��اب��و���س،  �ل�شلطان  ل��غ��ي��اب  �ل��ف��ادح��ة  �خل�����ش��ارة  �مل�����ش��وؤول��ني 
�لثنائي بني  �لتعاون  نف�شه �حلر�س على �ل�شتمر�ر يف تعميق عالقات 

�لدولَتني.
�لُعمانية   - �لإمار�تية  �لعالقات  ف��اإن  بالتاأكيد،  �أن��ه  �لن�شرة  و�أو�شحت 
جاللة  يف  ممثلة  لل�شلطنة،  �جل��دي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ع��ه��د  يف  ق��وي��ة  �شتظل 
�لقوية  �لرو�بط  �شعيد، يف ظل  �آل  تيمور  �ل�شلطان هيثم بن طارق بن 
�لتي جتمع �لبلدين، ويف ظل �مل�شالح �مل�شرتكة بينهما، وكذلك يف ظل 
حر�س قيادة �لدولتني على حتقيق هذ� �لهدف، وهذ� ما �أكده �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�شلطان  �إىل  �لعز�ء  و�جب  �شموه  �مل�شلحة خالل تقدمي  للقو�ت  �لأعلى 
ُع��م��ان �جل��دي��د، ح��ي��ث ق���ال ���ش��م��وه، �إن �ل��ع��الق��ات ب��ني دول���ة �لإم����ار�ت 
و�شلطنة ُعمان �ل�شقيقة كانت ول تز�ل و�شتظل، باإذن �هلل تعاىل، و�إر�دة 
رو�بط  من  �لبلدين  �شعبي  يجمع  ما  لأن  ور��شخة  قوية  قيادتيهما.. 
�أ�ش�س متينة من  �إىل  �لتاريخ، وي�شتند  �أعماق  �أخوية ي�شرب جذوره يف 
�جلو�ر �جلغر�يف و�لقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد �مل�شرتكة وعالقات �لقربى 
تك�شب  �لتي  �لعو�مل  من  وغريها  �ل�شرت�تيجي،  و�لعمق  و�مل�شاهرة 
عالقات �لبلدين خ�شو�شيتها ومتيزها. و�ختتمت بالقول �إن �لعالقات 
�لإمار�تية - �لُعمانية هي عالقات متكاملة ور��شخة ��شتناد�ً �إىل �لكثري 
للغاية،  متقدم  م�شتوى  �إىل  �لعالقات  بهذه  �رتقت  �لتي  �لعو�مل  من 
و�شتظل هذه �لعالقات يف تطور م�شتمر يف ظل حر�س قيادة �لدولَتني 
�ل�شقيقَتني على �ملزيد من تر�شيخ تعاونهما �مل�شرتك يف �ملجالت كافة، 
�لكبري �لذي �شهدته تلك �لعالقات، يعد ر�فد�ً  �لتطور  �أن هذ�  موؤكدة 
�أ�شا�شياً لتقوية �لعالقات �خلليجية ودعمها، بل وتعزيز عالقات �لتعاون 

�مل�شرتك بني �لدول �لعربية ب�شكل عام.
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•• اأبوظبي-وام:

للمعا�شات  �ل���ع���ام���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أع���ل���ن���ت 
و�لتاأمينات �لجتماعية �إطالق حملتها 
حا�شرنا  ي�����ش��ن��ع  ت��ك��اف��ل��ن��ا  �ل��ت��وع��وي��ة 
ت�شتهدف  خطوة  يف  م�شتقبلنا  ويوؤمن 
�لجتماعي  �لتكافل  دور  على  �لتاأكيد 
�ملعا�شات  ���ش��ن��دوق  ب���ه  ي��ت��م��ي��ز  �ل�����ذي 
�لجتماعية  �ل��رع��اي��ة  �شبل  تعزيز  يف 
لأجيالنا  �ل��ك��رمي��ة  �حل���ي���اة  وت���وف���ري 
وق����ال����ت حنان  و�مل���ق���ب���ل���ة.  �حل���ا����ش���رة 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�����ش��ه��الوي 
�ملعا�شات بالهيئة �إن �لتكافل �لجتماعي 
مبد�أ ن�س عليه د�شتور �لدولة بتاأكيده 
�ملجتمع  يف  و�ل��رع��اي��ة  �لتكافل  �أهمية 
�مل�شاو�ة  �أن  فيها  جاء  �لتي   14 باملادة 
�لأمن  وتوفري  �لجتماعية  و�لعد�لة 
جلميع  �لفر�س  وتكافوؤ  و�لطماأنينة، 
�ملجتمع  دع�����ام�����ات  م�����ن  �مل����و�ط����ن����ني 
و�ل��ت��ع��ا���ش��د و�ل����رت�ح����م ���ش��ل��ة وثقى 
�لرعاية  ه����ذه  ���ش��م��ل��ت  وق����د  بينهم” 
�ل���ع���دي���د م���ن �ل���ف���ئ���ات م��ث��ل �لأرم������ل، 
و�لأبناء �لق�شر، و�لعاجزين عن رعاية 
�أنف�شهم، و�أ�شحاب �لهمم، وكبار �ل�شن 

وغريهم.
�ملعا�شات  هيئة  ق��ان��ون  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
د�شتور  م����ن  م���ب���ادئ���ه  ����ش��ت��ق��ى  �ل������ذي 
�ل����دول����ة ج����اء م����ع����زز�ً ود�ع����م����اً لهذه 
�ل��ت��ك��اف��ل��ي��ة م���ن خ����الل �ل��ت��اأك��ي��د على 
للموؤمن  �ل��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  �حل��م��اي��ة  ت��وف��ري 
�لتي  �مل��خ��اط��ر  �شد  وعائلتهم  عليهم 
ق���د ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا �مل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه وهو 
ع��ل��ى ر�أ�������س ع��م��ل��ه ����ش���و�ء ك���ان���ت هذه 
�ل�شيخوخة  م��ث��ل  ط��ب��ي��ع��ي��ة  �مل��خ��اط��ر 
طبيعية  غ��ري  �أو  �لطبيعية  و�ل���وف���اة 
كما  �لإ�شابية،  �ل��وف��اة  �أو  �لعجز  مثل 
متتد هذه �لرعاية للمتقاعد ومن كان 
قانون  �أن  و�أ�شافت  بعده.  من  يعيلهم 
يف  �حل��ق  عليه  �مل��وؤم��ن  مينح  �ملعا�شات 
ملانع  �لتعر�س  عند  �لتقاعدي  �ملعا�س 

كما  �لعمل،  على  �ل��ق��درة  يفقده  طبي 
�ملعا�س  م��ن  ح�شه  للم�شتحقني  يوفر 
ت�شتمر حتى خروج �آخر م�شتحق فيه، 
ك��م��ا ق��د ي��ت��م ���ش��رف �مل��ع��ا���س مل�شتحق 
�آخر ل تزيد مدة ��شرت�كه يف �لتاأمني 
ع���ن ���ش��ه��ر و�ح�����د، �لأم�����ر �ل����ذي يربز 
ولفتت  �ل��ق��ان��ون.  يف  �ل��ت��اأم��ني  مظاهر 
�ملعا�س  �أن  تتجلى يف  �لتكافلية  �أن  �إىل 
�لتقاعدي ي�شتمر �شرفه لعقود طويلة 
ما د�م هناك �شخ�س و�حد م�شتحق يف 
�مل��ع��ا���س ف��ال��ب��ن��ت ع��ل��ى �شبيل �مل��ث��ال ل 
مثل  �ل�شن  ب�شبب  �مل��ع��ا���س  م��ن  ت��خ��رج 
�إذ�  �إل  �مل��ع��ا���س  يف  ت�شتمر  ب���ل  �ل���ول���د 
�شروط  م��ن  ���ش��رط  حالتها  على  ط���ر�أ 
�مل��ع��ا���س قد  �أن  ع��دم �ل���ش��ت��ح��ق��اق، كما 
بعد  منه  ح�شة  �شرف  �أو  �شرفه  يعاد 
�ل�شتحقاق  ح��ال��ة  جت���ددت  �إذ�  توقفه 
�شبيل  وعلى  �مل�شتحقني،  من  �أي  بحق 
�إذ�  �مل��ع��ا���س للبنت  ي��ع��اد ���ش��رف  �مل��ث��ال 
�أو معا�س.  ر�ت��ب  لها  يكن  ترملت ومل 
�إىل  �ل�������ش���ه���الوي �جل���م���ه���ور  ودع�������ت 
بن�شر  �شتنطلق  �ل��ت��ي  �حلملة  متابعة 
�لتو��شل  مو�قع  على  ح�شري  فيديو 
�لجتماعي �خلا�شة بالهيئة، يعزز من 
�ملو�د  �إىل  بالإ�شافة  �لتكافلية  مفهوم 
تباعاً  �شتن�شر  �لتي  �لأخ��رى  �لتوعوية 
عرب �لقنو�ت �لإعالمية �ملختلفة على 

مد�ر �لأ�شهر �لثالث �ملقبلة.

•• اأبوظبي-وام:

خالد  �ل�شيخ  �شمو  وح�شور  برعاية 
�آل نهيان، ع�شو  بن حممد بن ز�ي��د 
�أبوظبي  لإم����ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لتنفيذي،  �أب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 
لطاقة  �أبوظبي  �شركة  �أم�س  �أطلقت 
�ل�شركات  �إح���دى  م�شدر،  �مل�شتقبل 
�لطاقة  جم����ال  يف  ع���امل���ي���اً  �ل����ر�ئ����دة 
�ل��ن��ظ��ي��ف��ة، م��ن�����ش��ة ���ش��ب��اب م���ن �أجل 
هام�س  ع���ل���ى  وذل�������ك  �ل�����ش����ت����د�م����ة 
لال�شتد�مة  �أبوظبي  �أ�شبوع  فعاليات 

.2020
حممد  ب��ن  خالد  �ل�شيخ  �شمو  و�أك���د 
ب��ن ز�ي���د �أن دول���ة �لإم����ار�ت ما�شية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ي��ادة  حت��ت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
نهج  تكري�س  يف  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
ز�يد  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �ل��و�ل��د  وروؤي���ة 
بن �شلطان �آل نهيان، طّيب �هلل ثر�ه، 
ومتكينهم  �ل�����ش��ب��اب  دور  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
باعتبارهم �ملحرك �لأ�شا�شي ملو��شلة 

م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة.
�لر�ئد  �ل������دور  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  و����ش���ّدد 
�أبوظبي لال�شتد�مة يف دعم  لأ�شبوع 
�ل�����ش��ب��اب م���ن خ���الل ت��وف��ري من�شة 
�مل�����ش��ارك��ة يف حو�ر  ل��ه��م  تتيح  ع��امل��ي��ة 
بناء  يف  وت�شهم  �ل��ع��امل��ي  �ل���ش��ت��د�م��ة 

�جليل �لقادم من قادة �ل�شتد�مة.

“م�شدر”  جهود  على  �شموه  و�أث��ن��ى 
�أجل  م��ن  “�شباب  من�شة  �إط���الق  يف 
�لعام  ه��ذ�  دورة  خ��الل  �ل�شتد�مة” 
م��ن �لأ���ش��ب��وع، مب��ا ي�����ش��بُّ يف �شالح 
ت��ن��م��ي��ة و���ش��ق��ل م���و�ه���ب وم���ه���ار�ت 
لديهم  �لقيادة  روح  وتعزيز  �ل�شباب 
�جلهود  يف  ري���ادي  ب���دور  للم�شاهمة 
�لر�مية �إىل مو�جهة �لتغري �ملناخي 
وغريه من �لتحديات �لعاملية �مللحة، 
�لتو��شل  على  ت�شجيعهم  جانب  �إىل 
�أك�������ث م����ع ن���ظ���ر�ئ���ه���م �ل�������ش���ب���اب يف 

�لإمار�ت و�لعامل.
وت���ه���دف ه���ذه �مل��ن�����ش��ة �ل��ع��امل��ي��ة �إىل 
تزويد �ل�شباب باملهار�ت �لتي متكنهم 
م���ن ب��ن��اء م�����ش��رية م��ه��ن��ي��ة يف قطاع 
ور�س  توفري  عرب  وذلك  �ل�شتد�مة، 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة وجت�����ارب عملية  ع��م��ل 
و�عد�هم  �ل�شباب  متكني  يف  ت�شهم 
�إىل  �ملن�شة  وت�شعى  �لأمثل.  بال�شكل 
و�ملبا�شرة  �لفعلية  �مل�شاركة  حتقيق 
�ألف �شاب و�شابة من حول  خلم�شني 

�لعامل بحلول عام 2030.
من جانبه �أكد معايل �لدكتور �شلطان 
ب��ن �أح��م��د �جل��اب��ر وزي��ر دول��ة رئي�س 
جمل�س �إد�رة “م�شدر”” باأن �لقيادة 
�لر�شيدة يف دولة �لإم��ار�ت تعترب �أن 
�ل�شباب هم �لثوة �حلقيقية للوطن، 
�إط��الق مبادر�ت مثل  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�أمام  �ل�شتد�مة”  �أجل  من  “�شباب 

لفعاليات  �حلا�شر  �لعاملي  �جلمهور 
يعك�س  لال�شتد�مة،  �أبوظبي  �أ�شبوع 
�لتز�م �لدولة �لر��شخ بال�شتثمار يف 
�ملناف�شة م�شتقباًل  �أجل  �لإن�شان من 
يف �لقت�شاد�ت �لقائمة على �ملعرفة، 
م�شتد�م  م�شتقبل  بناء  مع  بالتو�زي 

ومزدهر للجميع.
وم�����ن ج���ان���ب���ه���ا �أ������ش�����ارت �ل���دك���ت���ورة 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ف����و�ز،  ن���و�ف  مل��ي��اء 
و�ملبادر�ت  �ملوؤ�ش�شية  �لهوية  لإد�رة 
�أن  �إىل  “م�شدر”،  �ل�شرت�تيجية يف 
دول��ة �لإم��ار�ت حتظى مبكانة ر�ئدة 
على م�شتوى �لعامل يف جمال متكني 

�لهام  لدورهم  منها  �إدر�ك���اً  �ل�شباب، 
يف دعم م�شرية �لتقدم �لتي ت�شهدها 
م�شتقبل  بناء  �أن  و�أو�شحت  �لدولة. 
وفر�شة  م�شتد�م ميثل حتدياً كبري�ً 
بلوغ  �أن  �إل  نف�شه،  �ل��وق��ت  يف  مهمة 
�إعد�د  يتطلب  �ملن�شود  �مل�شتقبل  هذ� 
ج��ي��ل ج��دي��د م��ن �مل��ه��ن��د���ش��ني ورو�د 
و�ملهتمني  و�ل���ش��ت�����ش��اري��ني  �لأع��م��ال 

بدعم جهود �ل�شتد�مة.
وقالت �لدكتورة فو�ز: �شوف ت�شاهم 
من�شة “�شباب من �أجل �ل�شتد�مة” 
بدور مهم يف �إعد�د �ل�شباب وتزويدهم 
باملهار�ت و�خلرب�ت �لتي يحتاجونها 

للنجاح يف جهودهم، و�لإتاحة للقادة 
خرب�ء  مع  �لتو��شل  فر�س  �ل�شباب 
نقا�شات  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �ل���ع���امل  م���ن 

�ل�شتد�مة.
ووفقاً ملنظمة �لعمل �لدولية �لتابعة 
�لقت�شاد  �شيوفر  �مل��ت��ح��دة،  ل���الأمم 
�لأخ�����ش��ر ع��ل��ى م����د�ر �ل��ع��ق��د �ملقبل 
24 مليون وظيفة. وبح�شب �لوكالة 
/�آيرينا/،  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية 
�لعاملي  �ملتجددة  �لطاقة  قطاع  وف��ر 
 ،2018 عام  يف  وظيفة  مليون   11
يف  وظيفة  مليون   10.3 ب���  مقارنة 
�لتي  �لرب�مج  وتهدف   .2017 عام 

��شتقطابهم  �إىل  �ل�شباب  ت�شتهدف 
منذ �شن مبكرة لإعد�دهم وتاأهيليهم 
من �أجل �مل�شتقبل �لذي �شيكون قائماً 

على �ل�شتد�مة.
�أج���ل  م���ن  “�شباب  م��ن�����ش��ة  وت���وف���ر 
�لرب�مج  م��ن  �شل�شلة  �ل�شتد�مة” 
�لعام، وتهدف  �لتي متتد على مد�ر 
�لأع���م���ال  ورو�د  �ل��ط��ل��ب��ة  دع����م  �إىل 
“�شفر�ء  ب��رن��ام��ج  وت�شمل  �ل�����ش��ب��اب، 
لطلبة  ي���وف���ر  �ل�����ذي  �ل�شتد�مة” 
�لتدريب ويزودهم  �لثانوية  �ملد�ر�س 
فر�س  ل��ه��م  وي��ت��ي��ح  عملية  ب��خ��رب�ت 
�ل��ت��و����ش��ل م��ع خ���الل جم��م��وع��ة من 

�لأن�شطة و�لفعاليات، وكذلك برنامج 
�لذي  �ل�شتد�مة”  م�شتقبل  “قادة 
ي�����ش��ت��ه��دف ط��ل��ب��ة �جل��ام��ع��ات �لذين 
ترت�وح �أعمارهم بني 20 و25 عاماً 
لإعد�دهم ليكونو� �جليل �لقادم من 
معارفهم  و�إث�����ر�ء  �ل���ش��ت��د�م��ة  ق���ادة 
للتو��شل  �أمامهم  �ملجال  �إتاحة  عرب 
ورو�د  ق��ر�ر  ق��ادة عامليني و�شناع  مع 

بارزين يف جمال �لتكنولوجيا.
وت��ن�����ش��م ه���ذه �مل��ن�����ش��ة �ل��ع��امل��ي��ة �إىل 
�لتي  �ل�شبابية  �مل��ب��ادر�ت  من  غريها 
�أطلقتها “م�شدر” على مدى �لأعو�م 
�لأربعة �ملا�شية، ملو��شلة �لعمل على 
تو�شيع د�ئرة م�شاركة �شباب �لإمار�ت 

و�لعامل وتفعيل دورهم.
يذكر �أن عدد �ل�شباب �لذين ترت�وح 
15 و29 ع��ام��اً يبلغ  �أع��م��اره��م ب��ني 
ي�شري  ما  وهو  �شخ�س،  مليار   1.8
�إ���ش��ر�ك ه��ذه �لفئة من  �إىل ���ش��رورة 
�ملتحدة  �لأمم  �أه���د�ف  حتقيق  �أج���ل 
للتنمية �مل�شتد�مة، و�أهد�ف �لأجندة 
ل��دول��ة �لإم�����ار�ت ومئوية  �ل��وط��ن��ي��ة 

�لإمار�ت 2071.
و�شوف يكون ملن�شة “�شباب من �أجل 
�شمن  ب����ارز�ً  ح�����ش��ور�ً  �ل�شتد�مة” 
لال�شتد�مة  �أبوظبي  �أ�شبوع  فعاليات 
تنظيم  خ��الل  م��ن  وذل���ك   ،2020
 16 �إىل   13 م���ن  ت��ف��اع��ل��ي  م���رك���ز 
م�شاركة عدد  �شي�شهد  و�ل��ذي  يناير، 

من �ملتحدثني �ملهمني و�مللهمني من 
خمتلف �أنحاء �لعامل.

�ملرر  مر�شد  عوي�شة  م��ع��ايل  و�ل��ق��ى 
�أبوظبي،  يف  �ل��ط��اق��ة  د�ئ����رة  رئ��ي�����س 
�لكلمة �لفتتاحية للمركز كما �شهد 
�ليوم �لأول �إلقاء كلمات من قبل كل 
بن  �شلطان  بنت  �شما  �ل�شيخة  م��ن 
�لتنفيذي  �لرئي�س  نهيان  �آل  خليفة 
ملوؤ�ش�شة “حتالف من �أجل �ل�شتد�مة 
�لعاملية”، ومعايل �شما بنت �شهيل بن 
فار�س �ملزروعي، وزيرة دولة ل�شوؤون 

�ل�شباب.
تقدمي  �لأول  �ليوم  �أن�شطة  و�شملت 
�إمار�تية  ف��ت��اة  �أول  �لقبي�شي  �آم��ن��ة 
عر�شاً  �ل�شيار�ت  �شباقات  يف  ت�شارك 
ت��و���ش��ي��ح��ي��اً ح�����ول جن�����اح �مل��������ر�أة يف 
�ملجالت �لتي ي�شيطر عليها �لرجال 
�لرئي�س  كاي�شر،  جو  حتدث  حني  يف 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة ���ش��ي��م��ن��ز حول 
�شرورة �ل�شتعد�د لوظائف �مل�شتقبل 
للقطاع �خلا�س يف  �ملحوري  و�ل��دور 

تطوير مهار�ت �ل�شباب.
�ملركز  ي�شتقطب  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
�شاب  �آلف  �أك��ث من ثالثة  م�شاركة 
ويحظى  �لأ�شبوع.  مد�ر  على  و�شابة 
“�شباب  من�شة  �شركاء  بدعم  �ملركز 
موؤ�ش�شة  �ل�شتد�مة” وهم  �أج��ل  من 
يف  �لطاقة  ود�ئ��رة  للطاقة،  �أبوظبي 

�أبوظبي و�شركة مبادلة.

•• دبي-وام:

�أكد د�وود �لهاجري مدير عام بلدية دبي �نه تنفيذ� لتوجيهات �شمو 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�ملجل�س �لتنفيذي �أ�شبحت خدمة �إ�شد�ر ت�شاريح �لتخييم بالكرفانات 
�إلكرتونيا  ومتوفرة  جمانية  �لغر�س  لهذ�  �ملخ�ش�شة  �ل�شو�طئ  على 

على موقع �لد�ئرة.
�لكرفانات  و�أ�شحاب  �لتخييم  ��شتمتاع هو�ة  ياأتي ذلك بهدف �شمان 
بالأجو�ء �ملميزة لل�شو�طئ على مد�ر �لعام وخ�شو�شا يف ف�شل �ل�شتاء 
�ملجتمع  �أف����ر�د  ���ش��ع��ادة  تعزيز  يف  �ملتميزة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  ت�شهم  حيث 

ور�شاهم.
عدد  يف  كثافة  ي�شهد  ع��ام  ك��ل  م��ن  �ل�شتاء  ف�شل  �أن  �ل��ه��اج��ري  وق���ال 
�ملخيمني وتز�يد� يف �أعد�د �لكرفانات و�ملقطور�ت �ملتجهة �إىل �ل�شاطئ 
�شو�طئ  بها  متتاز  �لتي  و�جل��اذب��ة  �جلميلة  �لأج����و�ء  لطبيعة  نظر� 
دبي.. موؤكد� �أنه ما ز�ل يتوجب على �لر�غبني بالتخييم على �ل�شاطئ 
�حل�شول على ت�شريح م�شبق من بلدية دبي قبل �لتوجه �إىل �ملوقع 

و�لذي يتم �إ�شد�ره جمانا دون ر�شوم.
و�أو�شح �أن �ل�شاطئ �ملخ�ش�س حاليا يف �لإمارة لهذ� �لن�شاط هو �ل�شاطئ 

مبنطقة �ل�شفوح �ملحاذي ل�شارع �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز.
و�أ�شاف �أنه بالإمكان �حل�شول على �لت�شاريح �لالزمة ب�شكل �إلكرتوين 

دون �حلاجة لزيارة �لد�ئرة وذلك تاأكيد� على �شعيها لأن تكون مدينة 
�إدخال  �لطلب  مقدم  على  يتعني  حيث  وم�شتد�مة  ذكية  مدينة  دب��ي 
�لبيانات و�مل�شتند�ت �لالزمة عرب �ملوقع �للكرتوين لبلدية دبي ويتم 
�إ�شد�ر �لت�شريح ب�شكل فوري ومبا�شر و�لذي يتيح حلامله �لتخييم يف 
�ملوقع �ملحدد ملدة 15 يوما ...منوها باأن �لت�شريح يهدف �إىل �شمان 

�لتخطيط �ل�شليم ملثل هذ� �لنوع من ��شتخد�مات �ل�شاطئ.
ونا�شد د�وود �لهاجري مرتادي �ل�شو�طئ عموما وهو�ة �لتخييم على 
و�ل�شو�بط  ب��الإر���ش��اد�ت  و�لتقيد  �لل��ت��ز�م  باأهمية  �خل�شو�س  وج��ه 
من  وذل��ك  �ل�شو�طئ  ��شتخد�مات  حت��دد  �لتي  و�لبيئية  �لتنظيمية 
ول�شمان  م��رت��ادي��ه��ا  ور�ح����ة  و�أم����ن  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  �حل��ر���س  منطلق 

�ملحافظة على �شو�طئ وبيئة �لإمارة ...م�شري� �إىل �أن فرق عمل بلدية 
دبي وبالتعاون مع �جلهات �لأخرى �شتقوم باتخاذ �لالزم نحو متابعة 
يحقق  ومب��ا  �لتنظيمية  بال�شو�بط  �جلميع  �ل��ت��ز�م  ل�شمان  �مل��وق��ع 

�مل�شلحة �لعامة.
�لثالث  وللعام  ح��ازت  دبي  �إم��ارة  �لعامة يف  �ل�شو�طئ  �أن جميع  يذكر 
على �لتو�يل على �لعتماد �لعاملي لربنامج �لعلم �لأزرق و�لذي يوؤكد 
مع  متو�فقة  �ل�شاطئية  مر�فقها  جميع  تكون  ب��اأن  دبي  بلدية  �لتز�م 
�ملعايري �ملطلوبة من �ملنظمة و�لتي تغطي �لعديد من �ملجالت منها 
جودة �ملياه و�ل�شتد�مة �لبيئية وجتهيز�ت �لأمن و�ل�شالمة و�لتوعية 

و�لتثقيف �لبيئي بالإ�شافة �إىل �ملر�فق و�خلدمات.

 •• راأ�س اخليمة- الفجر: 

�أعلنت د�ئرة �لآثار و�ملتاحف يف ر�أ�س �خليمة يف لقاء جمع 
�لرت�ث  على  �ملحافظة  جمعيات  وم�����ش��وؤويل  �لإع��الم��ي��ني 
للمر�فق  ��شتق�شاء  ل�شتق�شاء  م�شروع  تنظيم  �لم��ارة  يف 

�لرت�ثية يف �لمارة .
وقال مدير عام �لد�ئرة �أحمد �لطنيجي �ن �جلهود �ملبذولة 
يف هذ� �لأمر تت�شمن �لبحث يف كل مرفق ت�شتم منه ر�ئحة 
�لث���ار و�ل����رت�ث ب���دء� م��ن �شعم وح��ت��ى �مل��ن��اط��ق �جلنوبية 

وت�شمل �مل�شاجد و�حل�شون و�لبيوت �لقدمية وغري ذلك .
ليجاد  �لع�شرية  �لتقنية  ��شتخدمت  �ل��د�ئ��رة  �ن   وت��اب��ع 
�ل���ذي مكنها من  �ل�����ش��يء  �لأث���ري���ة  وه��و  ب��ي��ان��ات للمو�قع 
ت��اري��خ��ي يف ر�أ�����س �خليمة  2300 م��وق��ع وم��ب��ن��ى  ت��وث��ي��ق 
ولدينا  طموح يف زيادة  �لعدد  �لإجمايل �ىل 3000 موقع 
�شيتم توثيقه خالل عام 2020،بينما تنتهي �لد�ئرة من 
يف  �لتاريخية  و�مل��و�ق��ع  باملباين  �خلا�شة  �لبيانات  ق��اع��دة 

�لمارة قريبا .
ِوحتدث �لطنيجي يف �للقاء �شارحا �لإجن��از�ت �لتي قامت 
ب��ه��ا �ل���د�ئ���رة يف ع���ام 2019 وم���ا ���ش��ت��ق��وم ب��ه خ���الل عام 
من ترميم  �ملرحلة  �نتهت  �لد�ئرة  �أن  مو�شحا    2020

�لأوىل ملوقع �جلزيرة �حلمر�ء بالتعاون مع مبادر�ت رئي�س 
وقالع  م�شاجد  منها  ت��اري��خ��ي  مبنى   25 وت�شم  �ل��دول��ة 
لل�شياح  �فتتاحه  و�شيتم  و�أ���ش��و�ق،  قدمية  وبيوت  وح�شون 
و�لزو�ر قريًبا، كما �شيتم خالل عام 2020 ترميم وتاأهيل 
م��وق��ع ���ش��اي��ة �ل��ت��اري��خ��ي ودع��م��ه ب��اخل��دم��ات �ل��ت��ي ت�شمل 

�للوحات �لتعريفية، و�ل�شرت�حات كما �شيتم 
�إعادة تاأهيل برج �لفلية وبرج �لن�شلة بالقرب من �حلويالت 
�أولوية لل�شيانة و�لرتميم  جنوب �لم��ارة، وت�شع �لد�ئرة 
بح�شب �أهمية �ملبنى ودرجة �لتحمل ونوعية �لأخطار �لتي 

تتعر�س لها �ملباين بحيث يتم تدعيمها بال�شكل �ملطلوب.
تاريخي   م��وق��ع   ٥٤ �ك��ت�����ش��اف  مت  �ن���ه  �لطنيجي  و�أو����ش���ح   
جديد يف �شمل يف عام 2019  ومت  �لنتهاء من عدد من 
�مل�شوحات مثل م�شح موقع مكان قطار �لحتاد و�شت�شاف 

للمو�قع وت�شاف �ملكت�شفات ملقتنيات متحف ر�أ�س �خليمة.
 و�أكدت �أمل �لنعيمي م�شوؤولة �لت�شال �حلكومي يف د�ئرة 
�لآثار و�ملتاحف  �أن �فتتاح  موقع �جلزيرة �حلمر�ء للزو�ر 
�شيكون من خالل مهرجان �حلرف  �لذي �شتنظمه �لد�ئرة 
يف فرب�ير  2020 ، مت�شمنا تقدمي عرو�س حية للحرف، 
 “ �أم��ان��ة  “ �آث��ارن��ا  �لتي كانت �شائدة كما �شتطلق  م��ب��ادرة 
�شيتم  كما  �لآث��ار  على  �ملحافظة  باأهمية   �ملجتمع  لتوعية 

�فتتاح موقع �شاية بالتعاون مع هيئة �ل�شياحة
مع  �شر�كة  و�ملتاحف  �لث��ار  د�ئ��رة  :ل��دى  �لنعيمي  وقالت 
ني�س وع��دد من  عدة جهات �عالمية وبحثية مثل جامعة 
و�لآثار  �لأماكن  و�لتنقيب عن  �لبحوث  �جلامعات لإع��د�د 
�لتاريخية، وتعزيز �لتو��شل مع جمهورية �ل�شني لدر��شة 
�ل�شري�ميك �ل�شيني  وعمليات �لبحث و�لتنقيب و�مل�شاركة 

باملكت�شفات د�خل �لمارة وخارجها .
وبح�شب �لنعيمي فان  �ملتحف تلعب دور� مهما يف �لتعليم 
و�لتثقيف من خالل جذب   �لطلبة للمتحف و�إ�شر�كهم يف 
�ألفني طالب  �أكث من  عمليات �لتنقيب، ومت توثيق زيارة 
وطالبة يف عام 2018 وجاري �لنتهاء من �إعد�د برنامج 

تعليمي ممنهج لزيارة �لطلبة للمتحف.
وقامت �لد�ئرة يف �لفرتة �ملا�شية  بالعديد من  �مل�شاركات 
يف  معار�س  ث��الث  يف  �مل�شاركة  يف   متثلت  �لتي  �خلارجية 
�لقطع  جتميع  يف  �ل�شينية  �حل��ك��وم��ة  وم�����ش��ارك��ة  �ل�شني 
�ل�شري�ميك و�إب��ر�ز ما مت �لتنقيب عنه يف �شمل من قطع 
�شري�ميك تعود �ىل �لقرن �لثاين ع�شر وخا�شة بامرب�طور 
�لتاريخية  �لعالقات  ق��وة  يعني  مم��ا  �ل��ف��رتة  تلك  �ل�شني 
معر�س  يف  �ملتحف  م�شاركة  متت  كما  ب��اجل��ذور،  �ل�شاربة 
�لت�شامح و�مل�شاركة يف توثيق ٣٠٠ قطعة يف �لنظام �ملوحد 

لوز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة و�ر�شال عدد �ملوظفني لدورة 
�شيانة  عمليات  متت  كما  �ملتاحف،  �د�رة  يف  بريطانيا  �ىل 
�ملتحف و�كت�شاف مدب�شة قدمية، و�شيتم جتديد  يف مبنى 
جديدة   مكت�شفات  وعر�س  �ملتحف  مقتنيات  عر�س  ط��رق 

مثل �أقدم حبة قهوة تعود للقرن �لثاين ع�شر.
 و�أ�شافت �أمل �لنعيمي  �أن عام 2019 �شهد عدة فعاليات 
�ل�شيوف و�شل �ىل  �ل�شعوب، وعدد  تر�ث  �أهمها مهرجان 
�لكال�شيكية  �ل�شيار�ت  معر�س  �ىل  بالإ�شافة   ، ز�ئر   ٣٠٠٠
�لذي ح�شر ٤٠٠ �شاب، ومهرجان �حل�شن �حل�شني �لذي 
�مل���ر�أة  ي��وم  وفعالية  �لح��ت��الل،  �ي���ام  �حل�شن  ق�شة  حكى 
�لمار�تية �لتي  د�ئما ما حتظى بح�شور �ل�شيخة هنا بنت 
جمعة �ملاجد قرينة حاكم ر�أ�س �خليمة، وهدفت �لفعالية  
ل��ت�����ش��ج��ي��ع �ل��ع��ن�����ش��ر �ل��ن�����ش��ائ��ي ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل����رت�ث، 
بال�شافة �ىل �لقو�فل �لرت�ثية، ومبادرة زيار�ت ��شتهدفت 
د�خل  تاريخية  مناطق  عدد  لزيارة  �لد�ئرة  موظفي  فيها 

�لمار�ت وخارجها.
وع��ل��ى ه��ام�����س �لإح���اط���ة �لإع��الم��ي��ة وق��ع��ت د�ئ����رة �لآث���ار 
و�ملتاحف  �تفاقية تعاون مع �أحد �ل�شركات �ملتخ�ش�شة يف 
�ليزو ملتابعة �لعمليات �لإد�رية يف �لد�ئرة على �مل�شتويات 

�لإد�رية �ملعتمدة عامليا.

بلدية دبي : التخييم بالكرفانات على ال�شواطئ املخ�ش�شة لهذا الغر�س بدون ر�شوم

م�سح �سامل وترميم للمرافق االآثارية على امتداد االإمارة 

اأحمد عبيد الطنيجي :اآثار ومتاحف راأ�س اخليمة ت�شتقبل العام اجلديد مب�شاريع طموحة 

املن�سة تهدف اإىل ا�ستقطاب م�ساركة 50 األف �ساب و�سابة من حول العامل بحلول عام 2030

برعاية وح�شور خالد بن حممد بن زايد ..م�شدر تطلق من�شة �شباب من اأجل ال�شتدامة العاملية

هيئة املعا�شات تطلق حملة تكافلنا 
ي�شنع حا�شرنا ويوؤمن م�شتقبلنا
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

و�ل��دوري��ات يف  �مل���رور  �إد�رة  د�شنت 
�شرطة ر�أ�س �خليمة حملة توعوية 
“ ل��ل��م�����ش��اة ح���ق يف عبور  ب��ع��ن��و�ن 
 6000 “��شتهدفت  �ل���ط���ري���ق 
ع�����ام�����ل، ب����ه����دف ت���ع���زي���ز �ل���وع���ي 
�مل���ج���ت���م���ع���ي وحت���ق���ي���ق �لأه��������د�ف 
�لإ�شرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية يف 

جعل �لطرق �أكث �أمانا .
�لنقبي  �ل�شم  �أحمد  �لعميد  وقال 
مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات �لذي 
�ل�شيخ  �ملقدم  د�شن �حلملة برفقة 
حممد بن �شلطان �لقا�شمي نائب 
�ل�شباط  من  وع��دد  �لإد�رة  مدير 
�أن تنفيذ هذه �حلملة ياأتي متا�شيا 
مع �حلملة �لرئي�شية �لتي �أطلقها 
بوز�رة  �مل��روري �لحت��ادي  �ملجل�س 
م�شتخدمي  ل��ت��ع��ري��ف  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لطرق ومرتاديها باأهمية �حرت�م 
ح���ق���وق �مل�����ش��اة يف �ل��ع��ب��ور �لآم����ن 
�ملخ�ش�شة  �لأم����اك����ن  يف  خ��ا���ش��ة 
للعبور مبا يحد من وقوع �حلو�دث 
�شقوط  ع��ن  ت�شفر  �ل��ت��ي  �مل��روري��ة 
و�لإ�شابات  �لوفيات  �ل�شحايا من 
بهذه  �لتقيد  تنجم عن عدم  �لتي 

�لقو�نني و�لإر�شاد�ت �ملرورية .
�حلملة  خ����الل  مت  �أن�����ه  و�أو�����ش����ح 
لل�شريحة  �ل���������ش����وء  ت�������ش���ل���ي���ط 
�لتقيد  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة 
ب���الأن���ظ���م���ة و�ل���ق���و�ن���ني �مل���روري���ة 

وع����ب����ور �ل���������ش����و�رع م����ن �لأم����اك����ن 
�شرورة  م���ع  ل��ل��م�����ش��اة  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
و�لنتباه  و�حل��ذر  �حليطة  توخي 
�لعبور  عملية  �أث��ن��اء  �أك���رب  ب�شكل 
، لفتا  ���ش��الم��ت��ه��م  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 
بد�ية  تعترب  �حلملة  ه��ذه  �أن  �إىل 
�ل��ط��ري��ق حل��م��الت مم��اث��ل��ة �شيتم 
تنفيذها خالل �لأ�شابيع و�لأ�شهر 
�ملقبلة بحيث ت�شمل �أكرب عدد من 
�لثقافة  لن�شر  �ملجتمعية  �لفئات 
و�أفر�د  �شر�ئح  كافة  بني  �مل��روري��ة 

�ملجتمع .
�ل�شائقني  ج��م��ه��ور  ���ش��ع��ادت��ه  ودع���ا 
و�لتوجيهات  �ل��ق��و�ن��ني  �إت��ب��اع  �إىل 
حقوقهم  �مل�شاة  و�إع��ط��اء  �مل��روري��ة 
�أي  ت�شكيل  دون  �لآم���ن  �لعبور  يف 

، موؤكد�  ���ش��الم��ت��ه��م  ع��ل��ى  ت��ه��دي��د 
�أه��م��ي��ة ت��ق��ي��د �مل�����ش��اة بعبور  ع��ل��ى 

�ل�����ش��و�رع م��ن �لأم��اك��ن �ملخ�ش�شة 
وع�����دم �مل���ج���ازف���ة يف ع��ب��وره��ا من 

تهدد  �ل���ت���ي  �لأخ��������رى  �لأم�����اك�����ن 
حياتهم و�شالمتهم .

•• اأبوظبي –الفجر:

بلدية مركز  �أبوظبي، من خالل  بلدية مدينة  �أجن��زت 
�ملدينة، �أعمال �ملرحلة �لأوىل من زر�عة �أ�شجار �لنخيل 
خليفة  ل�شارع  �لو�شطية  �جلزيرة  يف  �ملثمرة  و�لأ�شجار 
بن �شخبوط، و�ملمتدة من تقاطع �شارع دملا �إىل تقاطع 
�لنخيل  �أ�شجار  زر�عة  �شارع حممد بن خليفة، وكذلك 

على جو�نب �ل�شارع. 
�حل�شاري  �مل�شهد  ت��ع��زي��ز  �إىل  �لأع���م���ال  ه���ذه  وت��ه��دف 

�لبهجة  مل�شة جمالية تدخل  و�إ�شفاء  �لعا�شمة  ل�شو�رع 
�ملجتمع يف  و�أف���ر�د  �ل��ط��رق  و�ل�����ش��رور على م�شتخدمي 

هذه �ملناطق.
كما بد�أت �لبلدية يف تنفيذ �ملرحلة �لثانية، �ملمتدة من 
�بتد�ًء  �شلطان،  بن  �شخبوط  �شارع  �لفالح وحتى  �شارع 
من 8 دي�شمرب 2019 حتى 5 فرب�ير 2020 وذلك 
بزر�عة �لأ�شجار �ملثمرة )�حلم�شية( و�لأ�شجار �ملزهرة 
�ملحلية  �لأ�شجار  على  �لإبقاء  يتم  �أن  على  )بون�شيانا(، 

)�لغاف و�ل�شدر( و�أ�شجار �لنخيل. 

 •• دبي-الفجر: 

�لقا�شم  ح�شن  حنيف  جمل�س  ن��ّظ��م 
“�لأر�شيف  ب��ع��ن��و�ن  ن����دوة  �ل���ث���ق���ايف، 
�ل��وط��ن��ي ..م�����ش��رية ر�ئ�����دة يف حفظ 
ذ�كرة �لوطن”، ��شتعر�س فيها �شعادة 
�لري�شي  حم��م��د  ع���ب���د�هلل  �ل���دك���ت���ور 
بوز�رة  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف  ع��ام  مدير 
يف  �لإم���ار�ت  م�شرية  �لرئا�شة،  �شوؤون 
حفظ �إرث��ه��ا وت��اري��خ��ه��ا �ل��وط��ن��ي مبا 
ين�شجم مع طموحات �لقيادة يف �شوء 

�ل�شتعد�د ل�شتقبال عام �خلم�شني.
متقاعد  �للو�ء  من  كل  �لندوة  ح�شر 
�أحمد  و�لدكتور  رفيع،  عبد�لرحمن 
�ملزروعي،  وع��ب��د�هلل  باحل�شا،  �شيف 
وع����و�����س ب����ن جم�������رن، ول���ف���ي���ف من 

�ملهتمني يف �ل�شاأن �لثقايف و�لوطني.
من جانبه، �أ�شاد معايل حنيف �لقا�شم 
لبحوث  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  معهد  ع�شو 

مبنجز�ت  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �ل���ت���ن���م���ي���ة 
لي�س  �لتوثيقية؛  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف 
يف حفظ تاريخ �لدولة فح�شب و�إمنا 
عاملية  مبو��شفات  وطني  كيان  ببناء 
من  مبا�شرة  ومتابعة  �إ���ش��ر�ف  حت��ت 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �ل نهيان  
وزير  �ل�����وزر�ء،  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
�لقا�شم:”  و�أ���ش��اف  �لرئا�شة.  ���ش��وؤون 
يف  �ل���وط���ن���ي  �لأر�����ش����ي����ف  ج����ه����ود  �إن 
ت��اري��خ دول��ة �لإم����ار�ت و�شونه  حفظ 
�ل�شيا�شية  �مل�����ج�����الت  خم���ت���ل���ف  يف 
و�لق���ت�������ش���ادي���ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة، قد 
�أ���ش��ه��م��ت ب���ال ���ش��ك يف ت��ك��وي��ن ذ�ك����رة 
وط��ن��ي��ة حت��م��ل يف ط��ي��ات��ه��ا �أك����ث من 
وثيقة ت�شتقطب �أحد�ث  مليون   2،5
�لأر�س  لهذه  �ل�شنني  مئات  يف  ج��رت 
�لطيبة؛ �أي من قبل تاأ�شي�س �لحتاد 

بعقود طويلة وحتى يومنا هذ�«.
فكرة  �أن  �ل���ن���دوة  يف  �ل��ري�����ش��ي  و�أك�����د 

�ل��وط��ن مل تكن مبناأى  ت��اري��خ  حفظ 
ع���ن �ه���ت���م���ام ق��ي��ادت��ن��ا �حل��ك��ي��م��ة؛ �إذ 
�ل�شيخ  باإذن �هلل-  �ملغفور له -  �أو�شى 
بتاأ�شي�س  نهيان  �ل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
م��ك��ت��ب �ل��وث��ائ��ق و�ل���در�����ش���ات يف عام 
50 عاماً  �أكث من  �أي قبل   ،1968
م�����ش��ت، وم��ن��ذ ذل���ك �حل���ني و�جلهود 
�لتاريخ  وت��وث��ي��ق  ���ش��ون  يف  م�شتمرة 
�لوطني  �لأر�شيف  تبو�أ  حتى  �لوطني 
�ليوم �ملر�تب �خلم�س �لأوىل عاملياً يف 
�ملوؤ�ش�شي،  ومتيزها  �أعماله  �حرت�فية 
وبذلك فدولة �لإمار�ت �أكث ��شتعد�ًد� 
يف ت��وج��ه��ه��ا ن��ح��و �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، وحفظ 
م�شرية �لوطن خالل �خلم�شني عاماً 
�لدول  �أن  �إىل  �لري�شي  و�أ�شار  �ملقبلة. 
�ل�5%  ي��ت��ج��اوز  حت��ف��ظ ع����ادة م���ا ل 
من تاريخها فقط مما يتطّلب جهود 
كما  و�ختيارها،  فرزها  يف  ��شتثنائية 
تكليف  م��ع  �ل��ي��وم  �مل�شوؤولية  تتعاظم 

و�عتماد  مبر�جعة  �لوطني  �لأر�شيف 
كل ما يتم ن�شره من �إ�شد�ر�ت تخ�ّس 
تاريخ دولة �لإمار�ت �لقدمي و�ملعا�شر، 
�إىل جانب �لعمل مع �أكث من 260 
جهة حكومية حملية و�حتادية ب�شاأن 
حفظ ماليني �لوثائق من �شجالتها 

�ليومية �أو �إتالفها �لآمن.
مرئي  عر�س  يف  �لري�شي  و��شتعر�س 
�أطلقها  �لتي  �لنوعية  �مل��ب��ادر�ت  �أب��رز 
�لأر�����ش����ي����ف �ل���وط���ن���ي؛ م���ث���ل �إط�����الق 
�لعربي،  للخليج  �ل��رق��م��ي  �لأر���ش��ي��ف 
�لوثائق  �آلف  م��ئ��ات  ي�����ش��م  و�ل�����ذي 
ب���ت���اري���خ م��ن��ط��ق��ت��ن��ا. �إىل  �خل���ا����ش���ة 
�ملعرو�شة  �لإ�شد�ر�ت  ع�شر�ت  جانب، 
و�ملكتوبة و�ملرئية لتوثيق تاريخ دولة 
�لإم������ار�ت و���ش��ري رج��الت��ه��ا ع��ل��ى مّر 
�ل�شنني، كما ت�شتعد �لإم��ار�ت يف هذ� 
�ملجل�س  كوجنر�س  ل�شت�شافة  �ل��ع��ام 
�لدويل لالأر�شيف يف �أبوظبي، و�لذي 

يعّد �حلدث �لأرفع من نوعه للعاملني 
يف هذ� �ملجال بح�شور يتجاوز �لأربعة 
�لعامل،  دول  �آلف خبري من خمتلف 
�لقطاع  ه����ذ�  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ي��ت��ن��اق�����ش��ون 
بالتز�من  �لإم���ار�ت  دول��ة  �حليوي يف 

مع �إك�شبو 2020 دبي.  
�لكفاء�ت  دور  �أه��م��ي��ة  �لري�شي  و�أك���د 
�لوطنية  �مل��ه��م��ة  ه���ذه  �لإم���ار�ت���ي���ة يف 
ح����و�يل  �إىل  �ل����ي����وم  و����ش���ل���ت  و�ل����ت����ي 

عمل  ف����ري����ق  �إج�����م�����ايل  م����ن   82%
��شتحد�ث  مت  كما  �لوطني،  �لأر�شيف 
�جلامعية  للدر��شات  �أكادميية  بر�مج 
و�لعليا يف جمال �لدر��شات �لأر�شيفية 
بالتعاون مع جامعة  �ملعلومات  وُنظم 
 .. �أب��وظ��ب��ي  يف  �لفرن�شية  �ل�����ش��ورب��ون 
وغ���ريه���ا، ل��ت��خ��ري��ج ج��ي��ل ج��دي��د من 

�لكفاء�ت �لوطنية �ملتخ�ش�شة.
ون����ّوه �ل��ري�����ش��ي يف خ��ت��ام �ل���ن���دوة �إىل 

�لأر�شيف  و�ج���ه���ت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
�ل���وط���ن���ي يف ت���وث���ي���ق م�������ش���رية دول����ة 
�لإم�����ار�ت م��ن��ذ ن�����ش��اأة �لحت����اد يف عام 
�لتي  �ل���ف���رتة  ك��ان��ت  ح��ي��ث   ،1971
�ل�شجالت  يف  حم���ف���وظ���ة  ���ش��ب��ق��ت��ه��ا 
�لوثائق  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، 
منها.  ن�شخ  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  �ل��ت��ي مت 
ول��ك��ن ف���رتة م��ا ب��ع��د �لحت����اد تعتمد 
�لإعالمي  �لأر�شيف  على  ب�شكل كبري 

من  قليل  وع���دد  �ل�شفاهي  و�ل����رت�ث 
�ل���وث���ائ���ق �ل���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ج����ه����ود�ً يف 
حفظها و�أر�شفتها وفق �ملعايري �لعاملية 
و�لتكنولوجية �حلديثة. وعلى �لرغم 
م��ن �أه��م��ي��ة �ل��ت��ح��ول �لإل���ك���رتوين يف 
�لأخذ  يتطّلب  ذل��ك  �أن  �إل  �لأر���ش��ف��ة، 
حتديات  ملو�جهة  �أخ���رى  باحتياطات 
�شد  �لإلكرتوين  �أمنها  على  �حلفاظ 

�لهجمات �لفريو�شية �أو �لقر�شنة.

تدر�س تعزيز التجميل بزراعة اأ�سجار حم�سية مثمرة واأ�سجار مزهرة

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز املرحلة الأوىل من جتميل �شارع خليفة بن �شخبوط

يف ندوة حول دور االأر�سيف الوطني يف حفظ ذاكرة الوطن

الري�شي: الإمارات من اأف�شل خم�س دول عامليًا يف توثيق تاريخها الوطني

•• الظفرة-الفجر:

�شمو  ومتابعة  �لر�شيدة،  قيادتنا  توجيهات  من  �نطالقاً 
�ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لظفرة، تو��شل بلدية منطقة �لظفرة متابعة �شري �أعمال 
من  تنفيذها  يتم  و�لتي  �ملنطقة  يف  �لتطويرية  �مل�شاريع 
قبل �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني يف �لقطاع �خلا�س وت�شاهم 
�ملر�فق  وتوفري  �ملجتمع  �حتياجات  تلبية  يف  فعال  ب�شكل 

�خلدمية ومتطلبات �لتنمية يف �ملنطقة.
�ملتابعة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  �لظفرة  منطقة  بلدية  وت�شعى   
�ملطورين  تو�جه  �لتي  �لتحديات  كافة  �لط��الع على  �ىل 
و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ب��ه��دف ت��ق��دمي �ل��دع��م �ل����الزم حل��ل كافة 

ت�شريع  تعمل على  كما  �لعمل  �شري  تعيق  �لتي  �لتحديات 
يف  و�لتطوير  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتنمية  عجلة 
وفنادق  ت�شوق  مر�كز  �مل�شاريع  وت�شمل  �لظفرة.  منطقة 
ت�شاهم  وجت��اري��ة  �شناعية  وم��ر�ف��ق  �شياحية  ومنتجعات 
ورفاهية  و����ش��ع��اد  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لتنمية  يف  مبا�شر  ب�شكل 
�لتعاون  على  �لظفرة  منطقة  بلدية  وحتر�س  �ملجتمع. 
��شتمر�ر  لتعزيز  باملنطقة  و�مل�شتثمرين  �مل��ط��وري��ن  م��ع 
كربى  منافع  وحتقيق  �ملحلي  لالقت�شاد  �مل�شتد�م  �لنمو 
للمجتمع. و�مل�شاهمة بفعالية يف جهود �لرتقاء بال�شر�كة 
و�لقطاع  �حلكومي  �لقطاع  بني  �لقائمة  �ل�شرت�تيجية 
�لقطاع  م���ع  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل���ش��ت��ث��م��ار  لت�شجيع  �خل���ا����س، 

�خلا�س. 

•• دبي-وام: 

�ملهني  للتطوير  برناجمها  �لطبية عن  دبي  ك�شفت مدينة 
�لذي   2020 �لعربي  �ل�شحة  معر�س  م�شاركتها  خ��الل 
يناير �جل���اري يف   30 �إىل   27 م��ن  �ل��ف��رتة  �شيقام خ��الل 
�لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س وذلك كجزء من  مركز دبي 

�لتز�مها جتاه تطوير �لعاملني يف �لقطاع �ل�شحي.
20 جل�شة  �أك��ث من  �ملجاين على  �لربنامج  وي�شتمل هذ� 
تغطي مو�شوعات مهمة يف قطاع �لرعاية �ل�شحية مبا يف 
ذلك �لتكنولوجيا و�لبيانات �ل�شحية و�لبتكار يف �لرعاية 
�لعمل  �أث��ن��اء  و�لإج���ه���اد  �لإره�����اق  م��ن  و�ل��وق��اي��ة  �ل�شحية 

و�جلديد يف علم �جلينوم و�إد�رة �ل�شتخد�م �لآمن للدو�ء.

كما يقدم �لربنامج ور�س عمل عن �لت�شويق �لرقمي �خلا�س 
بالرعاية �ل�شحية وجتربة �لو�قع �لفرت��شي ل�شتك�شاف 
وبهذه  وغريها.  �ل�شيزوفرينيا  �ل�شخ�شية  �نف�شام  مر�س 
�لقطاع  رئي�س  �لبلو�شي  رم�����ش��ان  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  �ملنا�شبة 
�لتنظيمي ل�شلطة مدينة دبي �لطبية: يقع على عاتقنا يف 
�شلطة مدينة دبي �لطبية تطوير �لقطاع �لطبي من خالل 
وجتربته  معرفته  �إث��ر�ء  من  متكنه  �لتي  �لفاعلة  �لأدو�ت 
�إط��الق هذ� �لربنامج لإ�شافة كل ما  �ل��دو�م ..وياأتي  على 
�لعاملني يف  �ل�شحية لإك�شاب  �لرعاية  هو جديد يف عامل 
�لتي  �ل��الزم��ة  �مل��ع��ارف  دب��ي  �ل�شحية يف  �ل��رع��اي��ة  جمتمع 
تقدمي  من  ومتكنهم  عملهم  �أ�شلوب  من  وتطور  تفيدهم 

خدمات �لرعاية �ل�شحية �لتخ�ش�شية ب�شكل �أف�شل.

بلدية منطقة الظفرة تتابع �شري العمل بامل�شاريع 
التطويرية لل�شركاء ال�شرتاتيجيني

دبي الطبية تك�شف عن برناجمها حول التطوير 
ا�ستهدفت 6000 عاملاملهني امل�شتمر خالل ال�شحة العربي 2020

حملة توعوية: للم�شاة حق يف عبور الطريق باأمر مرور راأ�س اخليمة 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  ��شتقبلت 
�كي  �ملعرفة   �لثقافة وتنمية  وزيرة 
�آبي �شيدة �ليابان �لأوىل، لالإطالع 
على جهود دولة �لإمار�ت يف  جمال 
من  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم  تعزيز 
عن  ف�شاًل  و�لفنون  �لثقافة  خالل 
دور دولة �لإمار�ت يف �شون �لرت�ث 
�ل���ع���امل���ي م����ن خ�����الل �ل���ت���ع���اون مع 

�ملنظمات �لدولية. 
ورحبت نورة �لكعبي ب�شيدة �ليابان 
موؤكد  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  يف  �لأوىل 
�لثنائية  �ل���ع���الق���ات  م���ت���ان���ة  ع���ل���ى 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن، ح��ي��ث  ت��ع��د �ليابان 
�أقامت  �لتي  �لعامل  دول  �أو�ئ���ل  من 
ع����الق����ات دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة م����ع دول����ة 
�لإم������ار�ت و����ش��ت��م��رت �ل��ع��الق��ات يف 
ع���ل���ى خمتلف  و�لزده�����������ار  �ل���ن���م���و 
و�لقت�شادية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ع��د 
و�لثقافية و�لعلمية و�لتكنولوجية.

�إعجابها  �ل���ك���ع���ب���ي  ن������ورة  و�أب���������دت 
�آبي  �ك��ي  لل�شيدة  �مللهمة  باملبادر�ت 
ودروه�������ا �ل��ك��ب��ري يف مت��ك��ني �مل�����ر�أة 
�ليابانية وتوفري �ل�شبل �ملمكنة �لتي 
تتيح لها زيادة م�شاهمتها �لإيجابية 

يف �ملجتمع �لياباين.
“ ينظر  �ل���ك���ع���ب���ي:  ن������ورة  وق����ال����ت 

�لإم��������������ار�ت بعني  دول��������ة  جم���ت���م���ع 
�لإعجاب للثقافة و�لفنون �ليابانية 
�لفعاليات  زي��ادة  يف  �شهدناه  ما  هو 
�لثقافية �ليابانية يف �لدولة ف�شاًل 
�لإمار�تيني  �ل�شياح  ع��دد  من��و  ع��ن 
�لتجربة  �ليابان لالطالع على  �إىل 
�ليابانية يف جمال �لثقافة و�لفنون 

�حل��دي��ث��ة و�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة.  ك��م��ا �شهد 
�ل��ي��اب��اين يف ج��ام��ع��ة ز�يد  �ل���ن���ادي 
�ملن�شمني  �ل����ط����الب  ع�����دد  زي��������ادة 
�للغة  تعلم  يف  و�ل��ر�غ��ب��ني  ل��ل��ن��ادي 
تفعيل  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا  �ل���ي���اب���ان���ي���ة 
�لياباين،  �ل�����ش��ع��ب  م���ع  �ل��ت��و����ش��ل 
ويوؤ�ش�س ملرحلة من �لتبادل �لثقايف 

�أو��شر  توثيق  لدعم  �لبلدين  ب��ني 
عالقات �لتعاون«.

وت���و�����ش���ل �ل���ع���الق���ات �لإم����ار�ت����ي����ة 
م�شتفيدة  �ملطرد  تطورها  �ليابانية 
�لر�شيدة  �لقيادة  دع��م  م��ن  ذل��ك  يف 
يف كال �لبلدين وحر�شهما �مل�شرتك 
على دفع هذه �لعالقات �إىل �لأمام، 
ورف��ده��ا ب��امل��زي��د م��ن �أ���ش��ب��اب �لنمو 
زيارة  متثل  متثل  حيث  و�لزده����ار، 
�آبي  �شينزو  �لياباين  �ل��وزر�ء  رئي�س 
ل���ل���دول���ة حم��ط��ة ج���دي���دة يف �إط����ار 
بني  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  تعزيز 
على  و�ملمتدة  �ل�شديقني  �لبلدين 

مد�ر 48 عاما.
�إطار �لزخم �لذي  وتاأتي �لزيارة يف 
�لبلدين  ب���ني  �ل���ع���الق���ات  ت�����ش��ه��ده 
�حلافل  �لتاريخ  و�شمن  �ل�شديقني 
�لتي  بينهما  �ملتبادلة  �ل��زي��ار�ت  من 
تنمية هذه  �لأث���ر يف  ب��ال��غ  لها  ك��ان 
�مل�شتويات  �إىل  وترقيتها  �لعالقات 

�لتي حتقق �لطموحات �مل�شرتكة.

ا�ستقبلت �سيدة اليابان االأوىل

نورة الكعبي: زيادة التوا�شل مع ال�شعب الياباين يوؤ�ش�س ملرحلة جديدة من التبادل الثقايف
ننظر بعني االإعجاب اإىل الثقافة والفنون اليابانية 

/ جي�شيكا  �مل��دع��وه  ف��ق��دت 
كينيا     ، �ك����������ال  �ي������وغ������ى 
�شفرها  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )A2187313( رق����م 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
�أقرب  �و  كينيا  �شفارة  �ىل 

مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر
حممد   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
باك�شتان     ، ناجومان  �شليم 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
من   )5758773( رق��م 
�ىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
�ل�����ش��ف��ارة �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة �و 

�أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / حاجي حممد 
، باك�شتان    خ��ان �ج��ام خ��ان 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )BF4111543( رق��م 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
�ىل �ل�شفارة �لباك�شتانية �و 

�أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر

فقد �ملدعو / �بر�هيم حممد 
، ميني    �حل������د�د  �ب���ر�ه���ي���م 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
رقم )05883167( من 
�ىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
�أقرب  �و  �ليمنية  �ل�شفارة 

مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / �شا�شى فريما 
�لهند     ، ���ش��ي��ن��غ  جن����ار  ه����ار 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )T6716288( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0508834602

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / حممد ر��شد 
بنغالد�س     ، حنيف  حممد 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )0899398BM( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0566309428

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

ز�ر وفد من �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�لجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ���رة  دب���ي؛ 
�أف�شل  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  �ل�����ش��ارق��ة،  يف 
تقدمها  �لتي  و�ملمار�شات  �خلدمات 
�ل���د�ئ���رة و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن خرب�تها 
وذل��ك يف  �ملجتمع،  يف جم��ال خدمة 
�إطار تعزيز �لتعاون وتبادل �خلرب�ت 
�ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 

و�جلهات �حلكومية يف �لدولة.
حيث �طلع �لوفد �لز�ئر على عر�ٍس 
ت���ق���دمي���ي ي���ت���ن���اول روؤي�������ة �ل����د�ئ����رة 
خدمات  و�أب������رز  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا، 
�ملجتمع  لأف������ر�د  �مل��ق��دم��ة  �ل����د�ئ����رة 
�ل�شمان  خ����دم����ات  يف  و�مل���ت���م���ث���ل���ة 
و�حلماية  و�ل���رع���اي���ة  �لج��ت��م��اع��ي، 

�ملجتمع،  وخ����دم����ة  �لج���ت���م���اع���ي���ة، 
ممار�شات  ع���ر����س  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�ل�����د�ئ�����رة يف حت���ول���ه���ا �ل��ت��ق��ن��ي من 
ملختلف  �لت�شغيلية  موؤ�شر�ت  خ��الل 

�خلدمات.
�إبر�هيم  ع��ف��اف  ���ش��ع��ادة  و��شتقبلت 
�لتنفيذي،  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �مل�����ري؛ 
�لجتماعية  �خلدمات  د�ئ��رة  رئي�س 
يف �ل�شارقة؛  �لوفد �لز�ئر؛ حيث �شم 
�أحمد  في�شل  �ملقدم  برئا�شة  �لوفد 
�لتخطيط  �إد�رة  م��دي��ر  �خل��م��ريي 
�ل�شرت�تيجي ب�شرطة دبي، وبرفقة 
رئي�س  �حل��و���ش��ن��ي  ج��ا���ش��م  �ل����ر�ئ����د 
�لتو��شل، وعائ�شة عبد  ق�شم فنو�ت 
�لتفكري  ق�شم  �لعبيديل من  �ل��رز�ق 
�شالمة  و�ملهند�شة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي، 
وبح�شور  �أول،  م��ربم��ج  �ل��ف��ال���ش��ي 

�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي  خ���ل���ود 
بالد�ئرة،   �ملجتمع  خ��دم��ة  ل�����ش��وؤون 
�لت�شال  �إد�رة  مدير  من�شور  ومها 

�حلكومي.
ورح����ب����ت رئ���ي�������س د�ئ�������رة �خل���دم���ات 
موؤكدة  �لز�ئر؛  بالوفد  �لجتماعية 
ت��وؤك��د عمق  �ل���زي���ار�ت  �أن مثل ه��ذه 
وتعزيز  و�ل�شر�كة  �لتعاون  عالقات 
�جل��ه��ات �حلكومية،  ب��ني  �ل��ت��و����ش��ل 
مبا يحقق توجهات �لدولة خا�شة يف 
�أعلى  �إىل  للو�شول  �خل��رب�ت  تبادل 
�ملجالت  خمتلف  يف  �لتميز  مر�تب 
�مل�����ش��رتك��ة، ول���ش��ي��م��ا ف��ي��م��ا يخ�س 
�أف�����ر�د  �إىل  ت���ق���دم  �ل���ت���ي  �خل����دم����ات 
�مل��ج��ت��م��ع، ف�����ش��اًل ع��ن �أن م��ث��ل هذه 
�ل����زي����ار�ت ت��ع��د م���ن �جل���و�ن���ب �لتي 
وت�شافر  ت��ك��ام��ل  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت����وؤدي 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �ملختلفة  جهود 
يف حت��ق��ي��ق ه���دف و�ح����د ه���و خدمة 

�ملجتمع. 

تعزيز التكامل 
�لنعيمي،  خلود  قالت  جانبها؛  ومن 
ل�������ش���وؤون خدمة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�خل����دم����ات  د�ئ���������رة  �أن  �مل���ج���ت���م���ع؛ 
�لج��ت��م��اع��ي��ة ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى تعزيز 
على  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  تكاملها 
���ش��ب��ي��ل خدمة  �ل���دول���ة يف  م�����ش��ت��وى 
�لتنمية  يعد حم��ور  �ل���ذي  �مل��و�ط��ن 
�لد�ئرة  �أن  ���ش��ي��م��ا  ول  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
�لتي  �خل���دم���ات  ت��ق��دمي  �إىل  ت�شعى 
تعزز مفهوم �لرفاه �لجتماعي على 

م�شتوى �أفر�د �ملجتمع.
�لزيارة  �أن  �إىل  �ل��ن��ع��ي��م��ي،  ول��ف��ت��ت 

مبنظومة  للتعريف  فر�شة  �شكلت 
�خل���دم���ات �ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا �ل���د�ئ���رة 
�لد�ئرة  و�أن  �لت�شغيلية،  وممار�شتها 
ت�����ش��ع��ي ل��ت��ب��ادل �مل��ع��رف��ة و�خل����رب�ت 
م�شتوى  ع��ل��ى  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
“عام  ���ش��ع��ار  �أن  �شيما  ول  �ل���دول���ة، 
تتكاتف  عام  للخم�شني”  �ل�شتعد�د 
ف��ي��ه �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة �لحتادية 
ل�شتكمال  جنب،  �إىل  جنباً  و�ملحلية 
م�شرية بناء وطن وفر لكل من يقيم 
�أر�شه �حلياة �لكرمية و�لعي�س  على 

�لالئق. 

جهات رائدة جمتمعيًا
ومن جانبه، �أ�شار �ملقدم في�شل �أحمد 
�لتخطيط  �إد�رة  م��دي��ر  �خل��م��ريي 
ت�شعى  دب��ي،  ب�شرطة  �ل�شرت�تيجي 

وفق  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ط��وي��ر  �إىل  دوم�����ا 
�ملتبعة يف جمالت  �ملمار�شات  �أف�شل 
�خل����دم����ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، م����ن خالل 
�ملقارنات  لعقد  �مل��ت��ب��ادل��ة  �ل���زي���ار�ت 
�مل��ع��ي��اري��ة م��ع �جل��ه��ات �مل��ت��م��ي��زة، ول 
�شيما �أن د�ئرة �خلدمات �لجتماعية 
�جلهات  �أب�������رز  ت���ع���د  �ل�������ش���ارق���ة،  يف 

�لر�ئدة يف �لدولة يف جمال �خلدمات 
�لجتماعية، و�لتوعية �ملجتمعية.

�لتخطيط  �إد�رة  م����دي����ر  و�أك���������د 
�ل�شرت�تيجي ب�شرطة دبي، نحر�س 
�ل��ف��اع��ل��ة يف حتقيق  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل����ق����ي����ادة  روؤي��������ة 
دب���ي، ب��ق��ي��ادة �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�شرطة 

دب��ي �ل��ل��و�ء ع��ب��د�هلل خليفة �مل���ري ، 
�ل�شر�كة  عالقات  بناء  �إىل  �لر�مية 
تلك  �شيما  ول  �ملتميزة  �جلهات  مع 
باملجتمع  جم���ال���ه���ا  ي���رت���ب���ط  �ل���ت���ي 
�ملعلومات  ل��ت��ب��ادل  وذل���ك  م��ب��ا���ش��رة، 
و�خلرب�ت وموؤ�شر�ت �لأد�ء و�لتوعية 

�ملجتمعية.

•• دبي-الفجر: 

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���ش��اح��ب �ل�شمو 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دب��ي، رع��اه �هلل، حتتفل 
بتخريج  �ليوم  دب��ي  �شرطة  �أكادميية 
�ل���دف���ع���ة �ل�����ش��اب��ع��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن من 
�لدر��شات  وطلبة  �ملر�شحني  �لطلبة 
�لعليا، يف “كوكاكول �أرينا” يف “�شيتي 
�آلف   10 م��ن  �أك��ث  بح�شور  ووك”، 
�لتخريج  بفعاليات  لال�شتمتاع  ز�ئ��ر 
�لع�شكرية،  �ل��ت�����ش��ك��ي��الت  وع����رو�����س 
و�لعرو�س �لتقنية وعرو�س �لإ�شاء�ت 
�هلل  عبد  �ل��ل��و�ء  وه��ن��اأ معايل  �ملبهرة. 
ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  �مل���ري،  خليفة 

�أكادميية  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  دب���ي، 
���ش��رط��ة دب�����ي، �خل���ري���ج���ني، و�أول����ي����اء 
على  �لعزيزة  �ملنا�شبة  بهذه  �أم��وره��م 
ق��ل��وب��ن��ا ب��ت��خ��ري��ج ك��وك��ب��ة ج��دي��دة من 
رجال �مل�شتقبل ممن يحملون �لأمانة 
و�ل�شهر  �ل��وط��ن  م�����ش��رية  ل���ش��ت��ك��م��ال 

على �أمنه و�شالمته.
و�أكد معايل �للو�ء �ملري �أنهم يدركون 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  متاما يف 
�لأ�شا�شي  ودوره  �لب�شري  �مل��ورد  عظم 
�لعن�شر  و�أن����ه  �مل��ج��ت��م��ع��ات،  تنمية  يف 
�لأه���د�ف  لتحقيق  عليه  ن��ع��ول  �ل���ذي 
�لعام �جلديد،  �لوطنية، ومع دخولنا 
عاما  ل��ل��خ��م�����ش��ني  �ل����ش���ت���ع���د�د  ع�����ام 
�ل���ق���ادم���ة، ي���ت���اأت���ى ف��ك��ر ج���دي���د، فكر 
م��غ��اي��ر ي�����ش��ت�����ش��رف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، يطور 

ي�شتثمر  �ملو�هب،  ي�شتقطب  �ملهار�ت، 
�مل��ب��دع��ة، ويفتح  �ل��ط��اق��ات �خل���الق���ة 
لأب���ن���اء وب���ن���ات �ل���وط���ن �آف���اق���ا رحبة 
ذل��ك حتت  ك��ل  و�مل��ع��رف��ة،  �لعلم  لنهل 
ملن  �مل�شتقبل  �أن  �أدرك���ت  ر�شيدة  قيادة 
ون�شت�شهد  وي�����ش��م��م��ه،  ل���ه  ي��خ��ط��ط 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شيدي  ب��ق��ول 
قال  حني  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
“�مل�شتقبل �شيكون ملن ي�شتطيع تخيله 
ل  وت��ن��ف��ي��ذه...�مل�����ش��ت��ق��ب��ل  وت�شميمه 
ت�شميمه  مي��ك��ن  ُينتظر...�مل�شتقبل 
وب���ن���اوؤه �ل���ي���وم«. وق���ال م��ع��ايل �للو�ء 
و�لرخاء  �لرفاهية  حتقيق  �إن  �مل���ري 
لالأمن  �ملجتمعات  و��شت�شعار  للوطن، 
يف  متقدمة  حياة  وعي�س  و�ل�شتقر�ر، 
م��ن خالل  �إل  يتم  �مل��ج��الت، ل  كافة 

رج���ال �أم���ن ���ش��دق��و� م��ا ع���اه���دو� �هلل 
�أوكلت  �ل���ت���ي  �لأم����ان����ة  ب�����ش��ون  ع��ل��ي��ه 
�إليهم، كلٌّ يف موقعه، وهنا ياأتي دورنا 
بتدريب  دب����ي  ���ش��رط��ة  �أك���ادمي���ي���ة  يف 
�ملهار�ت  لكت�شاب  وتعليمهم  �لطلبة 
ي��ت��و�ف��ق م���ع توجهات  �ل���الزم���ة، مب���ا 
�لدولة ويحقق تطلعاتها وطموحاتها، 

وميكنهم من رد �جلميل للوطن.
من جانبه، قال �للو�ء �لأ�شتاذ �لدكتور 
حممد �أحمد بن فهد، م�شاعد �لقائد 
و�لتدريب،  �لأكادميية  ل�شوؤون  �لعام 
�إن �أكادميية �شرطة دبي �أحدثت نقلة 
منذ  �لتعليمية  خمرجاتها  يف  نوعية 
جنحت  حيث   ،1987 ع��ام  تاأ�شي�شها 
�شاملة  نه�شة  حتقيق  يف  بامل�شاهمة 
�لعنا�شر  مت��ك��ني  ع���رب  وم�����ش��ت��د�م��ة 

�خلليجية  �ل�����دول  و�أب����ن����اء  �مل���و�ط���ن���ة 
و�ل��ع��رب��ي��ة ل��ي��ك��ون��و� ج����زء� م��ه��م��ا من 
�أوط����ان����ه����م، ح��ت��ى غدت  �ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
�لأكادميية �ليوم وجهة تعليمية ر�ئدة 
على  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �شمعتها  يف  وم��ت��ف��ردة 
و�لإقليمية  �لوطنية  �مل�شتويات  كافة 
و�ل����دول����ي����ة وت�����ش��ت�����ش��رف �ل���ع���م���ل يف 
�مل��ج��ال �ل��ق��ان��وين و�لأم��ن��ي .  بدوره، 
غ��ي��ث غامن  �ل��دك��ت��ور  �لعميد  �أو���ش��ح 
�أك��ادمي��ي��ة �شرطة  �ل�����ش��وي��دي، م��دي��ر 
تخّرج  �لعام  ه��ذ�  �لأكادميية  �أن  دب��ي، 
�ل�شابعة  دفعتها  �شمن  طالبا   117
و�ل��ع�����ش��ري��ن، ح��ا���ش��ل��ون ع��ل��ى درج���ة 
�للي�شان�س يف �لقانون وعلوم �ل�شرطة، 
بينهم 101 طالبا من دولة �لإمار�ت  
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  م����ن  ط�����الب  و8   ،

من  ط��الب  و7  �ل�شقيقة،  �ل�شعودية 
وطالب  �ل�شقيقة،  �ل��ب��ح��ري��ن  مملكة 
�إىل  ه��ذ�  �ل�شقيقة،  �لكويت  دول��ة  من 
52 ط��ال��ب��ا يف بر�مج  ت��خ��ري��ج  ج��ان��ب 
على  �حلا�شلني  من  �لعليا  �لدر��شات 

درجتي �ملاج�شتري و�لدكتور�ة.
وقال �لعميد �ل�شويدي “�إن �أكادميية 
���ش��رط��ة دب���ي حت��ت��ل م��ك��ان��ة ري���ادي���ة يف 
و�لبحث  و�لتعليم  �لتدريب  جم��الت 

باملجالت  يخت�س  م��ا  ك��ل  يف  �لعلمي 
�لأمنية و�لقانونية و�جلنائية، ونحن 
كوكبة  بتخريج  نحتفل  �إذ  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
من  �أ�شقائنا  و�أب��ن��اء  �لوطن  �أبناء  من 
�أي�شا ن�شتعد لبدء  دول �خلليج، فاإننا 
ع���ام ح��اف��ل ب��ال���ش��ت��ع��د�د�ت و�خلطط 
�ملقبلة،  عاما  للخم�شني  �لتطويرية 
بت�شكيل  �لأك���ادمي���ي���ة  يف  ب���ادرن���ا  وق���د 
و�لأكادمييني  �أول فريق من �خلرب�ء 

لإط�������الق ح��������و�ر�ت ول�����ق�����اء�ت خالل 
م�شتقبل  ت�����ش��ت�����ش��رف   2020 ع�����ام 
و��شتعد�د�  متهيد�  و�لتدريب  �لتعليم 
روؤى  ي����ر�����ش����م  مب�����ا  ل���ل���خ���م�������ش���ي���ن���ي���ة، 
وتوجهات �لقيادة �لر�شيدة يف تاأ�شي�س 
و�لتطلعات  �لطموحات  حتقق  �أجيال 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، �أج����ي����ال ت��ر���ش��خ �لأم����ن 
�شعادة  �أك�����ث  م��دي��ن��ة  ن��ح��و  و�لأم�������ان 

ورخاء و�زدهار�.«

الرئي�س داين فور : الإمارات متول وت�شرف على اإن�شاء مركز تاأهيل يف �شي�شيل
•• اأبوظبي-وام:

ز�ر فخامة د�ين فور رئي�س جمهورية �شي�شيل �أم�س �ملركز �لوطني للتاأهيل 
�أفر�د �ملجتمع من  �أن�شطة وخدمات �ملركز �لهادفة �ىل توعية  للتعرف على 

�أخطار �لإدمان وعالج وتاأهيل مر�شى �لإدمان.
وكان يف ��شتقبال فخامته و�لوفد �ملر�فق له �شعادة حممد �شامل �لظاهري 

رئي�س جمل�س �د�رة �ملركز و�شعادة �لدكتور حمد �لغافري مدير عام �ملركز.
مبديا  �ملركز  �أق�شام  �أه��م  يف  بجولة  �شي�شيل  جمهورية  رئي�س  فخامة  وق��ام 

�عجابه بالرب�مج �ملتطورة لعادة تاأهيل �ملر�شى و دجمهم يف �ملجتمع.
و�أكد فخامته ت�شريح لوكالة �أنباء �لمار�ت “و�م” �أن �ملركز �لوطني للتاأهيل 
يتميز مبو��شفات عاملية �لأمر �لذي يدل على �لروؤية �حلكيمة لقيادة دولة 

�لمار�ت �لتي دفعت �إىل تاأ�شي�س مثل هذ� �ملركز يف �ملنطقة.
وفقا  �أن��ه��ا متميزة ومنفذة  �ىل  �مل��رك��ز لف��ت��ا  �عجابه مب��ر�ف��ق  ع��ن  و�أع���رب 

للمعايري �لعاملية وهي مثال يحتذى به.
وقال فخامة رئي�س �شي�شيل �إن �ملركز �لوطني للتاأهيل ميتلك كو�در متميزة 
�ل�شحة  منظمة  قبل  من  به  معرتف  مركز  وه��و  متعددة  عاملية  و�شر�كات 
�إد�رة  �إىل  بالإ�شافة  �ملتطورة  �لتقنيات  �أح��دث  �ملركز  ي�شتخدم  كما  �لعاملية، 

�ملركز �ملتميزة.
و�أك��د متانة �لعالقات بني دول��ة �لإم��ار�ت وب��الده، لفتا �ىل �أن��ه �شيتم منح 
�لإمار�ت  دولة  بالكامل من قبل  تاأهيل جديد ممول ومنفذ  �شي�شيل مركز 
و�شيتوىل �ملركز �لوطني للتاأهيل ت�شميم �ملركز و�شيتعاون ب�شكل وثيق مع 
�لفريق �لفني يف �شي�شيل، كما مت �لإتفاق على توقيع مذكرة تعاون جديدة 

�شيتم مبوجبها توفري �لتدريب �لالزم لفريق �لعمل يف �شي�شيل.. معربا عن 
�أمله يف �أن يب�شر ذلك مب�شتقبل م�شرق لعالقة �لتعاون بني �لبلدين.

من جانبه قال �شعادة حممد �شامل �لظاهري يف ت�شريح ل�”و�م” �إن �لرئي�س 
قام بجولة يف خمترب �ملركز �لوطني للتاأهيل للتعرف على رحلة عالج مري�س 
�لدمان من حلظة دخوله للعالج حتى �ل�شفاء وخروجه موؤكد� �حلر�س على 

متابعة �ملر�شى بعد �شفائهم وتاأهيلهم ودجمهم يف �ملجتمع.
رئي�س  �للقاء مع  �أن  �لغافري يف ت�شريحه مماثل �ىل  �لدكتور حمد  و �أ�شار 
جمهورية �شي�شيل  بحث �لتعاون �مل�شرتك مع �ملركز �لوطني للتاأهيل لن�شاء 

مركز متخ�ش�س يف جمهورية �شي�شيل لعالج مر�شى �لدمان.
للتعاون  ب��الده  يف  �ملعنية  �جلهات  ��شتعد�د  �أب��دى  �لرئي�س  فخامة  �أن   و�أكد 
وعقد مذكرة تفاهم مع �ملركز �لوطني للتاأهيل ب�شاأن عقد بر�مج تدريبية 

�لعلمية  �لناحية  م��ن  لهم  �مل��ع��رف��ة  ون��ق��ل  �ل��ط��رف��ني  ب��ني  �لفنية  ل��ل��ك��ف��اء�ت 
وبروتوكولت  �لعالجية  و�ل��رب�م��ج  �ملهنية  �ل��ق��در�ت  لبناء  وكذلك  و�ملهنية 

�لعالج يف �شي�شيل.
 و�أ�شاف �أن �د�رة �ملركز قدمت �شرحا لفخامة �لرئي�س عن تاريخ ون�شاأة �ملركز 
�لوطني لل�تاأهيل وخدماته و�هتمام حكومة �لدولة بدعم �لإن�شان �لمار�تي 

�لذي يعد �أهم مكت�شبات �لوطن و�لثوة �حلقيقية.
بر�مج  على  �مل��رك��ز  يف  جولته  خ��الل  تعرف  �لرئي�س  فخامة  �أن  �إىل   و�أ�شار 
ب�شكل  �لدمان  �ملقدمة لعالج مر�شى  �لالحقة  و�لرعاية  و�لتاأهيل  �لوقاية 
متكامل من قبل فريق طبي �إمار�تي متخ�ش�س وكذلك �خلدمات �لعالجية 
جهات  من  تقييمها  مت  �لتي  للمر�شى  �ملقدمة  �لرب�مج  وطبيعة  وكفاءتها 

عاملية.

لتعزيز التكامل وتبادل اخلرات

اجتماعية ال�شارقة ت�شتقبل وفدًا من �شرطة دبي لالطالع على خرباتها يف خدمة املجتمع

برعاية حممد بن را�سد

انطالق حفل تخريج اأكادميية �شرطة دبي يف  »كوكاكول اأرينا« اليوم

•• دبي-الفجر: 

بتوجيهات من معايل �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام 
ل�شرطة دبي، تر�أ�س �لعميد �أحمد حممد رفيع م�شاعد �لقائد 
�مل�شاريع  تقييم  جلنة  رئي�س  بالوكالة،  �لإد�رة  ل�شوؤون  �لعام 
�ملعرفية  �مل�شاريع  تقييم  عملية  ب��دء  دب��ي،  �شرطة  يف  �ملعرفية 
�ملُقدمة من خمتلف �لوحد�ت �لتنظيمية، و�لهادفة �إىل حتقيق 
توجهات �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي يف حتقيق ��شتد�مة �ملعرفة 

بني �أفر�د �لقوة وتطبيقها على �أر�س �لو�قع.
�ملُقدمة  �ملعرفية  �مل�����ش��اري��ع  على  رف��ي��ع  �أح��م��د  �لعميد  و�أث��ن��ى 

دبي،  �شرطة  �لتنظيمية يف  �لوحد�ت  �للجنة من خمتلف  �إىل 
�أن �للجنة �شتعمل خالل �لأيام �ملُقبلة على تقييم  �إىل  م�شري�ً 

طموحاً. م�شروعاً   32
و�أ�شاف �أن �مل�شاريع �ملعرفية �شيتم تقييمها وفق منوذج مركز 
�ملعرفة و�لبتكار �ملُعتمد يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، و�لتي 
�أف�شل  �ملعرفية،  �لفجوة  7 مر�حل هي:” حتديد  متر �شمن 
وتوثيق  �ملعرفة،  نقل  وو�شائل  �ملتخ�ش�شني،  و�أف�شل  �جلهات، 
�ل�شتد�مة”،  �لقيا�س، وحتقيق  و�أدو�ت  و�لنتائج  �ملعرفة،  ن�شر 
لفتاً �إىل �أن �مل�شاريع �لفائزة يف �لتقييم و�حلا�شلة على �أعلى 
درج��ات �شيتم �لإع��الن عنها يف ملتقى ح�شاد �ملعرفة يف �شهر 

�أبريل من �ملقبل.
�إب��ر�ه��ي��م �أح��م��د �مل���ري، مدير  �أك��د �مل��ق��دم �لدكتور  م��ن جانبه، 
�شرطة  �ملعرفية” يف  “ �مل�شاريع  �أن  و�لب��ت��ك��ار،  �ملعرفة  مركز 
يف  و�لنق�س  �ملعرفية  �ل��ف��ج��وة  على  �ل��ت��ع��رف  �إىل  ت��ه��دف  دب��ي 
�أف�شل  و�إيجاد  وحتديدها  �لتنظيمية  �لوحد�ت  د�خل  �ملعرفة 
�ملتخ�ش�شني لردمها وتوفري و�شائل نقل �ملعرفة �إىل �ملوظفني 
�شو�ء بالتدريب �أو غريه من �لأ�شاليب �إىل جانب توثيق نتائج 
�ملعرفة �جلديدة يف �لعمل، ون�شرها على �ملوظفني و�لعمل على 
حتقيق ��شتد�مة �ملعرفة من خالل تقييم �لإجر�ء�ت و�لآليات 

يف نقلها وتطبيقها على �أر�س �لو�قع.

العميد رفيع تراأ�س اللجنة  

جلنة تقييم امل�شاريع املعرفية يف �شرطة دبي تبا�شر تقييم 32 م�شروعًا 

•• اأبوظبي-الفجر:

 نظم مكتب �شوؤون �ملجال�س بديو�ن ويل �لعهد، م�شاء يوم  �أم�س �لأول �لثنني، 
بالتعاون مع د�ئرة �لبلديات و�لنقل ندوة يف جمل�س حممد خلف يف منطقة 
�مل�شتقبلية  �لتطويرية  �مل�شاريع  “عر�س  ع��ن��و�ن  حت��ت  ب��اأب��وظ��ب��ي،  �ل��ك��ر�م��ة 
�ملهند�س  قدمها  �ملدينة”،  بلدية  �لتابعة مركز  �ملجتمعية  للمر�فق  و�حلالية 
�لبنية  قطاع  يف  و�ل��ربجم��ة  �لتخطيط  ق�شم  رئي�س  جل��رد،  بن  ر��شد  حممد 
حممد  فيها  �حل��و�ر  و�أد�ر  �أبوظبي،  مدينة  ببلدية  �لبلدية  و�أ�شول  �لتحتية 

�ملال.
عام  �ملزروعي،قائد  خلف  فار�س  طيار  �لركن  �للو�ء  معايل  �ملحا�شرة  و�شهد 
�لثقافية و�لرت�ثية،  �ملهرجانات و�لرب�مج  �إد�رة  �أبوظبي رئي�س جلنة  �شرطة 
�لد�خلية،  وز�رة  ع��ام  مفت�س  �لري�شي  نا�شر  �أح��م��د  �لدكتور  �ل��ل��و�ء  و�شعادة 
و�شعادة �شامل �شلطان �ملعمري �ملدير �لتنفيذي لقطاع خدمات �لبلدية ببلدية 
مدينة �أبوظبي، و�ل�شيد عي�شى �شيف �ملزروعي نائب رئي�س �للجنة، �إىل جانب 
عدد من �ملثقفني و�لكتاب و�ل�شعر�ء و�لفنانني و�لإعالميني و�أهايل �ملنطقة.

و����ش��ت��ع��ر���س �مل��ه��ن��د���س حم��م��د ر����ش��د ب��ن جل���رد، خ���الل �مل��ح��ا���ش��رة، �مل�شاريع 

�لتطويرية قيد �لتنفيذ و�مل�شاريع قيد �لإحالة على �ملقاولني �لتي تقوم بلدية 
مدينة �أبوظبي من خالل مركز بلدية �ملدينة بتنفيذها، بهدف تطوير �لبنية 
�لتحتية للمر�فق �ملجتمعية يف خمتلف �ملناطق �لتابعة ملركز �ملدينة، بالإ�شافة 
�لتي �شيتم تنفيذها يف عدد من  �مل�شتقبلية  �مل�شاريع  ��شتعر��س عدد من  �إىل 

�ملناطق د�خل جزيرة �أبوظبي.
د�خل  �لأح��و����س  ملختلف  متفرقة  �أع��م��ال  تنفيذ  ت�شمل  �مل�شاريع  �أن  و�أو���ش��ح 
متفرقة  و�أعمال  �لبطني،  �ملارينا  �شارع  منطقة  وحت�شني  وتطوير  �جلزيرة، 
طرق  تطوير  �إىل  بالإ�شافة  �ل���ري،  �شبكات  وتطوير  �لأم��ط��ار  مياه  ل�شرف 

د�خلية ومو�قف، وحتويل �مل�شبات �لبحرية �خلا�شة بت�شريف مياه �لأمطار.
د�خل جزية  تنفيذها  يتم  �لتي  �لتطويرية  �مل�شاريع  �لعديد من  �إىل  وتطرق 
�أبوظبي و�لر�مية �إىل �لرتقاء �مل�شتمر يف منط �خلدمات و�ملر�فق �ملجتمعية 
يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  متطلبات  دع��م  يف  وي�شاهم  �ملتعاملني  ر�شا  يحقق  مبا 
�أبوظبي، كما ��شتعر�س �أمام �حل�شور عدد من �ل�شور �لتو�شيحية لعدد من 
�مل�شاريع تو�شح �ل�شورة �لنهائية للم�شاريع �لتي �شيتم تنفيذها )بعد تنفيذ 
�مل�شروع(، بالإ�شافة عر�س �شور و�قعية تظهر �ل�شورة �حلالية )قبل تنفيذ 

�مل�شروع(.

ندوة بعنوان »عر�س امل�شاريع التطويرية امل�شتقبلية واحلالية للمرافق املجتمعية بجزيرة اأبوظبي« يف جمل�س حممد خلف
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العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN بال�شم �لتجاري كالرك�س فوت  رقم:1079769 
وير بالغاء طلب �لغاء �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان 

عليه �شابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�أدفان�شد بزن�س كون�شبت 

�ي بي �شي - �س.ذ.م.م - فرع �أبوظبي ١
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1080755 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي عبد�هلل �شعيد كد��س �لرميثي ٥١%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �نطو�ن قره بيتان ٣9%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جيان مارك جار�بيديان ١٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مامون غياث حممد غياث
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �نطو�ن قره بتيان

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جيان مارك جار�بيديان
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
�ل�شهامة  �ل�ش�����ادة/ميز�ن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �للكرتوين رخ�شة رقم:1044268 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فا�شل حمد حميد ١٠٠%
تعديل وكيل خدمات/حذف علي عمر علي باحلتي�س �جلابري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد نا�شر عيا�س
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
�لدلة  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لكربى رخ�شة رقم:1076579 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل خمي�س نا�شر �جلنيبي ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �بر�هيم �حمد حممد ماجد �ملهريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة فيت لند 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لبيطرية رخ�شة رقم:1136352 

تعديل مدير/��شافة فر��س ح�شن بر�دعي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد �شلطان عبد�هلل �ملهريي ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �ملتعر�س �شيف �حمد ميا �لعفاري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة نور �شويحان

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1125209 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نكي�س بر�يا�شال ر�فيندر�ن �شالتو كونات ١٠٠%
تعديل وكيل خدمات/��شافة �شعيد قنون مطر حممد �ل�شام�شي
تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد قنون مطر حممد �ل�شام�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد كو�شري حممد كمال با�شا

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كاندور للمقاولت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:1268443 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل خمي�س نا�شر �جلنيبي ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �بر�هيم �حمد حممد ماجد �ملهريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
جتارة  هيل  �ل�ش�����ادة/بلو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

م�شخات �ملياه ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2691423 

تعديل ن�شب �ل�شركاء
هاري ر�م ميها ر�م من ١9% �ىل ٤9%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ��شال ر�م �شري� ر�م

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميدكو للمالب�س و�لحذية - 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب فرع �أبوظبي 1 رخ�شة رقم:2206757 

تعديل ��شم جتاري من/ميدكو للمالب�س و�لحذية - فرع �أبوظبي 1  

MEDCO GARMENTS & SHOES - BRANCH OF ABU DHABI 1

�ىل/ميدكو فا�شن - فرع �أبوظبي 2

MEDCO FASHION - BRANCH OF ABU DHABI 2

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
و�ل�شيانة  للديكور  �شتايل  �ي  �م  �ل�ش�����ادة/جي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2127728 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�لرحمن �حمد �شامل �ل علي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�لرحمن �حمد �شامل �ل علي من ٥١% �ىل ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف طارق �نطو�ن - متى

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل ١٠٠٠٠٠

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 

�ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لنظر لعمال �ل�شباغ

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1029413 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة تارون بول ليت مانيندر� بول ٢٥%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ر��شد هالل ر��شد هالل �لعليلي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ر��شد هالل ر��شد هالل �لعليلي من ١٠٠% �ىل ٥١%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�ملنان عبد�ملالك ٢٤%
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل ١٥٠٠٠٠

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/حمل �لنظر لعمال �ل�شباغ  
AL NADHAR PAINTING WORKS

�ىل/فابوريت لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
FAVORITE GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )٤٣٢99٠١(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطالء و�لدهانات للمباين )٤٣٣٠٠٠٣(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالح فرج لل�شيانة �لعامة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1153542 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شالمه �حمد خليفه ذيبان �لهاملي ١٠٠%

تعديل ورثة/حذف �شحر �حمد �لطاهر �ل�شيد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح �خلباب مر�شد مكتوم �ملن�شوري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح �ل�شيد فرج �حمد
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/�شالح فرج لل�شيانة �لعامة ذ.م.م  

SALEH  FARAJ GENERAL MAINTENANCE LLC
�ىل/�إجناز ٢٠٢٠ لل�شيانة �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

ENJAZ 2020 GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شاحلني للمقاولت و�لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1143330 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/غلوجن 

للنقليات و�ملقاولت �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 2087360 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/بن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جعفر لتاأجري �ل�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1004254 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�أورجنال 

وود ديفليرب للو�شاطة �لتجارية
 رخ�شة رقم:CN 2469472 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا ند �ل�شبا  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1111182 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل �شعيد عبد�هلل �حلربوت �لدرعي ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد �حمد مفتاح علي �لنا�شري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فور�يفر لت�شوير 

�حلفالت و�ملنا�شبات ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1545868 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد خمي�س مطر �شامل �لكعبي ٥١%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شيف حممد نعيف �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كافترييا �شت �لكل
 رخ�شة رقم:CN 2429009 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12832 بتاريخ 2020/1/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�جلر�س �لزرق للهو�تف �ملتحركة
 رخ�شة رقم:CN 1176995 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�شد  �لبالد  �أن��ح��اء  كافة  يف  �أمنية  بعمليات  �لأملانية  �ل�شرطة  تقوم 
�أعلنت  م��ا  وف��ق  �ل��ب��الد،  لع��ت��د�ء  تخطط  باأنها  “ ي�شتبه  “�أو�شاط 
�ل��ث��الث��اء �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة يف ب��رل��ني. و�أك����دت �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة على 
“�أ�شخا�شاً من  ت�شتهدف  “�ملد�همات”  �أن تلك  ح�شابها على تويرت 
�إىل  م�شريًة  متطرفة”،  ب�”�أو�شاط  مرتبطني  �شي�شانية”  �أ���ش��ول 
كانو�  �لأ�شخا�س  ه��وؤلء  �إن  وقالت  ج��اري��ة«.  ز�ل��ت  “�لعمليات ل  �أن 
ل�”عمل عنيف وخطري ي�شع �لدولة يف خطر«. وجتري  يخططون 
وتورينغن  بر�ندبورع  ولي��ات  يف  كما  برلني  �لعا�شمة  يف  �لعمليات 
ورينانيا �شمال في�شتفاليا. و�ل�شلطات �لأملانية يف حالة تاأهب خ�شية 
من �لتهديد �لإرهابي �لذي يخيم على �لبالد منذ هجوم �ل�شاحنة 
على �شوق للميالد يف برلني، تبناه تنظيم د�ع�س و�أ�شفر عن مقتل 
�أني�س  �لتون�شي  منفذه  وفر  �لأول/دي�شمرب.  كانون  يف  �شخ�شاً   12
ذلك  ومنذ  ميالنو.  يف  �لإيطالية  �ل�شرطة  تقتله  �أن  قبل  عمري 
مماثلة،  بهجمات  للقيام  حم��اولت  ت�شع  �ل�شلطات  �أحبطت  �حل��ني، 
بيانات  وف��ق   ،2019 �لثاين/نوفمرب  ت�شرين  يف  هجومان  بينها 

�ملكتب �لفدر�يل لل�شرطة �جلنائية.
 

جنحت �ل�شرطة �ملاليزية يف �إحباط تخطيطات ل�شن هجمات �إرهابية 
�ل��ق��اع��دة ود�ع�������س، خ���الل �لعام  �ل��ن��ط��اق، خ��ا���ش��ة بتنظيمي  و����ش��ع��ة 
نائب  عن  /برناما/  �ملاليزية  �لوطنية  �لأنباء  وكالة  ونقلت  �ملا�شي. 
مدير وحدة مكافحة �لإرهاب، ت�شيوجن كوون كوك، قوله �إن �ل�شرطة 
�أج��ان��ب(، على ذمة  �ثنان و8  �أ�شخا�س )وه��م ماليزيان   10 �أوقفت 
�لقاعدة  تنظيمي  يف  �أع�����ش��اء  ه��م  �ملعتقلني  �أن  و�أ���ش��اف  �لتحقيق. 
ت�شيوجن  وق��ال  ماليزيا.  يف  خلية  تاأ�شي�س  يعتزمون  وكانو�  ود�ع�س، 
ك��وون ك��وك لل�شحفيني �أم�����س �لث��ن��ني، �إن��ه “ مت - م��ن خ��الل تلك 
�لعمليات - تبادل �ملعلومات مع وكالت ��شتخبار�ت �أجنبية، ما �أدى �إىل 
�إحباط هجمات و��شعة �لنطاق خططت لها تلك �جلماعات«. و�أو�شح 
�أن �لوحدة جنحت يف �عتقال 72 م�شتبهاً بهم، بينهم 26 ماليزيا، 

لال�شتباه يف تورطهم يف �أن�شطة �إرهابية خالل �لعام �ملا�شي.

�لأمريكي  “�لرئي�س  �إن  �ل��ث��الث��اء،  �أم�����س  مطلعة،  م�����ش��ادر  ق��ال��ت 
يف  وذل��ك  �ملقبل  �ل�شهر  للهند  بزيارة  �لقيام  يبحث  تر�مب،  دونالد 
�ملن�شب  �لعامل منذ توليه  زي��ارة له لأكرب دولة دميقر�طية يف  �أول 
قبل ثالث �شنو�ت«. وكان رئي�س وزر�ء �لهند ناريندر� مودي، �لذي 
ي�شعى لعالقات وثيقة مع و��شنطن، قد دعا تر�مب حل�شور �لعر�س 
)ي��وم �جلمهورية( يف وقت لحق من  يقام مبنا�شبة  �ل��ذي  �ل�شنوي 
�ل�شهر �جلاري لكن �مل�شوؤولني �لأمريكيني قالو� �إن “ذلك يتعار�س 
�أمام  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  �شيلقيه  �ل���ذي  ح��ال��ة �لحت���اد  خ��ط��اب  م��ع 
للقيام  له  مفتوحة  دع��وة  “هناك  �مل�شادر:  �أح��د  وق��ال  �لكونغر�س«. 
�إن  �آخ��ر  وق��ال م�شدر  �مل��وع��د«.  لتحديد  يعمالن  �جلانبان  ب��زي��ارة. 
“تر�مب قد ي�شافر �إىل �لهند يف �لن�شف �لثاين من فرب�ير)�شباط( 
ورمبا يزور مدينة �أخرى بجانب �لعا�شمة �لهندية. ومل يكن لدى 

وز�رة �خلارجية �لهندية تعليق فوري على �لزيارة �ملزمعة.

نار يف �شاحية  �إط��الق  �أمني �شود�ين مطلع �شماع دوي  �أك��د م�شدر 
ك���اف���وري ب��ولي��ة �خل���رط���وم ق���رب ه��ي��ئ��ة �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��اب��ع��ة جلهاز 

�ملخابر�ت �شباح �أم�س �لثالثاء.
�شهدت  “�ملنطقة  �إن  �لقول  �مل�شدر  عن  نيوز”  “باج  وكالة  ونقلت 
�إغ���الق���اً ل��ل��ط��رق �مل���ج���اورة مل��ب��اين ه��ي��ئ��ة �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��اب��ع��ة جلهاز 

�ملخابر�ت«.
وك�شف �مل�شدر �أن قوة تابعة لهيئة �لعمليات بقطاع كافوري �أطلقت 
�أعرية نارية و�أغلقت �لطرق �ملجاورة ملباين �لقطاع ب�شبب تذمر �أفر�د 

من هيئة �لعمليات من قيمة حقوقهم �ملالية بعد هيكلة �لهيئة.
و�لذين  �لأبي�س  بقطاع  �لهيئة  من�شوبي  تذمر  �إىل  �مل�شدر  و�أ���ش��ار 
رف�شو� ��شتالم حقوقهم �ملالية باعتبار �أن �حلقوق غري جمزية لهم، 

كما قامو� بحب�س �للجنة �ملخت�شة.

عوا�صم

برلني

كواالملبور

وا�شنطن

اخلرطوم

�شيوؤول: الوقت ي�شيق لتفاق 
وا�شنطن وبيونغ يانغ 

 •• �صيول-اأ ف ب

حذر رئي�س كوريا �جلنوبية مون جاي-�أن �أم�س من �أن �لوقت ي�شيق �أمام 
و��شنطن وبيونغ يانغ للتو�شل �ىل �تفاق حول نزع �ل�شلحة �لنووية لكوريا 
�ل�شمالية. لطاملا دعا �لرئي�س �لكوري �جلنوبي �لذي قام برعاية �ملحادثات 
بني �لطرفني، �ىل �حلو�ر مع بيونغ يانغ و��شتخدم �للعاب �لوملبية �ل�شتوية 
�لتاريخية بني  �لقمة  مع  ذروت��ه  بلغ  دبلوما�شي  تقارب  لبناء   2018 عام 
�لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ �ون و�لرئي�س �لمريكي دونالد تر�مب 
يف �شنغافورة. لكن �ملفاو�شات و�شلت �ىل طريق م�شدود منذ �نهيار �لقمة 
�لثانية يف هانوي �ل�شنة �ملا�شية ب�شبب م�شاألة تخفيف �لعقوبات وما ميكن 
يانغ منذ ذلك �حلني  بيونغ  و�نهت  �ملقابل.  �ل�شمالية يف  �ن تقدمه كوريا 
وقالت  للقار�ت،  �لعابرة  �لبال�شتية  و�ل�شو�ريخ  �لنووية  �لتجارب  جتميد 
بالكامل.  �ول  مطالبها  و��شنطن  لبت  �ذ�  �ل  �ملحادثات  �ىل  تعود  لن  �إنها 
“لي�س لديها �أي �شيء  �أي�شا �لتعاون مع كوريا �جلنوبية قائلة �ن  وعلقت 
مبنا�شبة  �ل�شنوي  �ل�شحايف  موؤمتره  يف  م��ون  و�أق��ر  �شيول.  مع  لتبحثه” 
م�شيفا “مبا �ن  ر�أ�س �ل�شنة “من �لو��شح �ن هناك توقف يف �ملحادثات”، 
�لتوقف �ملطول للحو�ر ميكن �ن يعيد �لو�شع �ىل �لور�ء، فانه لي�س مرغوبا 
به«. و�أ�شاف �نه “لي�س لدى �لطرفني �لكثري من �لوقت �أمامهما«. وتابع 
على  �ل�شهل  من  يكون  ل  فقد  بالكامل،  �لرئا�شي  �ل�شباق  ينطلق  “حني 
ورغم  �ل�شمالية«.  كوريا  مع  ملحادثات  �لوقت  تكر�س  �ن  �ملتحدة  �لوليات 
توقف �ملحادثات �شدد �لرئي�س �لكوري �جلنوبي على �ن �ملحادثات ل تز�ل 

ممكنة قائال �ن �ل�شمال “يرتك �لباب مفتوحا �مام �حلو�ر«.

ينتظر انتخابات جديدة للخروج من غيبوبته

املجل�س الت�شريعي الفل�شطيني.. ر�شائل ت�شل بال نواب

املناظرة الأخرية للدميوقراطيني الأمريكيني   •• دي موين-اأ ف ب

يتو�جه �ملر�شحون �لدميوقر�طيون �ل�شتة لالنتخابات 
�لرئا�شية �لأمريكية يف مناظرة تلفزيونية هي �لأخرية 
ب�شّدة  �ملرتقبة  �لتمهيدية  �لن��ت��خ��اب��ات  �ن��ط��الق  قبل 

للحزب �لدميوقر�طي يف ولية �أيو�.
�ملناف�شة بني  به  �ل��ذي متيزت  �لتنوع  �لرغم من  وعلى 
ت�شرين  يف  تر�مب  دونالد  هزم  يف  �لر�غبني  �ملر�شحني 

جميع  �أن  �إل  �ل����ث����اين/ن����وف����م����رب، 
�مل��ر���ش��ح��ني �ل���ذي���ن ���ش��ي��ع��ت��ل��ون منرب 

�حلو�ر �لثالثاء، هم من �لبي�س.
ون����دد �ل�����ش��ن��ات��ور ك����وري ب��وك��ر بهذ� 
عن  يرت�جع  �أن  قبل  �لثنني  �ل��و�ق��ع 

تر�شيحه ب�شبب نق�س �ملو�رد �ملالية.
يف  مناق�شتها  تنتظر  ع��دة  مو��شيع 
2،00 ت غ  �ل�����ش��اع��ة  ع��ن��د  �مل��ن��اظ��رة 
ب��ني �ملر�شحني  �أي���و�  يف دي م��وي��ن يف 
نائب  وه��م:  �لرئا�شي  لل�شباق  �ل�شتة 
�لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق جو بايدن، 
حيث  �ل�شتطالعات  يف  حظاً  �لأوف��ر 
بح�شب   28% موؤيديه  ن�شبة  بلغت 
يليه  بوليتيك�س”،  كلري  “ريل  مركز 
�شاندرز  ب���ريين  �مل�����ش��ت��ق��ل  �ل�����ش��ن��ات��ور 
�لتقدمية  �ل�شناتورة  ث��م   ،)20%(
ورئي�س   ،)16%( و�رن  �إل��ي��ز�ب��ي��ث 
ب���ل���دي���ة �����ش����اوث ب���ن���د �ل�������ش���اب���ق بيت 
�ل�شناتورة   ،)7،5%( بوتيدجيدج 
ك��ل��وب��و���ش��ار )3%(،  �مل��ع��ت��دل��ة �مي���ي 

يف  �لفل�شطينيني  م�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  مب��و�ف��ق��ة 
�لقد�س فيها، �نتخابا وتر�شحا. بينما جتاهلت �إ�شر�ئيل 
�لرد على طلب �ل�شلطة �لفل�شطينية �إجر�ء �لنتخابات 

يف �لقد�س.
و�شارك �لفل�شطينيون يف �لقد�س �لذين يحملون �لهوية 
�لعام  يف  ج��رت  فل�شطينية  �نتخابات  �أول  يف  �ملقد�شية 
 .2006 1996، وكذلك يف �لنتخابات �لأخ��رية عام 
كما �شاركو� يف �لنتخابات �لرئا�شية يف 2005 �لتي فاز 

بها �لرئي�س عبا�س.
ثم   1967 ع��ام  �ل�شرقية  �ل��ق��د���س  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  و�ح��ت��ل��ت 
���ش��ّم��ت��ه��ا يف خ��ط��وة مل ي��ع��رتف ب��ه��ا �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل. 
�ملوحدة،  عا�شمتها  بكاملها  �لقد�س  �إ�شر�ئيل  وتعترب 
�ل�شرقية  �لقد�س  �إع��الن  �لفل�شطينيون  يريد  حني  يف 
ع��ا���ش��م��ة ل��دول��ت��ه��م �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. وج����اء �لإع������الن عن 
بالقد�س  �لأمريكية  �لإد�رة  �ع��رت�ف  عقب  �لنتخابات 
�ملدينة  �إىل  �شفارتها  ونقل  لإ�شر�ئيل  عا�شمة  كاملة 

�ملتنازع عليها يف خطوة �أثارت �ل�شارع �لفل�شطيني.

•• رام اهلل-اأ ف ب

نو�ب  بريد  �شناديق  يف  لف��ت  ب�شكل  �لر�شائل  تتكد�س 
�لرئي�شي  م��ق��ره  يف  �لفل�شطيني  �لت�شريعي  �ملجل�س 
لكنها  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�شفة  يف  �هلل  ر�م  مدينة  يف 
طويلة...  �شنو�ت  منذ  ويفتحها  ي��اأخ��ذه��ا  م��ن  جت��د  ل 
فاملجل�س حملول وينتظر �نتخابات جديدة للخروج من 

غيبوبته.
�لفل�شطيني  �لت�شريعي  �نتخابات للمجل�س  �آخر  وجرت 
ب�غالبية  حينها  حما�س  ف���ازت  وق��د   ،2006 �ل��ع��ام  يف 
 2007 �لت�شريعي يف  �ملجل�س  �أعمال  �ملقاعد. وتوقفت 
على �إثر �شيطرة حركة حما�س على قطاع غزة، ون�شوب 
خالفات حادة بني نو�ب حركتي فتح وحما�س يف �ملجل�س. 
و�أعلن �لرئي�س �لفل�شطيني �أو�خر �لعام 2018 ر�شميا 
ح��ل �مل��ج��ل�����س و�ل���دع���وة �إىل �ن��ت��خ��اب��ات ب��رمل��ان��ي��ة خالل 
�أ���ش��ه��ر، ل��ك��ن مل ي��ت��م ح��ت��ى �لآن حت��دي��د موعد  ث��الث��ة 

لالنتخابات.
وميكن للمارة �أمام مبنى �ملجل�س �ملكون من �أربع طبقات 
�أح��د �شو�رع ر�م �هلل �حليوية روؤي��ة �شرطي  و�ل��و�ق��ع يف 
�ملربوط  �ل��ب��اب  ق��رب  يقف  �ملقر  حماية  لتاأمني  م�شلح 

ب�شل�شلة حديدية وقفل.
مالحظة  ميكن  حيث  �ل��د�خ��ل  يف  �ل�شورة  تختلف  ول 
م��دخ��ل قاعة  �ملك�شور عند  و�ل��زج��اج  و�ل��غ��ب��ار  �لأو���ش��اخ 
�لجتماعات �لعامة للمجل�س �لتي مل تفتح �أبو�بها ومل 

تعقد فيها �أي �جتماعات منذ �شنو�ت.
وخ���الل ف��رتة �ل�����ش��ب��اح، ل ت��وج��د يف م��وق��ف �ل�شيار�ت 
�لع�شر�ت،  �شوى  �ل�شيار�ت،  مئات  ل�شتقبال  �أع��د  �ل��ذي 

فيما يبدو مقر �ملوؤ�ش�شة وكاأنه مهجور.
يف مكاتب �لنو�ب، يو��شل �أحدهم �إي�شال �لر�شائل �لتي 

مل ي�شتلمها �لبع�س منذ �شنو�ت.
�إل  ي�شهد  ومل   ،2004 يف  �مل��ج��ل�����س  م��ق��ر  ت��د���ش��ني  مت 

�نتخابات وحيدة يف �لعام 2006.
�لأ�شا�شية،  مهامهم  ممار�شتهم  ع��دم  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�لفل�شطيني  �لت�شريعي  �ملجل�س  يف  نائب  كل  يتقا�شى 
ر�تبا قدره حو�ىل ثالثة �آلف دولر، علما �أن �لرئي�س 
عبا�س قطع رو�تب �لنو�ب �ملح�شوبني على حركة حما�س 

�ملوظفني  غالبية  رو�ت���ب  قطع  كما  �ملجل�س.  ح��ل  بعد 
�لعاملني يف �ملجل�س يف قطاع غزة �لذين مت �حت�شابهم 

على حركة حما�س.
�ل��ع��ام��ة للمجل�س  وت�����ش��ري ر���ش��ا ق���و�����س م���ن �لأم����ان����ة 
�لت�شريعي حيث تعمل فيه منذ �أكث من ع�شرين عاما 
موظفي  كباقي  رو�ت��ب��ه��م  يتقا�شون  �ملوظفني  �أن  �إىل 

�لقطاع �لعام وح�شب �ل�شلم �لوظيفي �ملتعارف عليه.
120 م��وظ��ف��ا ينح�شر  �مل��وظ��ف��ني ح��ال��ي��ا  وي��ب��ل��غ ع���دد 
�أروقة  يف  �ملجتمعية  �لأن�شطة  بع�س  تنظيم  يف  عملهم 
�مل��ج��ل�����س. وب����ني ه����ذه �لأن�����ش��ط��ة ع��ق��د ح��ل��ق��ات نقا�س 
ملو�طنني  م�شاعدة  وتقدمي  مد�ر�س  طلبة  و��شت�شافة 

يق�شدون �ملقر.
ويقول مدير عام �للجان �لربملانية يف �ملجل�س �أحمد �أبو 
دية “منذ توقف عمل �ملجل�س يف 2007، نعمل د�خل 

�ملجل�س من خالل �للجان لكن بوترية متفاوتة«.
�ل�شلطة  رئي�س  �لت�شريعي  �ملجل�س  �أعمال  تعطل  ومنح 
�لقو�نني،  تاأخذ �شفة  �إ�شد�ر قر�ر�ت  �لفل�شطينية حق 

��شتناد� �ىل �لنظام �لأ�شا�شي �لفل�شطيني �أو �لد�شتور.
�ل�شادرة  �ل��ق��و�ن��ني  ت��غ��ي��ري  ي��ت��م  ل��ل��د���ش��ت��ور، ل  ووف���ق���ا 
بقر�ر�ت عن رئي�س �ل�شلطة �لفل�شطينية �إل بقر�ر من 

�ملجل�س �لت�شريعي يف �أول جل�شة يعقدها.
 300 نحو  �لرئي�س عبا�س  �إ�شد�ر  �إىل  دية  �أبو  وي�شري 

قر�ر بعد تعطل �ملجل�س �لت�شريعي.
للدميوقر�طية  �ل���ع���رب���ي  �مل���ر����ش���د  م����دي����ر  وي����ق����ول 
�لنظام  ث��غ��ر�ت يف  “هناك  ع���ارف ج��ف��ال  و�لن��ت��خ��اب��ات 
لل�شلطة  ي�شمح   2006 م��ن��ذ  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�لت�شريعية  بامللفات  كامل  ب�شكل  بالتحكم  �لتنفيذية 

وحتى �لق�شائية«.
�أيلول/ �ملتحدة يف  �لأمم  �أم��ام  و�أعلن عبا�س يف خطاب 
�إجر�ء �نتخابات ت�شريعية جديدة،  �شبتمرب عزمه على 
وحظي �لإعالن مبو�فقة جميع �لف�شائل �لفل�شطينية 

على �مل�شاركة يف �لنتخابات.
�شنو�ت. لكن  �أرب��ع  �لنتخابات كل  �أن جتري  ويفرت�س 
�لنق�شامات بني �حلركتني �لفل�شطينيتني �لرئي�شيتني 

حالت دون �إجر�ء �نتخابات جديدة منذ ذلك �لوقت.
�لنتخابات  موعد  حتديد  �لفل�شطيني  �لرئي�س  ورب��ط 

�لتي  �ل��ولي��ات  �أوىل  لأن��ه��ا  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �ل�شباق  يف 
�شتنتخب يف 3 �شباط/فرب�ير.

�شتكون  �مل��ن��اف�����ش��ة  �أن  �ل��ت��اأي��ي��د  ن�����ش��ب  ب��ح�����ش��ب  وي���ب���دو 
بايدن  هم  مر�شحني  �أربعة  بني  كبري  ب�شكل  حم�شورة 

و�شاندرز وبوتيدجيدج وو�رن.

و�مللياريدير توم �شتيري )2%(.
و�شتخيم على �ملناق�شة م�شاألة �لتوتر مع �إير�ن و�لتغري 
وق�شية  �مل�شلح،  �لعنف  مكافحة  ع��ن  ف�شاًل  �مل��ن��اخ��ي، 

�لنظام �ل�شحي.
وقد تكون ولية �أيو� �لريفية و�لقليلة �ل�شكان حا�شمة 

�لإن�شان  حل��ق��وق  �مل�شتقلة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  وي����رى 
“حمفوفا  �إج��ر�ء �لنتخابات قد يكون  �أن  دوي��ك  عمار 

باملخاطر«.
علينا  لذلك  ه�شة،  �شيا�شية  بيئة  يف  “نعي�س  وي�شيف 
�لتعامل مع �لنتخابات بحذر على �جلميع �أن يظهرو� 

�إر�دة �شيا�شية و��شحة لإجناحها«.
�إج����ر�ء �لن��ت��خ��اب��ات ه��ي �لورقة  �أن  وي���رى ح��ق��وق��ي��ون 
�لأخرية �لقادرة على �إنهاء حالة �لنق�شام �لفل�شطيني.

لإعادة  م��دخ��ال  “ت�شكل  �لن��ت��خ��اب��ات  �إن  دوي���ك  وي��ق��ول 
م�شيفا  �لفل�شطيني”،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  ل��ل��ن��ظ��ام  �ل���وح���دة 
للمو�طن يف  ود�شتوري  قانوين  ��شتحقاق  “�لنتخابات 

حقه يف �مل�شاركة �ل�شيا�شية و�ختيار من ميثله«.
“نحن �لآن يف  وي��ق��ول م��دي��ر ع���ام �ل��ل��ج��ان �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�لرئي�س حممود عبا�س بتحديد موعد  �نتظار مر�شوم 
�نتخاب نو�ب جدد، ونرى �أن هناك �إر�دة �شيا�شية قوية 
�أي وق��ت م�شى لإج����ر�ء �لن��ت��خ��اب��ات وعودة  �أك���ث م��ن 

�حلياة �إىل �ملجل�س �لت�شريعي«.

معتمد�ً على ن�شبة تاأييده �جليدة يف ��شتطالعات �لر�أي 
 2019 �لتي تلقتها حملته يف عام  �لعالية  و�لتربعات 
من منا�شريه، خرج بريين �شاندرز يف عطلة نهاية هذ� 

�لأ�شبوع عن حتفظاته �إز�ء مناف�شيه.
بايدن لت�شويته عام  �ملعتدل جو  �شاندرز  و�نتقد فريق 
2002 عندما كان نائباً يف جمل�س �ل�شيوخ ل�شالح منح 

جورج بو�س حق �لتدخل ع�شكرياً يف �لعر�ق.
ث��م �رت��ف��ع م��ن�����ش��وب �ل��ت��وت��ر ب��ني ���ش��ان��درز �ل�شرت�كي 
�للذين حافظا حتى  و�رن  و�إليز�بيث 
�لآن على جبهة موحدة فيما بينهما 

كتقدميني.
�شبكة  يف  مقال  م��ن  �لتوتر  و�نطلق 
“بوليتيكو” يف عطلة نهاية �لأ�شبوع، 
يّدعي �أن فريق حملة �شاندرز �أعطى 
�حلملة  يف  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني  ت��ع��ل��ي��م��ات 
بت�شوير مناف�شته على �أنها مر�شحة 

�لنخبة.
وقالت و�رن رد�ً على �ملقال ل�شحافيني 
“خاب ظني عندما علمت �أن بريين 
حملته  يف  �ملتطوعني  يدفع  �شاندرز 

لت�شويه �شورتي«.
ويف ظ��ل ه���ذ� �ل��ت��وت��ر، ت��ف��ج��ر جدل 
جديد بعد ن�شر مقال يف �شبكة “�شي 
قال  �شاندرز  �أن  �ملقال  و�أك��د  �إن«.  �إن 
�أن  لها  ميكن  �م����ر�أة  ل  �إن  ملناف�شته 
�لنتخابات  يف  تر�مب  دون��ال��د  تهزم 
عام  يف  ل��ه  �أ���ّش��رت  حينما  �لرئا�شية، 

2018 عن نيتها �لرت�شح.

اأنقرة ت�شن حملة اعتقالت جديدة �شد الع�شكريني
•• اأنقرة-رويرتز:

�أمر  �لرتكي  �لدع��اء  �أن  لالأنباء  �لر�شمية  �لأنا�شول  وكالة  ذك��رت 
ب�شبكة  �شالتهم  يف  لال�شتباه  ع�شكرياً   176 على  بالقب�س  �أم�س 
ثالث  قبل  �لفا�شلة  �لنقالب  حماولة  ور�ء  تقف  �إنها  �أنقرة  تقول 

�شنو�ت ون�شف �ل�شنة.
وت�شتهدف حملة �أمنية تركية �مل�شتبه يف �أنهم �أتباع لفتح �هلل غولن 
رجل �لدين �ملقيم يف �لوليات �ملتحدة وذلك منذ حماولة �لنقالب 
يف يوليو )متوز( عام 2016 و�لتي ُقتل فيها نحو 250 �شخ�شاً. 

و�لعمليات �لتي ت�شتهدف �ل�شبكة ما ز�لت روتينية.
يف  لها  �لتن�شيق  ج��رى  �ل�شرطة  عمليات  �أح��دث  �إن  �لوكالة  وقالت 
مدينة �إزمري بغرب �لبالد و��شتهدفت 49 �إقليماً. وقالت �إن �لذين 

يو�جهون �لعتقال منهم 143 برتبة لفتنانت، بينهم 97 ما ز�لو� 
يف �خلدمة، ومنهم 33 برتبة جونيور لفتنانت، بينهم 11 ما ز�لو� 
يف �خلدمة. وتابعت �أن من بني �ل�شادرة بحقهم �أو�مر �عتقال �شتة 

من قائدي طائر�ت �إف-16.
منذ  بن�شلفانيا  يف  �لخ��ت��ي��اري  منفاه  يف  يقيم  �ل���ذي  غ��ول��ن  ون��ف��ى 

1999 �أي �شلة له مبحاولة �لنقالب.
ويف عملية �لتطهري �لتي تلت حماولة �لنقالب، �ُشجن نحو 80 �ألف 
�شخ�س �نتظار�ً ملحاكمتهم و�شدرت قر�ر�ت عزل �أو �إيقاف عن �لعمل 

لنحو 150 �ألفا من �لع�شكريني و�ملوظفني �ملدنيني وغريهم.
و�نتقد حلفاء تركيا �لغربيون وجماعات مد�فعة عن حقوق �لإن�شان 
ملو�جهة  ���ش��روري��ة  باعتبارها  �أن��ق��رة  عنها  د�ف��ع��ت  ح��ني  يف  �حلملة 

�لتحديات �لأمنية.

�مل��غ��ام��رة غري  ه���ذه  م���ن  ن��ع��اين  زل��ن��ا  2011، ول  يف 
�لرو�شي  �خلارجية  وزي��ر  و�أك���د  �لآن«.  �إىل  �لقانونية، 
�أن من �ل�شروري ت�شجيع جميع �لأطر�ف �لليبية على 

�لتفاق، ولي�س ت�شوية �لأمور بالقوة.
�لآن، مبا  �لأوروبيون  يبذلها  �لتي  “كل �جلهود  وقال: 
يف ذلك �لأملان و�لفرن�شيون و�لإيطاليون، و�جلهود �لتي 
و�لإمار�ت  وم�شر  �جلز�ئر  مثل  ليبيا،  ج��ري�ن  يبذلها 
وت��رك��ي��ا وق��ط��ر ورو���ش��ي��ا �لحت��ادي��ة، ن��ري��د �أن جنمعها، 
�لأطر�ف  ونعمل جميعاً يف �جتاه و�حد ون�شجع جميع 
�لليبية على �لتفاق، ولي�س �ل�شتمر�ر يف ت�شوية �لأمور 

بالقوة«.

•• مو�صكو-وكاالت

قال وزير �خلارجية �لرو�شي �شريغي لفروف، �لثالثاء، 
�ل�شورية  �إدل��ب  يف  مو�قعهم  يخ�شرون  “�ملتطرفني  �إن 
و�أو����ش���ح لف�����روف يف موؤمتر  ل��ي��ب��ي��ا«.  �إىل  وي��ن��ت��ق��ل��ون 
�شحايف  مع نظريه �ل�شريالنكي، ح�شب ما ذكرت �شبكة 
�لإلكرتوين،  موقعها  على  �لتلفزيزنية   ”24 “ليبيا 
“دولة يف �لوقت �حلايل يف ليبا، و�ل�شعب  �أنه ل توجد 

�لليبي �شيخ�شر كثري�ً �إذ� تكرر �ل�شيناريو �ل�شوري«.
وَحمل لفروف حلف �شمال �لأطل�شي �لناتو �مل�شوؤولية 
�لليبية  �لدولة  �لناتو  “دمر  قائاًل:  ليبيا،  ت�شهده  عما 

رو�شيا: املتطرفون ينتقلون من �شوريا اإىل ليبيا

الأوروبيون يبا�شرون اآلية لإلزام طهران باحرتام تعهداتها   •• باري�س-اأ ف ب

�لأوروب��ي��ة �لأطر�ف  �ل��دول  با�شرت 
)فرن�شا  �ل������ن������ووي  �لت������ف������اق  يف 
�آل��ي��ة ت�شوية  و�أمل��ان��ي��ا(  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
�لتفاق،  عليها  ي��ن�����ّس  ل��ل��خ��الف��ات 
ب��ه��دف �إل����ز�م ط��ه��ر�ن ب��ال��ع��ودة �إىل 
�ح����رت�م ت��ع��ه��د�ت��ه��ا، وف���ق م��ا �أعلن 
�ل��ث��الث يف  �ل����دول  وزر�ء خ��ارج��ي��ة 

بيان م�شرتك.
�لثالث  “دولنا  �إن  �ل�����وزر�ء  وق���ال 
�إىل  �لهادفة  �حلملة  �إىل  تن�شّم  ل 
مم���ار����ش���ة ����ش���غ���وط ق�������ش���وى على 
عدم  �إىل  ب��ذل��ك  ملمحني  �إير�ن” 
�لعقوبات  �شيا�شة  �تباع  يف  رغبتهم 

�لتي تنتهجها �لوليات �ملتحدة.
ت�شوية  �آل���ي���ة  �إط������الق  ي������وؤدي  وق����د 
باري�س  بها  ه��ددت  �لتي  �خل��الف��ات 
�ملطاف  نهاية  ع��دة، يف  �أ�شابيع  منذ 
�إىل فر�س عقوبات من جانب �لأمم 

�ملتحدة.

ي���ري���دون  ل  �لأوروب������ي������ني  �أن  �إل 
عقوبات  �إىل  �لنتقال”  “ت�شريع 
�إير�ن  على  �شغوط  مم��ار���ش��ة  �إمن���ا 
لإن��ق��اذ �لت��ف��اق �مل��ربم ع��ام 2015 
و�ل�����ذي ي���ح���ّد م���ن ب��رن��ام��ج �إي�����ر�ن 
�ل�����ن�����ووي، ك���م���ا ذك������رت م�������ش���ادر يف 

باري�س.
�لفرن�شي  �خل��ارج��ي��ة  وزر�ء  وق����ال 
�إي��ف لودريان و�لأمل��اين هايكو  جان 
دومينيك  و�ل�����ربي�����ط�����اين  م����ا�����س 
و�لهدف  ح�شنة  بنّية  “نعمل  ر�ب 
�لتفاق  على  �لأ�شا�شي هو �حلفاظ 

�إىل حّل  بالتو�شل  ���ش��ادق  �أم��ل  م��ع 
بو��شطة �حلو�ر  �ملاأزق  للخروج من 
يف  �لبقاء  م��ع  �لبناء،  �لدبلوما�شي 

�إطاره«.
�إي����ر�ن  �إع�����ادة  يف  “ناأمل  و�أ����ش���اف���و� 
لتعهد�تها  �ل��ك��ام��ل  �لح�����رت�م  �إىل 

مبوجب �لتفاق«. ويف �خلام�س من 
كانون �لثاين/يناير، ك�شفت طهر�ن 
و�لأخرية”  �خلام�شة  “�ملرحلة  عن 
بالتخلي  �ل��ق��ا���ش��ي  ب��رن��اجم��ه��ا  م��ن 
ب�شاأن  �ل���دول���ي���ة  �ل���ت���ز�م���ات���ه���ا  ع���ن 
�لنووي، رد�ً على �ن�شحاب �لوليات 
�مل��ت��ح��دة م��ن �لت��ف��اق ع���ام 2008 
�أمريكية  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  و�إع������ادة 

قا�شية تخنق �لقت�شاد �لإير�ين.
و�أك����دت �إي����ر�ن �أن��ه��ا مل ت��ع��د ت�شعر 
باأنها ملزمة �حرت�م �لقيود �ملتعّلقة 
�ملركزي”  �ل���ط���رد  �أج���ه���زة  “بعدد 
�ل����وق����ود  �ن�����ت�����اج  �مل�������ش���ت���خ���دم���ة يف 

�لنووي.
لدينا  “لي�س  �لأوروب����ي����ون  وت���اب���ع 
�ملتخذة  للتد�بري  نظر�ً  �آخ��ر،  خيار 
�إي������ر�ن، ���ش��وى �لتعبري  م��ن ج��ان��ب 
�ل���ي���وم ع���ن خم���اوف���ن���ا ح���ي���ال و�ق���ع 

تعهد�تها  حت�����رتم  ل  �إي���������ر�ن  �أن 
و�للجوء  �ل��ن��ووي  �لت��ف��اق  مبوجب 
�آلية  �إط��ار  يف  �مل�شرتكة  �للجنة  �إىل 

ت�شوية �خلالفات«.
ر�ف�شني  بالن�ّس  مت�شكهم  وك���ررو� 
�لأم���ريك���ي دونالد  �ل��رئ��ي�����س  دع���وة 
تر�مب �إىل �لن�شحاب من �لتفاق. 
�لأوروبية  �ل���دول  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
�لثالث، رو�شيا و�ل�شني هما دولتان 

م�شاركتان يف �لتفاق.
وق��ال��ت باري�س ول��ن��دن وب��رل��ني “ل 
ب����اأن ه���ذ� �لتفاق  ن����ز�ل م��ق��ت��ن��ع��ني 
�لتاريخي وم�شاهمته يف جمال منع 
�نت�شار �لأ�شلحة، يخدمان م�شاحلنا 
�لنظام  وي��ع��زز�ن  �مل�شرتكة  �لأمنية 

�لدويل �ملبني على قو�عد«.
و�أع����رب �لأوروب���ي���ون ع��ن خ�شيتهم 
من �أل يوؤدي ف�س �لتفاق بالكامل 
�نت�شار  “�أزمة  �إ���ش��اف��ة  �إىل  ���ش��وى 
�لذي  �لت�شعيد  على  نووية  �أ�شلحة 

يهدد �ملنطقة باأ�شرها«.



األربعاء    15   يناير   2020  م   -   العـدد  12832  
Wednesday   15   January   2020  -  Issue No   12832

14

عربي ودويل

بتعزيز جهودهم �لع�شكرية يف �ل�شرق �لأو�شط. و�عترب جون�شون 
�أن “من وجهة �لنظر �لأمريكية، �إنه �تفاق غري كامل، تنتهي 
مّدته، وفاو�س ب�شاأنه �لرئي�س )�ل�شابق بار�ك( �أوباما«. و�عترب 
جون�شون �أنه “�إذ� تخّلينا عن هذ� �لتفاق، يلزمنا )�تفاق �آخر( 
�لتخّل�س منه، فلن�شتبدله  “�إذ� كان علينا  �أن  م�شيفاً  جديد” 

باتفاق تر�مب«.
�شليماين  قا�شم  �لإي����ر�ين  �جل���ر�ل  �غتيال  م��ن  يومني  وبعد 
يف �لثالث من كانون �لثاين/يناير يف غارة �أمريكية يف بغد�د، 
�لأمر �لذي رفع م�شتوى �لتوتر بني طهر�ن وو��شنطن، �أكدت 
�ملتعّلقة  �لقيود  باأنها ملزمة �ح��رت�م  �أنها مل تعد ت�شعر  �إي��ر�ن 
�لوقود  �ن��ت��اج  يف  �مل�شتخدمة  �ملركزي”  �ل��ط��رد  �أج��ه��زة  “بعدد 

�لنووي.

تدريبات للجي�س اجلزائري على احلدود مع ليبيا 
•• اجلزائر-وكاالت

�أعلن �جلي�س �جلز�ئري تنفيذ متارين ع�شكرية بالذخرية �حلية، �أم�س، يف 
منطقة �إن �أمنا�س، بالقرب من �حلدود مع ليبيا.

و�شي�شرف على هذه �لتمارين �ل�شخمة، قائد �جلي�س �جلز�ئري بالنيابة 
�أحد   ،41 �ملدرع  �للو�ء  ��شتعاد�د�ت  على  للوقوف  �شنقريحة،  �شعيد  �للو�ء 

�أكرب �ألوية �جلي�س �جلز�ئري، ح�شب “وكالة نوفا” �لإيطالية لالأنباء. 
ومن جهة �أخرى بد�أ �للو�ء �شعيد �شنڤريحة �ليوم، زيارة عمل وتفتي�س �إىل 

وحد�ت �لناحية �لع�شكرية �لر�بعة بورقلة.
وكان �ملجل�س �لأعلى لالأمن �جلز�ئري، �أعلن يف 26 دي�شمرب)كانون �لأول( 
ليبيا،  �لتد�بري حلماية �حل��دود �جلز�ئرية مع  “�تخاذ جملة من  �ملا�شي 
�أردوغان،  رج��ب  طيب  �لرتكي  �لرئي�س  �إع��الن  من  �شاعات  بعد  ومايل”، 

قر�ره �إر�شال قو�ت �إىل ليبيا بطلب من حكومة �لوفاق �لليبية.

�لتفاق، حتاول  2018 من  �ملتحدة يف  �لوليات  ومنذ خروج 
بريطانيا وفرن�شا و�أملانيا -- �لدول �لثالث �لأطر�ف يف �لتفاق 
�إىل جانب �ل�شني ورو�شيا -- �إنقاذ �لن�ّس �لذي و�فقت مبوجبه 
تدريجي  رفع  �لنووي مقابل  برناجمها  �حل��ّد من  �إي��ر�ن على 
ل��ل��ع��ق��وب��ات �ل��دول��ي��ة ع��ن��ه��ا. وب��ا���ش��رت ل��ن��دن وب��اري�����س وبرلني 
�لتفاق  يف  عليها  �ملن�شو�س  �خل��الق��ات  ت�شوية  �آلية  �لثالثاء 

بهدف �إلز�م طهر�ن على �لعودة �إىل �حرت�م تعهد�تها.
بالتفاق  بتم�شكها  �ل��ث��الث  �ل���دول  ذّك���رت  م�شرتك،  ب��ي��ان  ويف 
وعرّبت عن معار�شتها “للحملة �لهادفة �إىل ممار�شة �شغوط 
�تباع  يف  رغبتها  عدم  �إىل  بذلك  ملمحًة  �إير�ن”  على  ق�شوى 
�شيا�شة �لعقوبات �لتي تنتهجها �لوليات �ملتحدة. ودعا تر�مب 
موؤخر�ً �لأوروبيني �إىل �خلروج بدورهم من �لتفاق. ويطالبهم 

•• لندن-اأ ف ب

عن  �أم�س  جون�شون  بوري�س  �لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أع��رب 
بن�ّس   2015 عام  �ملربم  �لنووي  �لتفاق  ��شتعد�ده ل�شتبد�ل 
معترب�ً  تر�مب،  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  يريده  جديد  �آخر 
خمالفاً  يبدو  ت�شريح  يف  ممتاز”،  “مفاو�س  �لأخ��ري  ه��ذ�  �أن 
“بي  ل�شبكة  جون�شون  وق���ال  �لربيطانية.  �خل��ارج��ي��ة  مل��وق��ف 
معاً  لنعمل  مم��ت��از  م��ف��او���س  ت��ر�م��ب  “�لرئي�س  �إن  �شي”  ب��ي 
م�شري�ً  تر�مب”  باتفاق  �لنووي(  )�لتفاق  ��شتبد�ل  �أجل  من 
وتبدو  قدماً«.  للم�شي  جديدة  “طريقة  �شيكون  ذلك  �أن  �إىل 
وز�رة  جانب  من  �ملبذولة  للجهود  خمالفة  �لت�شريحات  ه��ذه 

�خلارجية �لربيطانية �لتي توؤكد مت�ّشكها بالتفاق.

جون�شون م�شتعّد ل�شتبدال التفاق النووي باآخر 

•• لندن-وكاالت

�إط����ار م��ت��اب��ع��ة ت��د�ع��ي��ات مقتل  يف 
�جلر�ل �لإير�ين قا�شم �شليماين، 
ت�����ش��ول��وف، مر��شل  م��ارت��ن  �أ����ش���ار 
�لربيطانية  “غارديان”  �شحيفة 
�أن  �إىل  �لأو��������ش�������ط،  �ل���������ش����رق  يف 
�لغتيال قاد �إىل هدوء غريب بدل 

�ل�شطر�ب �ملتوقع. 
�شليماين  ���ش��ي��ارة  ك���ان���ت  م���ا  ف��ف��ي 
�مل��ح��ط��م��ة حت������رتق، �ن��ت��ع�����ش��ت يف 
�ل�������ش���رق �لأو������ش�����ط ت���وق���ع���ات ب����اأن 
وغ�شب  فو�شى  �إىل  مقتله  ي��ق��ود 
�حتمال  �إىل  وح��ت��ى  و�����ش���ط���ر�ب، 
ن�����ش��وب ح���رب. و�ت��ف��ق م��ن عار�س 
قتله ومن هلل له، على �أن �لأ�شياء 
عليه  ك��ان��ت  كما  مطلقاً  تبقى  ل��ن 

من قبل.

توقعات خاطئة
�غتيال  �أب������رز  م���ن  �أ����ش���ب���وع  وب���ع���د 
ذلك  لز�ل  �حل���دي���ث،  �ل��ع�����ش��ر  يف 
حتاول  منطقة  يف  ���ش��اري��اً  �ل��ق��ول 
كاتب  لكن  �لعملية.  �آث��ار  جمابهة 
ُت�شبب فو�شى  �أنها مل  يرى  �ملقال 
هناك  ك��ان  و�إذ�  ك��ث��ريون.  توقعها 
�شيء موؤكد، فهو ما ت�شهده معاقل 
�جل�����ر�ل �لإي�������ر�ين �ل�����ذي حظي 
بنفوذ ��شتثنائي، من هدوٍء غريٍب 

من نوعه. 
جبهته  ت�شهد  �آخ����ر،  ج��ان��ب  وم���ن 
ب�شبب  ل��ي�����س  غ��ل��ي��ان��اً،  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
طائرة  �إ�شقاط  ب�شبب  ب��ل  مقتله، 
ر�كباً،   176 تنقل  كانت  �أوكر�نية 

يف �لذعر �لذي تال �حلادث. 

�لعرت�ف �لإير�ين
وي�شري كاتب �ملقال �إىل تقبل �لعامل 
�لثوري  �حل��ر���س  �ع����رت�ف  ن�شبياً 

•• وا�صنطن-وكاالت

كتب كولوم لين�س، وكيت جون�شون، 
وم��اي��ك��ل ه��ري���س �ل�����ش��ح��اف��ي��ون يف 
بولي�شي  “فورين”  جملة  م��وق��ع 
�لنظام  ح��م��ل��ة  �أن  �لأم���ري���ك���ي���ة، 
�شحية  نف�شه  لت�شوير  �لإي����ر�ين 
�غتيال  ع���ق���ب  �أم���ري���ك���ي  ع�������دو�ن 
قائد فيلق �لقد�س �جلر�ل قا�شم 
�شليماين، حتولت �إىل حملة كارثية 
�لد�خل  يف  �لعامة  �ل��ع��الق��ات  م��ن 
�لذي  �لوقت  �لعامل، يف  �أنحاء  ويف 
�شد  �مل��ح��ت��ج��ني  �آلف  ف���ي���ه  ن�����زل 
معربني  �ل�����ش��و�رع،  �إىل  �حل��ك��وم��ة 

عن غ�شبهم من كذبها. 
ف��ب��ع��د ث���الث���ة �أي������ام م���ن �لإن����ك����ار، 
عن  بامل�شوؤولية  ط��ه��ر�ن  �ع��رتف��ت 
�إط����الق ���ش��اروخ �أر�����س ج��و �أ�شاب 
طائرة �شركة �أوكر�نية قرب مطار 
طهر�ن �لدويل، ما ت�شبب يف مقتل 
�إير�نيون،  بينهم  �شخ�شاً،   176

وكنديون، و�أملان، و�شويديون.
و�أت���ى �لع����رت�ف �لي����ر�ين بعدما 
�أثار  �أوك��ر�ن��ي��ون على  ع��ث خ��رب�ء 
����ش���اروخ مم���زوج���ة ب���احل���ط���ام، ما 
قو�س �إنكار �مل�شوؤولني �لإير�نيني، 
�أقرو� باأن خطاأً ح�شل، لأن  �لذين 
�ل����دف����اع �جل�����وي كانت  م��ن��ظ��وم��ة 
عقب  ق�������ش���وى  ت����اأه����ب  ح����ال����ة  يف 
�لنتقامية  �ل�شاروخية  �ل�شربة 
�ل��ع��ر�ق ينت�شر  ق��اع��دت��ني يف  ���ش��د 
و�أ�شار  �أمريكيون       فيهما جنود 

عن  عنا�شره  باإ�شقاط  �لإي����ر�ين، 
�لركاب.  ط���ائ���رة  �خل���ط���اأ،  ط��ري��ق 
�أ�شبوع  ذل��ك �لع����رت�ف، يف  وج���اء 
من �خلوف، و�لأمل، و�لتفجع على 
رو�شي  لنفي  ومناق�شاً  ج��رى،  م��ا 
متو��شل لإ�شقاط طائرة ماليزية، 

منذ خم�شة �أعو�م. 
�جلبهة  ع���ل���ى  ي����ج����ري  م�����ا  ل���ك���ن 
�إذ  �ل���د�خ���ل���ي���ة خم���ت���ل���ف مت�����ام�����اً، 
�حلر�س  �إق�������ر�ر  ك���ث���ري�ً  ي��ن��ف��ع  مل 
�إ�شقاط  يف  �لفادح  باخلطاأ  �لثوري 
جموع  ت���دف���ق  و�أدى  �ل����ط����ائ����رة. 
�إىل  �شليماين،  ت�شييع  بعد  حزينة 
حالة من �لتعبئة و�لإرباك للنظام 

�لإير�ين. 
�شو�ريخ  �إي����ر�ن  �أط��ل��ق��ت  �أن  وب��ع��د 
�لعر�ق  �أم��ري��ك��ي��ة يف  ق��و�ع��د  ع��ل��ى 
عمد�ً،  رمب����ا  �أه���د�ف���ه���ا،  �أخ����ط����اأت 
هدفاً  �أ�����ش����اب  �����ش����اروخ  وب�����ش��ب��ب 
�لثوري،  �حل��ر���س  �أ�شبح  باخلطاأ، 

�لتربير  �شوء  �أن  �إىل  �ل�شحافيون 
�لإي������ر�ين، �أ���ش��ع��ل ت��ظ��اه��ر�ت �شد 
طهر�ن، و�شارع �لرئي�س �لأمريكي 
دون���ال���د ت��ر�م��ب �ل����ذي �أم����ر بقتل 
يناير)كانون   3 يف  ���ش��ل��ي��م��اين 
ت�شجيع  �إىل  �جل�������اري،  �ل����ث����اين( 
من  طهر�ن  وحتذير  �ملتظاهرين، 
بعناية  ت���ر�م���ب  و�أط���ل���ق  ق��م��ع��ه��م. 
ب��ال��ف��ار���ش��ي��ة �شباح  ت��غ��ري��دة دع���م 
�إىل  �ل�شحافيون  ول��ف��ت  �لأح�����د.  
يرون  �مل��ر�ق��ب��ني،  بع�س  بع�س  �أن 
�أن �لحتجاجات �لعفوية يف عطلة 
ت�شكل  �مل���ا����ش���ي،  �لأ����ش���ب���وع  ن��ه��اي��ة 
حت��دي��اً ق��ات��اًل حل��ك��ام �إي����ر�ن، رغم 
�أن �لنظام جنح بال رحمة يف �شحق 

مثل هذه �لتظاهر�ت يف �ملا�شي. 

تغيري النظام
�ل�����ش��اب��ق لالأمن  �مل�����ش��ت�����ش��ار  وغ����رد 
بولتون،   ج��ون  �لأمريكي  �لقومي 
يف  ي���ل���وح  ل��ل��ن��ظ��ام  “تغيري�ً  ب������اأن 
�لأف��ق«.  ومعلوم �ن بولتون لطاملا 
�لإير�ين.  �لنظام  ��شقاط  �إىل  دعا 
ل�شيا�شات  �إن  ق��ال��و�  �آخ��ري��ن  ل��ك��ن 
لفر�شة  �إي����ر�ن،  م��ع  ت��ر�م��ب  �إد�رة 
�شئيلة لو�شع حد للنظام �لإير�ين 

�مل�شتمر منذ 40 عاماً. 
���ش��وؤون �ل�شرق  وي��ق��ول �خل��ب��ري يف 
�خلليج  دول  م��ع��ه��د  يف  �لأو�����ش����ط 
�لعربي ح�شني �إبي�س: “لن يحدث 
�أن �لتظاهر�ت  �إىل  م�شري�ً  ذلك”، 
ت��ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى ج���ان���ب و�ح�����د من 

يو�جه  �ل��ب��الد،  يف  موؤ�ش�شة  �أق���وى 
�لذل و�ملهانة د�خل �إير�ن. 

�سدمة عميقة
وجدت  د�م��غ��ة،  �أدل���ة  مو�جهة  ويف 
�لقيادة �لإير�نية �أنها �شتخ�شر �أقل 
�لطائرة  باإ�شقاط  �عرت�فها  عند 
باخلطاأ، و�أنها رمبا حتقق مكا�شب 
عندما يتال�شى غ�شب مو�طنيها. 
�لثوري  ت��ع��ري�����س �حل��ر���س  ول��ك��ن 
مل��ث��ل ت��ل��ك �ل�����ش��خ��ري��ة ل��ي�����س �أم����ر�ً 
���ش��ه��اًل، خ��ا���ش��ًة ب��ع��د م��ق��ت��ل رجل 
د�خلياً،  ُيهزم  ل  �أن��ه  �عترب  لطاملا 

ول مي�س خارجياً. 
�ملفاجئ  ���ش��ل��ي��م��اين  م����وت  و���ش��ك��ل 
منه  خ������اف������و�  ل����ل����ذي����ن  �����ش����دم����ة 
و�ح���رتم���وه ط��ي��ل��ة ع�����ش��ري��ن عاماً 
وفر�س  �مل���ن���ط���ق���ة،  وج�����ه  ع���ن���دم���ا 
�إير�ن  �إر�دت��ه عليها، وقدم م�شالح 
يو�جه  �أن  دون  غ��ريه��ا  على  فيها 

�مل��ج��ت��م��ع �لإي�������ر�ين. وي�����ش��ي��ف �أن 
�لتي  �لأق�������ش���ى  �ل�����ش��غ��ط  ح��م��ل��ة 
�أك��ث من  ت��ر�م��ب، حققت  �أطلقها 
�لأذى  �إحل��اق  �شعيد  على  �ملنتظر 
�لقت�شادي بالنظام، لكن ل توجد 
يف �ل���ت���اري���خ ����ش���وى من�����اذج ن�����ادرة، 
دون  �خلارجي،  �ل�شغط  فيها  �أدى 
تدخل ع�شكري، �إىل ��شقاط نظام. 
لحظ  م����ا  ح�����ش��ب  �مل����ا�����ش����ي،  ويف 
�إىل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  �أدت ه���ذه  �إي��ب�����س، 
فيديل  مثل  زع��م��اء  قب�شة  تعزيز 
�أون  جونغ  وكيم  كوبا،  يف  كا�شرتو 

جميع  جت�����ش��دت  وق���د  ع���ق���اب.  �أي 
ط���م���وح���ات �إي�������ر�ن يف �مل��ن��ط��ق��ة يف 
ن��ف��وذ مل  �شخ�س رج���ل و�ح����د، ذو 
رف�س  على  قليلون  ���ش��وى  ي��ت��ج��ر�أ 
�أن  موؤكد،  �عتقاد  و�شرى  �أو�م���ره. 
نهايته �لعنيفة �شتقود �إىل فو�شى 

و�شغب.
  

هدوء
ول������ك������ن، م������ع دف��������ن ����ش���ل���ي���م���اين، 
ت���ر�ج���ع���ت �إي����������ر�ن، وم�����ع �إط�����الق 
ومو�جهتها  ���ش��و�ري��خ��ه  ج��ي�����ش��ه��ا 
حل  وخارجها،  �لبالد  د�خ��ل  خزياً 
غ��ري��ب. و���ش��م��ت وكالوؤها  ���ش��ك��ون 
�لأقوياء بعدما �شرى �عتقاد باأنهم 

�شي�شكلون ذروة ردها. 
كانو�  �لذين  خ�شومها  و��شرتخى 
�ل�شاعات  م��ن��ذ  ت����اأه����ب،  ح���ال���ة  يف 
يف  �جل����وي����ة  �ل����غ����ارة  ب���ع���د  �لأوىل 
�لثاين(  يناير)كانون   3 بغد�د، يف 

يف كوريا �ل�شمالية. 
�ملفاجئ  �لتفجر  �أن  �مل��ق��ال  وي���رى 
نهاية  عطلة  يف  �ل�شعبي  للغ�شب 
�لأ�����ش����ب����وع، ي��ت��ن��اق�����س ب���ق���وة مع 
�ل��ت��ي ظهر�ت  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���وح���دة 
ل�شليماين،  �أم��ري��ك��ا  �غتيال  عقب 
�لإير�نيني  م��الي��ني  ���ش��ارك  �ل���ذي 
هتف  وب����امل����ق����ارن����ة،  ت�����ش��ي��ي��ع��ه.  يف 
م��ت��ظ��اه��رون يف ج��ام��ع��ات ع���دة يف 
“�شليماين  �لأ���ش��ب��وع  نهاية  عطلة 
و”�ملوت  خائن”  و�ل��ق��ائ��د  ق��ات��ل، 
�ملر�شد  �إىل  �إ�شارة  يف  للديكتاتور” 

�أخذ خ�شوم  �جل��اري. و�شرعان ما 
على  ي��ع��ت��ادون  �ل�شيا�شيون  �إي����ر�ن 
�حلياة  يف غياب رجل قوي لطاملا 

وقف يف طريقهم. 
�هلل،  ح�����زب  ي���ج���ري  ل���ب���ن���ان،  ويف 
�إير�ن  م�شروع  لت�شدير  ذر�ع  �أب��رز 
ر�عيه  تقييماً خل�شارته  �خلارجي، 
ح�شن  زعيمه،  و�أ�شبح  �لرئي�شي. 
ن�شر �هلل، �أكث �شعفاً من �أي وقت 
حم�شن  �أن��ه  �عترب  بعدما  م�شى، 
�إعادة  �حتمال  مع  �شليماين،  مثل 
در�����ش���ة �مل���وق���ف �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي باأن 
����ش��ت��ه��د�ف��ه خ�����ارج ن���ط���اق �حل���رب 

يعترب �أمر�ً �شديد �خلطورة. 
و�أ����ش���ب���ح���ت ل��رتك��ي��ا ح���ري���ة �أك���رب 
�شمن  ���ش��وري��ا  ���ش��م��ال  يف  للتحرك 
م��ن��ط��ق��ة �لأك������ر�د �ل���ذي���ن وج���دت، 
�شعوبة  �لأخ��������رية،  �ل�������ش���ن���و�ت  يف 
يف �ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �رت��ب��اط��ات��ه��م مع 

�إير�ن.

و�ساية
�أم��ا يف �ل��ع��ر�ق، �ل��ذي رمب��ا خ�شع 
�أي  م��ن  �أك���ث  �شليماين  ل��و���ش��اي��ة 
م��ق��ت��ل��ه لأن  �أدى  ف��ق��د  �آخ�����ر،  ب��ل��د 
�لوكالء  من  و��شعة  �شبكة  تبا�شر 
�لأم��ري��ك��ي، يف  �ل��غ��زو  ع�شية  بناها 
�أن  بعد  وتقييمها،  قدر�تها  قيا�س 
�أي�شاً  �أ�شعف  �ليوم   ه��وؤلء  �أ�شبح 
�أيام.  ع�شرة  قبل  عليه  ك��ان��و�  مم��ا 
�لذي  �لإقليمي  �مل�شروع  يعد  ومل 
بنته �إير�ن طهر�ن بعناء م�شتد�ماً 
كما كان، بل �شار مهزوز�ً يف بع�س 

�ملناطق. 
ويختم كاتب �ملقال قائاًل �إن مقتل 
���ش��ل��ي��م��اين ���ش��ك��ل ب��ال��ف��ع��ل حلظة 
حت���ول يف �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط، لكن 
�ملوقع  ب��اخ��ت��الف  تختلف  �أ���ش��ب��اب��ه 

منه، بني �ل�شديق، و�لعدو. 

�لأع�����ل�����ى ع���ل���ي خ���ام���ن���ئ���ي.  ودع����ا 
��شتقالة  �إىل  �آخ���رون  متظاهرون 
ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني �لأم��ن��ي��ني �لذين 
�إ�شقاط  م�������ش���وؤول���ي���ة  ي��ت��ح��م��ل��ون 
�لطائرة �لأوكر�نية، ومعهم �لذين 
غطو� على �حلادثة.  وخل�س �إيب�س 
موقف  يف  “�إير�ن  �إن  �ل��ق��ول  �إىل 
�شعب �شو�ء يف لبنان �أو يف �لعر�ق، 
وث��م��ة �ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ت��وت��ر د�خل 
لن  �مل�����ش��اك��ل  ه���ذه  ل��ك��ن  �لبالد”. 
تقود بال�شرورة �إىل �أزمة وجودية 

للنظام. 

االغتيال قاد اإىل هدوء غريب بدل اال�سطراب املتوقع

نافذة مقتل �شليماين...تداعيات مفاجئة ناق�شت كل التوقعات!
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• لوران جوفرين

    من �لأك��ث ثقافة؟ ج��ورج بومبيدو، بالتاأكيد، 
وهذ� �شيفاجئ �لذين يرونه ذ�ك �لرجل �مل�شتدير 
كانتال،  قلب  يف  مونبوديف  و�أ�شيل  و�ل��ع��ق��الين، 

بكل روح �لدعابة و�لب�شاطة.
على  ق����ادر  �مل��ع��ل��م��ني  د�ر  “خريج  م��ع��ل��م،     جن���ل 
من  خم��ت��ار�ت  موؤلف  �لآد�ب،  يف  جم��از  �لكتابة”، 
�أثر كال�شيكي للغاية يف �ملظهر،  �ل�شعر �لفرن�شي، 
ولكن نعث د�خله على �كت�شافات، ل�شعر�ء من�شيني 
و�بيات  مهملة،  و�شوناتات  �ل��ع��ظ��ام،  �أع��م��ال  يف  �أو 
ورد�  �ل��ك��ت��ب.  يف  بومبيدو  ع��ا���س  متجان�شة،  غ��ري 
على �شوؤ�ل حول �نتحار ��شتاذة، غابرييل رو�شري، 
�أجاب  متهمة بعالقة حّب مع و�حد من طالبها، 
مبقولة لل�شاعر بول �يلو�ر، نطقها ب�شكل طبيعي 

للغاية.
فكرة جيدة متثلت  دي مونتيتي  لإيتيان  كانت     
�مل��وؤل��ف��ني مهمتهم ر�شم  ك��ب��ري م��ن  يف ج��م��ع ع���دد 
بورتريه لروؤ�شاء �جلمهورية �خلام�شة من خالل 
ز�وية كا�شفة ... مكتبتهم. وهكذ� يظهر يف و�شح 
�لنهار، من خالل �لبحث يف �لرفوف، �لوجه �لأقل 

�شهرة للذين حكمو� فرن�شا. 
يتجنبو�  قريبون من منوذجهم، ومل  �ملوؤلفون     
�لتعاطف و�للطف �ملبدئي، �أو �لإعجاب �لإجباري. 
تلك  خ��ا���ش��ًة  �ل���ش��ي��اء،  م��ن  �لكثري  نكت�شف  لكننا 
�إنها عالمة  �ل�شلة �جل�شدية بالكتابة، �لتي يقال 
من  �شيء  )مع  �لفرن�شية  �ل�شيا�شية  �لطبقة  على 
ناجح  كاتب  ت�شر�شل،  ن�شتح�شر  عندما  �لنحياز، 
وكيندي  �ملثقف،  �ملكتبات  فار  لينني،  �شبابه،  منذ 
�لكاملة  �ل��ث��ق��اف��ة  �إىل  �أو  م��ب��ي��ع��ا،  �لأك����ث  م��وؤل��ف 
ل��روؤ���ش��اء �ل�����وزر�ء �ل��ربي��ط��ان��ي��ني، م��ن��ه��م بوري�س 

جون�شون(.
م��ن �خت�شا�س  ك���ان  �لأدب�����ي،  �ل����ذوق  م��ن  �إرث     
جوري�س  هرييو،  غيزو،  ثريز،  �لقد�مى،  �لغظماء 
�أو ب���ل���وم؟ خ���ط���اأ: �لأ���ش��غ��ر م��ن��ه��م، ����ش���ارك���وزي �أو 
هولند �أو ماكرون، ي�شتخل�شون من �لكتب �أ�شباب 
ح��رك��ت��ه��م. ���ش��ارك��وزي �ل��دق��ي��ق و�مل��ن��ه��ج��ي و�لأق���ل 
با�شتمر�ر،  مي���الأ  علمية،  ���ش��ه��اد�ت  ع��ل��ى  ح�����ش��ول 
�ليوم،  كثرًي�  تقل�شت  �لتي  فجو�ته،  نهم،  كقارئ 
حميطه  م��ع  متقا�شما  و�جل����اد،  �ل�شر�س  بالعمل 
�كت�شافاته �مل�شتمرة، م�شمما، كما هو �حلال د�ئًما، 
وجهات  �ىل  بالنت�شاب  منه  �ملقربني  �إق��ن��اع  على 

نظره، يف �لأدب كما يف �ل�شيا�شة.
�أنه  �لأح���ي���ان،  بع�س  ُيعتقد يف  �ل���ذي  ه��ولن��د،     
ي��ت��غ��ذى ح�����ش��رًي��ا ب���امل���ع���اه���د�ت �لق��ت�����ش��ادي��ة �أو 
�لأكث  �لتاريخ  كتب  يف  بانتظام  يغرق  �ل�شيا�شية، 
تخ�ش�شا، حيث ي�شافر عرب �لع�شور ب�شغف وحتى 
�لقد�مى  ��شالفه  ح��ول  ُيهزم  ل  وبالتايل  جنون، 

�لذين يغّذون روؤيته �ل�شيا�شية.
و�ل�شعر،  و�مل�����ش��رح  بالفل�شفة  م��ول��ع  م���اك���رون،     
كيف  �أو���ش��ح  ب�شكل  وي�شرح  �ل��ق��در،  بنف�س  وي��ق��ر�أ 
�أن معا�شرة �ملوؤلفني هي �مل�شاعد �حلا�شم ملمار�شة 
�لأفكار و�خلطاب، وتتحدث  �لتي تغذي  �ل�شلطة، 
�أنف�شهم  ا للذين يلومون  و�أي�شً للقر�ء-�لناخبني، 

يف �شمت، على �فتقارهم لذلك.
   �جلر�ل، �لذي ن�شا، �إذ� جاز �لتعبري، يف �إحدى 
�لكتاب  �أعظم  و”�أحد  نف�شه،  هو  موؤلف  �ملكتبات، 
تعبري  ح��د  ع��ل��ى  �لفرن�شية”،  �ل��ل��غ��ة  يف  �ل��الت��ني 
بعظماء  بل  ح��دود،  بال  بالكتاب  معجب  لكوتري، 
�ل��ت��اري��خ �لأدب�����ي، ه��و �ل���ذي �أ���ش��ب��ح، وق���د ب��ل��غ من 
ب�شمت  يتحاور  تاريخًيا،  معلما  عاًما،   50 �لعمر 
�لقي�شر  م��ن  �لأدب.  يف  �لبديلة  �شخ�شياته  م��ع 
�ملر�حل  طعم  ي��ت��ذوق  �شي�شرون،  �أو  �شالو�شت  �أو 
�لطويلة ذ�ت �لإيقاع �لثالثي و�ل�شيغ �ملبهرة �لتي 
ي�شتخدمها هو نف�شه برب�عة وق�شوة. عن بيتان: 

ليربون،  �أل��ربت  وعن  �لغرق”،  هي  “�ل�شيخوخة 
رئي�س من �جلمهورية �لثالثة ل طعم له: “ليكون 
يكون  �أن  �شيئني:  �إىل  يفتقر  ك���ان  دول����ة،  رئ��ي�����س 

قائًد�، و�أن تكون هناك دولة.«
عام  بعد  يعطي  �لبوليتكنيك،  خّريج  جي�شكار،     
1981، كال�شيكا يف جمال �لذكريات �ل�شيا�شية، 
و��شح ور�ئع، مليء بال�شور  “�ل�شلطة و�حلياة”، 

�حلية و�حلكايات �لظريفة.
�ل�شتهز�ء  رغ����م  �ل����رو�ي����ة  ك��ت��اب��ة  ي���ح���اول  �ن����ه    
جيدة،  نابليونية  �أوك����روين  وي��وؤل��ف  و�ل�شخرية، 
ويد�فع يف برنامج �بو�شرتوف عن موبا�شان، �لذي 
ي�شّنف �أحياًنا يف �ل�شف �لثاين من �لكال�شيكيني، 
�شفافية  وكلها  و�لدقيقة،  �ملرنة  لغته  يجّل  لكنه 
�ل�شيغ  ��ا، معنى  �أي�����شً منه  ي�شتمد  كما  ب���ارع���ة.    
�شعوده،  �أج��ل  م��ن  �لكثري  فعلت  �لتي  �ملخت�شرة 
من “نعم، لكن ...” للديغويل �ملن�شق �إىل �ملدمرة 
�لقلب!”،  �حتكار  متتلك  ل  �إن��ك  ميرت�ن،  “�شيد 

�لتي فتحت له دون �شك �أبو�ب ق�شر �لإليزيه.
باأ�شلوب  مطبوع  �لتحديد،  وج��ه  على  ميرت�ن،     
�ل�شخرية  يف  رهيب  خطيب  ولكنه  قليال،  متملق 
�أن��ه مل  يتاأ�ّشف على  و�مل�شاعر، وظل ط��و�ل حياته 

يكن كاتبا.
طبعات  ويجمع  �ملكتبات،  بني  با�شتمر�ر  يتنقل     
�ليمني، لكنه يعرف جوري�س  نادرة، ويع�شق كّتاب 
حزبه  على  �شيطر  ق��ل��ب.  ظهر  ع��ن  كليمن�شو  �أو 
ب�شبب ثقافته، وعلى �حلياة �ل�شيا�شية من خالل 
قال  رو�ئية”،  �ل�شتند�لية.”�شخ�شية  �شالبته 
�ل���ذي دخ��ل معه يف ح��رب كالمية دون  م��وري��اك، 

عقد، �ىل درجة �أنه و�شفه “بالكاتب �لإقليمي«.
   ل ميكن لأي �شخ�س �خلروج �أو �ل�شفر �أو �لنوم 
ب���دون ك��ت��اب، و�أح��ي��اًن��ا �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ك��ت��ب، �لتي 
غالًبا ما تكون يف ن�شختني، ن�شخة فخمة للمكتبة، 
تلوى  �ليومي،  لال�شتخد�م  �خ��رى  جيب  ون�شخة 
زو�يا �شفحاتها �أو تعجن، �أو يعلق فوقها، وي�شّطر 

ما طاب و�شاء.
   يقر�أ �جل��ر�ل ديغول ث��الث م��ر�ت يف �لأ�شبوع، 
جدول  �أوًل  ي��ق��ر�أ  جم��رب��ة،  لتقنية  وف��ًق��ا  ويختار 
�أن  قبل  و�خل��امت��ة،  �لف�شول،  وب��د�ي��ة  �ملحتويات، 
�شاركوزي،  دينية تقريًبا.  يقرر ويغو�س يف قر�ءة 
يبتلع كميات هائلة كهاو م�شتعجل ي�شاعده فرط 
�ل��ت��ذّك��ر ل��دي��ه، و�ل��ق��درة على �حل��ف��اظ على �للب 
على  يرتكز  ب��وم��ب��ي��دو،  ���ش��يء.  �أي  ين�شى  �أن  دون 
�أكث  لك��ت�����ش��اف  �ل��و����ش��ع��ة  �لكال�شيكية  خلفيته 
�لكّتاب حد�ثة، وهو هاو خبري جلميع �لخرت�عات 

�للغوية، �لتي يقّيمها كناقد �أدبّي دقيق و�شارم.
   يبقى �أك��ثه��م غ��م��و���ش��ا، ج���اك ���ش��ري�ك، �لذي 
�ل�شهلة  �لبولي�شية  �ل���رو�ي���ات  ي��ح��ب  �أن���ه  ي��دع��ي 
فقط، من OSS 117 �إىل SAS، ولكنه يتعهد 
ب�شكل برقي.  �إل  �شرية ل تظهر  حديقة غر�ئبية 
“�لبع�س يقر�أ بالي بوي خمفيا يف تقرير ثقيل، 
�ن  تقول فر�ن�شو�ز جريو، مع �شري�ك، �لعك�س”. 
�ملدمن على �ملمار�شة، �أ�شبح على مر �ل�شنني، �أحد 
�أف�شل �ملتخ�ش�شني �لفرن�شيني يف �لأدب �ل�شرقي، 
و��شعا هذه �لرو�ية �ل�شينية يف مرتبة دون كي�شوت 
�أو �حلرب و�ل�شالم، متفل�شفا يف �أوقات فر�غه عن 
غطر�شة �ملركزية �لذ�تية للثقافة �لغربية، و�لتي 
مب�شادر  �لرت���و�ء  طريق  عن  منها  م�شافة  ياأخذ 
�شغفه  �لبد�ئية”،  “�لفنون  �أو  �لآ�شيوية  �حلكمة 

�حلقيقي
لل�شيا�شيني،  ب��ازدر�ئ��ن��ا  �حتفظنا  �إذ�  نكذب  �ننا     
�لذين نعتربهم حمدودين ورديئني، يتغذون من 
�مل�شتوى... وهذه  وم��ن��اور�ت هابطة  �أن��اين  طموح 
�لرحلة يف مكتبات �لروؤ�شاء، تو�شح، �إذ� لزم �لأمر، 

ل يوجد �شيء �أخطاأ من هذ�.
ترجمة خرية �ل�شيباين

الكتاب والروؤ�شاء...!

حتت �إ�شر�ف �إتيان دي مونتيتي “يف مكتبة روؤ�شائنا” عن د�ر ن�شر تالندييه، 192 �شفحة.
* در�س �لتاريخ و�لقت�شاد يف جامعة �ل�شوربون، ثم �لعلوم �ل�شيا�شية يف معهد �لدر��شات 

�ل�شيا�شية يف باري�س، وحاليا مدير حترير �شحيفة لرب��شيون �لفرن�شية، وموؤلف ما يفوق 
�لع�شرين كتابا بني بحث ورو�ية تاريخية  �أو �شيا�شية منها، �ل�شحوة �لفرن�شية و�ألغاز 

كينيدي ويوغ�شالفيا: �نتحار �أمة ومعارك نابليون و�ملوؤ�مرة �لكربى.

حماولة اإيران التمل�س من دماء الطائرة الأوكرانية ترتد عليها 

اجلامعة العربية والأمم املتحدة يتفقان على خطة عمل للق�شاء على الفقر متعدد الأبعاد باملنطقة

وثائق: بريطانيا مولت وكالة »رويرتز« �شرًا
•• لندن-رويرتز

تظهر وثائق حكومية ُرفعت عنها �ل�شرية �أن �حلكومة �لربيطانية مولت رويرتز �شر�ً خالل �شتينيات و�شبعينيات 
�أخفت  و�أنها  �لربيطانية،  باملخابر�ت  �ملرتبطة  لل�شوفييت،  �ملناه�شة  �لدعاية  وح��دة  من  بتو�شية  �ملا�شي  �لقرن 
�لتمويل عن طريق ��شتخد�م هيئة �لإذ�عة �لربيطانية لتقدمي �ملدفوعات.  ��شُتخدم ذلك �لتمويل يف تو�شيع تغطية 
رويرتز لأخبار �ل�شرق �لأو�شط و�أمريكا �لالتينية وجرى �إخفاوؤه من خالل زيادة مدفوعات ��شرت�كات هيئة �لإذ�عة 
 1969 للعام  تعود  �لربيطانية  للحكومة  منقحة  وثيقة  يف  وجاء  لرويرتز.  �لإخبارية  �خلدمات  يف  �لربيطانية 
ومو�شومة بو�شف )�شرية( وعنو�نها )متويل رويرتز من حكومة جاللة �مللكة( “نحن �لآن يف و�شع لإبر�م �تفاق 
يتيح تقدمي دعم حكومي �شري خلدمات رويرتز يف �ل�شرق �لأو�شط و�أمريكا �لالتينية«. ت�شيف �لوثيقة �لتي ُرفعت 

عنها �ل�شرية �لعام �ملا�شي “يتعني �أن يخدم �لرتتيب �جلديد م�شالح حكومة �شاحبة �جلاللة ب�شكل جيد«.

•• القاهرة-وام: 

�تفقت �جلامعة �لعربية و�لأمم �ملتحدة فى ختام �أعمال �لجتماع �لر�بع 
تنفيذ  �إط���ار  يف  عمل  خطة  على  �جلانبني  ب��ني  �لقطاعي  للتعاون  ع�شر 
�لإطار �ل�شرت�تيجي �لعربي للق�شاء على �لفقر متعدد �لأبعاد يف �ملنطقة 

. �لعربية �لذي �أقرته �لقمة �لعربية �لتنموية فى بريوت يناير 2019 
قطاع  رئي�س  �مل�شاعد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  غ��ز�ل��ة  �أب���و  هيفاء  �ل�شفريه  وق��ال��ت 
�م�س  لها  ت�شريحات  يف  �لعربية  �ل��دول  جامعة  فى  �لجتماعية  �ل�شوؤون 
�أنه مت �لتفاق على ت�شكيل جلنة من �جلانبني �لعربي - “�ملعهد �لعربي 
�لعربية  �ل��دول  بجامعة  �لجتماعي  و�لقطاع  �لكويت،  بدولة  للتخطيط 
و�ملركز �لعربي لل�شيا�شات �لجتماعية و�لق�شاء على �لفقر” ومن جانب 

�لأمم �ملتحدة - “ �للجنة �لقت�شادية و�لجتماعية لغربي ��شيا “ �ل�شكو� 
“ و�ليوني�شيف” ملتابعة تنفيذ �لتو�شيات وخطة �لعمل �لتي مت �لتفاق 
عليها و�شيتم متابعة تنفيذ هذه �خلطة خالل �لجتماع �لعام للتعاون بني 
�جلامعة �لعربية و�لأمم �ملتحدة �ملقرر يف جنيف يوليو �لقادم. و�أكدت �أبو 
على  للق�شاء  �ل�شرت�تيجي  �لط��ار  ملناق�شة  �لجتماع  هذ�  �أهمية  غز�لة 
�مل�شرتك  �لعربي  �لعمل  موؤ�ش�شات  جميع  مب�شاركة  �لبعاد  متعدد  �لفقر 
باملو�شوع  عالقة  لها  �لتي  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابعة  �ملتخ�ش�شة  و�لوكالت 
حيث مت و�شع خطة لتنفيذ هذ� �لطار �لذي مت �طالق �لن�شخة �لعربية 
�لدويل  �مل�شتوى  على  �طالقة  ومت  �لقاهرة  من  �لقليمي  �مل�شتوى  على 
يف  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية  �أعمال  هام�س  على  �ملتحدة  �لأمم  يف 

. نيويورك عام 2019 
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عربي ودويل

بودميو�س و�لنف�شاليني، ليخاطر 
�حل������زب �ل�����ش����رت�ك����ي م����ن خالل 
�لر�ديكايل،  �ل��ي�����ش��ار  م��ع  حت��ال��ف��ه 
�لنف�شايل  �لي�شار  �ىل  بالرتهان 

�لكاتالوين.
�ن  �ملعلقني،  م��ن  �لعديد  ي��رغ��ب    
ي�����رو� يف ذل����ك ن�����ش��خ��ة ث��ان��ي��ة من 
�جلبهة �ل�شعبية لعام 1936 )يف 
�ئتالفية  حكومة  �أول  هي  �لو�قع، 
�لتاريخ، ولكن مع تغري  منذ ذلك 
�لظروف و�لبيئة!( مع بعد جد�يل 
�أّن  �إىل  ي�����ش��ري  و�����ش���ح،  و���ش��د�م��ي 
نف�س �لأ�شباب قد توؤدي �إىل نف�س 
قر�ءة  �إن  �حلقيقة،  يف   ... �لآث����ار 
�أكث هدوًء تدفع �ىل طرح �ل�شوؤ�ل 
�إعادة  ه��ذه  ه��ل  ���ش��ادق��ة:  بطريقة 
للي�شار  جريئة  و�شياغة  �خ���رت�ع 
�لجتماعي،  �ل��ع��م��ل  م��ن  -�مل���زي���د 
و�أك������ث لم���رك���زي���ة، و�مل����زي����د من 
“�لتقدمية” -�أو مناورة �شيا�شوية 

فقط؟
ك��ن��ا مننح  �إذ�  �ع���ت���م���اًد� ع��ل��ى م���ا    
�شيا�شًيا  م��ع��ن��ى  ���ش��ان�����ش��ي��ز  ب���ي���درو 
�لعك�س من ذلك،  �أو على  حقيقًيا، 
��شكال  ك��ل  ع��ل��ى  ق����ادر  �أن����ه  نعتقد 
�جل���ر�أة، يختلف �جل���و�ب. ويف كل 
�جلديدة  �حل��ك��وم��ة  �إن  �لح�����و�ل، 
لإ�شالح  �لو�شائل  قريبا  �شتملك 
للخروج  ���ش��ب��ل  و�ق������رت�ح  �ل���ب���الد، 
�بتليت  كبرية  موؤ�ش�شية  �أزم��ة  من 
بها �حلياة �لوطنية منذ ما يقرب 
علينا  و�شيتعني  �شنو�ت.  ع�شر  من 
م��ر�ق��ب��ت��ه��ا يف �ل��ع��م��ل.  ق���د يكون 
ف�شلها متوّقعا... �ن �لذين ياأملون 
ذلك يجب �أل يفرحو� لأنه �شيوؤدي 
�لإ�شبانية...  �لأزم����ة  ت��ف��اق��م  �إىل 
لكن �لذين يخ�شونه لديهم حجج 

لتقدميها. 
  لالأ�شف، �جلدل �ل�شيا�شي متوتر 
�أن��ه مل يعد م��ن �ملمكن  �ىل درج��ة 
�ل�����ش��م��اح مب��و�ج��ه��ة ن��زي��ه��ة وغري 

مرتبطة بامل�شالح �لذ�تية.
موؤرخ متخ�س�س يف اإ�سبانيا 
املعا�سرة. ومن موؤلفاته: 
تاريخ املتاهة الكاتالونية، 
واإ�سبانيا، من حروب نابليون 
اإىل الوقت احلا�سر

من التحدي الكاتالوين
 اإىل ظهور اليمني املتطرف

�للحظة  ت��ت��م��ي��ز  �ل�����و�ق�����ع،  يف     
بالتوتر  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�لنظام  له  يتعر�س  �ل��ذي  �ل�شديد 
�لتحدي  �أوًل،  م����ع،  �مل���وؤ����ش�������ش���ي، 
ثانياً،  �ل���ك���ات���ال���وين،  �لن��ف�����ش��ايل 
�لي�شار  ع��ن  �ل�����ش��ادرة  �لن��ت��ق��اد�ت 
ظهور  و�ل����ث����ال����ث،  �ل�����ر�دي�����ك�����ايل، 
�أنه  يبدو  �ل��ذي  �ملتطرف،  �ليمني 
يعيد �حلياة -�فرت��شا �أو حقيقة– 
�ُشوهد  ه���ذ�  ك��ل  �ل��ف��رن��ك��ي��ة.  لإرث 
�لرت�شيح،  مناق�شات  خالل  و�ُشمع 

ويوم �لثالثاء 7 يناير.
�ل����ربمل����ان  �إن  �ل�����ق�����ول،  ي����ج����در     
�أ�شكال  �لإ�شباين يج�شم �شكاًل من 
عجز �لأح��ز�ب عن متثيل �لنقا�س 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي وت����اأط����ريه. و���ش��ب��ق يف 
�ل���ولي���ة  خ�����الل   ،2019 م���اي���و 
عدمية  �ل�������ش���اب���ق���ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�جلل�شة  حت���ول���ت  �ن  �جل��������دوى، 
تظاهرة  �إىل  للربملان  �لفتتاحية 
�لأقليات  جم��م��وع��ات  ج��ان��ب  م���ن 
�مل��رة، جتاوز عنف  �ملختلفة. وهذه 
�لتافهة  �ل��ف��ظ��اع��ة  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات 
للمناق�شات �لربملانية. لأن �لربملان 
للتفاو�س  �ملنا�شب  �مل��ك��ان  يكن  مل 

�ل�شيا�شي.
 ،2019    بعد �نتخابات نوفمرب 
ب��ي��ن��م��ا خ�����ش��ر �ل�����ش����رت�ك����ي����ون 3 
و�ع�����اد   ، وبودميو�س7  م���ق���اع���د 
�ليمني ت�شّكله بالكامل )يف �أبريل، 
ح�����ش��ل ح����زب �ل�����ش��ع��ب ع��ل��ى 66 
ن��ائ��ب��ا ف��ق��ط، و���ش��ي��ود�د�ن��و���س على 
نوفمرب،  يف   ...  22 وفوك�س   57
�نهار هذ� �لأخري �ىل 10، و�شعد 
فوك�س �إىل 52 وحزب �ل�شعب �إىل 
�ليمني،  لكتلة  بالن�شبة  �أي   ،89
ب���اإ����ش���اف���ة ن��ائ��ب��ني م���ن ن����اف����ار، ما 
 158 م���ق���اب���ل   153 جم���م���وع���ه 
�لأحز�ب  جميع  وت��درك  للي�شار(. 
�أن�����ه م���ن �مل�����ش��ت��ح��ي��ل ع����دم تعيني 
رئي�س للحكومة، وبالتايل، �لدعوة 
يف  ثالثة  ع��ام��ة  �نتخابات  لإج���ر�ء 

�أقل من عام. 
  يف ظل هذه �لظروف �ملعيقة، يوجد 
خيار�ن، وخيار�ن فقط: �لئتالف 
�ل�شرت�كي-حزب  �حل��زب  �لكبري 
بدعم  �لي�شار  حتالف  �أو  �ل�شعب، 
�جلماعات  م��ن  �شريح  �أو  �شمني 
�لقومية و�لنف�شالية. مت ��شتبعاد 
قبل  ب�شرعة من  �لأوىل  �لفر�شية 
و�ل�شعبيني.  �ل�شرت�كيني  من  كل 
بني  �ل����ت����ح����ال����ف  ه�������ذ�  مي����ث����ل  �ذ 
�لرئي�شيني  �حلكوميني  �حل��زب��ني 
�لهوية. �حلزب  على  كبرًي�  خطًر� 
�إذ�  �شيء  كل  �شيخ�شر  �ل�شرت�كي 
و�شيتنازل  �ل��ي��م��ني،  م���ع  ����ش��ط��ف 
�حتكار  عن  لفوك�س  �ل�شعب  حزب 

�ملعار�شة �ملحافظة.

التحالف الي�ساري
   كانت �لفر�شية �لثانية هي �لفكرة 
و�لتقدم  للحياة،  �لقابلة  �لوحيدة 
يرّبر  �لي�شار  لقوى  جد�  �لطفيف 
كانت  ذلك، فقد  ��شتك�شافها. ومع 
يوليو  يف  جت��اه��ل��ه��ا  ع���ي���ب  مت���ث���ل 
ب���ي���درو  �ع�������رتف  ح����ني   ،2019
�لتلفزيون  �شا�شات  على  �شان�شيز 
�لإ�شباين، �أنه ل يرى نف�شه يحكم 
يف حتالف مع بودميو�س، و�أن مثل 

�شتحرمه  “كانت  �حل��ك��وم��ة  ه���ذه 
�شخ�شيا و95 باملائة من �ل�شبان، 

�لنوم«. 
  بالإ�شافة �إىل ذلك، خالل �حلملة 
ونوفمرب،  �أك��ت��وب��ر  يف  �لنتخابية 
حتدث �لزعيم �ل�شرت�كي بكلمات 
�شديدة �لق�شوة جتاه �لنف�شاليني 
�لكاتالونيني، وقدم نف�شه كح�شن 
د�شتوري �شد طموحاتهم �خلارجة 
�إعادة  �لقانون. وتتنزل عملية  عن 
من  ن��وع  يف  �إذن،  �لبو�شلة  توجيه 
وباللغة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة...  �حل������د�دة 
�لإ���ش��ب��ان��ي��ة، ���ش��ي��ت��م �حل���دي���ث عن 

�شعوذة، �أي عن بهلو�نيات!
م����ن جهة  �مل����ف����او�����ش����ات     ج�����رت 
ت�شّم  �أن  وي��ج��ب  ب��ودمي��و���س،  م��ع 
من  وزر�ء  خ���م�������ش���ة  �حل����ك����وم����ة 
بابلو  زع��ي��م��ه  منهم  �حل����زب،  ه���ذ� 
�شيكون  )�ل���������ذي  �إغ���ل���ي�������ش���ي���ا����س 
بال�شوؤون  �مل��ك��ّل��ف  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�لزعيم،  و���ش��دي��ق��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة( 
�يرين مونتريو )مزيج غريب من 
�شدمة  �شّكل  �أن��ه  يبدو  ل  �لأن���و�ع 

يريد  وكاتالونيا.  �ملركزية  �لدولة 
ميكن  �أن������ه  ي��ع��ت��ق��د  �أن  ���ش��ان�����ش��ي��ز 
�لنف�شايل،  �لن���ح���ر�ف  ت�شحيح 
وحتى  بال�شذ�جة،  �ليمني  ويتهمه 

بالزدو�جية. 

وال يزال يتعني علينا 
االنتظار.

�مل�شاعر  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ق��اب��ل،  يف     
�ملتبادل  و�لإق�������ش���اء  �مل�����ش��ت��ن��ف��رة، 
بالنحر�ف  �ليمني  �لي�شار  -يتهم 
بينما  �حلزبية،  و�لتعبئة  �لفا�شي 
ل ي��رتدد �ليمني يف جعل �شان�شيز 
خ����ائ����ن����اً-، مي���ث���ل �ل���ط���ري���ق �ل����ذي 
�ختاره �ل�شرت�كيون �إعادة �خرت�ع 

�لي�شار �لإ�شباين.
مّيز  �ل���ذي  �حل���ذر  ��شُتبعد  ل��ق��د    
�لتاريخي،  �ل����ش���رت�ك���ي  �حل�����زب 
�أو  غ��ون��ز�ل��ي�����س  فيليبي  ح��ق��ب��ة  يف 
�لذي  �لزعيم  روبالكابا،  �لفريدو 
و�تهم  �مل���ا����ش���ي  �ل���رب���ي���ع  يف  ت����ويف 
عند  كبري  خطاأ  بارتكاب  �شان�شيز 
مع  �لتحالف  ��شتك�شاف  حم��اول��ة 

حزب �لي�شار �جلمهوري لكتالونيا، 
يف �لربملان، �أن يف حوزة جمموعته 
م��ف��ت��اح �ل���ش��ت��ق��ر�ر �ل���ربمل���اين، يف 
ح���ني ���ش��رح��ت ن��ائ��ب��ة �أخ�����رى من 
 ، با�شات  مونت�شري�ت   ، �لكتلة  ذ�ت 
حكم  �أج��ل  من  تقاتل  كانت  “�إنها 

�جو�ء! �إ�شبانيا” ... 

اإ�سالح االنحراف االنف�سايل
   �أما بالن�شبة لبيدرو �شان�شيز، من 
يلّخ�شه يف  �أن هذ�، رهان  �لو��شح 
ثالث كلمات: “�حلو�ر و�لتفاو�س 
يف  ب��ال��ت��ايل  وي���اأم���ل  و�لتفاق”. 
�ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن ح�����دة �ل���ت���وت���ر يف 
�أعمال  نتذكر  ن��ز�ل  -ل  كاتالونيا 
�حل�����ش��ري��ة يف  �مل��ن��اط��ق  �ل�شغب يف 
�أك��ت��وب��ر ب��ع��د �حل��ك��م �ل�����ش��ادر عن 
حتويل  �لعليا-وخ�شو�شا  �ملحكمة 
�لنقا�س من �ملو�جهة بني �ل�شياد�ت 
معلنة  و�لأخ����رى  قائمة،  )و�ح���دة 
من جانب و�حد( نحو نقا�س تقني 
و�أكث عقالنية حول �ل�شالحيات 
بني  و�ملالية  و�ل�شيا�شية  �لإد�ري����ة 

لأحد ...(. ومن ناحية �أخرى، مع 
�لي�شار  �لي�شاريني،  �لنف�شاليني 
�جل����م����ه����وري ل���ك���ت���ال���ون���ي���ا، �ل����ذي 
جونكري�ز  �أوري���ول  زعيمه  يق�شي 
عقوبة بال�شجن مدتها 13 عاًما. 

  ولئن مّت �لتو�شل �إىل �تفاق على 
�لي�شار دون �شعوبات حقيقية، فان 
غمو�س  دون  م���ن  ي��ك��ن  مل  ذل����ك 
�لرئي�س  نيابة  )�شتمنح  و�لتبا�س 
�إىل  ل���ل���ح���ك���وم���ة  �لق����ت���������ش����ادي����ة 
�ل�شابقة  �مل��دي��رة  كالفينو،  ن��ادي��ة 
وبالتايل  �لأوروب����ي����ة،  ل��ل��م��ي��ز�ن��ي��ة 
جت�شيد ل�شر�مة بروك�شل( ، وكان 
�أكث  �لكاتالونيني  م��ع  �لتفاو�س 

تعقيًد�.
�لتي  �لطريق  خارطة  توقيع  مت    
ت���ن�������س، م����ن ب����ني �أم��������ور �أخ������رى، 
ثنائية  م���ف���او����ش���ات  �إق����ام����ة  ع��ل��ى 
ب�����ني �حل����ك����وم����ت����ني �لإ����ش���ب���ان���ي���ة 
�ملطاف،  ن��ه��اي��ة  ويف  و�ل��ك��ت��ال��ون��ي��ة، 
�لكاتالونيني  �لناخبني  ��شت�شارة 
�شينبثق عن  �ل���ذي  �مل�����ش��روع  ح��ول 

هذه �ملفاو�شات.

�إىل  و�أ�شار �خلرب�ء �لد�شتوريون    
بني  �مل�شاو�ة  متثله  �ل��ذي  �ل�شذوذ 
�إقليمية،  وحكومة  �لأم���ة  حكومة 
وي������رى �ل���ي���م���ني يف ذل�����ك ت���ن���ازًل 
�ل  لالنف�شاليني.  وحا�شًما  �أوًل 
�لي�شار  ح���زب  �إىل  بالن�شبة  �ن��ه��ا 
تهيئة  ه��ي  لكتالونيا،  �جلمهوري 
ي�شمح  �أن  يجب  لتطور  �ل��ظ��روف 
ع���ل���ى �مل��������دى �ل����ط����وي����ل ب�����اإج�����ر�ء 

�مل�����ش��ري، بينما  ل��ت��ق��ري��ر  ����ش��ت��ف��ت��اء 
�لإط���ار  �أن  �ل���ش��رت�ك��ي��ون،  يعترب 
ولن  �ح��رت�م��ه،  �شيتم  �لد�شتوري 
تطور� حلالة  �ل  �لنهاية  يف  يكون 

�حلكم �لذ�تي.
  من �لو��شح �أنه من �ملبكر للغاية 
�أنه  �إىل  بالإ�شارة  ونكتفي  �حل�شم. 
�أو�شح  �لتن�شيب،  مناق�شات  خالل 
با�شم  �ملتحدث  روف��ي��ان،  غابرييل 

يرى اليمني اأن خارطة الطريق 
متثل تنازًل اأوًل وحا�شًما لالنف�شاليني

يلّخ�س �شان�شيز رهانه يف ثالث 
كلمات: حوار تفاو�س واتفاق

يعتقد �سان�سيز اأنه ميكن ت�سحيح االنحراف االنف�سايل، واليمني يتهمه بال�سذاجة واالزدواجيةاإىل جانب امل�ساعر امل�ستنفرة واالإق�ساء املتبادل، يتهم الي�سار اليمني باالنحراف الفا�سي 

االتفاق ال يخلو من غمو�س والتبا�س:

احلكومة اجلديدة: هل تعيد اإ�شبانيا اخرتاع الي�شار...؟
•• الفجر - بينوا بيلي�صرتاندي – ترجمة خرية ال�صيباين

   لقد حتقق االأمر ... اأخريا. بعد ثمانية اأ�سهر من 
عاّمتني،  انتخابيتني  وحمطتني  ال�سيا�سي،  اجلمود 
واأربع عمليات ت�سويت لتن�سيب رئي�س حكومة، بات 
الإ�سبانيا رئي�ًسا للحكومة. اال�سرتاكي بيدرو �سان�سيز، 

اأ�سد  2019، عّينه الرملان بعد  اأبريل  الرئي�س منذ 
 167 االإ�سبانية:  الدميقراطية  تاريخ  يف  اق��رتاع 

�سوًتا مقابل 165 وامتناع 18 عن الت�سويت.
  كانت هذه النتيجة متوقعة بعد انتخابات نوفمر 
عام  منذ  ت�سرذما  االأكرث  برملانا  اأعطت  التي   2019
1977: هناك 18 حزًبا ممثاًل. اال�سرتاكيون، اأقوى 

من  باملائة   3 فا�سل   34( فقط  نائبا   120 كتلة، 
فا�سل   25( ال�سعب  حلزب  و89  املقاعد(،  اإجمايل 
فا�سل   14(  52 فوك�س  اليمني  واأق�سى  باملائة(،   4
وينق�سم  باملائة(.   10(  35 وبودميو�س  باملائة(   8
وجود  ان   ... حزبا   14 اإىل  الباقون  نائبا   54 ال� 
اأحزاب جمهرّية –الكتلة القومية اجلاليكية، ونائب 

الكتل  جانب  -اإىل  الكناري  ون��واب  كانتابريا،  عن 
اجلمهوري  )الي�سار  التاريخية  االنف�سالية  القومية 
الكاتالوين، 13 نائبا؛ معا من اأجل كتالونيا، 8 نواب؛ 
احلزب القومي البا�سكي، 6 نواب؛ اإي. اإت�س. بيلدو، 
، جعل  نواب(   5 ال�سابق،  ايتا”  ل�”  ال�سيا�سي  الذراع 

ت�سكيل االأغلبية للرت�سيح ُمعقًدا ب�سكل خا�س.

نادية كالفينو ممثلة بروك�شيل يف �حلكومة �لي�شارية

بيدرو �شان�شيز ربان �ل�شفينة

و�خري� حكومة يف ��شبانيا

تيم كني �لرتكيز على ما يهم �لنا�ستر�مب �لرب�ءة من �لتو�طوؤ �لرو�شي

�غلبية ه�شة للي�شار يف �لربملان

الي�سار اجلمهوري لكتالونيا: تهيئة الظروف لتطور ي�سمح على املدى الطويل باإجراء ا�ستفتاء تقرير امل�سري
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: 
بطلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

Endless Possibilities  مايف حدود مايف م�شتحيل  بنكك    bankak
�ملودعة بالرقم : ٣٢٣٠٠9 بتاريخ : ١٢/٢٤/٢٠١9  

بيانات �لأولوية: 
با�ش��م: بي �و كي �إنرتنا�شونال - �أبو ظبي 

وعنو�نه: جزيرة �أبو ظبي – حو�س 9 غرب، رقم �لقطعة �شي ٥ بي، �شارع ز�يد �لأول – رقم �لعقار بي �آر بي ٢٤7٣6، 
�أبو ظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات: 

�ل�شيكات؛  �لتحقق من  �لأم��و�ل؛  روؤو���س  ��شتثمار  �ملالية؛  �لأعمال  ت�شفية  �ل�شم�شرة؛ خدمات  �مل�شرفية؛  �لأعمال 
مكاتب �لئتمان؛ �إ�شد�ر بطاقات �لئتمان؛ وكالت حت�شيل �لديون؛ �خلدمات �ل�شت�شارية للديون؛ حفظ �لأ�شياء 
و�لأعمال  )�لتاأمني  �مل��ايل  �لتقييم  �ملالية؛  �لإ�شت�شار�ت  �ل�شر�فة؛  �إلكرتونيا؛  �لأم��و�ل  حتويل  كوديعة؛  �لثمينة 
�لأعمال  �لأم��و�ل؛  �إ�شتثمار  �لتاأمني؛  �إ�شت�شار�ت  �ملق�شطة؛  �لقرو�س  �لتمويلية؛  �خلدمات  و�لعقار�ت(؛  �مل�شرفية 
بطاقات  مدفوعات  معاجلة  �لإنرتنت؛  عرب  �مل�شرفية  �خلدمات  �ملالية؛  �لقرو�س  بالرهانات؛  �خلا�شة  �مل�شرفية 
�لئتمان؛ معاجلة مدفوعات بطاقات �لدين؛ خدمات حفظ �لود�ئع؛ بنوك �لتوفري؛ �إ�شد�ر �ل�شيكات �ل�شياحية؛ 

�لو�شاية؛ �لئتمان، خدمات �لتاأمني، �ل�شوؤون �لتمويلية، �ل�شوؤون �ملالية و�ل�شوؤون �لعقارية.  
 �لو�ق�عة بالفئة: ٣6

و�شف �لعالمة: �لكلمات )bankak  بنكك Endless Possibilities  مايف حدود مايف م�شتحيل( كتبت 
�ل�شعار  كلمات  وكتبت  و�لذهبي،  �لأحمر  ب��الأل��و�ن  مميزين،  وخط  ب�شكل  �لعربية  باللغة  وكذلك  لتينية  باأحرف 
على  مميز  ت�شميم  وجود  مع  �لأ�شود،  باللون  م�شتحيل(  مايف  حدود  مايف    Endless Possibilities(

جانبي �لكلمات.
�ل�ش��رت�طات:

�إر�شاله  �أو  �لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوباً  به  يتقدم  �أن  ذلك  على  �عرت��س  لديه  من  فعلى 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  يناير  2020 العدد 12832 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: 
بطلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: �أحرف يابانية 

�ملودعة بالرقم : ٣٢٣١6٢ بتاريخ : ١٢/٢9/٢٠١9  
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م: ين �شي ياما �شيمن كو. �يل.تي.دي 
وعنو�نه: مينامي ١-١، ١6- ت�شومي، هيو� دوري، �شريو�شي كو، �شابورو �شي، هوكايدو ٠٠٣-87٠١ �ليابان

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات: 
و�لقهوة  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لقهوة  �لأخ��رى؛  )و�لتو�بل(  �ل�شل�شات  رقيقة(؛  )معكرونة  ونودلز  معكرونة 
و�لفطائر  �خلبز  �حلبوب؛  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  و�ل�شاغو؛  �لتابيوكا  �لأرز؛  �ل�شطناعية؛ 
�خلردل؛  �مللح؛  �خلبيز؛  وم�شحوق  �خلمرية  �لأ�شود؛  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة؛  �حللويات  و�حللويات؛ 

�خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج.
 �لو�ق�عة بالفئة: ٣٠

�ملعكرونة، ومقابلها  �إن��اء� ي�شبه  �أح��رف يابانية مع �شعار متيمة �شخ�شية كرتونية  حتمل  �لعالمة:  و�شف 
باللغة �لإجنليزية كلمة )Mensuke( باللونني �لأبي�س و�لأ�شود.

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  يناير  2020 العدد 12832 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: 
 Cocoona :بطلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : ٣٢٣6٢٠ بتاريخ : ٢٠٢٠/٠١/٠7  
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م: كوكونا ��شتيتيك تر�ن�شفورمي�شن �شنرت ذ.م.م 
وعنو�نه: �شندوق بريد رقم 7٣٢79، دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات: 
�لطبية،  �خل��دم��ات  �لتجميل؛  ع��ي��اد�ت  �لتجميل؛  �شالونات  م�شت�شفيات؛  �لتقوميية؛  �جل��ر�ح��ة  ع��ي��اد�ت 
�حليو�نات،  �أو  �لب�شرية  للكائنات  �جلمال  على  و�ملحافظة  �ل�شحية  �لعناية  خدمات  �لبيطرية،  �خلدمات 

خدمات �لزر�عة و�لب�شتنة و�لغابات.
 �لو�ق�عة بالفئة: ٤٤

و�شف �لعالمة: �لكلمات )Cocoona( كتبت باأحرف لتينية.
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  يناير  2020 العدد 12832 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: 
 ARTISTA CINEMA MAKE UP :بطلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : ٣٢٣٤8٥ بتاريخ : ٢٠٢٠/٠١/٠6  
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م: �يه بي كيه للعطور وم�شتح�شر�ت �لتجميل �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: �شندوق بريد رقم ١7٢89١، دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات: 
�لتجارة عرب �لإنرتنت؛ �لت�شويق عرب �لإنرتنت؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل 

�لن�شاط �ملكتبي.
 �لو�ق�عة بالفئة: ٣٥

و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات )ARTISTA CINEMA MAKE UP( كتبت 
باأحرف لتينية ب�شكل مميز فوق خلفية ر�شم مربعات �شغرية، مع وجود ت�شميم مميز ل�شكل كامري� ت�شوير 

�شينمائي تتخذ �حلرف A كحامل وتنتهى بقاعدة مظللة، وذلك باللونني �لأبي�س و�لأ�شود.
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  يناير  2020 العدد 12832 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: 
 ARTISTA CINEMA MAKE UP :بطلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : ٣٢٣٤86 بتاريخ : ٢٠٢٠/٠١/٠6  
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م: �يه بي كيه للعطور وم�شتح�شر�ت �لتجميل �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: �شندوق بريد رقم ١7٢89١، دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات: 
م�شت�شفيات؛ �شالونات �لتجميل؛ عياد�ت �لتجميل؛ �خلدمات �لطبية، �خلدمات �لبيطرية، خدمات �لعناية 

�ل�شحية و�ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�شرية �أو �حليو�نات، خدمات �لزر�عة و�لب�شتنة و�لغابات. 
 �لو�ق�عة بالفئة: ٤٤

و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات )ARTISTA CINEMA MAKE UP( كتبت 
باأحرف لتينية ب�شكل مميز فوق خلفية ر�شم مربعات �شغرية، مع وجود ت�شميم مميز ل�شكل كامري� ت�شوير 

�شينمائي تتخذ �حلرف A كحامل وتنتهى بقاعدة مظللة، وذلك باللونني �لأبي�س و�لأ�شود.
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  يناير  2020 العدد 12832 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-الفجر 

�حلمرية  بطولة  �لريا�شي  �لثقايف  �حلمرية  ن��ادي  نظم 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع نادي  �ل�����ش��ري��ع وذل����ك   ل��ل�����ش��ط��رجن  �لأوىل 
�ل�شارقة �لثقايف لل�شطرجن مب�شاركة 60 لعبا ولعبة من 
�أندية �حلمرية ونادي �لبطائح ونادي �لذيد ونادي �حتاد 
كلباء ونادي �ملد�م �لثقايف �لريا�شي ولعبي نادي �ل�شارقة 
لل�شطرجن  حيث نظمت �لبطولة  من �شبعة جولت طبقا 

للنظام �ل�شوي�شري .
وق��د �أق��ي��م �حل��ف��ل �خل��ت��ام��ي وت��ك��رمي �ل��الع��ب��ني بح�شور 
�لثقافية  �للجنة  رئي�س  �ل�شام�شي  ح�شن  حميد  م��ن  ك��ل 
�ل��ري��ا���ش��ي  وماجد  �ل��ث��ق��ايف  ب��ن��ادي �حل��م��ري��ة  و�ملجتمعية 
علي  �آل  نعمان  وعمر  للنادي  �مل��ايل  �ملدير  �ملهريي  �شعيد 

لل�شطرجن  �لثقايف  �ل�شارقة  لنادي  �مل�شاعد  �لعام  �لأم��ني 
رئي�س جلنة ن�شر �للعبة مبناطق �ل�شارقة ورجائي نعمان 
�ل�شو�شي �ملدير �لتنفيذي لنادي �ل�شارقة �لثقايف لل�شطرجن 

وقد جاءت نتائج �لبطولة كما يلي :
يف �ملركز �لأول �لالعب �أحمد حممد �شوين وباملركز �لثاين 
�لالعب  �ل��ث��ال��ث  وب��امل��رك��ز  �شوين  �شلطان  ���ش��امل  �ل��الع��ب 
�لالعبة  ج���اءت  �ل��ر�ب��ع  وب��امل��رك��ز  ���ش��وي��ن  �شلطان  حم��م��د 
موزة  �لالعبة  �خلام�س  وباملركز  �لطنيجي  �شعيد  ���ش��ارة 
حممد �لكتبي وجميعهم من نادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي  
وباملركز �ل�شاد�س �لالعب ح�شن �لبدو�وي من نادي �حتاد 
كلباء  . �أ�شرف على �لبطولة �حلكم �إح�شان جو�د و�شحى 
�ملعلم و و�ئل �ملحمدي  وبا�شم حممد جنيب وحممد ر�فع 

وحازم �شعودي و�شيف �لدين �لكور 

•• دبي-وام:

قبل 3 �أيام من نهائي كاأ�س �خلليج 
�لأهلي  و�شباب  �لن�شر  بني  �لعربي 
�ملقبل،  �جل���م���ع���ة  ي�����وم  ل����ه  �مل����ق����رر 
ر���ش��دت ر�ب��ط��ة �لأن���دي���ة �ملحرتفة 
بتلك  �خل���ا����ش���ة  �لأرق����������ام  ب���ع�������س 
�لبطولة، و�أ�شدرتها �أم�س يف تقرير 

ي�شتعر�س �أبرز �لإح�شاء�ت.
ووفق �لتقرير يرتبع لعب �لوحدة 
�شب�شتيان تاجليبو على عر�س هد�يف 
بطولة كاأ�س �خلليج �لعربي بر�شيد 
�لرتتيب  يف  وي��ل��ي��ه  ه���دف���ا،   32
ريكاردو دي �أوليفري� لعب فريقي 
�جل���زي���رة و�ل��و���ش��ل �ل�����ش��اب��ق ب�27 
ه���دف���ا، ث���م م��اك��ي��ت��ي دي�����وب لعب 
ب�  �ل�شابق  �لأه��ل��ي  و�شباب  �لظفرة 
26 هدفا، فيما يحل لوفانور لعب 
�شباب �لأهلي وفابيو دي ليما لعب 
�لو�شل يف �ملركز �لر�بع ب� 25 هدفا 
لكل منهما وبفارق هدف و�حد عن 

�شاحب �ملركز �لثالث.
�لظنحاين لعب  �شامل  يا�شر  ويعد 

�لالعبني  �أك�����ث  �ل���ف���ج���رية  ن�����ادي 
ن�شختها  منذ  �مل�شابقة  يف  م�شاركة 
�لأوىل يف مو�شم 2008 - 2009 
منها   66 م����ب����ار�ة،   67 ب��ر���ش��ي��د 
دقيقة  و5858   ، �أ�شا�شي،  كالعب 
�أهد�ف،  لعب، �شجل خاللها ثالثة 
ب��ط��اق��ات �شفر�ء،   8 ع��ل��ى  وح�����ش��ل 

�أم�����ا لعب  ح����م����ر�ء.  ب���ط���اق���ات  و3 
ف���ري���ق �ل��ن�����ش��ر ه�����ز�ع ����ش���امل، فقد 
مبار�ة   67 يف  �لآن  ح��ت��ى  ����ش���ارك 
منها،   56 يف  �أ�شا�شيا  لعب  �أي�����ش��ا، 
م�شجال  دقيقة،   4785 مبجموع 
هدفني، وتلقى 4 بطاقات �شفر�ء، 
ويليه �لفريق حميد عبد �هلل عبا�س 

�إجمايل  ب��ن��ف�����س  �ل���ف���ج���رية،  لع����ب 
�مل��ب��اري��ات 67، ���ش��ارك �أ���ش��ا���ش��ي��ا يف 
م��ن��ه��ا، ب���زم���ن ل��ع��ب ي���ق���در ب�   51
4769، وبر�شيد �أربعة �أهد�ف �أما 
فقد  �مللونة،  �لبطاقات  �شعيد  على 
�شفر�ء،  بطاقات   10 على  ح�شل 

ومل ت�شجل له �أية حالة طرد.

�لت�شيلي  ع����رب  �آخ�������ر  ����ش���ي���اق  ويف 
عن  �لن�شر  لع��ب  بافيز  ��شتيبان 
نهائي  �إىل  فريقه  ب��ت��اأه��ل  �شعادته 
ك���اأ����س �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي خ��ا���ش��ة يف 
ظ����ل �ل���ع���م���ل �جل�������اد و�لح��������رت�يف 
�لفرتة  �لفريق ط��و�ل  �ل��ذي قدمه 
�لفريق  “م�شتوى  وق��ال:  �ملا�شية، 

مبار�ة  م���ن  م�����ش��ت��م��ر،  ت�����ش��اع��د  يف 
لأخرى منذ �لتحاقي بالنادي، كان 
�لبطولت  على  �ملناف�شة  طموحنا 
�ل��ث��الث �ل��ت��ي ن�����ش��ارك ف��ي��ه��ا، لكننا 
ب��ط��ول��ة كاأ�س  رغ����م خ��روج��ن��ا م���ن 
رئي�س �لدولة، �إل �أننا حققنا �ليوم 
لنهائي  �لو�شول  وهو  �أهد�فنا  �أول 

ك��اأ���س �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي، ولزل��ن��ا يف 
و�شع جيد يف �ملناف�شة على �لدوري، 
�شباب  �ملت�شدر  وبني  بيننا  فالفارق 
�لأهلي هو �شت نقاط فقط، ونحن 
ن��ق��رتب ���ش��ي��ئ��ا ف�����ش��ي��ئ��ا م���ن حتقيق 
ط���م���وح���ات���ن���ا �ل���ت���ي ح����ددن����اه����ا مع 

�ملدرب«.

ودعا بافيز جماهري �لعميد �إىل �أن 
تثق يف �لالعبني ويف حر�شهم على 
بذل �أق�شى ما لديهم يف كل مبار�ة 
.. و�أ�شاف “�أوؤكد �أننا �شنقاتل للفوز 
بالنهائي و�أي�شا للو�شول �إىل �أعلى 

ترتيب يف �لدوري«.
ديفيد  �ل�شوي�شري  �أك��د  �ملقابل  ويف 
م�����اري�����اين لع�����ب ����ش���ب���اب �لأه����ل����ي 
هي  �ل���ف���ري���ق  وروح  ���ش��خ�����ش��ي��ة  �أن 
�ل���وق���ود �ل����ذي ي��و���ش��ل ف��ري��ق��ه �إىل 
نهائي يف  �أول  “هذ�  وق��ال   .. �لفوز 
بو�شولنا  ���ش��ع��د�ء   ،2020 �ل��ع��ام 
�إح����دى  يف  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل����ب����ار�ة  �إىل 
�لبطولت �ملهمة �لتي نناف�س عليها 

هذ� �ملو�شم«.
للفوز  “نتطلع  م��اري��اين  و�أ����ش���اف 
�لكبري  �حل�������ش���ور  �أم������ام  ب���ال���ك���اأ����س 
��شتاد  يف  �لأه��ل��ي  �شباب  جلماهري 
د�ئ�����م�����ا على  زع����ب����ي����ل، ون����ح����ر�����س 
�إ�شعادهم، وهم يعلمون �أننا �شنقدم 
فجميعنا  �لقلب،  من  لدينا  ما  كل 
متكاتفون  وج���م���اه���ري  ك���الع���ب���ني 

لتحقيق �أحالمنا هذ� �ملو�شم«.

•• دبي - الفجر 

 ع��ق��دت جلنة �لن��ت��خ��اب��ات يف �حت���اد �لإم����ار�ت ل��ك��رة �لقدم 
�جتماعها �لأول �شباح �أم�س يف مقر �لحتاد بدبي بح�شور 
�مل�شت�شار �شامل بن بهيان �لعامري ، وحممد ر��شد �حلفيتي 
، حمد خمي�س حمد ، عبد �لرحمن �لعامري ، عبد �لرحمن 
، و�شهد �لجتماع كذلك حممد عبد �هلل  �ل�شرهان  حممد 

هز�م �لظاهري �لأمني �لعام لحتاد �لكرة
بهيان  ب��ن  ���ش��امل  �مل�����ش��ت�����ش��ار  ت�شمية  �لج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 
نائباً  �حلفيتي  ر����ش��د  وحم��م��د   ، للجنة  رئ��ي�����ش��اً  �ل��ع��ام��ري 
للرئي�س ، و�شكر رئي�س جلنة �لنتخابات �جلمعية �لعمومية 
لحتاد �لكرة على ثقتها و�ختيارها لأع�شاء �للجنة وتكليفها 
يف  للجنة  و�ل�شد�د  �لتوفيق  متمنياً  �ملهمة  �مل�شوؤولية  بهذه 

�لفرتة �لقادمة.
�لأمني  �لظاهري  ه��ز�م  �هلل  عبد  حممد  ��شتعر�س  ب���دوره 
�ل��ع��ام ، �ل��ت��ع��دي��الت �ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل��ت��ي �ع��ت��م��دت��ه��ا �جلمعية 
�لعمومية غري �لعادية يف �جتماع رقم ) 1 ( 2020 على 
�لنظام �ل�شا�شي لحتاد �لكرة ولئحة �لنتخابات و�لنظام 
�لنتخابي �جلديد �لذي مت �عتماده بنظام �لقائمة �ملوحدة 
ب��دل ع��ن نظام �لرت�شح �ل��ف��ردي �ل��ذي ك��ان معمول ب��ه يف 
�ل�شابق ، �إ�شافة �إىل �ملدد �لزمنية �ملحدد بالنظام �ل�شا�شي 

فيما يتعلق بالنتخابات �لقادمة.  
يناير   18 �مل��و�ف��ق  �ملقبل  �ل�شبت  حت��دي��د  �للجنة  وق���ررت 
موعد�ً لعقد �جتماعها �لثاين يف مقر �حتاد �لكرة   2020

بدبي . 
قر�ر�ت  على  �لإ�شتئناف  جلنة  عقدت   ، مت�شل  �شعيد  على 

مايد  بح�شور  �أم�����س  �لأول  �جتماعها  �لن��ت��خ��اب��ات  جل��ن��ة 
 ، �شالح  �آل  �لرحمن  عبد  وط��ارق   ، �ملر��شدة  جمعة  حممد 
و�شامل عبد �هلل �شلطان �حلمادي ، و�شهد �لجتماع حممد 

عبد�هلل بن هز�م �لظاهري �لأمني �لعام لحتاد �لكرة.
 ، للجنة  رئي�شاً  �مل��ر����ش��دة  جمعة  حممد  م��اي��د  ت�شمية  ومت 
وطارق عبد�لرحمن �آل �شالح نائباً للرئي�س ، و�شكر رئي�س 
�جلمعية  �لنتخابات  جلنة  ق���ر�ر�ت  على  �ل�شتئناف  جلنة 
�لعمومية لحتاد �لكرة على ثقتها وتكليفها لأع�شاء �للجنة 

، متمنياً �لتوفيق للجنة يف �لفرتة �لقادمة.
ون��اق�����س �لج��ت��م��اع �ل��ب��ن��ود �مل���درج���ة ع��ل��ى ج���دول �لأعمال 
�عتماده  مت  �ل��ذي  لالنتخابات  �جلديد  بالنظام  و�خلا�شة 
لعام   1 رق��م  �ل��ع��ادي��ة  غ��ري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  يف 

.  2020

جلنتا النتخابات وال�شتئناف على قرارات 
جلنة النتخابات تعقدان اجتماعهما الأول

•• بوريرام - الفجر

�خلمي�س  �لأردن غد�ً  ملو�جهة منتخب  �لأوملبي  �لوطني  ي�شتعد منتخبنا 
نهائيات  يف  �لر�بعة  �ملجموعة  ملباريات  و�لأخ���رية  �لثالثة  �جلولة  �شمن 
كاأ�س �آ�شيا حتت 23 عاماً �ملقامة حالياً بتايلند و�ملوؤهلة �إىل دورة �لألعاب 

�لأوملبية طوكيو 2020 .
باأد�ء  �أم�����س   �أول  �أول  ملنتخبنا  �لفني  �جل��ه��از  و�كتفى 
مقر  يف  �ل�شباحية  �لفرتة  خالل  ��شت�شفائية  تدريبات 
�أ�شا�شي يف  �إقامة �لبعثة لالعبني �لذين �شاركو� ب�شكل 
خفيفة  تدريبية  ح�شة  جانب  �إىل  �لأول  �أم�س  م��ب��ار�ة 
مب�شاركة  �لتدريبات  ملعب  يف  �مل�شائية  �لفرتة  خ��الل 

كافة �لالعبني .
من  ن��ق��اط   4 بر�شيد  �مل��ج��م��وع��ة  منتخبنا  وي��ت�����ش��در 
�أمام  �شلبياً  �لأوىل  �جل��ول��ة  يف  ت��ع��ادل��ه  بعد  م��ب��ار�ت��ني 
�ل�شمالية  كوريا  على  �لثانية  �جلولة  يف  وف��وزه  فيتنام 
بذ�ت  ثانياً  �لأردين  �ملنتخب  وي��اأت��ي   ، رد  دون  بهدفني 
بفارق  يتفوق  �لذي  منتخبنا  مع  �لنقاط  �لر�شيد من 
�لثالث  �مل��رك��ز  يف  ف��ي��ت��ن��ام  منتخب  وي���اأت���ي   ، �لأه�����د�ف 
بر�شيد نقطتني وكوريا �ل�شمالية باملركز �لأخري دون 

�أي ر�شيد من �لنقاط .
ويلعب منتخبنا مبار�ة �لأردن بفر�شتي �لتعادل �أو �لفوز ل�شمان �لتاأهل 

�لتي  �ل�شمالية  وكوريا  فيتنام  ملبار�ة  �لنظر  دون  �لنهائي  ربع  �ل��دور  �إىل 
�شتقام يف ذ�ت �لتوقيت مبلعب ر�جا ماجنال .

الكرة  م�ستقبل  واالأوملبي  بالالعبني  كبرية  ثقتنا   : مري  عي�سى 
االإماراتية 

لحتاد  �لن��ت��ق��ال��ي��ة  �للجنة  ع�شو  م��ري  عي�شى  �ع��ت��رب 
�أن  �لوطنية  �ملنتخبات  م�شرف  �ل��ق��دم  لكرة  �لإم����ار�ت 
حتت  �آ�شيا  كاأ�س  نهائيات  يف  �ملُ�شارك  �لأوملبي  �ملنتخب 
23 �شنة، هو م�شتقبل كرة �لقدم �لإمار�تية، يف وجود 
عدد كبري من �لالعبني �ملوهوبني �لقادرين على متثيل 

�ملنتخب �لوطني خالل �ملرحلة �ملقبلة .
�لالعبون يف  �لذي قدمه  بامل�شتوى  و�أ�شاد عي�شى مري 
�ل�شمالية،  وك��وري��ا  فيتنام  �أم���ام  �ل�شابقتني  �مل��ب��ار�ت��ني 
باحل�شول  وتوجوه  بذلوه  �ل��ذي  �لكبري  �جلهد  مثمناً 
�لأوملبي  �أن  م��وؤك��د�ً  مو�جهتني،  م��ن  ن��ق��اط  �أرب���ع  على 
�ملقبلة، وميلك  �ملباريات  �لأف�شل يف  تقدمي  ق��ادر على 

�لطموح للو�شول �إىل �أبعد مدى يف �لبطولة.
و�شدد عي�شى مري على �لأهمية �لكبرية للمبار�ة �ملقبلة 
يف خ��ت��ام م��رح��ل��ة �مل��ج��م��وع��ات �أم����ام �مل��ن��ت��خ��ب �لأردين 
�ملرحلة  �إىل  �لتاأهل  ملنتخبنا  ي�شمن  �لتعادل  �أو  فيها  �لفوز  و�أن  ، خا�شة 
مع  �مل��وج��ودي��ن  �ل��الع��ب��ني  جمموعة  يف  �لكاملة  ثقته  جم���دد�ً  �ل��ت��ال��ي��ة، 

�ملنتخب، وقدرتهم على حتقيق �لتطلعات و�إ�شعاد �جلماهري �لإمار�تية. 
�لأوملبي  �ملنتخب  ي��ويل  �ل��ك��رة  �حت��اد  �أن  �لنتقالية   �للجنة  ع�شو  و�أك���د 
�هتماماً كبري�ً، ول يدخر �أي جهد يف �شبيل ظهوره بامل�شتوى �ملطلوب يف 
�أن �للجنة �لنتقالية برئا�شة �ل�شيخ ر��شد  هذه �لبطولة �ملهمة، م�شيفاً 
بن حميد �لنعيمي حري�شه على متابعة كل تفا�شيل م�شاركة �ملنتخب يف 

هذه �لبطولة �ملهمة من �أجل �ملناف�شة بقوة على �إحدى 
�لبطاقات �ملوؤهلة �إىل طوكيو .

وم�شاندة  دع��م  ب�����ش��رورة  �جلميع  م��ري  عي�شى  ون��ا���ش��د 
يحتاجون  �ل�����ش��ب��اب  �ل��الع��ب��ني  �أن  م��ب��ي��ن��اً  �مل��ن��ت��خ��ب، 
�لتو��شل  و�شائل  ع��رب  ك��ان  ول��و  حتى  �جلمهور  لدعم 
�أن  ميكن  و�مل����وؤ�زرة  �لت�شجيع  �أن  م�شيفاً  �لجتماعي، 
ت�شهم يف منح �لالعبني �لد�فع و�حلافز لتقدمي �أف�شل 

�أد�ء وحتقيق �أح�شن نتائج.
خالد علي : �شنلعب من �أجل �لفوز و�لالعبون يف قمة 

�جلاهزية
�أكد خالد علي �ملدرب �مل�شاعد ملنتخبنا  �لأوملبي، ثقته 
�لكاملة يف كل �لالعبني �لذين ت�شمهم قائمة �ملنتخب، 
م�شري�ً �إىل �أن �جلميع على �أهبة �ل�شتعد�د ورهن �إ�شارة 
�جلهاز �لفني، و�أن �أي 11 لعباً يف �لقائمة �لأ�شا�شية 

ميكنهم �لقيام باملهمة.
ولفت م�شاعد مدرب منتخبنا �لأوملبي �إىل جاهزية كافة �لعنا�شر، حيث 

�لفنية  �لناحيتني  م��ن  �لالعبني  ك��ل  �إع���د�د  على  �لفني  �جل��ه��از  حر�س 
�أكرب عدد  �أن يكون  �إىل  �أن �لبطولة حتتاج  ، باعتبار  و�لبدنية و�لنف�شية 
يف  ي��ح��دث  ق��د  نق�س  �أي  لتعوي�س  جاهزيتهم،  ك��ام��ل  يف  �لالعبني  م��ن 
�لناجم من جدول  �أو�لإره��اق  �لإيقاف  �لإ�شابة،  ب�شبب  �ملنتخب  �شفوف 

�ملباريات. 
�لعام للمنتخب،  �مل�شتوى  و�أب��دى خالد علي ر�شاه عن 
�لأوىل  �أد�ء يف �جل��ول��ت��ني  م��ن  �ل��الع��ب��ون  ق��دم��ه  وم���ا 
و�لثانية، موؤكد�ً �أن �ملبار�ة �لثالثة و�لأخرية يف مرحلة 
�أم��ام �ملنتخب �لأردين هي �لأه��م يف م�شو�ر  �ملجموعات 
�إيجابية للعبور  �ملنتخب، ويجب �أن يحقق فيها نتيجة 

للمرحلة �لتالية .
و�أ�شاد خالد علي بالن�شباط �لكبري �لذي ي�شود �أروقة 
�ملنتخب، و�للتز�م �لتام لالعبني بتوجيهات وتعليمات 
�أن �أثر هذ� �لأمر  �إىل  �جلهاز �لفني و�لإد�ري ، م�شري�ً 
كان  و��شحاً يف �لنتائج �لإيجابية �لتي حققها �لأوملبي 

يف �ملبار�تني �ل�شابقتني .
�لإم��ار�ت��ي��ة  على  ، �جلماهري  �مل���درب  وط��م��اأن م�شاعد 
موقف �ملنتخب قبل �نطالقة �ملبار�ة �لأخرية ، مبيناً �أن 
�لتح�شري�ت ت�شري ب�شورة جيدة، و�أن جميع �لالعبني 
يف و�شع بدين وفني مميز، و�أن �لتدريبات ت�شهد تناف�شاً بني �لالعبني من 

�أجل �لدخول للت�شكيلة �لأ�شا�شية .

يت�سدر املجموعة الرابعة بر�سيد 4 نقاط

الأبي�س الأوملبي ي�شتعد ملواجهة الأردن احلا�شمة غدًا اخلمي�س

كاأ�س اخلليج العربي.. تيجايل هداف البطولة واأوليفيريا و�شيفا

��شتيبان بافيز: �لو�شول للنهائي �أول �أهد�فنا
�إىل نهائي كاأ�س  بتاأهل فريقه  ��شتيبان بافيز عن �شعادته  �لت�شيلي  عرب 
�ل���ذي قدمه  و�لح����رت�يف  �جل���اد  �لعمل  ظ��ل  �ل��ع��رب��ي خا�شة يف  �خلليج 
بعد  ت�شاعد  �لفريق يف  “م�شتوى  وق��ال  �ملا�شية،  �لفرتة  ط��و�ل  �لفريق 
كل مبار�ة، منذ �لتحاقي بالنادي كان طموحنا �ملناف�شة على �لبطولت 
رئي�س  كاأ�س  بطولة  رغم خروجنا من  لكننا  فيها،  ن�شارك  �لتي  �لثالث 
كاأ�س  لنهائي  �لو�شول  وه��و  �أهد�فنا  �أول  �ليوم  حققنا  �أننا  �إل  �ل��دول��ة، 
�خلليج �لعربي، ولزلنا يف و�شع جيد يف �ملناف�شة على �لدوري، فالفارق 
بيننا وبني �ملت�شدر �شباب �لأهلي هو �شت نقاط فقط، نحن نقرتب �شيئاً 
بافيز  ودع��ا  �مل���درب«.   مع  حددناها  �لتي  طموحاتنا  حتقيق  من  ف�شيًئا 
جماهري �لعميد �إىل �أن تثق يف �لالعبني ويف حر�شهم على بذل �أق�شى 

ما لديهم يف كل مبار�ة و�أ�شاف “�أوؤكد �أننا �شنقاتل للفوز بالنهائي و�أي�شاً 
للو�شول �إىل �أعلى ترتيب يف �لدوري«.

ديفيد مارياين: متكاتفون لتحقيق اأحالمنا
�لوقود  هي  �لفريق  وروح  �شخ�شية  �أن  مارياين  ديفيد  �ل�شوي�شري  �أك��د 
 ،2020 �أول نهائي يف �لعام  “هذ�  �لذي يو�شل فريقه �إىل �لفوز وقال 
�لتي  �ملهمة  �لبطولت  �إح��دى  يف  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  �إىل  بو�شولنا  �شعد�ء 
نناف�س عليها هذ� �ملو�شم ». و�أ�شاف مارياين “نتطلع للفوز بالكاأ�س �أمام 
�حل�شور �لكبري جلماهري �شباب �لأهلي يف ��شتاد زعبيل، نحر�س د�ئما 
فجميعنا  �لقلب،  من  لدينا  ما  كل  �شنقدم  �أننا  يعلمون  �إ�شعادهم،  على 

كالعبني وجماهري متكاتفون لتحقيق �أحالمنا هذ� �ملو�شم«.

ت�شريحات الالعبني حول نهائي كاأ�س اخلليج العربي 

عي�سى مري : 
ثقتنا كبرية 
بالالعبني 
واالأوملبي 

م�ستقبل الكرة 
االإماراتية

خالد علي : 
�سنلعب من 
اأجل الفوز 
والالعبون 

يف قمة 
اجلاهزية

مب�ساركة �ستة اأندية �سطرجنية

 نادي احلمرية نظم بطولة 
احلمرية الأوىل لل�شطرجن 
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•• اأبوظبي-وام:

للبلياردو  �لإم�������ار�ت  �حت����اد  ي��ب��ذل 
و�ل�����ش��ن��وك��ر ج���ه���ود� ح��ث��ي��ث��ة حاليا 
�خلا�شة  �ل�����ش����ت����ع����د�د�ت  لإن����ه����اء 
�لحتاد  ك��اأ���س  و��شت�شافة  بتنظيم 
خالل  و�ل�شنوكر  للبلياردو  �لعربي 
فرب�ير   28 �إىل   18 م��ن  �ل��ف��رتة 
�ملقبل، حتت رعاية �ل�شيخ جمعة بن 
رئي�س  مكتوم  �آل  جمعة  بن  مكتوم 
�لحت��اد، ومب�شاركة ترت�وح ما بني 
وي�شعى  عربيا.  منتخبا  و13   11
�لعربية  ���ش��د�رت��ه  لتاأكيد  �لحت���اد 
من خالل هذه �لبطولة حيث كان 
على  ح�شل  ق��د  �لإم�����ار�ت  منتخب 
�لعربية  �لبطولة  يف  �لتفوق  كاأ�س 
�شهر  �ل�����ش��ي��خ يف  ب�����ش��رم  �لأخ�������رية 

�أكتوبر �ملا�شي.
�ل�شر  �أم��ني  �شلطان �جل��وك��ر  و�أك���د 
للبلياردو  �لإم�����ار�ت  لحت���اد  �ل��ع��ام 
�لبلياردو  مناف�شات  �أن  و�ل�شنوكر 
�شتقام يف �شالة �لإيزون �لريا�شية 
بينما  دب����ي،  �أب���وه���ي���ل يف  مب��ن��ط��ق��ة 
���ش��ت��ق��ام م��ن��اف�����ش��ات �ل�����ش��ن��وك��ر يف 

�أن  �إىل  م�����ش��ري�  �لحت�������اد،  ���ش��ال��ة 
ي�شم  مبنتخب  �شت�شارك  �لإم���ار�ت 
6 لعبني يف �ل�شنوكر، و 6 لعبني 
�إعد�د  �لبلياردو، وهناك برنامج  يف 
مميز للمنتخبني لدخول �لبطولة 
ب����اأع����ل����ى م�������ش���ت���وى ف����ن����ي وب�����دين 

ومهاري.
ت�شريحاته  يف  �جل�����وك�����ر  وق�������ال 
 “ “ و�م”:  �أن��ب��اء �لإم���ار�ت  لوكالة 
�لإمار�ت حتتل مكانة مرموقة على 
�مل�����ش��ت��وي��ني �ل��ع��رب��ي و�لآ����ش���ي���وي يف 
�إجناز�ت  ولدينا  �ل�شنوكر،  ريا�شة 
وع���ل���ى �شوء  �مل��ح��ف��ل��ني،  م��ه��م��ة يف 
مكتوم  بن  جمعة  �ل�شيخ  توجيهات 
�آل مكتوم رئي�س �لحتاد  بن جمعة 
للنهو�س  ت�����ش��ور�ت مم��ي��زة  ل��دي��ن��ا 
باللعبة، متا�شيا مع مبادرة حكومة 
2020 هو  ع��ام  باعتبار  �لإم���ار�ت 

عام �ل�شتعد�د للخم�شني«.
�ل��ت�����ش��ور�ت تقوم  �أن ه��ذه  و�أو���ش��ح 
�لقاعدي  �لن��ت�����ش��ار  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
ممار�شيها،  ق��اع��دة  بتو�شيع  للعبة 
ف�شال عن �لرتكيز يف �لوقت نف�شه 
�لو�عدين..  �لأب��ط��ال  �شناعة  على 

و�أ�شاف :” نحن معنيون يف �لحتاد 
تو��شل يف م�شرية  لدينا  يكون  باأن 
�لإجن������از�ت ب��ل وم�����ش��اع��ف��ت��ه��ا، من 
خ��الل �شناعة جن��وم و�أب��ط��ال جدد 
مثل حممد �شهاب وحممد �جلوكر 
�شاحبا �لإجناز�ت �لقارية و�لعاملية 
لدينا  �أ����ش���ب���ح  وب��ال��ف��ع��ل  �مل���م���ي���زة، 
�لكمايل  خ��ال��د  ه��م��ا  �لآن  لع���ب���ان 
وعبد�لرحمن �ل�شام�شي مع �شهاب 
�ملنتخب  و�جلوكر نعتمد عليهم يف 
مميزة  م�شتويات  وي��ق��دم��ان  �لأول 

باعتبارهم م�شتقبل �للعبة«.

وع��ل��ى م�����ش��ت��وى ج��ه��ود �لحت�����اد يف 
ن�����ش��ر �ل��ل��ع��ب��ة .. ق����ال �جل���وك���ر: “ 
مع  ت��ع��اون  �تفاقية  لتوقيع  ن��رت��ب 
�لربع  يف  �ملدر�شية  �لريا�شة  �حت��اد 
�ل��ث��اين م��ن �ل��ع��ام �حل���ايل لدخول 
�مل���د�ر����س و�ك��ت�����ش��اف �مل���و�ه���ب فيها 
و�شمها  ل��ت��ب��ن��ي��ه��ا  م��ب��ك��رة  ���ش��ن  يف 
لالحتاد وو�شع �لرب�مج �لتدريبية 
�لذي  نف�شه  �لوقت  لهم، يف  �ملميزة 
�أو���ش��ي��ن��ا ف��ي��ه ح��ال��ي��ا ب��ال��ت��ع��اق��د مع 
�مل�������درب �ل��ب��ح��ري��ن��ي حم���م���د علي 
�لنا�شئني  منتخبا  م�شوؤولية  لتويل 

و�ل�������ش���ب���اب، ون��ن��ت��ظ��ر �ع���ت���م���اد هذ� 
�إد�رة  جم��ل�����س  �ج��ت��م��اع  يف  �ل���ق���ر�ر 
ب�شكل  مهمته  ليبد�أ  قريبا  �لحت��اد 
ق���اع���دة مميزة  ت�����ش��ك��ي��ل  ف�����وري يف 
�ملر�حل  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  للمنتخبات 

�ل�شنية �ملختلفة«.
و�أو�شح �أن �حتاد �لإمار�ت للبلياردو 
�أ�شبق  ي��ز�ل من  كان ول  و�ل�شنوكر 

رئي�س  ق���ر�ر  تطبيق  يف  �لحت����اد�ت 
�لفئات  م���ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  �ل����دول����ة 
�مل�����ش��ت��ث��ن��اة م���ن �أج�����ل �مل�������ش���ارك���ة يف 
�إطار  يف  وذل���ك  �ملحلية،  �مل�شابقات 
�ملمار�شة،  ق���اع���دة  ت��و���ش��ي��ع  ج���ه���ود 
بامل�شاركة  �ل��ف��ئ��ات  ل��ك��ل  وم�����ش��م��وح 
�أطلقناه  �ل���ذي  �ملحلي  �ل����دوري  يف 
عليه  وبناء  �ملو�شم،  ه��ذ�  م��رة  لأول 

فقد �شارك به 128 لعبا، وو�شلنا 
�لت�شفيات  �إىل  �ل����دوري  يف  ح��ال��ي��ا 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة �ل��ت��ي �أف������رزت �أف�����ش��ل 8 
دوري  لهم  و�شنقيم  حاليا،  لعبني 
كل  يخو�س  بحيث  و�ح���د  دور  م��ن 
�لأول  لت�شنيف  مباريات   7 لع��ب 
�ل��������دوري،  و�ل�����ث�����اين و�ل����ث����ال����ث يف 
وت���ت���وي���ج���ه���م ب���ال���ل���ق���ب. و�أ�����ش����اف 

�جل���وك���ر : “ ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث عن 
نتوجه  �أن  لب��د  �للعبة  ن�شر  جهود 
بال�شكر للكابنت حممد �شهاب بطل 
لتاأ�شي�شه  و�لعامل  و�آ�شيا  �لإم���ار�ت 
لأكادميية من �أجل تدريب وتاأهيل 
�أب����وظ����ب����ي،  �لأب������ط������ال �جل��������دد يف 
و����ش��ت��ث��م��ار جن��وم��ي��ت��ه و���ش��ه��رت��ه يف 
�لأب��ط��ال �جل��دد، ونحن يف  �شناعة 
�لحتاد نثني على ذلك لأنه يحدث 
�لكابنت  م���ن  ���ش��خ�����ش��ي��ة  مب����ب����ادرة 
من  توجيه  �أي  دون  �شهاب  حممد 
�لحتاد، وقد �أكد لنا �أنه يفعل ذلك 
من منطلق �لو�جب �لوطني �لذي 
ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق ك��ل لع���ب ب���ارز �أو 
بالده  خلدمة  معروف  ق��اري  بطل 
لتاأهيل �أبطال جدد يكملون م�شرية 

�لإجناز.
وف����ي����م����ا ي����خ���������س ت�������ش���ك���ي���ل ف����رق 
�أن  �أك����د   .. ل��ل�����ش��ي��د�ت  وم��ن��ت��خ��ب��ات 
هذ�  يف  ت�����ش��ور�  �شيعر�س  �لحت����اد 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  �خل�����ش��و���س 
�ملدربات  بتوفري  لدعمه  للريا�شة 
وم�����ش��ان��دة ت��ط��ب��ي��ق �ل���رب�م���ج �لتي 

ت�شتهدف حتقيق ذلك.

•• ال�صارقة-وام:

�لأمريكي  �ل��ب��ار�مل��ب��ي  �ل��ب��ط��ل  �أ���ش��اد 
جون ريج�شرت - �شاحب ف�شية دورة 
 2000 �شيدين  �لبار�ملبية  �لألعاب 
ب���اخل���دم���ات   - �ل����ق����وى  �أل�����ع�����اب  يف 
�لثقة  ن���ادي  يقدمها  �ل��ت��ي  �جلليلة 
للمعاقني و�لذي ي�شاهي �لإمكانات 

�ملتوفرة يف �أف�شل �أندية �لعامل.
ج����اء ذل����ك خ����الل �مل��ح��ا���ش��رة �لتي 
�لأمريكي  �لبار�ملبي  �لبطل  قدمها 
�لثقة  ن�������ادي  يف  ري���ج�������ش���رت  ج������ون 
ودورها  �لتحديات  ح��ول  للمعاقني 
ق�شة  وناق�س  �لإجن���از�ت  حتقيق  يف 

جناحه ونقطة �لتحول يف حياته.
�ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ة �لعامة  وق����ام وف���د م���ن 
دبي  �لأمريكية يف  �ملتحدة  للوليات 
ويا�شمني  ري��ج�����ش��رت  �ل��ب��ط��ل  ي�����ش��م 
�لعامة  �لعالقات  م�شوؤول  ه��رب�وي 
وه�����ال�����ة ع���ب���د �ل����رح����م����ن م�������ش���وؤول 
�ل����ربن����ام����ج �ل���ث���ق���ايف وع����م����ر ح���امت 

م�شوؤول �لتو��شل �لجتماعي بزيارة 
عي�شى  ��شتقبالهم  يف  وك��ان  �ل��ن��ادي 
�ل�شارقة  ملجل�س  �لعام  �لأمني  هالل 
رئي�س  نائب  عبيد  وكلثم  �لريا�شي 
للمعاقني  �لثقة  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 

وح��ي��در ط��ال��ب �أرب��ي��ع وع��ب��د �لغفور 
وبدرية  �ل�شحي  وم���رمي  �لرئي�شي 
�ل�شويدي �أع�شاء جمل�س �إد�رة نادي 
�لثقة للمعاقني و�أحمد �شامل �ملظلوم 
من  وع��دد  للنادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 

�أبطال �لنادي يف خمتلف �لريا�شات 
و�أولياء �أمور �أع�شاء �لنادي من ذوي 

�لإعاقة.
��شتقبال  �أن  ه����الل  ع��ي�����ش��ى  و�أك������د 
�ل��ب��ا���ش��م��ة مم��ث��ل��ة يف نادي  �لإم������ارة 

�لأمريكي  للبطل  للمعاقني  �لثقة 
ج����ون ري��ج��ي�����ش��رت ي��ع��د دل���ي���ال على 
ق�شايا  ل���ك���ل  �ل�������ش���ارق���ة  �ح���ت�������ش���ان 
بالنماذج  و�هتمامها  �لهمم  �أ�شحاب 
�حلية �ملبدعة يف جمالت �لريا�شات 

�لهمم.  �أ���ش��ح��اب  وخ��ا���ش��ة  �ملختلفة 
�لبار�ملبي  �لبطل  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�جلليلة  باخلدمات  ريج�شرت  ج��ون 
للمعاقني  �لثقة  ن��ادي  يقدمها  �لتي 
�ملتوفرة  �لإمكانات  ي�شاهي  و�ل��ذي 
يف �أف�������ش���ل �أن�����دي�����ة �ل����ع����امل وق����دم 
حما�شرة لأع�شاء �لنادي عن ق�شة 
�ل��ت��ح��ول يف حياته  جن��اح��ة ون��ق��ط��ة 
حتقيق  ع��ل��ى  ق�����ادر  �لإن�������ش���ان  و�أن 
�أهد�فه وحتدي كل �ل�شعاب �إذ� كان 
لديه �إمي��ان بقدر�ته و�أن��ه قادر على 
حتقيق �مل�شتحيل. وقالت كلثم عبيد 
�لأبطال  لهوؤلء  �لنادي  ��شتقبال  �إن 
�أ�شحاب  من  لأبطالنا  د�فعا  ي�شكل 
�لتجارب  م���ن  و�ل����ش���ت���ف���ادة  �ل��ه��م��م 
�لإعاقة..  ذوي  ري��ا���ش��ة  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
د�ئما  ي�شعى  �ل��ن��ادي  �أن  �إىل  م�شرية 
�مل��ع��رف��ة و�خل�����رب�ت مع  ت���ب���ادل  �إىل 
�لهيئات و�لأف��ر�د و�لتي بدورها  كل 
�خلدمات  �أف�شل  ت��وف��ري  يف  ت�شاهم 

لأع�شاء �لنادي .

�لن�شخة  يف  �مل�شاركة  �لريا�شية  �لتون�شية  �جلمهورية  بعثة  �أن��ظ��ار  تتجه 
�مليد�ليات  �لعربية لل�شيد�ت، حل�شد  �لألعاب لالأندية  �خلام�شة من دورة 
�مللونة، وتاأكيد ح�شورها على �شعيد مناف�شات كرة �ل�شلة و�لكرة �لطائرة، 
�لتي تقام على ميادين �حلدث �لريا�شي �لأب��رز على �شعيد ريا�شة �ملر�أة 
قرينة  برعاية  �مل���ر�أة،  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  تنظمه  �ل��ذي  �لعربية، 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي، 
 12 2 وحتى  �لفرتة من  �مل��ر�أة، خالل  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�شة 

فرب�ير �ملقبل. 

تطلعات نحو احللم
وت�شتعد تون�س للم�شاركة يف �لدورة وبلوغ �ملر�حل �ملتقدمة من �ملناف�شات 
�لإم����ار�ت،  �أن��دي��ة:  م��ع  �ل�شلة  ك��رة  م��ي��د�ن  على  جتمعها  �ل��ت��ي  �جلماعية 
و�لأردن، و�لكويت، و�جلز�ئر، و�لبحرين، وم�شر، و�ل�شعودية، فيما تتو�جه 
مع ذ�ت �لدول �إىل جانب �جلمهورية �لعربية �ل�شورية على م�شمار �لكرة 

�لطائرة. 
�للجنة  رئي�س  نائب  �لنقبي،  ع�شكر  ندى  �شعادة  قالت  �مل�شاركة  هذه  وعن 

�ملنظمة �لعليا للدورة، رئي�س جلنتها �لتنفيذية، مدير عام موؤ�ش�شة �ل�شارقة 
لريا�شة �ملر�أة: “�أمتمنا �آخر �ل�شتعد�د�ت لحت�شان �حلدث �لريا�شي �لذي 
للتناف�س  �ل�شارقة  �أر���س  �لعربية على  �ل��دول  �ل�شقاء من خمتلف  يجمع 
�حلّر و�لنبيل على نيل �أرفع �لألقاب، ونفخر مب�شاركة لعباتنا من �ملغرب 
تاريخاً طوياًل  �لتي متتلك  �ل�شقيق، خا�شة من تون�س �خل�شر�ء  �لعربي 

وعريقاً يف ريا�شة �ملر�أة«. 
وقوي  و�ث��ق  ح�شور  على  �لتون�شيات  �لالعبات  “�أكدت  �لنقبي:  وتابعت 
خالل �لدورة �ملا�شية �شمن ميادين مناف�شة �لألعاب �جلماعية، فقد مّثلت 

فنية  م�شتويات  على  و�شهدنا  متثيل،  خري  و�أنديتهّن  بالدهّن  �لالعبات 
يعك�س  كبري  تناف�س  مع  موعد  على  يجعلنا  ما  ومتطورة  كبرية  وبدنية 
�جلماعية  �لأل��ع��اب  ميادين  يف  �لعربية  �مل���ر�أة  لريا�شة  �ملتطور  �مل�شتوى 

�ملوؤهلة للبطولت �لعاملية و�لقارّية«. 
وي�شارك يف مناف�شات �لن�شخة �خلام�شة من دورة �لألعاب لالأندية �لعربية 
�ل�شلة،  وك��رة  �لرماية،  ه��ي:  �ألعاب  ت�شعة  يف  تتناف�س  دول��ة   16 لل�شيد�ت 
وكرة �لطائرة، وكرة �لطاولة، و�ألعاب �لقوة، و�لفرو�شية، و�ملبارزة، وقو�س 

و�ل�شهم، و�لكار�تيه.

�سمن مناف�سات كرة ال�سلة والطائرة

تون�س تزاحم على الألعاب اجلماعية يف »عربية ال�شيدات 2020« 

االإمارات ت�ست�سيف الكاأ�س العربية للبلياردو وال�سنوكر فراير املقبل

�شلطان اجلوكر: هدفنا تاأكيد �شدارتنا العربية ونتوقع م�شاركة 13 منتخبا يف املناف�شات

البطل الباراملبي ريج�شرت: خدمات نادي الثقة للمعاقني 
ت�شاهي الإمكانات املتوفرة يف اأف�شل اأندية العامل

»امللك كازو« يجدد عقده 
بعمر الثالثة واخلم�شني 

جدد �لياباين �لدويل �ل�شابق كازويو�شي ميور� �لذي �شيبلغ �لثالثة و�خلم�شني 
�ل�شهر �ملقبل، عقده مع نادي يوكوهاما �أف �شي، معزز� رقمه �لقيا�شي كاأكرب 

لعب كرة قدم يف �لعامل.
و�شي�شتهل �لالعب �ملكنى “�مللك كازو” مو�شمه �لحرت�يف �خلام�س و�لثالثني، 

بح�شب ما �أعلن ناديه.
�ن��ه لن   2005 ع��ام  �شي منذ  �أف  �ل��و�ن يوكوهاما  �ل��ذي يحمل  وق��ال ميور� 

يعتزل قبل بلوغ �ل�شتني من عمره.
وقد  �ل�شباك،  ي��درك  �ن  دون  ناديه  مع  �ملا�شي  �ملو�شم  مباريات  ثالث  وخا�س 

�شعد معه �ىل م�شاف �ندية �لدرجة �لوىل.
ويف بيان ق�شري، قال �نه يركز على �ل�شتمتاع بكرة �لقدم وم�شاعدة فريقه على 

�لبقاء يف دوري �لنخبة “�شاأقوم بكل ما يف و�شعي للم�شاهمة بفوز �لفريق«.
وكان ميور� ��شبح يف 2017 �كرب لعب ي�شجل يف مبار�ة ر�شمية و�كرب لعب 

كرة قدم، حمطما رقمي �لنجم �لنكليزي �ل�شابق �شتانلي ماثيوز.
�شانتو�س،  مع  عقد�  وقع  1982 حيث  يف  �لرب�زيل  �ىل  �ليابان  ميور�  وت��رك 
و��شتهل م�شريته �لدولية يف 1990 م�شاهما يف بلوغ �ليابان �ول مونديال لها 
يف 1998، لكنه مل يكن �شمن �لت�شكيلة �لنهائيات برغم ت�شجيله 55 هدفا 

يف 89 مبار�ة دولية.
 1993 �ليابان عام  �ب��رز �لنجوم عند �ط��الق دوري �ملحرتفني يف  وك��ان �حد 
يف  حمطاته  �ب��رز  وكانت  �لتايل.  �ملو�شم  يف  �ليطايل  جنوى  �ىل  �نتقاله  قبل 
�شي  �أف  يوكوهاما  و1998. وحل   1990 ف��ريدي بني  كاو�ز�كي  �ليابان مع 
و�شيفا يف �لدوري �لدرجة �لثانية �ملو�شم �ملا�شي ما منحه بطاقة �ل�شعود �ىل 

دوري �لنخبة.
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الفجر الريا�ضي

مكرمة من �سموه مبنح اجلائزة املالية للم�ساركني

طيور حمدان بن حممد تنتزع ال�شدارة يف بطولة فزاع لل�شيد بال�شقور
»ال�سبابي« و »�سيبوب« يحققان الريادة يف فئة »احلر«

ف�����خ �شيفه  ي���ون���اي���ت���د جت���ن���ب  م���ان�������ش�������ش���رت  ي�����اأم�����ل 
ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون �ل����ذي �أ���ش��ب��ح ي�����ش��ك��ل ع��ق��دة لفريق 
�ليوم  ي�شت�شيفه  “�ل�شياطني �حلمر”، وذلك عندما 
مل�شابقة  �لثالث  �ل��دور  م��ب��ار�ة معادة من  �لأرب��ع��اء يف 

�إنكلرت� يف كرة �لقدم.
ويلتقي فريق �ملدرب �لروجي �أويل غونار �شول�شكاير 
مع ولفرهامبتون ويف ذهن لعبيه �ملو�جهة �ملرتقبة 
�ملرحلة  �ملحلق ليفربول يف  “�أنفيلد” �شد  �لأح��د يف 
�لثالثة و�لع�شرين من �لدوري �ملمتاز، يف مبار�ة �شعبة 
“�حلمر” مرتبعون على �ل�شد�رة  �أن  للغاية ل�شيما 
بفارق 16 نقطة عن �أقرب مالحقيهم وقادمون من 
بعد تغلبهم على توتنهام -1�شفر  متتاليا  فوز�   12

�ل�شبت يف معقل �لأخري.
ويدرك �شول�شكاير �أن �ملهمة لن تكون �شهلة �لأربعاء 
�شد ولفرهامبتون �لذي فر�س �لتعادل �ل�شبلي على 
“�ل�شياطني �حلمر” يف �للقاء �لذي جمعهما يف �لر�بع 

من �ل�شهر �حلايل و�أجربهم على خو�س �لإعادة.
وما يزيد من �شعوبة مهمة يونايتد، �أن ولفرهامبتون 
�شكل له عقدة يف �لأعو�م �لأخرية �إذ �أخرجه من ربع 
“�ل�شياطني  �أن  ك��م��ا  �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م  �ل��ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي 
يف  “�لذئاب”  ع��ل��ى  ف����وز  �أي  ي��ح��ق��ق��و�  مل  �حلمر” 
منذ  بينهما، وحت��دي��د�  �لأخ���رية  �خلم�س  �مل��و�ج��ه��ات 
�ذ�ر/مار�س 2012 حني تغلب عليهم -5�شفر   18
�لعددي يف  �لنق�س  �ملمتاز، م�شتفيد� من  �ل��دوري  يف 

�شفوفهم منذ �ل�شوط �لأول.
�لر�بطة  كاأ�س  نهائي  ن�شف  ذه��اب  وبعد خ�شارته يف 

�شيتي  �ل��ل��دود مان�ش�شرت  ج���اره  �أم����ام  �أر���ش��ه  ع��ل��ى 
�لكاأ�س ت�شكل  م�شابقة  �أ�شبحت  �أ�شبوع،  قبل   3-1
�لفر�شة �ملنطقية �لوحيدة ليونايتد من �أجل �نقاذ 
�مل��م��ت��از، حيث  �ل����دوري  �مل��و���ش��م يف ظ��ل تقهقره يف 

�ملركز  نقاط عن   5 بفارق  �ملركز �خلام�س  يحتل 
�لر�بع �لأخري �ملوؤهل �ىل دوري �لأبطال.

لقاء  ���ش��ول�����ش��ك��اي��ر  ي���خ���و����س  وق�����د 
�لثالثي  دون  م�����ن  �لأرب�������ع�������اء 

م��ارك��و���س ر����ش��ف��ورد ول���وك �شو 
و�أ�شلي يونغ ب�شبب �لإ�شابة.

�ل�شوط  يف  ر����ش��ف��ورد  وخ���رج 
نهاية  م����ب����ار�ة  م����ن  �ل����ث����اين 

�لأ�����ش����ب����وع �ل���ت���ي ف�����از بها 
نوريت�س  ع��ل��ى  ي��ون��اي��ت��د 
�شيتي -4�شفر يف �لدوري 

�ملهاجم  بف�شل ثالثية من 
�ل�شاب، ولدى �شوؤ�له عما �إذ� كان 

�شول�شكاير  �أجاب  �لأربعاء  �شي�شارك 
للعب  جاهز�  �شيكون  �إذ�  �أعلم  “ل 
���ش��رى. خا�س  ب��ه،  ���ش��اأزج  و�إذ� كنت 

�أ�شطر  وق��د  �ملباريات  من  �لكثري 
�ىل �لنظر يف و�شعه«.

�أم���������ا ������ش�����و، ف���ان�������ش���ح���ب من 
نوريت�س  م�����ب�����ار�ة  ت�����ش��ك��ي��ل��ة 

قبيل  ع�شلية  ب��اآلم  �شعر  بعد 
توعكه  �ىل  �إ����ش���اف���ة  �ل���ل���ق���اء، 
�ملدرب  �أف��اد  �شحيا بح�شب ما 
�لنادي،  ت��ل��ف��زي��ون  �ل���روج���ي 

له  “كان مري�شا. قلت  م�شيفا 
�أمل  منزلك+.  �ىل  عد  +ح�شنا، 

�أن يكون جاهز� لالأربعاء«.
وبدوره، غاب يونغ عن �ملبار�ة �لأخرية وعندما �شئل 
يكن  “مل  �ل��روج��ي  �أج���اب  �ل�شبب،  ع��ن  �شول�شكاير 

جاهز� بدنيا للم�شاركة«.
ب�شبب  لينغارد  جي�شي  نوريت�س  ل��ق��اء  ع��ن  غ��اب  كما 
بول  �لفرن�شي  �مل�شابني  �ىل  بذلك  لين�شم  �مل��ر���س، 
حني  يف  ماكتوميناي،  �شكوت  و�ل�شكتلندي  بوغبا 
�لدقائق  وخ��ا���س  ماغو�ير  ه��اري  �لت�شكيلة  �ىل  ع��اد 
�لعاجي  �لآخ�����ر�ن  �ل��ع��ائ��د�ن  ���ش��ارك  فيما  �لت�شعني 
فو�شو-من�شاه  ت��ي��م��وث��ي  و�ل��ه��ول��ن��دي  ب��اي��ي  �إي���ري���ك 
ميهد  ما  �ملا�شي،  �جلمعة  عاما   23 حتت  فريق  مع 

لعودتهما �ىل �لفريق �لأول.
وعلى غر�ر يونايتد، يجد توتنهام نف�شه جمرب� على 
ميدلزبره  �شد  �لثالثاء  م�شاء  معادة  مبار�ة  خو�س 
بعد �أن �كتفى بالتعادل مع فريق �لدرجة �لأوىل 1-1 

يف ملعب �لأخري.
ويدخل فريق �ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو لقاء 
�ليوم على خلفية �أربع مباريات متتالية من دون فوز، 
ليفربول  �أم��ام  �أر�شه  على  خ�شر  حني  �ل�شبت  �آخرها 
ملو�جهة  �مل��دع��و  ���ش��ب��ريز،  على  و�شيكون  �ل����دوري.  يف 
تخطى  ح��ال  يف  �حل���ايل  �ل�شهر   25 يف  �شاوثمبتون 
�لنادي  على  �لأخ��ري  �نت�شاره  يعود  �ل��ذي  ميدلزبره 
)2-1 يف   2008 �ب/�غ�����ش��ط�����س   16 �ىل  �ل��ل��ن��دين 
دون هد�فه  �حلياة من  �لتاأقلم مع  �ملمتاز(،  �ل��دوري 
هاري كاين �ملهدد بالغياب عن كاأ�س �أوروبا 
�ل�شيف �ملقبل بعد خ�شوعه لعملية 
�إ�شالح متزق يف  �أجل  جر�حية من 
�أحد �أوتار �لع�شلة �خللفية لفخذه 
�شد  �ل��دوري  مبار�ة  خالل  �لأي�شر 

�شاوثمبتون يوم ر�أ�س �ل�شنة.

قبل رحلته ال�ساقة اىل »اأنفيلد«

يونايتد لتجنب فخ ولفرهامبتون 
بكاأ�س انكلرتا   

•• اأبوظبي-الفجر
 ت�شهد �جلولة �لثانية من �شل�شلة �شباقات يا�س مناف�شات 
خم�س بطولت م�شوقة لريا�شة �ل�شيار�ت تقام على مد�ر 
يوميني متتاليني يف عطلة نهاية �لأ�شبوع �ملو�فقة لتاريخ 
لل�شباقات  �لقائمة �حلما�شية  يناير، وتت�شمن  17 و18 
�آر دي  يف حلبة مر�شى يا�س مناف�شات كل من بطولة تي 
ثالث  �إىل  بالإ�شافة  �لإمار�ت،   4 فورمول  وبطولة   86
من  فائقة  جرعة  �ل�شرعة  ع�شاق  متنح  �أخ���رى  ب��ط��ولت 

�لت�شويق و�لإثارة و�ل�شباقات �حلما�شية.
وتقدم حلبة مر�شى يا�س جدوًل حافاًل باملتعة و�لرتفيه 
يت�شمن جمموعة و��شعة من �شباقات �ل�شيار�ت مبختلف 
من  �ل��ع��دي��د  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ب��اق،  م�شار  على  فئاتها 
يف  �لعائلة  �أف���ر�د  جلميع  �ملنا�شبة  �لرتفيهية  �لفعاليات 

�ملناطق �ملجاورة للم�شار.
وتت�شمن قائمة �لبطولت �لتي ت�شهدها �جلولة �لثانية 
�خلليج،  ر�ديكال  كاأ�س  كاًل من  يا�س  �شباقات  �شل�شلة  من 
وكاأ�س تي �آر دي 86، وبطولة فورمول 3 �آ�شيا، وبطولة 
 4 ف��ورم��ول  �إىل بطولة  �لإم����ار�ت، بالإ�شافة  �أت���اك  ت��امي 
�لإمار�تية حمدة  �ل�شائقة  ت�شهد ح�شور  و�لتي  �لإم��ار�ت 
�ل��ق��ب��ي�����ش��ي، ب��ع��د ظ��ه��وره��ا �ل��ع��امل��ي خ���الل ع��ط��ل��ة �أ�شبوع 
يف  للفورمول1  �لكربى  للطري�ن  �لحت��اد  جائزة  �شباق 

�أبوظبي.
�ملنطقة  يف  �لأق���دم  �لبطولة  �خلليج  ر�دي��ك��ال  كاأ�س  ويعد 
ل�����ش��ب��اق��ات �ل�����ش��ي��ار�ت �مل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى �حل��ل��ب��ات، فيما يعد 
�أول بطولة خم�ش�شة لل�شيار�ت من   86 �آر دي  كاأ�س تي 
�حللبة  وتهدف  يا�س،  مر�شى  حلبة  تنظمها  و�ح��د  ط��ر�ز 
تتيح  من�شة  توفري  �إىل  �لبطولة  ه��ذه  �إط���الق  ور�ء  م��ن 

على  �حرت�فية  بيئة  �شمن  �لتناف�س  و�ملحرتفني  للهو�ة 
منت �شيار�ت من طر�ز تويوتا 86 على مدى �شبع عطل 

�أ�شبوعية.
و�شهدت بطولة فورمول 3 �آ�شيا �نطالقتها �لأوىل ملو�شم 
2018، وي�شارك يف مناف�شاتها نخبة من �ملو�هب �لعاملية 
�أحادية �ملقاعد، من �شمنهم �لبطل  يف �شباقات �ل�شيار�ت 
�لياباين �أوكيو �شا�شاهار� �ملتوج بلقب �لبطولة، بالإ�شافة 
�لثاين  �مل��رك��ز  �شاحب  ه��ي��وز  ج��اي��ك  �ل�����ش��اب  �ل�شائق  �إىل 
للمرة  �ملنطقة  يف  �لبطولة  ه��ذه  وحت��ط   ،2018 ملو�شم 
ا  �أي�شً �لأ�شبوع  عطلة  ت�شهد  كما   .2020 عام  يف  �لأوىل 
�شباقاتها  تقام  �لتي  �لإم��ار�ت  �أت��اك  تامي  �شباقات بطولة 
�شد �لزمن، ويف كل جولة من �شباقاتها يخترب �مل�شاركون 
باأق�شر زمن  �ل�شباق  �أد�ءه��م وقدرتهم على �جتياز م�شار 
�شباقات  هام�س  على  يا�س  مر�شى  حلبة  وتنظم  ممكن. 

من  �لرتفيهية،  �لفعاليات  م��ن  �لعديد  �لأ���ش��ب��وع  عطلة 
و�ل��ت��ي تتيح  �ل��ف��ري��دة،  ���ش��ف��اري �حل��ل��ب��ة  �شمنها جت��رب��ة 
ع��ن كثب على حلبة  �لط���الع  �ل�����ش��ي��ار�ت  ري��ا���ش��ة  لع�شاق 
ب�شرعات  �ل�شيار�ت  تنطلق  فيما  �لفورمول1®  �شباقات 
هائلة على م�شار �ل�شباق، بالإ�شافة �إىل جولت تعريفية 
يف كو�لي�س �حللبة ومر�ئب �ل�شيانة تعرف �مل�شاركني على 
وتنظم  و�ل�شائقني،  �لفرق  و��شتعد�د�ت  �ل�شباقات  ع��امل 
حلبة مر�شى يا�س جولتني تعريفيتني �لأوىل يوم �جلمعة 
�جلولة  تقام  فيما  ظهًر�،   12:05 �ل�شاعة  عند  تنطلق 

�لثاين بعد ظهر يوم �ل�شبت عند �ل�شاعة 12:15.
وتعد هذه �جلولة �لثانية من �شل�شلة �شباقات يا�س �ملكونة 
من �أربع جولت، وتنطلق فعاليات �جلولة �لثالثة بتاريخ 
31 يناير، فيما تقام فعاليات �جلولة �لر�بعة و�خلتامية 

ما بني 13 و15 فرب�ير.

�سل�سلة �سباقات يا�س تعود يف عام 2020 مب�ساركة ال�سائقة االإماراتية حمدة القبي�سي

ت�شهد عطلة الأ�شبوع مناف�شات خم�س بطولت تت�شمن تي اآر دي 86 وكاأ�س راديكال اخلليج وفورمول 4 الإمارات
ت�سارك حمدة القبي�سي يف مناف�سات بطولة فورموال 4 االإمارات

حمدان بن حممد ي�شدر قرارًا بت�شكيل جمل�س 
اإدارة نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية

•• دبي -وام:

�ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أ���ش��در 
�لتنفيذي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي �لقر�ر رقم /2/ ل�شنة 2020 بت�شكيل جمل�س �إد�رة 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية، برئا�شة �أحمد �شعيد بن م�شحار، وع�شوية كل من: 
�شيف جمعة �ل�شويدي نائباً للرئي�س، و�إبر�هيم �شلطان �حلد�د، ور��شد ثاين �لعايل، وجمال 

زعل بن كري�شان، وعي�شى حممد �حلاج نا�شر، وخالد على �لبلو�شي.
ب�شاأن   2019 ل�شنة   /34/ رق��م  باملر�شوم  �لعمل  تاريخ  من  �عتبار�ً  �ل��ق��ر�ر  بهذ�  وُيعمل 
�شم موؤ�ش�شة “�لفيكتوري” �إىل نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية، وُين�شر يف �جلريدة 

�لر�شمية. 

•• دبي-وام:

�ل�شلة  �أعلنت �للجنة �ملنظمة لبطولة دبي �لدولية لأندية كرة 
23 يناير �جلاري  �أن �لن�شخة �ملقبلة �شتقام خالل �لفرتة من 
وحتى �لأول من فرب�ير �ملقبل، مب�شاركة 10 فرق، و�أن �ملوؤمتر 
�ل�شحفي �لر�شمي للبطولة و�إجر�ء�ت �لقرعة �شيكون يف تاريخ 

بح�شور ممثلني عن كل �لفرق. �جلاري  يناير   20
و�أك����د ���ش��امل �مل��ط��وع �أم����ني ع���ام �حت����اد ك���رة �ل�����ش��ل��ة �أن �للجنة 
�إ�شماعيل  �للو�ء متقاعد  برئا�شة  ت�شكيلها  للبطولة مت  �ملنظمة 
�لقرقاوي رئي�س �لحتاد، ونائبيه عبد�للطيف �لفرد�ن وحممد 
�لبطولة  يف  �شي�شارك  �لإم����ار�ت  منتخب  و�أن  �حل���اج،  ع��ب��د�هلل 

ممثال للدولة، مع فريق �جلامعة �لأمريكية بال�شارقة، �إ�شافة 
و�لوثبة  و�ل��وح��دة  �للبنانيني،  وب���ريوت  �ل��ري��ا���ش��ي  ن��ادي��ي  �إىل 
�ل�شوريني، و�لحتاد �ل�شكندري �مل�شري، و�شال �ملغربي، ور�د�س 
�لتون�شي، ومايتي �لفلبيني، م�شري� �إىل �أن بطولة دبي �لدولية 
�لإقليمي و�لقاري  �مل�شتوى  �ملهمة على  �لبطولت  �أ�شبحت من 
حيث ر�شخت مكانتها بالو�شول حاليا �إىل �لن�شخة �ل� 31 ، و�أن 
و�لعربية  �لأن��دي��ة  �أف�شل  ��شتقطاب  على  يحر�شون  منظميها 
�أ�شا�شيا لأقوى �لأندية كل  �أ�شبحت هدفا  و�لآ�شيوية، وبالتايل 

عام.
يحقق  �أن  �لبطولة  و��شت�شافة  تنظيم  �أه���د�ف  �أح��د  �إن  ق��ال  و 
�خلرب�ت  �كت�شاب  خ��الل  من  ��شتفادة،  �أك��رب  �لوطني  منتخبنا 

�لدولية، وقد مت جتديد �لثقة يف �جلهاز �لفني �حلايل بقيادة 
�لكابنت منري بن �حلبيب، لقيادة �لفريق يف �لبطولة ويف مرحلة 
�لإعد�د بعدها للم�شاركة يف �لبطولة �لعربية بتون�س خالل �شهر 
دي�شمرب من �لعام �جلاري، بعد �لعتذ�ر عن �مل�شاركة يف بطولة 
�أبريل من �لعام �جلاري لأ�شباب  �لألعاب �مل�شاحبة بالكويت يف 

فنية تتعلق ب�شغط �ملباريات و�مل�شابقات.
بتغطية �شحفية  �لدولية  �شتحظى بطولة دبي  �ملطوع  و�أ�شاف 
�لناقل  ه��و  دب��ي  تلفزيون  �أن  حيث  ك��ال��ع��ادة  ك��ب��رية  و�إع��الم��ي��ة 
�لر�شمي ومعه �شتقوم باق تلفزيونات �لدولة مبنحها م�شاحات 
�لريا�شية  و�ل��ق��ن��و�ت  �للبناين  �مل�شتقبل  تلفزيون  م��ع  ج��ي��دة، 

�مل�شرية، �إ�شافة لل�شحف �ملحلية.

اإعالن اأ�شماء الفرق امل�شاركة يف الن�شخة الي 31 من »دبي الدولية لل�شلة« 

ر�أ�س  على  ج��دي��د�  قيا�شيا  رق��م��ا  �ل���ش��ب��اين  بر�شلونة  ن���ادي  حقق 
“ديلويت”  �شركة  �أعلنتها  �لتي  �لعامل  يف  �لأغنى  �لأندية  لئحة 
مو�شم  يف  �ملحققة  �لإي�����ر�د�ت  بح�شب  �ملحا�شبة،  يف  �ملتخ�ش�شة 
2018-2019. وللمرة �لأوىل، حقق بر�شلونة �أكث من 840 
مليون يورو من �لإير�د�ت، �أي �أكث ب�83 مليون يورو من غرميه 

�ملحلي ريال مدريد �شمن �لفرتة عينها.
757 مليون يورو، ليتبادل مع  �لعا�شمة ثانيا بنحو  نادي  وحل 
�ل�شادر  �لأخ���ري  �لرتتيب  بح�شب  �ل�����ش��د�رة  �ل��ك��ات��ال��وين  �ل��ن��ادي 
يونايتد  مان�ش�شرت  و�حتفظ   .2019 �لثاين-يناير  ك��ان��ون  يف 
و�أ�شارت  ي����ورو.  م��ل��ي��ون   711 بنحو  �ل��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  �لن��ك��ل��ي��زي 
“ديلويت” �أن “�ل�شياطني �حلمر” مهددون بخ�شارة هذ� �لرتتيب 
بطل  �شيتي  مان�ش�شرت  �ل��ل��دود  ج��اره��م  حل�شاب  �ملقبل  �ملو�شم  يف 
�لدوري �لنكليزي يف �آخر مو�شمني �أو ليفربول حامل لقب دوري 
�لت�شويق  تدويل  �شيا�شة  �أن  “ديلويت”  و�شرحت  �وروب���ا.  �بطال 
�ل�شباين  للنادي  �شمحت  �لرت�خي�س،  مبنح  �ملرتبطة  و�لن�شطة 
�أقل على �ل�شوق �ملتقلبة لإعادة توزيع حقوق  يف �لعتماد بدرجة 

�لنقل �لتلفزيوين، وذلك بزيادة كبرية لعائد�ته �لتجارية.

�شرح د�ن جونز من �لق�شم �لريا�شي يف �ل�شركة “جلبت �لعمليات 
�لتجارية �لتي قام بها �لنادي 383،5 مليون يورو، �أي �أكث من 
كامل �ير�د�ت �لنادي �لذي حل يف �ملركز �لثاين ع�شر يف �لرتتيب” 

�أي بورو�شيا دورمتوند �لملاين.
�ل�شوق  �مل��ت��ك��ّي��ف م��ع ظ���روف  ل��ل��ن��ادي  م��ث��ال  “بر�شلونة ه��و  ت��اب��ع 
�رتفاع  �أعلن  �ل��ذي  بر�شلونة  �ن  “ديلويت”  وتوقعت  �ملتغرّية«. 
عمليا  ي�شل  ق��د   ،2019-2018 ملو�شم  �أع��م��ال��ه  رق��م  �ج��م��ايل 
�ملقبل، ما ي�شمح له  �لعام  900 مليون يورو  �ي��ر�د�ت بقيمة  �ىل 

بالرتبع على ر�أ�س �لالئحة ل�شنة ��شافية.
و�ذ� كانت �ل�شد�رة لناديني من ��شبانيا، �إل �أن �لأندية �لنكليزية 
�لت�شنيف  ويعتمد  �لأو�ئ���ل.  �لع�شرين  بني  تو�جد�  �لأك��ث  كانت 
�ملانيا،  فرن�شا،  �ن��ك��ل��رت�،  يف  �لأن��دي��ة  لأك���رب  �مل��ال��ي��ة  �لنتائج  على 

�يطاليا و��شبانيا.
ويف ما يلي ترتيب �لع�شرين �لأو�ئل:

مليون يورو  840،8 �ل�شباين  بر�شلونة   1-
757،3 �ل�شباين  مدريد  ريال   2-

�لنكليزي 711،5 يونايتد  مان�ش�شرت   3-

660،1 �لملاين  ميونيخ  بايرن   4-
جرمان �لفرن�شي 635،9 �شان  باري�س   5-

610،6 �لنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت   6-
�لنكليزي 604،7 ليفربول   7-
521،1 �لنكليزي  توتنهام   8-
513،1 �لنكليزي  ت�شل�شي   9-

-10 يوفنتو�س �ليطايل 459،7
445،6 �لنكليزي  �ر�شنال   11-

دورمتوند �لملاين 377،1 بورو�شيا   12-
367،6 �ل�شباين  مدريد  �أتلتيكو   13-

�ليطايل 364،6 �نرت   14-
324،8 �لملاين  �شالكه   15-
231،0 �ليطايل  روما   16-
-17 ليون �لفرن�شي 220،8

216،4 �لنكليزي  هام  و�شت   18-
�يفرتون �لنكليزي 213  19-
207،4 �ليطايل  نابويل   20-

بر�شلونة الأغنى يف اإيرادات املو�شم املا�شي 

•• دبي-الفجر

 ح�شدت طيور �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�آل  ب��ن �شعيد  ب��ن ر����ش��د  ب��ن حممد 
مكتوم، ويل عهد دبي، “�لنامو�س” 
ل��ت��رتب��ع يف �ل�������ش���د�رة وت��ت��ف��وق يف 
حقق  بعدما  وح�����س،  ح��ر  مناف�شات 
يف  �لأول  “�ل�شبابي” �ملركز  �لطري 
�شوط حر فرخ رئي�شي ونال �لطري 
حر  ���ش��وط  يف  �ل��ري��ادة  “�شيبوب” 
جرنا�س رئي�شي، وذلك يف مناف�شات 
بال�شقور  ل��ل�����ش��ي��د  ف�����ز�ع  ب��ط��ول��ة 
�أم�س �ملو�فق  �لرئي�شية”،  “�لتلو�ح 
مركز  ينظمها  و�ل��ت��ي  يناير،   14
�لرت�ث  لإح��ي��اء  حممد  بن  حمد�ن 
مب�شاركة  بدبي،  �لروية  منطقة  يف 
وخارج  د�خ��ل  من  �ل�شقارين  نخبة 
�لدولة يف �حتفالية ريا�شية تر�ثية 

ممتدة منذ مطلع هذ� �لعام.

ووجه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
�آل مكتوم، ويل  �شعيد  ر��شد بن  بن 
عهد دبي، مبنح جائزة �ملركز �لأول 
من  �إىل  �ل�شباقني  يف  حققها  �لتي 
وذلك  �ل��رتت��ي��ب،  قائمة  على  يليه 
يف م��ك��رم��ة ���ش��خ��ي��ة وم��ت��ج��ددة من 
لتحفيز  روؤي��ت��ه  جت�شد  �لتي  �شموه 
ومكافاأة  �ل��ت��ف��وق  ع��ل��ى  �مل�����ش��ارك��ني 

�ملجتهدين.
وج���اءت �لن��ط��الق��ة م��ع ���ش��وط حر 
ف����رخ رئ��ي�����ش��ي، وف��ي��ه ح��ق��ق �لطري 
حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  “�ل�شبابي” 
�آل  ب��ن �شعيد  ب��ن ر����ش��د  ب��ن حممد 
مكتوم، ويل عهد دبي، �أ�شرع �لأزمنة 
ثانية،   20،205 ب��  �مل�شافة  قاطعاً 
 1،879 بلغ  كبري  ب��ف��ارق  متقدماً 
ث��ان��ي��ة، ع��ن ���ش��اح��ب �مل��رك��ز �لثاين 
حممد  علي  ملالكه  “كيف”  �لطري 
 22،084 قطامي �لعامري بزمن 

لفريق  “رمز”  ثالثاً  وج��اء  ثانية، 
ثانية.  22،112 3” بزمن  “�أف 

ل�شمو  “�شيبوب”  �ل��ط��ري  وت��ف��وق 
�ل�������ش���ي���خ ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د بن 
ر�����ش���د ب���ن ���ش��ع��ي��د �آل م��ك��ت��وم، ويل 
���ش��وط ح��ر جرنا�س  دب����ي، يف  ع��ه��د 
بزمن  �لأول  �ملركز  رئي�شي، حمققاً 
باملركز  وج����اء  ث��ان��ي��ة،   20،563
ويل  “عنرت” ل�شمو  �لطري  �لثاين 
 21،134 بزمن  �أي�����ش��اً،  دب��ي  عهد 
“لهب”  �ل��ث��ال��ث  وب��امل��رك��ز  ث��ان��ي��ة، 
لل�شيخ حمد�ن بن �شعيد بن مكتوم 
 21،243 م��ك��ت��وم،  �آل  ج��م��ع��ة  ب��ن 

ثانية.
وث���م���ن ر�����ش���د ب���ن م����رخ����ان، نائب 
حمد�ن  مل��رك��ز  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
بن حممد لإحياء �لرت�ث، �مل�شاركة 
من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
�آل مكتوم، ويل  �شعيد  ر��شد بن  بن 
طيوره  ب��اأج��ود  متمثلة  دب���ي،  ع��ه��د 
�أروع  �شرب  ليو��شل  ق��وة،  و�أكثها 
�لد�عم  بو�شفه  عام  كل  يف  �لأمثلة 
هذه  يف  �لأب�������رز  و�مل�������ش���ارك  �لأول 
�لريا�شية،  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ومبا يعك�س مدى �هتمامه بريا�شة 
ما  وهو  حتديد�ً،  بال�شقور  �ل�شيد 
�حلما�س  �أج���و�ء  م��ن  �مل��زي��د  �أ�شفى 
و�ل�����ش��غ��ف ل���دى �مل�����ش��ارك��ني يف هذه 
�ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام ب��دع��م �شخي 
�شموه، وت�شاهم  وغ��ري حم��دود من 
يف تعزيز ون�شر �لريا�شات �لرت�ثية 

وتناقلها بني �لأجيال.
و�أفادت �شعاد �إبر�هيم دروي�س، مدير 
�إد�رة �لبطولت يف مركز حمد�ن بن 
حممد لإحياء �لرت�ث، باأن م�شاركة 
بن  بن حممد  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو 
ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم، ويل عهد 
دب����ي، ح��ف��ظ��ه �هلل ورع�����اه، ت��اأت��ي يف 
�شياق دعمه وتوجيهاته �لتي جعلت 
من هذه �لبطولت و�حدة من �أكرب 
و�أهم �لأحد�ث يف �لدولة و�ملنطقة، 
مب�شاركة  ع�����ام  ك����ل  ت���ت���زي���ن  وه�����ي 
كرمية من �شموه عرب هذه �لنخبة 

باأزمنة  �ل��ت��ي ح��ل��ق��ت  �ل��ط��ي��ور  م���ن 
ت��ق��دم م��ن خ��الل��ه��ا من��وذج��اً لكافة 
�ل�شقارين، و�أن �شموه و�حد� منهم 
�لرت�ثية  �لفعاليات  هذه  ي�شاركهم 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة وي��ح��ر���س ع��ل��ى تقدمي 
�لرعاية وتوفري كافة �أ�شكال �لدعم 
�أن  �ل��ب��ط��ولت  ل��ه��ذه  ت�شمن  �ل��ت��ي 

تتطلع نحو �آفاق �أكرب د�ئماً.
�لذي  �لكندي  �شهيل  �ل�شقار  وق��ال 
عهد  ويل  ���ش��م��و  ب�����ش��ق��ور  �����ش����ارك 
“�ل�شبابي” �شبق و�أن  دبي: �ل�شقر 
�ململكة  يف  �لأول  �ملركز  على  ح�شل 
قوي  طري  وه��و  �ل�شعودية  �لعربية 
فز�ع  بطولة  يف  تاألق  و�ليوم  وبطل 
�ل�شد�رة  وح�شد  بال�شقور  لل�شيد 
بينه  �لفارق  كان  حيث  كبري  بفارق 
وبني �ملركز �لثاين بحو�يل ثانية و 
�ل�شقر  �أما  �لثانية،  من  جزء   78
�لأول  باملركز  ف��از  فقد  “�شيبوب” 
�لعام �ملا�شي يف بطولة فز�ع لل�شيد 
ب��ال�����ش��ق��ور وه����و �ي�����ش��اً ط���ري قوي 
وب��ط��ل وت��ف��وق �ي�����ش��اً ب��ف��ارق كبري 
�لثانية.  ج��زء من   600 نحو  يبلغ 

و�لنامو�س لل�شيخ حمد�ن. 
لل�شيد  �لإم�������ار�ت  دوري  �ن���ط���الق 
دوري  �لغد  ينطلق �شباح  بال�شقور 
�لإمار�ت لل�شيد بال�شقور للمو�شم 
يف   ،2020-2019 �حل���������ايل 
ن�شخته �لأوىل مبيد�ن �لروية بدبي 

بالتعاون  يقام  �ل��ذي  �ل���دوري  وه��و 
لل�شقارين،  �أب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  ب���ني 
ب��ن حممد لإحياء  وم��رك��ز ح��م��د�ن 
�لأوىل  �لن�شخة  وخ�ش�شت  �ل��رت�ث 
تبع  �لعامة يف م�شابقات جري  لفئة 
فرخ وجري �شاهني فرخ وجري فرخ 
وقرمو�شة فرخ، وي�شارك يف �لدوري 
�أن  �مل��ف��رت���س  م��ن  ك��ان  ف���رق.   10
�ملا�شي  ي��وم �جلمعة  �ل���دوري  ي��ق��ام 
و�ل��ظ��روف �جلوية  �لأم��ط��ار  �أن  �إل 
وت���ق���ام �جلولة  �مل��ن��اف�����ش��ات،  �أج���ل���ت 
يف  �جل���اري  يناير   28 ي��وم  �لثانية 
 30 ي��وم  �لثالثة  و�جلولة  �أبوظبي 
�جلولتني  وتقام  �أبوظبي،  يف  يناير 
�ل��ر�ب��ع��ة و�خل��ام�����ش��ة يف دب���ي، فيما 
�لنهائي  ن�������ش���ف  �ل��������دور  ����ش���ي���ق���ام 
�أب����وظ����ب����ي. و�أن���ه���ت  و�ل���ن���ه���ائ���ي يف 
للدوري  �مل�شرتكة  �ملنظمة  �للجنة 
�لتي  لالنطالقة  �لرتتيبات  كافة 
متثل نقلة نوعية كبرية للريا�شات 
�ملنظمة  �للجنة  ور�شدت  �لرت�ثية، 
ل��ل��ح��دث �أك�����ث م���ن م��ل��ي��ون دره���م 
نادي  �لأوىل. وكان  للن�شخة  جو�ئز 
�أبوظبي لل�شقارين قد وقع �تفاقية 
تعاون مع مركز حمد�ن بن حممد 
�أبوظبي  لإحياء �لرت�ث، موؤخر� يف 
ت�شافر  وحتقيق  �لتعاون  لتج�شيد 
�جل���ه���ود ب���ني �ل���ط���رف���ني لإط����الق 

دوري �لإمار�ت لل�شيد بال�شقور.

منوذج اإعالن الن�سر
�شركة  �لرتفيهية-  لاللعاب  كيدووز  �ملالك:   / �لت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

 KIDOOS :ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م- دبي طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية�
�ملودعة بالرقم : ٣٢٣7١٢ بتاريخ : 9/٢٠٢٠/١  

بيانات �لأولوية: 
با�ش��م: كيدووز لاللعاب �لرتفيهية- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م- دبي 

�ملوطن: حمل رقم 6٢9 مالك ل مري ريتيل �س.ذ.م.م جمري� �لأول 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:٤١ 
�شالون �أطفال �شاحة للعاب �لت�شلية و�لرتفيه بيع �لوجبات �خلفيفة.

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة باللغة �لجنليزية KIDOOS بحروف لتينية.
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣٠ يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  15  يناير  2020 العدد 12832 



معجزة.. طفل اأعمى يرى العامل
بعد �شنو�ت من �لعذ�ب، �شيتمكن �شبي �أ�شيب بالعمى من جر�ء 
�أن يرى �لنور جم��دد�، فيما  �إىل نزيف عينيه،  �أدت  حالة مر�شية 

ي�شبه �ملعجزة �حلقيقية.
وكان �شاجار دورجي، يبلغ من �لعمر 4 �أعو�م فح�شب، حني ت�شبب 
�شرطان �لدم "�للوكيميا" يف �إ�شابة عينيه بنزيف بالغ وت�شخمها 
ب�شكل مفجع، حتى �أنهما خرجا من حمجريهما بطريقة مفزعة.

وتتحفظ "�شكاي نيوز عربية" عن ن�شر �شور �شاجار بعد �إ�شابته 
بعينيه، نظر� لق�شوتها �لبالغة، غري �أن �ل�شطور �ملقبلة �شتك�شف، 
حل�شن �حلظ، تفا�شيل �لتطور�ت �ملبهجة يف حياة �لطفل و�أ�شرته 
و�لأم  بر�كا�س  �لأب  �ملكلومني،  �لو�لدين  �أن  حدث  ما  �لب�شيطة. 
"ديلي ميل" �لربيطانية بظروف  �أبلغا �شحيفة  كو�شوم دورج��ي، 

�بنهما �ملوؤملة، �لتي و�شفاها باللعنة، وذلك يف عام 2016.
�شمال  �آ�شام  دول��ة من ولي��ة  وزي��ر  بلغت م�شامع  �لق�شة �حلزينة 
�شرقي �لهند حيث تعي�س �لأ�شرة، ليتم نقل �لطفل م�شافة 1800 

ميل �إىل بنغالور يف �جلنوب، لتلقي �لعالج �لكيماوي.
وبعد ذلك بادر م�شريف بريطاين يدعى نيثا �شيفا، �لذي عرف مع 
معقدة  جر�حية  عملية  مب�شاريف  وتكفل  �شاجار،  مباأ�شاة  �أ�شرته 

�أعادت له �لب�شر من جديد.
بعني  يرى  �أن  �ل�شابعة،  �ل��ذي جت��اوز  �شاجار،  باإمكان  بات   ، و�لآن 
�لكريكيت  يع�شق  حيث  طبيعة،  �شبه  حياة  �لآن  ويعي�س  و�ح���دة، 
�أنه �شفي من مر�س �شرطان  و�ملو�شيقى و�أف��الم بوليوود، و�لأه��م 

�لدم وبات يتطلع �إىل بدء حياته �لدر��شية.
�شاجار:  ق��ال  �لعامل  ح��ول  حالته  تابعو�  من  �إىل  �أم��ل  ر�شالة  ويف 

للجميع، عيناي ل توؤملني �لآن. �أحبكم". �شكر�  "مرحبا، 

تتناول اأدمغة احليوانات لتح�شن �شحتها 
ن�شاأت م�شت�شارة �لتغذية ناتايل د�نييلز )38 عاماً( من بود�ب�شت، 
على نظام غذ�ئي متو�شطي حديث، مبا يف ذلك �لكثري من �للحوم 
ومنتجات �لألبان. ولكن يف �لع�شرينات من عمرها، قررت �لنتقال 
�إىل حمية نباتية، تخلت من خاللها عن جميع �للحوم با�شتثناء 

�لأ�شماك. 
�إل �أن حالة ناتايل �ل�شحية تدهورت يف عام 2009، فقررت تناول 
�ل�شعور  من  وب��دًل  �لغذ�ئية.  و�ملكمالت  �لفيتامينات  من  �ملزيد 
كتلة  م��ن  ك��ب��ري�ً  ج���زء�ً  وف��ق��دت  بالتغري  ب��د�أ مظهرها  بالتح�شن، 

ع�شالتها، و�أ�شبحت ب�شرتها �شاحبة. 
كما عانت ناتايل من �لإم�شاك و�لنفخة، وت�شاقط �ل�شعر و�لأكزميا 
يف فروة �لر�أ�س، وح�شا�شية يف �لأ�شنان، �إ�شافة �إىل �ألم مربحة يف 

�ملفا�شل. 
�لغذ�ئي  �إ�شالح نظامها  ناتايل  �ملعاناة قررت  12 عاماً من  وبعد 
2018 �كت�شفت  �أخرى، ويف يناير عام  وبد�أت بتناول �للحوم مرة 
و�لكبدة  �للحوم  �شر�ئح  تناول  على  يعتمد  جديد�ً  غذ�ئياً  نظاماً 

و�أدمغة �حليو�نات و�حل�شاء �مل�شنوع من �شر�ئح �للحم �مل�شلوقة. 
وب��ع��د زه���اء ع���ام م��ن �ت��ب��اع �حل��م��ي��ة �جل���دي���دة، ت��ق��ول ن��ات��ايل، �إن 
م�شاكلها �ل�شحية �ل�شابقة وّلت �إىل غري رجعة �إذ حت�شنت حالتها 

�ل�شحية ب�شكل ملحوظ. 
ت�شعر  عندما  �أو  �ل��ي��وم،  يف  ع��ادة مرتني  �لطعام  ن��ات��ايل  وت��ت��ن��اول 
باجلوع، ول تلتزم بجدول زمني �شارم. وتتكون وجباتها �ليومية 
�لتي حتتوي  �للحوم  �أو من  �ملطبوخة،  �أو  �لنيئة  �للحوم  �إم��ا من 

على كمية كبرية من �لدهون �حليو�نية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شرطية لقيت م�شرعها بعد عمل نبيل
حيث  مروعة،  بطريقة  حتفها  �لأمريكية  كاليفورنيا  ولي��ة  يف  �شرطية  لقيت  نبيل،  بعمل  قيامها  من  ث��و�ن  بعد 

�شدمتها �شيارة عقب م�شاعدتها �مر�أة عجوز� على عبور �ل�شارع.
�أن  �أليك�س فيالنويفا،  �أجنلو�س،  لو�س  �ل�شرطة مبدينة  نيوز" �لإخبارية نقال عن �شابط  "فوك�س  �شبكة  وذك��رت 
�حلادث وقع يوم �لأحد �ملا�شي يف حدود �ل�شاعة �ل�11 �شباحا و�أدى �إىل مقتل �ل�شرطية �أمرب لي�شت، خارج وقت 

دو�مها.
�ل�شن  �م��ر�أة متقدمة يف  �شيارتها حني ملحت  41 عاما، كانت يف  �لعمر  تبلغ من  �لتي  �ل�شرطية،  �أن  �مل�شدر  وتابع 

ت�شقط �أر�شا و�شط �ل�شارع، �لأمر �لذي جعلها ترتجل من مركبتها مل�شاعدتها.
وحني قدمت �مل�شاعدة �لالزمة وكانت عائدة �إىل �شيارتها، تفاجاأت بعربة ت�شدمها من دون �شبق �إنذ�ر.

وجرى نقل لي�شت على وجه �ل�شرعة �إىل �مل�شت�شفى، �إل �أنها توفيت متاأثرة باإ�شابتها �خلطرية.
وك�شفت "فوك�س نيوز" �أن �ل�شائق مل يهرب، بل حاول تقدمي �مل�شاعدة �لالزمة للمحققني.

�إد�رة مقاطعة لو�س �أجنلو�س حزينة. ن�شعر بال�شدمة جر�ء �خل�شارة  "�ليوم  وقال فيالنويفا يف موؤمتر �شحفي: 
�ملفاجئة لأحد �أفر�د �أ�شرتنا". وتابع: "تركت لي�شت ور�ءها عائلة و�بنني �أحدهما يعمل حاليا يف �لبحرية. نريد من 

عائلتها �أن تعرف �أننا �شنكون د�ئما يف خدمتها".
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ح�شناء مو�شكو بني احلياة واملوت
دخلت عار�شة �أزياء رو�شية ح�شناء يف مرحلة حرجة بني �حلياة و�ملوت بعد 

حادث غام�س، و�لعثور عليها �أ�شفل نافذة منزل، و�شط مو�شكو.
تتو�جد يف  21 عاما، كانت  �لعمر  �لبالغة من  بونتو�س،  �أن ك�شينيا  ويبدو 
�شقة بالطابق �لثالث مملوكة ل�شديقها �أندريه باكوف، حفيد �ملخرج نيكيتا 

ميلهالكوف قبل �حلادث �لغام�س.
لكن �أحد عمال نظافة �ل�شو�رع عث عليها ممددة و�شط نباتات �ل�شارع، ويف 

برد قار�س �إذ بلغت �حلر�رة نحو 5 درجات مئوية.
وبدت �لعار�شة، �لتي �شبق �أن ظهرت �شورها على �شفحات جمالت �شهرية، 
ك�شر يف �حلو�س  �إىل  بالإ�شافة  و�ل�����ش��در،  �ل��ر�أ���س  �إ���ش��اب��ات يف  م��ن  تعاين 

و�ل�شلوع و�ل�شاقني، وفق ما ك�شفت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
�إنه  �ل�شحيفة  قالت  فيما  �حل��ادث،  يف  مبدئيا  حتقيقا  �ل�شلطات  وفتحت 
يخ�شى من حدوث "تعتيم" ب�شاأن ما جرى دون �أن تو�شح دو�فع ومالب�شات 
ذلك. و�أكدت عار�شة �لأزياء �ألي�شيا كافيلنيكوفا، وهي �شديقة مقربة من 
ك�شينيا بونتو�س، �أن �لأخرية ُعث عليها و�شط �لأع�شاب قريبا من جمموعة 
�ل�شقق �لتي يفرت�س �شقوطها من �إحد�ها. وقالت كافيلنيكوفا: "�إنه �أمر 

حمزن للغاية، ن�شلي من �أجلها. �إنها ل تتذكر �شيئا �شوى ��شمها".

�شمد 23 يوما يف منطقة �شديدة التجمد
ق�شى رجل 23 يوما �شامد� يف منطقة متجمدة بولية �آل�شكا �لأمريكية، 

بعد �أن �حرتق منزله هناك، وفقما ذكر موقع "�شكاي نيوز" �لربيطاين.
و�أو�شح �مل�شدر �أن منزل تا�شيون �شتيلي، �لبالغ من �لعمر 30 عاما، �حرتق 
بعد �أن و�شع باخلطاأ كرتونا يف موقد �حلطب للم�شاعدة يف تعزيز �لإ�شاءة، 

�إل �أن �لنري�ن �شرعان ما ��شتعلت و�لتهمت �لبيت.
ومعاطف،  بطانيات  ب�شعة  معه  حامال  �مل��ح��رتق  منزله  م��ن  �شتيلي  وف��ّر 

�إ�شافة �إىل "�أكيا�س �لنوم" وكمية حمدودة من �لطعام.
وذكر �شتيلي، �لذي كان يحكي بحزن ومر�رة ما وقع له يف منت�شف دي�شمرب 
�ملا�شي يف منطقة نائية يف و�دي �شو�شيتنا: "كنت �آمل �أن يتبعني كلبي �إىل 

�خلارج، لكنه لالأ�شف مل يفعل".
و�أ�شاف: "ل كلمات لدّي للتعبري عن ما حدث. �شعرت وكاأن رئتي متزقت. 

كان حظي �شيئا يف ذلك �ليوم، حتى �إن هاتفي مل يعمل".
�لثلج لإث��ارة �لنتباه لكن من  "حاولت نحت كلمة )�لنجدة( على  وتابع: 
�أكن  د�خ��ل كهف ثلجي. مل  �ل��ن��وم  �ل��وق��ت يف  دون ج���دوى. ق�شيت معظم 

�أحاول �خلروج".
�إ�شعار  بعد  �لرجل  �إنقاذ  و�ل�شمود، مت  �لنتظار  يوما من   23 وبعد مرور 
تقدم به �شديقه، �لذي ��شتغرب لختفائه منذ عدة �أ�شابيع، �إىل �ل�شلطات 
ي��وم �خلمي�س  ل��ل��ولي��ة �لأم��ريك��ي��ة. وو���ش��ل��ت �مل�شاعدة �لأم��ن��ي��ة،  �لأم��ن��ي��ة 

�ملا�شي، وقالت �ل�شلطات �إن �شتيلي "بد� ب�شحة جيدة".

براد بيت يعود اإىل 
ال�شفوف الأمامية 

بيت  ب��ر�د  �لأمريكي  �ملمثل  ح�شل 
عن  �أو���ش��ك��ار  جل��ائ��زة  تر�شيح  على 
�يه  �ب����ون  )و�ن�������س  ف��ي��ل��م  يف  دوره 
"ذ�ت م���رة يف  �إن ه��ول��ي��وود(  ت���امي 
عودته  ب��ذل��ك  ل��ي��وؤك��د  هوليوود" 

بقوة لل�شفوف �لأمامية.
قط  عاما(   56( بيت  يح�شل  ومل 
ع��ل��ى ج���ائ���زة �أو����ش���ك���ار ع���ن �أد�ئ�����ه 
�لتمثيلي رغم م�شريته �لتي بد�أها 
قبل 30 عاما وتر�شيحه لالأو�شكار 

ثالث مر�ت من قبل.
ل��ك��ن��ه ي��ع��ت��رب �لأوف�����ر ح��ظ��ا للفوز 
بجائزة �أف�شل ممثل يف دور م�شاعد 
�ملقبل  �ل�شهر  �لأو���ش��ك��ار  ح��ف��ل  يف 
وف��ق��ا ل��ت��ق��دي��ر �مل��ر�ق��ب��ني ب��ع��د �أن 
�نبهر �لنقاد باأد�ئه يف �لفيلم �لذي 
�أخرجه كوينتني تار�نتينو ويعترب 

مبثابة ر�شالة حب لهوليوود.
وقدم بيت يف �لفيلم دور كليف بوث 
وهو دوبلري ومر�فق خمل�س يوؤدي 
تلفزيوين  ل��ن��ج��م  �ل�����ش��ع��ب��ة  �مل��ه��ام 
�شتينيات  �لأ����ش���و�ء يف  ع��ن��ه  غ��اب��ت 
�ل����ق����رن �مل���ا����ش���ي وي����ق����وم ب������دوره 
ل��ي��ون��اردو دي ك��اب��ري��و. وف���از بيت 
ب��ج��ائ��زة ج��ول��دن ج��ل��وب ع��ن دوره 
يف �لفيلم كما مت تر�شيحه لإحدى 

جو�ئز نقابة ممثلي �ل�شا�شة.
ع�شرة  ت���ار�ن���ت���ي���ن���و  ف���ي���ل���م  ون�������ال 
ت��ر���ش��ي��ح��ات ل��الأو���ش��ك��ار م��ن بينها 
�أف�شل فيلم و�أف�شل خمرج و�أف�شل 

ممثل لدي كابريو.

ياماها حتذر من الختباء 
ب�شناديق اآلت مو�شيقية 

ح�شر  حم��اول��ة  م��ن  �لنا�س  ياماها  �شركة  ح��ذرت 
بعد  مو�شيقية  �آلت  ���ش��ن��ادي��ق  د�خ���ل  �أج�����ش��اده��م 
���ش��رك��ة ني�شان  رئ��ي�����س  �أن  �ل��ت��ي ذك����رت  �ل��ت��ق��اري��ر 
خمتبئا  �ليابان  م��ن  ف��ر  غ�شن  كارلو�س  �ل�شابق 

د�خل �شندوق �آلة مو�شيقية.
وق��ال��ت �ل�����ش��رك��ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة ع��ل��ى ت��وي��رت ي���وم 11 
يناير- كانون �لثاين "لن نذكر �ل�شبب، لكن هناك 
تغريد�ت عديدة عن �لختباء د�خل �شناديق �آلت 
مو�شيقية كبرية. �لتحذير بعد �أي حادث موؤ�شف 
�شيكون بعد فو�ت �لأو�ن، لذ� نطلب من �جلميع 

عدم حماولة ذلك".
خ�شائر  ونقل  دخله  باإخفاء  �ملتهم  غ�شن،  وه��رب 
��شتثمار�ت ل�شركة ني�شان و�إ�شاءة ��شتخد�م �أمو�ل 
�ل�شركة، من �ليابان يف نهاية دي�شمرب كانون �لأول 
�إىل لبنان. وتعهدت �ل�شلطات �ليابانية مبالحقته 

و�أ�شدرت �أمر �عتقال دويل له ولزوجته كارول.

ي�شافر عرب 12 بلدًا بجواز �شفر ملغى     
���ش��دم ���ش��اب ب��ري��ط��اين ع��ن��دم��ا �ك��ت�����ش��ف �أن����ه ع��رب حدود 
�لعديد من �لدول بعد �أن مت �إلغاء جو�ز �شفره عن طريق 

�خلطاأ. 
ومت �إلغاء جو�ز �شفر جيمي كرين )17 عاماً( يف نوفمرب 
ومل  معروف،  غري  ل�شبب   2015 ع��ام  �لثاين(  )ت�شرين 
يكت�شف ذلك �إل بعد نحو 5 �شنو�ت، عندما تقدم بطلب 

للح�شول على رخ�شة قيادة موؤقتة ومت رف�س طلبه.
وخ����الل ه���ذه �ل�����ش��ن��و�ت، ���ش��اف��ر ج��ي��م��ي ع���دة م����ر�ت �إىل 
�أحد�ً  لكن  �لمريكية،  �ملتحدة  و�لوليات  وبلجيكا  تركيا 
�أنه  �أن��ه كان يحمل ج��و�ز �شفر ملغى، رغم  مل يتنبه �إىل 
عرب حدود هذه �لدول 12 مرة، بح�شب �شحيفة مريور 

�لربيطانية.
وقال جيمي من �شكانثورب، لينكولن�شاير "�أنت تفرت�س 
�أن رقم جو�ز �شفرك مت فح�شه حتى ل ي�شمح للمتطرفني 
�ملحتملني بعبور �حلدود، من �لو��شح �أنهم ل ي�شتطيعون 

�إجر�ء �لعديد من عمليات �لتحقق".
�عتذر  �ملا�شي،  �لعام  من  �لثاين(  )ت�شرين  نوفمرب  ويف 
مكتب �جل���و�ز�ت ع��ن ه��ذ� �خل��ط��اأ، وع��ر���س على جيمي، 
�لذي �شيدر�س علوم �لكمبيوتر و�لريا�شيات يف �جلامعة 
دولر(   55( �إ�شرتليني  جنيه   42.17 مقد�ره  تعوي�شاً 
عن فقد�ن �ل�شالحية. لكن �ملكتب قال �إن على جيمي �أن 
يتقدم بطلب لإ�شد�ر جو�ز �شفر جديد، لأنه لن ي�شتطيع 

��شتخد�م �جلو�ز �لقدمي.

خ�شرت 10 اآلف دولر ب�شبب حرف
على  لالإجابة  و�شارعت  نف�شها،  من  للغاية  و�ثقة  كانت 
�إجابتها كانت خاطئة  �شوؤ�ل يف م�شابقة تلفزيونية، لكن 

وخ�شرت �جلائزة �ملقدرة ب�10 �آلف دولر �أمريكي.
�أثناء م�شاركتها يف برنامج  �إيف دوبو�  �لفتاة  بد�أت ق�شة 
تلفزيون ترفيهي يف كند�، بح�شب  �شا�شة  م�شابقات على 

تقرير لهيئة �لإذ�عة �لكندية.
وتبارت �إيف مع متناف�س �آخر حول �شوؤ�ل و�حد، �شيح�شل 
مبوجبه �لفائز على مبلغ 10 �آلف دولر، وكان �ل�شوؤ�ل: 
�لكرتون  ر���ش��وم  )�شخ�شية  ل��ب��اب��اي  �ملف�شل  �ل��ط��ع��ام  م��ا 

�ملعروفة(؟
�شارعت �إيف لالإجابة: �لدجاج، وهي تتمايل وترق�س يف 
�إ�شارة مفرطة على �لثقة يف �لإجابة، ثم وقع �خلرب عليها 

كال�شاعقة عندما علمت �أن �إجابتها خاطئة.
ويف �ملقابل، نطق مناف�شها بالإجابة �ل�شحيحة: �ل�شبانخ، 

ونال �جلائزة �ملجزية.
وقالت �إيف بعد �نتهاء �مل�شابقة �إن �لأمر �ختط عليها، �إذ 
�شل�شلة  "بوبايز"،  عن  �شاأل  �لربنامج  مقدم  �أن  �عتقدت 

�ملطاعم �لأمريكية �ل�شهرية، �لتي تبيع �لدجاج �ملقلي.
�ملقدم  �إن  �إذ  ج��ي��د�،  �ل�����ش��وؤ�ل  ت�شمع  مل  �أن��ه��ا  ي��ب��دو  لكن 
بامللكية  "�س" �خل��ا���س  ح��رف  ل��ه  "باباي" م�شيفا  ق��ال 
لحق  وق��ت  يف  �بت�شم  �حل��ظ  لكن  �لإجنليزية.  �للغة  يف 
للفتاة �لكندية، �إذ �أعلنت مطاعم "بوبايز"، �أنها �ت�شلت 
 10 بقيمة  �ملطاعم  �شر�ء من  ق�شائم  ب�"�إيف" ومنحتها 

�آلف دولر، تعوي�شا عن �جلائزة. مكينا جري�س خالل ح�سورها العر�س االأول لفيلم Troop Zero يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. اأ ف ب

لقطة غري م�شبوقة 
للملكة اإليزابيث 

�لتي  �لأوىل  �ملرة  �أنها  فيما يعتقد 
باأحد  �ل��ه��ي��ئ��ة  ب���ه���ذه  ب��ه��ا  ت��ظ��ه��ر 
�شاعات  وق��ب��ل  �ل��ع��ام��ة،  �لأم���اك���ن 
ينتظره  م���رت���ق���ب،  �ج���ت���م���اع  م����ن 
�شوهدت  �ل���ع���امل،  ح����ول  ك���ث���ريون 
�لثانية،  �إليز�بيث  بريطانيا،  ملكة 
وهي ت�شع جهاز� لتح�شني �ل�شمع 
 93 �إليز�بيث،  �مللكة  �أذن��ه��ا.  د�خ��ل 
عاما، ر�شدت باجلهاز �ل�شغري ذي 
�أذنها،  يف  و�لأح��م��ر  �لبني  �للونني 
�لثنني، عقب زيارة كن�شية يف بلدة 
�شاندرينغهام، وقبيل حمادثات مع 
ك��ب��ار �أف����ر�د �ل��ع��ائ��ل��ة �مل��ال��ك��ة ودوق 

�شا�شك�س هاري.
للملكة،  نوعه  م��ن  �لأول  �لظهور 
جاء  "�ل�شن"،  �شحيفة  بح�شب 
ظهور  على  ���ش��ن��و�ت   5 م���رور  بعد 
زوجها دوق �إدنربة، �لأمري فيليب، 
���ش��م��اع��ة �شغرية  ي�����ش��ت��خ��دم  وه����و 
�لأذن لأول مرة يف  م�شابهة، خلف 
وقتها  يبلغ  وكان   ،2014 �أكتوبر 
علما  ع��اًم��ا،   93 �أي�شا  �لعمر  م��ن 
باأنه �شيحتفل يف يونيو �ملقبل بعيد 

ميالده �لتا�شع و�لت�شعني.
ف�������اإن تلك  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وح�������ش���ب 
�ل�شماعات تفيد مرتديها �إذ� كانو� 
ي��ح��ت��ف��ظ��ون ب��ب��ع�����س �ل���ق���درة على 
�ل�شمع، ولكنهم يحتاجون م�شاعدة 
مثل  �ليومية  �ل�شو�شاء  للتقاط 
�أجر��س �لباب، و�لكالم، و�لهو�تف. 
كانت  ما  "�ل�شن" �إذ�  تو�شح  ومل 
�مللكة قد ��شتعانت بال�شماعة فقط 
�للقاء  وح�شا�شية  لأه��م��ي��ة  ن��ظ��ر� 
حم�س  �لأم�����ر  �أن  �أم  ه�����اري،  م���ع 
للمرة  ت�شتخدمها  و�أنها  م�شادفة 

�لأوىل يف �لعلن.

جتنبي هذه الأخطاء عند طهي �شرائح اللحم
�شارك طاٍه يف برنامج ما�شرت �شيف �ل�شهري �أهم 

ن�شائحه حول طهي �شريحة حلم مثالية. 
عاماً(  و�ري���ن���غ )49  م��ارك��و���س  �ل�����ش��ي��ف  و�أق����ر 
�أخطاء  ب��وج��ود  مي�شالن،  جنمة  على  �حل��ائ��ز 
�شائعة يقع �لكثريون فيها خالل �إعد�د �شر�ئح 
�لأخ��ط��اء �شر�ء  �مل��ن��زل، وت�شمل ه��ذه  �للحم يف 
قطع �للحم ذ�ت �جلودة �لرديئة، وتتبيل �شر�ئح 
�أن  ب�شكل غري �شحيح، كما يجب علينا  �للحم 
�لبقر بالر�حة بعد  �ل�شماح للحم  �أي�شاً  نتذكر 

�لطهي.
و�رينغ  ين�شح  �لتي  �لأخ��ط��اء  �أه��م  يلي  وفيما 
بح�شب  �للحم،  �شر�ئح  حت�شري  عند  بتجنبها 

�شحيفة مريور �لربيطانية:
و�رينغ  يو�شح  �ل��ردي��ئ��ة:  �للحم  �شر�ئح  ���ش��ر�ء 
عملية  يف  �أ�شا�شياً  دور�ً  تلعب  �للحم  ج��ودة  �أن 
�لطهي، ف�شر�ئح �للحم ذ�ت �جلودة �ملنخف�شة 

لن تعطي نتائج جيدة، بغ�س �لنظر عن مدى 
جودة عمليات �لطهي.

�إخ����ر�ج ���ش��ر�ئ��ح �ل��ل��ح��م م��ن �ل��ث��الج��ة: يو�شي 
من  �شاعات  قبل  �للحم  �شر�ئح  باإخر�ج  و�رينغ 
حر�رة  درج���ة  يف  وتركها  �لثالجة  م��ن  طهيها 
مبا�شرة  ط��ه��ي��ه��ا  وع�����دم  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  �ل��غ��رف��ة 
للحم  �شر�ئح  ن�شج  يتيح  وه��ذ�  �إخر�جها،  بعد 

بالكامل من �خلارج و�لد�خل.
�لتو�بل  �أن  �ملعروف  من  �للحم:  �شر�ئح  تتبيل 
ل�شر�ئح  مميزة  نكهة  على  للح�شول  �أ�شا�شية 
�شر�ئح  تتتبيل  "يجب  و�ري��ن��غ  وي��ق��ول  �للحم، 
�للحم قبل و�شعها يف �ملقالة مبا�شرة، مع تتبيل 
�جلانب �لذي يالم�س قعر �ملقالة �أوًل. و�إذ� مت 
�مللح  �شيمت�س  طويل،  وق��ت  قبل  �للحم  تتبيل 
�ملاء مما يجعل �ل�شر�ئح جافة ول تن�شج ب�شكل 

جيد من �لد�خل".

�شيلينا غوميز تدافع عن هايلي 
بيرب ومادي�شون بري

د�فعت �لفنانة �لعاملية �شيلينا غوميز عن زوجة حبيبها �ل�شابق هايلي بيرب وزميلتها 
�لفنانة �لأمريكية مادي�شون بري �شد �لذين �نتقدوهما بعد �أن �لتقت بهما بال�شدفة 

خالل عطلة نهاية �لأ�شبوع.
يف �لتفا�شيل �شدم جمهور �شيلينا بعد �أن علمو� �أن هايلي ومادي�شون، كانا يف مطعم يف 
وي�شت هوليوود يف �لوقت نف�شه �لذي كانت �شيلينا حتتفل باألبومها �جلديد، ح�شبما 
نقلت �شحيفة "د�يلي ميل" �لربيطانية فر�حو� ينتقدونهما بطريقة غري �أخالقية 
��شطرت  عندها  غوميز  �حتفالت  و�إف�شاد  �شيئة  �أخ��ب��ار  نقل  مبحاولة  و�تهموهما 
�لخرية للتدخل لتربر �إىل �أن زيارتهما للمطعم كانت جمرد �شدفة وو�شفت �شلوك 

�ملعلقني  قائلة: "هذ� مثري لال�شمئز�ز ! هذ� مل يكن مق�شوًد� على �لإطالق".


