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يف  ح��وث��ي  قتيل   100
فا�شل ت�شلل  خالل  حجة 

•• اليمن-وكاالت:

�إن  ق����ال����ت م���������ص����ادر مي���ن���ي���ة، 
�ملتمردة  �حل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا 
�مل��دع��وم��ة م��ن �إي����ر�ن، تكبدت 
ع�صر�ت �لقتلى و�جلرحى من 
ع��ن��ا���ص��ره��ا، خ���ال حم���اوالت 
نفذتها  �لتي  �لفا�صلة،  ت�صللها 
مبحافظة  �ملا�صية،  �الأي���ام  يف 

حجة �صمايل غرب �لباد.
 100 م������ن  �أك����������ر  ول�����ق�����ي   
�حلوثية  �مليلي�صيا  من  عن�صر 
بارزة  ميد�نية  ق��ي��اد�ت  بينهم 
�الأ�صبوع  خ����ال  م�����ص��رع��ه��م، 
�جلي�ش  ب����ن����ر�ن  �مل���ن�������ص���رم، 
�جلوية  و�ل�����غ�����ار�ت  �ل��ي��م��ن��ي، 
�لتحالف،  مل��ق��ات��ات  �مل��ك��ث��ف��ة 
وفقاً ملوقع �صبتبمر نت. و�أكدت 
�حلوثية  �مليلي�صيا  �أن  �مل�صادر، 
تكبدت خال �ملعارك، ع�صر�ت 
�جل��رح��ى، ع��اوة على تدمر 
تابعة  قتالية  و�آل��ي��ات  ع��رب��ات 
�حلوثي  ميلي�صيا  ودفعت  لها. 
�ملتمردة، خال �الأيام �ملا�صية، 
عنا�صرها،  من  كبرة  ب��اأع��د�د 
مو�قع  �إىل  �ل��ت�����ص��ل��ل  ب���ه���دف 
حجة،  مب���ح���اف���ظ���ة  حم��������ررة 
ل�صنع  ي���ائ�������ص���ة  حم����اول����ة  يف 

�نت�صار�ت وهمية.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:05            
الظهر.......    12:10  
الع�رص........   03:25   
املغرب.....   05:55  
الع�صاء......   07:08

األحد   20  أكتوبر  2019 م  - 21 صفر  1441  العدد  12761    
Sunday   21   October   2019  -  Issue No   12761

حممد بن ر��شد: من �أر�د �أن 
يخدم �لوطن فليخدم �ل�شعب

•• دبي- الفجر:

�أكد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة 
رئي�ش جمل�ش �ل��وزر�ء حاكم دبي �أهمية خدمة �ل�صعب خلدمة �لوطن 
و�صم  عرب  )ت��وي��ر(  يف  �ل�صخ�صي  ح�صابه  على  تغريدة  يف  �صموه  وق��ال 
لي�ش �حلجارة و�ال�صمنت، �لوطن هو  �لوطن  �أن   : #علمتني_�حلياة 
�لوطن هم  و�أختي و�بني و�بنتي.  �أخ��ي  و�أم��ي وج��دي وجدتي..هو  �أب��ي 
�لب�صر ،هم �أهلي..هم �صعبي..من �أر�د �أن يخدم �لوطن فليخدم �ل�صعب..

�لوطن فليحبهم ويحب �خلر لهم وي�صحي من  �أن��ه يحب  من يقول 
�أجلهم..الأنهم هم �لوطن وما �صو�هم فمجرد تر�ب فوقه تر�ب.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

موكب من �لتعزيز�ت �لع�صكرية �لركية لت�صعيد �لعدو�ن على مدينة تل �أبي�ش  )� ف ب(

حتيا تون�ش... هل �صت�صارك يف �حلكومة؟

حزب اهلل يهدد بالنزول لل�صارع وتغيري املعادالت!! .. وعنا�صر حركة اأمل يقمعون املحتجني 
�جلي�ش �للبناين يوؤكد ت�شامنه مع �ملتظاهرين

•• بريوت-وكاالت:

�أكد �جلي�ش �للبناين، �أم�ش �ل�صبت، 
مطالب  م����ع  �ل���ك���ام���ل  ت�����ص��ام��ن��ه 
�ملتظاهرين �لذي يحتجون لليوم 
�ل���ث���ال���ث ع��ل��ى �ل����ت����و�يل م���ن �أج���ل 
حت�����ص��ن �الأو������ص�����اع �مل��ع��ي�����ص��ي��ة يف 

�لباد.
يف  �للبناين  �جلي�ش  قيادة  وقالت 
بيان �إنه و�إذ توؤكد ت�صامنها �لكامل 
)�ملتظاهرين(  م��ط��ال��ب��ه��م  م����ع 
�لتجاوب  �إىل  ت��دع��وه��م  �مل��ح��ق��ة، 
�أمور  لت�صهيل  �الأمنية  �لقوى  مع 
�لوكالة  ذك��رت  ما  �ملو�طنن، وفق 

�لوطنية لاإعام.
مديرية  عن  �ل�صادر  �لبيان  ودع��ا 
�للبناين  �جل���ي�������ش  يف  �ل���ت���وج���ي���ه 
�ملتظاهرين  �مل���و�ط���ن���ن  ج��م��ي��ع 
�ملرتبطة  بحقوقهم  و�مل��ط��ال��ب��ن 
وكر�متهم،  مبعي�صتهم  م��ب��ا���ص��رة 
�صلمي وعدم  �صكل  �لتعبر يف  �إىل 
�ل�����ص��م��اح ب��ال��ت��ع��دي ع��ل��ى �الأم���اك 

�لعامة و�خلا�صة.
للجي�ش  ت��ع��ل��ي��ق  �أول  ه����ذ�  وي���ع���د 
�لتي  �الحتجاجات  على  �للبناين 
�لثالث،  ي��وم��ه��ا  �ل�����ص��ب��ت،  دخ���ل���ت، 
بروت،  �لعا�صمة  م��ن  و�نطلقت 
�خل��م��ي�����ش �مل��ا���ص��ي، و�م���ت���دت �إىل 

لبنانيون يرفعون �أعام بادهم خال �حتجاجهم على �الو�صاع �القت�صادية  )� ف ب(

رو�ض يناق�صون مع االأ�صد خف�ض الت�صعيد �صمال �صرقي �صوريا 

تركيا تق�شف 40 نقطة ع�شكرية يف ر�أ�ش �لعني وتل �أبي�ش
�لنه�شة متم�شكة برئا�شة �حلكومة و�ل�شاهد يقبل �لتعاون

توؤيد  ك��ون��غ  ه��ون��غ  زعيمة 
�لقوة �شد �ملحتجني ��شتخد�م 

•• هونغ كونغ -وكاالت:

�أيدت كاري الم، �لرئي�صة �لتنفيذية 
الإقليم هونغ كونغ، يف مقابلة ِ�ذ�عية 
�ل�صرطة  ��صتخد�م  �ل�صبت،  �أم�����ش 
قبل  وذل���ك  �ملحتجن،  �صد  �ل��ق��وة 
م�صرة �صخمة مناه�صة للحكومة 

من �ملقرر تنظيمها، �ليوم �الأحد.
�أ�صبوعا  ��صتمر  ن�صبي  ه��دوء  وبعد 
�مل�صرة  �صتخترب  ك��ون��غ،  ه��ون��غ  يف 
�ملطالبة  �حل����رك����ة  ق������وة  �مل���ق���ب���ل���ة 
بالدميقر�طية. وتعهد ن�صطاء باأن 
�لرغم  على  قدما  �مل�صرة  مت�صي 
من �إعان �ل�صرطة �أن هذ� �لتجمع 
ق���ان���وين. وحت���دى �الآالف يف  غ��ر 
جتمعات  ونظمو�  �ل�صرطة  �ملا�صي 
حا�صدة �ت�صمت بال�صلمية يف �لغالب 

لكنها حتولت �إىل عنف فيما بعد.

زعيم كتالونيا يدعو للحو�ر بعد �أ�شو�أ ليايل بر�شلونة
•• بر�شلونة-وكاالت:

دعا زعيم �إقليم كتالونيا �ملوؤيد لا�صتقال، كيم تور�، �إىل حمادثات مع 
�حلكومة �ملركزية يف �إ�صبانيا، �م�ش �ل�صبت، بعد 5 �أيام من �لتوتر �لذي 

�أعقب �حلكم ب�صجن زعماء �نف�صالين باالإقليم.
�حلكومة  وزر�ء  رئي�ش  باأعمال  �لقائم  نحث  لل�صحفين:  ت��ور�  وق��ال 
�الإ�صبانية على �جللو�ش �إىل طاولة �لتفاو�ش الإجر�ء حمادثات. و�أ�صاف 
�أن �أعمال �لعنف �لتي وقعت �الأ�صبوع �ملا�صي ال تعك�ش �لطبيعة �ل�صلمية 
لي�ش  �صبيلنا،  يكون  ولن  مل  �لعنف  وتابع:  كتالونيا.  ��صتقال  حلركة 
�لتي  للمدن  �إ���ص��ارة  يف  جرونا،  وال  ييد�  وال  تار�غونا  وال  بر�صلونة  يف 
بلدية  رئي�صة  دع��ت  جانبها،  م��ن  �الأخ���رة.  �الآون���ة  يف  �لتوتر  �جتاحها 
بر�صلونة، �آد� كوالو، �إىل �لهدوء بعد �أن هزت �الحتجاجات �لعنيفة �إقليم 
ي�صتمر  �أن  ك��والو: ال ميكن  وقالت  �إ�صبانيا.  �أك��رب مدن  ثاين  كتالونيا، 
هذ�. بر�صلونة ال ت�صتحق ذلك. عنف �جلمعة كان �أ�صو�أ مما حدث خال 
�أ�صو�أ ليلة من �الحتجاجات  �ل�صابقة. و�صهدت بر�صلونة  �الأربع  �لليايل 
خال عقود، �جلمعة، حيث �أغلق �صبان ملثمون �لطرق و�أ�صرمو� �لنار 
�ل�صرطة  وردت  باحلجارة،  �الأم��ن  ق��و�ت  ور�صقو�  �لقمامة  �صناديق  يف 
باإطاق �لغاز �مل�صيل للدموع وقنابل �لدخان. وقالت �صلطات �ل�صحة �إن 
�أنحاء �الإقليم �أ�صيبو�، من بينهم 152 يف بر�صلونة،  يف  �صخ�صا   182

ونقل 17 من �أفر�د �ل�صرطة �إىل �مل�صت�صفى لتلقي �لعاج.

•• عوا�شم-وكاالت:

�لرو�صية،  �خلارجية  وز�رة  قالت 
من  وف�������د�  �إن  �ل�������ص���ب���ت،  �أم�����������ش 
�مل�صوؤولن �لرو�ش �لتقى بالرئي�ش 
دم�صق،  يف  �الأ���ص��د  ب�صار  �ل�����ص��وري 
خلف�ش  �حلاجة  ملناق�صة  �جلمعة، 

�لت�صعيد يف �صمال �صرقي �لباد.
و�أ���ص��اف��ت �ل���وز�رة يف ب��ي��ان: ركزت 
�لنقا�صات على �ملوقف �لر�هن على 
�الأر�ش يف �صوريا يف �صوء ت�صاعد 

�لتوتر يف �صمال �صرقي �لباد.
و�أكد �لبيان على �أنه جرت �الإ�صارة 
�إج�������ر�ء�ت  الت���خ���اذ  �حل���اج���ة  �إىل 
و�صمان  �مل��وق��ف  ت�صعيد  خلف�ش 

�الأمن يف تلك �ملناطق.
وياأتي هذ� �لتطور يف وقت تبادلت 
ق��������و�ت �����ص����وري����ا �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
�نتهاك  يف  �للوم  �ل�صبت،  وتركيا، 
�ل��ذي تو�صطت  �إط��اق �لنار  وقف 
�مل��ت��ح��دة يف �صمال  �ل���والي���ات  ف��ي��ه 
�صرقي �لباد، حيث نا�صد �الأكر�د 
تنفيذ  بن�ش  مايك  �لرئي�ش  نائب 

�التفاق.
و�أفادت قو�ت �صوريا �لدميقر�طية 
يف بيان باأن تركيا ف�صلت يف �اللتز�م 
باالتفاقية، ورف�صت رفع �حل�صار 

•• الفجر - تون�س

�صورى حركة  رئي�ش جمل�ش  �أك��د 
�لنه�صة عبد �لكرمي �لهاروين يف 
ت�صريح �عامي �أم�ش �ل�صبت، �أن 
و�ت�صاالت  م�����ص��اور�ت  �حل��رك��ة يف 
مع عدة �أطر�ف لت�صكيل �حلكومة 
غ��ر�ر حركة حتيا  على  �جلديدة، 

تون�ش.
وتابع �أن �ت�صاالت متت بن رئي�ش 
�حلركة ويو�صف �ل�صاهد �لذي مل 
ي�صرط رئا�صة �حلكومة �جلديدة 
وع����ربرّ ع���ن ����ص��ت��ع��اده ل��ل��ت��ع��اون يف 
و�ملوؤ�صر�ت  �حل��ك��وم��ة...  ت�صكيل 
�إق���ر�ر  وه��ن��ال��ك  �إي��ج��اب��ي��ة  �الأوىل 
بحق �لنه�صة يف رئا�صة �حلكومة 
بر�أ�ش  متم�صكة  �لنه�صة  �أن  كما 

هذه �حلكومة...
هناك  �أن  �ل�����ه�����اروين  و�أ������ص�����اف 
�ت�����ص��االت �أول���ي���ة م��ب��ا���ص��رة وغر 
بع�ش  م��ع  �نطلقت  ق��د  م��ب��ا���ص��رة 
�الأحز�ب �لتي فازت يف �النتخابات، 

لكن �مل�صاور�ت �حلقيقية �صتنطلق 
ب���ع���د �ج����ت����م����اع جم���ل�������ش ����ص���ورى 

�حلركة.
جمل�ش  �أن  �إىل  �أي�������ص���ا  و�أ������ص�����ار 
د �صيا�صة �لنه�صة  �ل�صورى �صيحدرّ
لت�صكيل  و�ل��ت��ف��او���ش  �لت�صاور  يف 
�حلكومة، موؤكد� �أنه �صيتم ت�صكيل 
�صر�أ�صها  �ملفاو�صات  الإد�رة  جلنة 

رئي�ش �حلركة ر��صد �لغنو�صي.

تون�ش  حت���ي���ا  ح���رك���ة  �أنرّ  ي���ذك���ر 
�ل�صاهد،  ي��و���ص��ف  يتزعمها  �ل��ت��ي 
معنية  غ��ر  �ن��ه��ا  �أعلنت  �ن  �صبق 
ملا  �حل��ك��وم��ة طبقا  ب��امل�����ص��ارك��ة يف 
�النتخابات  ن��ت��ائ��ج  �ل��ي��ه  �أف�����ص��ت 
ويفو�ش  �الأخ������رة،  �ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
�حلركة  لرئي�ش  �لوطني  �ملجل�ش 
�مل�صهد  تطور�ت  متابعة  وقيادتها 

�ل�صيا�صي.

ط��ري��ق��ه��ا القتحام  �أن���ق���رة يف  م���ن 
مدن �صورية ومنها ر�أ�ش �لعن.

�ملقاتلن،  من  �ملزيد  يتجه  وكتب 
�إىل  �صابقون،  دو�ع�����ش  فيهم  مب��ن 
�حل�����دود �ل�����ص��وري��ة �ل��رك��ي��ة هذ� 
�ل�صباح ��صتعد�ًد� لهجمات جديدة 
على �لبلد�ت �حلدودية رغم وقف 
�صوف  ع��ن��ه...  �ملعلن  �لنار  �إط��اق 
ي�صتمر �ملعتدون يف �لهجوم ما مل 

يكن هناك �صامن.
�ملقاتلن،  من  �ملزيد  يتجه  وكتب 
�إىل  �صابقون،  دو�ع�����ش  فيهم  مب��ن 
�حل�����دود �ل�����ص��وري��ة �ل��رك��ي��ة هذ� 
�ل�صباح ��صتعد�ًد� لهجمات جديدة 
على �لبلد�ت �حلدودية رغم وقف 
�صوف  ع��ن��ه...  �ملعلن  �لنار  �إط��اق 
ي�صتمر �ملعتدون يف �لهجوم ما مل 

يكن هناك �صامن.
�لذ�تية  �الإد�رة  تعقد  ذل���ك،  �إىل 
موؤمتر�ً �صحافياً يف مقر مقاطعة 
بخ�صو�ش  �ل��ي��وم،  ظهر  �حل�صكة 
�آخر �الأو�صاع و�لهجمات �لركية.

وك����ان����ت ت���رك���ي���ا �ت���ه���م���ت �ل���ق���و�ت 
�ت���ف���اق ق�صى  �ل���ك���ردي���ة ب��ان��ت��ه��اك 
�صوريا  �صمال  يف  هجومها  بتعليق 
�الأكر�د  �ملقاتلن  �ن�صحاب  مقابل 

من منطقة حماذية حلدودها.

عن منطقة ر�أ�ش �لعن، وهي بلدة 
حدودية رئي�صية.

�����ص����وري����ا  يف  م�����������ص�����در  و�أف�����������������اد 
تركيا  �أن  �أم�������ش،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
 40 �أك��ر من  نفذت هجوماً على 
نقطة ع�صكرية يف تل �أبي�ش ور�أ�ش 

�لعن و�ملناطق �ملتاخمة لهما.
و�أ�صاف رغم تعهدنا بوقف �إطاق 
�ل���ن���ار، ب��ت��ن��ا يف ح��ال��ة �ل���دف���اع عن 

�لنف�ش.
وق������ال �مل�������ص���در يف م���دي���ن���ة ر�أ������ش 
�لعن هناك حم��اوالت لفتح ممر 
و�ملدنين  �ل�صحايا  الإخ���ر�ج  �آم��ن 
�لك�صف  و�جل��رح��ى، لكن ط��ائ��ر�ت 
لنا،  ت�صمح  ال  �لركية  و�ملدفعية 
تريد  �إن�صانية  منظمات  �أن  مبيناً 
�لق�صف  ل��ك��ن  للمدينة  �ل���دخ���ول 

و�لطر�ن �ملدفعي ال ي�صمح لهم.

هذ� وطالب �مل�صدر، جمل�ش �الأمن 
�لدولية  �حل��ق��وق��ي��ة  و�مل��ن��ظ��م��ات 
ب��ال��ت��دخ��ل �ل���ف���وري الإي���ق���اف هذه 
�ل��ت��ي حت�����ص��ل يف مدينة  �مل���ج���زرة 

ر�أ�ش �لعن.
بايل،  م�صطفى  ن�صر  جانبه،  م��ن 
�الإع����ام����ي لقو�ت  �مل���رك���ز  م��دي��ر 
فيديو  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة،  ����ص���وري���ا 
مدعومة  م�صلحة  ف�صائل  يظهر 

رو�شيا للناتو: نحن دولة نووية
•• مو�شكو-وكاالت:

هددت رو�صيا بالرد على م�صاعي حلف �صمال �الأطل�صي )ناتو( لن�صر قو�عد ع�صكرية 
قرب حدود �لباد. جاء ذلك يف مقابلة لرئي�ش �لوزر�ء �لرو�صي دميري ميدفيديف 

مع �صحيفة �أخبار �مل�صاء �ل�صربية، ع�صية زيارته لبلغر�د.
�أوردتها وكالة �صبوتنيك �لرو�صية  وقال رئي�ش �لوزر�ء �لرو�صي يف �لت�صريحات �لتي 
لاأنباء �م�ش �ل�صبت، ال �أحد ينكر �أن لرو�صيا م�صالح خا�صة بها تتعلق ب�صمان �أمنها. 
ن�صر قو�عد يف جو�رنا  �لناتو يف  دول��ة نووية ورغبة حلف  دول��ة كبرة... نحن  نحن 
و�صرند  د�ئماً،  ذلك  على  رددن��ا  وقد  باالإيجابية.  م�صاعرنا  مياأ  �أن  ميكن  ال  �ملبا�صر 

�صيا�صياً وع�صكرياً.
و�أ�صاف، �أن كل �ملحاوالت �لر�مية جلذب دول ذ�ت تناق�صات د�خلية �إىل حلف �لناتو 
وجمهورية  و�لهر�صك،  �لبو�صنة  عن  تتحدثون  �أنتم  عديدة...  وهي  للغاية،  خطرة 
�أخ��رى. ماذ� يحدث يف جورجيا؟ ما �لذي  ت�صمية دول  �أي�صاً  �صرب�صكا، ولكن ميكننا 

يحدث الأوكر�نيا؟ هذه �لدول لي�صت يف و�صع ب�صيط للغاية.
وتابع ميدفيديف بالقول، �إن مثل هذه �الأعمال من وجهة نظره تتعار�ش مع معاهدة 
�إن�صاء حلف �لناتو نف�صه، كما �أنها حمفوفة بعو�قب وخيمة للغاية. لذلك، يجب على 
�لدول �لتي ترغب باالن�صمام للناتو �لتفكر مئة مرة قبل �تخاذ مثل هذه �لقر�ر�ت.

بينها طر�بل�ش  �أخ��رى، من  مدن 
قتيلن،  ف���ي���ه���ا  ����ص���ق���ط  �ل�����ت�����ي 

�جلمعة.
�الحتجاجية  �حل��رك��ة  وت��ط��ال��ب 
�لنخبة  ب����اإ�����ص����ق����اط  �ل�������ص���ع���ب���ي���ة 
�ل�صيا�صية �لتي يقول �ملتظاهرون 
و�أو�صلته  �القت�صاد  خربت  �إن��ه��ا 
�إىل نقطة �النهيار، يف ظل تردي 
وتر�جع  �الق��ت�����ص��ادي��ة  �الأو����ص���اع 

�لعملة �ملحلية.
زعيم  �هلل  ن�صر  ق��ال  جانبه  م��ن 
 : �الإره���اب���ي  �هلل  ح���زب  ميلي�صيا 
��صتقالت هذه �حلكومة فمن  �إذ� 
�حلكومة  تت�صكل  �أن  �ملعلوم  غر 
ب�صنة �أو �صنتن و�لبلد وقته �صيق 
و�أ�صاف: وقت نزولنا �إىل �ل�صارع 
�إذ� جاء وقته  مل يحن بعد ولكن 
ف�صتجدوننا جميعا يف �ل�صارع ويف 

كل �ملناطق ونغر كل �ملعادالت.
لبنانيون  ن��ا���ص��ط��ون  و�أف�����اد  ه���ذ� 
منا�صرين  م�صلحن  �أن  �م�����ش، 
بقمع  ق������ام������و�  �أم�����������ل،  حل�����رك�����ة 
�ملحتجن ومنعوهم من �لتظاهر 
يف مدينة �لنبطية جنوبي �لباد. 
وياأتي ذلك بعد �عتد�ء�ت عنا�صر 
م�صلحة من حركة �أمل، �جلمعة، 
مدينة  يف  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن  ع���ل���ى 

�أقدم  حيث  لبنان،  جنوبي  �صور 
م�صلحون من �حلركة على ف�ش 
�لنار  مطلقن  �صعبية،  حت��رك��ات 
�ملدنين،  م��ن  �ملتجمهرين  على 

فاأوقعو� �إ�صابات يف �صفوفهم.
منددة  هتافات  حمتجون  و�أطلق 
برئي�ش جمل�ش �لنو�ب نبيه بري، 
متهمن �إياه بالتورط يف �صرقات 
�ملتظاهرون  و�أح����رق  و���ص��ف��ق��ات. 
�إن  ي���ق���ول���ون  م��ن��ت��ج��ع��ا يف ����ص���ور 

ملكيته تعود �إىل زوجة بري.
ودعا �لنا�صطون �جلي�ش و�لقوى 
��صتخد�م  عن  �لكف  �إىل  �الأمنية 
�لتظاهر�ت،  يف  �مل��ف��رط  �ل��ع��ن��ف 
ك���م���ا ع������ربو� ع����ن غ�����ص��ب��ه��م من 
ك��ام زعيم ميلي�صيات ح��زب �هلل 
�لذي  �هلل،  ن�صر  ح�صن  �للبناين 
ب��د� وك��اأن��ه يهدد �حل���ر�ك ويقلل 

من �أهميته.
�أط��ل��ق��ت قو�ت  ���ص��اب��ق،  وق���ت  ويف 
�مل�صيل  �ل���غ���از  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �الأم�����ن 
للدموع على �ملحتجن خارج مقر 
�حل��ك��وم��ة يف و���ص��ط ب���روت، بعد 
رئي�ش  خ��ط��اب  �ملحتجن  رف�����ش 
�ل�������وزر�ء ���ص��ع��د �حل���ري���ري �لذي 
�ل�صيا�صين  ���ص��رك��اءه  ف��ي��ه  م��ن��ح 
�أجندة  ل��دع��م  ���ص��اع��ة   72 م��ه��ل��ة 

�إ�صاحاته.

جمل�ش �لعموم �لربيطاين يقرر �إرجاء �لت�شويت على بريك�شت
•• لندن-وكاالت:

قرر جمل�ش �لعموم �لربيطاين،�أم�ش �ل�صبت، �إرجاء 
�لت�صويت على �تفاق �خل��روج من �الحت��اد �الأوروبي 
)بريك�صت(، بينما �أكد رئي�ش �لوزر�ء بوري�ش جون�صون 

�أنه لن يفاو�ش �الأوروبين على تاأجيل جديد.
�إل��ز�م �حلكومة بتمديد  و�صوت جمل�ش �لعموم على 
�إنه لن يطلب  موعد �لربيك�صت، لكن جون�صون قال 

من �الحتادال �الأوروبي �إرجاء بريك�صت.
�لنو�ب  و�ف��ق   306 مقابل  �صوتاً   322 وباأغلبية 
ليتوين  �أول��ي��ف��ر  �لنائب  م��ه  ق��درّ �ل��ذي  �لتعديل  على 

للنو�ب  �ل��وق��ت  �إت��اح��ة مزيد م��ن  �إىل  و�ل���ذي يهدف 
بوري�ش  �ل��وزر�ء  رئي�ش  �أبرمه  �لذي  �التفاق  ملناق�صة 
بح�صول  �ملخاطرة  دون  من  بروك�صل  مع  جون�صون 

بريك�صت "من دون �تفاق" يف 31 �أكتوبر �جلاري.
وكان جون�صون قد �أ�صر على �أن باده �صتن�صحب من 
�إذ�  �أكتوبر، كما هو مقرر   31 �الأوروب���ي يف  �الحت��اد 

رف�ش نو�ب �لربملان �أحدث �تفاق خروج مع �لتكتل.
)بي.بي.�صي(،  �لربيطانية  �الإذ�ع���ة  لهيئة  و�أ���ص��اف 
ع�صية �لت�صويت �لربملاين على �التفاق �لذي تو�صل 
له مع بروك�صل: �صنن�صحب من �الحتاد �الأوروبي يف 

�أكتوبر. جون�صون يتحدث �أمام جمل�ش �لعموم �لربيطاين )� ف ب(31 
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اأخبـار الإمـارات
�الإمار�ت لعلوم �ال�شتمطار ي�شتعر�ش �جناز�ته يف ويتيك�ش 2019

•• اأبوظبي-وام:

م�صاركته  خال  �ال�صتمطار  علوم  لبحوث  �الإم���ار�ت  برنامج  ي�صتعر�ش 
و�لبيئة  و�ل��ط��اق��ة  �مل��ي��اه  تكنولوجيا  م��ع��ر���ش  م��ن   21 �ل����  �ل����دورة  يف 
�برز  �أكتوبر �جل��اري   23 �إىل   21 دب��ي من  يف  يعقد  �ل��ذي  "ويتيك�ش" 
"يف  �جناز�ته �لبحثية �لذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي حتت �صعار 
طليعة �ال�صتد�مة" �إجناز�ته �لعلمية و�لبحثية يف جماالت �ال�صتمطار، 
�لذي تقوم به عمليات �ال�صتمطار للم�صاهمة يف  �لرئي�صي  �لدور  ويربز 
تعزيز �الأمن �ملائي �لعاملي. و �أكد �صعادة �لدكتور عبد�هلل �أحمد �ملندو�ش، 

مدير �ملركز �لوطني لاأر�صاد رئي�ش �الحتاد �الآ�صيوي لاأر�صاد �جلوية 
�أهمية �مل�صاركة يف هذ� �حلدث �ملهم �لذي ي�صهم ب�صكٍل كبر يف تر�صيخ 
مكانة دولة �الإمار�ت كمركز عاملي ووجهًة رئي�صية ت�صتقطب كبار �لقادة 
و�لطاقة  �ملياه  ق�صايا  ملناق�صة  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع  من  �ل��ق��ر�ر  و�صناع 

و�لبيئة.
و�أ�صاف �ن م�صاركة برنامج �الإمار�ت لبحوث علوم �ال�صتمطار يف �ملعر�ش 
�ال�صتمطار  �لتي تقدمها عمليات  �مل�صاهمات  �ل�صوء على  لت�صلرّيط  تاتي 
�أبحاث وعلوم �ال�صتمطار وتوظيفها  ل�صمان �أمن �ملياه، و�أهمية تطوير 
لتحقيق ذلك ..منوها �نه من خال �لقيام بدور ر�ئد عاملياً يف �لنهو�ش 

�لتز�مها بال�صعي  بهذ� �ملجال �لعلمي �ملهم للغاية، توؤكد دولة �الإم��ار�ت 
�ملياه  �صحرّ  م�صكلة  من  يعانون  �لذين  الأولئك  مبتكرة  حلول  �إيجاد  �إىل 
حول �لعامل. وُيطِلع برنامج �الإمار�ت لبحوث علوم �ال�صتمطار- �ملبادرة 
�لبحثية �لعاملية �لتي �أطلقها �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان، نائب 
�لوطني  �ملركز  ويديرها  �لرئا�صة-  �صوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�ش  رئي�ش 
�لر�ئدة  �مل�صاريع  على  �حل�صور  �ملعر�ش،  يف  م�صاركته  خال  لاأر�صاد، 
�لت�صعة للحا�صلن على منحة �لربنامج يف دور�ته �لثاث، و�الإجناز�ت 
وكيفية  �لبحثية  �مل�صاريع  تلك  �صهدتها  �لتي  و�لتطور�ت  حققوها  �لتي 
خال  م��ن  �ل�صحب  ��صتمطار  عمليات  وت��ط��وي��ر  تعزيز  يف  م�صاهمتها 

يف  �لقادمة  �الأج��ي��ال  على  بالفائدة  يعود  مبا  �لتقنيات  �أح��دث  توظيف 
مو�جهة خطر �صح �ملياه.

ب��رن��ام��ج �الإم�����ار�ت لبحوث  �مل���زروع���ي، م��دي��ر  وم��ن جهتها ذك���رت علياء 
يعد  و�لبيئة  و�ل��ط��اق��ة  �مل��ي��اه  تكنولوجيا  معر�ش  �ن  �ال�صتمطار  ع��ل��وم 
و�لبيئة،  و�لطاقة  �ملياه  بقادة وخرب�ء قطاعات  من�صة ممتازة لالتقاء 
من  ونركز  بها،  �مل�صتخدمة  و�البتكار�ت  �لتقنيات  �أح��دث  على  و�لتعرف 
خال جناحنا يف �ملعر�ش على تو�صعة نطاق �لتعريف بربنامج �الإمار�ت 
لبحوث علوم �ال�صتمطار، و�إبر�ز �إجناز�ته يف دفع عجلة �جلهود �لبحثية 

�لعاملية يف جمال �ال�صتمطار.

نهيان بن مبارك يوقع وثيقة �ملليون مت�شامح 
•• اأبوظبي -وام: 

وقع معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�صامح على وثيقة 
��صتجابة  �الإ�صامية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  �أطلقتها  �لتي  مت�صامح  �ملليون 
لتوجيهات �لقيادة يف حتقيق �لقيمة �لفعلية للم�صوؤولية �ملجتمعية لعام 

�لت�صامح،وذلك مبقر وز�رة �لت�صامح باأبو ظبي.
لكافة  �لت�صامح  وز�رة  دع��م  �إط���ار  يف  �لوثيقة  على  معاليه  توقيع  ي��اأت��ي 
�ملحلية  و�ملوؤ�ص�صات  �الأف��ر�د  بها  يقوم  �لتي  و�مل��ب��اد�رت  �لتطوعية  �جلهود 
و�الحتادية و�خلا�صة وتهدف �إىل تعزيز قيم �لت�صامح و�لتعاي�ش حمليا 
وعامليا، و�إثر�ء تقافة �لت�صامح لدى كافة �ملو�طنن و�ملقيمن على �أر�ش 
�لدولة بحيث يتحول �لت�صامح �إىل �أ�صلوب حياة لدى كافة فئات �ملجتمع 

�الإمار�تي.

مبتكرة  جمتمعية  م��ب��ادرة  هي  مت�صامح  �ملليون  وثيقة  �إن  معاليه  وق��ال 
ت�صعى �إىل حتقيق غايات نبيلة بتعزيز قيم �لت�صامح يف �الإمار�ت �لعربية 
�ل�صدد،  �الإن�صانية يف هذ�  للثقافة  ز�يد  �ملتحدة، م�صيد� بجهود موؤ�ص�صة 
فر�صالة �لوثيقة توعوية يف �ملقام �الول كما �نها ت�صلط �ل�صوء على �لقيم 
�ل�صامية �لتي ي�صمنها �لت�صامح و�لتي ال �صك تعود بالفائدة على �الأفر�د 
و�ملجتمعات، وتدفع �جلميع �إىل �حر�م �الآخر وتقبل �الختاف و�لتعاي�ش 
و�لتناغم وغرها من �لقيم �لتي تدعم تقدم �ملجتمع و��صتقر�ره ف�صا 
يف  �الإم���ار�ت  مييز  ما  وه��و  �ملجتمعي،  للتاحم  مهما  موؤ�صر�  كونها  عن 

�ملنطقة و�لعامل.
وعرب معاليه عن �صعادته بامل�صاركة يف جناح هذه �ملبادرة و حتقيق �هد�فها 
�ر�ش  على  �ملقيمة  �جلاليات  وكافة  �ملجتمع،  فئات  كافة  �إىل  و�لو�صول 
للعديد  �ل��ب��ارزة  �مل�صاركة  بعد  جناحها،  يف  �لتامة  ثقته  ..م��وؤك��د�  �لدولة 

�إىل عدد  �إ�صافة  �لوثقية  �لتوقيع على  �لدولة وموؤ�ص�صاتها يف  وز�رة  من 
كبر من �لقياد�ت و�مل�صوؤولن جنبا �إىل جنب، مع خمتلف فئات �ملجتمع 
و�فر�ده بد�ية من �ل�صباب و�الأ�صر وطاب �جلامعات و�ملوؤ�ص�صات �ملحلية 
�لت�صامح  �أ�صالة  يربز  مبا  �ل�صو�ء  على  و�ملقيمن  و�ملو�طنن  و�خلا�صة، 
د�خل �ملجتمع �الإمار�تي و�لتي متثل �أحدى �هم �لقيم �لتي تا�ص�صت عليها 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
لها  و�أ�ص�ش  �ر�صاها  �لتي  و�لتعاي�ش  �لت�صامح  �صفات  �أن  معاليه  و�أو���ص��ح 
" طيب �هلل  �آل نهيان  �صلطان  ز�يد بن  �ل�صيخ  �لو�لد  له  �ملغفور  ودعمها 
ثر�ه" تتج�صد وبكل و�صوح يف �أعمال و�أقو�ل قادة �لدولة �ملخل�صن ممثلة 
يف �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة "حفظه 
رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  و�صاحب  �هلل" 
�ل�صمو  �هلل" و�صاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ش  رئي�ش  �ل��دول��ة 

�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�صيخ حممد بن 
للقو�ت �مل�صلحة، و�إخو�نهم �أ�صحاب �ل�صمو �ل�صيوخ �أع�صاء �ملجل�ش �الأعلى 
و�لتعاون  �لت�صامح  يف  و�ل��ق��دوة  �مل��ث��ال  يقدمون  �ل��ذي��ن  �الإم����ار�ت،  حكام 
�ملجتمع  فئات  كل  مبارك  بن  نهيان  �ل�صيخ  ودع��ا معايل  ز�ي��د.  نهج  على 
�لكبرة  �الأدو�ر  مثمنا  للت�صامح  تدعو  �لتي  �ملبادر�ت  كافة  يف  للم�صاركة 
�إطار  يف  �لت�صامح  قيم  لدعم  و�ف��ر�ده  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  بها  قامت  �لتي 
"عام �لت�صامح" معرب� عن �مله �أن تظل هذه �جلهود د�ئمة وم�صتمرة الأن 
�لت�صامح �أ�صيل يف �ملجتمع �الإمار�تي وميثل و�حد� من �هم مميز�ته، كما 
�لتي تدفع  �ملجتمع وتاحمه مع قيادته، وحيويته  �أنه عامة على قوة 
�إىل �لتقدم و�لنه�صة يف ظل قيادتنا �لر�صيدة، موؤكد� دعم وز�رة �لت�صامح 
لكافة �ملبارد�ت و�جلهود �ملبتكرة �لتي تدعم �لتعاي�ش و�لت�صامح لدى كافة 

�أفر�د وفئات �ملجتمع، حتى تظل �الإمار�ت �ملثال و�لقدوة �إقليميا وعامليا.

فريق من قو�تنا �مل�شلحة يت�شلق قمة هيملوجن هيمال بنيبال على �رتفاع  7126 مرت�

كهرباء �ل�شارقة تقدم 6235 ��شت�شارة خالل 9 �أ�شهربلدية �ل�شارقة تطلق �ملن�شة �لرقمية كنوز حلفظ �لوثائق
•• ال�شارقة- وام:

�ل�صارقة  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أط��ل��ق��ت 
كاأول  كنوز  �لرقمية  �ملن�صة  �م�ش 
و�لتي  �الإم����ارة  يف  حكومية  جهة 
تعترب من��وذج��اً ج��دي��د�ً يف حفظ 
�إليها  للرجوع  و�أر�صفتها  �لوثائق 

يف �أي وقت من �الأوقات.
وج����اء ه����ذ� �ل���ن���م���وذج م���ن خال 
رقمي  ب�صكل  �لوثائق  هذه  حفظ 
تخ�ش  �ل��ت��ي  �مل���و�د  جميع  لتكون 
وق����ت �حلاجة  م��ت��اح��ة  �ل��ب��ل��دي��ة 
�أو  �أو ك��ت��اب  ����ص���و�ء ك��ان��ت وث��ي��ق��ة 
�صورة �أو ت�صجيل �صوتي �أو فيديو 
يحفظ  حيث  �ل��ك��روين  ن�ش  �أو 
�مل�����ص��روع ح��ت��ى �الآن �ك���ر م��ن 5 
�إطاقه  ي��اأت��ي  ك��م��ا  وث��ي��ق��ة  �آالف 
�لوثيقة  ي������وم  م�����ع  ب����ال����ت����ز�م����ن 

�لعربية.
�مل�صروع  �إط�������اق  ح���ف���ل  ح�����ص��ر 
�لطريفي  ����ص���امل  ث���اب���ت  ����ص���ع���ادة 
�ل�صارقة  بلدية مدينة  عام  مدير 
وم�����ص��اع��دي��ه ول��ف��ي��ف م��ن قياد�ت 

�لبلدية و�ملوظفن.
و�أكد �صعادة ثابت �صامل �لطريفي 
تويل  �ل�صارقة  مدينة  بلدية  �أن 
باعتبارها  بالوثائق  �أهمية كبرة 
جزء�ً من �ملا�صي �الأ�صيل وتعك�ش 
�الإمارة  وح�����ص��ارة  وثقافة  ت��اري��خ 
�لكبر  للتطور  �لتاأ�صي�ش  ون���و�ة 

•• ال�شارقة-وام:

�مل�صركة  �خل��دم��ات  �د�رة  ق��دم��ت 
بهيئة كهرباء ومياه �ل�صارقة �أكر 
من 6235 ��صت�صارة فنية و�إد�رية 
و�مل�صتثمرين  �ل����ع����ق����ار�ت  مل�����اك 
�ال�صت�صار�ت  ومكاتب  و�مل��ط��وري��ن 
منذ  �ملقاوالت  و�صركات  �لهند�صية 
ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �حل����ايل ح��ت��ى نهاية 
 4458 م��ق��اب��ل  �مل��ا���ص��ي  �صبتمرب 
�����ص���ت�������ص���ارة ق���دم���ت���ه���ا خ�����ال عام 

.  2018
�ملبتكرة  �مل��ب��ادرة  ي��اأت��ي ذل��ك �صمن 
�صعار  حت��ت  �لهيئة  �أطلقتها  �لتي 
�أن تبد�أ" مل�صاعدة  "��صت�صرين قبل 
وتوفر  �ملختلفة  �ملتعاملن  فئات 
روؤية  ومنحهم  وج��ه��ده��م  وق��ت��ه��م 
تو�صيل  م���ر�ح���ل  ل��ك��اف��ة  و����ص��ح��ة 
�لطبيعي  و�ل��غ��از  و�مل��ي��اه  �لكهرباء 
�لعمل  وج������ودة  ك���ف���اءة  وحت�����ص��ن 
م�صتقبل  حت��ق��ي��ق  يف  و�مل�����ص��اه��م��ة 

م�صتد�م الإمارة �ل�صارقة.
�ملهند�ش  �ل���دك���ت���ور  ���ص��ع��ادة  و�أك�����د 
كهرباء  هيئة  رئي�ش  �لليم  ر����ص��د 
ومياه �ل�صارقة �أن �لهيئة م�صتمرة 
�مل��ب��ت��ك��رة �لتي  �مل���ب���ادرة  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
"��صت�صرين  �صعار  حت��ت  �أطلقتها 
كافة  وت����وف����ر  تبد�أ"  �أن  ق���ب���ل 
ال�صتمر�رها  �ل��ازم��ة  �الم��ك��ان��ات 
متكنت  �مل��ب��ادرة  �أن  �إىل  م�صر�   ..
منذ �إطاقها من توفر �أكر من 
�أمبر من  فولت  كيلو  �ألف   339

�الأحمال �لكهربائية �ملطلوبة .

عبيد  م��رمي  �أو�صحت  جانبها  من 
�خلدمات  �إد�رة  م��دي��ر  ه��ا���ص��م  ب��ن 
�ل���ت���ي مت  �مل�����ب�����ادرة  �أن  �مل�������ص���رك���ة 
�إطاقها يف عام 2015 ��صتقبلت 
 1100 �أك��ر من  يف عامها �الأول 
�ل��ع��ام �لثاين  ����ص��ت�����ص��ارة ويف  ط��ل��ب 
لت�صل  �ال���ص��ت�����ص��ار�ت  طلبات  ز�دت 
 2017 ع�����ام  ويف   1783 �إىل 
�لتي  �ال�صت�صار�ت  طلبات  �رتفعت 
��صتقبلتها �إد�رة �خلدمات �مل�صركة 
�ل�صابق  �ل���ع���ام  ع���ن  ز�دت  ب��ن�����ص��ب��ة 

لت�صل  �مل��ائ��ة  يف   60 تفوق  بن�صبة 
يعادل  م���ا  ووف�����رت    2964 �إىل 
ويف  �أمبر  فولت  كيلو   80،495
�ال�صت�صار�ت  بلغ عدد   2018 عام 
 133،568 توفر  ومت   4458
�لت�صعة  وخ��ال  �أمبر  كيلوفولت 
 2019 ع����ام  م���ن  �الأوىل  �أ���ص��ه��ر 
�رتفع عدد �ال�صت�صار�ت لي�صل �إىل 
وفرت  جمانية  ��صت�صارة   6235
فولت  174،850كيلو  يعادل  ما 

�أمبر من �حلموالت .

•• كامتاندو - نيبال-وام:

�لقو�ت  �أع�صاء  من  فريق  متكن 
�مل�صلحة �الإمار�تية من ت�صلق قمة 
�ل�صاهقة  هيمال  هيملوجن  جبال 
�لبالغ �رتفاعها " 7126 "مر� 
�لهيمااليا  ج��ب��ال  �صل�صلة  �صمن 
كم   150 م�صافة  على  �ل��و�ق��ع��ة 
�لنيبالية  �لعا�صمة  غربي  �صمال 

كامتاندو .
و قد �صارك فريق مكون من 16 
منت�صبا من قو�تنا �مل�صلحة �لذين 
يتحلون بروح �لفريق و �لتحدي 
و �الإق������د�م ، ومت��ك��ن ث��اث��ة من 
قمة  �إىل  �ل��و���ص��ول  م��ن  �أع�صائه 
ظروف  يف   " ه��ي��م��ال  "هيلموج 

�صعبة و بالغة �خلطورة .
و ����ص��ط��ر �ع�����ص��اء �ل��ف��ري��ق �ىل 
ظروف  ب�صبب  ق��ل��ي��ا  �ل���ر�ج���ع 

م����دى  �الن����جاز  ه��ذ�  ي����عك�ش  و 
�لعزمية  و  �ل��ك��ب��������������ر  �ل��ث��ب��������������ات 
�لتي  �ل��ت��ح��دي  روح  و  �ل�����ص��ل��ب��ة 
�مل�صلحة  قو�تنا  �أف��ر�د  بها  يتمتع 
و قدرتهم على مو�جهة و تخطي 
�أ����ص���ع���ب �ل�����ظ�����روف �مل���ن���اخ���ي���ة و 

�لبيئية .
قمة  �ىل  �ل����و�����ص����ول  ي���ع���ت���رب  و 
مبثابة  هيمال"  "هيملوجن 
لقمة  ل����ل����و�����ص����ول  �ل����ت����م����ه����ي����د 
قمم  �ح����دى  وه���ى   " "مان�صالو 
يبلغ  �ل���ت���ي  و  �ل���ه���م���االي���ا  ج���ب���ال 
و  8000 مر  ح��و�ىل  �رتفاعها 

ذلك فى عام 2021.
قمة  �ىل  �ل���و����ص���ول  ���ص��ي��ك��ون  و 
"مان�صالو " جزء� من �الحتفاالت 
�خلم�صن  �ل�����ص��ن��وي��ة  ب���ال���ذك���رى 
�لعربية  �الم��ار�ت  دول��ة  لتاأ�صي�ش 

�ملتحدة .

�ش  يكررّ و�ج���ب  عليها  فاملحافظة 
�النتماء للما�صي و�حلفاظ عليه 
وت��ع��ري��ف �الأج����ي����ال �ل���ق���ادم���ة به 
�ل�صمو  �صاحب  خطى  على  �صر�ً 
�ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد 
�الأعلى  �ملجل�ش  ع�صو  �لقا�صمي 
حاكم �ل�صارقة �لذي �أوىل �لر�ث 
و�لوثائق �لقدمية �هتماماً كبر�ً 
ين  تزرّ فالبلدية  عليها،  وح��اف��ظ 
�لوثائق  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  م��ب��ن��اه��ا 
�لتي  و�مل���خ���ط���وط���ات  �ل���ق���دمي���ة 
حتتفظ بها منذ �أكر من 100 

عام.
برنامج  �أن  �إىل  �لطريفي  و�أ���ص��ار 

لقطاع �لدعم �ملوؤ�ص�صي �أن من�صة 
يف  ��صتخد�مها  �صيتم   " ك��ن��وز   "
�لبلدية  يف  يح�صل  ما  كل  توثيق 
د�خلية  و�أن�����ص��ط��ة  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
وخ���ارج���ي���ة م����ن ����ص���وت و����ص���ورة 
�الأخبار  جميع  وت��وث��ي��ق  وف��ي��دي��و 
ومو�قع  و�مل���ج���ات  �ل�����ص��ح��ف  يف 
و�ل���دور�ت  �الجتماعي  �لتو��صل 
�لتدريبية د�خل �لبلدية وخارجها 
�ملهمة  �الج���ت���م���اع���ات  وحم��ا���ص��ر 
�لبلدية  ب��ن  �التفاقيات  وجميع 
و�جل���ه���ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة ����ص��اف��ة �ىل 
توثيق جميع �لقر�ر�ت و�لتعاميم 
بالبلدية  �خل���ا����ص���ة  و�ل���ق���و�ن���ن 

�أو خارجية  د�خ��ل��ي��ة  ك��ان��ت  ���ص��و�ء 
وكل �لت�صاميم �أو �أية مو�د �أخرى 
يخدم  ثقايف  معريف  كنز  لت�صكيل 
م�صلحة �لعمل ويكون مرجعاً يف 

�أي وقت.
خلود  �ل�صيخة  �أك��دت  جانبها  من 
يف  �ل���وث���ائ���ق  �إد�رة  م���دي���ر  �مل���ع���ا 
�إطاق  �أن  �ل�صارقة  بلدية مدينة 
هذه �ملن�صة يج�صد �أهمية �لوثيقة 
ف �الأمة باملكانة �لهامة لها  ويعررّ
حقائق  م��ن  طياتها  يف  حتمله  مل��ا 
تاريخية متثل �لركيزة �الأ�صا�صية 
عمل  و�أد�ة  �ل���ع���ري���ق  ل��ل��م��ا���ص��ي 

�حلا�صر و�مل�صتقبل.

" ي��ع��ك�����ش حم���ت���وى ما  ك���ن���وز   "
ي��ت�����ص��م��ن��ه م���ن م�����و�د ف��ه��ي كنوز 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ك��ل م���ن ي��ب��ح��ث عنها 
زمٍن  وب��ع��د  وق��ت  �أي  يف  ليجدها 
�ل��ب��ل��دي��ة حافٌل  ف��ت��اري��خ  ط���وي���ل 
تنتهي  ال  ون�صاطاتها  باالإجناز�ت 
تر�صيخ  مبثابة  �لتوثيق  ف��اإن  ل��ذ� 
خمتلف  يف  �ل���ك���ب���رة  جل���ه���وده���ا 
لكل  �أ�صا�صياً  وم��رج��ع��اً  �مل��ج��االت، 
فعالياتها �لتي حت�صل على مد�ر 
�ل���ع���ام وم����ا ت�����ص��ه��ده م���ن �أح����د�ث 

تر�صخ مكانتها.
علي  �هلل  عبد  �أو���ص��ح  جانبه  م��ن 
�لعام  �مل���دي���ر  م�����ص��اع��د  �ل���ق���اي���دي 

�النخفا�ش  ع��ن  �ل��ن��اجت  �ل�صقيع 
�ل�����ص��دي��د يف درج�����ات �حل������ر�رة و 
�لتي و�صلت الأقل من 25 درجة 

و �ل�صر بعك�ش �جتاه �لرياح حتى 
حو�يل  بعد  �لقمة  �ىل  �لو�صول 
من  �نطاقهم  من  �صاعات  ت�صع 

ف���ري���ق ق���و�ت���ن���ا �مل�����ص��ل��ح��ة حممد 
�لتميمي  �لعزيز  وعبد  �لظهوري 
وط���ارق �ل��زرع��وين ، �ل��ذي��ن لهم 

ثاثة  لكن  �ل�صفر  حت��ت  مئوية 
على  �أ���ص��رو�  �لفريق  �أع�صاء  من 
حتدي �لظروف �ملناخية �لقا�صية 

�رتفاع  ع��ل��ى  �ل��و�ق��ع  مع�صكرهم 
مر.  6000

و يعد هذ� �إجناز� مميز� الع�صاء 

���ص��ج��ل ح��اف��ل ب����االجن����از�ت حيث 
�ىل  �لو�صول  من  متكنو�  و  �صبق 

قمة �إفر�صت عام 2016 .
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اأخبـار الإمـارات
�الإمار�ت ملتالزمة د�ون تنظم حملة معا لتحرير �لقدر�ت �لكامنة

•• دبي -وام:

نظمت جمعية �الإمار�ت ملتازمة د�ون بدبي حملتها معا 
لتحرير �لقدر�ت �لكامنة" لل�صنة �لثانية على �لتو�يل 
ي�صادف  �ل��ذي  د�ون  مبتازمة  �لتوعية  �صهر  مبنا�صبة 

�أكتوبر من كل عام.
جم����ل�ش  رئي�ص����ة  ج�����عرور  م�����نال  �لدكت������ورة  وق�����الت 
�لعديد  تت�صمن  �حل��م��ل��ة  ه������ذه  �إن  �جل����معية  �إد�رة 
�لتي  �ملتنوعة  �لتخ�ص�صية  �لعمل  وور���ش  �لرب�مج  من 
للجمعية  �ال�صر�تيجية  �لتوجهات  لتحقيق  �صممت 

د�ون  م��ت��ازم��ة  ذوي  ودم����ج  ت��������������اأه��ي��ل  ت�ص�����مل  و�ل��ت��ي 
�ملجتمعية  و�لتوعية  �خل��دم��ات  وتطوير  �الأ���ص��ر  ودع��م 

و�ال�صتد�مة.
نظمته  �ل��ذي  �لذ�تية"  "�ملنا�صرة  برنامج  �إىل  ولفتت 
د�ون  ملتازمة  �لدولية  �ملنظمة  مع  بالتعاون  �جلمعية 
هذ� �لعام و�صمل كافة �إمار�ت �لدولة ومت خاله تدريب 
تاأهيل  بهدف  �الأم���ور  و�أول��ي��اء  و�ملتطوعن  �ملخت�صن 
د�ون كي  م��ت��ازم��ة  �لهمم م��ن ذوي  �أ���ص��ح��اب  ومت��ك��ن 
يكونو� منا�صرين مد�فعن عن حقوقهم ومعربين عن 
�أنف�صهم يف �صتى �ملحافل وعلى ر�أ�صها �لكونغر�ش �لعاملي 

ملتازمة د�ون 2020 �لذي �صت�صت�صيفه �لدولة خال 
�لفرة من 15 �إىل 17 نوفمرب 2020 يف مركز دبي 

�لتجاري �لعاملي.
رئي�ش  نائبة  نا�صر  �آل  ن���و�ل  �أ���ص��ادت  جانب������ها  م������ن   
�إد�رة �جلمعية مبا يقدمه �لقطاع �خلا�ش من  جمل�ش 
خدمات  وتقدمي  �جلمعية  بر�مج  �إجن��اح  يف  م�صاهمات 
منوهة  و�أ���ص�����ره��م  د�ون  م�����تازمة  ل�����ذوي  ن������وعية 
منذ  �جلمعية  تنظمها  �ل��ت��ي  كنز"  "�لقر�ءة  مب��ب��ادرة 
�لتي  و�الأن�صطة  �مل�صابقات  من  و�لعديد  �صنو�ت  ث��اث 

تخ�ش �لقر�ءة .

STEM�ل� تعليم  جمال  يف  �أدنوك  برنامج  من  ي�شتفيدون  وطالبة  طالب   7400
•• اأبوظبي-وام:

�ملجتمعية  ل��ل��م�����ص��وؤول��ي��ة  "�أدنوك"  ب��رن��ام��ج  م��ن  �مل�صتفيدين  ع���دد  ب��ل��غ 
�لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�صة  �لتعليم ال�صيما برنامج تدري�ش  مبجال 
و�لريا�صيات STEM" " �صبعة �آالف و 400 طالب وطالبة وذلك منذ 
يف  �مل�صاركن  �ملعلمن  عدد  و�صل  بينما  �إطاق �لربنامج يف عام 2017 

�لرب�مج 958 معلم ومعلمة.
وقالت رمي �لبوعينن، مدير �مل�صوؤولية �ملجتمعية يف �أدنوك لوكالة �أنباء 
�الإمار�ت "و�م": تركز �أدنوك على �إحد�ث تاأثر �جتماعي �إيجابي م�صتد�م 
للم�صرعات  �ل��دول��ة  برنامج  ت��دع��م  وم��ب��ادر�ت  ب��ر�م��ج  تنفيذ  م��ن خ��ال 

�لتنموية "غد� 2021" و�أهد�ف مئوية �الإمار�ت 2071.
و�أ�صافت رمي �لبوعينن �أن �أدنوك تقوم من خال �أن�صطتها �لتي تركز على 
 "STEM"تطوير تدري�ش �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�صة و�لريا�صيات
ب��ت��اأه��ي��ل �جل��ي��ل �مل��ق��ب��ل م��ن �ل��ع��ل��م��اء و�مل��خ��رع��ن و�مل��ه��ن��د���ص��ن وعلماء 
�لريا�صيات وتزويده باملهار�ت و�ملعارف �لازمة لي�صبح �لعجلة �لد�فعة 

تناف�صي  �قت�صاد  لبناء  �لدولة  جهود  تعزيز  يف  وي�صهم  و�الزده���ار  للنمو 
م�صتد�م قائم على �ملعرفة و�البتكار.

و�أ�صارت �إىل �أن �لهدف من �لربنامج هو رفع م�صتوى �لتح�صيل �لعلمي 
وتطوير مهار�ت وقدر�ت �أبناء �الإمار�ت مبا ي�صمن ��صتقطابهم وتوظيفهم 
�مل�صتقبلية. و�أ�صادت بجهود كل من وز�رة �لربية و�لتعليم  يف �لوظائف 
�لربنامج  �إجن��اح  "يف  �الإم��ار�ت��ي  �ملربمج  و"ليغو" و"كومون" و"برنامج 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  تدري�ش  وت��رة  وت�صريع  تطوير  �إىل  يهدف  �ل��ذي 

و�لهند�صة و�لريا�صيات يف مد�ر�ش �لدولة.
�أن  �ملبتكرة  �لتعليمية  و�لرب�مج  �ملبادر�ت  هذه  خال  من  ن�صعى  وتابعت 
يو��صل �أطفال �الإمار�ت م�صرة �الإجناز�ت و�لنجاحات �لتي حققها �لو�لد 
" طيب �هلل ثر�ه"  نهيان  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ص�ش 

لتعزيز مكانة �لدولة �لر�ئدة يف مقدمة �لدول �ملتطورة.
��صتخد�م �الأدو�ت �لرقمية  "ليغو للتعليم" �لطاب من  وميكن برنامج 
مع  �لعمل  ت�صجع  بيئة  يف  خ��اق  ب�صكل  �مل�صكات  حلل  �لربجمة  وتعلم 
�لبنائية  �الأ���ص��ك��ال  تتميز  �إذ  �ل��ب��ن��اء،  �لنقدي  �لتفكر  وت��ري  �الآخ��ري��ن 

مبج�صمات �إلكرونية وحمركات ميكانيكية �صغرة ت�صمح لنماذج "ليغو" 
باحلركة وجتنب �لعو�ئق.

"خمترب�ت  ومبوجب �التفاقية ما بن �أدنوك وليغو للتعليم مت �إن�صاء 9 
فيها  �أب��وظ��ب��ي مب��ا  �إم����ارة  �مل��د�ر���ش يف  م��ن  ليغو لابتكار" يف جمموعة 
مد�ر�ش �أدنوك و�لتي ي�صتفيد منها �لطاب من �ملر�حل �البتد�ئية حتى 
�لثانوية وتت�صمن �ل�صر�كة بر�مج لتدريب وتطوير �ملعلمن �إ�صافة �إىل 
ل�  �لتابعة  �لعاملية  �الإلكرونية  �لتعاون  جمتمعات  �إىل  �لو�صول  �إمكانية 

للتعليم". "ليغو 
�ل�صل��ة  ذ�ت  �ل����وظ����ائف  يف  �لع�م�����ل  ف�����ر�ش  زي����ادة  �ملت�����وق�����ع  "م�����ن 
بن�صبة  �ل��ع��امل  ح���ول  و�ل��ري��ا���ص��ي��ات  و�ل��ه��ن��د���ص��ة  و�لتكنولوجيا  ب��ال��ع��ل��وم 
 Market Research ل�  2024" وفقا  باملائة بحلول عام   12.5

.Engine
يف  �ل��ر�ئ��دة  �الأ���ص��ال��ي��ب  "كومون" م��ن  ب��رن��ام��ج  – يعد  �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
وغرها  �لريا�صيات  م��ادة  تدري�ش  وتوجيه  باإر�صاد  يقوم  حيث  �ليابان 
�إىل �لثانوية..و  من �لتخ�ص�صات �الأخرى للطاب من مرحلة �لرو�صة 

ع���اد�ت در����ص��ي��ة منتظمة  ب��ن��اء  �ل��ط��اب على  �ل��ربن��ام��ج  �أ���ص��ل��وب  ي�صاعد 
�ملعلمون  ي�صع  حيث  �الأ�صا�صية،  للمو��صيع  �لعميق  و�لفهم  و�لركيز 
خطط تعلم فردية لكل طالب تتنا�صب مع �لتقدم �ملحرز من قبل �لطالب 
ويدفعهم  يحفزهم  م�صتوى  عند  ب��ال��در����ص��ة  �ل��ط��ال��ب  ق��ي��ام  �صمان  م��ع 

للتح�صيل �مل�صتمر.
�إىل  �لوطن  �صندوق  مبادر�ت  �الإمار�تي" �أحد  "�ملربمج  مبادرة  وتهدف 
عاما  و14   7 بن  �أعمارهم  ت��ر�وح  �لذين  �الإمار�تين  �الأط��ف��ال  تعليم 
�أ�صا�صيات �لربجمة بطريقة ممتعة وتفاعلية.. ومبوجب �تفاقية �ل�صر�كة 
مع �أدنوك مت تو�صيع �ملناطق �لتي ي�صتهدفها برنامج "�ملربمج �الإمار�تي" 

لت�صمل منطقة �لظفرة يف �أبوظبي.
برنامج  يف  ال�صيما  �ملجتمعية  للم�صوؤولية  �أدن��وك  ��صر�تيجية  وتتما�صى 
 "STEM" و�ل��ري��ا���ص��ي��ات  و�لهند�صة  و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  ت��دري�����ش 
يعتمد على  تعليمي  بناء نظام  �إىل  �لر�مية  �لقيادة وتطلعاتها  روؤي��ة  مع 
لتلبية  و�إعد�دهم  تاأهيلهم  ي�صمن  مبا  �ل�صباب  لتمكن  �حلديثة  �لعلوم 

�الحتياجات �مل�صتقبلية لكافة قطاعات �الأعمال يف �الإمار�ت.

�شلطان �جلابر: جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ال�شطناعي .. دعوة مفتوحة من �الإمار�ت �إىل �لعامل للتعاون و�ل�شر�كة �لنوعية
•• اأبوظبي - وام: 

بن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �أك���د 
�أح��م��د �جل��اب��ر وزي���ر دول���ة رئي�ش 
بن  حممد  جامعة  �أم��ن��اء  جمل�ش 
روح  �أن  �ال�صطناعي  للذكاء  ز�ي��د 
بها  تتميز  �لتي  �لعريقة  �ل��ري��ادة 
�أب��ه��ى �صورها  �الإم�����ار�ت يف  دول���ة 
جت�������ص���دت م���ن���ذ �أي�������ام ق��ل��ي��ل��ة من 
ف�صاء  ر�ئ�����د  �أول  �ت���خ���اذ  خ����ال 
�إمار�تي �خلطوة �الأوىل يف رحلتنا 
�لطموحة الرتياد �لف�صاء م�صيفا 
ماكان  �لتاريخي  �الإجن���از  ه��ذ�  �ن 
�لقيادة  ح���ر����ش  ل�����وال  ل��ي��ت��ح��ق��ق 
�ل���ر����ص���ي���دة ع���ل���ى �ال����ص���ت���ث���م���ار يف 
مهار�ت كو�درنا �لب�صرية �لوطنية 
ومتكينها  �الإب���د�ع���ي���ة  وق���در�ت���ه���ا 
باأحدث �لتقنيات ملو��صلة بناء �إرٍث 
�أجيال  ب��ه  تفخر  �الإجن������از�ت  م��ن 
وقال معاليه  و�مل�صتقبل.  �حلا�صر 
"جامعة حممد  بعنو�ن  فى مقال 
�ال�صطناعي  ل���ل���ذك���اء  ز�ي�����د  ب���ن 
.. دع����وة م��ف��ت��وح��ة م��ن �الإم�����ار�ت 
و�ل�صر�كة  ل��ل��ت��ع��اون  �ل���ع���امل  �إىل 
بجديد،  ه��ذ�  ولي�ش   .. �لنوعية" 
�ل�صيخ  �ملوؤ�ص�ش  �لو�لد  �أر�صى  فقد 

�ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن   14% بن�صبة 
�الإجمايل للدولة يف عام 2030. 
�ال�صطناعي  �ل���ذك���اء  �أه��م��ي��ة  �إن 
بكثر من كونه �صيحًة  �أك��رب  هي 
كبر�ً  �هتماماً  ت�صهد  تكنولوجية 
عند �خر�عها، بل تتجلى �أهميته 
يف �أنه ميثل منهجية عمٍل و�أ�صلوباً 
جلمع �ملعرفة من خمتلف �حلقول 
وتطبيقها  �ل�صلة  ذ�ت  و�مل��ي��ادي��ن 
بكفاءة وعلى نطاق و��صع لتحقيق 
�ملثال، ميتلك  �صبيل  على  �لتقدم. 
على  �ل��ق��درة  �ال�صطناعي  �ل��ذك��اء 
�مل�صاهمة يف �إيجاد حلول لعدد من 
�أهم �لتحديات �لتي تو�جه �لعامل، 
م��ث��ل ظ��اه��رة ت��غ��ر �مل���ن���اخ، وندرة 
�ملتز�يدة  و�لكميات  �لعذبة،  �ملياه 
�لغذ�ء  وت���وف���ر  �ل���ن���ف���اي���ات،  م���ن 
�ملتز�يد حول  �ل�صكان  لعدد  �لكايف 
وللنجاح  غرها.  و�لعديد  �لعامل 
يف ��صتغال �لطاقات و�الإمكانيات 
�ل��ك��ام��ل��ة �ل���ت���ي ي��ت��ي��ح��ه��ا �ل���ذك���اء 
�ال����ص���ط���ن���اع���ي، م����ن �ل�������ص���روري 
على  �ل���دويل  �ملجتمع  ي��ت��ع��اون  �أن 
تطوير �خلرب�ت و�كت�صاب �ملعرفة 
يف ه��ذ� �مل��ج��ال، وه��ن��ا ي��ربز �لدور 
�ال�صر�تيجي �ملهم جلامعة حممد 

تعد  �ل��ت��ي  �ال�صطناعي"  ل��ل��ذك��اء 
�لعليا  ل���ل���در�����ص���ات  ج��ام��ع��ة  �أول 
�مل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ب���ح���وث �ل���ذك���اء 
�ال�صطناعي على م�صتوى �لعامل، 
�لطلبة  متكن  �إىل  تهدف  و�ل��ت��ي 
�حلكومية  و�جل���ه���ات  و�ل�����ص��رك��ات 
م�����ن ت����ط����وي����ر ت���ق���ن���ي���ات �ل����ذك����اء 
�إمكاناتها  و��صتخد�م  �ال�صطناعي 
�لتقدم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

�الإيجابي.
�ال�صطناعي  بالذكاء  �الهتمام  �إن 
ي�����ص��ك��ل �أول�����وي�����ة م��ه��م��ة يف دول����ة 
تاأ�صي�ش  ي�صهم  ح��ي��ث  �الإم�������ار�ت، 
للذكاء  ز�ي��د  بن  حممد  "جامعة 
�أه�����د�ف  دع����م  يف  �ال�صطناعي" 
للذكاء  �الإم�������ار�ت  ����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�ال�صطناعي 2031 و�لتي تر�صخ 
�لبلد�ن  ����ص���د�رة  يف  �ل���دول���ة  دور 
طاقات  ل��ت�����ص��خ��ر  ت�����ص��ع��ى  �ل���ت���ي 
�ال�صطناعي  �ل���ذك���اء  و�إم���ك���ان���ات 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ن  خ��دم��ة  يف 
و�خلا�ش، كما كانت دولة �الإمار�ت 
�لعامل  م�صتوى  على  �أي�صاً  �صبرّاقة 
للذكاء  وزي��������ر  �أول  ت���ع���ي���ن  يف 
 .2017 ع�����ام  يف  �ال����ص���ط���ن���اع���ي 
�ال�صطناعي،  �لذكاء  وبا�صتخد�م 

خ���ال �مل�����ص��اه��م��ة ب��ت��وف��ر فر�ش 
�خلرب�ء  ر  يقدرّ حيث  �أف�صل،  عمل 
�صيحفز  �ال�صطناعي  �ل��ذك��اء  �أن 
ظهور وظائف جديدة يف خمتلف 
�أن���ح���اء �ل���ع���امل مب���ا ي��ت��ن��ا���ص��ب مع 
�لب�صر  للعمل بن  �لتوزع �جلديد 
وذل���ك  و�خل����و�رزم����ي����ات  و�الآالت 
تغير  يف  ���ص��ي�����ص��ه��م  ن���ح���و  ع���ل���ى 
الأجيال  و�حل���ي���اة  �ل��ع��م��ل  �أمن�����اط 
��صتخد�م  ول�����ص��م��ان  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل. 
لتطوير  �ال����ص���ط���ن���اع���ي  �ل����ذك����اء 
غرها،  وخلق  �حلالية  �لوظائف 
�لكو�در  متكن  �إىل  بحاجة  فاإننا 
�لب�صرية �ملتخ�ص�صة يف هذ� �ملجال 
�لتفكر  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  ل��ي��ك��ون��و� 
�الأ�ص�ش  �إىل  ��صتناد�ً  و�لتخطيط 
�جلديد.  �ل��ق��ط��اع  ل��ه��ذ�  �لعلمية 
بن  حم��م��د  "جامعة  ت�صعى  ل����ذ�، 
�إىل  �ال�صطناعي"  ل��ل��ذك��اء  ز�ي����د 
م��ت��ق��دم��ة لدولة  م��ك��ان��ة  ت��ر���ص��ي��خ 
ر  ُت�صدِّ م���ن���ارًة  لت�صبح  �الإم������ار�ت 
�أنحاء  جميع  �إىل  و�مل��ع��رف��ة  �لعلم 
�لعامل. كما ت�صكل �جلامعة فر�صة 
حدود  خارج  �لنهج  بهذ�  لارتقاء 
�ل���وط���ن ت��ربه��ن دول����ة �الإم������ار�ت 
بنهج  �ل��ت��ز�م��ه��ا  على  خالها  م��ن 

طيب  نهيان،  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د 
�هلل ث�����ر�ه، ث��ق��اف��ة �ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
�الإن�صان باعتباره �لروة �حلقيقية 
ل��ل��وط��ن. وع��ل��ى م���دى ع��ق��ود من 
�لزمن، كان �إن�صاء مر�فق تعليمية 
�هتمام  حم��ل  ع��امل��ي  م�صتوى  ذ�ت 
وتركيز �لقيادة �لر�صيدة. وي�صتمر 
هذ� �لنهج من خال روؤية �صيدي 
بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
�لدولة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي����د 
�صاحب  و����ص���ي���دي  �هلل،  ح���ف���ظ���ه 
�ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��صد 
�لدولة  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل 
�ل���������وزر�ء حاكم  رئ���ي�������ش جم��ل�����ش 
و���ص��ي��دي �صاحب  �هلل،  رع����اه  دب���ي 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو 
�أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان، ويل ع��ه��د 
�مل�صلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
على  �لر�صيدة  �لقيادة  توؤكد  حيث 
�لعلمي  و�لتفكر  �ملعرفة  �أهمية 
كركائز �أ�صا�صية ت�صتند �إليها دولة 
لتنمية  م�����ص��رت��ه��ا  يف  �الإم��������ار�ت 
�الإن�صان وبناء �قت�صاد متنوع قائم 
�لعلمي.  و�ل��ت��ف��ك��ر  �مل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 
�أطلقت  �لروؤية،  مع هذه  ومتا�صياً 
ز�يد  بن  حممد  "جامعة  �أبوظبي 

�ال�صطناعي يف  ل��ل��ذك��اء  ز�ي���د  ب��ن 
�ملتخ�ص�صة  �مل��ه��ار�ت  و�صقل  بناء 
يف هذ� �ملجال �حليوي. �إىل جانب 
تاأثرها �القت�صادي �لكبر، تقدم 
�ال�صطناعي  �ل��ذك��اء  تكنولوجيا 
خ���دم���ات ك��ب��رة ل��اإن�����ص��ان��ي��ة من 
نوعية  ق����ف����ز�ت  حت���ق���ي���ق  خ������ال 
�ملجاالت  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف  ك���ب���رة 
ذل�����ك طرق  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، مب����ا يف 
و�أنظمة  �لنقل  و�صبكات  �لتو��صل 
�لرعاية �ل�صحية و�لعديد غرها. 
بع�ش  م���اح���ظ���ة  وف���ي���م���ا مي���ك���ن 
�ال�صطناعي  �لذكاء  ��صتخد�مات 
مثل �لروبوتات يف �مل�صانع، �إال �أن 
تقنياته �ملتطورة �آخذة يف �كت�صاب 
جو�نب  يف  �أه���م���ي���ة  �أك������ر  �أدو�ر 
تكون  ق��د ال  م��ن �حل��ي��اة  خمتلفة 
�ملجردة،  ل��ل��ع��ن  ب�صهولة  م��رئ��ي��ة 
لت�صريع  �لطبية  �مل��خ��ت��رب�ت  مثل 
وبر�مج  �لتحاليل،  نتائج  ظ��ه��ور 
�مل��ح��ادث��ة ل��دع��م �ل��ع��م��اء، وحتى 
�الجتماعي  �ل��ت��و����ص��ل  و���ص��ائ��ل  يف 
و�ختيار  حت���دي���د  يف  ل��ل��م�����ص��اع��دة 
�لتاأثر  ي��ك��ون  ورمب����ا  �مل���ح���ت���وى. 
�الأك����رب ل��ل��ذك��اء �ال���ص��ط��ن��اع��ي هو 
من  م�صتقبًا  �ل��ع��م��ل  ق���وى  ع��ل��ى 

حتقيق  �إىل  �حل����ك����وم����ة  ت�����ص��ع��ى 
يف   50% بن�صبة  �صنوية  وف���ور�ت 
�لنفقات �حلكومية �الحتادية من 
�الإجر�ء�ت  وت�صريع  تعزيز  خال 
وت��وف��ر م��اي��ن �ل�����ص��اع��ات �لتي 
ي��ت��م �إه����د�ره����ا ���ص��ن��وي��اً يف �إجن����از 
جانب  و�إىل  �ل��ورق��ي��ة.  �مل��ع��ام��ات 
�لذكاء  ي�صهم  �حل��ك��وم��ي،  �مل��ج��ال 
�لكفاءة  ت��ع��زي��ز  يف  �ال���ص��ط��ن��اع��ي 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ة و�ل���دق���ة و�ل�����ص��رع��ة يف 
�لعديد من �لقطاعات، مبا يف ذلك 
�مل�صرفية،  و�خل���دم���ات  �ل��ط��اق��ة، 
و�الت�صاالت،  �ل�صحية،  و�لرعاية 
�لعامل  ي��ز�ل  وال  �لكثر.  وغرها 
نحو  �لطريق  بد�ية  يف  �الآن  حتى 
�لذكاء  م���ن  �ل��ك��ام��ل��ة  �ال���ص��ت��ف��ادة 
�لهائلة  و�الإم��ك��ان��ات  �ال�صطناعي 
ر �لعديد من  �لتي يتيحها، �إذ ُتقدرّ
�لدر��صات �أنه بحلول عام 2030 
�ال�صطناعي  �ل����ذك����اء  ���ص��ي�����ص��ه��م 
يف  دوالر  ت���ري���ل���ي���ون   16 ب��ن��ح��و 
منطقة  ويف  �ل��ع��امل��ي.  �الق��ت�����ص��اد 
�ل�����ص��رق �الأو����ص���ط، م��ن �مل��ت��وق��ع �أن 
لتطبيقات  �الأك��رب  �لتاأثر  يركز 
دول�����ة  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا يف  ه�������ذه 
تقريباً  �صت�صهم  حيث  �الإم�����ار�ت، 

و�لتعاون  �ل��ت��و����ص��ل  ج�����ص��ور  م���درّ 
�ملبادر�ت  يف  �ل���دويل  �ملجتمع  م��ع 
�إع�����اء  �إىل  و�ل����ه����ادف����ة  �ل�����ر�ئ�����دة 
�مليادين  �صتى  يف  �حل�����ص��ارة  �صرح 
و�مل���ج���االت، وب��ه��ذ� �مل��ف��ه��وم، تقدم 
ب���ن ز�ي����د للذكاء  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
�أبوظبي  م��ن  دع����وًة  �ال���ص��ط��ن��اع��ي 
و�إط������اق  ل���ل���ت���ع���اون  �ل����ع����امل  �إىل 
تنطوي  �لتي  �لكبرة  �الإم��ك��ان��ات 
عليها هذه �لتكنولوجيا �جلديدة.
�إننا على ثقة باأن جامعة حممد بن 
�صت�صهم  �ال�صطناعي  للذكاء  ز�يد 
و�الإنتاجية  �الب���ت���ك���ار  ت��ع��زي��ز  يف 
�الإمار�ت  دولة  و�لتقدم يف  و�لنمو 
و�لعامل  �الأو�صط  �ل�صرق  ومنطقة 
ك��ك��ل، ف��م��ع ت��اأ���ص��ي�����ش ه���ذ� �ل�صرح 
دولة  �أ�صبحت  �لعاملي،  �الأك��ادمي��ي 

�الإمار�ت �أقرب �إىل �مل�صتقبل.

فري�شت جلوبال حمطة جديدة لتاأكيد ريادة �الإمار�ت يف متكني �ملو�هب 
•• دبي -وام: 

ي�صكل تنظيم بطولة �لعامل للروبوتات و�لذكاء �ال�صطناعي فر�صت جلوبال 
�أكرب حدث عاملي لتنمية مهار�ت �لطاب  يف دبي للمرة �الأوىل يف �ملنطقة، 
دولة  �مل��د�ر���ش يف  ط��اب  خ��رب�ت  لتعزيز  وفر�صة  �مل�صتقبلية،  �لقطاعات  يف 
�الإمار�ت وبناء مهار�تهم وقدر�تهم يف جماالت �البتكار و�لعلوم و�لتطبيقات 
�ل�صابة  �ملو�هب  �أن تنمية  �الإم��ار�ت  و�أكد وزر�ء يف حكومة دولة  �مل�صتقبلية. 
�لدولة  لتوجهات  ��صر�تيجية  رك��ي��زة  ميثل  �مل�صتقبل  مب��ه��ار�ت  ومتكينها 
�لفر�صة  و�إتاحة  �لطاب  قدر�ت  لتطوير  �ملنا�صبة  �لبيئة  لتهيئة  وجهودها 
عاملية  و�أح��د�ث  من�صات  يف  وم�صاريعهم  �ملبتكرة  �أفكارهم  ال�صتعر��ش  لهم 

تعزز دورهم يف بناء م�صتقبل �الإمار�ت و�لعامل.
وي�صم �لفريق �الإمار�تي �مل�صارك يف حتدي بطولة �لعامل للروبوتات و�لذكاء 
"فر�صت جلوبال" �صبعة من طاب �ملد�ر�ش �لثانوية وهم ..  �ال�صطناعي 
�لفجرة  دب��ا  مدر�صة  من  �ل�صريدي  علي  و�صيخة  �لظنحاين  �صعيد  �صوق 
�لرحمن  وعبد  ج��ودت  �هلل  وعبد  �صعيد  حمد  �إىل  �إ�صافة  �لثانوي،  للتعليم 
للتعليم  �صعيد  بن  ر��صد  يا�صر من مدر�صة  �صامل وحممد  وغ��ازي  �هلل  عبد 

�لثانوي يف حتا.
وقال معايل ح�صن بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لربية و�لتعليم �إن ��صت�صافة 
جلوبال"،  "فر�صت  �ال�صطناعي  و�لذكاء  للروبوتات  �لعامل  لبطولة  دبي 
ت�صكل �إ�صافة كبرة ونوعية ومك�صباً حقيقياً، �إذ ي�صهم يف تعزيز موقع �لدولة 
�لريادي كوجهة عاملية لهذه �ملجاالت �حليوية �لتي نلم�ش ت�صارعها و�زدياد 

وترتها وتاأثرها يف تقدم �لب�صرية.

ي�صكل من�صة عاملية جتمع حتت مظلتها  �لعاملي  �أن هذ� �حل��دث  �إىل  و�أ�صار 
�أف�صل �البتكار�ت و�ملمار�صات، وت�صهم يف ت�صليط �ل�صوء على جماالته ودوره 
يف  و�لتناف�ش  �خل���رب�ت،  لتبادل  مدخًا  كونه  بجانب  باأهميته،  و�لتعريف 

�إيجاد حلول �بتكارية يف قطاعات مهمة.
و�أ�صاف �أن وز�رة �لربية و�لتعليم، �أولت هذ� �ملجال حيز�ً كبر�ً من �الهتمام 
و�لعناية و�لدعم، وجعلته جزء�ً من منظومة �لتعليم �لع�صري �لذي ت�صكل 
�لوز�رة  �أن  �إىل  الفتاً   .. �لتعليم  قطاع  تطوير  خ�صم  يف  �لدولة  يف  م��وؤخ��ر�ً 
ركزت على تعزيز دوره يف تطور مهار�ت طلبتنا يف مو�د �لريا�صيات و�لعلوم 
�لروبوت  مبجال  تعنى  در��صية  مناهج  خال  من  ذلك  ور�صخت  و�لفيزياء، 
و�لذكاء �ال�صطناعي، بجانب حتقيق بيئة د�عمة لذلك عرب توفر خمترب�ت 
للروبوت يف �ملدر�صة �الإمار�تية، و�عتماد �صل�صلة من م�صابقات �لروبوت على 
�مل�صتوى �ملحلي، وتعزيز ح�صور طلبتنا وم�صاركاتهم يف �مل�صابقات �القليمية 

و�لدولية و�لعاملية يف �ملجال ذ�ته.
دولة  وزي���رة  �مل��ه��ري  ���ص��امل م�صبح  بنت  م��ع��ايل جميلة  �أك���دت  م��ن جهتها 
لر�صيخ  و�ث��ق��ة  بخطى  مت�صي  �الإم����ار�ت  دول���ة  �أن  �ل��ع��ام  �لتعليم  ل�����ص��وؤون 
مكانتها �لعاملية يف جماالت �البتكار و�لذكاء �ال�صطناعي وذلك وفقاً لروؤية 
��صر�تيجية وطنية جامعة �أفردت حيز�ً كبر�ً لتميكن �لكو�در �لوطنية على 
�ختاف �أعمارهم من �أدو�ت �مل�صتقبل �لتي ترتكز ب�صكل وثيق على توظيف 

�ال�صتخد�م �الأمثل للتكنولوجيا �ملتقدمة يف �صتى �ملجاالت.
�الإمار�ت  �أ�صبحت  �لر�صيدة  �لقيادة  وتوجيهات  دعم  وبف�صل  �أن��ه  و�أ�صافت 
قبلة لل�صباب �ملبتكر و�ملبدع من خمتلف دول �لعامل ال�صت�صافتها وتنظيمها 
�لذكاء �ال�صطناعي  �ملتخ�ص�صة يف جمال  و�ملوؤمتر�ت  �مللتقيات  للعديد من 

و�لروبوت بحيث �أ�صبحت حمركاً ود�عماً كذلك للجهود �لعاملية �ملتخ�ص�صة 
يف خمتلف جماالت ��صت�صر�ف �مل�صتقبل و�لتخطيط له.

�لعاملي  جلوبال  فر�صت  لتحدي  �ل��دول��ة  ��صت�صافة  �أن  معاليها  و�أو�صحت 
ع��امل��ي��اً جل��ه��ود �ل��دول��ة يف �ملجاالت  ب��ع��د�ً  �أن ي�صيف  ���ص��اأن��ه  ل��ل��روب��وت��ات م��ن 
�لتي يحاكيها �لتحدي ويعترب كذلك فر�صة مثالية لطلبتنا للتعرف على 
هذ�  يف  �ملعرفة  وتبادل  �لروبوتات  جم��االت  يف  �حلديثة  �لعاملية  �لتوجهات 

�ل�صاأن مع �لوفود �لعاملية �مل�صاركة بالتحدي.
�لفا�صي  بالهول  �أحمد بن عبد �هلل حميد  �لدكتور  من جانبه قال معايل 
�حلدث  ��صت�صافة  �ن  �ملتقدمة  و�ملهار�ت  �لعايل  �لتعليم  ل�صوؤون  دولة  وزير 
تعك�ش �لدور �لكبر �لذي تلعبه �الإمار�ت على �ل�صعيد �لعاملي وم�صاهمتها 
�لفاعلة يف خمتلف �لق�صايا ذ�ت �الهتمام �لدويل �مل�صرك..م�صر� �إىل �أن 
الإيجاد  �لتعاون  لتعزيز  �ملتكررة  �لعاملية  �لدعو�ت  ظل  يف  تاأتي  �ال�صت�صافة 
حلول فاعلة مل�صكلة تلوث �لبحار و�ملحيطات من خال �لعمل على تطويع 
م�صكلة  باتت  نبيلة، حيث  باأهد�ف  �ل�صغف  ورب��ط  وتوجيه  �لتقنيات  �أح��دث 
خمتلف  بن  �لتن�صيق  ت�صتلزم  عاملية  ق�صية  بالبا�صتيك  �ملحيطات  تلوث 

�لدول و�لعمل �جلاد خال �لفرة �ملقبلة.
وعلمائنا  لطلبتنا  مهمة  فر�صة  ج��ل��وب��ال  فر�صت  حت��دي  ميثل  و�أ���ص��اف 
�ال�صطناعي  �ل��ذك��اء  جم���ال  يف  �مل�صتقبلية  و�مل���ه���ار�ت  �خل����رب�ت  الك��ت�����ص��اب 
 .. �لقطاعات  خمتلف  يف  �ل��ع��امل  م�صتقبل  ميثل  �أ�صبح  �ل��ذي  و�ل��روب��وت��ات 
الفتا �إىل �أن �لتكنولوجيا باتت �أد�ة فاعلة الإيجاد �حللول ملختلف �لتحديات 

مة. �لعاملية لكنرّها تتطلب �لعقول و�ل�صو�عد ذ�ت �خلرب�ت و�ملهار�ت �ملتقدرّ
�لربنامج  ��صر�تيجية  خ��ال  م��ن  حري�صون  ب��دورن��ا  نحن  معاليه  وق���ال 

�لوطني للمهار�ت �ملتقدمة على �إك�صاب كل �أفر�د �ملجتمع �ملهار�ت �ل�صرورية 
�إىل  تهدف  م��ه��ارة   12 �صمن  م��ن  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �مل��ه��ار�ت  ومنها 
�لتطور  ومو�كبة  �ملتغر�ت  كافة  مع  �لتعامل  نحو  �لوطني  �ل��ك��ادر  توجيه 
�لذي ي�صهده �لعامل، وذلك من خال ن�صر مبد�أ �لتعلم مدى �حلياة بن كل 

�أفر�د �ملجتمع وحتويله �إىل ثقافة تتو�رثها �الأجيال.
و�أ�صار �إىل �أن حتدي فر�صت جلوبال ين�صجم مع جهود �لدولة �لهادفة �إىل 
تو�صيع قاعدة �الأبحاث �لعلمية و�بتكار حلول عملية باأيادي وهمم وطنية، 
لت�صتمر  �ل��ع��امل،  تو�جه  �لتي  للم�صاكل  حلول  �إي��ج��اد  يف  �جل��ادة  و�مل�صاهمة 
م�صرة �الإمار�ت �لقائمة على مبادئ توطيد �لتعاون مبا ينعك�ش �إيجاباً على 
خر �لب�صرية. وت�صت�صيف موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل �لدورة �لثالثة من حتدي 
"فر�صت جلوبال" �لعاملي للروبوتات، للمرة �الأوىل يف �ملنطقة خال �لفرة 
من 24 حتى 27 �أكتوبر �ملقبل، يف " ف�صتيفال �أرينا" مبدينة دبي، مب�صاركة 

�أكر من 1500 طالب من �أكر من 191 دولة.
وتركز �لدورة �حلالية على توظيف تكنولوجيا �لروبوتات يف جمال حماية 
عن  رئي�صي  ب�صكل  تنتج  �ل��ت��ي  �الأط��ن��ان  م��اي��ن  م��ن  وتنظيفها  �ملحيطات 
�مل�صانع و�صوء �إد�رة �أنظمة �ل�صرف �ل�صحي و�الأن�صطة �لبحرية �مللوثة مما 

يوؤثر �صلباً على �حلياة �لبحرية وعلى �صحة �صكان �لعامل.
ويعد هذ� �لتحدي �حلدث �الأكرب من نوعه على م�صتوى �لعامل يف جماالت 
�لذكاء �ال�صطناعي و�لروبوتات، وي�صعى لتعريف �لعامل بتنوع ��صتخد�ماتها 
�لعاملية ملو�جهة خمتلف  و�ملنظمات  �لدول  �إىل دعم جهود  �إ�صافة  و�أدو�تها، 
توظيف  على  ق��ادر  جيل  وب��ن��اء  �ملت�صارعة،  �مل��ت��غ��ر�ت  وم��و�ك��ب��ة  �لتحديات، 

�الأفكار �ملبتكرة و�خلاقة ل�صالح �لب�صرية.
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اأخبـار الإمـارات

تنفيذًا لتوجيهات حاكم راأ�ض اخليمة

قائد �شرطة ر�أ�ش �خليمة يلتقي �جلالية �لهندية ويوؤكد: �الأمن م�شوؤولية �جلميع 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

�ل�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذ�ً 
�لقا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  �ل�صيخ 
ر�أ�ش  حاكم  �الأعلى،  �ملجل�ش  ع�صو 
�خليمة، لتعزيز جودة �حلياة لكل 
�الإم�������ارة، وحتقيق  ي��ع��ي�����ش يف  م���ن 
م��ب��د�أ �الأم����ن م�����ص��وؤول��ي��ة �جلميع، 
د�صن �للو�ء علي عبد�هلل بن علو�ن 
ر�أ�ش  ���ص��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  �لنعيمي 
�لتو��صل  م��ب��ادرة  برنامج  �خليمة 
�مل��ي��د�ين م��ع �جل��ال��ي��ات �ملقيمة يف 

�الإمارة.
 جاء ذلك من خال �لزيارة �لتي 
قام بها للجالية �لهندية يف مقرها 
�لهندية  �الإغ���اث���ة  بلجنة  �ملتمثل 
ر�أ�ش �خليمة،  �لنخيل يف  مبنطقة 
ر�فقه خال �لزيارة �لعميد عبد�هلل 
�لعمليات  ع��ام  مدير  منخ�ش  علي 
حممد  ط��ارق  و�لعميد  �ل�صرطية 
بن �صيف نائب مدير عام �لعمليات 
�أول  �مل�صت�صار  و  باالإنابة  �ل�صرطية 
�الأد�ء  م�صت�صار  �ل�����ص��ف��ري  �صيف 
�ملوؤ�ص�صي و�ال�صر�تيجي، و�لعقيد 
م��رو�ن عبد�هلل جكه مدير مكتب 
و�لدكتور  ب��االإن��اب��ة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د 
�ل�����ص��ل��ح��دي مدير  ر�����ص���د حم��م��د 
�إد�رة �ل�صرطة �ملجتمعية وعدد من 

�ل�صباط 
�صم  �لهندية  �جلالية  ومن جانب 
�للقاء خمتلف �ل�صر�ئح �ملقيمة يف 
و�ال�صاتذه  �الأط��ب��اء  �الإم���ارة منهم 
ورج����������ال �الأع�������م�������ال و�مل����وظ����ف����ن 
معهم  �لتحاور  مت  حيث  و�لعمال، 
و  و�آر�ئ��ه��م  ماحظاتهم  ومعرفة 
�أف��ك��اره��م ح��ول �خل��دم��ات �ملقدمة 
لهم من قبل وز�رة �لد�خلية ممثلة 
ب�صرطة ر�أ�ش �خليمة،  ومبا يحقق 
�لر�صيدة يف تعزيز  روؤي��ة �حلكومة 

ب�صكل  �حل���������ص����ور  ت���ف���اع���ل  وق������د 
�إي�����ج�����اب�����ي وك����ب����ر م�����ع �ل�����زي�����ارة 
حول  للنقا�ش  �ملطروحة  و�لنقاط 
عامة  ب�صورة  �ل�صرطية  �خلدمات 
�إىل جانب �خلدمات �لتي تقدمها 
�خلدمة،  وم��ر�ك��ز  �الإد�ر�ت  بع�ش 
�لهندية  �جل���ال���ي���ة  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
ع���ل���ى وج�����ه �خل�������ص���و����ش، و�أ�����ص����اد 
�حل�صور بهذه �ملبادرة �ال�صتثنائية 
و�ملتميزة، ومت خال �للقاء تقدمي 
�لبناءة  �ملاحظات  م��ن  جمموعة 
و�مل���ق���رح���ات �الإي���ج���اب���ي���ة، و�ل����رد 
ب�صورة  �ال�صتف�صار�ت  بع�ش  على 

مبا�صرة وفورية.
و����ص��ت��م��ل��ت حم������اور �ل���ل���ق���اء على 
�لنا�ش  �صعور  م��دى  على  �ل��وق��وف 
ب������االأم������ان، وم������دى �ل���ر����ص���ا نحو 
�خل��دم��ات �مل��ق��دم��ة ور�أي��ه��م ب�صاأن 
خ����دم����ات �مل�������ص���ت���ث���م���ري���ن ورج������ال 
�الأع���م���ال و�أ���ص��ح��اب �ل��ه��م��م وكبار 
�ملد�ر�ش  و�الأط��ف��ال وط��اب  �ل�صن 
على وجه �لتحديد، ومدى تو�جد 
�ل�صكنية  �مل���ن���اط���ق  يف  �ل����دوري����ات 
��صتجابتها  و���ص��رع��ة  و�ل�����ص��ن��اع��ي��ة 
�مل�صاعدة من جانب  وتقييم حجم 
رجال �ل�صرطة يف حال وقوع حادث 
�أو ط���ارئ، وح���ول درج���ة �الزدح���ام 
�ل�صريع  �لتعامل  وكيفية  �مل��روري 
تطوير  م��ق��رح��ات  وتلم�ش  م��ع��ه، 
مم���ار����ص���ة و����ص���ه���ول���ة �الأع�����م�����ال يف 
�الإم��ارة، وغرها من �ملحاور �لتي 
و�أفكار  وم��ق��رح��ات  �آر�ء  ق��ا���ص��ت 
�جلالية �لهندية، ويف نهاية �لزيارة 
مت �التفاق على ت�صكيل فريق عمل  
و�جلالية  �ل�صرطة  ب��ن  م�صرك 
تو�صيات  تنفيذ  ملتابعة  �ل��ه��ن��دي��ة 
�الت�صال  عملية  ولتعزيز  �ل��ل��ق��اء، 
و�ل��ت��و����ص��ل ب��ن �جل��ان��ب��ن مل��ا فيه 

حتقيق �مل�صلحة �لعامة.

جودة �حلياة ملجتمع دولة �الإمار�ت 
مع  و�ملن�صجمة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل����ه����دف �ال����ص���ر�ت���ي���ج���ي ل������وز�رة 
ر�صا  تعزيز  �إىل  �لر�مي  �لد�خلية 
وفق  �ملقدمة  باخلدمات  �جلمهور 
و�لكفاءة  �جل���ودة  معاير  �أف�����ص��ل 
��صتقبال  يف  وك����ان   . و�ل�����ص��ف��اف��ي��ة 
�ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق له 
�جلالية  �صخ�صيات  كبار  من  ع��دد 
منهم  ب��ال��دول��ة،  �ملقيمة  �لهندية 
، �لدكتور  �ل�صيد جرومادهاف ر�و 
كي �إم ماثيو ، �لدكتور جورج يعقوب 
، �لدكتور دومنيك ، �لدكتور ر�صا 
ما  وم�صاركة  وبح�صور  �صديقي، 
يزيد عن 40 �صخ�صية من ممثلي 
و�جلالية  و�مل����د�ر�����ش  �جل��م��ع��ي��ات 

�لهندية باالإمارة.

ا�صتدامة ال�صراكة:
وخال �للقاء �أكد �للو�ء بن علو�ن، 
�لهندية جاءت  زي��ارة �جلالية  ب��اأن 
ر�أ����ش �خليمة  �صرطة  م��ن  ح��ر���ص��اً 
�صاحب  ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 

�مل�صهود  �جل����ال����ي����ات  م����ن  وت����ع����د 
بالقو�نن  �ل���ت���ام  ب���االل���ت���ز�م  ل��ه��ا 
يعد  �الأم��ن  ب��اأن  و�الأنظمة، موؤكد�ً 
و�الزدهار  للتنمية  �أ�صا�صية  ركيزة 
�ليوم  وب�����ات  �مل����ج����االت،  ك���اف���ة  يف 
م�صوؤولية �جلميع �ملو�طن و�ملقيم، 
�لقطاعات  خ���دم���ات  م�����ص��ت��ع��ر���ص��اً 
و�جلنائية  �مل����روري����ة  �ل�����ص��رط��ي��ة 
و�ل�صامة  �حل���م���اي���ة  وخ����دم����ات 
�لعامة و�ملوؤ�ص�صات �لعقابية، و�لتي 

ت�صمل نحو193 خدمة .

ال�صعور باالأمان:
ك��م��ا ����ص��ت��ع��ر���ش �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام مع 
�حل�صور عدد من �ملحاور �لرئي�صية 
�لتي مت مناق�صتها ب�صكل تف�صيلي 
بنتائج وتو�صيات عملية  و�خل��روج 
باالإمارة  �الأمنية  �ملنظومة  تدعم 
�ل���ت���ي ت����ب����و�أت م���ر�ك���ز م��ت��م��ي��زة يف 
و�الأمان  ب��االأم��ن  �ل�صعور  معدالت 
على م�صتوى �لدولة، بف�صل تعاون 
للقو�نن  و�ح���ر�م���ه���م  �جل��م��ي��ع 
���ص��اه��م ب�صورة  وه����ذ�  و�الأن���ظ���م���ة، 

ب���اأن �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام م��وظ��ف خدمة 
عامة ومكتبه مفتوح للجميع دون 
��صتثناء، وميكن �لتو��صل مع قائد 
�ل�صرطة �صخ�صياً يف �أي وقت وعلى 
م���د�ر �ل�����ص��اع��ة وم���ن ق��ب��ل ك��ل فرد 
�ملدر�ء  وك��ذل��ك  مقيم،  �أو  م��و�ط��ن 
�مل�صوؤولن وجميع  وكافة  �لعامون 
م�صخرة  ك��ل��ه��ا  �ل�����ص��رط��ة  م���ر�ك���ز 
وموجودة من �أجل  خدمة �لنا�ش. 

روؤية االمارات 2021 :
عبد�هلل  �لعميد  �أك���د  جانبه  وم��ن 
�لعمليات  ع��ام  مدير  منخ�ش  علي 
�إطار  ويف  باأنه  باالإنابة،  �ل�صرطية 
�ل�����دور �مل��ج��ت��م��ع��ي �حل���ي���وي �لذي 
ر�أ�������ش �خليمة  ���ص��رط��ة  ب���ه  ت���ق���وم 
�ملجتمعية  �ل�صرطة  ب���اإد�رة  ممثلة 
عرب م�صاركتها �لفاعلة و�الإيجابية 
�ملجتمع مبختلف  يف كل ما يخدم 
حر�صت  فقد  و�صر�ئحه،  تكويناته 
�ملبادر�ت  م��ن  �لعديد  تنفيذ  على 
�لوطنية  ب����االأج����ن����دة  �خل���ا����ص���ة 
وتوطيد  باالأمان،  �ل�صعور  لتعزيز 

لتعزيز  �الإم���������ارة  ح���اك���م  �ل�����ص��م��و 
و�جلاليات  �ل�صرطة  بن  �لر�بط 
ل��ت��اأك��ي��د ����ص��ت��د�م��ة �ل�����ص��ر�ك��ة وفق 
م��ب��د�أ �الأم����ن م�����ص��وؤول��ي��ة �جلميع، 
ولتحقيق �الأمن �ملجتمعي وحت�صن 
وتطوير�خلدمات �ل�صرطية ب�صفة 
خا�صة و�خلدمات �حلكومية ب�صفة 
و�مل�صتمرين  �ملقيمن  ل��ك��ل  ع��ام��ة 
و�لزو�ر، وت�صهيل حياة �لنا�ش عند 
ممار�صة �أعمالهم، خا�صة ونحن يف 

عام �لت�صامح.
ياأتي   : �ل�صرطة  ع��ام  قائد  وت��اب��ع  
بهدف  لل�صرطة  �مل��ي��د�ين  �ل��ن��زول 
للجالية  و�ال����ص���ت���م���اع  �الط�������اع 
وتلم�ش  مبا�صرة،  ب�صورة  �لهندية 
�ملعنين  وت���وج���ي���ه  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
تبادل  مت  ح��ي��ث  لتلبيتها،  ل��دي��ن��ا 
�جلالية  �أف��������ر�د  م����ع  �الأح�����ادي�����ث 
�صر�ئحهم  مب��خ��ت��ل��ف  �ل���ه���ن���دي���ة 
الفتا  ل��وج��ه،  وج��ه��اً  مبا�صر  ب�صكل 
�صاهمت  �لهندية  �جلالية  �أن  �ىل 
�لنه�صة  يف  م���ب���ا����ص���رة  ب�������ص���ورة 
باالإمارة،  و�القت�صادية  �لعمر�نية 

م��ب��ا���ص��رة يف ح�����ص��ول �إم�����ارة ر�أ����ش 
�ل�صياحة  ع��ا���ص��م��ة  ع��ل��ى  �خل��ي��م��ة 
�صعادته  و�أك���د  م��وؤخ��ر�ً،  �خلليجية 
�لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  ب���اأن  للح�صور 
ر�أ����ص���ه���ا �صاحب  وع���ل���ى  ب����االإم����ارة 
عهد  ويل  و�صمو  �حل��اك��م،  �ل�صمو 
ر�أ�ش �خليمة، ت�صعى جاهدة  �إمارة 
يعي�ش  م���ن  ل��ك��ل  �الأم�����ن  لتحقيق 
ع��ل��ى �أر������ش دول����ة �الإم��������ار�ت، من 
�مل�صتمرة  و�ملتابعة  �الهتمام  خال 
و�لتح�صن  �ل���ت���ط���وي���ر  ل��ع��م��ل��ي��ة 
لكل  �مل��ق��دم��ة  ل��ل��خ��دم��ات  �مل�صتمر 
�أفر�د �ملجتمع �ملو�طنن و�ملقيمن 

على حد �ل�صو�ء.
على  �ل�صرطة،  ع��ام  قائد  �أك��د  كما 
مت�صاحمة  جمتمعية  بيئة  توفر 
�صر�ئح  خمتلف  ن�صيجها  يف  تدمج 
ثقافة  ع���ل���ى  وحت����اف����ظ  �مل��ج��ت��م��ع 
قيمها  ت���ع���زي���ز  ح�����ول  �الإم�����������ار�ت 
�ملتمثلة يف �لت�صامح و�لعطاء وتعزز 
ت��اح��م��ه��ا �مل��ج��ت��م��ع��ي و�الأ�����ص����ري 
يف  �ل��ع��امل  دول  �أف�صل  م��ن  لتكون 
هذ� �ملجال، موؤكد�ً يف �لوقت نف�صه 

عاقة �ل�صرطة باملجتمع لرجمة 
�إىل و�قع   2021 �الإم���ار�ت  روؤي��ة 
�ختيار �جلالية  ملمو�ش، حيث مت 
�صمن  ج���ال���ي���ة  ك��������اأول  �ل���ه���ن���دي���ة 
زيارتهم  ���ص��ي��ت��م  �ل���ت���ي  �جل���ال���ي���ات 
جميعاً كٍل على حد�، لن�صر �لتوعية 
و�صمان تو�صيل ر�صالتنا �ل�صرطية 
بع�ش  ح��ول  خا�صة  �جل��م��ي��ع،  �إىل 
�لظو�هر �ل�صلبية �لو�جب �البتعاد 
عنها، وتوعية �ملجتمع من �ملقيمن 
�جلرمية  من  �حل��د  يف  للم�صاهمة 
فيها،  �ل�����وق�����وع  خم����اط����ر  وب����ي����ان 
و�لو�جبات  ب��احل��ق��وق  وتعريفهم 
باالإ�صافة  لهم،  �ملتاحة  و�خلدمات 
م�صاكلهم  �إىل  �ال����ص���ت���م���اع  �إىل 
و�لعمل  و�حتياجاتهم ومناق�صتها، 
، م�صر�ً  وت��ل��ب��ي��ت��ه��ا  حل��ل��ه��ا  ���ص��وي��اً 
د�ئماً  تبدي  �لهندية  �جلالية  ب��اأن 
وذ�تية  ك��ب��رة  و��صتجابة  ت��ف��اع��ًا 
مر�كز  �إىل  �حل�����ص��ور  خ���ال  م���ن 
عن  ل��اإب��اغ  �ل��ق��ي��ادة  �أو  �ل�صرطة 
باأمن  ي�صر  ق��د  مريب  �صلوك  �أي 

و�صكينة وطماأنينة �ملجتمع.

مركزجمعة �ملاجد يحتفي بيوم �لوثيقة �لعربية
••  راأ�س اخليمة – الفجر 

 مبنا�صبة يوم �لوثيقة �لعربية نظم مركز جمعة �ملاجد للثقافة 
�لوثائق   : بعنو�ن  علمية  ن��دوة  �أكتوبر   17 �خلمي�ش  و�ل���ر�ث 
و�الأر�صيف يف �لعامل �لعربي – ق�صايا معا�صرة"، قدمها موظفي 
�صعبة �لوثائق يف �ملركز ، وح�صرها جمع غفر من �لعديد من 
�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ص��ة، م��ن��ه��ا: �الأر���ص��ي��ف �ل��وط��ن��ي يف 
ل��ل��ر�ث، م��رك��ز �الأر���ص��ي��ف و�لتوثيق  �ل�����ص��ارق��ة  �أب��وظ��ب��ي، معهد 
�لع�صكري يف �أبوظبي، ومكتبات �ل�صارقة �لعامة، وجامعة �لو�صل 

يف  �صعود  ب��ن  حممد  �الإم���ام  جامعة  و  �ل�صارقة  وجامعة  ب��دب��ي، 
بدبي.  و�لعمل �خلري  �الإ�صامية  �ل�صوؤون  ود�ئ��رة   ، �ل�صعودية 
�ل��وع��ي باأهمية  �إىل ن�صر  �ل��ن��دوة  �مل��رك��ز م��ن خ��ال ه��ذه  يهدف 
�لوثيقة �لعربية حتديد�ً، ودورها �لتاريخي و�حل�صاري باأ�صكالها 
 : �أهمها  من  ع��دة  حم��اور  �لندوة  يف  �ملتحدثون  تناول  �ملتعددة. 
�صيا�صات �إد�رة �لوثائق و�الأر�صيف: �الأطر �لنظرية و�لتطبيقية، 
�ال�صتمر�رية  ومتطلبات  �لعمرية  �ملر�حل  بن  �لعربية  �لوثائق 
�إ�صكاليات  �لعربي:  و�الأر���ص��ي��ف  �مل�صدر  مفتوحة  �لربجميات   ،
ترجمة  و�إ�صكاليات   ، لاأر�صيف  �ملو�صوعي  �لتحليل  وحت��دي��ات، 

�الأر�صيف �لتاريخي. وقد طرح �مل�صاركون �لعديد من �ملد�خات 
�ال�صتفادة.  تنويع  يف  و�صاهمت  �حل��دث،  �أث��رت  �لتي  و�ملناق�صات 
�لعربية  �لوثيقة  بيوم  د  يتجدرّ �الحتفال  �أن  ذك��ره  يجدر  ومم��ا 
�ملجل�ش  لقر�ر  تنفيذ�  ع��ام؛  كل  �أكتوبر( من  �ليوم )17 من  يف 
�لتنفيذي للمنظمة �لعربية للربية و�لثقافة و�لعلوم يف دورته 
�صنة 2001. وي�صتدعي هذ�  من  يوليو  �صهر  يف  �ملنعقدة   ،  74
ر�ت �لتي �صهدتها �الإن�صانية يف جمال  �حلدث �ملهم ر�صد �لتطورّ
�كرة �لعاملية، و�لنهو�ش مب�صادرها، وحفظ �ملعرفة  �لتوثيق للذرّ

وتناقلها عرب �الأجيال، وفهم �أبعادها ومعانيها. 

حلقة جديدة لـالأ�صانيد املت�صلة بالنبي

م�شروع �لرب يطلق حلقة لتحفيظ �لقر�آن لكبار �ل�شن
•• دبي-الفجر

لتحفيظ  �ل����رب  م�������ص���روع  �أط���ل���ق 
جلمعية  �لتابع  �ل��ك��رمي،  �ل��ق��ر�آن 
�أكتوبر  م��ن  �الأول  يف  �ل����رب،  د�ر 
جديدتن  ح��ل��ق��ت��ن  �جل���������اري، 
�الأوىل  �هلل،  ك����ت����اب  ل��ت��ح��ف��ي��ظ 
خ�ص�صت ل�صريحة "كبار �ل�صن"، 
"�الأ�صانيد"،  حلقة  هي  و�لثانية 
متقنن  حفظة  لتخريج  �لهادفة 

حفظ  ثق����افة  ون�������صر  �ل�ص����ليمة، 
�ل���ق���ر�آن �ل���ك���رمي وت��ر���ص��ي��خ��ه��ا يف 
وت�صمل  �الإم�����������ار�ت،  جم��ت��������������م��ع 
�لرج�����ال و�لن�ص���اء، تخ�ص�ش لكل 
وتفتح  م�صتقلة،  حلقة  من����هما 
�جلامعين  للطلبة  �أي�صا  �لباب 
�لفر�صة  الإت����اح����ة  و�مل���وظ���ف���ن، 
�ملجتمع  م����ن  ����ص���ري���ح���ة  الأك�������رب 
وج����ل،  ع����ز  �هلل،  ك����ت����اب  حل���ف���ظ 
وتعلم تاوته وترتيله وجتويده، 

�حلافظن  ل��ل��ط��ل��ب��ة  خم�����ص�����ص��ة 
"�خلامتن"،  ب��ال��ك��ام��ل  ل��ل��ق��ر�آن 
و�صو�هم  �ل��رب  م�صروع  �أب��ن��اء  من 
من �حلفاظ �ملو�طنن و�ملقيمن 

يف �لدولة. 
وت�صم حاليا 20 طالبا، وت�صتمر 
من �لثانية و�لن�صف �إىل �ل�صابعة 
�ملقرر  وم����ن  م�������ص���اء،  و�ل��ن�����ص��ف 
 4 ب��ع��د  �الأوىل  �ل��دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج 

�أ�صهر.

يت�صل  �لقر�آن،  لتاوة  �صابطن 
عليه  �هلل  �صلى  بالنبي،  �صندهم 
�لتجويد  ملتون  حافظن  و�صلم، 

و�لقر�ء�ت.
عب�����د�ل�����عزي�����ز  و�أو����ص�������������������ح 
�لكم�����ايل، م����دير م�ص�����روع �لب����ر 
�لك�����رمي  �ل����ق����ر�آن  لت�����حفيظ 
كبار  حلقة  �أن  �ل����ذكور،  ف������رع 
�لتاوة  لت�صحيح  ت��ه��دف  �ل�صن 
�لتاوة  وتعليمهم  �مل�صنن،  ب��ن 

و�لنهل من قيمه �ل�صامية. 
و�أ�صار �لكمايل �إىل �أن حلقة كبار 
�ل�����ص��ن ت��ت��و����ص��ل م��ن �الأح����د �إىل 
من  ومت��ت��د  �أ���ص��ب��وع��ي��ا،  �خلمي�ش 
�ل��ت��ا���ص��ع��ة م�صاء،  �ل�����ص��اب��ع��ة ح��ت��ى 
�لقر�آن، مب�صجد  مبركز حتفيظ 
مبنطقة  دب���ي،  حكومة  موظفي 

�لقوز يف دبي.
�لتي  �الأ�صانيد،  حلقة  �إن  وق���ال: 
�أي�صا،  �ل��ق��وز  م��رك��ز  يحت�صنها 

العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1866  امر اداء    
�ملدعى عليه/1-عمر �حمد حممد علي �جل�صمي - جمهول حمل �القامة  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/ ب�صرى بدر عبد�هلل �حلمادي وميثله / عبد�هلل حممد ر�صول علي 
�ملدعى  بالز�م   2019/9/11 بتاريخ  �البتد�ئية  دبي  حمكمة  ق��ررت   - �لهرمودي 
ي��وؤدي للمدعية ب�صرى بدر عبد�هلل  عليه عمر �حمد حممد علي �جل�صمي بان 
 %9 �لقانونية  و�لفو�ئد  دره��م(  �ل��ف  )ثاثمائة  دره��م   300000 مبلغ  �حلمادي 
�صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية يف 2019/7/31 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لر�صوم 
و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ولكم �حلق يف �إ�صتئناف 

�الأمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4235 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/1- ويللن �ومليدو �نيتوربو  جمهول حمل �القامة 
قد  فر�ن�صي�صكو   ب��اجن��ان  جر��صي  �لتنفيذ/ماري  طالب  �ن  مب��ا 
بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )5470( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/419  تنفيذ عقاري   
�صان   �صوجن هيرنى  2-مينج  ينج  �يرين  �ملنفذ �صدهما/1-�صوى من  �ىل 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �ت�ش ��ش بي �صي )فرع 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - علي  �آل  رم�صان  ح�صن  �حمد   / وميثله  دب��ي( 
�لدعوى  يف  �ل�صادر  �حلكم  بتنفيذ  و�لز�مكما  �ع��اه  �ملذكورة  �لتنفيذية 
رقم 665/2018 عقاري كلي ، بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1482450.35( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

يف الدعوى رقم 2019/420 تنفيذ عقاري   
مبا  �القامة  حمل  جمهول  �ي�صاك  جمي�ش  بريتام  �صده/1-  �ملنفذ  �ىل 
)فرع  �مل��ح��دود  �الو���ص��ط  �ل�صرق  �صي  ب��ي  �ت�ش  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن 
�أق��ام عليك �لدعوى  �آل علي - قد  دبي( وميثله / �حمد ح�صن رم�صان 
�لدعوى  يف  �ل�صادر  �حلكم  بتنفيذ  و�لز�مك  �ع��اه  �ملذكورة  �لتنفيذية 
رقم 675/2018 عقاري كلي ، بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )676555.03( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2019/149 بيع عقار مرهون 

مو�صوع �لق�صية : طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن �لعقار �لتي بيانه : �ر�ش رقم 159 - 
رقم �لبلدية 1 - 372 - �مل�صاحة �لكلية باملر �ملربع 736.66 مبنطقة �ل�صفوح �الأوىل. متهيد� 

لبيعه باملز�د �لعلني و�ملرهون للبنك �مل�صتدعى وفاء للمبلغ �ملنفذ به �إجمايل و�لبالغ قدره 
31.753.494.13 درهم )و�حد وثاثون مليون و�صبعمائة وثاثة وخم�صون �لفا و�ربعمائة 

وت�صعون درهما وثاثة ع�صر فل�صا( 
طالب �العان : طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري - �ش م ع  �ملطلوب �عانه : �ملنفذ �صده : 1- 
�صاملرز �لهند�صية �ملحدودة - �ش ذ م م - ب�صفتها �ل�صركة �ملدين �ال�صلي - جمهول حمل �القامة. 
�ر�ش  قطعة  عن  عبارة  وه��ي  �خلا�صة  �مو�لكم  على  مت �حلجز  بانه  نعلنكم   : �الإع��ان  مو�صوع 
ب����  - �ملنطقة : �ل�صفوح  �الأوىل - رقم �الر���ش : 159 - �مل�صاحة : 736.66 مر مربع - �ملقدرة  

)11.000.000( درهم - وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا

رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�إق��ام��ة دب��ي تنظ�م م�لتقى �أنت��م �الأه��م 

•• دبي-وام:

�أنتم  ملتقى  بدبي  �الأج��ان��ب  و���ص��وؤون  لاإقامة  �لعامة  �الإد�رة  نظمت 
�الأهم يف ن�صخته �لثانية �لذي جمع 800 موظف وموظفة من جنوم 
�صعادة �ملتعاملن موظفي �ل�صف �الأمامي وذلك بقاعة م�صرح �ل�صهد�ء 

يف كلية �لتقنية �لعليا للطاب بدبي.
ح�صر �مللتقى �صعادة �للو�ء حممد �أحمد �ملري مدير عام �الإد�رة �لعامة 
بن  مهر  عبيد  �للو�ء  �صعادة  ونائبه  بدبي  �الأجانب  و�صوؤون  لاإقامة 
و�مل�صوؤولن  �ل�صباط  كبار  من  وع��دد  �لعام  �ملدير  وم�صاعدي  �صرور 

وموظفي �ل�صف �الأمامي .

وياأتي تنظيم �مللتقى للعام �لثاين على �لتو�يل بهدف تعريف موظفي 
وخدمة  ��صتقبال  يف  �الأه����م  يعترب  �ل���ذي  ب��دوره��م  �الأم���ام���ي  �ل�����ص��ف 
نوعه  من  �الأك��رب  �حل��دث  ال�صتقبال  لا�صعد�د  وتوجيههم  �ملتعاملن 
�المار�ت  دول��ة  �صت�صت�صيفه  �ل��ذي  �ك�صبو2020  �الأو���ص��ط  �ل�صرق  يف 
�لعربية �ملتحدة الأول مرة يف مدينة �ل�صرق �الأو�صط و�أفريقيا وجنوب 

�آ�صيا .
وناق�ش �ملتحدثون خال �مللتقى عدد� من �ملحاور �الأ�صا�صية �لتي توؤكد 
على �صرورة �لتميز يف خدمة متعاملي �إقامة دبي حيث تناولو خالها 
عدد من �ملحاور �لتي تهدف �إىل �لتعريف باأهمية موظفي �لو�جهة يف 
تعزيز �ل�صمعة �لطيبة �لتي حتظى بها دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة 

عامة و�إمارة دبي ب�صكل خا�ش على �ل�صاحتن �الإقليمية و�لدولية كما 
تطرق �ملتحدثون �إىل عر�ش جتارب يف �لتميز يف خدمة �ملتعاملن �إىل 

جانب �لتعريف بدور �إقامة دبي يف �إك�صبو دبي 2020.
و�أكد �صعادة �للو�ء حممد �أحمد �ملري �أهمية �مللتقى يف �إطار �حلر�ش 
على تقدمي �خلدمات باأعلى معاير �جلودة.. موؤكد� �ن �الد�رة �لعامة 
�أولوياتها  مقدمة  يف  �لب�صري  �لعن�صر  و�صع  على  حتر�ش  لاإقامة 
وذلك �إميانا منها باأن �صعادة �ملوظف ور�حته تنعك�ش على �أد�ءه يف �لعمل 
لتوجيهات  وتنفيذ�ً  �ملتعاملن ور�صاهم  �صعادة  ينعك�ش ذلك على  مما 
�لقيادة �لر�صيدة �لتي �أكدت �إن �لعن�صر �لب�صري هو ر�أ�ش �ملال �حلقيقي 
للدولة . و�أ�صاف �صعادته �أن �ك�صبو 2020 �صارف على �لقدوم �حلدث 

�لذي من �ملتوقع �أن ي�صتقطب �أكر من 25 مليون زيارة من خمتلف 
�جلن�صيات من �أجل هذ� البد �أن نكون على �أمت �ال�صتعد�د لنقل �صورة 

م�صرفة عن دولتنا �لغالية لكل �لز�ئرين .
وحتدث �صعادته عن "ر�صالة �ملو�صم �جلديد" �لتي ت�صمن �صت ر�صائل 
�صاحب  وجهها  و�لتي  �الإد�ري  �ملجال  يف  �لقائد  وحنكة  خ��ربة  حتمل 
رئي�ش  �لدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 
جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" يف بد�ية �ملو�صم �جلديد ..منوها 
باإن هذه �لر�صالة �أكدت لنا قرب قيادتنا �لر�صيدة من هموم �لنا�ش كما 
بل  �لنا�ش فقط  لي�ش يف خدمة  تكون �حلكومة  �أن  �صرورة  لنا  �أك��دت 

و�إ�صعادهم وهذ� مانعمل بجد من �أجله.

�الأمانة �لعامة جلائزة �لتميز �حلكومي �لعربي تنظم جوالت تعريفية مبحاور ومعايري �جلائزة

•• دبي - وام:

�ل��ع��ام��ة جلائزة  �الأم����ان����ة  ع���ق���دت 
�ل����ت����م����ي����ز �حل�����ك�����وم�����ي �ل����ع����رب����ي 
�لعربية  �مل��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �الإد�ري���������ة، ���ص��ل�����ص��ل��ة من 
و�الجتماعات  �لتعريفية  �لندو�ت 
باجلائزة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  �ل��ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ة 
�لعربية  �ل���دول  م��ن  ع���دد�ً  �صملت 
من بينها مملكة �لبحرين و�صلطنة 
�لها�صمية  �الأردنية  و�ململكة  عمان 
ح�صرها  �لتون�صية،  و�جلمهورية 
وزر�ء وم�صوؤولون وخرب�ء ومديرو 
جماالت  يف  �ملتخ�ص�صة  �الإد�ر�ت 

�لتميز و�جلودة �حلكومية.
�حلكومي  �لتميز  ج��ائ��زة  وت��ه��دف 
برعاية  �أط���ل���ق���ت  �ل���ت���ي  �ل���ع���رب���ي 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حممد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش �ل�����وزر�ء 
وتعد  �هلل"،  "رعاه  دب�����ي  ح���اك���م 
�الأوىل من نوعها عربياً يف جمال 
�إىل  �الإد�ري،  ��ز  و�ل��ت��م��يرّ �ل��ت��ط��وي��ر 
�الإد�رة  يف  ع��رب��ي  ح����ر�ك  �إح�����د�ث 
و�الأد�ء �حلكومي، وتعزيز �لتنمية 
ون�����ص��ر ثقافة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإد�ري�������ة 
نهجاً  و�عتمادها  �ملوؤ�ص�صي  �لتميز 

يف عمل �حلكومات.
ت��ه��دف �إىل خ��ل��ق ف��ك��ر قيادي  ك��م��ا 
�الأد�ء  كفاءة  رف��ع  ي�صمن  �إيجابي 
�لعربية،  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �حل��ك��وم��ي 
وحت���ق���ي���ق �الأه������������د�ف و�خل���ط���ط 
م����ن خال  و�ال����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ات، 
و�لتجارب  �ملمار�صات  �أف�صل  تبادل 
باأ�صحاب  و�الح���ت���ف���اء  �ل��ن��اج��ح��ة، 
�لعربية  �حل��ك��وم��ي��ة  �الإجن��������از�ت 
وكبار  �مل���وظ���ف���ن  م����ن  �ل�����ر�ئ�����دة 

�ل�����ن�����دو�ت  ���ص��ل�����ص��ل��ة  �إن  وق�����ال�����ت 
�ل����ت����ع����ري����ف����ي����ة و�الج�����ت�����م�����اع�����ات 
فريق  ي��ع��ق��ده��ا  �ل��ت��ي  �لتن�صيقية 
و�مل�صوؤولن  �ل����وزر�ء  م��ع  �جل��ائ��زة 
�الأد�ء  وج����ودة  بالتميز  و�مل��ع��ن��ي��ن 
يف �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة ب���ال���دول 
�جلهود  ���ص��م��ن  ت���اأت���ي  �ل���ع���رب���ي���ة، 
ل��ت��ع��زي��ز م��وق��ع �جل���ائ���زة وحتفيز 
بفعالية  �مل�صاركة  على  �حلكومات 
من  �ملتميزة  �لنماذج  الإب��ر�ز  فيها، 
و�مل�صاريع  و�جل����ه����ات  �مل���وظ���ف���ن 
وتاأثرها  و�خل���دم���ات  و�ل��ت��ج��ارب 
�أن  �إىل  �مل��ت��ع��ام��ل��ن، م�����ص��رة  ع��ل��ى 
�صيو��صل  �جل����ائ����زة  ع��م��ل  ف���ري���ق 
�لندو�ت  وع��ق��د  �ل���زي���ار�ت  تنظيم 
�ملنظمة  م��ع  بالتعاون  �لتعريفية 
بحيث  �الإد�ري���ة،  للتنمية  �لعربية 
ت���غ���ط���ي ك����اف����ة �ل��������دول �ل���ر�غ���ب���ة 

بامل�صاركة.
ويف �إطار زيارة فريق جائزة �لتميز 
عمان،  ل�صلطنة  �لعربي  �حلكومي 
بن عمر  �ل�صيخ خالد  عقد معايل 
وزي���ر �خلدمة  �مل��ره��ون  �صعيد  ب��ن 
�جتماعاً  �ل�����ص��ل��ط��ن��ة،  يف  �مل���دن���ي���ة 
ت��ن�����ص��ي��ق��ي��اً م����ع م�����رمي �حل���م���ادي 
�لتميز �حلكومي  �أمن عام جائزة 
�ل�صيد  ���ص��ع��ادة  ب��ح�����ص��ور  �ل��ع��رب��ي، 
�صامل بن م�صلم �لبو�صعيدي وكيل 
�الإد�ري  �لتطوير  ل�صوؤون  �ل���وز�رة 
�ل���وز�رة حيث  وع��دد من م�صوؤويل 
�الجتماع  خال  �حلمادي  �صرحت 
�ل������روؤي������ة و�الأه�������������د�ف و�ل���ف���ئ���ات 
�لتميز  ج����ائ����زة  يف  �مل�������ص���ت���ه���دف���ة 
�مل�صاركة  و�آل��ي��ة  �لعربي  �حلكومي 

بها، ومعاير تقييم �مل�صاركات.
تعريفية  ن������دوة  ت��ن��ف��ي��ذ  مت  ك���م���ا 
��صت�صافها  �ل���ب���ح���ري���ن  مب��م��ل��ك��ة 

ب���ت���ع���زي���ز �الإب�������������د�ع و�ل���ت���ح���دي���ث 
�حلكومي  �ل��ع��م��ل  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر 

�لعربي.
حكومة  بجهود  �لقحطاين  و�أ�صاد 
دولة �الإمار�ت يف دعم �جلائزة �لتي 
حتظى برعاية كرمية من �صاحب 
�آل  �ل�صيخ حممد بن ر��صد  �ل�صمو 
رئي�ش  �لدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�ش 
قيادي  فكر  بناء  يف  ودوره���ا  �هلل"، 
و�إح�������د�ث ح����ر�ك ونقلة  �إي���ج���اب���ي 
و�جلودة  �لتميز  جم��ال  يف  نوعية 

و�لتطوير �حلكومي.
م����ن ج���ه���ت���ه، �أك������د �ل���دك���ت���ور عبد 
�لرحمن عبد �ملنان �لعور مدير عام 
�لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�صرية 
�أمناء  ع�����ص��و جم��ل�����ش  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لعربي،  �حلكومي  �لتميز  ج��ائ��زة 
�جلائزة حري�ش  �أمناء  �أن جمل�ش 
�أو�صع م�صاركة عربية  على حتقيق 
يف خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات �جل����ائ����زة، مبا 
حكومات  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز  يف  ي�صهم 
ممار�صات  لتبني  �لعربية  �ل���دول 
�لتميز  تر�صخ  م��ب��ادر�ت  وت�صميم 

وجودة �الأد�ء نهجاً موؤ�ص�صياً.
�ل�صمو  ���ص��اح��ب  �إن  �ل���ع���ور  وق����ال 
�ل�������ص���ي���خ حم���م���د ب�����ن ر�������ص�����د �آل 
تطويرية  روؤى  ي��ت��ب��ن��ى  م���ك���ت���وم، 
م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، مي��ث��ل �ل��ت��م��ي��ز �أح���د 
ركيزة  ب��و���ص��ف��ه  �أه�����م حم����اوره����ا، 
ب��ن��اء ح��ك��وم��ات قادرة  �أ���ص��ا���ص��ي��ة يف 
ومتطلبات  �ملتغر�ت  مو�كبة  على 
�إحد�ث  يف  مهم  وعامل  �مل�صتقبل، 
�لعمل  ث���ق���اف���ة  يف  ن���وع���ي  ت��غ��ي��ر 
�حلكومي، وقد تبنت �جلائزة هذه 
�لتوجهات  و��صتلهمت هذه  �لروؤى 
�لتميز  م�����ص��رة  ل��دع��م  �صعيها  يف 

�مل�صوؤولن.
وتوفر �جلائزة فر�صة �ملناف�صة على 
خمتلف فئاتها للجهات �حلكومية 
با�صتثناء  �لعربية  �لدول  يف جميع 
�ملتحدة،  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة 
ل�����ص��م��ان �ل�����ص��ف��اف��ي��ة و�حل����ي����اد يف 
تقييم �مل�صاركات. وميكن للوز�ر�ت 
و�لهيئات و�ملناطق و�ملر�كز �ملحلية 
و�مل���وظ���ف���ن �حل��ك��وم��ي��ن يف هذه 
�جل����ه����ات ت���ق���دمي �ل���ط���ل���ب���ات عرب 
�لتميز  جلائزة  �الإلكروين  �ملوقع 
www. �ل����ع����رب����ي  �حل����ك����وم����ي 

للم�صاركة   mbragea.gov
بح�صب  �جل��ائ��زة  فئات  خمتلف  يف 

�ل�صروط و�ملعاير �ملطلوبة.
�لقحطاين  نا�صر  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 
مدير عام �ملنظمة �لعربية للتنمية 
�الإد�ري����������ة ع�����ص��و جم��ل�����ش �أم���ن���اء 
�لعربي،  �حلكومي  �لتميز  ج��ائ��زة 
�أهمية دعم وتعزيز م�صاركة �لدول 
و�إجناحها  �جل���ائ���زة،  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
ثقافة  ن�صر  يف  �أه��د�ف��ه��ا  بتحقيق 
�جلودة و�لتميز، من خال ت�صليط 
�لناجحة،  �ل��ت��ج��ارب  على  �ل�����ص��وء 
ما  �حلكومية،  �ل��ك��ف��اء�ت  وت��ك��رمي 
�إي��ج��اب��ي يف  ي��دع��م �إح�����د�ث تغير 

�لعمل �حلكومي �لعربي.
�جل�����والت  �إن  �ل���ق���ح���ط���اين  وق������ال 
�ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة ت���اأت���ي يف �إط�����ار خطة 
وتعزيز  ب��اجل��ائ��زة  للتعريف  عمل 
م�صاركة �حلكومات �لعربية ون�صر 
ث��ق��اف��ة �ل��ت��م��ي��ز وت���ب���ادل �خل���رب�ت 
�لكبر  ب��االه��ت��م��ام  م�صيد�ً  بينها، 
ب��ه �جل��ائ��زة، ود�عياً  �ل��ذي حتظى 
حتفيز  �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة  �حل��ك��وم��ات 
للم�صاركة  وموؤ�ص�صاتها  موظفيها 
�أه������د�ف �جلائزة  ي��ح��ق��ق  م���ا  ب��ه��ا، 

�ململكة،  يف  �ملدنية  �خلدمة  دي��و�ن 
للتعريف بجائزة �لتميز �حلكومي 
ومفاهيم  وم���ع���اي���ره���ا،  �ل���ع���رب���ي 
�صارك  �حلكومي،  و�لتميز  �جل��ودة 
�لز�يد  ز�يد  �أحمد بن  �صعادة  فيها 
�ملدنية  �خل����دم����ة  دي�������و�ن  رئ���ي�������ش 
ممثلو  وح�������ص���ره���ا  �ل���ب���ح���ري���ن���ي، 
حكومية  ج��ه��ة   100 م���ن  �أك�����ر 
م���ن وك�����اء �ل��������وز�ر�ت و�ل���وك���اء 
�مل�����ص��اع��دي��ن وم�������در�ء �ل���ع���م���وم يف 
و�جلهات  و�مل���وؤ����ص�������ص���ات  �ل��ه��ي��ئ��ات 

�حلكومية باململكة.
ورك�����زت �ل���ن���دوة �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة على 
�لتقييم،  و�آل���ي���ات  �جل���ائ���زة  ف��ئ��ات 
و�أكدت �أهمية تعميم ثقافة �لتميز 
على  �حلكومي  �لعمل  �ملوؤ�ص�صي يف 

�مل�صتوى �لعربي.
ويف �ململكة �الأردنية �لها�صمية، مت 
بح�صور  �لتعريفية  �لندوة  تنفيذ 
م����ع����ايل ي����ا�����ص����رة غ���و����ص���ة وزي������رة 
�ملوؤ�ص�صي،  �الأد�ء  لتطوير  �ل��دول��ة 
�ملدير  م�صاعد  �حل��م��ادي  وم���رمي 
ل����اأد�ء و�ل��ت��م��ي��ز �حلكومي  �ل��ع��ام 
�ل���وزر�ء  جمل�ش  رئ��ا���ص��ة  مكتب  يف 
ب�������وز�رة �����ص����وؤون جم��ل�����ش �ل������وزر�ء 
جائزة  ع�����ام  �أم������ن  و�مل�������ص���ت���ق���ب���ل، 
�ل��ت��م��ي��ز �حل��ك��وم��ي �ل���ع���رب���ي، ود. 
�ملنظمة  يف  �مل�صت�صار  �إرميلي  ع��ز�م 
�لعربية للتنمية �الإد�ري��ة، و�صارك 
�لتنفيذين  �مل��در�ء  ع��دد من  فيها 
100 جهة  �أك���ر م��ن  وم�����ص��وؤول��و 
حكومية يف �الأردن، لاطاع على 
وفئاتها  للجائزة  �لتقدمي  �آل��ي��ات 

ومعايرها �ملختلفة.
ك����م����ا ع����ق����دت �الأم�������ان�������ة �ل���ع���ام���ة 
�لعربي  �حلكومي  �لتميز  �جلائزة 
ب��ف��ئ��ات ومعاير  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ن����دوة 

�حلكومي يف �لعامل �لعربي.
و�أ�صاف مدير عام �لهيئة �الحتادية 
�حلكومية:  �ل��ب�����ص��ري��ة  ل���ل���م���و�رد 
�لتميز  جائزة  خال  من  "ن�صعى 
حتفيز  �إىل  �ل���ع���رب���ي  �حل���ك���وم���ي 
على  وت�������ص���ج���ي���ع���ه���ا  �حل�����ك�����وم�����ات 
�لريادة  لتحقيق  �جل��ه��ود  تكثيف 
ينعك�ش  مب���ا  ع��م��ل��ه��ا  جم�����االت  يف 
�إيجاباً على �ملجتمعات، ونوؤمن باأن 
�الأد�ء �حلكومي  �لتميز يف  حتقيق 
للنهو�ش  �لرئي�ش  �مل��ح��رك  ميثل 

و�لتنمية �ل�صاملة يف �أي دولة".
م���رمي �حل���م���ادي م�صاعد  و�أك�����دت 
و�لتميز  ل���������اأد�ء  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر 
�حلكومي يف مكتب رئا�صة جمل�ش 
�����ص����وؤون جمل�ش  ب�������وز�رة  �ل��������وزر�ء 
�ل��������وزر�ء و�مل�����ص��ت��ق��ب��ل، �أم�����ن عام 
�لعربي،  �حلكومي  �لتميز  ج��ائ��زة 
�صاحب  روؤى  جت�صد  �جل��ائ��زة  �أن 
�ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��صد 
لل�صر�كة  �جلائزة  ر�ع��ي  مكتوم  �آل 
تعزيز  يف  �ل����ع����رب����ي  و�ل�����ت�����ع�����اون 
�الأد�ء ودع��م جهود  �لتميز وج��ودة 
و�الحتفاء  �حل��ك��وم��ي،  �ل��ت��ح��دي��ث 
�مللهمة،  �ملتميزة  �لعربية  بالنماذج 
ثقافة  �لتميز  بر�صيخ  ي�صهم  م��ا 
عمل حكومي عربي ترتقي بجودة 
حياة �ملجتمعات. و�أ�صادت �حلمادي 
�لعربية  �حل�����ك�����وم�����ات  ب����ت����ع����اون 
لفكرتها  ودع���م���ه���ا  �جل����ائ����زة  م���ع 
�هتمامها  يعك�ش  م��ا  و�أه���د�ف���ه���ا، 
وحر�صها على �لتحديث و�لتطوير 
مع  وين�صجم  جمتمعاتها،  خلدمة 
�جل��ائ��زة يف تطوير كفاءة  �أه���د�ف 
بجودة  و�الرتقاء  وحتديثه  �لعمل 
�أ�ص�ش  �خل��دم��ات �حل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى 

مبتكرة.

�جلائزة، يف �جلمهورية �لتون�صية، 
ر  �ملوخرّ ري���ا����ش  م���ع���ايل  ب��ح�����ص��ور 
ل���ل���ح���ك���وم���ة، ود.  �ل����ع����ام  �ل���ك���ات���ب 
�ملنظمة  يف  �مل�صت�صار  �إرميلي  ع��ز�م 
�لعربية للتنمية �الإد�رية، ومرو�ن 
�ل�صيخ  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  �ل���زع���اب���ي 
خليفة للتميز �حلكومي يف مكتب 
رئ���ا����ص���ة جم��ل�����ش �ل�������وزر�ء ب�����وز�رة 
و�مل�صتقبل،  �ل��وزر�ء  �صوؤون جمل�ش 
وم�صاركة عدد من وكاء �لوز�ر�ت 
�حلكومة  يف  �لتنفيذين  و�مل���در�ء 

�لتون�صية.
ت�صجيع  �إىل  �ل�����ن�����دوة  وه����دف����ت 
�لتون�صية  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�مل�����ص��ارك��ة يف خم��ت��ل��ف فئات  ع��ل��ى 
�لعربي،  �حلكومي  �لتميز  ج��ائ��زة 
باجلائزة  �ل���ت���ع���ري���ف  خ�����ال  م����ن 
و���ص��رح �أه��د�ف��ه��ا �ل��ت��ي ت��رك��ز على 
�لتميز  ث���ق���اف���ة  ون�������ص���ر  ت���ع���زي���ز 
�لعاملية  �ملمار�صات  �أف�صل  وتطبيق 
يف جمال �الأد�ء �حلكومي، وركزت 
ومعاير  ب��ف��ئ��ات  �ل��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
�ملوؤ�ص�صي  �مل�صتوين  على  �جل��ائ��زة 
�لتقييم  و�آل�������ي�������ات  و�ل��������ف��������ردي، 
نقل  يف  �ملن�صقن  و�أدو�ر  و�مل�صاركة 
دولهم،  يف  �ملوؤ�ص�صات  �إىل  �ملعرفة 
معاير  تطوير  باآليات  و�لتعريف 
�إد�ري�������ة دق��ي��ق��ة و�إع�������د�د �خلطط 
وكيفية  �لتناف�صية  �ال�صر�تيجية 

متابعتها وتقييمها.
�حلكومي  �لتميز  ج��ائ��زة  وت��ه��دف 
ثقافة  وتعميم  ن�صر  �إىل  �ل��ع��رب��ي 
�جلودة و�لتميز يف �لدول �لعربية 
يتبنى  �إي��ج��اب��ي  ق��ي��ادي  فكر  وخلق 

�لركيز  و�إىل  �ل���ث���ق���اف���ة،  ه�����ذه 
و�لتطوير  �الأد�ء  حت�����ص��ن  ع��ل��ى 
من�صة  وت��وف��ر  �مل�صتمر،  �الإد�ري 
�لتجارب  وم�صاركة  لتبادل  عربية 
بالتميز،  و�الح���ت���ف���اء  �ل��ن��اج��ح��ة، 
�حلكومي  �لعمل  ك��ف��اءة  وت��ط��وي��ر 
ير�صي  و�البتكار يف �خلدمات، مبا 
�أ�ص�ش حكومات �مل�صتقبل يف �لعامل 

�لعربي.
موزعة  فئة،   15 �جلائزة  وت�صمل 
على فئتن رئي�صيتن هما �الأفر�د 
و�مل����وؤ�����ص���������ص����ات، وت�������ص���م �جل���و�ئ���ز 
وزير عربي،  �أف�صل  فئات  �لفردية 
و�أف�صل  ع��رب��ي،  حمافظ  و�أف�����ص��ل 
موؤ�ص�صة  �أو  ل��ه��ي��ئ��ة  ع�����ام  م���دي���ر 
بلدية  م���دي���ر  و�أف�������ص���ل  ع���رب���ي���ة، 
ع��رب��ي، و�أف�����ص��ل م��وظ��ف حكومي 
حكومية  موظفة  و�أف�صل  ع��رب��ي، 

عربية.
�أما �جلو�ئز �ملوؤ�ص�صية فتتوزع على 
وف���رع���ي���ة، وت�صم  رئ��ي�����ص��ي��ة  ف��ئ��ات 
عربية،  وز�رة  �أف�����ص��ل  �لرئي�صية؛ 
�أو موؤ�ص�صة حكومية  و�أف�صل هيئة 
�لفرعية؛  ت�����ص��م  ف��ي��م��ا  ع���رب���ي���ة، 
�أف�صل مبادرة �أو جتربة تطويرية 
حكومية، و�أف�صل م�صروع حكومي 
و�أف�صل  �ل�����ص��ب��اب،  لتمكن  ع��رب��ي 
م�����ص��روع ح��ك��وم��ي ع��رب��ي لتطوير 
حكومي  م�صروع  و�أف�صل  �لتعليم، 
�ل�صحي،  �لقطاع  لتطوير  ع��رب��ي 
و�أف�����ص��ل م�����ص��روع ح��ك��وم��ي عربي 
و�أف�صل  �لتحتية،  �لبنية  لتطوير 
�ملجتمع،  لتنمية  حكومي  م�صروع 

و�أف�صل تطبيق حكومي ذكي.

�ل�شوء على �لتجارب �لعربية �لناجحة وحتتفي بالكفاء�ت �حلكومية �ملتميزة ت�شلط  �جلائزة  �لقحطاين:  • نا�شر 
�لرحمن �لعور: �لتميز حمور �أ�شا�شي يف بناء حكومات قادرة على مو�كبة متطلبات �مل�شتقبل • عبد 

ر��شد الإحد�ث حر�ك عربي يف �الإد�رة و�الأد�ء و�لتحديث �حلكومي بن  حممد  روؤى  جت�شد  �جلائزة  �حلمادي:  • مرمي 

�صملت 1600  طالب يف �صبع مدار�ض

بلدية مدينة �أبوظبي تطلق مبادرة �ملفت�ش �ل�شغري لتوعية طلبة 
�ملد�ر�ش ب�شاأن �ملحافظة على �ملظهر �لعام للمدينة

•• اأبوظبي-الفجر:

ت��ن��ف��ذ ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة �أب���وظ���ب���ي ح���ال���ي���ا من 
خ����ال ب��ل��دي��ة م���رك���ز �مل���دي���ن���ة م����ب����ادرة حتت 
�إىل  تهدف  و�ل��ت��ي  �ل�صغر(  )�ملفت�ش  ع��ن��و�ن 
�ملجتمعية  و�مل�����ص��وؤول��ي��ة  �ل��وع��ي  م�صتوى  رف��ع 
�ملد�ر�ش  طلبة  لدى  �الإيجابية  �لقيم  وغر�ش 
للمدينة،  �ل��ع��ام  �ملظهر  على  �حل��ف��اظ  ب�����ص��اأن 
�لفعالة يف مو�جهة  �مل�صاركة  وحتفيزهم على 
�لعام  �جلمايل  �ملظهر  م�صوهات  �أ�صكال  كافة 

للعا�صمة �أبوظبي. 
بلدية  ��صر�تيجية  �ملبادرة �صمن  وتاأتي هذه 
م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ر�م��ي��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
�صمن  �مل��ب��ادرة  وت��وؤك��د  للمدينة،  �لعام  �ملظهر 
�أهم �أهد�فها �أن م�صوؤولية �حلفاظ على جمال 
ون��ظ��اف��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي ال ت��ق��ع ف��ق��ط على 
م�صوؤولية  و�إمنا هي  �حلكومية  عاتق �جلهات 
كل فرد يف �ملجتمع وذلك من منطلق مبد�أ  " 

كلنا م�صوؤول".
�ل�صغر  �مل��ف��ت�����ش  م���ب���ادرة  �أن  �مل���رك���ز  و�أ����ص���ار 

�ملد�ر�ش  وت�صتهدف  ���ص��ه��ري��ن،  مل���دة  م�صتمرة 
م���ن ط����اب �حل��ل��ق��ة �ل��ث��ان��ي��ة و�ل��ث��ال��ث��ة من 
�ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي و�خل���ا����ش، ح��ي��ث تنق�صم 
�إر�صال وم�صات �صباحية  �الأول  �إىل جزئين: 
يومي  وب�صكل  �ل�صباحي  �لطابور  خ��ال  من 

بعنو�ن "ياك �لِعلم"
و�ل����ث����اين: ع��ق��د ور����ص���ة ت���وع���وي���ة ب���ع���ن���و�ن " 

�ملفت�ش �ل�صغر" للتعرف على �أهم �ملخالفات 
�جلهات  و�إب���اغ  عاجها  وكيفية  و�مل�صوهات 
�مل�����ص��وؤول��ة ع��ن��ه��ا، ح��ي��ث ت��ن��ظ��ر ب��ل��دي��ة مدينة 
�أ�صا�ش  ه��م  �لطلبة  �أب��ن��اءن��ا  �أن  �إىل  �أب��وظ��ب��ي 
وذلك  �لوطن  بناء  من  يتجز�أ  ال  وج��زء  �لغد 
و�ل���والء يف  �مل�صوؤولية  غ��ر���ش قيم  م��ن خ��ال 
مفت�صاً  ط��ال��ب  ك��ل  باعتبار  وذل���ك   ، نفو�صهم 

�ل��ط��اب ويقلل  ي��زي��د م��ن وع��ي  ملدينته مم��ا 
من �مل�صوهات و�ملخالفات يف �ملدينة، و�الرتقاء 
باملظهر �حل�صاري و�جلمايل لعا�صمة دولتنا 

�حلبيبة مدينة �أبوظبي.
�صبتمرب2019   8 �ملبادرة  يف  �نطاق  ومنذ 
�صبع  1600 ط��ال��ب يف  ي��ق��ارب  م��ا  مت توعيه 
�لنه�صة  م��در���ص��ة  وه���ي:  �الآن  ح��ت��ى  م��د�ر���ش 
�ل���وط���ن���ي���ة بنن،  �الم���������ار�ت  ب����ن����ات،م����د�ر�����ش 
مدر�صة �الحتاد �لثانوية بنن،مدر�صة عاي�صة 
،مدر�صة  ب��ن��ات  �لثالثة  �حللقة  بكر  �ب��ي  بنت 
 – �لنه�صة بنن، مدر�صة عبد�جلليل �لفهيم 

بنن،مدر�صة �لرمي �لنموذجية بنات.
�صمن هذ� �الإطار تهيب بلدية مدينة �أبوظبي 
قيم  زرع  �أهمية  �لتعليمية  و�ملوؤ�ص�صات  باالأ�صر 
و�لطلبة  �الأطفال  لدى  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية 
من  �لتي  �الإيجابية  �ل�صلوكيات  على  وحثهم 
�لرفيهية  �مل���ر�ف���ق  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  ���ص��اأن��ه��ا 
وتعزيز   ، و�لبيئة  �ملدينة  ونظافة  و�خلدمية 
ح�ش �مل�صوؤولة لديهم جتاه حميطهم �حليوي 

وبيئتهم ومناطق �صكنهم .

)مو��شفات( ت�شتعر�ش �لتجربة �الإمار�تية يف 
منظومة �حلالل �أمام جتمع خليجي

•• اأبوظبي-وام:

و�ملقايي�ش  ل���ل���م���و�����ص���ف���ات  �الإم�����������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  ك�����ص��ف��ت   
�الإمار�تية  �ملنظومة  يف  �لقوة  مو�طن  عن  "مو��صفات"، 
للحال، �لتي مكنتها من �النت�صار مبوثوقية يف خمتلف 
�ملبادرة يف  �لدولة من تويل زم��ام  �لعامل، ما مكن  �أنحاء 
قيادة �جلهود �الإقليمية و�لدولية يف هذ� �مللف، وتقدمي 
�لدول  م��ن  ع��دد  ل��دى  �لفنية  �ل��ق��در�ت  لرفع  ��صت�صار�ت 
�لر�غبة يف �الن�صمام �إىل �ملنظومة �الإمار�تية. و��صتندت 
�لتحديات  م��ن  �أن����و�ع  �صتة  حت��دي��د  �إىل  ذل���ك،  يف  �لهيئة 
ت��و�ج��ه �صناعة �حل���ال ع��امل��ي��اً، وو���ص��ع ح��ل��ول لها يف ما 
ي�صبه "و�صفة �إمار�تية للنجاح"، حيث تت�صمن �لتحديات 
عدم وجود مو��صفات قيا�صية موحدة للمنتجات �حلال، 
�لعربية  �لدول  �لقيا�صية بن  �ملو��صفات  وغياب مو�ءمة 
�ملطابقة،  من  �لتحقق  �إج���ر�ء�ت  و�ختاف  و�الإ�صامية، 
وحمدودية ثقة �مل�صتهلك يف �ملنتجات �حلال، عاوة على 
�حلال،  ب�صهاد�ت  �ملتبادل  ل��اع��ر�ف  نظام  وج��ود  ع��دم 

و�أخر�ً تز�يد عدد عامات �حلال غر �ملوثوقة.
�خلليجي  �لتقيي�ش  �أ���ص��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
جمل�ش  ل��دول  �لتقيي�ش  هيئة  نظمته  �ل��ذي   ،2019
�ل��ت��ع��اون، مب��ق��ر �الأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة ملجل�ش �ل��ت��ع��اون لدول 
�لعربية  �ململكة  يف  �ل��ري��ا���ش،  مبدينة  �لعربية  �خلليج 
�ل�صعودية، �الأ�صبوع �ملا�صي، و��صتمر �أربعة �أيام، مب�صاركة 

�أكر من 20 متحدثاً. وتناولت �أجندة �لفعالية، توحيد 
�ملو��صفات �لقيا�صية �خلليجية، ودور �أجهزة �لتقيي�ش يف 
و�ل�صركاء  �لقيا�صية،  �ملو��صفات  يف  �لتعاون  جمل�ش  دول 
�ملنتجات،  و�صبط  �مل�صتهلك،  حماية  ويف  �لتقيي�ش،  يف 
جماالت  يف  �خلليجية  �ل��ت��ج��ارب  ��صتعر��ش  ع��ن  ف�صًا 
�ملطابقة، وت�صهيل �لتبادل �لتجاري. وقال �صعادة عبد�هلل 
�ملعيني، مدير عام هيئة �الإمار�ت للمو��صفات و�ملقايي�ش 
"مو��صفات"، �إن �لهيئة من و�قع �لدر��صة و�لبحث لهذ� 
�مللف، ونظر�ً ملا ت�صطلع به من دور ريادي �إقليمياً وعاملياً، 
�أكرب جتمع  فقد ر�صدت هذه �لتحديات، وعر�صتها على 
�خلليجي" يف  �لتقيي�ش  "�أ�صبوع  يف  يتمثل  �ل��ذي  �إقليمي 
�لعا�صمة �ل�صعودية �لريا�ش، على �عتبار �أن دولة �الإمار�ت 
تتوىل زمام �لريادة �لعاملية يف ملف �صناعة �حلال، وهي 
�لتي تقود �جلهود �الإقليمية و�لدولية �لر�غبة يف تطوير 

منظومة �حلال لديها.
و�أك�����د ���ص��ع��ادت��ه �أن دول����ة �الإم�������ار�ت ل��دي��ه��ا �ل��ع��دي��د من 
�مللف، من خال منظومة �حلال  جو�نب �لقوة يف هذ� 
�إمار�تياً  ونظاماً  ت�صريعياً،  �إط���ار�ً  تت�صمن  �الإم��ار�ت��ي��ة، 
�إنفاذ  وخطة  وعنا�صره،  �حل��ال  �ملنتجات  على  للرقابة 
�ملنظومة �لوطنية للرقابة على �ملنتجات �حلال، ف�صًا 
ومن  عاملياً،  �حل��ال  �صناعة  تنظيم  يف  �ل��دول��ة  دور  ع��ن 
هذ� �ملنطلق �أ�صبحت دولة �الإمار�ت �أيقونة عاملية يف هذ� 

�ل�صدد.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

�ال�صت�صاري  �ملجل�ش  �أع�����ص��اء  ن��اق�����ش 
�الأك���ادمي���ي جل��ام��ع��ة �ل�����ص��ارق��ة ع���دد�ً 
�مل�صتقبلية  و�خلطط  �ملو�صوعات  من 
للجامعة، وذلك خال �الجتماع �لذي 
�لدكتور حميد  �الأ�صتاذ  ُعقد بح�صور 
�جلامعة،  م���دي���ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي  جم�����ول 
�أحمد  �ل�����ص��دي��ق  �ل��دك��ت��ور  و�الأ����ص���ت���اذ 
�مل�صطفى �ل�صيخ نائب مدير �جلامعة 
�ملجل�ش  ورئي�ش  �الأك��ادمي��ي��ة  لل�صوؤون 
�ال���ص��ت�����ص��اري، وب��ح�����ص��ور ن���و�ب مدير 
�جلامعة وعمد�ء �لكليات وممثلن عن 
وممثلن  �لتدري�صية،  �لهيئة  �أع�صاء 
ع����ن ط���ل���ب���ة �جل���ام���ع���ة م����ن خمتلف 
�لكليات. يف بد�ية �للقاء رحب �الأ�صتاذ 
�لنعيمي  جم�����ول  ح��م��ي��د  �ل����دك����ت����ور 
�أع�صاء  ب��ال��ذك��ر  وخ�������ش  ب��احل�����ص��ور 
ب�صفتهم  �جلامعة  طلبة  من  �ملجل�ش 
ممثلن عن زمائهم باجلامعة، حيث 
طلب منهم �أن يعربو� بكل مو�صوعية 
و�صدق عما ُيهم زمائهم وي�صاعدهم 
للعملية  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أف�����ص��ل  حت��ق��ي��ق  يف 
�ل���ت���دري�������ص���ي���ة، ون���ق���ل ك���اف���ة �آر�ئ����ه����م 
�الأخذ  ليتم  ب��اجل��ام��ع��ة  ل��ل��م�����ص��وؤول��ن 
�جلامعة  مدير  �صعادة  �أ���ص��ار  ث��م  بها. 
�إىل �لعديد من �مل�صروعات �الن�صائية 
�ل���ت���ي ي��ت��م �ل��ع��م��ل ب��ه��ا د�خ�����ل مباين 
باأنها  ق����ال  و�ل���ت���ي  �جل��ام��ع��ة ح���ال���ي���اً، 
ج����اءت ب��ن��اًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �صاحب 

بن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�صيخ  �ل�صمو 
حممد �لقا�صمي ع�صو �ملجل�ش �الأعلى 
�جلامعة  ورئ���ي�������ش  �ل�������ص���ارق���ة  ح���اك���م 
ت��ع��اىل ورع������اه(. جلعل  )ح��ف��ظ��ه �هلل 
علمية  بيئة  مبانيها  وكافة  �جلامعة 
للبيئة،  و�صديقة  متطورة  و�أكادميية 
�حلديثة  �لتقنيات  ك��اف��ة  و����ص��ت��خ��د�م 
و�لتعليمية.  �لتدري�صية  �أن�صطتها  يف 
�لتي  �لتحية  بنيتها  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
كافة  مم��ار���ص��ة  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب��ة  ت�صجع 
و�لريا�صية.  �ل��ا���ص��ف��ي��ة  �الأن�����ص��ط��ة 
�لتطور  �إىل  �أ�صار مدير �جلامعة  كما 
على  �جلامعة  ت�صهده  �ل��ذي  �مل�صتمر 
و�الإقليمية  �ملحلية  �مل�صتويات  ك��اف��ة 
و�لدولية، مو�صحا باأن �جلامعة �الآن 
و طبقاً الأحدث �لت�صنيفات �لعاملية يف 
�ملرتبة �لثالثة على �جلامعات �لعاملة 
�ل��دول��ة وه��ي �الأوىل على  �أر����ش  على 
خدمة  يف  �أي�������ص���ا  �جل����ام����ع����ات  ه�����ذه 
�مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي و�ل��ت��ع��اون م��ع كافة 
و�ل��دو�ئ��ر، وكذلك من حيث  �لهيئات 
و�لذين  بها  �ل��در����ص��ن  �لطلبة  ع��دد 
بلغ عددهم حالياً ما يقارب 15500 
طالباً وطالبة، منهم �أكر من 2000 
�لعليا  �ل���در�����ص���ات  ب���ر�م���ج  يف  ط��ال��ب 
يدر�صون  و�ل���دك���ت���ور�ه(،  )�ملاج�صتر 
معتمدة.  �أك���ادمي���ي���ة  ب���ر�م���ج   107
ي��ت��ب��ع��ه��ا ف���روع  �أن���ه���ا  �إىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
وكذلك  �ل�صارقة،  �إم���ارة  م��دن  تغطي 
يتميز  �ل��ذي  �لطبية  �لكليات  جممع 

باإمكانياته وجتهيز�ته �ملتميزة.
�الإجر�ئية  �جلل�صة  ب����د�أت  ذل���ك  ب��ع��د 
�ل�صديق  �لدكتور  برئا�صة  للمجل�ش 
رحب  حيث  �ل�صيخ،  �مل�صطفى  �أح��م��د 
جدول  م�صتعر�صاً  �ملجل�ش  ب��اأع�����ص��اء 
�الأع���م���ال �مل��ج��ل�����ش، و�ع��ت��م��اد حم�صر 
�جتماع �ملجل�ش �ل�صابق و�ختيار �أمن 
���ص��ر �مل��ج��ل�����ش يف دورت����ه �حل��ال��ي��ة. ثم 
متت مناق�صة و��صتعر��ش �لعديد من 
�الجناز�ت �لتي متت باجلامعة خال 

�لفرة �حلالية. 
حيث تناول �ل�صيد ديفيد كارتر مدير 
�ال�صر�تيجي  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  م��ك��ت��ب 
�لتي  �ل���ع���ام���ة  �مل�����ح�����اور  ب���اجل���ام���ع���ة 
�ال�صر�تيجية  �خل���ط���ة  ت��ت��ن��اول��ه��ا 

و�لتي   2024/2019 ل��ل��ج��ام��ع��ة 
و�لتعلم،  �ل��ت��ع��ل��ي��م  حم�����ور  ت�����ص��م��ل: 
وحم������ور �ل���ب���ح���ث �ل���ع���ل���م���ي، وحم����ور 
�البتكار،  وحمور  و�ملجتمع،  �ل�صناعة 
�جلامعي،  �ل���ط���ال���ب  ح���ي���اة  وحم������ور 
�أع�صاء  �أ���ص��رة �جل��ام��ع��ة م��ن  وحم���ور 
�ل��ه��ي��ئ��ت��ن �ل��ت��دري�����ص��ي��ة و�الإد�ري���������ة. 
و�ملر�حل  �خل���ط���و�ت  ت���ن���اول  وك���ذل���ك 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ك��ل م���ن ه����ذه �مل���ح���اور. 
تعزيز عمل جامعة  �إىل  تهدف  و�لتي 
و�لتعلم  للتعليم  كموؤ�ص�صة  �ل�صارقة 
�البتكار،  على  �ملبني  �لعلمي  و�لبحث 
ود�عمة  وملهمة  متميزة  بيئة  وتوفر 

للعملية �لتعليمية.
 كما ��صتعر�ش �الأ�صتاذ �لدكتور ع�صام 

�جلودة  �صمان  عميد  عجمي  �ل��دي��ن 
و�لفاعلية �ملوؤ�ص�صية و�العتماد، تقرير�ً 
و�لتطور�ت  �جل��ام��ع��ة  �إجن������از�ت  ع��ن 
�لدر��صية  �ل��رب�م��ج  ع��دد  �الأخ����رة يف 
�ل���ت���ي ت��ط��رح��ه��ا مل��خ��ت��ل��ف �ل����درج����ات 
و�لرب�مج  ت��ط��رح��ه��ا،  �ل��ت��ي  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
وكذلك  �صتطرحها،  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 
وكلية  لا�صر�تيجية  �إد�ر�ت  �إن�صاء 
و�أكادميية  و�مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  �حل��و���ص��ب��ة 
�لف�صاء  وتكنولوجيا  لعلوم  �ل�صارقة 
�أفرع  ت��ط��ور  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  و�ل��ف��ل��ك، 
�جل��ام��ع��ة و�ل��ت��م��ه��ي��د الإن�����ص��اء جامعة 
خورفكان، كما ��صتعر�ش �أحدث نتائج 
�لت�صنيفات �لدولية للجامعات و�لتي 
�مل�صتوى  على  �جلامعة  تقدم  �أظهرت 

�ملحلي و�الإقليمي و�لدويل.
ويف كلمته تناول �ل�صيد مات �أيا�صدون 
�ملالية  لل�صوؤون  �جلامعة  مدير  نائب 
�الإن�صائية  �مل�صروعات  كافة  و�الإد�ري��ة 
باجلامعة  جُت��رى  �لتي  و�لتطويرية 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  يف  �����ص����و�ء  ح���ال���ي���اً 
و�لقاعات  �مل��ع��ام��ل  يف  �أو  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
تلك  �صتعمل  كيف  مبيناً  �ل��در����ص��ي��ة، 
حت�صن  على  و�مل�صروعات  �الجن���از�ت 
الأ�صرة  �جل��ام��ع��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  وت��ط��وي��ر 
�لدكتور  �الأ�����ص����ت����اذ  �أم������ا  �جل���ام���ع���ة. 
�حلو�صبة  كلية  عميد  عبيد�ت  حممد 
�لكلية  ع��ن  حت��دث  فقد  و�ملعلوماتية 
�أكد  و�لتي  �ملجتمع  ودوره��ا يف خدمة 
من  جمموعة  ط��رح  �إىل  تهدف  باأنها 
�لرب�مج �لع�صرية و�حلديثة تتما�صي 
�لتحول  �ل��ع��امل��ي��ة يف  �الجت���اه���ات  م���ع 
على  تركز  باأنها  ق��ال  و�لتي  �لرقمي، 
�لبيانات،  وع��ل��وم  �ل�����ص��ي��رب�ين  �الأم���ن 
وتطبيقات  �ال���ص��ط��ن��اع��ي،  و�ل���ذك���اء 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �مل����ع����ل����وم����ات. وك���ذل���ك 
�خلطط �مل�صتقبلية نحو طرح �لعديد 
من �لرب�مج �ملتخ�ص�صة بالتعاون مع 
عدد من �جلامعات �لدولية �لعريقة.  
مد�خات  و  نقا�صات  در�ت  ذل��ك  بعد 
من �أع�صاء �ملجل�ش كما تقدم عدد من 
مبجموعة  �لطابية  �لهيئة  ممثلي 
�مل���ق���رح���ات و�ل���ت���و����ص���ي���ات �لتي  م���ن 
تاأطرها  ع��ل��ى  �ملجل�ش  �أع�����ص��اء  �أك���د 

بال�صورة �ملوجبة لاأخذ و�لعمل بها.

�ملقار �النتخابية ببلديات �ل�شارقة تفتح �أبو�ب 
�لرت�شح لع�شوية ��شت�شاري �الإمارة �ليوم

•• ال�شارقة -واأم:

�عتبار�  بال�صارقة  �ال�صت�صاري  �ملجل�ش  لع�صوية  �النتخابية  �ملقار  تفتح 
من �ليوم �الأحد وحتى 22 من �أكتوبر �جلاري �أبو�ب �لت�صجيل يف متام 
متو��صلة  �أي��ام   3 م��د�ر  وعلى  م�صاًء  �خلام�صة  حتى  �صباحاً   8 �ل�صاعة 
�النتخابي  �ل�صباق  دخول  �لر�غبات يف  و�ملر�صحات  �ملر�صحن  ال�صتقبال 
كل وفق د�ئرته �النتخابية وذلك يف كل من مقار بلديات �إمارة �ل�صارقة 
وهي بلدية مدينة �ل�صارقة وبلدية مدينة �لذيد وبلدية مدينة خورفكان 
�ملد�م  منطقة  وبلدية  �حل�صن  دبا  مدينة  وبلدية  كلباء  مدينة  وبلدية 
وبلدية منطقة مليحة وبلدية منطقة �حلمرية وبلدية مدينة �لبطائح 

.
وقد مت تخ�صي�ش 25 مقعد�ً يتم �حل�صول على ع�صويتهم باالنتخاب 
ومت حتديد مقاعد 9 مقاعد ملدينة �ل�صارقة و3 مقاعد ملدينة �لذيد و3 
ملدينة خورفكان و3 ملدينة كلباء ومقعدين ملدينة دبا �حل�صن ومقعدين 
مل��دي��ن��ة �مل����د�م وم��ق��ع��د مل��دي��ن��ة �حل��م��ري��ة وم��ق��ع��د مل��دي��ن��ة مليحة ومقعد 
ملدينة �لبطائح فيما بلغ عدد �ملتقدمن للر�صح يف �لدورة �ملا�صية من 
�نتخابات �ملجل�ش �ال�صت�صاري الإمارة �ل�صارقة 270 مر�صحاً �صاركو� يف 
�لعر�ش �النتخابي و�صاهمو� يف و�صع �أبجديات �لعمل �لربملاين يف �إمارة 
�ل�صارقة وفق روؤى وتوجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن 

حممد �لقا�صمي ع�صو �ملجل�ش �الأعلى حاكم �ل�صارقة.
ومت جتهيز �ملقار �النتخابية بكافة �خلدمات �للوج�صتية لت�صهيل عملية 

�لت�صجيل لكافة �ملر�صحن بكل �صهول وي�صر و�صفافية.
وعن �صروط �لت�صجيل يجب �أال يقل عمر �ملر�صح عن 25 �صنة /�أي �أن 
متمتعاً  يكون  و�أن  قبله/  وم��ا   1994 نوفمرب   20 مو�ليد  من  يكون 

باالأهلية �ملدنية و حممود �ل�صرة و ح�صن �ل�صمعة.

طرق دبي تفتتح �جل�شور �ملوؤدية ملد�خل وخمارج مبنى مو�قف زعبيل دبي مول نهاية �ل�شهر �جلاري

منال بنت حممد تطلق �شبكة �ملكتب �لثقايف للمبدعات 

•• دبي-وام:

�أع��ل��ن��ت هيئة �ل��ط��رق و�مل��و����ص��ات ب��دب��ي ع��ن �ف��ت��ت��اح �جل�صور 
متعدد  دبي مول  زعبيل  مبنى مو�قف  ملد�خل وخم��ارج  �ملوؤدية 
منحدر�ت  وت�صمل  �ل��ع��ق��اري��ة  �إع��م��ار  ل�صركة  �ل��ت��اب��ع  �ل��ط��و�ب��ق 
�جل�صور �لتي تربط �مل�صار �لعلوي ل�صارع �ملركز �ملايل مع مبنى 
مو�قف زعبيل دبي مول كذلك منحدر �جل�صر �خلارج من مبنى 
�إىل  �إ�صافة  جمر�  ومنطقة  ز�ي��د  �ل�صيخ  �صارع  باجتاه  �ملو�قف 
ج�صر �مل�صاة �لذي يربط بن مبنى �ملو�قف ودبي مول و ذلك يف 
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و�صيتم �فتتاح منحدر�ت �جل�صور �لتي تربط بن �مل�صار �لعلوي 
ل�صارع �ملركز �ملايل ومو�قف �ل�صينما يف دبي مول �صيتم �فتتاحه 
يف مرحلة الحقة بالتن�صيق �إعمار �لعقارية حيث تقوم �ل�صركة 
�جل�صر  على  �لنهائية  �لت�صطيبات  بو�صع  للم�صروع  �مل��ن��ف��ذة 

متهيد�ً الفتتاحه �أمام �حلركة �ملرورية.
و�أو����ص���ح ���ص��ع��ادة م��ط��ر �ل��ط��اي��ر �مل��دي��ر �ل��ع��ام ورئ��ي�����ش جمل�ش 
بالتن�صيق  �لهيئة  تنفذه  �ل��ذي  �مل�صروع  �ن  �لهيئة  يف  �ملديرين 
�ن�����ص��اء منحدر�ت  �ل��ع��ق��اري��ة ي�صمل ع��ل��ى  �إع��م��ار  و�ل��ت��ع��اون م��ع 
�إىل   4.5 ب��ن  ي���ر�وح  بعر�ش  م��ر�   1860 ب��ط��ول  للج�صور 
�أمتار وهي عبارة عن مد�خل وخمارج تربط �مل�صار �لعلوي   10

ل�صارع �ملركز �ملايل مببنى مو�قف �ل�صيار�ت يف دبي مول ومبنى 
�ن�صاء  �مل�صروع  يت�صمن  كما  �جلديد  م��ول  دب��ي  زعبيل  مو�قف 
وج�صر  م���ر�ً   17 وع��ر���ش  �أم��ت��ار   210 ب��ط��ول  للم�صاة  ج�صر 
�أمتار يربط بن   9 360 م��ر�ً وعر�ش  �أخ��ر لل�صيار�ت بطول 
مبنى مو�قف زعبيل دبي مول ودبي مول �إىل جانب �أعمال �نارة 

وخدمات �لبنية �لتحتية.
و�أ����ص���اف �ن ه���ذ� �مل�����ص��روع ي��ع��ت��رب ����ص��ت��ك��م��اال الأع���م���ال م�صروع 
�جل�صر �لذي يربط بن �صارع �خليل و�صارع �ملركز �ملايل �لذي 
�إعمار  مع  و�لتعاون  بالتن�صيق  �صابقة  مرحلة  يف  �لهيئة  نفذته 
�صارع �خليل  ر����ش �خل��ور مع  �صارع  تقاطع  ويبد�أ من  �لعقارية 

�مل��رك��ز �مل��ايل وذل��ك م��ن خ��ال �ن�صاء ج�صر بطول  ���ص��ارع  حتى 
15 مر� ويرتكز  11 �ىل  ي��ر�وح بن  وعر�ش  1270مر� 
�ملائية  دب��ي  ق��ن��اة  ف��وق  منفردة حيث مي��ر  �أع��م��دة  على  �جل�صر 
وذلك بهدف ت�صهيل �حلركة �ملرورية وتوزيعها و�صاهم �فتتاحه 
�ملركز  �صارع  �متد�د  على  �مل��روري��ة  �حلركة  م�صتوى  حت�صن  يف 
على  �مل��روري��ة  �لكثافة  وتخفيف  �ل�صطحية  و�لتقاطعات  �مل��ايل 
�رتفعت  حيث  ر����ص��د  ب��ن  حممد  لبوليفارد  �مل��وؤدي��ة  �لتقاطعات 
�صاعات  4500 مركبة خال  �إىل  لل�صارع  �لطاقة �ال�صتيعابية 
�لتطويرية  �مل�صاريع  من  �لعديد  خدمة  يف  �صاهم  كما  �ل���ذروة 

وتخفيف �ل�صغط على �صبكة �لطرق يف �ملنطقة.

•• دبي-وام: 

�آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش  ز�يد  �ل�صيخ من�صور بن  �أطلقت حرم �صمو 
ر��صد  بن  حممد  بنت  منال  �ل�صيخة  �صمو  �لرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
�آل مكتوم رئي�صة جمل�ش �الإمار�ت للتو�زن بن �جلن�صن رئي�صة موؤ�ص�صة 
دبي للمر�أة �صبكة �ملكتب �لثقايف للمبدعات وذلك يف �إطار �لدور �لريادي 
للمكتب �لثقايف ل�صموها يف دعم �لفنانات �الإمار�تيات ورفد �مل�صهد �لفني 

و�لثقايف �ملزدهر يف �لدولة باإبد�عاتهن يف خمتلف جماالت �لفنون.
وت�صم “�صبكة �ملكتب �لثقايف للمبدعات” يف ع�صويتها �الأولية 50 مبدعة 
�إمار�تية يف �أكر من 23 تخ�ص�صا كالر�صم و�لنحت و�لت�صميم و�لت�صوير 
�لفوتوغر�يف وفن �الأد�ء وت�صميم �ملجوهر�ت وت�صميم �الأزياء وفن �خلط 
خمتلف  من  وغرها  �الإبد�عية  و�لكتابة  �جلر�فيكي  و�لت�صميم  �لعربي 
�أ�صكال �لفنون و�الإب��د�ع مع فتح �ملجال الن�صمام مبدعات �أخريات خال 
باالإبد�عات  لاحتفاء  متكاملة  من�صة  مبثابة  وه��ي  �مل�صتقبلية  �مل�صرة 
�لفنية للمر�أة �الإمار�تية وتهدف لتعزيز دورها يف جمال �لفنون و�الإبد�ع 
باأعمالهن  و�لو�صول  �ل��ب��ارز�ت  �ملبدعات  على  �ل�صوء  ت�صليط  خ��ال  من 

للمحافل �لدولية وتوفر �لتوجيه و�الإر�صاد �لفني للع�صو�ت.
كما ي�صعى �ملكتب �لثقايف من خال �ملبادرة �أن يكون من�صة للتو��صل بن 
�الأجيال �ملختلفة وملتقى ملهما ي�صهم يف �إنتاج �أفكار �إبد�عية خاقة وبناء 
عاقات م�صتد�مة وتعزيز �لتبادل �ملعريف من خال �لتجارب و�خلرب�ت 

�ملُختلفة و�إن�صاء قاعدة بيانات معتمدة للمبدعات �الإمار�تيات.
روؤية  �إن  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  ب��ن��ت حم��م��د  م��ن��ال  �ل�صيخة  �صمو  وق��ال��ت 

وتوجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�ش 
م�صدر  �هلل” �صتظل  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ش  رئي�ش  �ل��دول��ة 
�إلهامنا الإطاق مبادر�ت وم�صاريع تهدف لدفع م�صرة �لتنمية �لثقافية 
وجندد �لتز�منا يف �ملكتب �لثقايف مبو��صلة �جلهد لتعزيز م�صرة �لدولة 
�صركائنا  بالتعاون مع  نوعية  و�لثقافية مببادر�ت  �لفنية  و�إث��ر�ء �حلركة 
�ال�صر�تيجين من د�خل وخارج �لدولة و�لو�صول باالإمار�ت الأن ت�صبح 

منارة عاملية للفن و�لثقافة كما هي منارة للتنمية و�القت�صاد و�لتقدم .
�الإم��ار�ت��ي��ة يف  �مل���ر�أة  بنجاحات  و�ع��ت��ز�زه��ا  ع��ن فخرها  �صموها  و�أع��رب��ت 
�ملجاالت  عن  ��صتثناء  يكن  مل  �لفن  �أن  موؤكدًة  �ملختلفة  �لفنون  جم��االت 
�الأخ����رى �ل��ت��ي مت��ي��زت فيها �مل����ر�أة �الإم��ار�ت��ي��ة و�أث��ب��ت��ت ج��د�رت��ه��ا خال 
وتهيئة  للمر�أة  �لر�صيدة  �لقيادة  ورع��اي��ة  دع��م  بف�صل  �ملا�صية  �ل�صنو�ت 
�ملناخ �ملائم لتفوقها و�إبد�عها و�ال�صتفادة من قدر�تها ك�صريك يف م�صرة 
�لثقايف  �ملكتب  “�صبكة  باإطاق  �صعادتها  عن  معربًة   .. �ل�صاملة  �لتنمية 
�أ�صكال  خمتلف  يف  �الإم��ار�ت��ي��ات  للمبدعات  جديدة  كمن�صة  للمبدعات” 
و�الهتمام  و�لثقافة  �لفن  رعاية  يف  �لدولة  لتوجه  ودعماً  و�الإب��د�ع  �لفن 
بالكو�در �لب�صرية �ملو�طنة موؤكدًة �صموها مو��صلة �ملكتب �لثقايف جهوده 
�لفن و�لثقافة حملياً  �صاحات  �الإمار�تية يف  �مل��ر�أة  باإ�صهامات  �لتعريف  يف 

و�إقليمياً وعامليا.
و�أكدت �صمو �ل�صيخة منال بنت حممد بن ر��صد �آل مكتوم على �أهمية دعم 
مهم  دور  من  لهما  ملا  و�لفنون  �لثقافة  ميادين  يف  �مل��ر�أة  ح�صور  وتعزيز 
�لفنون  “ �أن  يف ت�صكيل �لوعي وحتفيز �البتكار يف �ملجتمعات ...م�صيفة 
بناء  للم�صاهمة يف  �أد�ة  �أي�صاً  و�الإب��د�ع لكنها  للتعبر  لي�صت فقط و�صيلة 

�ملجتمع«.
ومن جانبها ثمنت �صعادة منى غامن �ملري �ملدير �لعام للمكتب �الإعامي 
�ملنتدب  و�لع�صو  للمر�أة  دبي  موؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�ش  رئي�صة  دبي  حلكومة 
“ماند�رين  بفندق  للمبدعات”  �ل��ث��ق��ايف  �ملكتب  “�صبكة  �إط���اق  خ��ال 
�أورينتال جمر�” ..�ل��دور �لريادي للمكتب �لثقايف ل�صمو �ل�صيخة منال 
بنت حممد بن ر��صد �آل مكتوم يف �إبر�ز دور �ملر�أة �ملبدعة يف قيادة �مل�صهد 
�الإب��د�ع مو�كبة لب�صماتها  �لفني يف �لدولة وتعزيز ح�صورها يف ميادين 

�لو��صحة يف خمتلف �لقطاعات .
مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  بنت  م��ن��ال  �ل�صيخة  �صمو  باهتمام  و�أ���ص��ادت 
باملو�هب �الإبد�عية �الإمار�تية و�صعيها �لد�ئم الإثر�ء �مل�صهد �لثقايف و�لفني 
�ملجال  و�إت��اح��ة  و�ل�صباب  �الأط��ف��ال  ت�صتهدف  نوعية  �ل��دول��ة مب��ب��ادر�ت  يف 
لاطاع على �لتوجهات �لفنية �لعاملية �ملتنوعة و�ال�صتفادة منها .. كما 
حتر�ش �صموها على �أن يكون للفن �الإمار�تي ح�صوره يف �ملحافل �لعاملية 
حيث يعرب هذ� �لفن عن تر�ثنا وثقافتنا وتوجهاتنا يف �لتنمية �مل�صتد�مة. 
تهدف  ��صر�تيجية  كمبادرة  �جلديدة  �ل�صبكة  �أهمية  �إىل  �مل��ري  و�أ�صارت 
�الإب��د�ع يف  �أن  موؤكدًة  �الإمار�تية  للمر�أة  و�لفني  �لثقايف  �الأد�ء  تعزيز  �إىل 
كل جمال نهج �إمار�تي وج�صر �لعبور مل�صتقبل �أكر �إ�صر�قاً وتفوقاً م�صيدًة 
�الإبد�ع �الإمار�تيات وجناحاتهن �لافتة وحتليهن بالقدرة  بدور ر�ئد�ت 

و�لكفاءة و�مل�صوؤولية يف تعزيز مكانة دولة �المار�ت عاملياً.
ويف ختام كلمتها �لتي �ألقتها نيابة عن �صمو �ل�صيخة منال بنت حممد بن 
ر��صد �آل مكتوم خال �إطاق �ملبادرة .. وجهت �صعادة منى �ملري �صكرها 
كونهن  للمبدعات  �لثقايف  �ملكتب  �صبكة  �أع�صاء  �الإم��ار�ت��ي��ات  للمبدعات 

مناذج تفخر بها �ملر�أة �الإمار�تية وم�صدر �إلهام لاأجيال �جلديدة.
�ل�صيخة  ل�صمو  �لثقايف  �ملكتب  مديرة  �لب�صتكي  �ملها  ع��ربت  جانبها  وم��ن 
منال بنت حممد بن ر��صد �آل مكتوم عن �صكرها ل�صمو �ل�صيخة منال بنت 
حممد الإطاق هذه �ملبادرة �لنوعية �لتي تعرب عن روح �ملر�أة �الإمار�تية 
وب�صماتها و�إبد�عاتها ....م�صيدة بدعم �صموها �ملتو��صل للحركة �لفنية 
�صبكة  �إن  �لب�صتكي  وذك��رت  و�ع��دة.  �إبد�عية  مبو�هب  ورفدها  و�لثقافية 
�الإمار�تيات  �ملبدعات  جتمع  ر�ئ��دة  من�صة  تعد  للمبدعات  �لثقايف  �ملكتب 
�إىل  .. م�صرًة  �لفنون و�الإب��د�ع ومن خمتلف �الأجيال  �أ�صكال  يف خمتلف 
و�الأر�ء  �ال�صت�صار�ت  على  و�حل�صول  �ملعريف  �لتبادل  تعزيز  يف  دور�ملكتب 
�ملهنية و��صتلهام �الأفكار �لتي ت�صهم يف تطوير �ملو�هب �الإمار�تية �جلديدة 
�ملها  قدمته  �ل��ذي  �لعر�ش  وت�صمن  �ملختلفة.  �خل��رب�ت  من  باال�صتفادة 
�لب�صتكي تعريفا بال�صبكة وفئات �لع�صوية وهي: فئة �لر�ئد�ت و�لنا�صئات 
�صاحبات  �لفنانات  �ل��ر�ئ��د�ت  فئة  ت�صم  حيث  و�ل���و�ع���د�ت  و�مل�صتجد�ت 
�لنا�صئات  �أما فئة  و�الأكادميية �حلافلة  �ملهنية  و�مل�صرة  �لطويلة  �خلربة 
فهن �لفنانات �لاتي �أ�ص�صن �أنف�صهن ب�صكل ملحوظ و�أ�صبحت لهن مكانة 
ر��صخة فيما تتعلق فئة �مل�صتجد�ت باملبدعات �لاتي يتلم�صن طريقهن يف 
�لفنون و�ملجاالت  �لو�عد�ت بطالبات  و�الإب��د�ع وتعنى فئة  �لفن  جماالت 
�لعمل  خطة  على  �ل�صوء  �لب�صتكي  �ملها  و�صلطت  و�ملوهوبات.  �الإبد�عية 
�مل�صتقبلية لل�صبكة و�لتي تركز على مو��صلة �لنجاح �ملبني على �الإجناز�ت 
من  و�ال�صتفادة  �الأج��ي��ال  خمتلف  من  �ملبدعات  بن  و�لتو��صل  �حلالية 
خرب�تهن مع �لتاأكيد على عامل �ال�صتد�مة للم�صاهمة يف تعزيز م�صاركة 

�ملر�أة �ملبدعة يف تطوير �مل�صهد �لثقايف و�لفني يف �لدولة.

•• ال�شارقة -وم:

بحثت هيئة �ل�صارقة لاآثار خال لقائها وفد�ً من د�ئرة 
�صوؤون �ل�صو�حي و �لقرى برئا�صة �صعادة خمي�ش بن �صامل 
�ل�صويدي رئي�ش �لد�ئرة فر�ش و�مكانيات تبادل �خلرب�ت 
بينهما مبا ي�صهم يف  �لتعاون و�لتن�صيق  �آليات  و مناق�صة 
الإمارة  �الآث��اري  بامل�صهد  وتعريفه  �ملحلي  �ملجتمع  خدمة 

�إىل  �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د  �لهيئة  ف��ري��ق  و��صطحب  �ل�����ص��ارق��ة. 
�ملنطقة �لتاريخية يف خورفكان و�لُزبارة حيث ��صتعر�ش 
ع��ي�����ص��ى ي��و���ص��ف م��دي��ر �الآث�����ار و�ل�����ر�ث �مل�����ادي يف هيئة 
�ملجتمع  دعم  يف  وم�صاريعها  �لهيئة  دور  لاآثار  �ل�صارقة 
�ملحلي وفئات �ملجتمع كافة من خال �ملناطق �لتاريخية 

يف خمتلف مناطق ومدن �إمارة �ل�صارقة.
تعزيز  على  لاآثار  �ل�صارقة  هيئة  حر�ش  يو�صف  و�أك��د    

و�ملوؤ�ص�صات  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �جل��ه��ات  م��ع خم��ت��ل��ف  ع��اق��ات��ه��ا 
ي�����ص��ه��م يف ت��رج��م��ة ت��وج��ي��ه��ات �صاحب  �حل��ك��وم��ي��ة مب���ا 
�لقا�صمي،  حم��م��د  ب��ن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�لد�ئم  �ل��د�ع��م  �ل�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�ش  ع�صو 
لتنفيذ  �لهيئة  جهود  على  يوؤكد  ومبا  وبر�جمها  للهيئة 
�ل�صارقة  �ملتعلرّقة بتعريف �جلميع مبكانة  ��صر�تيجيتها 

�لتاريخية و�الأثرية.     

هيئة �ل�شارقة لالآثار و�شووؤن �ل�شو�حي 
و�لقرى تبحثان تبادل �خلرب�ت

جامعة �ل�شارقة تناق�ش �إجناز�تها خالل �جتماع ملجل�شها �ال�شت�شاري �الأكادميي 
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•• دبي - وام:

ب��ح��ث ���ص��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �أم����ن ح�صن 
لقطاع  �مل�����ص��اع��د  �ل���وك���ي���ل  �الأم�������ري 
و�لر�خي�ش  �لعامة  �ل�صحة  �صيا�صة 
م��ع م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ه�����ص��ام ب��ن �صعد 
للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ش  �جل�صعي 
�ل�صعودية  يف  و�ل���دو�ء  للغذ�ء  �لعامة 
���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز ع��اق��ات �ل��ت��ع��اون �لتي 
خدمات  جم����ال  يف  �ل��ب��ل��دي��ن  ت���رب���ط 
�ل�صناعات  ال�صيما  �ل�صحية  �لرعاية 

�ل�صيا�صات  حتديث  و�آل��ي��ات  �ل��دو�ئ��ي��ة 
�مل�صتجد�ت  �آخ��ر  ملو�كبة  و�لت�صريعات 

�لعاملية.
و����ص��ت��ع��ر���ش �جل���ان���ب���ان خ����ال لقاء 
جرى يف ديو�ن �لوز�رة بدبي بح�صور 
�مل�����ص��وؤول��ن م���ن �جلانبن  م���ن  ع����دد 
�صبل تطوير �لتعاون �مل�صرك وتبادل 
�لتن�صيق  ن��ط��اق  وت��و���ص��ي��ع  �خل�����رب�ت 
و�لت�صريعات  �ل�����ص��ي��ا���ص��ات  جم����ال  يف 

�ل�صحية.
و�أعرب �لدكتور �أمن �الأمري خال 

�مل�صتمر  بالتعاون  �العتز�ز  عن  �للقاء 
بن �لبلدين يف �ملجال �ل�صحي وبالدور 
�الإي���ج���اب���ي �ل�����ذي ت���ق���وم ب���ه �ل������وز�رة 
�الإرتقاء  فر�ش  �إىل  م�صر�  و�لهيئة 
من  لاإ�صتفادة  متعددة  تعاون  باأوجه 
وخ���رب�ت �جلانبن يف تقدمي  ق���در�ت 
�إىل  �أف�صل �خلدمات �ل�صحية. ولفت 
�ل�����وز�رة يف  �ل��ت��ي حققتها  �الإجن�����از�ت 
�لدو�ئية  �ل�صناعات  وتطوير  تنمية 
الإ�صتقطاب  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  و�ي���ج���اد 
وت�صجيع  �لعاملية  �لدو�ئية  �ل�صركات 

�الأبحاث �لطبية �لتي تدعم �ل�صناعات 
�لدو�ئية لتكون �الإمار�ت �أكر �لدول 
�ملبتكرة  �ل��دو�ئ��ي��ة  لل�صناعات  ج��ذب��اً 
و�حليوية نظر�ً ملا متتلكه �لدولة من 
حيث  ب�صرية  و�إم��ك��ان��ي��ات  حتتية  بنى 
منو�ً  �ل�صحية  �ل��رع��اي��ة  ق��ط��اع  ح��ق��ق 

مطرد�ً كمياً ونوعياً.
من جانبه �أعرب معايل �لدكتور ه�صام 
�جل�صعي عن �صعادته بتطور �لعاقات 
وبامل�صتوى  �جل��ان��ب��ن  ب��ن  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
و�لبيئة  �ل�صحية  للمنظومة  �ملتميز 

�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �مل��رن��ة  �لت�صريعية 
للمن�صاآت �ل�صحية وتنظيم �ملوؤمتر�ت 

و�مل��ع��ار���ش �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة يف دولة 
�الإمار�ت موؤكد� حر�ش �لهيئة �لعامة 

للغذ�ء و�لدو�ء بال�صعودية على تعزيز 
وز�رة  مع  و�الإ�صتثمار  �لتعاون  فر�ش 

�ملجال  �مل��ج��ت��م��ع يف  �ل�����ص��ح��ة ووق���اي���ة 
�مل�صتح�صر�ت �لدو�ئية.

•• دبي-الفجر:

وقعت حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي 
�الإم���ار�ت  �صركة  م��ع  ت��ع��اون  �تفاقية 
�إد�رة  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�صركة  للمز�د�ت، 
�مل������ز�د�ت �ل��ع��ل��ن��ي��ة و�الإل��ك��رون��ي��ة يف 
منطقة �ل�صرق �الأو�صط، وتهدف �إىل 
�جلانبن  ب��ن  �ل��ت��ع��اون  �أط���ر  تعزيز 
�الأ�صول  ت�صفية  م�����ص��اري��ع  لتنظيم 
�لطريق  ومتهيد  �حل��ج��وز�ت،  وب��ي��ع 

للم�صاعدة يف تنفيذ �أحكام �ملحكمة.
�ملهري  عمر  �لقا�صي  �صعادة  وق��ال 
نائب رئي�ش حماكم مركز دبي �ملايل 
�ل��ع��امل��ي: �إن ع��اق��ت��ن��ا م��ع �الإم�����ار�ت 
ل����ل����م����ز�د�ت ع���اق���ة ط���وي���ل���ة �الأم�����د 
يف  �صت�صاهم  ه��ذه  �لتعاون  و�تفاقية 
مل�صتخدمي  و�صا�صة  ك��ف��اءة  حتقيق 
�مل��ح��اك��م، ك��م��ا ���ص��ت��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
باعتبارها  و�صمعتها  �ملحاكم  مكانة 
و�حدة من �ملحاكم �لتجارية �لر�ئدة 
�أعلى  حتقيق  خ���ال  م��ن  �ل��ع��امل  يف 
معاير �خلدمة، كجزء من مبادر�تنا 

�مل�صتمرة.«
مطر  عبد�هلل  �صعادة  قال  جهته  من 
بالتعاون مع  �صعد�ء  “نحن  �ملناعي: 
�لعاملي،  �مل����ايل  دب����ي  م��رك��ز  حم��اك��م 
ريادتها  خ��ال  م��ن  خرب�تنا  لتعزيز 
ومتيزها �لق�صائي وكفاءة خدماتها، 

�ملعقدة  �مل����ن����ازع����ات  ح����ل  جم�����ال  يف 
لتمتعها  ن��ظ��ر�  ل��ل��ح��دود،  و�ل��ع��اب��رة 
�لتي  �ل��ازم��ة  و�خل���رب�ت  بالكفاء�ت 
�لتوجيه  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  ت�����ص��اع��ده��ا 
نخبة  خ��ال  من  ل�صركائها  �ل�صامل 
ذوي �خلربة  �ل��ق�����ص��اة  م��ن  خم��ت��ارة 

�الأعمال  ج��و�ن��ب  ك��اف��ة  �ل��دول��ي��ة يف 
�لتجارية و�ملالية”.

للمز�د�ت  “�الإمار�ت  �أن  �إىل  الف��ت��ا   
خرب�تها  ����ص��ت��ث��م��ار  ع���ل���ى  ���ص��ت��ع��م��ل 
وجتاربها لت�صريع وتب�صيط �إجر�ء�ت 
و�آليات  ط��رق  ع��رب  �لعلنية  �مل����ز�د�ت 

�أحدث  ��صتخد�م  خال  من  متنوعة 
�لتي  �ملبتكرة  و�الأ���ص��ال��ي��ب  �الأن��ظ��م��ة 
�الأم�����ان  �أع���ل���ى م��ع��اي��ر  �إىل  ت���رق���ى 

و�صهولة �ال�صتخد�م.”
�الإم�����������ار�ت  �أن  �مل����ن����اع����ي  و�أو�������ص������ح 
ل������ل������م������ز�د�ت ت���غ���ل���ب���ت ع����ل����ى ك���اف���ة 

و�لتحديات  و�ل�صعوبات  �لتعقيد�ت 
�لتنفيذي  �ل��ب��ي��ع  ب��ع��م��ل��ي��ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�لفنية  �الإج��ر�ئ��ي��ة  طبيعته  بحكم 
و�ل���ت���ج���اري���ة، وب���امل���و�ئ���م���ة م���ع كافة 
�الإجر�ئية  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��ن�����ص��و���ش 
�لعقد  يقارب  ما  على مد�ر  �ملختلفة 

للبيع  �الإع���������د�د  م����ن  �ل����زم����ن،  م����ن 
�لتنفيذي و��صتيفاء كافة �الإجر�ء�ت 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة، ف�����ص��ا ع��ن �إز�ل�����ة كافة 
�لقيود �ل��و�ردة على �ملال �ملنفذ عليه 
�ملعنية يف وقت  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  ل���دى 
�لدعم  �أوج���ه  كافة  وت��وف��ر  قيا�صي، 

�للوجي�صتي من معد�ت وتكنولوجيا 
ب�����ص��ري متخ�ص�ش  وك����ادر  وم��ن�����ص��اآت 

وحمرف.
للمز�د�ت  �الإم�������ار�ت  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 
“ �الإنابات  نظام  على تطوير  عملت 
و�ل����ذي  �الإلكروين”  �ل��ق�����ص��ائ��ي��ة 
�ل��دول��ة على  �ت��ف��ق��ت جميع حم��اك��م 
جانب  من  تد�صينه  بعد  ��صتخد�مه 
بن  حم��م��د  ب��ن  م��ك��ت��وم  �ل�صيخ  �صمو 
ن��ائ��ب ح��اك��م دبي،  �آل م��ك��ت��وم  ر����ص��د 
“جيتك�ش  م��ع��ر���ش  ف��ع��ال��ي��ات  خ���ال 
جعل  على  �لنظام  ويعمل   ،”2017
ج��م��ي��ع �الإن����اب����ات ب���ن �مل��ح��اك��م تتم 
�أدى  كاأنها يف نف�ش �ملحكمة، وهو ما 
�إىل �خت�صار �لوقت و�الإجر�ء�ت �لتي 
قبل  �الإن��اب��ات  عملية  تتطلبها  كانت 
تطبيق هذ� �لنظام �ملبتكر �إىل جانب 
م�صاهمته يف تقدمي �أف�صل �خلدمات 
وباقي  ل��ل��م��ت��ق��ا���ص��ي��ن  �ل��ق�����ص��ائ��ي��ة 
�لق�صائي  �لعمل  يف  �ملعنية  �ل��ف��ئ��ات 
�مل��ح��ام��ن و�خل������رب�ء يف كافة  م��ث��ل 

�أنحاء �لدولة.

•• دبي -وام:

تنظم مدينة �لطفل �لتابعة لبلدية دبي يف مبنى مدينة �لطفل بحديقة �خلور 
يف دبي مهرجان �الأفام �لعلمية للمرة �خلام�صة على �لتو�يل.

يعر�ش �ملهرجان �صل�صلة من �الأفام �لعلمية �ملختارة دوليا بهدف ت�صجيع �لثقافة 
�لعلمية وخلق وعي بالق�صايا �لعلمية و�لتكنولوجية و�لبيئية �ملعا�صرة.

وي�صم �ملهرجان خمتلف �لفعاليات و�الأن�صطة �لعلمية �ملثرة لطاب �ملد�ر�ش 
و�لعائات وذلك على مد�ر �أ�صبوع كامل من 20 وحتى 26 �أكتوبر �جلاري.

و ذكرت نيا �ملن�صوري مدير مدينة �لطفل �أن مهرجان �الأفام �لعلمية ي�صاهم 
و�إن  للعلوم  حمب  جيل  وتن�صئة  و�ال�صتك�صاف  �لتعلم  ومتعة  �لعلوم  تر�صيخ  يف 
دمج فئة �ل�صغار من �ملجتمع يف تطبيق �الأفام يحفزهم على متابعة م�صار�ت 

علمية ومهنية و�عدة يف جماالت �لعلوم و�لتكنولوجيا و�البتكار كما ي�صجعهم يف 
بناء �صخ�صياتهم ومعرفة ميولهم ومو�هبهم وي�صاهم يف �صقل �أفكارهم ب�صكل 
�ل�صابقة من  �الربعة  �ل�صنو�ت  يف  للفعالية  �لكبر  �الإقبال  و�إن  وعلمي  �بد�عي 
بطرق  �لعلمية  �ملفاهيم  �إي�صال  يف  �إعجابهم  وم��دى  و�لعو�ئل  �مل��د�ر���ش  ط��اب 
ومهرجانات  فعاليات  باإقامة  �ال�صتمر�ر  يف  ي�صجعنا  للطاب  و�صل�صة  مب�صطة 

جتذبهم وتثقفهم علمياَ.
للزو�ر  �مل�صَوقة  �ملهرجان  �الأف��ام يف  �لعمل وعرو�ش  وور���ش  �لفعاليات  وتتنوع 
مثل “�لت�صوير” و”ج�صم �الإن�صان-�لدماغ” و”�الألياف �لطبيعية” و “خردة” 
�الأن�صطة  م��ن  و�صخمة  و����ص��ع��ة  ت�صكيلة  وت��ق��دمي  ب��ال��ع��ل��وم  �الح��ت��ف��ال  و�صيتم 
و�البتكاري  �لعلمي  و�لوعي  تنمية  �مل�صاهمة يف  �لتفاعلية  و�لعرو�ش  و�لرب�مج 

للطاب.

مدينة �لطفل بدبي تنظم مهرجان �الأفالم �لعلمية

بهدف ت�صريع اإجراءات تنفيذ االأحكام ال�صادرة

حماكم مركز دبي �ملايل و�الإمار�ت للمز�د�ت يتعاونان لتنظيم م�شاريع ت�شفية �الأ�شول وبيع �حلجوز�ت

�شعيد بن طحنون يح�شر �أفر�ح �لظاهري و�لنيادي و�لنعيمي 
•• العني-وام:

�آل  �ل�صيخ �لدكتور �صعيد بن طحنون  ح�صر معاىل 

نهيان وجنله �ل�صيخ حممد بن �صعيد بن طحنون �آل 
�ملرحوم  �أقامته عائلة  �لذى  �ال�صتقبال  نهيان حفل 
حممد �صعيد �لظاهري مبنا�صبة زفاف جنله �أحمد 

�صامل  ..وخليفة  �لظاهري  �صامل  �إىل كرمية خليفة 
كرمية  �إىل  �صامل  جنله  زف��اف  مبنا�صبة  �ل��ظ��اه��ري 
حممد �صعيد �لظاهري. كما ح�صر �حلفل - �لذى 

معايل   - بالعن  ل��اأف��ر�ح  �خلبي�صي  قاعه  يف  �أقيم 
حم��م��د ب��ن ن��خ��ره �ل��ظ��اه��ري و�ل��دك��ت��ور �أح��م��د �آل 

�صودين.

وح�صر معاليه وجنله حفل �ال�صتقبال �لذى �أقامته 
عائلة �صيف �صعيد خمي�ش �لنيادي - يف قاعة �لظاهر 
�إىل  حمد  جنله  زف��اف  مبنا�صبة  بالعن-  ل��اأف��ر�ح 

كرمية �صعيد نايع �صامل �لنعيمي .
و��صتمل �حلفان فقر�ت وعرو�ش فنية متنوعة من 

وحي �لر�ث �الإمار�تي.

•• ابوظبي-الفجر:

�كتوبر   22 �ملقبل  �لثاثاء  ي��وم  ز�ي��د  بن  �صلطان  مركز  ي�صت�صيف 
�العامية �صيخة �جلابري يف حما�صرة بعنو�ن  �مل�صت�صارة   2019
“ وذلك عند �ل�صابعة م�صاء  �المار�تي  �لر�ث  يف  �لت�صامح  قيم   “

مبقر �ملركز يف منطقة �لبطن باأبوظبي .
�لثقايف  �ملو�صم  �صمن  تاتي  �لتي  �ملحا�صرة  يف  �جل��اب��ري  و�صتتناول 
�إرث وتر�ث  �لت�صامح و�لتعاي�ش يف  للمركز عدة حماور تت�صل بقيم 

وتاريخ دولة �الإمار�ت ، ودور قيادة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
تعزيز هذه �لقيم و�لتاأكيد عليها. 

يذكر �ن �صيخة �جلابري كاتبة و�صاعرة و�إعامية �مار�تيه تخرجت 
�لتنمية  مبوؤ�ص�صة  �إعاميا  م�صت�صار�  تعمل   ، �الم���ار�ت  جامعة  من 
�الأ�صرية، وهي باحثة ومدربة يف جمال �لر�ث وكاتبة عمود �أ�صبوعي 
يف جريدة �خلليج ،     حا�صلة على �لعديد من �الو�صمة و�لتقدير�ت 
من د�خل وخارج �لدولة.  لها عدد من �الإ�صد�ر�ت  �إ�صافة �إىل �لعديد 

من �لبحوث يف �لر�ث .

يف مركز �صلطان بن زايد الثالثاء املقبل 22 اكتوبر

�شيخة �جلابري تتحدث عن قيم �لت�شامح يف �لرت�ث �المار�تي 

�ل�شحة تبحث تعزيز �لتعاون مع هيئة 
�لغذ�ء و�لدو�ء �ل�شعودية
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••  �رصبيا – بلغراد-الفجر:

�لوطني �الحتادي  �لعام للمجل�ش  �الأمن  �لظاهري  �صبيب  �صعادة �حمد  �صارك 
و�صعادة �أمل عبد �هلل �لهد�بي �الأمن �لعام �مل�صاعد لات�صال �لربملاين للمجل�ش 
يف �جتماع جمعية �الأمناء �لعامن للربملانات �لوطنية �لتابعة لاحتاد �لربملاين 
�ملت�صلة باجتماع �جلمعية  �صل�صلة من �الجتماعات  ياأتي �صمن  �لدويل، و�لذي 
205 للمجل�ش �حلاكم لاحتاد  لاحتاد �لربملاين �ل��دويل و�ل��دورة �ل   141
جمعية  وناق�صت  بلغر�د.  �ل�صربية  �لعا�صمة  يف  عقد  �ل��ذي  �ل��دويل  �ل��ربمل��اين 
�الأمناء �لعموم للربملانات �لوطنية على مد�ر ثاثة �أيام   �صمن جدول �أعمالها 
�لعديد من �ملو�صوعات ياأتي يف مقدمتها مو�صوع �إنفاذ �لقانون وو�صائل �لرقابة 
للربملانات و�إتاحة �لعمل �لربملاين لاأ�صخا�ش ذوي �الحتياجات �خلا�صة، و�صبل 

�لتدريب  و�أهمية  و�ملوظفن،  �الأع�صاء  ق��در�ت  وبناء  �لربملانات  ق��در�ت  تعزيز 
بغر�ش تعزيز هذه �لقدر�ت و�لثقافة �لربملانية.     ومت خال �الجتماع ��صتعر��ش 
عدد من �الأمناء �لعامن للمجال�ش �الأع�صاء يف �الحتاد �لربملاين �لدويل جتارب 
دولهم فيما يتعلق باالإجر�ء�ت و�لقو�عد �لعامة �ملنظمة للمناق�صات و�جلل�صات 
وعدد من �لتجارب �ملختلفة يف هذ� �ل�صياق. فيما عقدت جمعية �الأمناء �لعموم 
لدر��صة  �ل���دويل  �ل��ربمل��اين  �الحت���اد  م��ع  م�صرك  �جتماع  �لوطنية  للربملانات 
�لتقرير �لربملاين �لعاملي لعام 2021، و�لذي ي�صدره �الحتاد �لربملاين �لدويل 
وبرنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، و�صاهم يف �إعد�ده 150 برملاًنا، بهدف حتقيق 
وتو�صيات  نتائج  تقدمي  �أق��وى، من خال  �أف�صل ودميقر�طيات  برملانات  روؤي��ة 
ت�صتند �إىل �خلرب�ت �لربملانية. وقال �صعادة �حمد �صبيب �لظاهري ياأتي �نعقاد 
�جلمعية �ل 141 و�لدورة �ل 205 لاحتاد �لربملاين �لدويل يف ظل �الحتفال 

�لربملاين  �الحت��اد  �ن  �يل  م�صر�   ... �الحت��اد  تاأ�صي�ش  على  عاما   130 مب��رور 
�أُ�ص�ش قبل 130 عاماً بو�صفه �أول  �لدويل هو �ملنظمة �لعاملية للربملانات. وقد 
منظمة �صيا�صية متعددة �الأطر�ف يف �لعامل تعمل على ت�صجيع �لتعاون و�حلو�ر 
بن جميع �الأمم. و�ليوم، بات �الحتاد �لربملاين �لدويل ي�صم 179 برملاناً وطنياً 
بالدميقر�طية  �لنهو�ش  على  يعمل  وهو  �إقليمية.  برملانية  هيئة  و12  ع�صو�ً 
وتنوعاً.  جن�صانياً  وتو�زناً  و�صباباً  قوة  �أكر  تكون  �أن  على  �لربملانات  وم�صاعدة 
ويدعو �الحتاد �لربملاين �لدويل �أكر من 1500 مندوب برملاين و�صريك �إىل 
جمعية عاملية مرتن يف �ل�صنة من �أجل �إدماج �لبعد �لربملاين يف �آليات �حلكومة 
�لعاملية وال �صيما يف عمل �الأمم �ملتحدة ويف تنفيذ خطة �لتنمية �مل�صتد�مة لعام 
�أثنت �صعادة �مل �لهد�بي �الأمن �لعام �مل�صاعد لات�صال  ومن جهتها   2030
�لربملاين  علي �لعديد من  �لتجارب �لتي مت ��صتعر��صها �مام �جتماعات �الأمناء 

�لعامن لاحتاد �لربملاين �لدويل و�لتي بدورها ت�صاهم بتعزيز �لتو��صل وتبادل 
علي  �الط��اع  �لعاملي حيث مت  �مل�صتوي  علي  �لربملانات  بن  و�خل��رب�ت  �ملعارف 
�لبحرين  �ملتميزة لربملان مملكة  �لتجربة   �لعديد من �لدول وخا�صة   جتارب 
�لدول  ��صادة كبرة من قبل ممثلي  �لربملانية” و�لتي القت  �لثقافة  تعزيز  يف 
�ف�صل  حتت�صن  �لبحرين  مملكة  جتربة  �ن  �يل  م�صرة   ... �حل�صور  �الع�صاء 
�ملمار�صات ب�صاأن تعزيز �لثقافة �لربملانية للنا�صئة ولل�صباب، وتعد خطوة ر�ئدة 
وطموحة ولبنة �أ�صا�ش د�عمة للنهو�ش بامل�صرة �لطابية و�ل�صبابية و�لتطوعية، 
و�لت�صريعية يف مملكة  �لربملانية  بالتجربة  �مل�صتهدفة  �لفئات  و��صر�ك خمتلف 
�لبحرين،    و�جلدير بالذكر �أن جمعية �الأمناء �لعموم للربملانات �لوطنية تعمل 
كهيئة ��صت�صارية لاحتاد �لربملاين �لدويل، وت�صم فى ع�صويتها �الأمناء �لعموم 

للربملانات �لوطنية.

•• دبي - وام:

�أقرت دول حو�ر �أبوظبي �صبعة م�صار�ت للتعاون بينها خال �لعامن �ملقبلن 
حتت رئا�صة دولة �المار�ت وذلك �صمن �إعان دبي  �لذي جاء يف ختام �عمال 
م��د�ر يومن  دب��ي على  �نعقد يف  �ل��ذي  �لت�صاروي �خلام�ش  �ل���وز�ري  �للقاء 
�الأع�صاء  �ل��دول  وفود  و�أع�صاء  وروؤ�صاء  �ملعنين  �ل��وزر�ء  وم�صاركة  بح�صور 
وكبار �مل�صوؤولن يف �مل�صار�ت �لت�صاورية �الإقليمية و�ملنظمة �لدولية للهجرة 

ومنظمة �لعمل �لدولية ومفو�صية �الحتاد �الفريقي لل�صوؤون �الجتماعية.
و�صمل” �إعان دبي” كا من �الإمار�ت و�ل�صعودية و�لبحرين و�لكويت وعمان 
وبنغادي�ش  وماليزيا  وتاياند  وباك�صتان  و�أفغان�صتان  ونيبال  و�صرالنكا 

و�لفلبن و�لهند و�ندوني�صا وفيتنام.
وثمن �لدكتور عمر �لنعيمي وكيل وز�رة �ملو�رد �لب�صرية و�لتوطن �مل�صاعد 
�لوفود على  و�أع�صاء  وروؤ�صاء  �ل��وزر�ء  �لدولية حر�ش  و�لعاقات  لات�صال 
خال  من  �خلام�ش  �لت�صاوري  �ل���وز�ري  �للقاء  �أجندة  يف  �لفاعلة  �مل�صاركة 
�حلو�ر �مل�صوؤول وهو ما يوؤكد �لتز�م �لدول �الأع�صاء يف “حو�ر �أبوظبي” على 

�لتعاون �حلايل و�مل�صتقبلي و�طاق �ل�صر�كات �لثنائية و�ملتعدة �الأطر�ف مبا 
ين�صجم مع �ملكانة �لريادة �لتي يتمتع بها “�حلو�ر” على �مل�صتوين �الإقليمي 
و�لدويل و�أثره يف حتقيق �لبعد �لتنموي لتنقل �لعمالة بن �لدول �الآ�صيوية 
�ملر�صلة و�مل�صتقبلة للعمالة. و�أو�صح �لنعيمي �أن م�صار�ت �لعمل �مل�صرك �لتي 
��صتخد�م  يف  قدما  �مل�صي  ت�صمل  �خلام�ش  �لت�صاروي  �ل��وز�ري  �للقاء  �أقرها 
�لتكنولوجيا لتعزيز ممار�صات �إ�صتقد�م وتوظيف �صفافة وقانونية ال�صيما يف 
�صوء �جلهود �لناجحة لدولة �الإمار�ت وجمهورية �لهند لتحقيق �لربط بن 
�أنظمتهما �لتكنولوجية للمعلومات من �أجل �إد�رة ناجعة ال�صتقطاب �لعمال 
وتوظيفهم وهو مثال منوذجي للدور �لذي ميكن للتكنولوجيا �أن متار�صه يف 

تعزيز �لرقابة �حلكومية �مل�صركة على حوكمة �النتقال من �أجل �لعمل.
و�أ�صار �إىل �أن �الأمانة �لعامة ل�”حو�ر �بوظبي” �صتعمل على ��صتطاع رغبة 
�لتعاون ب�صورة ثنائية لتنفيذ م�صاريع مماثلة وتقدمي  �الأع�صاء يف  �لدول 

�لدعم �لازم لتاأمن �صركاء دولين ر�غبن يف دعم هذه �مل�صاريع.
�مل��ه��ار�ت و�ع��ت��م��اده��ا و�الع���ر�ف  �ل��ث��اين يتمثل يف تطوير  �مل�����ص��ار  �إن  وق���ال 
�لتطابق بن مهار�ت  ي�صهم يف معاجلة م�صكلة عدم  بها وذل��ك مبا  �ملتبادل 
�لعمل  �أ�صو�ق  يف  �ملهار�ت  مزيج  وحت�صن  �لعمل  �صاحب  ومتطلبات  �لعمال 
�الأجور  باالإنتاجية و�الأثر �اليجابي على هياكل  بدول �ال�صتقبال و�الرتقاء 
�لوقوف  على  �تفقت  �بوظبي  “حو�ر  دول  �أن  �إىل  ولفت  �لو�فدين.  للعمال 
�لذي  �لثالث  �مل�صار  �لعمل وهو  �ملتعلقة مب�صتقبل  �لفر�ش و�لتحديات  على 
�لعمل على  �ملرتبطة مب�صتقبل  �ملتغر�ت  تاأثر  �صيتم مبوجبه قيا�ش مدى 
�لطلب على �لعمالة يف دول �ال�صتقبال وذلك وفقا جلدول �أعمال من �صاأنه 
مل�صتقبل  �ملتوقعة  �لتاأثر�ت  تق�صي  �ىل  �لهادفة  �لبحوث  من  �ملزيد  تنفيذ 
قدر�ت  بناء  ب�صاأن  �لدولية  �لعمل  �لتن�صيق مع منظمة  بالتو�زي مع  �لعمل 

�لهيئات �حلكومية �ملعنية يف �لدول �الأع�صاء.

�لربنامج  تنفيذ  �ل��ر�ب��ع  �مل�صار  �صمن  �حل���و�ر  دول  تو��صل  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
�لتوجيهي �ل�صامل للعمالة �ملتنقلة خ�صو�صا يف �صوء ما مت �إحر�زه يف تطوير 
دول  يف  للعمال  �لتوجيهية  �لتوعوية  �ل��رب�م��ج  مل��و�ءم��ة  �لتوجيهية  �مل��ب��ادئ 

�الإر�صال و�ال�صتقبال.
و�أو�صح وكيل وز�رة �ملو�رد �لب�صرية و�لتوطن �مل�صاعد لات�صال و�لعاقات 
�لدولية �أن �مل�صار �خلام�ش يتمثل يف تطوير �ملعاير �الأ�صا�صية للكفاءة �ملهنية 
بذلها جمل�ش  �لتي  �جلهود  ثمن  �للقاء  �أن  �إىل  م�صر�   .. �ملنزلين  للعمال 
للعمال  �ملهنية  �لكفاءة  �صبيل تطوير معاير  و�ملطابقة يف  للجودة  �أبوظبي 
�لتعاون  تعزيز  �ل�صاد�ش  �مل�صار  مبوجب  �صيتم  �إن��ه  �لنعيمي  وق��ال  �ملنزلين. 
بن “حو�ر �بوظبي “ �حلو�ر�ت �لت�صاورية �الإقليمية �الأخرى �ملعنية بتنقل 

�لعمالة لتبادل �خلرب�ت بينها.
ومن �ملقرر �ن يتم ت�صكيل جلنة فنية من �الأكادميين و�لباحثن للم�صاعدة 
و�لرب�مج  �مل��ب��ادر�ت  دع��م  ت�صتهدف  �لتي  �لبحوث  من  جمموعة  تطوير  يف 
حلو�ر �أبوظبي وتعزيز م�صاركة وح�صور �لدول �الأع�صاء يف �حلو�ر وذلك يف 

�طار تنفيذ �مل�صار �ل�صابع �لذي ن�ش عليه عليه “�عان دبي«.

•• �رصبيا – بلغراد-الفجر:  

��صتقبلت معايل �آنا برنابيت�ش رئي�صة جمل�ش �لوزر�ء يف جمهورية �صربيا يف 
�لقبي�صي  �هلل  عبد  �أم��ل  �لدكتورة  معايل  بلغر�د،  يف  �ل�صربية  �حلكومة  مقر 
�الإمار�تية،  �لربملانية  �ل�صعبة  وفد  رئي�صة  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�ش  رئي�صة 
�لذي �صارك يف �جتماعات �جلمعية �ل� 141 لاحتاد �لربملاين �لدويل �لتي 

�نعقدت يف بلغر�د خال �لفرة 11-17 �أكتوبر 2019م.
ح�صر �للقاء معايل �أع�صاء وفد �ملجل�ش عادة كل من: جمال حممد �حلاي، 
�صعادة  وبح�صور  �جلا�صم،  �صليمان  وعلياء  �ملطوع،  عبد�هلل  �صعيد  و�لدكتور 
�أمل  �لدولة لدي جمهورية �صربيا وبح�صور �صعادة  مبارك �لظاهري �صفر 
عبد �هلل �لهد�بي �الأمن �لعام مل�صاعد لات�صال �لربملاين للمجل�ش �لوطني 

�الحتادي. 
�ملجل�ش  بوفد  وزر�ء جمهورية �صربيا  رئي�صة  �للقاء رحبت معايل  بد�ية  ويف 
عاقات  عمق  موؤكدة  �لقبي�صي،  �لدكتورة  معايل  برئا�صة  �الحت��ادي  �لوطني 

�لتعاون �لقائمة بن �لبلدين على م�صتوى �لقياد�ت و�حلكومات و�لربملانات، 
�مل��ج��االت خا�صة  �لعديد م��ن  �أرح���ب للتعاون يف  ت��ط��ور� و�ف��اق��ا  و�ل��ت��ي ت�صهد 
�لتجارية و�ال�صتثمارية، معربة عن تطلع بادها و��صتعد�دها لتعزيز �لتعاون 

و�ل�صر�كة �ال�صر�تيجية مع دولة �الإمار�ت يف خمتلف �ملجاالت.
ال  �لبلدين  بن  �القت�صادية  بالعاقات  �صربيا  وزر�ء  رئي�صة  معايل  و�أ�صادت 
�صيما يف �ملجال �القت�صادي حيث تعد �ال�صتثمار�ت �الإمار�تية يف �صربيا من 
�أعلى �ال�صتثمار�ت وت�صمل جماالت عدة كالعقار�ت و�لطاقة �ملتجددة و�لزر�عة 
�ل�صركات  �أو�ئ��ل  من  تعد  �الإمار�تية  �ل�صركات  �أن  م�صيفة  �ملالية،  و�خلدمات 
�لتي دخلت �ل�صوق �ل�صربية وكان للم�صتثمر �الإمار�تي �ل�صبق يف هذ� �ملجال. 

�مل�صاريع  وفعالية  كفاءة  �ل�صربي عن  �ل��وزر�ء  رئي�صة جمل�ش  وع��ربت معايل 
�ل��ت��ي ت��ق��وم بها دول���ة �الإم����ار�ت يف �صربيا وع��ن �أه��م��ي��ة ت��ب��ادل �خل���رب�ت بن 
�لدولتن وخا�صة يف جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لطاقة �ملتجددة و�البتكار، 
و�أبدت ��صتعد�دها �لكامل للتعاون و�إقامة �صر�كات وتوقيع مذكر�ت تفاهم مع 

دولة �الإمار�ت.

يف بد�ية �للقاء �أ�صادت معايل �لدكتورة  �أمل عبد�هلل �لقبي�صي رئي�صة �ملجل�ش 
�ل�����ص��رب��ي يف  م��ن �جل��ان��ب  و�ل�����ص��ي��اف��ة  �لتنظيم  �ل��وط��ن��ي �الحت�����ادي بح�صن 
تنظيم �أعمال �جلمعية 141  و�ل��دورة �ل 205 لاحتاد �لربملاين �لدويل، 
رئي�صة  جويكوفيت�ش  مايا  معايل  وم�صاركة  �لربملانية  �لعاقات  �إىل  م�صرة 
�جلمعية �لوطنية �ل�صربية يف �أعمال قمة رئي�صات �لربملانات �لتي عقدت يف 
بن  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  تخللتها  و�لتي  �أبوظبي،  بالعا�صمة   2016 عام 
�ملجل�ش �لوطني �الحتادي و�جلمعية �لربملانية �ل�صربية. كما �أ�صادت معاليها 
بعمق �لعاقات �القت�صادية بن �لبلدين، وخا�صة يف جمال �لطاقة �ملتجددة 
و�ال�صتثمار�ت، م�صرة �إىل زيارة وفد �ملجل�ش �لوطني �الحتادي �إىل م�صروع 
»�إيجل  �صركة  عليه  ت�صرف  و�لتي  �ل�صربية  �لعا�صمة  �ملائية يف  �لو�جهة  بناء 

هيلز« �الإمار�تية.
�ملر�فق  برية على م�صتوى  ري��اح  �صيبوك وهي حمطة طاقة  مل�صروع  و�أ���ص��ارت 

�خلدمية.
متكن  م�صرة  �إىل  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�ش  رئي�صة  معايل  تطرقت  كما 

�ملر�أة يف دولة �الإمار�ت، وخا�صة قر�ر �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان- رئي�ش �لدولة برفع ن�صبة متثيل �ملر�أة �الإمار�تية يف �ملجل�ش �لوطني 
�الإم���ار�ت يف متكن  �لقادمة، وجهود دول��ة  �ل���دورة  %50 يف  �إىل  �الحت���ادي 
�ل�صباب من خال تعين �أ�صغر وزيرة �صباب يف �لعامل، و�أكدت على �أن متكن 
�ل�صباب ال يقت�صر على �صباب �الإمار�ت فقط بل ميتد لل�صباب �لعربي وذلك 
عرب �إطاق عدد من �ملبادر�ت ذ�ت �الأهمية و�لتاأثر لتمكن �ل�صباب �لعربي. 

لدولة  �مل�صروعة  �ملطالب  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�ش  رئي�صة  معايل  وج��ددت 
�الإمار�ت بحل ق�صية �حتال �إير�ن للجزر �الإمار�تية �لثاث “ طنب �لكربى 
وطنب �ل�صغرى و�أبو مو�صى” �صو�ء بامل�صاعي �ل�صلمية �أو �للجوء �إىل حمكمة 
�لعدل �لدولية موؤكدة على �صرورة توحيد �جلهود �الإقليمية لتوفر �الأمن 

و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة.
وتطرقت �إىل عدد من �لق�صايا و�الأزمات �لتي متر بها �ملنطقة وعدد من دولها، 
ال �صيما يف �صوريا و�ليمن، ومكافحة �الإرهاب و�لتطرف، و�مل�صاعد�ت �الإن�صانية 

و�الإمنائية �لتي تقدمها دولة �الإمار�ت ملختلف دول و�صعوب �لعامل.

دول حو�ر �أبوظبي تقر 7 م�شار�ت للتعاون خالل �لعامني �ملقبلني برئا�شة �الإمار�ت 

ا�صتقبلت اأمل القبي�صي والوفد املرافق 

رئي�شة وزر�ء �شربيا توؤكد عمق عالقات �لتعاون و�ل�شر�كة بني بالدها و�الإمار�ت

�أمني عام �ملجل�ش �لوطني �الحتادي ي�شارك يف �جتماع جمعية �الأمناء �لعامني للربملانات �لوطنية �لتابعة لالحتاد �لربملاين �لدويل

•• ال�شارقة-الفجر:

م�صار  يف  �لنا�صئة  مهار�ت  ل�صقل  �لتنموية  ��صر�تيجيتها  مع  �ن�صجاماً 
�الآد�ب و�ل��ل��غ��ات؛ �أط��ل��ق��ت ن��ا���ص��ئ��ة �ل�����ص��ارق��ة �ل��ت��اب��ع��ة مل��وؤ���ص�����ص��ة رب���ع قرن 
�ليابانية” يف مركز  “�للغة  �لقادة و�ملبتكرين، فعاليات برنامج  ل�صناعة 

نا�صئة و��صط مب�صاركة 20 ع�صو�، يهدف �لربنامج �إىل تعليم �أ�صا�صيات 
و��صتك�صاف  �ليابان  وثقافة  تاريخ  �إىل  و�لتعرف  �ليابانية  �للغة  وقو�عد 
�ملعارف  تبادل  �إىل  باالإ�صافة  �ليابان،  وتطور  ح�صارته  يف  مهمة  جو�نب 

و�خلرب�ت.
وت��ع��رف �مل�����ص��ارك��ون يف �ل��ربن��ام��ج حت��ت �إ���ص��ر�ف نخبة م��ن خ���رب�ء �للغة 

ومهار�ت  �لب�صيطة،  �ليومية  �ملحادثات  مع  �لتعامل  كيفية  �إىل  �ليابانية 
�إىل  باالإ�صافة  �الأح��د�ث.  عن  �لتعبر  وفنون  لاآخرين  �أنف�صهم  تقدمي 
�ليابانية،  باللغة  و�لكتابة  و�لتحدث  و�ل��ق��ر�ءة  �ال�صتماع  م��ه��ار�ت  تعلم 
و�لقدرة على طرح �الأ�صئلة عن خمتلف �الأماكن، و�لرد على �ملو�صوعات 

�ملتعلقة بجو�نب �حلياة �ليومية، يف ح�ص�ش تعليمية مكثفة،.

�صحيحة  بطريقة  �الأ�صا�صية  �جلمل  تكوين  كيفية  على  �لنا�صئة  وت��درب 
�الآد�ب  فهم  يف  ي�صاعدهم  �ل��ذي  بال�صكل  �ليابانية،  �للغة  لقو�عد  وفقاً 
�لياباين،  بال�صعب  �خلا�صة  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  �لقيم  و�ح��ر�م  �لعامة، 
�لكلمات  �أ�صهر  ��صتخد�م  عرب  �الأماكن  و�صف  مهار�ت  �إىل  وتعرفو�  كما 

و�ملر�دفات �مل�صتخدمة يف �للغة �ليابانية.

نا�شئة �ل�شارقة يتعلمون �أ�شا�شيات �للغة �ليابانية
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•• دبي-الفجر:

تفقد �صعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�صرطة دبي، �الإد�رة 
�لعامة  ل���اإد�ر�ت  �ل�صنوي  �لتفتي�ش  برنامج  �صمن  �ملجتمع،  الإ�صعاد  �لعامة 
�للو�ء حممد �صعيد بخيت، م�صاعد �لقائد  ومر�كز �ل�صرطة، ر�فقه خالها 
�ل��ع��ام الإ���ص��ع��اد �مل��ج��ت��م��ع و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت، و�ل��ع��م��ي��د خ��ال��د ع��ل��ي ���ص��ه��ي��ل، مدير 
�ملر��صم  �إد�رة  مدير  ر��صد،  حممد  و�لعميد  �ملجتمع،  الإ�صعاد  �لعامة  �الإد�رة 
�لعامة  �الإد�رة  مدير  نائب  �ملن�صوري،  خلفان  علي  و�لعقيد  و�لت�صريفات، 
الإ�صعاد �ملجتمع، و�لعقيد �لدكتور �صالح �حلمر�ين، نائب مدير �الإد�رة �لعامة 
للتميز و�لريادة، و�لعقيد خالد بن �صليمان، مدير �إد�رة �لرقابة و�لتفتي�ش، 

وعدد من �ل�صباط.
�لعاقات �ملجتمعية 

للعام  �ملجتمعية  �لعاقات  �إد�رة  �ح�صائيات  على  �مل��ري  �للو�ء  �صعادة  و�طلع 
�صرطة  �صركاء  ع��دد  وو�صل  53 مذكرة  دب��ي   �صرطة  وقعت  حيث   2018
دبي  164�صريكا، يف حن بلغ عدد �ملبادر�ت �ملجتمعية �لتي مت �عتمادها 17 
مبادرة، بينما بلغ عدد �ملتطوعن 1675 متطوعاً و�لفر�صة �لتطوعية 101 
�الأيام  يف  �ملنفذة  �لفعاليات  عدد  وبلغ  تطوع،  �صاعة   54499 بو�قع  فر�صة 
و�صل  بينما  م�صتفيد�،   1675 منها  ��صتفاد  فعالية   16 و�لوطنية  �لعاملية 
عدد �مل�صتفيدين يف برنامج تدريب طلبة �جلامعات و�لكليات و�ملعاهد 239 
�ملكرمن  ع��دد  وو�صل  مذكرة،   54 �لتفاهم  مذكر�ت  بلغت  فيما  م�صتفيد�، 
من �لطلبة �ملتفوقن من �أبناء �لعاملن يف �لقوة 99 طالبا، وبلغ عدد زو�ر 

متحف �صرطة دبي 1260 ز�ئر، وبلغت ن�صبة ر�صا �ل�صركاء 95.5%. 
مذكر�ت  خ��ال  م��ن  دب��ي  ل�صرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ي��ادة  �صركاء  ��صتعر��ش  مت  كما 
�لتفاهم �لتي مت �بر�مها خال �لعام �جلاري، حيث بلغ عدد �ل�صركاء 257 
�الإد�ري،  �خلدمي،  �الأمني،  منها  �ملجاالت  من  �لعديد  على  موزعن  �صريك 

�ملروري، وغرها من �ملجاالت �الأخرى.
و�طلع �للو�ء �ملري على منهجية �ل�صر�كة �لتي ت�صمنت ��صتحد�ث �آلية �أوز�ن 
�لد�خلية،  �ل�صر�كات  و��صتحد�ث  �ل�صركاء،  تقييم  �آلية  وحتديث  �ل�صركاء، 

لق�صم  �مل�صتقبلية  �مل�صاريع  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صركاء،  ح�صر  ��صتمارة  وحتديث 
�لقانونين،  �ل�صركاء  وم�����ص��روع  �ل��ذك��ي،  �ل�صر�كة  برنامج  ومنها  �ل�صر�كة 

وملتقى �ل�صر�كات على م�صتوى حكومة دبي.
�أما بالن�صبة للجو�ئز �ملحلية تتمثل يف ح�صول �الإد�رة �لعامة الإ�صعاد �ملجتمع 
 ،2016 لعام  �لهمم  الأ�صحاب  �ل�صديقة  �جلهة  فئة  يف  �الأول  �مل��رك��ز  على 
وذلك يف برنامج دبي لاأد�ء �حلكومي �ملتميز، بينما �جلو�ئز �لعاملية تتمثل 
يف �حل�صول على �مليد�لية �لربونزية يف �جلائزة �لربيطانية للم�صوؤولية لعام 
2019، و�إدر�ج مبادر�ت �صرطة دبي يف �لدليل �لعاملي للم�صوؤولية �ملجتمعية، 

و �إدر�ج �صرطة دبي �صمن رو�د �لعامل يف �مل�صوؤولية �ملجتمعية.
�لهوية �ملوؤ�ص�صية 

�ملوؤ�ص�صية  �ل��ه��وي��ة  �إد�رة  �ح�����ص��ائ��ي��ات  �مل���ري ع��ل��ى  �ل��ل��و�ء  ���ص��ع��ادة  ك��م��ا و�ط��ل��ع 
و�صعار  �جلديدة  �ملوؤ�ص�صية  �لعامة  بت�صجيل  �الإد�رة  قامت  حيث  و�ملعار�ش، 
�ملوؤ�ص�صية  �لهوية  و�إط��اق  �القت�صاد،  ب��وز�رة  م�صجلة  كعامات  دبي  �صرطة 

�جلديدة ل�صرطة دبي، و�مل�صاركة يف 28 معر�صاً.
نادي �ل�صباط

نادي  �إد�رة  �ح�صائيات  على   دب��ي  ل�صرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �صعادة  و�ط��ل��ع  كما 
�ل�صباط حيث بلغ عدد �رتياد �لنادي 13 �ألف 311 يف �لعام �ملا�صي مقابل 
�لنادي  م��ر�ف��ق  م�صتخدمي  ع���دد  وب��ل��غ   ،2017 �ل��ع��ام  يف  و22  �أل���ف   15

.2017 �لعام  يف   1772 مقابل   2018 �لعام  يف  م�صتخدم   2258
كما وبلغ عدد �لفعاليات �لد�خلية و�خلارجية �ملُنفذة 896 يف �لعام �ملا�صي، 
 “ �اللكرونية  �مل�صابقة  �مل�صاركن يف  وع��دد   ،2017 �لعام  602 يف  مقابل 
نب�ش �لثقافة” 159 م�صارك يف �لعام �ملا�صي مقابل 611 يف �لعام 2017، 
�لعام  يف   353 �لريا�صية  و�لبطوالت  �مل�صابقات  برنامج  يف  �مل�صاركن  وعدد 

.2017 �لعام  يف   118 مقابل   2018
�ل�صوؤون �لريا�صية 

لعام  �لريا�صية  �ل�����ص��وؤون  �إد�رة  نتائج  على  �مل���ري  �ل��ل��و�ء  �صعادة  و�ط��ل��ع  كما 
2018، حيث بلغت ن�صبة �ملمار�صن للريا�صة يف �صرطة دبي  %62 مقابل 
�صرطة  عيها  ح�صلت  �لتي  �مليد�ليات  ع��دد  وبلغ   ،2017 �لعام  يف   62%

دبي 194 ميد�لية يف �لعام �ملا�صي مقابل 112 ميد�لية يف �لعام 2017، 
�لعام  يف  م�صتفيد�   3697 �لد�خلية  �الأن�صطة  من  �مل�صتفيدين  عدد  وو�صل 
�مل�صتفيدين من  2017، وعدد  �لعام  3601 م�صتفيد� يف  مقابل   ،2018
�الأن�صطة �خلارجية 829 م�صتفيد� يف �لعام 2018، مقابل 458 م�صتفيد� 

يف �لعام 2017.
 وبلغ عدد �مل�صتفيدين من برنامج �ل�صبط و�ل�صيطرة 3653 م�صتفيد� يف 
�مل�صتفيدين يف  2017، وعدد  �لعام  732 م�صتفيد� يف  �ملا�صي مقابل  �لعام 
برنامج �لوزن �ملثايل 158 م�صتفيد� يف �لعام 2018 مقابل 107 م�صتفيد�ً 
يف �لعام 2017، فيما بلغ عدد �مل�صتفيدين من ��صتخد�م �ل�صاالت �لريا�صية 
�لعام  يف  م�صتفيد�ً   84487 مقابل  �ملا�صي  �لعام  يف  م�صتفيد�ً   56652

 .2017
مو�صوعة غيني�ش 

�لقيا�صية من  لاأرقام  دبي مو�صوعة غيني�ش  ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  دخلت 
طائرة  ل�صحب  �لعاملي  و�لرقم  باخرة،  ل�صحب  �لعاملي  �لرقم  حتطيم  خال 
�ملو�صوعة  دخلت  بينما   ،2018 �لعام  يف  وذل��ك  �لن�صائي  �لعن�صر  بو��صطة 
لتمارين  �ملوؤدين  �لعاملي يف عدد  �لرقم  2017 من خال حتطيم  �لعام  يف 
“رجال”، و�لرقم �لعاملي  و�لرقم �لعاملي ل�صحب طائرة بو��صطة  “بربي”، 

يف �صباق �لكر��صي �ملتحركة.
جو�ئز حملية وعاملية

�لريا�صية  �ل�صوؤون  �إد�رة  خ��ال  من  دب��ي  ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  وح�صلت 
– 2019 وهي درع   2016 8 جو�ئز حملية وعاملية ما بن �الأع��و�م  على 
�لتفوق �لريا�صي �لعام يف �لعام 2016، ودرع �لتفوق �لريا�صي �لعام وجائزة 
حتدي دبي �للياقة فئة �لدو�ئر �حلكومية �ملحلية يف �لعام 2017، وجائزة 
حممد بن ر��صد لاإبد�ع �لريا�صي يف فئة �ملوؤ�ص�صات �ملحلية، جائزة �صمو وزير 
�لدو�ئر  �للياقة فئة  دبي  �لريا�صي، وجائزة حتدي  �لتميز  �لد�خلية يف فئة 
�لعام  يف  �لعام  �لريا�صي  �لتفوق  درع  يف  �لثاين  و�مل��رك��ز  �ملحلية،  �حلكومية 

�لريا�صي �لعام يف �لعام 2019. �لتفوق  درع  يف  �الأول  �ملركز  و   ،2018
�الإعام �الأمني 

كما و�طلع �للو�ء �ملري على �مل�صاريع �ملنفذة يف �إد�رة �العام �الأمني، و�لتي 
�اللكروين  و�لتوزيع  �الأمني،  �العام  ملطبوعات  �جلديدة  �لهوية  ت�صمنت 
و��صتقطاب  �الإعامي،  �الت�صال  �صيا�صة  و�إ�صد�ر  �الأمني،  ملطبوعات �العام 
�الإنتاج  عملية  وتطوير  �لفني،  �الإن��ت��اج  يف  و�ملبدعن  �الإع��ام��ي��ة  �ل��ك��ف��اء�ت 

�ملرئي، ونظام �ملتحدث �لر�صمي.
كما ح�صلت �إد�رة �العام �الأمني على �أربعة جو�ئز حملية وعاملية بن عامي 
2016 – 2018 وهي �أف�صل تغطية �إعامية ملبادرة وطنية يف جائزة �أفكار 
و�أف�صل  �الم���ار�ت،  �أفكار  وطنية يف جائزة  ملبادرة  ت�صويق  و�أف�صل  �الم���ار�ت، 
تعامل �إعامي مع �أزمة يف جائزة �ملنتدى �لدويل لات�صال �حلكومي �ل�صارقة 
“ر�ود �لتو��صل �الجتماعي”، بينما متثلت �مل�صاريع �مل�صتقبلية الإد�رة �العام 

�الأمني يف �ملطبوعات �لرقمية، و�الإذ�عة �لرقمية، ومن�صة �أخبار �ل�صرطة. 
كما و�طلع �للو�ء �ملري على �إح�صائيات �إد�رة �الإعام �الأمني، حيث بلغ عدد 
�الخبار �ملن�صورة �ملحلية يف �لعام �ملا�صي 2666 خرب مقابل 2080 يف �لعام 
2017، وبلغ عدد �الإنتاج �لتلفزيوين 4251 منتج فيديو يف �لعام 2018 
مقابل 3142 منتج يف �لعام 2017، وبلغ �جمايل عدد �ملو�د �ملن�صورة عن 
12634 مادة يف �لعام  16262 مادة يف �لعام �ملا�صي، مقابل  �صرطة دبي 

.2017
�الإجناز�ت 

�ملجتمع خال  �لعامة الإ�صعاد  �الإد�رة  �إجن��از�ت  �أهم  �ملري على  �للو�ء  و�طلع 
�لعام �جلاري ومنها �حل�صول على �ملركز �الأول يف درع �لتفوق �لريا�صي �لعام، 
و�حل�صول على �ملركز �لثالث يف �جلائزة �لربيطانية للم�صوؤولية �ملجتمعية، 
�لعاملي للم�صوؤولية �ملجتمعية، و�إدر�ج  و�إدر�ج مبادر�ت �صرطة دبي يف �لدليل 
 2017 �أما يف �لعام  �صرطة دبي �صمن رو�د �لعامل يف �مل�صوؤولية �ملجتمعية، 
لاإبد�ع  ر��صد  بن  حممد  جائزة  يف  �الأول  �ملركز  على  �الإد�رة  ح�صلت  فقد 
�لريا�صي )فئة �ملوؤ�ص�صات �ملحلية(، و�ملركز �الأول يف جائزة �صمو وزير �لد�خلية 
) فئة �لتميز �لريا�صي (، و�ملركز �الأول يف جائزة حتدي دبي �للياقة ) فئة 
�لعام(،  �لريا�صي  �لتفوق  )درع  �لثاين  و�ملركز   ،) �ملحلية  �حلكومية  �لدو�ئر 

وجائزة رو�د �لتو��صل �الجتماعي.

•• دبي-الفجر: 

�هلل  عبد  �ل��ل��و�ء  �صعادة  بتوجيهات 
ل�صرطة  �لعام  �لقائد  �ملري  خليفة 
دب���ي، ت��ر�أ���ش �ل��ل��و�ء ع��ب��د�هلل علي 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  م�����ص��اع��د  �ل��غ��ي��ث��ي، 
رئي�ش  بالوكالة،  �لعمليات  ل�صوؤون 
�الجتماع  �لفعاليات،  تاأمن  جلنة 
ر�أ�ش  فعاليات  تاأمن  للجنة  �الأول 
2020، وذلك يف  �ل�صنة �مليادية 
نادي �صباط �صرطة دبي، بح�صور 
�لعميد �صيف مهر �ملزروعي مدير 
�الإد�رة �لعامة للمرور، نائب رئي�ش 
�لعميد  و  �لفعاليات،  تاأمن  جلنة 
ر��صد خليفة �لفا�صي مدير �إد�رة 
الأمن  �لعامة  �الإد�رة  يف  �ل��ط��و�رئ 
�ل��ه��ي��ئ��ات و�مل���ن�������ص���اآت و�ل����ط����و�رئ، 

وممثلن عن �صركة �إعمار، و�أع�صاء 
جلنة تاأمن �لفعاليات من خمتلف 
�جلهات �حلكومية و�صبه حكومية، 

وعدد من �ل�صباط.
مناق�صة  �الج���ت���م���اع  خ�����ال  ومت 
خ��ط��ط ع��م��ل ف��ري��ق جل��ن��ة تاأمن 
�مليادية،  �ل�����ص��ن��ة  ر�أ�����ش  ف��ع��ال��ي��ات 
ومر�جعة �خلطة �ل�صابقة و�لعمل 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا مب��ا ي��ت��ن��ا���ص��ب مع 
�إىل  �إ�صافة  �صنوياً،  �حل��دث  تطور 
و�جهت  �ل��ت��ي  �لتحديات  مناق�صة 
�للجنة يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة وطرق 

�لتغلب عليها يف �ل�صنة �جلديدة.
�الجتماع  يف  �مل�صاركون  ناق�ش  كما 
�جلمهور  �أف������ر�د  ت���و�ج���د  م��ن��اط��ق 
�لقادمن  و�الف���ر�د  �لعائات  م��ن 
�ل�صنوية  �الح��ت��ف��ال��ي��ة  مل�����ص��اه��دة 

و�الألعاب �لنارية، وحتديد مناطق 
�ل�����دخ�����ول و�خل�����������روج، وم����و�ق����ف 
من  �ملو��صات  وم�صار  �ل�صيار�ت، 

و�إىل �حلدث.
وق����ال �ل���ل���و�ء ع��ب��د�هلل �ل��غ��ي��ث��ي �إن 
�حتفالية ر�أ�ش �ل�صنة من �لفعاليات 

دبي  �إم�����ارة  تنظمها  �ل��ت��ي  �مل��ه��م��ة 
حيث �أ�صبحت تنال �هتماماً كبر�ً 
من قبل �جلمهور وو�صائل �الإعام 

ت�صليط  �إىل  ت�صعى  �لتي  �ملختلفة 
�ل�����ص��وء ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا يف مكان 
ب����ربج خليفة  �ل��رئ��ي�����ص��ي  �حل�����دث 

�الإ�صاءة  ع��رو���ش  يت�صمن  �ل���ذي 
عام  بد�ية  معلناً  �لنارية  و�الألعاب 
جديد بحلة جديدة بح�صور مئات 

�الآالف وماين �مل�صاهدين. 
�صخرت  دب���ي  ���ص��رط��ة  �أن  و�أ����ص���اف 
�لذكية  وتقنياتها  �إمكانياتها  كافة 
لرجال  �مليد�ين  �لعمل  جانب  �إىل 
�ل�����ص��رط��ة م���ن �أج�����ل �ل��ع��م��ل على 
ت���اأم���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ال�صر�تيجين،  �ل�صركاء  خمتلف 
�جلاد  �لعمل  �أه��م��ي��ة  على  م��وؤك��د�ً 
ب���ن جميع  �مل�����ص��ت��م��ر  و�ل��ت��ن�����ص��ي��ق 
�لفعاليات،  تاأمن  جلنة  يف  �لفرق 
خلطتها  جهة  ك��ل  جتهيز  و�صرعة 
ب��ه��دف در����ص��ت��ه��ا وو�صع  �الأم��ن��ي��ة 
متكاملة  وت��ن��ظ��ي��م  ت���اأم���ن  خ��ط��ة 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  ل�������ص���ع���ادة  ورف���ع���ه���ا 

ل�صرطة دبي العتمادها.
�لغيثي  ع����ب����د�هلل  �ل����ل����و�ء  ووج������ه 
�لعاملن  جميع  ب��اإب��اغ  �حل�صور 
الإجن���اح �حل��دث ب�����ص��رورة �لتحلي 
�ال�صتقبال،  وح�������ص���ن  ب���ال�������ص���رب، 
و�لتعامل مع �جلمهور ب�صعة �صدر 
م�صرفة  �صورة  وعك�ش  الإ�صعادهم 
تاأمن  دب�����ي وجل���ن���ة  �إم���������ارة  ع����ن 

�لفعاليات.
ون���وه ب��ج��ه��ود ف��ري��ق جل��ن��ة تاأمن 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل�����ذي ي��ح��ر���ش على 
وحرفية  بكفاءة  �لفعاليات  تاأمن 
جنح  �لفريق  �أن  �إىل  الفتاً  عالية، 
وي�صتطيع  عدة  فعاليات  تاأمن  يف 
�ل���ت���ع���ام���ل م����ع خم��ت��ل��ف �مل���و�ق���ف 
ب�صبب �كت�صابه خربة كبرة يف هذ� 

�ملجال.

•• العني -وام:

�م�ش   - �لرئا�صة  ���ص��وؤون  ل���وز�رة  �لتابع   - �ل��در����ص��ي��ة  �لبعثات  مكتب  ��م  ن��ظرّ
بجامعة �الإمار�ت لقاء تعريفيا للطلبة �ملو�طنن �ملتميرّزين علميا يف �ل�صف 
�لثاين ع�صر ح�صره عدد غفر من طاب �ملد�ر�ش �حلكومية و�خلا�صة يف 

مدينة �لعن.
ح�صر �للقاء �صعادة حممد �صامل �لظاهري ع�صو مكتب �لبعثات �لدر��صية 
جانب  �إىل  �ملكتب  �إد�رة  جمل�ش  �أع�صاء  من  وع��دد  �لرئا�صة  �صوؤون  بديو�ن 
“�لد�خلية” و”�خلارجية” باملكتب  �لدر��صية  �لبعثات  �إد�رت��ْي  ممثرّلن عن 
�أبوظبي  �لتدري�صية مبد�ر�ش  �ملتميرّزين، و�لهيئات  �لعامة  �لثانوية  و طلبة 

و�أولياء �أمور �لطلبة.

�لدر��صية  �لبعثات  مكتب  تنظيم  �إن  �لظاهري  �صامل  حممد  �صعادة  وق��ال 
�للقاء لطاب وطالبات مدينة �لعن ياأتي لتعريفهم بالتخ�ص�صات �ملطلوبة 
يف �جلامعات �ملحلية �أو �لدولية وذلك حر�صا من �ملكتب الباغ �لطلبة منذ 
د�خل  �صو�ء  �جلامعة  للمتطلبات  �أنف�صهم  لتجهيز  �لدر��صي  �لعام  بد�ية 

�لدولة وخارجها.
ينطبق  �ل��ذي��ن  �ملو�طنن  �لطلبة  جلميع  مفتوح  �لت�صجيل  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
عليهم �صروط �لبعثات مثل �حل�صول على ن�صبة 90 % يف �لثانوية �لعامة 
و�حل�����ص��ول على �ل��ق��ب��ول م��ن ج��ام��ع��ات م��ع��رف بها ���ص��و� د�خ���ل �ل��دول��ة �أو 
�لدولة كالهند�صة و�لطب  �لتي حتتاجها  �لعلمية  �لتخ�ص�صات  خارجها يف 

و�لف�صاء .
�لدر��صية  �لبعثات  ح��ول  تعريفية  نبذة  �للقاء  خ��ال  �ملكتب  ممثرّلو  م  وق��درّ

مة من �ملكتب و�أهد�فها ومز�ياها، و�صروط �حل�صول عليها، وجمموعة  �ملقدرّ
�الأكادميي،  �لتميرّز  مل�صاعدتهم يف حتقيق  �لن�صائح و�الإر�صاد�ت للطلبة  من 
�لعليا يف  �ل��درج��ات  �أج���ل حتقيق  م��ن  �مل�صاعف  ب��ذل �جل��ه��د  ��ه��م على  وح��ثرّ
�لبعثة  ه��ذه  على  ح�صولهم  ل  ي�صهرّ �ل��ذي  �الأم��ر  �لعامة،  �لثانوية  �متحان 

�ملرموقة.
كما مت تعريف �لطلبة ب�صروط بعثة �صاحب �ل�صمو رئي�ش �لدولة، وبرنامج 
�مل��ن��ح �ل��د�خ��ل��ي��ة، ومنحة �الأر���ص��اد �جل��وي��ة، وم��ز�ي��ا ه��ذه �مل��ن��ح، و�إج����ر�ء�ت 
�لتقدمي  وخ��ط��و�ت  مبتطلبات  �لطلبة  توعية  �إىل  �إ�صافة  �إليها،  �لتقدمي 
ر،  للجامعات �لعاملية �ملتميرّزة د�خل �لدولة وخارجها، و�أهمية �ال�صتعد�د �ملبكرّ

و�لتح�صر للدر��صة يف تلك �جلامعات.
��صتقطاب نخبة  بالعمل على  �ملكتب من خال فريق عمل خمت�شرّ  ويقوم 

وتن�صيبهم  �ل��ع��ام��ة،  �لثانوية  يجي  خررّ �ملتميرّزين،  �مل��و�ط��ن��ن  �لطلبة  م��ن 
�الأكادميي  �الإر���ص��اد  خدمات  وتقدمي  و�ملحلرّية،  �لعاملية  �جلامعات  الأف�صل 

ج. �ملبا�صر كافة، و�ملتابعة �حلثيثة ل�صوؤونهم منذ �ليوم �الأول وحتى �لتخررّ
�صوؤون  �إد�رة   1999 �صنة  �ش  �أُ�صرّ �لذي  ويتوىل “مكتب �لبعثات �لدر��صية”، 
وبرنامج  علمًيا،  �ملتميرّزين  للطلبة  �ل��دول��ة  رئي�ش  �ل�صمو  �صاحب  بعثة 
“�لبعثات �لد�خلية”، وي�صرف على �ملكتب  “�لبعثات �خلارجية”، وبرنامج 
�ملر�صحن  �لطلبة  �ختيار  ذل��ك  يف  مبا  �لبعثة،  ���ص��وؤون  ُيدير  �إد�رة  جمل�ش 

�صات �لعلمية لهم. لاإيفاد، وحتديد �جلامعات و�لتخ�صرّ
م لهم �صورة  وقد عربرّ �لطلبة عن �صعادتهم بهذ� �للقاء �لتعريفي، �لذي قدرّ
�للقاء  �ختتم  وق��د  و�لتز�ماتها،  و�متياز�تها  �لبعثة  عن  ومتكاملة  دقيقة 

ت �الإجابة فيه عن �أ�صئلة �لطلبة و��صتف�صار�تهم. بحو�ر مفتوح مترّ

•• دبي-الفجر: 

خلفان  �صاحي  �لفريق  معايل  �أ���ص��اد 
و�الأمن  �ل�صرطة  رئي�ش  نائب  متيم، 
�لعام يف دبي، رئي�ش جمل�ش مكافحة 
�مل����خ����در�ت ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �ل���دول���ة، 
ب��اجل��ه��ود �ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ف���رق �لعمل 
�ال�صر�تيجيات  �إع��د�د  �ملجل�ش يف  يف 
و�الأ�صاليب  و�الأف����ك����ار  و�ل���در�����ص���ات 
جهود  يف  ت�����ص��ب  �ل���ت���ي  �الإب����د�ع����ي����ة 
تهريب  جلر�ئم  و�لت�صدي  �ملكافحة 
وترويج �ملخدر�ت، و�صبط مرتكبيها، 
وك�صف �أ�صاليبهم وجر�ئمهم �خلبيثة 

قبل ��صتفحالها وتف�صيها.
معاليه  ت����روؤ�����ش  خ�����ال  ذل�����ك  ج�����اء 
�ج��ت��م��اع �مل��ج��ل�����ش �ل����ذي ع��ق��د بنادي 
�صعادة  دبي، بح�صور   �صرطة  �صباط 
�ل���دك���ت���ور �أم�����ن ح�����ص��ن �الأم������ري، 
�ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وز�رة  وكيل 
�لعامة  �ل�صحة  ل�صيا�صات  �مل�����ص��اع��د 
حممد  و������ص�����ع�����ادة  و�ل�����ر�خ�����ي�����������ش، 
�أح��م��د �ل��ك��وي��ت��ي، م��دي��ر ع���ام �لهيئة 
�ل���ع���ام���ة الأم�����ن �مل���ن���اف���ذ و�حل�������دود و 
�ملناطق �حل��رة، و�لعميد عيد حممد 
�لوطنية  �ل���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������ش  ث�������اين، 
باملخدر�ت،  �الجت���ار  ملكافحة  �لعليا 

و�لدكتور حمد �لغافري مدير �ملركز 
�لوطني للتاأهيل يف �لدولة، و�لعميد 
رئي�ش  �لعوي�ش،  عبد�لرحمن حممد 
مكافحة  ملجل�ش  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ك��ت��ب 
�مل���خ���در�ت، و�ل��ع��ق��ي��د �ل��دك��ت��ور ر��صد 
�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش  �ل���ذخ���ري، 
وعدد  �مل��خ��در�ت،  من  للوقاية  �لعليا 
وم���دي���ري مكافحة  �مل�����ص��وؤول��ن  م���ن 

�ملخدر�ت بالدولة.
ن���ظ���ام �ملركز  �مل��ج��ل�����ش ع��ل��ى  و�ط���ل���ع 
�ملُ��ب��ك��ر �لذي  �ل��وط��ن��ي ل��ا���ص��ت��ع��ام 
�لوطني،  �الأم����ن  ت��ع��زي��ز  �إىل  ي��ه��دف 
�ل�صرورية،  �الإج�����������ر�ء�ت  و�ت����خ����اذ 

ومنع �رت��ك��اب ج��ر�ئ��م �مل��خ��در�ت قبل 
وق��وع��ه��ا، م���ن خ���ال ت��وف��ر قاعدة 
بيانات �صاملة تت�صمن معلومات عن 
�أ�صحاب �ل�صو�بق يف ق�صايا �ملخدر�ت 

وتاريخهم �الإجر�مي.
كما ��صتعر�ش �ملجل�ش �ال�صر�تيجية 
و�لتي  �مل���خ���در�ت،  ملكافحة  �لوطنية 
عر�ش  ف�����ر������ش  ت���ق���ل���ي���ل  ت���ت�������ص���م���ن 
عليها،  �ل��ط��ل��ب  وخ��ف�����ش  �مل����خ����در�ت 
وت���وح���ي���د �جل����ه����ود �ل���وط���ن���ي���ة حتت 
مظلة ��صر�تيجية متكاملة ملكافحة 
�مل�صاريع  ومتابعة  وو���ص��ع  �مل��خ��در�ت، 
و�لرب�مج �لوقائية، وت�صعيد حمات 

وتعزيز  و�مل��ه��رب��ن،  �مل��روج��ن  �صبط 
�لتعاون �لدويل يف جمال �ملكافحة.

و�ط���ل���ع �مل��ج��ل�����ش ع��ل��ى ت��ق��ري��ر حول 
بع�ش  م�صتخل�صات  مر�قبة  �صرورة 
�مل����و�د �ل��ت��ي ي��ت��م �ن��ت��اج��ه��ا م��ن �أن����و�ع 
�مل����خ����در�ت وي���دخ���ل ����ص��ت��خ��د�م��ه��ا يف 
�الأدوية �أو �ملكمات �لغذ�ئية، وميكن 
كبديل  وتعاطيها  ��صتخد�مها  ��صاءة 

عن �ملخدر.
كما �طلع �ملجل�ش على مركز �ملوؤهات 
وموؤهات  مهار�ت  لتطوير  �الأمنية، 
�لعاملن يف جمال مكافحة �ملخدر�ت 

ح�صب منظومة �ملوؤهات �ملهنية.
كما ناق�ش �ملجل�ش عدد�ً من �ملو��صيع 
�ملتعلقة باالإجر�ء�ت �ملتخذة  �الأخرى 

م���ن ق��ب��ل ف����رق م��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت 
وموؤ�صر�ت  �ل����دول����ة،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 

�ل�صبطيات �لتي �صجلت من خمتلف 
�ملنافذ.

مكتب �لبعثات �لدر��شية ينظم لقاء تعريفيا للطلبة �ملو�طنني �ملتميزين بالعني

�شاحي خلفان ي�شيد بجهود فرق عمل جمل�ش مكافحة �ملخدر�ت

�للو�ء �ملري يتفقد �الإد�رة �لعامة الإ�شعاد �ملجتمع 

ناق�صت خطط فرق العمل ومناطق اجلمهور وم�صار املوا�صالت

جلنة تاأمني فعاليات ر�أ�ش �ل�شنة �مليالدية 2020 تعقد �جتماعها �الأول 
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عربي ودويل

ويدعم ماكونيل عادة تر�مب بقوة. وقد د�ن من قبل 
���ص��وري��ا. و�أعلن  �ل��ق��و�ت �الأم��رك��ي��ة م��ن  ق���ر�ر �صحب 
�أنه  �جلمعة  بومبيو  مايك  �الأمركي  �خلارجية  وزي��ر 
24 �صاعة على �بر�م �التفاق لوقف �لقتال  بعد مرور 
�لو�صع  ي�صهد  �صوريا  �صمال  و�الأك���ر�د يف  �الأت���ر�ك  بن 
حت�صنا. وال يذكر ماكونيل يف مقاله تر�مب لكنه ي�صبه 
للرئي�ش  �خلارجية  بال�صيا�صة  �صوريا  من  �الن�صحاب 

�لدميوقر�طي �ل�صابق بار�ك �أوباما.
�ن�صحاب  بعد  �ل��ع��ر�ق  ت��زده��ر يف  د�ع�����ش  “ر�ينا  وك��ت��ب 
�لرئي�ش ب��ار�ك �أوب��ام��ا. �صرنى ه��ذ� يحدث جم��دد� يف 
و�ن�صحبنا  �صركائنا  عن  تخلينا  �إذ�  و�فغان�صتان  �صوريا 

من هذه �لنز�عات قبل �أن نك�صب فيها«.
وتابع �أن “حروب �أمركا لن ت�صبح +با نهاية+ �إال �إذ� 
رف�صت �أمركا ك�صبها”، ملمحا بذلك �إىل �حلجة �لتي 
�أج��ل �خلروج  �الن�صحاب من  دفاعا عن  تر�مب  ذكرها 

من “حروب ال تنتهي«.

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

�ل�صيوخ  جمل�ش  يف  �جل��م��ه��وري��ن  كتلة  زع��ي��م  و���ص��ف 
�الأمركي ميت�ش ماكونيل ب”�لكابو�ش �ال�صر�تيجي” 
قر�ر �لرئي�ش دونالد تر�مب �صحب �لقو�ت �الأمركية 

من �صوريا.
“و��صنطن  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف  م���ق���ال  يف  م��اك��ون��ي��ل  وك���ت���ب 
بو�صت” �ن “�صحب �لقو�ت �الأمركية من �صوريا خطاأ 
و�أ�صاف �أن “ذلك �صيجعل �ل�صعب  ��صر�تيجي فادح”. 
�الأمركي و�أر�صه �أقل �أمانا و�صي�صجع �أعد�ءنا وي�صعف 
حت��ال��ف��ات م��ه��م��ة«. و�أ���ص��اف “على �ل��رغ��م م��ن �صمود 
�أعلن عنه �خلمي�ش خلم�صة  �ل��ذي  �لنار  �إط��اق  وق��ف 
حملة  تر�جع  �إىل  �ملن�صرم  �الأ�صبوع  ح��و�دث  �أدت  �أي��ام، 

�لواليات �ملتحدة �صد د�ع�ش و�إرهابين �آخرين«.
ود�فع تر�مب ب�صدة �الأربعاء عن قر�ره هذ� معترب� �أنه 

“خطوة ذكية من وجهة �لنظر �ال�صر�تيجية«.

و�أ�صار  �أن “�ملعلومات �لتي كانت متلكها قو�ت �الأمن خاطئة”. 
م�صاء  �ل��ق��ط��اع  يف  جت���وب  ك��ان��ت  م�صلحة  جم��م��وع��ات  �أن  �إىل 
و�لع�صكرين  �ل��وط��ن��ي  �حل��ر���ش  عنا�صر  ور���ص��دت  �خلمي�ش 

�لذين جاوؤو� لتوقيف �أوفيديو وثاثة من �ملقربن منه.
�لذي حت�صن فيه  �ملبنى  �مل�صلحن متركزو� حول  �أن  و�أو�صح 

�أوفيديو.
وج����رى ت���ب���ادل �إط�����اق �ل���ن���ار ب��امل��دف��ع��ي��ة �ل��ث��ق��ي��ل��ة وقاذفات 
�ل�����ص��و�ري��خ �مل�����ص��ادة ل��ل��دروع و�ن��ف��ج��رت �آل��ي��ات، يف مو�جهات 
��صتمرت �صت �صاعات ما �أجرب �ل�صكان على �لبقاء يف بيوتهم، 

وقات �الأمن على �لر�جع ب�صرعة.
“مل تتلق �أمر �ملد�همة يف  �أن قو�ت �الأمن  وتابع وزير �الأمن 

�لوقت �ملنا�صب )...( وتلقت �أمر� باالنكفاء خارج �ملبنى«.

�لقر�ر�ت �لتي �تخذت. مل جتر �الأمور على ما ير�م وتعر�ش 
جمرم  “�أ�صر  �أن  موؤكد�  كبرة”،  ملخاطر  �ملدنين  من  كثر 

لي�ش �أهم من حياة �لنا�ش«.
�ملك�صيكي لوي�ش كري�صينكوي  �لدفاع  من جهته، حتدث وزير 
�أنه  موؤكد�  للعملية”،  �لتخطيط  يف  “�أخطاء  عن  �صاندوفال 
ل�”�إل �صابو”  �لت�صعة  �الأبناء  �أحد  �أوفيديو  تقرر عدم �عتقال 

�مل�صجون يف �لواليات �ملتحدة.
بت�صرع ومل  �ملكان حتركو�  يف  “رجالنا  �أن  �صاندوفال  و�أو�صح 
ينتظرو� �أمر �ملد�همة وبد�أو� يتعر�صون الإطاق نار”. و��صاف 
“عملو� با تخطيط بدون �أن يقدرو� عو�قب حتركهم، على 

�أمل �حل�صول على نتيجة �إيجابية«.
ويف �ملوؤمتر �ل�صحايف نف�صه �أكد وزير �الأمن �ألفون�صو دور�زنو 

•• كولياكان-اأ ف ب:

�أوب����ر�دور  لوبيز  مانويل  �أن��دري�����ش  �ملك�صيكي  �لرئي�ش  ح��اول 
تربير قر�ر �لتخلي عن توقيف جنل مهرب �ملخدر�ت جو�كن 
“�ل ت�صابو” غوزمان يف عملية باءت بالف�صل و�أدت �إىل �نفجار 

�لعنف يف �صمال غرب �لباد.
لوبيز  غ��وزم��ان  �أوفيديو  �أن  و��صح  ب�صكل  ي��وؤك��دو�  �أن  وب��دون 
و�أع�صاء  �أوب����ر�دور  �ع��رف لوبيز  ز�ل ح��ر�،  م��ا  ع��ام��ا(   28(
حكومته بف�صل �لعملية �لتي حولت مدينة كولياكان �لو�قعة 
يف والية �صينالو� )�صمال غرب( وت�صم 750 �ألف ن�صمة، �إىل 

�صاحة قتال و�أ�صفرت عن مقتل �صبعة جنود ومدين.
“�أدعم  وقال �لرئي�ش �ملك�صيكي يف موؤمتره �ل�صحايف �ليومي 

رئي�ش �ملك�شيك يربر قر�ر �إطالق جنل »�ل ت�شابو« 

•• بروك�شل-اأ ف ب:

حقوق �ملو�طنن و�لفرة �النتقالية 
�تفاق  يت�صمن  �مل��ال��ي��ة:  و�لت�صوية 
بريطانيا  ب��ن  �جل��دي��د  ب��ري��ك�����ص��ت 
و�الحت���اد �الأوروب����ي �مل��ع��رو���ش على 
جمل�ش �لعموم للت�صويت �خلطوط 
�لعري�صة لاتفاق �ل�صابق با�صتثناء 
ما يتعلق مب�صاألة �إيرلند� �ل�صمالية 
�لتفاو�ش  �أع���ي���د  �ل��ت��ي  �حل�����ص��ا���ص��ة 

حولها.
�الت���ف���اق �جل���دي���د على  ي��ن�����ش  وال 
مبوجبها  تبقى  �لتي  �الأم��ان  �صبكة 
بريطانيا مت�صلة جمركياً باالحتاد 
رف�����ص��ه��ا بوري�ش  و�ل��ت��ي  �الأوروب������ي 

جون�صون متاماً.
يف م���ا ي��ل��ي �ل��ن��ق��اط �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة يف 

�التفاق �ملكون من 535 �صفحة.
متتد �لفرة �النتقالية حتى نهاية 
�الأمور  تبقى خالها   ،2020 عام 
يطبق  �أن  مب��ع��ن��ى  �الآن،  ه���ي  ك��م��ا 
�الأوروبية  �الأن��ظ��م��ة  �لربيطانيون 
وي�صتفيدون منها. ويدفعون كذلك 
�أن  دون  ول��ك��ن  �مل��ال��ي��ة  م�صاهمتهم 
�أع�����ص��اء يف �مل��وؤ���ص�����ص��ات �أو  ي��ك��ون��و� 

ي�صاركو� يف �لقر�ر�ت.
�النتقالية  �مل���رح���ل���ة  م���ن  �ل���ه���دف 
�صيما  وال  �حل���ادة  �لقطيعة  ت��ف��ادي 
�القت�صادين  للفاعلن  بالن�صبة 
م�صتقبل  مل��ن��اق�����ص��ة  �ل���وق���ت  وم���ن���ح 
�ل���ط���رف���ن. وميكن  ب���ن  �ل��ع��اق��ة 
�صنتن  �أو  ل�����ص��ن��ة  �ل���ف���رة  مت���دي���د 

مبو�فقة �لطرفن.

حقوق املواطنني 
�أوروب�������ي  م���ل���ي���ون   3،2 ��ن  ���ص��ي��ت��م��كرّ
مليون  و1،2  �مل��ت��ح��دة  �مل��م��ل��ك��ة  يف 
م��ن مو��صلة  �ل��ق��ارة  ب��ري��ط��اين يف 
�ل��در����ص��ة و�ل��ع��م��ل و�حل�����ص��ول على 
هي  كما  عائاتهم،  وجلب  مكافاآت 

�حلال قبل �النف�صال.

الت�صوية املالية
�صتحرم �ململكة �ملتحدة �اللتز�مات 
�لتي مت �لتعهد بها مبوجب �ملو�زنة 
�حلالية �ملتعددة �ل�صنو�ت 2014-

ا �لفرة  2020، و�لتي تغطي �أي�صً
�صت�صتفيد  �مل��ق��اب��ل،  يف  �الن��ت��ق��ال��ي��ة. 
�الأوروبية  �لهيكلية  �ل�صناديق  من 
�مل�صركة.  �ل���زر�ع���ي���ة  و�ل�����ص��ي��ا���ص��ة 
 39 �ملبلغ بنحو  ه��ذ�  ل��ن��دن  ق���درت 
�إ�صرليني )45 مليار  مليار جنيه 
يورو( �إذ� مت �خلروج يف �آذ�ر-مار�ش 
يف  خم���ط���ًط���ا  ك������ان  ك���م���ا   2019

�الأ�صل.

النظام اجلمركي
 يف اإيرلندا ال�صمالية 

�ل�صمالية  �إي��رل��ن��د�  مقاطعة  تبقى 
�ملنطقة  ����ص���م���ن  �ل����ربي����ط����ان����ي����ة 
�جلمركية للمملكة �ملتحدة مبوجب 

�لربوتوكول �ملربم �خلمي�ش.
بلد�ن  م���ن  م��ن��ت��ج��ات  دخ���ل���ت  و�إذ� 
�أخرى )مثل �لواليات �ملتحدة �لتي 
تتوق �ململكة �ملتحدة الأن تربم معها 
�تفاقية للتجارة �حلرة( �إىل �أيرلند� 
�ل�صمالية وبقيت فيها، تطبق عليها 

�لر�صوم �جلمركية �لربيطانية.
�لب�صائع  ه��ذه  كانت  �إذ�  �ملقابل،  يف 
متجهة  ث��ال��ث��ة  دول  م���ن  �ل��ق��ادم��ة 
�أيرلند�  �إىل �الحتاد �الأوروب��ي عرب 
�ل�صمالية، ف�صتطبق �صلطات �ململكة 
�جلمركية  �ل��ر���ص��وم  عليها  �ملتحدة 

لاحتاد �الأوروب��ي. تقوم �جلمارك 
�ملنتجات  بالتحقق من  �لربيطانية 
�ملقاطعة وتطبيق  �إىل  عند دخولها 

قانون �جلمارك �خلا�ش باالحتاد.
تطبيق  �ل�صمالية  �إيرلند�  تو��صل 
جم���م���وع���ة حم��������دودة م����ن ل���و�ئ���ح 
�الحتاد �الأوروب��ي، مبا يف ذلك تلك 
باجلانب  �ملت�صلة  بال�صلع  �خلا�صة 
للفحو�صات  تخ�صع  �لتي  �ل�صحي 

�لبيطرية.
�ل�صمالية  �إيرلند�  جلمعية  �صيكون 
ب�صاأن  حا�صم  �صوت  )�صتورمونت( 
لت�صريعات  �الأج��ل  طويل  �لتطبيق 

�الحتاد �الأوروبي يف هذه �ملنطقة.
ه���ذه  “�ملو�فقة”  �آل����ي����ة  ت��ت��ع��ل��ق 
�لب�صائع  تنظيم  �أمور منها  بجملة 
و�جل�������م�������ارك و�ل�����������ص�����وق �مل����وح����دة 
�مل�صافة  �لقيمة  و�صريبة  للكهرباء 

و�مل�صاعد�ت �حلكومية.
�أنه  �لعملية  �ملمار�صة  يف  يعني  ه��ذ� 
�أرب��ع �صنو�ت على �نتهاء  بعد م��رور 
للجمعية  يجوز  �النتقالية،  �لفرة 
�ل�صوء  �إع���ط���اء  ب�����ص��ي��ط��ة،  ب��غ��ال��ب��ي��ة 
ع��ل��ى تطبيق  ل��ل��ح��ف��اظ  �الأخ�������ص���ر 
قانون �الحتاد �أو �لت�صويت ل�صالح 

�لتخلي عنه.
يف �حلالة �الأخرة، �صيتوقف تطبيق 
�لربوتوكول بعد ذلك بعامن. بعد 
م���رور �أرب���ع ���ص��ن��و�ت على ب��دء نفاذ 
للممثلن  ي���ج���وز  �ل����ربوت����وك����ول، 
�أن  �ل�صمالية  الإي��رل��ن��د�  �ملنتخبن 
�إذ�  م��ا  ب�صيطة،  بغالبية  ي���ق���ررو�، 
كانو� �صي�صتمرون يف تطبيق قو�عد 

�الحتاد يف �إيرلند� �ل�صمالية �أم ال.
ل��ت��ج��ن��ب وج����ود ح����دود ف��ع��ل��ي��ة بن 
و�إيرلند�  �الإي���رل���ن���دي���ة  �مل��ق��اط��ع��ة 
�الأوروبية  �ل�صوق  �صامة  وحماية 
قو�عد  تطبيق  �صي�صتمر  �مل��وح��دة، 
لاحتاد  �مل�صافة  �لقيمة  �صريبة 
�إيرلند�  �الأوروب��ي على �لب�صائع يف 
�ل�صمالية. و�صتكون د�ئرة �جلمارك 
يف �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة م�����ص��وؤول��ة عن 

تطبيق وحت�صيل هذه �ل�صريبة.

نحو اتفاق للتبادل احلر 
يف “�إعانه �ل�صيا�صي” �ملنقح حول 
�الحتاد  يعد  �مل�صتقبلية،  �لعاقات 
ر�صوم  “با  ب��ات��ف��اق��ي��ة  �الأوروب��������ي 

جمركية وال ح�ص�ش” مع لندن.
ب���روك�������ص���ل  ت���ط���ل���ب  �مل�����ق�����اب�����ل،  يف 
مناف�صة  ب�������ص���روط  “�صمانات” 

منع  ه������و  و�ل�������ه�������دف  م���ن�������ص���ف���ة. 
ي�صبه  م��ا  قيام  م��ن  �ملتحدة  �ململكة 
“�صنغافورة” على �أبو�ب �الحتاد ال 
حترم �ملعاير �الجتماعية و�ملالية 

و�لبيئية لاحتاد �الأوروبي.
 

جون�صون 
�لربيطاين  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����ش  ن��ا���ص��د 
�ل���ن���و�ب تبني  ب��وري�����ش ج��ون�����ص��ون 
�تفاق بريك�صت بن لندن وبروك�صل 
قر�ره  تاأجيل  للربملان  ميكن  لكن 
خماطر�  حلظة  �خ��ر  يف  �لتاريخي 
ب��ع��ودة ح��ال��ة م��ن ع��دم �ليقن قبل 
12 يوما فقط من موعد بريك�صت 
�الأول- ت�����ص��ري��ن   31 يف  �مل����ح����دد 

�أكتوبر.
ت�صودها  جل�صة  يف  جون�صون  وق��ال 
�أجو�ء من �لتوتر �إن �تفاق بريك�صت 
للم�صي  ج��دي��دة  “طريقة  ي�صكل 
لربيطانيا  ب���ال���ن�������ص���ب���ة  قدماً” 

و�الحتاد �الأوروبي.
وبعدما �أكد �أن �التفاق هو “�أف�صل 
�أن  ج��ون�����ص��ون  ق����ال  ممكن”،  ح���ل 
�لن�ش �صي�صمح بلم �صمل �لباد من 
ب�صاأن  �حل��اد  �نق�صامها  بعد  جديد 
 .2016 ����ص��ت��ف��ت��اء  م��ن��ذ  بريك�صت 
�أن  مي��ك��ن��ه  �ت��ف��اق��ا  “لنتبنى  وق����ال 

ي�صفي هذ� �لبلد«.
جديد  ت��اأج��ي��ل  �أي  �أن  م���ن  وح����ذر 
ومكلفا  جم�����د  “غر  ����ص���ي���ك���ون 

ومدمر�«.
جديد  ب�”�تفاق  ج��ون�����ص��ون  و�أ����ص���اد 
و�الحتاد  �ملتحدة  للمملكة  �أف�صل 
�ل��ن��و�ب �إىل  �الأوروب���ي معاً”، د�ع��ي��اً 
ع ومل �صمل �لباد” و�إقر�ر  “�لتجمرّ
�ل�صبت  �لت�صويت  وو�صف  �التفاق. 
لتحقيق  ت��اري��خ��ي��ة  “فر�صة  ب���اأن���ه 
للباد  و”�ل�صماح  بريك�صت” 

بامل�صي قدماً«.
يف غ�صون ذلك، بد�أ ع�صر�ت �الآالف 
و�صط  يف  م�صرة  �ملتظاهرين  م��ن 
��صتفتاء  ب��اإج��ر�ء  للمطالبة  ل��ن��دن 

جديد حول بريك�صت.
�لربيطانيون  �ل��ن��و�ب  رف�����ش  وق��د 
�لذي  �ل�صابق  �التفاق  م��ر�ت  ثاث 
�حلكومة  رئ���ي�������ش  �إل����ي����ه  ت��و���ص��ل��ت 
ح��ي��ن��ذ�ك ت��ري��ز� م���اي م��ع �ل���دول 

�ل27 يف �الإحتاد.
وب�����د�أ جم��ل�����ش �ل��ع��م��وم �ل����ذي دعي 
للمرة  ���ص��ب��ت  ي�����وم  يف  ل���اج���ت���م���اع 
قبل  ف��وك��ان��د  ح���رب  م��ن��ذ  �الأوىل 

�ل�صاعة  ع��ن��د  ج��ل�����ص��ت��ه  ع���ام���ا،   37
لبدء  غ(  ت   08،30(  09،30
ت�صتمر  �أن  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �ل��ن��ق��ا���ص��ات 

طو�ل �لنهار.
ب����ذل ج��ون�����ص��ون ج���ه���ود� ���ص��اق��ة يف 
�اليام �الأخرة الإقناع �لنو�ب بدعم 
حمادثات  �إج����ر�ئ����ه  ع���رب  �ت���ف���اق���ه، 
ع��ل��ى حمطات  ه��ات��ف��ي��ة وظ����ه����وره 

�لتلفزيون.
حما�ش  �أث�����ارت  ح��ج��ج��ه  �أن  وي��ب��دو 
ت�صدد�  ب��ري��ك�����ص��ت  م����وؤي����دي  �أك�����ر 
بيكر  �صتيف  كتلتهم  زعيم  وبينهم 
�أن��ه �صي�صوت مع  �أك��د �ل�صبت  �ل��ذي 

�التفاق.
ويف حال و�فق �لربملان على �التفاق، 
�لربملان  على  يعر�ش  �أن  يفر�ش 

�الأوروبي للم�صادقة عليه.
�إذ� مت  �أنه يف�صل،  ويوؤكد جون�صون 
ب��ا �تفاق  رف�ش �الت��ف��اق، خ��روج��ا 
على طلب مهلة جديدة بعد تاأجيل 
�أقر  بريك�صت مرتن. لكن �لربملان 
جديد  تاأجيل  بطلب  يلزمه  قانونا 

من ثاثة �أ�صهر.
ل��ك��ن��ه ق���د ي�����ص��ط��ر ل��ل��م��و�ف��ق��ة على 
طلب تاأجيل حتى �إذ� �أقر �التفاق يف 
حال دعم �لنو�ب طلب تعديل تقدم 
به �لنائب �ملحافظ �أوليفر ليتوين.

و�ولئك  �ملعار�صة  نو�ب  وبدعم من 
�ملحافظن،  ح��زب  من  �مل�صتبعدين 
ليتوين  قدمه  �ل��ذي  �لتعديل  ف��اإن 
�لربملان  م���ن  م��و�ف��ق��ة  �أي  �صيعلق 
ينفذ  �ل��ذي  �لقانون  �عتماد  حل��ن 

�التفاق.
جون�صون  يجرب  �أن  �صاأنه  م��ن  ه��ذ� 
ف���ع���ًا ع��ل��ى م��ط��ال��ب��ة �الأوروب����ي����ن 
بتاأجيل بريك�صت دون دفن �التفاق 
�ل����������ذي مت �حل�����������ص�����ول ع����ل����ي����ه يف 

بروك�صل.
تاأجيا  �إن  ج��ون�����ص��ون  �ع��ت��رب  وق���د 
جديد� �صيكون “غر جمد ومكلفا 

ومدمر� بعمق لثقة �جلمهور«.
وحت��ت��اج �حل��ك��وم��ة �ل��ت��ي ال حتظى 
ب��غ��ال��ب��ي��ة يف جم��ل�����ش �ل��ع��م��وم، �إىل 

320 �صوتا الإقر�ر �التفاق.
�القت�صادية  �الأو�����ص����اط  وت��خ�����ص��ى 
خ��روج��ا ب��ا �ت��ف��اق الأن���ه مي��ك��ن �أن 
�حلكومة  ت���وق���ع���ات  ح�����ص��ب  ي������وؤدي 
نف�صها، �ىل نق�ش يف �ملو�د �لغذ�ئية 

و�لوقود وحتى �الأدوية.
وكان جون�صون �أكد �أنه “لي�ش هناك 
�الت��ف��اق ودعا  م��ن  �أف�صل”  خم��رج 

“جتاوز”  ع��امل  ت�صور  �إىل  �ل��ن��و�ب 
�حلياة  ت�صل  �ل��ت��ي  بريك�صت  عقبة 
ثاث  منذ  �لربيطانية  �ل�صيا�صية 
�صنو�ت. وقال جون�صون “�أعتقد �أن 

�الأمة �صت�صعر بارتياح كبر«.
�أنها  �ملعار�صة  �أح���ز�ب  �أعلنت  وق��د 
�صتعار�ش �التفاق. وقال زعيم حزب 
�لعمل جرميي كوربن �إن �حلكومة 
“غر جديرة بالثقة” بينما �عترب 
جو �صوين�صون من �حلزب �لليرب�يل 
�جلديد  �التفاق  �أن  �لدميوقر�طي 

ي�صعف حقوق �لعمال.
و�أك���������رب �مل����ع����ار�����ص����ن ل���ل���ن�������ش هم 
�ل�صمالية  �إي��رل��ن��د�  �ل��وح��دوي��ون يف 
�لدميوقر�طي  ب��احل��زب  �مل��م��ث��ل��ون 
�ل�������وح�������دوي )ع���������ص����رة �أ�������ص������و�ت( 
و�مل���ت���ح���ال���ف���ون م����ع ج���ون�������ص���ون يف 
�لن�ش  �أن  يعتربون  وه��م  �ل��ربمل��ان. 
خمتلفا  و���ص��ع��ا  مقاطعتهم  مي��ن��ح 

ويعزلها عن بقية بريطانيا.
بع�ش  �إق����ن����اع  �حل���ك���وم���ة يف  ت���اأم���ل 
وخ�صو�صا  و�مل�صتقلن  �لعمالين 
�لنو�ب �لذين ��صتبعدو� من �حلزب 
با  بريك�صت  ملعار�صتهم  �ملحافظ 

�تفاق.
و�ملجتمع �لربيطاين منق�صم �أي�صا 
ب��ع��د �أك���ر م��ن ث���اث ���ص��ن��و�ت على 
�ال���ص��ت��ف��ت��اء �ل����ذي ���ص��وت ف��ي��ه 52 
�ن�صحاب  علي  �لناخبن  م��ن  باملئة 

بريطانيا من �لتكتل �الأوروبي.
مو�صع  �ل����ن����و�ب  ق������ر�ر  و����ص���ي���ك���ون 
م��ر�ق��ب��ة دق��ي��ق��ة م���ن �ل��ع��دي��د من 
�ل��ق��ادة �الأوروب���ي���ن �ل��ذي��ن دعوهم 
�إىل  ل��ان��ت��ق��ال  �مل��و�ف��ق��ة ع��ل��ي��ه  �إىل 
�ملفاو�صات  م��ن  �لثاني�����ة  �مل��رح��ل��ة 
�مل�صتقبلية  �لعاقات  �صتحدد  �لتي 
و�ململكة  �الأوروب���������ي  �الحت������اد  ب���ن 

�ملتحدة.

جون�صون يدعو النواب الربيطانيني اإىل تبني االتفاق 

نافذة ماذ� يت�شمن »بريك�شت« �جلديد بني لندن و�الحتاد �الأوروبي؟ 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• جاك اتايل

    يف منت�صف �لقرن �خلام�ش ع�صر، كان ُيعتقد �أن 
تقنية جديدة و�فدة من �آ�صيا )�لطباعة �ملنقولة( 
ذلك  يف  �ملهيمنتن  �ل��ق��وت��ن  تعزيز  يف  �صت�صاعد 
و�الإمرب�طورية  �لكاثوليكية  )�لكني�صة  �ل��وق��ت 
باعتبارها  �لاتينية،  ل��غ��ة،  وف��ر���ش  �ل��روم��ان��ي��ة( 
باأ�صره.  �لغرب  بن  لات�صال  �لوحيدة  �لو�صيلة 
�ختفاء  �إىل  �لعك�ش  على  �ملطبعة  �أدت  �ل��و�ق��ع،  يف 
مملكة  )منها  �الأمم  �صعود  ب�صبب  �الإمرب�طورية 
بظهور  للكني�صة  م�صتد�م  �إ�صعاف  و�إىل  فرن�صا(، 
�الإ�صاح، و�ختفاء �لاتينية، لتحل حملها �للغات 
�مل��ح��ل��ي��ة، م��ن��ه��ا �ل��ف��رن�����ص��ي��ة. ويف �أق����ل م���ن ن�صف 
باالأمة  �الأخ����رى  �ل�����ص��ات  جميع  �أ�صبحت  ق���رن، 

و�القت�صاد و�لفن و�لثقافة، قائمة.
     و�ليوم، يرتكب �لكثرون �خلطاأ نف�صه بالتنبوؤ 
باأن �لتطور �ملذهل للرقمي و�لذكاء �ال�صطناعي، 
���ص��ي��ف��ر���ش �ل��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى �ل���ع���امل م���ن ِق��ب��ل كافة 
�لناطقن  نظر�ئهم  �أو  ب��االإجن��ل��ي��زي��ة  �لناطقن 

بال�صينية.
     حتى �أن �لبع�ش يت�صور �أنهم �صيفر�صون عملة 
�إح����دى ه���ذه �ل�صركات  ع��امل��ي��ة و�ح�����دة، ت�����ص��دره��ا 
، ولغة عاملية و�حدة،  )مثل ليرب� على في�صبوك( 
�الإجنليزية، وثقافة و�حدة، وهي �لنقطة �لنهائية 

لعوملة منطية.
     يف �حل��ق��ي��ق��ة، ع��ل��ى �الأرج�����ح، يف ر�أي�����ي، ه��و �أن 

�لعك�ش �صيحدث:
    �أواًل، �صرغب كل كيان، موؤ�ص�صة، مدينة، ومنطقة، 
�ل���ازم���ة لاحتفاظ  �ل��و���ص��ائ��ل  �م��ت��اك  وي��ري��د 
بعمائه و�صركائه، و�صريد من �أجل ذلك، خاًفا 
وهو  �خلا�صة،  عملته  �إ�صد�ر  �ل�صائدة،  للتوقعات 
ب�صهولة:  �جل��دي��دة  �لتكنولوجيات  ل��ه  تتيحه  م��ا 
كل هذه �لعمات ميكن حتويلها �وتوماتيكيا �إىل 

بع�صها �لبع�ش.
    بعد ذلك، �صتحتاج كل جمموعة ب�صرية، مهما 
�إن�صاء  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ك��ون  �أن  �إىل  ���ص��غ��رة،  ك��ان��ت 

و�الأفام  و�ل��رب�م��ج  و�لتلفزيون  �ل��ر�دي��و  �أج��ه��زة 
بجميع  و�ل��ك��ت��ب  �ل�صوتية  و�ل��رب�م��ج  و�لكليبات 
منخف�صة  وبتكلفة  �ل��ع��امل  يف  و�للهجات  �للغات 
للغاية، منها �للغات �لتي تتعر�ش �ليوم �ىل خطر 
�لزو�ل. و�صت�صاعد برجميات �لرجمة �لتلقائية، 
كل  �النغاق  على  فاعليتها، �جلميع  تتز�يد  �لتي 
يف عامله.    لذلك، �صنخرج من �لنمطية �لتي ُتترّهم 

بها �لعوملة؛ و�صيفرح �جلميع.
   لكن ميكن �أن نذهب �إىل �أبعد من ذلك، و�صيكون 
�الأمر ماأ�صاوًيا: �صيتز�يد �لطلب على �لقرب �أكر 
ك��ل منطقة جميع  و���ص��ت��خ��ت��ار  ��ى؛  و���ص��ُي��ل��برّ و�أك����ر، 
�أبعاد ثقافتها؛ كل جمموعة ب�صرية و�حدة، مهما 
�ل��ق��درة على عزل  �صيملك  ف��رد،  ك��ل  ب��ل  تقل�صت، 
نف�صه عن بقية �لب�صر. و�صيعي�ش كلرّ يف عامله، مع 
ذلك  نرى  ونحن  �الآخ��ري��ن.  مع  �لتو��صل  تقلرّ�ش 
جم�صد� يف �صلوكيات �صغار �ل�صن، �لذين يعزلون 
�لوحيد  �ت�صالهم  ويقت�صر  فاأكر،  �أكر  �أنف�صهم 

بالو�قع وباالآخرين من خال �ألعاب �لفيديو.
ب��ل على  ل��ن نذهب نحو عوملة منطية،      لذلك 

�لعك�ش �ىل “بلقنة جمهرية” للعامل.
ب��دون ه��ز�ت هائلة؛ �صتد�فع  ل��ن يحدث     وه��ذ� 
�المم ع��ن ن��ف�����ص��ه��ا، ل��ي�����ش ���ص��د ت��ه��دي��د ق����ادم من 

�الأعلى، ولكن من �الأ�صفل، ومن �صدورهم.
   ���ص��ي��ك��ون ه����ذ� �الأم�����ر م���اأ����ص���اوًي���ا ب�����ص��ك��ل خا�ش 
�أي  �ل��ب��د�ي��ة  يف  �صتفقد  �ل��ت��ي  ل��ف��رن�����ص��ا،  بالن�صبة 
بالفرن�صية- �ل��ن��اط��ق  ل��ل��ع��امل  ل��ل��روي��ج  ف��ر���ص��ة 
من  �مل��زي��د  ذل��ك  بعد  و�صتو�جه  �لفرنكوفونية-، 
�ل�صعوبات للحفاظ على هويتها �لتي قامت على 
�أو  حياة  طريقة  �أو  تاريخ  �أو  ثقافة  �أو  لغة  �أ�صا�ش 
و�لتي  و�لعلمانية،  �الج��ت��م��اع��ي،  �ل��ن��ظ��ام  مفهوم 
�صوف تفقد كل معنى يف هذ� �لتجاور للرنج�صيات 

�النفر�دية.
   ال يز�ل باإمكاننا تفادي ذلك... �صرط �أال نخطئ 
�ل�صروري  �لتنوع  عن  و�ل��دف��اع  �لعدو،  حتديد  يف 

للعامل، دون خوف من وهم �ختفائه.
ترجمة خرة �ل�صيباين

نحو بلقنة جمهرية للعامل...!

ة منا�صب، منها  *مفكر و�قت�صادي فرن�صي، ورجل �صيا�صة، توىَلرّ عَدرّ
من�صب م�صت�صار �لرئي�ش �لفرن�صي فر�ن�صو� مير�ن طيلة ع�صر �صنو�ت، ومدير �لبنك 

�الأوروبي لاإعمار و�لتنمية، له  �لعديد من �ملوؤلفات 67 كتاًبا بيعت �إىل 7 ماين ن�صخة 
وترجمت �إىل 22 لغة. 

ماكونيل: �الن�شحاب �الأمريكي من �شوريا كابو�ش ��شرت�تيجي 

طو�رىء يف �لعا�شمة �لت�شيلية بعد تظاهر�ت عنيفة  
�إىل  ب��ي��زو���ش   800 ���ص��ع��ره��ا م��ن 
ي��ورو( يف  830 بيزو�ش )1،04 
�صاعات �الزدحام، بعد زيادة �أوىل 
قدرها ع�صرين بيزو�ش يف كانون 

�لثاين/يناير �ملا�صي.
تغريدة  يف  �مل���رو  �إد�رة  و�أع��ل��ن��ت 
�ل�صبكة  “كل  �أن  ت���وي���ر  ع���ل���ى 
�ل�صغب  �أع���م���ال  ب�����ص��ب��ب  �أغ��ل��ق��ت 
�ل��ت��ي مت��ن��ع �صمان  و�ل��ت��خ��ري��ب 
ح��د �أدن���ى م��ن ���ص��روط �ل�صامة 
هذ�  وج����اء  و�لعمال”.  ل��ل��رك��اب 
تقريبا  تعر�صت  بعدما  �الإع���ان 
�ل��ب��ال��غ عددها  �مل��ح��ط��ات  ج��م��ي��ع 

164 لهجمات.

ت��ع��ل��ي��ق م���ب���اري���ات ك����رة �ل���ق���دم يف 
عطلة نهاية �الأ�صبوع.

م�����ن ج����ه����ت����ه، ������ص�����رح �جل�������رن�ل 
�صيقوم  �جل��ي�����ش  �أن  �إي���ت���وري���اغ���ا 
�لرئي�صية  �مل���و�ق���ع  يف  ب���دوري���ات 
�صكانها  يبلغ عدد  �لتي  للعا�صمة 
لن  لكنه  ن�صمة،  م��اي��ن  �صبعة 
يفر�ش منعا للتجول. و�أكد “لن 
�حلريات  على  ق��ي��ود  �أي  نفر�ش 

�لفردية حاليا«.
حافلة   16 �أن  �ل�صلطات  وذك��رت 
�جلمعة  �أح�����رق�����ت  �الأق��������ل  ع���ل���ى 
ع�صر  ن���ح���و  ب���ال���ك���ام���ل  ودم��������رت 
حم����ط����ات ل����ل����م����رو. وحت���دث���ت 

 180 ت���وق���ي���ف  �ل�������ص���رط���ة ع����ن 
 57 وج���رح  �الأق����ل  ع��ل��ى  �صخ�صا 

�صرطيا.
وب�����ح�����ل�����ول �ل����ل����ي����ل ت�������ص���اع���دت 
�صركة  مبنى  و�أح���رق  �ل�صد�مات 
وفرع مل�صرف  “�إينيل”  �لكهرباء 
يف  وك��اه��م��ا  ت�صيلي”  “بانكو 

و�صط �ملدينة.
للنهب  قريب  متجر  تعر�ش  كما 
و�ألقيت زجاجات حارقة على عدد 

من حمطات قطار�ت �الأنفاق.
�أطلقت  �مل���ح���ط���ات،  �إغ�����اق  ق��ب��ل 
دعو�ت �إىل �ل�صعود يف �لقطار�ت 
با بطاقات لاحتجاج على رفع 

�ملتعلقة  ق��ان��ون��ن��ا  م���و�د  مب��وج��ب 
بحالة �لطو�رىء«.

�لطو�رىء  حالة  �لرئي�ش  و�أعلن 
�ل�صبت  �جل��م��ع��ة  ل��ي��ل  م��ن��ت�����ص��ف 
طو�ل  �صانتياغو  �صهدت  بعدما 
�لنهار �صد�مات عنيفة بن قو�ت 
�الأ�صو�أ  و�ملتظاهرين،هي  �لنظام 
�ل�صلطات  و�أج���ربت  �صنو�ت  منذ 

على �إغاق كل حمطات �ملرو.
�ل���ه���دف من  �أن  ب��ي��ن��ي��ر�  و�أك������د 
�إع���������ان ه������ذه �الإج��������������ر�ء�ت هو 
و�لهدوء  �ل��ع��ام  �ل��ن��ظ��ام  “�صمان 
وفر�صت  �صانتياغو”.  ل�����ص��ك��ان 
حالة �لطو�رىء ل15 يوما ومت 

•• �شانتياغو-اأ ف ب:

�لت�صيلي  �ل����رئ����ي���������ش  �أع������ل������ن 
حالة  ب���ي���ن���ي���ر�   ���ص��ي��ب��ا���ص��ت��ي��ان 
�لطو�رىء يف �لعا�صمة �صانتياغو 
�الأمن  �صم�����ان  ع�صكري����ا  وكلف 
�لنهب  �أع���م���ال  م���ن  ي��������وم  ب��ع��د 
و�حل�������ر�ئ�������ق و�مل������و�ج������ه������ات مع 
�أ�صعار  زي������ادة  ب�����ص��ب��ب  �ل�����ص��رط��ة 

بطاقات �ملرو.
حالة  “�أعلنت  ب��ي��ن��ي��ر�  وق������ال 
عينت  �لغاية  ولهذه  �ل��ط��و�رىء، 
ديل  �إيتورياغا  خافير  �جل��رن�ل 
�لوطني  �لدفاع  ر�أ�ش  كامبو على 

غو�يدو يدعو لالحتجاج يف 16 نوفمرب
•• كركا�س-وكاالت:

موؤقتاً  رئي�صاً  نف�صه  ن�صب  �ل��ذي  غو�يدو،  خ��و�ن  �لفنزويلي  �لربملان  رئي�ش  دعا 
 16 �الحتجاج يف  �إىل  دول��ة، مو�طنيه   50 �أك��ر من  ب��اع��ر�ف  لبلده ويحظى 
نوفمرب)ت�صرين �لثاين( �ملقبل، بهدف �ل�صغط على حكومة �لرئي�ش نيكوال�ش 
�أخ��رى، نعم،  �أدع��و �جلميع �إىل �النتفا�ش مرة  “�ليوم  م��ادورو. وقال غو�يدو : 
مرة �أخرى، �أعلم �أنكم عانيتم كثر�ً، لقد فعلنا ذلك معاً ولذ� �أطلب من �ملعلمات 
�صو�رع  �إىل  نخرج جميعاً  �أن  بتو��صع  �الأنحاء،  و�لطاب من جميع  و�ملمر�صات 
والية  يف  فاعلية  وخ���ال  �مل��ق��ب��ل«.  �ل��ث��اين(  نوفمرب)ت�صرين   16 يف  ف��ن��زوي��ا 
كار�بوبو )و�صط(، �أكد �لزعيم �ملعار�ش �إنه ياأمل �أن يكون 16 نوفمرب)ت�صرين 
�لثاين( بد�ية �نتفا�صة �صعبية غر م�صبوقة يف فنزويا، م�صر�ً �إىل �أن “فنزويا 

تنتف�ش، فنزويا �صتخرج �إىل �ل�صارع، فنزويا ت�صر«.
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�ملرحلة  �ل�صبت، جناح  �م�ش  لبنان  �ل�صعودية يف  �ململكة  �صفارة  �أعلنت 
�ملو�طنن  �إج��اء  بهدف  و�ل��ط��و�رئ  �الأزم���ات  �إد�رة  �الأوىل من خطة 
�ل�����ص��ع��ودي��ن وت��اأم��ن ���ص��ام��ة و���ص��ول��ه��م �إىل م��ط��ار رف��ي��ق �حلريري 
�ل�صفارة،  وع��ربت  �ل�صاعة �خلام�صة فجر�ً.  ب��د�أت عند  و�لتي  �ل��دويل 
يف بيان �صحفي �أوردته )�لوكالة �لوطنية لاإعام �للبنانية( �ل�صبت، 
معربة  �لد�خلي،  �الأم��ن  وق��وى  �للبناين  �جلي�ش  لقيادة  �صكرها  عن 
عن �أملها يف “�أن ينعم لبنان بدو�م �الأمن و�ال�صتقر�ر«. وكان م�صدر 
م�صوؤول بوز�رة �خلارجية �ل�صعودية حذر �أم�ش من �ل�صفر �إىل لبنان، 
قائًا �إنه “نظر�ً لاأو�صاع �لر�هنة �لتي ت�صهدها �جلمهورية �للبنانية 
من  وحر�صاً  �الأو�صاع،  لهذه  �صلبية  تد�عيات  الأي  وحت�صباً  �ل�صقيقة، 
�ملو�طنن  جميع  حت��ذر  �ل���وز�رة  ف��اإن  مو�طنيها،  �صامة  على  �ململكة 
�أخرى،  دول��ي��ة  جهة  �أي  �أو  �ململكة  م��ن  ���ص��و�ء  لبنان  �إىل  �ل�صفر  م��ن 
وذلك حر�صاً على �صامتهم«. وتتو��صل �ملظاهر�ت وقطع �لطرقات 
�أم�ش  �أول  باالإطار�ت �مل�صتعلة، يف معظم �ملناطق �للبنانية منذ م�صاء 

�خلمي�ش، �حتجاجاً على تردي �الأو�صاع �ملعي�صية يف �لباد.

ود�ع�ش  طالبان  مقاتلي  م��ن   16 �الأفغانية  �خلا�صة  �ل��ق��و�ت  قتلت 
ودمرت خمابئ لاأ�صلحة يف 3 �أقاليم خال �ل� 24 �صاعة �ملا�صية.

وقال م�صوؤولون ع�صكريون �إن “�لقو�ت �خلا�صة �ألقت �لقب�ش �أي�صا�ش 
على 8 مقاتلن من طالبان خال نف�ش �لعمليات”، بح�صب وكالة خاما 
بر�ش �الأفغانية لاأنباء. و�أ�صاف �مل�صوؤولون �أن �لقو�ت �خلا�صة قتلت 
10 من مقاتلي د�ع�ش يف منطقة �أ�صن باإقليم ننكارهار، و�أ�صارو� �إىل 
�أي�صاً خمباأ �صغر�ً لاأ�صلحة خال نف�ش  �أن �لقو�ت �خلا�صة دمرت 
�لعملية. وقتلت �لقو�ت �خلا�صة �ثنن من مقاتلي طالبان، و�عتقلت 
6 �آخرين ودمرت خمباأ لاأ�صلحة يف منطقة جاجاتو باإقليم و�رد�ك، 
وكما قتلت 4 عنا�صر من طالبان و�عتقلت �ثنن �آخرين خال عملية 

يف منطقة مايو�ند مبقاطعة قندهار.

دع��ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل��ق��و�ت ���ص��وري��ا �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة )ق�����ص��د( �أم�ش 
�ل�صبت، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية لل�صغط على �حلكومة �لركية 
لالتز�م باتفاق وقف �إطاق �لنار �لذي مت �لتو�صل �إليه  �خلمي�ش.

وقالت �لقيادة �لعامة لقو�ت �صوريا �لدميقر�طية، يف بيان، “ندعو 
نائب �لرئي�ش �الأمريكي مايك بن�ش ووزير �خلارجية مايك بومبيو 
بتنفيذ  �أنقرة  �إل��ز�م  �إىل  �لركي،  �جلانب  مع  �التفاق  �أبرما  �للذ�ن 
و�ملدنين  �ملمر الإخ���ر�ج �جل��رح��ى  �ل��ن��ار وفتح  �إط���اق  وق��ف  عملية 

�ملحا�صرين وفق �لتفاهمات على ذلك مع �جلانب �الأمريكي«.
و�لوعود  �الأمريكي  �جلانب  مع  �مل�صتمر  �لتو��صل  “رغم  و�أ�صافت، 
�ل�صاعة مل  لغاية  �أن��ه  �إال  �مل�صكلة  ه��ذه  �لتي قدمت من قبلهم حلل 

يحدث �أي تقدم ملمو�ش«.
عملية  على  �لدميقر�طية  �صوريا  ق��و�ت  و�فقت  “لقد  �لبيان،  و�أك��د 
وق���ف �إط����اق �ل��ن��ار م��ع �ل��دول��ة �ل��رك��ي��ة �ل��ت��ي مت��ت ب��و���ص��اط��ة من 
�لواليات �المريكية �ملتحدة يوم 17 �أكتوبر )ت�صرين �الأول( �جلاري، 
�أن �جلانب �لركي ��صتمر يف هجومه منتهكاً وقف  �إال  و�لتزمنا به 
�إط��اق �لنار وال ي�صمح حتى �الآن بفتح ممر �آمن الإخ��ر�ج �جلرحى 
و�ملدنين �ملحا�صرين يف مدينة ر�أ�ش �لعن رغم م�صي �أكر من 30 

�صاعة على �صريان وقف �إطاق �لنار«.
 

13 �آخرين �أم�ش يف �نهيار  15 �صخ�صا على �الأقل وفقد نحو  قتل 
�صدرّ يف منجم للذهب يف منطقة ر��صنويار�صك يف �صيبريا، ح�صب ما 

�أعلنت وز�رة �حلاالت �لطارئة �لرو�صية.
وقالت �ل�صلطات �لرو�صية �إن �ل�صد �لو�قع على نهر �صيبا يف منطقة 
�إقامة  كبائن  من  �لعديد  و�أغ��رق  �نفجر  ب�صيبريا  كر��صنويار�صك 
ق���رب قرية  �ل��ك��ب��ائ��ن  �ل��ف��ي�����ص��ان �لطينية  �ل��ع��م��ال. ود�ه���م���ت م��ي��اه 
�صي�صتينكينو حو�يل �ل�صاعة �ل�صاد�ش �صباحا بالتوقيت �ملحلي فيما 
ال نائمون. ويف �أخر ح�صيلة لل�صحايا، قالت متحدثة با�صم  كان �لعمرّ
قتلو�  �صخ�صا   15 �إنرّ  بر�ش  لوكالة فر�ن�ش  �لطارئة  �حل��االت  وز�رة 
�ل�صحة  وز�رة  وقالت  �ملفقودين.  ع��د�د  يف  �آخ��ري��ن   13 هناك  فيما 
�الإقليمية �إن 14 من عمال �ملنجم نقلو� �إىل �مل�صت�صفى بينهم ثاثة 

يف حالة حرجة.

عوا�شم

بريوت

كابول

مو�سكو

�أنقرة

�عتقال �شبعة �أجانب ت�شللو� �إىل �إ�شر�ئيل 
•• عمان-اأ ف ب:

�أعلنت وز�رة �خلارجية �الأردنية يف بيان �أم�ش عن قيام �صبعة �أجانب بت�صلل 
�ل�صلطات  قيام  موؤكدة  “بحثا عن عمل”،  �إ�صر�ئيل  �ىل  �الأردن��ي��ة  �حل��دود 

�الإ�صر�ئيلية باعتقالهم.
�إن  قوله  �لق�صاة  �صفيان  �ل��وز�رة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  عن  �لبيان  ونقل 
“�صبعة �أ�صخا�ش يحملون جن�صية �أجنبية ت�صللو� فجر �أم�ش  عرب �حلدود 

�الأردنية �إىل �إ�صر�ئيل بهدف �لبحث عن عمل«.
و��صاف �إن “�ل�صلطات �الإ�صر�ئيلية �ألقت �لقب�ش عليهم«.

ومل يبن �لق�صاة جن�صية هوؤالء ونفى �أن “يكون �أي منهم يحمل �جلن�صية 
“�جلهات �الأردنية �ملعنية تتابع هذ� �الأمر منذ  �أن  �إىل  م�صر�  �الأردنية”، 

وقوعه للوقوف على كافة تفا�صيله وحيثياته«.
ويف �لقد�ش، �أكدت متحدثة با�صم �جلي�ش �الإ�صر�ئيلي ح�صول �العتقاالت.

وقالت �ملتحدثة �إن �ل�صبعة مت ��صتجو�بهم من قبل “قو�ت �الأمن”، م�صرة 
من  �مل��زي��د  �إع��ط��اء  ميكن  ال  وب��ال��ت��ايل  م�صتمر�ً  ي���ز�ل  ال  �لتحقيق  �إن  �ىل 
�مل�صتبه  “�إن  بر�ش  فر�ن�ش  لوكالة  قالت  لكنها  جن�صياتهم،  عن  �لتفا�صيل 

بهم لي�صو� �أردنين«.
وبح�صب و�صائل �إعام �إ�صر�ئيلية فاإنه يبدو �أنهم �أتر�ك باحثون عن عمل.

مبعاهدة  يرتبطان  �ل��ل��ذ�ن  و�إ�صر�ئيل  �الأردن  بن  �لت�صلل  ح��و�دث  وتندر 
�صام منذ عام 1994.

قا�ض فرن�صي يدعو اإىل اإعادة الدواع�ض من �صوريا

هدوء ن�شبي يف �شمال �شوريا بعد �تفاق �لهدنة 

ت�شاعد �لتوتر قبيل �النتخابات �لفدر�لية يف كند�  

�ملتطرفن  �إع��ادة  �أن عدم  بر�ش، من  فر�ن�ش  وكالة  مع 
على  خطر�  “ي�صكل  �صوريا  يف  �ملحتجزين  �لفرن�صين 

�الأمن �لعام” يف فرن�صا.
وقال يف ت�صريح غر م�صبوق يف وقت ترف�ش �ل�صلطات 
�لفرن�صية يف �لوقت �حلايل �إعادة هوؤالء �ملتطرفن، �إن 
تبقى  ما  �خ��ر�ق  و�صهولة  �ل�صيا�صي  �ال�صتقر�ر  “عدم 
من خميمات �الأكر�د يثر�ن �خل�صية من �أمرين: هجرة 
ح�صول  خطر  م��ع  �أوروب����ا  �إىل  ملتطرفن  منظمة  غ��ر 
ذها عقائديون مت�صددون من جهة، و�إعادة  هجمات ينفرّ
بة وم�صممة يف  ت�صكيل جمموعات �إرهابية مقاتلة مدررّ

�ملنطقة من جهة �أخرى«.
�صعبة  يف  �ملن�صب  ه���ذ�  ي�صغل  �ل���ذي  �ل��ق��ا���ص��ي  وي��ع��ت��رب 
�إعادة  “م�صاألة  �أن  �صنو�ت،  �أرب��ع  �الإره��اب منذ  مكافحة 
�ملدى  على  وللعد�لة  �لعام  لاأمن  حتدرّ  هو  �ملتطرفن 

�لبعيد” وي�صتلزم “�إر�دة �صيا�صية«.
يف  طفل  و300  �صخ�ش  مئتي  ح���و�ىل  فرن�صا  ول���دى 

 •• عوا�شم-اأ ف ب:

مدينة  يف  ن�صبياً  ه���دوء�ً  �ل�صبت  �لقتال  جبهات  ت�صهد 
ر�أ�ش �لعن يف �صمال �صرق �صوريا، مبوجب �تفاق لوقف 
يومن،  قبل  و�أن��ق��رة  و��صنطن  �أعلنته  �ل��ن��ار  الإط���اق 
من  �أي  �لدميوقر�طية  �صوريا  ق��و�ت  تخل  مل  وق��ت  يف 

مو�قعها بعد.
�جلمعة  بيان  يف  �لدميوقر�طية  �صوريا  ق��و�ت  وطالبت 
و�ملدنين  �آم���ن الإخ����ر�ج �جل��رح��ى  “بفتح مم��ر  ت��رك��ي��ا 
�ملحا�صرين يف مدينة ر�أ�ش �لعن” حيث تركز �ملعارك 
على  لها  مو�لية  �صورية  وف�صائل  �أن��ق��رة  �صيطرة  بعد 

منطقة حدودية حماذية يف �صمال �صرق �صوريا.
ومبوجب �تفاق �نتزعه نائب �لرئي�ش �الأمركي مايك 
ب��ن�����ش يف �أن���ق���رة، و�ف��ق��ت ت��رك��ي��ا �خل��م��ي�����ش ع��ل��ى تعليق 
�ل�صعب  حماية  وح���د�ت  �ن�صحاب  م�صرطة  هجومها، 

�لكردية من �ملنطقة �حلدودية خال خم�صة �أيام.
ر�أ�ش  مدينة  د�خ��ل  بر�ش  فر�ن�ش  لوكالة  مر��صل  وق��ال 
�لعن �إن جبهات �لقتال ت�صهد هدوء�ً منذ ليل �أم�ش �إثر 

��صتباكات �ندلعت م�صاء.
ويف �جلانب �لركي من �حلدود، �صمعت مر��صلة فر�ن�ش 

بر�ش دوي ر�صقات متقطعة �ل�صبت.
و�أفاد مدير �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الن�صان ر�مي عبد 
�لرحمن من جهته عن “هدوء ن�صبي تخرقه ��صتباكات 

متقطعة” بن �لطرفن.
و�أع��ل��ن��ت و����ص��ن��ط��ن ب��ع��د حم��ادث��ات �أج��رت��ه��ا م��ع �أنقرة 
�لعمليات  كل  “تعليق”  على  ين�ش  �تفاق  �ىل  �لتو�صل 
�صوريا،  �صرق  �صمال  يف  �صاعة   120 خ��ال  �لع�صكرية 
على �أن ين�صحب �ملقاتلون �الأكر�د من منطقة بعمق 32 
�جناز  يتم  �أن  ما  نهائياً  �لعملية  و”تتوقف  كيلومر�ً، 

هذ� �الن�صحاب«.
ق�����و�ت �صوريا  ت��خ��ل  �ل�������ص���وري، مل  �مل��ر���ص��د  وب��ح�����ص��ب 
�لدميوقر�طية �ل�صبت �أي من مو�قعها يف مدينة ر�أ�ش 
�لعن �ملحا�صرة متاماً من �لقو�ت �لركية و�لف�صائل 

�ملو�لية لها.
ويف تغريدة على توير ليل �جلمعة، قال �ملتحدث با�صم 
قو�ته  �إن  غابرييل  كينو  �لدميوقر�طية  �صوريا  ق��و�ت 
�لتما�ش”  خ��ط��وط  ك��ل  ع��ل��ى  �ل��دف��اع  “موقع  ب��ات��ت يف 
“بحقها  تطبيقاً لوقف �طاق �لنار، موؤكد�ً �حتفاظها 
الأي  تعر�صها  ح��ال  يف  نف�صها”  �ل��دف��اع عن  �مل�صروع يف 

هجوم.
وج�����اء �ل����ه����دوء �ل�����ص��ب��ت غ�����د�ة م��ق��ت��ل 14 م���دن���ي���اً يف 
�ل��رك��ي��ة و�لف�صائل  ل��ل��ق��و�ت  ق�����ص��ف ج���وي وم��دف��ع��ي 
�لعن  ر�أ����ش  بلدة  �صرق  قرية  يف  لها  �ملو�لية  �ل�صورية 
�صوريا  ق��و�ت  ت�صعة عنا�صر من  �حل��دودي��ة، ف�صًا عن 

�لدميوقر�طية، وفق �ملر�صد.
وتبادل �لطرفان �ل�صبت �التهامات بخرق �التفاق.

وقالت وز�رة �لدفاع �لركية يف بيان �إن قو�تها “تلتزم 
متاماً باالتفاق” لكن رغم ذلك “نفذ �الإرهابيون )...( 

يف �ملجمل 14 هجوماً يف �ل�صاعات �ل�36 �ملا�صية«.
وحذر �لرئي�ش �لركي رجب طيب �أردوغان �جلمعة من 
�ملقبل  �الأ�صبوع  �لع�صكرية  �صت�صتاأنف عمليتها  �أنقرة  �أن 

ما مل ين�صحب �ملقاتلون �الأكر�د.
وقال “�إذ� مت �لوفاء بالوعود حتى م�صاء يوم �لثاثاء، 
�الأمر،  ف�صل  و�إذ�  �الآم��ن��ة.  �ملنطقة  م�صكلة  ح��لرّ  ف�صيتم 
�ملئة  فيها  تنتهي  �لتي  �للحظة  يف   ... �لعملية  ف�صتبد�أ 

وع�صرون �صاعة«.
ر قا�صي �لتحقيق د�فيد دو با وهو من�صق  �إىل ذلك، حذرّ
مقابلة  يف  باري�ش،  حمكمة  يف  �الإره���اب  مكافحة  ق�صم 

�لناطقة بالفرن�صية و�لتي متثل لوحدها 78 مقعد�ً 
يف �لربملان �لكندي.

�حلزب  ه��ذ�  زعيم  بان�صي  فر�ن�صو�  �إي��ف  يغلق  ومل 
�أمام  �ل��ب��اب  ك��ي��ب��ك،  يف  �إال  مر�صحن  م  ي��ق��درّ ال  �ل���ذي 
�أنه  �إال  �آخ��ر يف جم��االت معينة.  �أو  حتالف م��ع ح��زب 
�إلغاء �ل�صريبة  �أي حتالف مع حزب يرغب يف  رف�ش 
غر  �ملحافظن  مع  �لتحالف  جعل  ما  �لكربون  على 

مرجح.
ويو�جه ترودو �حتجاجات ق�صم من �لناخبن �لذين 
تاأميم  ب�����ص��ب��ب   2015 ع���ام  �ل�����ص��ل��ط��ة  �إىل  �أو����ص���ل���وه 
ماونتنز”  “تر�ن�ش  �أنابيب  خطرّ  �لفدر�لية  �حلكومة 
ترودو  خطاب  مع  يتعار�ش  �أن��ه  �لبع�ش  يعترب  �ل��ذي 

�ملوؤيد للبيئة.

•• مونرتيال-اأ ف ب:

نتائجها  ت�صريعية  �نتخابات  �الثنن  كند� غد�ً  ت�صهد 
غ���ر حم�����ص��وم��ة ي��ت��ن��اف�����ش خ��ال��ه��ا ج��ا���ص��ن ت����رودو 
وخ�صمه �ملحافظ �أندرو �صر، بعد �أن �ختتما �جلمعة 
�����ص��م��ت ب��ت��وت��ر وه��ج��م��ات ودع�����و�ت لت�صويت  ح��م��ل��ًة �ترّ
توقعتها  �أقلية  حكومة  جتنرّب  �أمل  على  ��صر�تيجي، 
����ص��ت��ط��اع��ات �ل�����ر�أي. وخ���ال �الأ���ص��ب��وع �الأخ����ر من 
ت�صرين   21 �مل��رت��ق��ب��ة يف  �الن��ت��خ��اب��ات  ق��ب��ل  �حل��م��ل��ة 
�الأول-�أكتوبر و�لتي �صُتحدد من �صيكون خلف رئي�ش 
عن  �ملر�صحون  ��صتعا�ش  والي��ت��ه،  �ملنتهية  �حلكومة 

�الإعانات �النتخابية بدعو�ت �إىل ت�صويت “مفيد«.
ترودو  جا�صن  بزعامة  �ل��ل��ي��رب�يل  �حل���زب  ي���ز�ل  وال 
مع  يتناف�صان  �صر  �أن��درو  بزعامة  �ملحافظ  و�حل��زب 
لكل  �ل��ت�����ص��وي��ت  ن��و�ي��ا  م��ن  بقليل   30% م��ن  �أك����ر 
�أحدهما  يفوز  ك��ي  كافية  غ��ر  �لن�صب  وه��ذه  منهما. 
بالغالبية �ملطلقة يف جمل�ش �لنوب �لذي ي�صمرّ 338 

نائباً.
وياأتي �حلزب �لدميوقر�طي �جلديد )ي�صار( يف �ملرتبة 
م ب�صكل كبر يف ��صتطاعات �لر�أي  �لثالثة. وقد تقدرّ
�صينغ  جاغميت  زعيمه  �أد�ء  بف�صل  ال�صيما   )18%(
�لي�صاري  �جلناح  جذب  من  يتمكن  وقد  �ملناظر�ت  يف 
من ناخبي ترودو. وميكن �أن يفر�ش �حلزب نفوذه يف 

�مل�صتقبل يف حال ت�صكيل حكومة �أقلية.
فقد  �صر.  �أن��درو  قلق  يثر  �الحتمال حتديد�ً  وه��ذ� 
�لذي  �لتهديد  �إىل  �جلمعة  �مل��ح��اف��ظ  �ل��زع��ي��م  �أ���ص��ار 
و�حلزب  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ن  ب��ن  ح��ك��وم��ي  �ئ��ت��اف  ي�صكله 
بالبقاء يف  ل��رودو  �لدميوقر�طي �جلديد قد ي�صمح 
�أكرب  على  حزبه  يح�صل  مل  ل��و  حتى  وذل��ك  �ل�صلطة 

عدد من �ملقاعد م�صاء �الثنن.
وقارن  �لقلق”.  �لكندين ما يثر  “لدى  وق��ال �صر 
بن “�ئتاف بن �لليرب�لين و�حلزب �لدميوقر�طي 

�جلديد �صيخلق عجز�ً �صخماً ويرفع �ل�صر�ئب، وبن 
ح��ك��وم��ة �أك���ري���ة حم��اف��ظ��ة ���ص��ت��دع��م ق��ط��اع �لطاقة 
�ش  وتخفرّ م�صوؤول  ب�صكل  �مليز�نية  يف  ت��و�زن��اً  وحتقق 

�ل�صر�ئب«.
يزعم  �ل�صر�ئب  لزيادة  �أرقاماً  م  قدرّ كامه،  ولتربير 
�أن �أخ�صامه يريدون فر�صها لكنها لي�صت موجودة يف 

برنامج �حلزب �لليرب�يل.
�لت�صريحات خاطئة متاماً. من  “هذه  ح ترودو  و�صررّ
�أمور  �خ��ت��اق  ع��ن  ��ون  ي��ك��فرّ ال  �ملحافظن  �أن  �مل��وؤ���ص��ف 

�صدنا«.
ون��ف��ى زع��ي��م �حل����زب �ل��دمي��وق��ر�ط��ي �جل��دي��د �لذي 
�ملعلومات  ه��ذه  �ملحافظن،  م��ع  حت��ال��ف  �أي  ي�صتبعد 

�أي�صاً. وقال �صينغ “�صر يختلق �أمور�ً الأنه يائ�ش«.
و�الأربعاء، �تهم رئي�ش �لوزر�ء �ملنتهية واليته خ�صومه 
�ملحافظن ب�”�لقيام بو�حدة من �أقذر �حلمات” يف 
تاريخ �لباد عرب ن�صر �الأخبار �مل�صللة خ�صو�صاً عرب 
�أُرغم ترودو على �رتد�ء  �أيام،  �النرنت. ومنذ ب�صعة 
�صرة م�صادة للر�صا�ش يف �أحد �لتجمعات �النتخابية 

بعد تلقيه تهديد�ت.
و�عترب �لزعيم �ملحافظ �خلمي�ش �أنه �حلكومة يجب 
�أك��رب ع��دد من  �ل��ذي يح�صل على  �أن ي�صكلها �حل��زب 
يف  �ل�صيا�صي  �ملحلل  و�أو���ص��ح  �النتخابات.  يف  �ملقاعد 
جامعة كيبك يف مونريال هيوغو �صر لوكالة فر�ن�ش 
بر�ش �أن “على م�صتوى �لد�صتور، هذه لي�صت �لقاعدة. 
عن  نائباً” معرباً  ننتخب  ل��ل��وزر�ء،  رئي�صاً  ننتخب  ال 
ت�صكيل  على  ق��درت��ه��م  ع��دم  “من  �ملحافظن  خ�صية 
حتالف” �إذ� �نُتخبو� �صمن �أقلية �ملقاعد يف �لربملان. 
�أبرز �صاحات �ملعركة �ل�صيا�صية تقع يف كيبك  و�إح��دى 
�ال�صتقايل  �لكيبكية”  “�لكتلة  ح���زب  ف��اج��اأ  ح��ي��ث 
��صتطاعات  يف  م��رت��ف��ع��ة  ن�صبة  بت�صجيله  �جل��م��ي��ع 
�لر�أي. وحالياً، يتعادل �حلزب مع �لليرب�لين يف نو�يا 
�لت�صويت ويحان يف �ملرتبة �الأوىل يف هذه �ملقاطعة 

�مل��خ��ي��م��ات و�ل�����ص��ج��ون �خل��ا���ص��ع��ة ل�صيطرة �الأك�����ر�د يف 
�صوريا، وهي ترف�ش �إعادتهم على غر�ر عدد من �لدول 
تتم  �أن  �لعام وترغب يف  �ل��ر�أي  ��صتياء  ب�صبب  �الأخ��رى 

حماكمتهم يف �أقرب مكان �إىل مو�قع جر�ئمهم.
�ل��ت��ا���ص��ع م��ن ت�صرين  ت��رك��ي��ا يف  �أط��ل��ق��ت  �أن  ل��ك��ن م��ن��ذ 
�الأول-�أكتوبر هجوماً �صد �ملقاتلن �الأكر�د يف �ل�صمال 
�ل�صوري، تخ�صى �لدول �لغربية فر�ر 12 �ألف متطرف 
�إىل   2500 بينهم  �صوريا  �الأك��ر�د يف  حمتجزين لدى 

3000 �أجنبي.
وزير  ��ه  ت��وجرّ �نت�صارهم”،  “خطر  م��ن  �خل�صية  و�أم���ام 
�إىل  �خلمي�ش  ل��ودري��ان  �إي��ف  ج��ان  �لفرن�صي  �خلارجية 
�ل��ع��ر�ق مل��ح��اول��ة �إق��ن��اع ب��غ��د�د ب��امل��و�ف��ق��ة على حماكمة 
من  نقلهم  بعد  �أر��صيها  على  �لفرن�صين  �ملتطرفن 

�صوريا.
لكن �خلارجية �لعر�قية �أعلنت يف بيان �أن بغد�د ال تريد 

“�إرهابين �أجانب �رتكبو� �عتد�ء�ت خارج �لعر�ق«.

ويرتب على رئي�ش �لوزر�ء �ملنتهية واليته �لتحالف، 
�أق��ل��ي��ة، م��ع �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ن �جلدد  يف ح��ال حكومة 
وح����زب �خل�����ص��ر، �مل��ت��ف��ق��ن ن�����ص��ب��ي��اً ع��ل��ى �الأول����وي����ات 
طموحاً  بيئياً  برناجماً  يقدمان  لكنهما  �الجتماعية 

�أكر من برنامج ترودو.
“�لكتلة  �إر����ص���اء  �أي�����ص��اً  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ن  وي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى 
ق��ان��ون حديث  ع��ن  ي��د�ف��ع  ف��ه��ذ� �حل���زب  �لكيبكية”. 
يتعار�ش مع  لكنه  كيبك  �ل�صعبية يف  �لعلمانية  ب�صاأن 

�لتعددية �لثقافية �لتي يدعو �إليها �لو�صطي ترودو.
يدعو  �لناخبن،  ل��دى  �لعالية  �ل��ردد  ن�صبة  ومقابل 
�خلرب�ء �إىل �حلذر، �إذ �إن غالباً ما �أخطاأت ��صتطاعات 

�لر�أي يف �النتخابات �الأخرة.
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يف  للحكومة  مو�لية  م�صلحة  م�صلرّحون جمهولون موقعا جلماعات  ��صخا�ش حن هاجم  �صتة  قتل 
نف�صها  ت�صمي  �لتي  �ملجوعات  وقالت  �جلماعات.  هذه  �أعلنت  ما  على  �مل�صطرب،  مايل  �صرق  �صمال 
“من�صة حركات حزير�ن-يونيو 2014” يف بيان �إنرّ �أربعة �أ�صخا�ش �آخرين فقدو� �إثر �لهجوم يف 
�غيلهوك يف �صمال �صرق مايل. وبعد �أن كانت مثاال لا�صتقر�ر يف �إفريقيا، �صهدت مايل يف �ل�صنو�ت 

�الأخرة �نقابا وحربا �أهلية ف�صا عن بروز �حلركات �ملتطرفة.
لاحتاد  تابعة  و�أخ���رى  فرن�صية  ق��و�ت  ن�صر  رغ��م  �الأف���ق،  يف  ع�صكرية  �أو  �صيا�صية  حلول  يوجد  وال 

�الإفريقي يف �لبلد �لو�قع يف غرب �إفريقيا.
وني�صان-�بريل  �آذ�ر-م��ار���ش  بن  �لباد  �صمال  �صقط  �أن  بعد  �ل�صيطرة  ال�صتعادة  �حلكومة  وتكافح 
2012 باأيدي جماعات �إرهابية تنتمي لتنظيم �لقاعدة مت ت�صتيتها بتدخل ع�صكري غربي يف كانون 

�لثاين-يناير 2013 مببادرة فرن�صية.

للتوقيع  مهما  �أ�صا�صا  وو�صعا  كثرة  جم��االت  يف 
نادرة  عامة  كلمة  يف  وق��ال  مرحلي«.  �تفاق  على 
ب�صاأن �حلرب �لتجارية �إن “ وقف ت�صعيد �حلرب 
�لتجارية يفيد �ل�صن و�لواليات �ملتحدة و�لعامل 
كله. �إنه ما يتمناه �ملنتجون و�مل�صتهلكون على حد 
�إىل  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  �ل�صن  وتو�صلت  �صو�ء«. 
�تفاق حمدود �الأ�صبوع �ملا�صي نحو �إنهاء �حلرب 
و�أثرت  �لعاملية  �الأ���ص��و�ق  �أقلقت  �ل��ت��ي  �لتجارية 
على �لنمو �لعاملي. ويعمل �جلانبان على �لتو�صل 

التفاق خطي.
من  �صتزيد  �ل�صن  �إن  �ل�صبت  �ل��ي��وم  ليو  وق���ال 

•• نانت�شانغ-رويرتز:

�إن  �أم�ش  �ل�صن  وزر�ء  رئي�ش  نائب  ليو هي  ق��ال 
ملعاجلة  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  م��ع  �صتعمل  �ل�����ص��ن 
�ملخاوف �الأ�صا�صية لكل من �لطرفن على �أ�صا�ش 
�مل��ت��ب��ادل و�إن وق���ف �حلرب  �مل�����ص��او�ة و�الح�����ر�م 

�لتجارية �صيكون �أمر طيبا للبلدين وللعامل.
وقال ليو وهو �أي�صا �ملفاو�ش �لرئي�صي يف �ملحادثات 
يف  �الف��ر����ص��ي  للو�قع  م��وؤمت��ر  خ��ال  �لتجارية 
مدينة نانت�صانغ عا�صمة �إقليم جيانغ�صي بجنوب 
تقدما كبر�  “ �جلانبن حققا  �إن  �ل�صن  �صرق 

�ال�صتثمار�ت يف �لتكنولوجيات �الأ�صا�صية للتعجيل 
�الأفاق  �إن  و�أ���ص��اف  �القت�صادية  �لهيكلة  ب��اإع��ادة 

�القت�صادية ماز�لت “ م�صرقة للغاية«.
�لتقلبات  ب�������ص���اأن  ب��ق��ل��ق  ن�����ص��ع��ر  ال   “ و�أ������ص�����اف 
�القت�صادية على �ملدى �لق�صر. لدينا كل �لثقة 
يف قدرتنا على تلبية �أهد�ف �القت�صاد �لكلي لهذ� 
�ل�صن  ب��ن  �ل��ع��اق��ات  �إن حت�صن  وق���ال  �ل��ع��ام«. 
و�ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة ي��ف��ي��د �ل���ع���امل. و�أ����ص���اف �أن 
“منو �لتعاون �القت�صادي و�لتجاري بن �ل�صن 
و��صتقر�ر  ب�����ص��ام  م��رت��ب��ط  �مل��ت��ح��دة  و�ل���والي���ات 

و�زدهار �لعامل كله«.

�ل�شني: تعمل مع �أمريكا ملعاجلة �ملخاوف 

�ملعار�شة �الإيطالية تقود مظاهرة مناه�شة للحكومة 
•• روما-وكاالت:

�الإيطالية  �ملعار�صة  زعيم  يقود 
�ليميني �ملت�صدد ماتيو �صالفيني، 
مناه�صة  ح����ا�����ص����دة  م����ظ����اه����رة 

للحكومة يف روما.
وجت����������ري �مل�����ظ�����اه�����رة �مل�������ص���م���اة 
�صاحة  يف  �الإيطايل”  “�لفخر 
�لتي كانت  �صان جيوفاين  بيات�صا 
�لتيار  بتجمعات  مرتبطة  ي��وم��اً 
�ل����ي���������ص����اري، وك�������ان زع����ي����م حزب 
عاماً(   46( �صالفيني  �ل��ر�ب��ط��ة 
“�أعتقد  �أم�ش �جلمعة:  قد �صرح 
�أن���ه ���ص��ي��ك��ون ل��دي��ن��ا غ���د�ً ه��ن��ا، ما 
�ألف   200 �إىل  �أل���ف   100 ب��ن 

�صخ�ش، ال �أعلم �إنني ال �أتكهن«.
وم������ن �مل���ت���وق���ع م�������ص���ارك���ة ح���زب 

�لو�صط  مين  �إيطاليا”  “فورز� 
�مل��ن��ت��م��ي �إل����ي����ه رئ���ي�������ش �ل�������وزر�ء 
برل�صكوين،  ���ص��ي��ل��ف��ي��و  �ل�����ص��اب��ق 
�إيطاليا”  “�أ�صقاء  ح��زب  وكذلك 
“كا�صا  وح���زب  �ملت�صدد  �ليميني 
�لفا�صين  ب��ن  �مل�صنف  باوند” 

�جلدد، يف �ملظاهرة.
كنائب  من�صبه  �صالفيني  وخ�صر 
للد�خلية  �لوزر�ء ووزير�ً  لرئي�ش 
�مل���ا����ص���ي،  �أغ�����������ص�����ط�����������ش)�آب(  يف 
ب��ع��دم��ا �أن���ه���ى حت��ال��ف��اً م���ع حزب 
ح��رك��ة خم�ش جن��وم ول��ك��ن حزب 
�لر�بطة ماز�ل مت�صدر �مل�صهد يف 
��صتطاعات �لر�أي، و�صكلت حركة 
خم�ش جنوم �ئتافاً حكومياً �آخر 
�حلزب  �صابقاً،  �ل��ل��دود  �لعدو  مع 
�لو�صط،  ي�����ص��ار  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي، 

�نتخابات  �إج���ر�ء  دون  للحيلولة 
يفوز  �أن  �مل��رج��ح  م��ن  ك��ان  مبكرة 

بها �صالفيني.
زعيم  ي��ن��ت��ق��د  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم����ن 
�ل���ي���وم،  �ل����ر�ب����ط����ة يف م���ظ���اه���رة 
وحركة  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي  �حل�����زب 
خ���م�������ش جن�����وم ب�����ص��ب��ب �ل����زي����ادة 
�لو�فدين  �ملهاجرين  يف  �الأخ��رة 
ب��ح��ر�ً و�ل�����ص��ر�ئ��ب �جل��دي��دة مبا 
 ،2020 مو�زنة  م�صودة  ذل��ك  يف 
���ص��ال��ف��ي��ن��ي يف زع���زع���ة  وي�����اأم�����ل 
��صتقر�ر �الئتاف �حلاكم �ملك���ون 
و�حلزب  جن��وم  خم�ش  حركة  من 
�لدميقر�طي من خال �لفوز يف 
�النتخابات �الإقليمية يف �أومربيا 
�الأول(  �أك��ت��وب��ر)ت�����ص��ري��ن   27 يف 

�جلاري. 
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�ل�صنو�ت �لقادمة؟
   - الإن��ه��اء �الأزم����ة يف ���ص��وري��ا -�لتي 
ناأمل �أن تكون �صريعة مع �نه ي�صعب 
عن�صر�  رو�صيا  -�أ�صبحت  بها  �لتنبوؤ 
�أ���ص��ا���ص��ي��ا ال مي��ك��ن �ل��ق��ف��ز ع��ل��ي��ه. لقد 
مت��وق��ع��ت ك��م��ح��ام وم��د�ف��ع ع��ن نظام 
�ل�صيا�صي  �حل��ل  يكون  بحيث  �الأ���ص��د، 
و�ل�صغط  رو�صيا،  مبو�فقة  م�صروًطا 
�ن متار�صه على حليفها،  �ل��ذي تريد 
عليها  �صتح�صل  �ل��ت��ي  و�ل�����ص��م��ان��ات 
ب�صاأن �أهد�فها يف �حلرب، مثل قاعدة 

طرطو�ش �لبحرية يف �صمال �لباد.
   وم����ع ذل�����ك، ال ي��ج��ب �مل��ب��ال��غ��ة يف 
�للعبة  يف  رو����ص���ي���ا  ق�������در�ت  ت���ق���دي���ر 
ذل��ك يف  ن��رى  �أن  �ل�����ص��وري��ة. وميكننا 
�صمال  يف  �الأك����ر�د  �صد  تركيا  ت��دخ��ل 
عالقة  نف�صها  رو���ص��ي��ا  جت��د  ���ص��وري��ا: 
جهة،  من  متناق�صن،  حتالفن  بن 
مع نظام �الأ�صد، �لذي بد�أ يقاتل �ىل 
جانب �الأكر�د، ومن ناحية �أخرى، مع 

�لرئي�ش �أردوغان �لذي �صن �حلرب.
عن اتالنتيكو اف ار

  *يتم، ب�صكل متز�يد، تقدمي رو�صيا 
�ال�صتقر�ر  رئي�صي يف حتقيق  كاعب 
يف �ل�����ص��رق �الأو����ص���ط. و�أ���ص��ب��ح بوتن 
�لتاأثر يف قر�ر�ت  �لقادر على  �لعقل 
�جل���ه���ات �ل��ف��اع��ل��ة �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة حول 
هذ�  نف�صر  ك��ي��ف  �ل�����ص��وري��ة.  �الأزم�����ة 
�ل��ن��ج��اح م��ن ج��ان��ب ب��ل��د ت��ع��درّ نفقاته 
�أو  �لناتو  لنفقات  قيا�صا  �لع�صكرية، 
ن�صبًيا،  �صعيفة  �مل��ت��ح��دة،  �ل���والي���ات 
وك���ان م��و���ص��ع �ن��ع��د�م ث��ق��ة ك��ب��ر من 
جانب �ملجتمع �لدويل طيلة �صنو�ت؟

�صوريا  �لع�صكري يف  �لتدخل    - منذ 
�صبتمرب 2015، حققت رو�صيا عودة 
�ال�صر�تيجية  �ل�����ص��اح��ة  ع��ل��ى  الف��ت��ة 
و�ل���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ة و�الق���ت�������ص���ادي���ة يف 
رئا�صة  م��ن  بطلب  �الأو���ص��ط.  �ل�صرق 
برية  ع�صكرية  وح��دة  ن�صرت  �الأ���ص��د، 
�صوريا  يف  و�صرب�نية  وجوية  وبحرية 
�ل���ق���و�ت �حلكومية  ل��دع��م  و�مل��ن��ط��ق��ة 
�صد  وكذلك  د�ع�ش  �صد  معاركها  يف 

�ملعار�صة. 
   ومت��ت��د ج����ذور ه���ذه �ل�����ص��ي��ا���ص��ة �ىل 

�حلقبة  وح��ت��ى  �ل�صوفياتية،  �ل��ف��رة 
�ل��ق��ي�����ص��ري��ة. �أع����اد ف��ادمي��ر بوتن 
قائما  ك���ان  �ل���ذي  �ل��ت��ح��ال��ف  تن�صيط 
�الأ�صد  �ل�صوفياتي وو�لد  بن �الحتاد 
�لع�صرين،  �لقرن  �صبعينات  �أو�ئ��ل  يف 
�صيا�صة  �أو���ص��ع  ن��ط��اق  على  و����ص��ت��اأن��ف 
دها،  حتالف رو�صيا يف �ملنطقة ... ومدرّ
فهو يتقا�صم بع�ش �الأهد�ف مع �إير�ن 

يف �صوريا و�لعر�ق.
   ومت��ك��ن��ت رو���ص��ي��ا ح��ت��ى م��ن حتقيق 
�ملنطقة،  يف  �أخ���رى  دول  م��ع  �لتقارب 
�إ�صر�ئيل.  م���ع  ق��وي��ة  ع���اق���ات  ول��ه��ا 
كما ت�صنرّى لها �القر�ب من خ�صمها 
�لناتو،  دع��ام��ة  �ل���رك���ي،  �ل��ت��اري��خ��ي 

�الأطل�صي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف  يف  ع�������ص���ًو� 
هو  �ملتحدة،  للواليات  حليفة  ولكنها 
نتيجة لعو�مل هيكلية د�خلية للباد 
ال عاقة لها تذكر بالتدخل �لرو�صي 
يف �صوريا عام 2015. �إن عودة رو�صيا 
�أحد  هي  �أو�صطي  �ل�صرق  �مل�صهد  �إىل 

�الأعر��ش بقدر ما هي �صبب.
�أوروب�����ا و�لواليات  �أ���ص��ب��ح��ت     *ه���ل 
�مل����ت����ح����دة جم�����ربت�����ن ع����ل����ى �مل�������رور 
وقف  لتنظيم  �ل��رو���ص��ي  �مل��م��ث��ل  ع��رب 
�ل�صورية  �حل������دود  ع��ل��ى  �ل��ت�����ص��ع��ي��د 
و�حل����ف����اظ ع��ل��ى �الن���ت�������ص���ار�ت �صد 
�أن ي��اأم��ا يف  �أو ه��ل ميكن  �الإره����اب؟ 
�أن ع��ود� جم��دد� العبن رئي�صين يف 

متكنت من ت�صكيل �صر�كات م�صتقرة، 
و�إي��ر�ن وم�صر، وبطبيعة  مع �ل�صن 
و�لهند،  وفيتنام  �جلز�ئر  مع  �حل��ال، 
�ل�صوفياتية  �حلقبة  منذ  ح��رف��اوؤه��ا 
يف جمال �لت�صلح. يف �ل�صرق �الأو�صط، 
�ل��ن��ات��و يف ح��ال��ة ت��وت��ر، ف��ق��د �قربت 
بطاريات  �صر�ء  رو�صيا حدرّ  تركيا من 
��ش 400 �مل�صادة للطائر�ت، لكن هل 

تاأثر رو�صيا �صبب �أم نتيجة؟
   دخل �لنظام �لركي يف حالة توتر 
م���ع �الحت������اد �الأوروب���������ي و�ل����والي����ات 
قبل  منذ فرة طويلة، حتى  �ملتحدة 
وباملثل،   .2015 ع��ام  �ل��ت��ق��ارب  ب��دء 
�ل��ت��ق��ارب م��ع �إ���ص��ر�ئ��ي��ل، �ل��ت��ي لي�صت 

�الأ�صلحة  �إىل معر�ش  �ىل حد دعوته 
رو�صيا  ت�صكل  ال  و�ل��ي��وم،      .2019
ولكنها  مب���ف���رده���ا،  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����ص��ر 
عادت مرة �أخرى �ىل نادي �لاعبن 
�لتي  �ل��ك��ربى  �للعبة  يف  �لرئي�صين 

جتري ف�صولها هناك.
�إن نفوذ رو�صيا  �ل��ق��ول     *ه��ل ميكن 
ا  �أي�صً ي��رت��ب��ط  �الأو����ص���ط  �ل�����ص��رق  يف 
جانب  م�����ن  �ل�������ص���ي���ئ���ة  ب�����ال�����ق�����ر�ر�ت 
م�صوؤولية  ه��ي  م��ا  �ل��غ��رب��ي��ة؟  �ل����دول 
�لو�صع  ه��ذ�  يف  �المريكية  �حلكومة 

�جليو�صيا�صي �جلديد؟
�إىل  �ل�صريعة  ع���ودة رو���ص��ي��ا  ت��ع��ود   -  
�ملنطقة،  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  ويف  ���ص��وري��ا 

�لفعل  بر�جع  �ل�صائد  �النطباع  �إىل 
�الأم���ري���ك���ي يف �مل��ن��ط��ق��ة -����ص���و�ء كان 
رئا�صة  وك��ان��ت  م��ت�����ص��ور�ً.  �أم  حقيقياً 
مبثابة  ت����ر�م����ب،  ورئ���ا����ص���ة  �أوب�����ام�����ا 
�ن�������ص���ح���اب ل����ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة بعد 
بالتدخل  متيزت  �الأل��ف��ن  يف  ع�صرية 

�الأمريكي يف �لعر�ق. 
�ل���رئ���ي�������ص���ن هي  �أول������وي������ة  ك����ان����ت     
�الن�����ص��ح��اب م��ن �ل���ع���ر�ق، و�حل���د من 
توزيعها  الإع�����ادة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �مل�����و�رد 
ل�صالح “�النعطاف” نحو �آ�صيا، ون�صر 
�الأمريكي،  �ل��ع��ام  �ل����ر�أي  ل���دى  ف��ك��رة 
ي�صكل  ال  �الأو�صط  �ل�صرق  �أن  مفادها 
للواليات  حيوية  م�صلحة  بال�صرورة 

الحظو�  �مل��ث��ال،  �صبيل  على  �مل��ت��ح��دة. 
�لفل�صطيني  بال�صر�ع  �الهتمام  قلرّة 
حول  �ل�صكوك  و�ل��ق��اء  �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي، 
ل��ان��خ��ر�ط يف �حلرب  ����ص��ت��ع��د�ده��م 
رو�صيا  ����ص��ت��خ��دم��ت  ل��ق��د  �ل�����ص��وري��ة. 
�لفر�غ �لن�صبي �لذي خلفته �لواليات 

�ملتحدة يف �ملنطقة.
   *ه���ل مي��ك��ن ل��ل��ت��دخ��ل �ل��رو���ص��ي يف 
�الأو�صط  �ل�صرق  يف  ون��ف��وذه��ا  �صوريا 
�أن ي�صمح لها بك�صر عزلتها؟ و�إىل �أي 
�لتدخل  ه��ذ�  �أن ي�صعف  م��دى ميكن 

م �لناتو؟ ويق�صرّ
�جلهة  على  رو�صيا  عزلة  تقت�صر   -   
�ل���غ���رب���ي���ة، ف��ف��ي �ل�������ص���رق و�جل���ن���وب، 

تقت�صر عزلة رو�صيا على اجلهة الغربية، ففي ال�صرق واجلنوب، متكنت من ت�صكيل �صراكات م�صتقرة

•• الفجر – خرية ال�شيباين

حتقيق  يف  رئي�صيًا  العبًا  رو�صيا  اأ�صبحت     
ولعـــب  االأو�ـــصـــط،  الــ�ــصــرق  يف  اال�ــصــتــقــرار 
القرارات  ا دوًرا مهًما يف  اأي�صً فالدميري بوتني 
خل�ض  ما  هذا  ال�صورية،  باالأزمـــة  املتعلقة 

اليه �صرييل بريت، يف حوار مع موقع اأتلنتيكو 
اف ار. 

   و�صرييل بريت، خريج مدر�صة املعلمني العليا، 
ومعهد العلوم ال�صيا�صية يف باري�ض، واملدر�صة 
معهد  يف  ال�صابق  واملــدقــق  ــــالإدارة،  ل العليا 
م�صوؤول  هو  الوطني،  للدفاع  العليا  الدرا�صات 

يف  التدري�ض  بعد  واأكــادميــي.  امل�صتوى  رفيع 
نيويورك،  وجامعة  العليا،  املعلمني  مدر�صة 
يدّر�ض  البوليتكنيك،  ويف  مو�صكو،  وجامعة 
انه  كما  ال�صيا�صية.  العلوم  جامعة  يف  حالًيا 
مدونة  بارمنتييه،  فــلــوران  مبعية  موؤ�ص�ض، 

اأورا�صيا برو�صبكتيف.

بوتن على كر�صين.. تركيا و�صوريا

�لقو�ت �لركية باجتاه �حلدود �ل�صورية

بوتن... قنا�ش �لفر�ش

حتالفات مع �ال�صد�د

رو�صيا العب رئي�صي يف �طفاء �حلريق �ل�صوري

من اأنف الواليات املتحدة وحليتها:

هكذ� متكن بوتني من �ختطاف �ل�شرق �الأو�شط ...!
ال يجب املبالغة يف تقدير قدرات رو�صيا يف اللعبة ال�صورية

الإنهاء �الأزمة يف �شوريا، �أ�شبحت رو�شيا عن�شر� �أ�شا�شيا ال ميكن �لقفز عليه ��شتخدمت رو�شيا �لفر�غ �لن�شبي �لذي خّلفته �لواليات �ملتحدة يف �ملنطقة ••

�أملانيا تخ�شى �كتو�ءها بالنز�ع �لرتكي �لكردي 
مي�صي حم��م��د ي��وم��ه يف �مل��رك��ز �ل��ث��ق��ايف �ل��ك��ردي يف ن��وك��ول��ن، �ح���د �الحياء 
�ل�صعبية يف برلن، حيث ي�صاهد قناة تلفزيون كردية تبث لقطات عن تقدم 
�لقو�ت �لركية يف �صمال �صوريا حيث تعي�ش ثاث من �صقيقاته قال �نه مل 
يتلق منهن �ي �ت�صال منذ �أ�صبوع. ويف �ملقر، يتم �صحن �أجهزة �ت�صال ال�صلكي 
�صيتم ��صتخد�مها �ل�صبت من قبل �جلالية �لكردية يف يوم �لتعبئة. من جهته، 
�إىل برلن يف عام  ك��ردي )23 عاما( و�صل  يقول حممد خليل، وه��و طالب 
�لوقت  يف  لنا  تبقى  م��ا  ك��ل  ه��و  “�لتظاهر  �إن  �لبلقان  ط��ري��ق  ع��رب   2015
وم�صاء �الثنن يف هرن، يف غرب �لباد، ولدى مرور متظاهرين  �حلايل”. 
ب��ادرة تعني �النتماء للقومين  يف  “حتية �لذئب”،  �أت��ر�ك  �أدى  من �الأك��ر�د، 

�ليمينين �ملتطرفن �لتي يعتربها خ�صومهم ��صتفز�ز�.
و�صرعان ما �ندلع �صجار ��صيب خاله خم�صة ��صخا�ش بجروح طفيفة.

ي�صار �ىل �ن هذه �الإمياءة �لتي حتاكي ر�أ�ش �لذئب، تت�صاهل حيالها �ل�صلطات 

••  برلني-اأ ف ب:

وتبادل  بال�صكاكن  هجمات  �إىل  �لتجارية  للمحات  تخريب  عمليات  م��ن 
لل�صتائم، تخ�صى �ملانيا حيث تعي�ش �أكرب جاليتن من �ل�صتات �لركي و�لكردي 

من �نتقال �لنز�ع يف ِ�صمال �صرق �صوريا �إىل �أر��صيها.
على  عاما،   76 �لعمر  من  �لبالغ  �ل�صوري  �ل��ك��ردي  زي��دي��ك،  حممد  يو�ظب 
�صر�ء �خلبز و�حللويات من جاره �لركي يف برلن يوميا، لكنه يدرك �أن من 
�الأف�صل عدم �خلو�ش يف �الحاديث �ل�صيا�صية. ومن �ملتوقع و�صول ما ال يقل 
عن 14 �لف متظاهر موؤيد لاأكر�د بعد �لظهر �ىل كولونيا، �صمن يوم من 
�لتعبئة يف عدة مدن �أوروبية. يف حن تعرب �ل�صرطة عن خ�صيتها من وقوع 
�عمال عنف. يقول زيديك، وهو مهند�ش متقاعد “�أعرف �أنه مع هذ� �لرئي�ش 

)�أردوغان(، �صيحكم عليك بال�صجن �ذ� تفوهت ب�صيء ال يحظى باعجابه«.

يف �أملانيا لكنها حمظورة يف �لنم�صا منذ عام 2018. ويف برلن يف �ليوم ذ�ته، 
تعر�ش �صاب يرتدي �صرة مطرزة بالعلم �لركي لهجوم بال�صكن من قبل 
جمموعة من 15 �صخ�صا. وغالبا ما تاقي �الو�صاع يف تركيا، من حماولة 
�النقاب �صد �لرئي�ش رجب طيب �أردوغان �إىل �لهجمات �صد �الأكر�د، ��صد�ء 
يف �أملانيا حيث يعي�ش نحو ثاثة ماين تركي �أو كردي. يقول خبر �ل�صوؤون 

�لركية بور�ك كوبور لقناة زي دي �ف “جنل�ش على برميل من �لبارود«.
وي�صيف “ال ميكن �عتبار �النفعاالت هنا بعيد� عما يجري يف تركيا، وهو ما 
ينعك�ش يف �أملانيا«. ويظهر جزء كبر من �الأتر�ك يف �أملانيا تعاطفا مع �لنظام يف 
�أنقرة. تقول مياهارت ياو��ش، �ملوظفة يف مدر�صة لتعليم قيادة �ل�صيار�ت يف 
برلن، “نر�صل جنودنا لتحرير �الأطفال و�الأ�صر �ل�صورية” من قب�صة “حزب 
�لعمال �لكرد�صتاين �الإرهابي«. وتابعت “نحن �الأتر�ك و�الأكر�د نعي�ش ونعمل 
و�أحيانا نتزوج هناك �و كما هي �حلال يف �أملانيا«. وت�صيف “زميلي هناك كردي 

وال ��صعر بال�صيق حيال ذلك، لكن حزب �لعمال �لكرد�صتاين �صيء �آخر«.
وقد و�صل �لتوتر �ىل ماعب كرة �لقدم حيث قلد خم�صة العبن من �لفرق 
ت�صجيل  بعد  ع�صكرية  حتية  وق��دم��و�  �الأت���ر�ك  �لاعبن  �الأملانية  �الإقليمية 
يتهمون  �الأمل���ان  �الأك����ر�د  لكن  لعقوبات.  �ل��ب��ادرة خا�صعة  ه��ذه  �ن  �ال  ه��دف. 
�صبكة �مل�صاجد �لتي متولها �أنقرة بت�صجيع �لكر�هية �صد �الأكر�د على هام�ش 
�ت�صال  يف  تنفي  �لقوية  �لركية  �لدينية  �ل�صبكة  ه��ذه  �أن  �ن  �ال  �ل�صلو�ت. 
حلملة يف هذ�  “�لتخطيط باأي �صكل من �الأ�صكال”  مع وكالة فر�ن�ش بر�ش 
�الجتاه. ويعرب �صيزيل ويد�ت )43 عاما( مدير مكتب �صفريات �إىل تركيا يف 

برلن عن �المل يف حل �لنز�ع يف �صمال �صوريا قريبا.
�أ�صدقائي  �م��ا  �لعام،  م��رة و�ح��دة يف  �لباد  �إىل  “�أعود  �ل�صدد  ه��ذ�  وق��ال يف 
�الأكر�د فا يعودون بالوترة ذ�تها. نحن هنا يف حال جيدة. فليجل�صو� على 

طاولة و�حدة ليجدو� حا ويركونا وحدنا نعي�ش بهدوء يف �أملانيا«.

الجئون قا�شرون يعانون يف �ليونان  طالب كوريون يقتحمون منزل �ل�شفري �الأمريكي 
•• �شول-رويرتز:

من  �لعديد  ت�صلق  بعد  طالبا   19 �جلنوبية  ك��وري��ا  يف  �ل�صرطة  �عتقلت 
�لطاب �جلدر�ن ودخول فناء منزل �ل�صفر �الأمريكي يف �صول �حتجاجا 
على وجود �لقو�ت �الأمريكية يف �لباد. وت�صف هذه �ملجموعة نف�صها باأنها 
على  ح�صابها  على  ���ص��ور�  وو�صعت  �لتقدمين  �جلامعات  ط��اب  �ئ��ت��اف 
في�صبوك ظهر فيها �لعديد من �أع�صائها يت�صلقون جد�ر� حميطا مبنزل 
�ل�صفر هاري هاري�ش با�صتخد�م �صامل. ويف مقطع م�صور منف�صل بث على 

•• اأثينا-اأ ف ب:

يف خميم موريا يف جزيرة لي�صبو�ش �ليونانية �لتي �أ�صبحت �لبو�بة �الأوىل 
�صليماين  �هلل  ع��زة  �الأف��غ��اين  �لفتى  يعي�ش  �أوروب���ا،  �إىل  �ملهاجرين  لدخول 
م�صره  ليو�جه  ترك  بعدما  �صهرين،  منذ  بائ�صة  �صروط  يف  عاما(   16(
�إير�ن حيث  �أنه قا�صر. يقول �ملر�هق �لذي قام بالرحلة مبفرده من  رغم 
“�أنام على بطانية، ال خيمة لدي مع �ق��ر�ب ف�صل  ما تز�ل عائلته تقيم 
�ل�صتاء«. وي�صيف “يف �لليل، تبد�أ �مل�صاجر�ت يف كثر من �الأحيان. وللذهاب 

ما يبدو من د�خل �ملجمع �تهمو� �لواليات �ملتحدة باملطالبة بزيادة 500 
�جلنوبية  كوريا  يف  جندي   28500 بنحو  �الحتفاظ  تكاليف  يف  �ملئة  يف 
ورفعو� الفتة كتب عليها” �ترك هذه �الأر�ش هاري�ش«. وهتف �لطاب “ 
�لقو�ت  ال نريد  و”  “�رحلو�”  “و  �لد�خلية  �صوؤوننا  �لتدخل يف  كفو� عن 
�الأمريكية” قبل �أن تقوم �ل�صرطة باإخر�جهم من مقر �صكن �ل�صفر. وقال 
�ليوم  بيان  يف  �صول  يف  �الأمريكية  �ل�صفارة  با�صم  �ملتحدث  كوليمان  وليام 
�ل�صبت �إن ما يقرب من 20 كوريا دخلو� ب�صكل غر قانوين �ملجمع �ل�صكني 

�لر�صمي لل�صفر �الأمريكي وحاولو� دخول �ملنزل نف�صه بالقوة.

�إىل �حلمام و�ال�صتحمام �و تناول وجبة، يتعن علي �النتظار عدة �صاعات«.
يف  “ب”  �لق�صم  يف  �صرير�  �هلل  ع��زة  ل��دى  يكون  �أن  يجب  قا�صر�،  ب�صفته 
�إ�صر�ف موظفن خمت�صن. لكن  �لفتيان حتت  ��صتيعاب  موريا حيث يتم 
ال يوجد �صوى 160 مكانا فقط الأكر من 500 مر�هق دون عائات يف 
للغاية  �ل�صعب  “من  متنهد�ً  �صليماين  وتابع  �ليوني�صيف.  بح�صب  موريا، 
�لقيام بهذه �لرحلة وحيد�. يف تركيا، تعر�صت لل�صرب عدة مر�ت من قبل 
رجال �ل�صرطة. مل يكن لديرّ �ملال د�ئما ل�صر�ء �لطعام و�الآن يجب �ن �و�جه 

هذه �لظروف �ل�صعبة و�النتظار«.
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املال والأعمال
% ل�صركة اأكوا باور %من امل�صروع موزعة بني موؤ�ص�صة اأبوظبي للطاقة و�صركة مبادلة لال�صتثمار و40   60

�إجناز �شفقة متويل م�شروع �إن�شاء �أكرب حمطة لتحلية �ملياه يف �لعامل باأبوظبي 
ومت تقدير �لتكلفة �الإجمالية الإن�صاء �ملحطة ب�� 3.19 مليار درهم حيث �صيتم 
تاأمن مبلغ 2.71 مليار درهم من خال قر�ش قابل الإعادة �لتمويل خال 
للمحطة،  �لتجاري  �لت�صغيل  �أعمال  �لبدء يف  تاريخ  �الأوىل من  �صنو�ت   3 �ل� 
و�صيتم  و�ل��ت��ج��اري،  �الإ�صامي  �لتمويل  مز�يا  على  �لقر�ش  هيكل  وي�صتمل 
تاأمن �ملبالغ �ملتبقية من �لتدفقات �لنقدية �لت�صغيلية من خال �مل�صاهمن 
يف �مل�صروع. ومت تاأمن مبلغ �لقر�ش عن طريق جمموعة من �لبنوك �لوطنية 
و”بنك  و”ناتيك�صي�ش”،  �لوطني”،  دبي  �الإم��ار�ت  “بنك  و�صملت:  و�لعاملية، 
قال  و  نورين�صكن«.  و”بنك  بوبيان”،  و”بنك  �صيمنز”،  و”بنك  ميزوهو”، 
ياأتي   : �الإم��ار�ت  �صركة مياه وكهرباء  �لتنفيذي يف  �لرئي�ش  �آل علي،  عثمان 

•• اأبوظبي-وام: 

�أبوظبي  ملوؤ�ص�صة  �لتابعة  �الإمار�ت”،  وكهرباء  مياه  “�صركة  من  ك��لٌّ  �أعلنت 
�ل�صعودية �لر�ئدة عاملياً يف قطاعي حتلية �ملياه  للطاقة و�صركة “�أكو� باور”، 
و�إنتاج �لطاقة �لكهربائية، عن �إجناز �صفقة متويل م�صروع �إن�صاء �أكرب حمطة 
للماء  �لطويلة  جممع  يف  �لعك�صي  �لتنا�صح  بتقنية  �لعامل  يف  �ملياه  لتحلية 
خال  بنائها  �أعمال  تكتمل  �ن  �ملتوقع  من  و�لتي  �أبوظبي،  باإمارة  و�لكهرباء 
عام 2022. وتتوزع ملكية هذه �ملحطة بن كٍل من موؤ�ص�صة �أبوظبي للطاقة 

و�صركة مبادلة لا�صتثمار بن�صبة %60، و”�أكو� باور” بن�صبة 40%.

يوؤكد  قال حممد عبد �هلل �أبو نيان رئي�ش جمل�ش �إد�رة �صركة “�أكو� باور”: 
جناح �إمتام �الإغاق �ملايل الأكرب م�صروع حتلية مياه بتقنية �لتنا�صح �لعك�صي 
�لتي  �ملوثوقية  وحجم  باور”،  “�أكو�  �صركة  بها  تتمتع  �لتي  �ملكانة  �لعامل  يف 
 /IWP/ �مل�صتقل  �ملُنِتج  لربنامج  و�لعاملية  �ملحلية  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  توليها 
�لذي �أطلقته �صركة مياه وكهرباء �الإمار�ت بهدف رفع كفاءة منظومة قطاع 
و�أ�صار �إىل قدرة �صركة “�أكو� باور” على تنفيذ هذ� �مل�صروع  �ملياه يف �لدولة”. 
�ملياه بدولة  �لهام و�لذي �صيحقق نقلة نوعية يف قطاع حتلية  �ال�صر�تيجي 
و�القت�صادية،  �الإنتاجية  و�صعة  �لكفاءة  حيث  من  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 

ف�صًا عن �إ�صهامه يف تعزيز جهود �لتنمية �مل�صتد�مة و�حلفاظ على �لبيئة. 

هذ� �مل�صروع �ال�صر�تيجي �جلديد جت�صيد�ً لروؤي��ة �لدولة ب�صاأن تطوير قطاع 
�مل�صروع  �الأمثل للمو�رد، حيث �صيوفر هذ�  مياه وكهرباء ي�صمن �ال�صتغال 
ة ب�صكل م�صتد�م، كما يهدف لتاأمي��ن �لطلب على �ملياه  عند �إكماله �ملياه �ملحااَّ
�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  مب��ادر�ت حكوم��ة  ودع��م  �أبوظب��ي  �إم��ارة  ف��ي 
�لكفاءة  ذ�ت  �مل��ي��اه  حتلية  يف  �لعك�صي  �لتنا�صح  تقنية  ��صتخد�م  خ��ال  م��ن 
حيث  م��ن  خا�صة  �أهمية  يكت�صب  �مل�����ص��روع  ه��ذ�  متويل  �إن  و�أ���ص��اف  �لعالية. 
مطابقة هيكله �ملايل ملعاير �جلودة �لعاملية، �الأمر �لذي �صيفتح �آفاقاً جديدة 
ملزيد من �مل�صاريع �مل�صتقبلية، �لتي �صت�صاهم بدورها يف تعزيز فعالية وكفاءة 
�ملتحدة. ومن جانبه  �لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة  و�لكهرباء يف  �ملياه  �إنتاج  قطاع 

يعقد دورته اخلام�صة يف 11 و12 نوفمرب املقبل

»�ل�شارقة لال�شتثمار �الأجنبي �ملبا�شر« من�شة �إقليمية للنمو �مل�شتد�م وعنو�ن عاملي لال�شتثمار �مل�شوؤول

�ل�شيادون يف �شعم ي�شطادون �شمك �خلباط بكميات كبرية   
�لطعام كوجبة غذ�ئية �صهية ت�صمى ) �ملكبو�ش ( . وينتظر �ل�صيادون يف �مارة ر�أ�ش 
�أ�صماك �خلباط باهتمام متز�يد لكونه  يتيح لهم فر�صة حتقيق  �خليمة  مو�صم 
�نتاج �صمكي �صخم وتاليا عائد مادي يغطي بع�ش متطلبات مهنة �ل�صيد لذ� فهم  
منذ وقت يكونون على �أهبة �جلاهزية و�لتاأهب ال�صطياد 
�أ�صماك �خلباط  لدى و�صولها �ملناطق �ل�صاحلية بح�صب 

ما يذكر �ل�صيادون �أنف�صهم  .
�أ�صماك �خلباط  تتم باحدى �لطريقتن  وعملية �صيد 
�صاة  بعد  من  ممار�صتها  تبد�أ  �لتي  )�ل�صغوة(   : هما 
يبحر   : �لتايل  بال�صكل  وجت��ري  �لع�صاء   وحتى  �ملغرب 
طر�د�ن متجاور�ن وعلى ظهر كل منهما  جمموعة  من 
�الم�����ص��اك بطريف  ت��ك��ون مهمتهم  �ل��ذي��ن  �ل�صيد  ع��م��ال 
�الألياخ ) �ل�صباك ( �ملمدودة بن �لطر�دين وحن �متاء  
�الألياخ بال�صيد يقوم �لعمال ب�صحبها من �لطرفن على 
�صكل ح�صار تام مينع �الأ�صماك من �الفات و�لعودة �ىل 
�ملياه ويف نهاية مر�حل عملية �ل�صيد بال�صغوة يتم �فر�غ 
�ل�صاطيء حيث يوزع جزء من  تاأتي به �الألياخ على   ما 
�النتاج على �جلر�ن و�الأ�صر �ملحتاجة و�لفقرة و�أي�صا 
على �الأ�صخا�ش �لذين يجيئون �ىل �ل�صاطيء لي�صهدو� 
�خلباط   �أ�صماك  من  �ملتبقي  ينقل  بينما  �ل�صيد  عملية 
�ل�صنارة ( �ملربوطة  �أم��ا طريقة �ل�صيد �الأخ��رى فهي  بو��صطة )    . �ىل �الأ�صو�ق 
�الأ�صماك   �ىل �خليط  وحتوي طعما عبارة عن �صمكة �صغرة غر نافقة جلذب 
�ل�صنارة خلف �لطر�د �لذي  �لكبرة و�صمن خطة �ل�صيد هذه  يتم �صحب خيط 
وتنتهي  �لطر�د  د�خ��ل  بو�صعها  �لعامل  يقوم  �ل�صمكة   �صيد  و�أث��ن��اء  ببطء  ي�صر 
.  ويحكي �ل�صياد علي  �ل�صاطيء  بجمع كمية كبرة   رحلة �ل�صيد �لقريبة من 
�أ�صماك  �صكلت  �أك��ر من ثاثن عاما  قبل  �أي  بعيد  :” منذ زمن  قائا  �ل�صحي 
�خلباط  مورد� �قت�صاديا مهما الأهل �لديرة �لذين يقومون مبلح �النتاج �ل�صمكي 

وت�صديره �ىل �لدول �خلليجية �ملجاورة وخا�صة دولة �لكويت �ل�صقيقة .

••راأ�س اخليمة – �شليمان املاحي 

ملهنتهم  مهما  �إجن��از�  �ملا�صين  �ليومن  يف  �صعم  منطقة  �صيادي  من  نفر  حقق  
ب�صيدهم  كميات كبرة  من نوع �صمك �خلباط  �ملرغوب 
����ص��ت��ه��اك��ي��ا يف �مل��ج��ت��م��ع ح��ي��ث ت��ق��در �ل��ك��م��ي��ة �ل��ت��ي مت 
��صطيادها وجلبها للبيع  يف �صوق �ملعري�ش  باأكر من 

10 �آالف �صمكة .
�لثمن  �لغالية  �مل��ه��اج��رة  �الأ���ص��م��اك  وي��ع��د �خل��ب��اط م��ن 
�صوقيا ففي مو��صم �ل�صيد غر �حلالية �أي عندما يكون 
�ملعرو�ش منها بكميات قليلة تكون �أ�صعار �صر�ئه مرتفعة 
جد� �ن مل تكن باهظة  فعلى �صبيل �ملثال بح�صب حجم 
 200 �إىل   160 منه  �ل��و�ح��دة  �صعر  ي���ر�وح  �ل�صمكة 

درهم .
لكن يف مثل هذه �الأوق��ات �حلالية حيث تكون �الأحو�ل  
مهنة  يف  للعاملن  ومهياأة  �ل���ربودة  �ىل  مائلة  �ملناخية 
�نتاج و�ف��ر من  �ل�صيد يف منطقة �صعم وغرها  جللب 
�أ���ص��م��اك �خل��ب��اط  مت��ام��ا كما ح��دث يف �ليومن  �صنف 
�ملا�صين �صهد �صوق �ملعري�ش وفرة يف �ملعرو�ش للبيع 
ب�صورة  �خل��ب��اط  ���ص��ر�ء  �أ���ص��ع��ار  �نخفا�ش  يف  �صاهم  مم��ا 

مثرة �ذ تر�وح �صعر �ل�صمكة �لو�حدة منه بن 50 و60 درهم بح�صب ما يقول 
�أحد �ل�صيادين وهو �ل�صيء �لذي  فتح �صهية �مل�صتهلكن للتكالب على �صر�ء ح�صة 

��صتهاكية �أكرب من �ملعتاد  .
ويقول  �أبو ر��صد وهو �أحد قد�مى �ل�صيادين :” يف مثل هذ� �لوقت من كل عام 
حيث تنخف�ش درجات حر�رة �لطق�ش تغادر �أ�صماك �خلباط  �أعماق �لبحار باأعد�د 
�صخمة متجهة نحو �ل�صو�طيء حيث �ملياه �ل�صحلة �لد�فئة وتوفر �أ�صماك �لعومة 
�لتي تعد �لغذ�ء �ملهم الأ�صماك �خلباط  . وي�صيف :” �أما بالن�صبة لاأ�صر �ملو�طنة 
طو�لة  على  د�ئمة  ب�صورة  وج��وده  من  ي�صتمدها  �أهمية  �خلباط  �صمك  يكت�صب 

جمهزة  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  م���ك���ات���ب  ت�����ص��م��ل 
ومكيفة، وم�صتودعات باأحجام خمتلفة 
لاإيجار  و�أر����ش  ملحقة،  مكاتب  مع 

تتاءم مع متطلبات �مل�صتثمرين.
�الأخرى  و�مل��ز�ي��ا  �حل��و�ف��ز  ت�صمل  كما 
�ملنطقة  ت����وف����ره����ا  �ل����ت����ي  �الأخ����������رى 
للم�صتثمرين �مللكية �لكاملة لاعمال 
�ملال  ر�أ�����ش  و�إع�����ادة   ،100% بن�صبة 
و�إعفاء   ،100% بن�صبة  و�الأرب�������اح 
�ل�صركات  ع��ل��ى  �ل��دخ��ل  م��ن ���ص��ر�ئ��ب 
و�الأفر�د بن�صبة %100، و�إعفاء من 
و�لو�رد�ت  �ل�صادر�ت  على  �ل�صر�ئب 
%100، وخدمات على مد�ر  بن�صبة 
�ل�����ص��اع��ة ك��ام��ل �أي����ام �الأ���ص��ب��وع وطيلة 
�لعام، وكافة �لر�خي�ش يتم �إ�صد�رها 
خال يوم و�حد، وخط �صاخن ي�صمن 
و�لتجهيز�ت  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ي��د  ت��وف��ر 
ب�صكل فوري، و�إجناز عمليات �ل�صحن 
فوري،  ب�صكل  �جلمركي  و�لتخلي�ش 
وخ��دم��ات �الأم���ن و�ل��ط��و�رئ متوفرة 
ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ص��اع��ة، وت��وف��ر م�صاكن 

�لعمال �صمن �ملنطقة �حلرة.

�خلدمات �ملتاحة الأع�صائها.
�ل�صارقة  ملطار  �حل��رة  �ملنطقة  وتوفر 
�ل��������دويل م����ز�ي����ا ت��ن��اف�����ص��ي��ة ع���دي���دة 
ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن ف��ي��ه��ا وخ�����ص��و���ص��اً يف 
و�ل�صناعية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�ملز�يا  ه��ذه  ت�صمل  حيث  و�خل��دم��ي��ة، 
ت�صهيات جمركية يف تنقل �لب�صائع، 
وبنية حتتية متطورة ومر�فق حديثة 

م���دي���ر ه��ي��ئ��ة �مل��ن��ط��ق��ة �حل�����رة ملطار 
�ملن�صة  �إط����اق  �أن  �ل����دويل  �ل�����ص��ارق��ة 
�لر�صوم  لت�صديد  �جل���دي���دة  �ل��ذك��ي��ة 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  م��ع  �ن�صجاماً  ي��اأت��ي 
�لعاملية  �مل��م��ار���ص��ات  �أف�����ص��ل  لتطبيق 
�صت�صاهم  حيث  �ملتعاملن،  خدمة  يف 
ه����ذه �مل��ن�����ص��ة يف ت��ب�����ص��ي��ط �إج�������ر�ء�ت 
وق��ت��ه��ا وتوفر  وخ��ف�����ش  �مل���ع���ام���ات 
خيار�ت متنوعة لت�صديد �لر�صوم �أمام 
�لعماء مبا ين�صجم مع �خلطط �لتي 
لت�صريع  �ل��ذك��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  و�صعتها 
�إجناز �ملعامات بطريقة ذكية و�آمنة.

و�أ�صاف �ملزروعي �ن تطوير �خلدمات 
ي����ت����ج����ز�أ من  ال  ج�������زء  وحت�������ص���ي���ن���ه���ا 
����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة ه��ي��ئ��ة �مل��ن��ط��ق��ة �حلرة 
ملطار �ل�صارقة �لدويل، �مللتزمة باإ�صعاد 
معترب�ً  ر�صاهم،  وحتقيق  �ملتعاملن 
�أن �ال�صتثمار يف �خلدمات �لذكية هو 
�أحد �ملجاالت �لتي تركز عليها �ملنطقة 
�حلرة ملطار �ل�صارقة �لدويل من �أجل 
وتعزيز  ع��م��ائ��ه��ا،  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
مكانتها كمنطقة حرة ر�ئدة يف جمال 

••ال�شارقة -الفجر:

�ل�صارقة  ملطار  �حل��رة  �ملنطقة  �أعلنت 
�لدويل عن تعزيز خيار�ت دفع ر�صوم 
بعد  ملتعامليها  �ملنطقة  يف  �ملعامات 
�إط��اق��ه��ا �أم�������ش م��ن�����ص��ة ذك��ي��ة لدفع 
يف  �لدفع  �لر�صوم عن طريق خا�صية 
 Apple هو�تفهم �لذكية “�أبل باي
Pay«، وذلك يف �إطار جهودها الإثر�ء 
جتربة متعامليها وتب�صيط �الإجر�ء�ت 
وت�����ص��ري��ع��ه��ا مب���ا ي��ن�����ص��ج��م م���ع توجه 

�حلكومة �لذكية. 
�ملنطقة �حلرة  ع��م��اء  ب��اإم��ك��ان  وب���ات 
هذه  ��صتخد�م  �لدويل  �ل�صارقة  ملطار 
�لر�صوم  دف���ع  �خل��ا���ص��ي��ة �جل��دي��دة يف 
�لذكية  هو�تفهم  مت��ري��ر  ط��ري��ق  ع��ن 
ع��ل��ى �أج���ه���زة �ل���دف���ع �الإل����ك����روين يف 
مر�كز خدمة �ملنطقة، حيث �صت�صاف 
�لو�صائل  �إىل  �جل��دي��دة  �خلدمة  ه��ذه 
�لر�صوم  لت�صديد  �الأخ��رى  �لتقليدية 

�ملتاحة �أمام �الأع�صاء.
�ملزروعي،  �صامل  �صعود  �صعادة  و�أ���ص��ار 

�ل����ذي يخو�صه  �مل��ف��ت��وح  ل��ل��ح��و�ر 
�لتي  �مل��ح��اور  �أن  �إال  �مل�����ص��ارك��ون، 
لت�صكل  ب��ع��ن��اي��ة  �خ��ت��ي��اره��ا  ي��ت��م 
ع����ن����و�ن����اً ل����ل����ح����و�ر ����ص���اه���م���ت يف 
بتو�صيات  �مل���ن���ت���دى  ي���خ���رج  �أن 
ك��ل دورة،  م��ف��ي��دة وم�����ص��وؤول��ة يف 
�الأقطاب  بن  �لتو�فق  �أن  ويوؤكد 
�ال�صتثمار  دور  حول  �القت�صادية 
يف حتقيق �لتنمية و�ال�صتقر�ر يف 

�زدياد م�صتمر. 

ربط اال�صتثمار بالتنمية
وح��ظ��ي��ت �ل�������دورة �ل���ر�ب���ع���ة من 
لا�صتثمار  �ل�������ص���ارق���ة  م��ن��ت��دى 
�الأج��ن��ب��ي �مل��ب��ا���ص��ر، �ل��ت��ي نظمت 
يومي 10 و11 دي�صمرب 2018، 
كبرين،  ودويل  �إقليمي  باهتمام 
�ملو�صوعات  �أهمية  من  �نطاقاً 
�لبعد  ر���ص��د  رك��ز عليها يف  �ل��ت��ي 
ل��ا���ص��ت��ث��م��ار�ت وو�صع  �ل��ت��ن��م��وي 
م�صوؤولياتها  �أم������ام  �ل�������ص���رك���ات 
�الجتماعية، و�لتاأكيد على �لتز�م 
�أهد�ف  بتحقيق  �الإم����ار�ت  دول���ة 
 2030 �مل�������ص���ت���د�م���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
طليعة  يف  �ل�����ر�ئ�����دة  وم��ك��ان��ت��ه��ا 
باعتبارها  �الأه���د�ف  ه��ذه  د�عمي 
تطوير  يف  ي�صهم  رئي�صاً  حم��رك��اً 
وتعزيز  ك���اف���ة  �حل����ي����اة  ج����و�ن����ب 

�زدهار ورفاه �أفر�د �ملجتمع.
�ل�����ذي نظمته  �مل���ن���ت���دى،  ومت���ي���ز 
�ل�صارقة(  و)��صتثمر يف  )�صروق( 
�القت�صاد،  وز�رة  م����ن  ب����دع����م 
م�صتقبل  “�صناعة  ���ص��ع��ار  حت��ت 
�لنوعي  باحل�صور  �القت�صاد”، 
و�ل�صركات  �ل���دول  م�صتوى  على 
و�خل���������رب�ء، ح���ي���ث �����ص����ارك نحو 
و40  �أع������م������ال  رج�������ل   1000
�ل�صخ�صيات  ك��ب��ار  م��ن  م��ت��ح��دث��اً 
�لر�صمية و�خلرب�ء �القت�صادين 
�ملحلين و�الإقليمين و�لدولين 

يف 12 جل�صة.
وت�������ص���م���ن �حل���������ص����ور �ل���ن���وع���ي 
�قت�صادية  �صخ�صيات  للمنتدى 
عاملية موؤثرة، منهم هرنيك فون 
�ل�صناعية  �ل��ث��ورة  موؤ�ص�ش  �صيل 
�لرقمية  �لثورة  ومنظم  �لر�بعة 
�الأ�صتاذ  ر�و،  وه��وج��ي  �الأمل��ان��ي��ة، 
للدر��صات  ���ص��ت��ان��ف��ورد  ك��ل��ي��ة  يف 
وب�صتجان  �الأع����م����ال،  يف  �ل��ع��ل��ي��ا 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������ش  ����ص���ك���االر، 
ترويج  لوكاالت  �لعاملية  للر�بطة 
جيدكا  وه�����ار�ل�����د  �ال����ص���ت���ث���م���ار، 
�مل�صوؤول �الأول عن �صيا�صة تعزيز 
�ال�صتثمار، وحدة مناخ �ال�صتثمار، 

يف �لبنك �لدويل.

 •• ال�شارقة-الفجر:

ودولة  �ل�����ص��ارق��ة  �إم����ارة  تتح�صر 
ومن  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�الأجنبي  �ال�صتثمار  خال مكتب 
�ل�صارقة(،  يف  )��صتثمر  �ملبا�صر 
�لتابع لهيئة �ل�صارقة لا�صتثمار 
لتنظيم  )�����ص����روق(،  و�ل��ت��ط��وي��ر 
“منتدى  م��ن  �خلام�صة  �ل����دورة 
�الأجنبي  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار  �ل�����ص��ارق��ة 
برعاية �صاحب �ل�صمو  �ملبا�صر”، 
�ل�����ص��ي��خ �ل����دك����ت����ور ���ص��ل��ط��ان بن 
�ملجل�ش  ع�صو  �لقا�صمي  حممد 
�الأعلى حاكم �ل�صارقة يومي 11 
مركز  يف  �مل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب  و12 
�جلو�هر للمنا�صبات و�ملوؤمتر�ت. 
وي�����اأت�����ي ت��ن��ظ��ي��م �مل���ن���ت���دى حتت 
يف  �مل�صتقبلية  “�لتحوالت  �صعار 
�ملبا�صر”  �الأج���ن���ب���ي  �ال���ص��ت��ث��م��ار 
من  ن��خ��ب��ة  �آر�ء  ع����رب  ل���ر����ص���د 
حمركات  و�خل�����رب�ء،  �ملخت�صن 
ه���ذه �ل��ت��ح��والت ون��ت��ائ��ج��ه��ا على 
و�لعاملية،  �الإقليمية  �القت�صاد�ت 
وليعمل على و�صع ت�صور�ت لدور 
توجهات  حتديد  يف  �مل�صتثمرين 
�ال�صتثمار �جلغر�فية و�لقطاعية 
مب�����ا ي����خ����دم �ل����ن����م����و �مل�������ص���ت���د�م 

و�ل�صامل. 

انطالقة عاملية  
جاءت فكرة تنظيم منتدى �إقليمي 
�ملبا�صر  �الأج���ن���ب���ي  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار 
�ل�صمو  ���ص��اح��ب  ل���روؤي���ة  ت��رج��م��ة 
�ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد 
�الأعلى  �ملجل�ش  ع�صو  �لقا�صمي 
تكون  �أن  ح���ول  �ل�����ص��ارق��ة  ح��اك��م 
�الأجنبي  �مل�صتثمر  ب��ن  �لعاقة 
و�القت�صاد �ملحلي، عاقة �صر�كة 
قائمة على نقل وتبادل �لتجارب 
�مل�صتثمرين  وف���ه���م  �ل���ن���اج���ح���ة، 
و�حتياجاتها  �مل��ن��ط��ق��ة  الأ����ص���و�ق 
لثقافة  و�إدر�ك������ه������م  �ل���ت���ن���م���وي���ة 
حياتهم.  و�أمن�������اط  م��و�ط��ن��ي��ه��ا 
�ملنتدى  والدة  م��رح��ل��ة  و���ص��ه��دت 
�النتقال  ن��ح��و  ن��وع��ي��ة  خ���ط���و�ت 
�لنفطي  غ����ر  �الق���ت�������ص���اد  �إىل 
ق��ط��اع��ات متعددة  ع��ل��ى  �مل��ع��ت��م��د 
ومتو�زنة، �قت�صاد ي�صتلهم روؤيته 
فجاء  مبدعة  عاملية  جت��ارب  م��ن 
�ملنتدى ليكون �ملن�صة �لتي تطرح 
�ملنطقة  �ق��ت�����ص��اد  ق�����ص��اي��ا  عليها 
و�لعامل للخروج مبامح و��صحة 
�لنمو  تر�عي  م�صتقبلية  خلطط 
بجودة  و�الرت����ق����اء  و�ال���ص��ت��د�م��ة 

حياة �لنا�ش. 

�ل��ث��ان��ي��ة �لتي  �ل�������دورة  وح��م��ل��ت 
�لفرة  يف  )������ص�����روق(  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
�صعار  ���ص��ب��ت��م��رب،  و30   29 ب���ن 
لا�صتثمار  �ل�����ص��ارق��ة  “منتدى 
�الأجنبي �ملبا�صر: بو�بة �إىل �ل�صرق 
�أفريقيا وجنوب  �الأو�صط و�صمال 
�آ�صيا” و�صلطت �ل�صوء على �آفاق 
�ال���ص��ت��ث��م��ار يف دول�����ة �الإم�������ار�ت 
ع���م���وم���اً، و�ل�������ص���ارق���ة ع��ل��ى وجه 
�لتحديد، و�نطاق �ال�صتثمار�ت 
�لعربية  �الإم�����������ار�ت  دول������ة  م����ن 
�لو�عدة يف  �الأ���ص��و�ق  �إىل  �ملتحدة 
وجنوب  �إفريقيا  و�صمال  �ملنطقة 
مب�صاركة  جل�صة   15 عرب  �أ�صيا، 
�قت�صادية  �صخ�صية   300 نحو 
حم��ل��ي��ة وع��امل��ي��ة. وم���ن �أج����ل �أن 
وميتلك  روؤيته  �ملنتدى  ي�صتكمل 
�ملزيد من �الأدو�ت لتحقيقها، مت 
�إطاق مكتب �ال�صتثمار �الأجنبي 
�ل�صارقة”  يف  “��صتثمر  �ملبا�صر 
�لثانية  �ل��������دورة  ه���ام�������ش  ع���ل���ى 
ليتوىل مهمة �لتعريف بالفر�ش 
وتوجيه  �الإم���������ارة  يف  �ل�����و�ع�����دة 
�إىل جانب  �مل�صورة للم�صتثمرين، 
�لتوزيع  ����ص���م���ان  ع���ل���ى  �ل���ع���م���ل 
�ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي ل��ر�أ���ش �مل���ال على 
�الإم���ارة.  يف  �حليوية  �لقطاعات 
ت��اأ���ص��ي�����ش مكتب  �أه���م���ي���ة  وح�����ول 
�الأجنبي  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار  �ل�����ص��ارق��ة 
�ل�صارقة(  يف  )����ص��ت��ث��م��ر  �مل��ب��ا���ص��ر 
و�إط��اق��ه خ��ال �ل���دورة �لثانية 
�لتنفيذي  �ملدير  ق��ال  للمنتدى، 
�مل�صرخ:  جمعة  حم��م��د  للمكتب 
“ تاأ�ص�ش �ملكتب يف مرحلة نوعية 
وحتدياتها،  ف��ر���ص��ه��ا  ح��ي��ث  م��ن 
�ال�صتثمار  جتربة  بن�صج  �ت�صمت 
�لعاملي وتنامي مفهوم �ال�صتد�مة 
و�ال�صتثمار �مل�صوؤول فكانت مهمة 
�ملفاهيم  ه����ذه  ت��رج��م��ة  �مل��ك��ت��ب 
توفر  وب��ر�م��ج  خطط  �صكل  على 
�الإر�صاد�ت  �الأج��ن��ب��ي  للم�صتثمر 
ت�صاعده  �لتي  �ل��ازم��ة  و�ملعرفة 
�ملنا�صبة  �لقطاعات  �ختيار  على 

لا�صتثمار و�لتي تلبي م�صلحته 
�لوطني  �الق��ت�����ص��اد  وم�����ص��ل��ح��ة 

لاإمارة على حد �صو�ء«.

اال�صتثمار يف الثورة 
ال�صناعية الرابعة اأم ثورة 

يف ثقافة اال�صتثمار  
�ل��ت��ي نظمت  �ل��ث��ال��ث��ة  يف دورت�����ه 
�صعار  �ملنتدى  رف��ع   2017 ع��ام 
�لر�بعة”  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة  “�لثورة 
�الإد�رة  ع���ل���ى  �أث�����ره�����ا  ون���اق�������ش 
و�لتخطيط و�لتوظيف و�لتعليم 
وم�������ص���ت���وى ت��ن��اف�����ص��ي��ة �ل�������دول، 
�أهمية  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  ورك��ز 
�ال�صتثمار �مل�صوؤول يف خمرجاتها 
�لتوجهات  م��ع  من�صجمة  ل��ت��اأت��ي 
�ال�صتقر�ر  حتقيق  نحو  �لعاملية 
و�لتنمية ولي�صت منف�صلة عنها. 

وح�������ول م���و�ك���ب���ة ه������ذه �ل�������دورة 
�مل�صرخ:  قال  �لدولية  للمتغر�ت 
�لنقا�ش  ط��ب��ي��ع��ة  �إىل  “بالنظر 
�لدورة  �نعقاد  مرحلة  يف  �ل�صائد 
حماورها  �أن  ن��ل��م�����ش  �ل���ر�ب���ع���ة، 
مع  من�صجمة  جاءت  ومو��صيعها 
�لعاملية،  و�الأح������ام  �ل��ت��وج��ه��ات 
 2017 عام  تقرير  ورد يف  حيث 
�ل�������ص���ادر ع����ن �الحت�������اد �ل�����دويل 
�لتي  �ل��ط��ف��رة  �أن  ل��ات�����ص��االت  
ي�������ص���ه���ده���ا ق�����ط�����اع �مل���ع���ل���وم���ات 
�إمكانات  حت��م��ل  و�الت���������ص����االت  
ه��ائ��ل��ة الإح������ر�ز ت��ق��دم ���ص��ري��ع يف 
حتقيق  �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة 
ل���اأمم �مل��ت��ح��دة، وحت�����ص��ن حياة 
�أ�صا�صية،  و�صيدعم  �لنا�ش بطرق 
للبنية  �ل�����ت�����ايل   �جل����ي����ل  ب����ن����اء 
�ملعلومات  لتكنولوجيا  �لتحتية 
�لازمة  �البتكار�ت  و�الت�صاالت 
على  و�ل�صناعات  �لنمو  لتحفيز 
وج���ه �ل��ت��ح��دي��د، وت��وف��ر فر�ش 
�ل��ع��م��ل �ل��ائ��ق و�حل���د م��ن عدم 

�مل�صاو�ة«. 
بالرغم من  �أن��ه  �مل�صرخ،  و�أو���ص��ح 
مروكة  �ملنتدى  خمرجات  ك��ون 

�لدورة �الأوىل من �ملنتدى تز�منت 
مع ��صت�صافة �إمارة �ل�صارقة عرب 
ذر�عها �ال�صتثماري هيئة �ل�صارقة 
)�صروق(،  و�لتطوير  لا�صتثمار 
لا�صتثمار  �ل���ع���امل���ي  �مل���ن���ت���دى 
�الأجنبي �ملبا�صر يف دورته �لثانية 
يلتقي  “حيث  �صعار  ع�صرة، حتت 
للمرة  وذل���ك  بالغرب”،  �ل�صرق 
�الأوىل يف منطقة �ل�صرق �الأو�صط 
و�صمال �أفريقيا عام 2015، بعد 
�لعاملية  �مل��دن  ك��ربى  يف  تنظيمه 
وبروك�صل،  �م���������ص����رد�م،  م���ث���ل 
وبولونيا،  وف��ال��ن�����ص��ي��ا،  ول���ن���دن، 
و�صنغهاي،  وت��ال��ن،  وفيلينو�ش، 

وفيادلفيا.
وع��ل��ى م���دى ث��اث��ة �أي����ام م��ن 8 
�ملنتدى  رك��ز  ف��رب�ي��ر،   10 حتى 
�الأجنبي  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار  �ل���ع���امل���ي 
�ملبا�صر يف دورته تلك، على جملة 
لبيئة  �مل��ه��م��ة  �مل���و����ص���وع���ات  م���ن 
مثل  �لعاملي،  �الأجنبي  �ال�صتثمار 
�لتبادل  يف  �لدبلوما�صية  �أهمية 
�لتجاري عرب �حل��دود، و�لهجرة 
و�لبنى  و�مل�����و�ن�����ئ  و�ل������ق������در�ت، 
جمموعة  مب�����ص��ارك��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة، 
و�القت�صادين  �خل��������رب�ء  م����ن 
ت�صجيع  ووك���االت  �ل��ق��ر�ر  و�صناع 
�قت�صادية  ومنظمات  �ال�صتثمار، 
دول  م�����ن خم���ت���ل���ف  وت����ن����م����وي����ة 
كبار  قائمة  �صمت  حيث  �ل��ع��امل، 
�ملتحدثن �ل�صر تيم برنرز يل، 
خمرع �صبكة �الإنرنت، و�للورد 
بير ماندل�صون، مفو�ش �الحتاد 
�الأوروبي �صابقاً، و�مل�صاعد �ل�صابق 

لتوين بلر. 

ا�صتحقاق للتنوع 
االقت�صادي والنمو ال�صامل 

وحول طبيعة �قت�صاد �ملنطقة يف 
�ل�صارقة  “منتدى  والدة  مرحلة 
�ملبا�صر”  �الأج��ن��ب��ي  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار 
ب���ن جا�صم  ���ص��ع��ادة م�����رو�ن  ق����ال 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ش  �ل�����ص��رك��ال، 

كبر  ن�صيب  ع��ام،  ب�صكل  �ملتحدة 
من كلمة معايل �ملهند�ش �صلطان 
ب����ن ���ص��ع��ي��د �مل����ن���������ص����وري، وزي����ر 
�فتتاح  م��ر���ص��ام  خ��ال  �القت�صاد 
�إىل  معاليه  �أ���ص��ار  حيث  �ملنتدى، 
�ملبا�صر  �الأج��ن��ب��ي  �ال�صتثمار  �أن 
�لو�رد لاإمار�ت قد �رتفع بن�صبة 
%25 عام 2014 لي�صل الأكر 
�أمريكي  دوالر  م��ل��ي��ار   13 م���ن 
)47.45 مليار درهم �إمار�تي(، 
�إجمايل  %5 من  ي�صاوي  ما  �أي 

�لناجت �ملحلي. 

من�صة اإقليمية لال�صتثمار 
امل�صوؤول وعنوان عاملي 

لال�صتدامة
مل يكن للمنتدى �أن يتوقف بعد 
فاملتغر�ت   ،2015 ع���ام  دورة 
�لعاملي،  �الق��ت�����ص��اد  يف  �جل���ذري���ة 
�ملتحدة  �الأمم  خل�صتها  و�ل��ت��ي 
 2016 يف تقريرها �ل�صادر عام 
�لعاملية  �ل��ن��م��و  ن�����ص��ب��ة  وح������ددت 
فقط،   2،4% ب��ن��ح��و  �مل��ت��وق��ع��ة 
�ملنتدى   ����ص��ت��د�م��ة  ن��ح��و  دف���ع���ت 
لا�صتثمار  �إق���ل���ي���م���ي���ة  م��ن�����ص��ة 
�مل�صوؤول وعنو�ناً عاملياً لا�صتد�مة، 
وذلك من خال �لبحث يف و�قع 
وم�صاهمته  �الأجنبي  �ال�صتثمار 
�الإقليمية،  �القت�صاد�ت  تنمية  يف 
�لنفط  م�صاهمة  ت��ر�ج��ع  ظ��ل  يف 
يف �ل���ن���اجت �الإج���م���ايل �مل��ح��ل��ي يف 
يف  �لنمو  تباطوؤ  وتوقع  �ملنطقة، 
�القت�صاد �ل�صيني و�أزمة �ليورو، 
م��ا يجعل م��ن ت��دوي��ر ر�أ����ش �ملال 
يف حلقة  “�ال�صتثمار�ت”  �لعاملي 
قوياً  حًا  و�لتحفيز  �الإنتاج  من 

لتحديات تلك �ملرحلة. 

مواكبة واعية 
وخطط فعالة 

تنظيم  ��صتمر�رية  فكرة  وج��اءت 
هيئة  جل��ه��ود  كمح�صلة  �ملنتدى 
و�لتطوير  لا�صتثمار  �ل�صارقة 

لا�صتثمار  �ل�������ص���ارق���ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
“�ت�صم  )�����ص����روق(:  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�ملرحلة،  تلك  �ملنطقة يف  �قت�صاد 
وع���ل���ى وج����ه �ل��ت��ح��دي��د يف دول���ة 
�الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�إمارة 
�لتنمية  على  بالركيز  �ل�صارقة، 
للفعل  مت���ن���ح  �ل����ت����ي  �ل�������ص���ام���ل���ة 
�الجتماعي،  ب��ع��ده  �الق��ت�����ص��ادي 
�ل�صمو  وهو ما عرب عنه �صاحب 
�ل�����ص��ي��خ �ل����دك����ت����ور ���ص��ل��ط��ان بن 
�ملجل�ش  ع�صو  �لقا�صمي  حممد 
كلمته  يف  �ل�صارقة  حاكم  �الأعلى 
قال  حيث  للمنتدى،  �الفتتاحية 
حتقيق  �إىل  �حلاجة  باأم�ش  نحن 
ت��ق��ارب ب��ن �أق���ط���اب ه���ذ� �لعامل 
بناء  �قت�صاد  تباحث ماهية  و�إىل 
يحقق �آمال �ل�صعوب ويرتكز على 
عن�صر �ل�صباب وهم �أمل �حلا�صر 
وبناة �مل�صتقبل«.  وتابع �ل�صركال: 
��صتمر�ر  �صموه متثلت يف  “روؤية 
مرحلة  يف  �الإم����ارة  �قت�صاد  من��و 
�صهلة،  ت��ك��ن  ع��امل��ي��ة مل  �إق��ل��ي��م��ي��ة 
�لعو�مل  �أهمية  على  يربهن  م��ا 
�لذ�تية يف بناء وحماية �القت�صاد 
�ملو�صوعية  �لظروف  كانت  مهما 
جم��اف��ي��ة«.   و�أ���ص��اف �ل�صركال: 
دفعت  جمتمعة  �الأ���ص��ب��اب  “هذه 
لا�صتثمار  �ل���ع���امل���ي  ب���امل���ن���ت���دى 
دورته  �ملبا�صر كي يعقد  �الأجنبي 
�ل���ت���ي حت���م���ل �أب�����ع�����اد�ً و�أه�����د�ف�����اً 
�قت�صادية مهمة يف �إمارة �ل�صارقة 
�لتحديد، حيث جتلت  على وجه 
مامح �لتنمية يف �قت�صاد �الإمارة 
�لقطاعات  يف  �لتنوع  خ��ال  م��ن 
و�لتو�زن يف منوها، فم�صاركة كل 
قطاع يف �لناجت �الإجمايل �ملحلي 
بلغت يف تلك �لفرة نحو 20% 
ي��ت��ق��دم��ه��ا ق��ط��اع �ل�����ص��ن��اع��ة، ويف 
ذلك �لعام حتديد�ً مت تخ�صي�ش 
�الإمارة  مو�زنة  من   45% نحو 
وتعزيز  �ل�صاملة  �لتنمية  لدعم 
�ملختلفة«.  وكان  و�أدو�تها  بنيتها 
�لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  القت�صاد 

�ل�صوء  ت�����ص��ل��ي��ط  يف  )������ص�����روق( 
�لتي  �ل���������ص����ارق����ة  �إم�����������ارة  ع����ل����ى 
جاذبيتها  �ل�������ص���رك���ال  ي��خ��ت�����ص��ر 
“ تعترب  ب��ق��ول��ه:  �ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
لا�صتقر�ر  من����وذج����اً  �الإم���������ارة 
لا�صتثمار�ت  ووج��ه��ة  و�ل��ن��م��و، 
�حليوية  �لقطاعات  يف  �لنوعية 
و�لتعليم  �لتحتية  �لبنية  وه���ي 
و�الأبحاث  و�خل��دم��ات  و�ل�صحة 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �حل��دي��ث��ة، حيث 
مت���ك���ن���ت �الإم�������������ارة م�����ن جت�����اوز 
�لتحديات �خلم�صة �لتي حددتها 
م���و�ج���ه���ة  يف  �مل����ت����ح����دة  �الأمم 
مقدمتها  ويف  �لعاملي  �القت�صاد 
�الن��ف�����ص��ام ب��ن �الأن�����ص��ط��ة �ملالية 
و�لنمو  �حلقيقية،  و�ل��ق��ط��اع��ات 
�لقطاعات  يف  �مل������ت������و�زن  غ�����ر 
ع��ل��ى ح�صاب  ب��ع�����ص��ه��ا  وت�����ص��خ��م 
�ال�صر�تيجي  فالتوزيع  �أخ���رى، 
لر�أ�ش �ملال على قطاعات �الإمارة 
كافة، �صكل ج�صر�ً متيناً بن �ملال 

و�الإنتاج و�الأ�صول«. 
�نطلقت   ،2016 �ل����ع����ام  ويف 
بعد  �ملنتدى  من  �لثانية  �ل���دورة 
“منتدى  �إىل  ��صمه  �أن مت تغير 
�الأجنبي  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار  �ل�����ص��ارق��ة 
�لدورة  ه��ذه  لتحظى  �ملبا�صر”، 
�فتتاح  دعمها  متميزة  بانطاقة 
�ل�صارقة  ح��اك��م  �ل�صمو  ���ص��اح��ب 
تاريخية  ب��ك��ل��م��ة  ل��ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
عندما �أكد فيها �أن “�الن�صان هو 
وغايتها  و�صانعها  �لتنمية  �أ�صل 
�ل�صحيح  �ال���ص��ت��ث��م��ار  و�أ����ص���ا����ش 
�ل�صاملة  للتنمية  ي����وؤدي  �ل����ذي 
للمنفعة  و�مل���ح���ق���ق���ة  و�ل����ع����ادل����ة 
�ملجتمع”،  فئات  جلميع  �ملتنوعة 
�إقليمية  من�صة  �ملنتدى  وليكون 
عاملياً  وع��ن��و�ن��اً  �مل�����ص��ت��د�م  للنمو 
�مل�صوؤول  �الأج��ن��ب��ي  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار 
خ�صو�صية  ي�������ر�ع�������ي  �ل�����������ذي 
للدول  �الق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��ت��وج��ه��ات 
م�صاحلها  وي����ح����رم  �مل�����ص��ي��ف��ة 

�لعليا. 

اأبل باي اأ�صبحت متاحة اأمام املتعاملني لت�صريع وتب�صيط اإجراءات اإمتام املعامالت

�ملنطقة �حلرة ملطار �ل�شارقة �لدويل تطلق خا�شية �لدفع �لذكي عرب �لهاتف
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املال والأعمال
تفاهم بني �حتاد غرف �لتجارة و »�الإمار�ت للملكية �لفكرية« �إن�شاء �أكادميية »هو�وي« لتكنولوجيا �ملعلومات مبقر »�أمريكية ر�أ�ش �خليمة«

و�أ����ص���اف رئ��ي�����ش �جل��ام��ع��ة �الم��ري��ك��ي��ة ���ص��ت��ق��ع �الأك���ادمي���ي���ة ���ص��م��ن مركز 
يف  يتخ�ص�ش  �ل��ذي  �خليمة  ر�أ���ش  يف  �الأمريكية  �جلامعة  يف  “�آيكونيت” 
�ل�صلة  ذ�ت  �لتقنيات  على  و�لتدريب  �مل�صاريع  وحا�صنة  و�لتعليم  �لبحث 
و�صهاد�ت  تدريبا  �الأكادميية  و�صتوفر  و�الت�صاالت  �ملعلومات  بتكنولوجيا 
�أمن  ذل��ك  و�الت�����ص��االت مبا يف  �ملعلومات  تكنولوجيا  يف خمتلف جم��االت 

�الإنرنت و�حلو�صبة �ل�صحابية و�لبيانات �ل�صخمة و�لذكاء �ال�صطناعي.
�الأمريكية  و�جلامعة  “هو�وي”  م��ن  ك��ل  �صتتعاون  �التفاقية  ومب��وج��ب 
�خلرب�ت  نقل  ب��ه��دف  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  ��صتخد�م  يف  �خليمة  ر�أ����ش  يف 
من  �جلامعة  �إىل  و�الت�����ص��االت  �ملعلومات  تكنولوجيا  جم��ال  يف  و�مل��ع��ارف 
و�صتتوىل  و�الت�صاالت  �ملعلومات  لتكنولوجيا  “هو�وي”  �أكادميية  خال 
�لتدريب  برب�مج  �خليمة  ر�أ���ش  يف  �الأمريكية  �جلامعة  تزويد  “هو�وي” 

و�ل�صهاد�ت �ملعتمدة من خال �الأكادميية .

•• راأ�س اخليمة - وام:

وق��ع��ت �جل��ام��ع��ة �الأم��ري��ك��ي��ة يف ر�أ�����ش �خل��ي��م��ة م��ذك��رة ت��ع��اون م��ع �صركة 
�أكادميية  �إن�����ص��اء  ب��غ��ر���ش  “هو�وي”  �ل��ع��م��اق��ة  �ل�صينية  �لتكنولوجيا 
مبقر  �الإم���ار�ت  يف  �الأوىل  و�الت�صاالت  �ملعلومات  لتكنولوجيا  “هو�وي” 
رئي�ش  �لعلكيم  ح��م��د�ن  ح�صن  �لدكتور  وق��ال  �خليمة.  ر�أ����ش  يف  �جلامعة 
�جلامعة �المريكية بر�أ�ش �خليمة تعد �جلامعة �الأمريكية يف ر�أ�ش �خليمة 
�أول موؤ�ص�صة تعليمية يف �الإمار�ت توقع �تفاقية مع �صركة “هو�وي” �ملزود 
�لعاملي �لر�ئد للبنية �لتحتية لتكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت و�الأجهزة 
�أربعة جماالت رئي�صية تت�صمن  �لذكية وتقدم �ل�صركة حلوال متكاملة يف 
و�خلدمات  �لذكية  و�الأج��ه��زة  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �الت�صاالت  �صبكات 

�ل�صحابية.

�ج���ت���م���اع���ات ذكية  وق����اع����ات  ع���م���ل 
�أ�صحاب  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي  وم���رن���ة 

�العمال.
�لدكتورة  �أك����دت  �ل���زي���ارة  خ��ت��ام  يف 
�����ص����وز�ن ع��ل��ي ح�����ص��ن رئ��ي�����ش وفد 
جامعة عجمان على �همية �لزيارة 
كلية  ط��ل��ب��ة  ت���ع���ري���ف  يف  ودوره��������ا 
�لقانونية  ب���اخل���دم���ات  �ل���ق���ان���ون 
عجمان  غ����رف����ة  ت���ق���دم���ه���ا  �ل����ت����ي 
ومركز عجمان للتوفيق و�لتحكيم 
�جلامعة  �ن  �إىل  م�صرة  �لتجاري، 
�حل����ري���������ص����ة على  �جل�����ه�����ات  م�����ن 
�لندو�ت  �صل�صلة  كافة  يف  �مل�صاركة 
ت��ن��ظ��م��ه��ا غرفة  �ل���ت���ي  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
ع���ج���م���ان ع���ل���ى م������د�ر �ل����ع����ام، كما 
عجمان  غ��رف��ة  �إىل  �ل�صكر  وج��ه��ت 

على حفاوة �ال�صتقبال.  

�الحتادية للكهرباء و�ملاء ت�شتعر�ش 
م�شاريعها �ال�شرت�تيجية يف »ويتيك�ش 2019«

•• دبي -وام:

�لن�صخة  يف  م�صاركتها  خال  و�مل��اء  للكهرباء  �الحتادية  �لهيئة  ت�صتعر�ش 
 ”2019 “ويتيك�ش  و�لبيئة  و�لطاقة  �ملياه  تكنولوجيا  معر�ش  من   21
مبادر�تها وم�صاريعها يف جمال توفر �حتياجات �صكان �صمال �الإمار�ت من 
مع  �ن�صجاما  و�ملتجددة  �لنظيفة  �لطاقة  نحو  وتوجهاتها  و�لكهرباء  �مل��اء 

��صر�تيجية �الإمار�ت للطاقة 2050.
وياأتي هذ� �صمن م�صاركة �لهيئة يف فعاليات �الأ�صبوع �الأخ�صر يف دبي �لذي 
ي�صم معر�ش “ويتيك�ش” وَمعَر�ش دبي للطاقة �ل�صم�صية كما يتز�من مع 
�لقمة �لعاملية لاقت�صاد �الأخ�صر و�ملوؤمتر �لعاملي للمنظمة �لدولية لتحلية 
للكهرباء  �الحتادية  للهيئة  �لعام  �ملدير  �صالح  و�أك��د حممد حممد  �ملياه. 
و�ملاء �ن �لهيئة تعمل على تكري�ش �لتحول �إىل �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة 
�لبيئة  ��صتد�مة  يف  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لتنموية  �الأه���د�ف  حتقيق  �إط���ار  يف 
و�حلفاظ عليها من خال �إطاق �لعديد من �مل�صاريع و�ال�صر�تيجيات يف 
�الإمار�ت �ل�صمالية �لتي تعتمد ب�صكل كلي على تقنيات توليد �لكهرباء من 
خال �لطاقة �ل�صم�صية وحتلية �ملياه من خال تقنيات �لتنا�صح �لعك�صي.

�ل�صم�صية  للطاقة  دب��ي  معر�ش  “ويتيك�ش”  يف  �لهيئة  جناح  وي�صتعر�ش 
�لتي  �ل�صمالية  �الإم��ار�ت  �ملياه و�لكهرباء يف  �الأبعاد مل�صاريع  مناذج ثاثية 
تهدف �إىل تقليل �لب�صمة �لكربونية وزيادة �العتماد على م�صادر �لطاقة 

�ملتجددة و�لنظيفة.
ع���رب جناحها  �ل��ه��ي��ئ��ة  ���ص��ت��ع��ر���ش  ك��م��ا 
�حلفاظ  كيفية  للمتعاملن  �خل��ا���ش 
��صتخد�م  معدالت  وتقليل  �مل��و�رد  على 
ن�����ص��اط تفاعلي  ع���رب  و�مل���ي���اه  �ل��ط��اق��ة 
ف�����ص��ا ع���ن م�����ص��روع �حل���ائ���ط �لذكي 
�صاحن  حم��ط��ة   50 �إن�������ص���اء  وم����ب����ادرة 
�أخ�صر لل�صيار�ت �لكهربائية يف �ملناطق 
�ل�صمالية و�لتي ت�صمل كا من �ل�صاحن 
�ملباين  ب��ع�����ش  يف  �ل�����ص��رع��ة  م��ت��و���ص��ط 
�حلكومية و�ملوالت وبع�ش �مل�صت�صفيات 
و�ل�صاحن �ل�صريع �لذي يتم تركيبه على 

�لطرق �ل�صريعة وحمطات �لوقود.

ح�صن بدر �لدين، حول �آليات عمل 
و�لتحكيم  للتوفيق  عجمان  مركز 
�ن�����ص��اءه ودوره  وت���اري���خ  �ل��ت��ج��اري 
كونه  �الإم���������ارة  �إق���ت�������ص���اد  دع�����م  يف 
مهمة  ورك��ي��زة  �أ�صا�صية  �آد�ة  ميثل 
جلذب �ال�صتثمار �الجنبي و�ملحلي 
للدولة ولامارة من خال حتقيق 
حمليا  �الق���ت�������ص���ادي  �ال����ص���ت���ق���ر�ر 
وخلق بيئة �آمنة وجاذبة لا�صتثمار 
�لق�صاء  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  �الج��ن��ب��ي 
�آمنة  مرنة  حلول  وتوفر  �لبديل 
�لتجارة  لت�صوية منازعات  ومي�صرة 
و�ال�صتثمار، كما تعرف �لوفد على 
ه��ي��ك��ل��ة �مل���رك���ز وخ��دم��ات��ه يف ف�ش 
�ملنازعات عن طريق �آليات �لتوفيق 
�ملتعلقة  و�ال���ص��ت�����ص��ار�ت  و�لتحكيم 
بالتحكيم ملن يحتاجها من �طر�ف 

�لعاقات �لتجارية وخدمة تر�صيح 
و�لتاأهيل  و�خل��������رب�ء  �مل��ح��ك��م��ن 
�لرب�مج  من  باقة  عرب  و�لتدريب، 
و�ملحا�صر�ت  و�ل��ن��دو�ت  �لتدريبية 
�ملتخ�ص�صة  �لقانونية  و�مل��وؤمت��ر�ت 
�لفني  و�لدعم  �ملعلومات  وخدمات 
و�لباحثن   للد�ر�صن  و�الك��ادمي��ي 
�لتي  و�الإد�ري����ة  �لفنية  و�خل��دم��ات 
حتتاجها هيئات �لتحكيم �ملختلفة.

�لطالبات  تعرفن  �ل��زي��ارة  وخ��ال 
ع���ل���ى ج���ه���از �مل���ن���ف���ذ �الإل�����ك�����روين 
خل����دم����ة ����ص���ه���ادة �مل���ن�������ص���اأ و�ل������ذي 
�ملن�صاأ  �صهاد�ت  لطلب  حلوال  يقدم 
�ل�������ص���ادرة م���ن غ���رف���ة ع��ج��م��ان يف 
وف���د جامعة  �ط��ل��ع  ك��م��ا  وق����ت،  �أي 
�أعمال  مركز  خدمات  على  عجمان 
مكاتب  ي��وف��ر  و�ل�����ذي  “ريج�ش” 

�حل�صور،  رح�����ب  �ل���ل���ق���اء  ب����د�ي����ة 
�ن�صاء  ت����اري����خ  ح�����ول  ن���ب���ذة  وق������دم 
�ل��ت��ج��ارة ودوره�����ا يف تهيئة  غ���رف 
�لبيئة �ملنا�صبة لنمو �أعمال �لتجار 
و�ل�صركات و�مل�صانع، كما قدم نبذة 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي لغرفة  �ل��ه��ي��ك��ل  ح����ول 
�لرئي�صية  �خلدمات  و�أه��م  عجمان 

�لتي تقدمها ملجتمع �العمال.
هندي  �����ص���ت���ع���ر����ش  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
�خلدمات  ق�صم  رئي�ش  �ملطرو�صي، 
عجمان،  غ����رف����ة  يف  �ل���ق���ان���ون���ي���ة 
و�لتي  �لتجارية  �لو�صاطة  خ��دم��ة 
بهدف  الأع�صائها  �لغرفة  تقدمها 
نز�عاتهم  ح����ل  يف  م�������ص���اع���دت���ه���م 
�لتجارية بو�صائل تتميز باملرونة و 
بطرق من�صفة وودية تر�صي طريف 
�الحتفاظ  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  و  �ل����ن����ز�ع 

•• عجمان ـ الفجر 

و�صناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  ��صتقبلت 
ع��ج��م��ان وف����د م���ن ط���ال���ب���ات كلية 
�لقانون يف جامعة عجمان لاطاع 
على �خلدمات �لتي تقدمها �لغرفة 
وخا�صة  وم��ن��ت�����ص��ب��ي��ه��ا  الأع�����ص��ائ��ه��ا 
�خلدمات �لقانونية ومركز عجمان 
للتوفيق و�لتحكيم �لتجاري، وتاأتي 
بن  �لقائم  �لتعاون  �صمن  �لزيارة 
يعزز  غ��رف��ة وج��ام��ع��ة عجمان مب��ا 
م��ن م��ع��ارف وخ����رب�ت ط��ل��ب��ة كلية 

�لقانون.
�ل�����وف�����د ع�����ب�����د�هلل عمر  �����ص���ت���ق���ب���ل 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��رزوق��ي 
و�خلدمات  �ل��ع�����ص��وي��ة  م��ع��ام��ات 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة يف غ��رف��ة ع��ج��م��ان، ويف 

ب��ع��اق��ات��ه��م �ل���ت���ج���اري���ة. و�أ����ص���اف 
ع��ج��م��ان ح��ري�����ص��ة على  غ��رف��ة  �أن 
من  بجملة  �لقانوين  �لوعي  زي��ادة 
�الأن�صطة و�لرب�مج �ملختلفة و�لتي 
وت�صليط  �الأع��م��ال  قطاع  ت�صتهدف 
�ل�صوء على �جلو�نب �لقانونية من 
�لقانونية  �ل��ن��دو�ت  �صل�صلة  خ��ال 

و�لدور�ت �لتدريبية �ملتخ�ص�صة.
كما تعرفن �لطالبات على “خدمة 
وهي  �لقانونية”  �ال����ص���ت�������ص���ار�ت 
خدمة مقدمة لاع�صاء �لر�غبن 
حول  معلومات  على  �حل�����ص��ول  يف 
�لتجارية  �ل���ل���و�ئ���ح  و  �ل���ق���و�ن���ن 
�ل�صلة  ذ�ت  و�الحت����ادي����ة  �مل��ح��ل��ي��ة 

بالن�صاط �لتجاري.
�صرح  على  �لطالبات  و�إطلعن  ه��ذ� 
حممد  �ل��ق��ان��وين  �مل�صت�صار  ق��دم��ه 

للتعرف على خدمات غرفة عجمان الرئي�صية والقانونية

غرفة عجمان ت�شتقبل وفد من طالبات كلية �لقانون يف جامعة عجمان

لتكون  حلمايتها  �ل��ازم��ة  �ل�صبل  وتطوير  �لفكرية  �مللكية  بثقافة  �الأع��م��ال 
�لتي تقودها  �ل�صاملة و�لنه�صة �حل�صارية  �لتنمية  دعامة رئي�صة من دعائم 
دولة �الإمار�ت للو�صول �إىل موقع �ل�صد�رة عامليا. وقع مذكرة �لتفاهم حميد 
�لدكتور عبد�لقدو�ش  و�ل��ل��و�ء  �لغرف  �لعام الحت��اد  �الأم��ن  �صامل  بن  حممد 
رئي�ش  و�ل��ري��ادة  �لتميز  ل�صوؤون  �لعام  �لقائد  م�صاعد  �لعبيديل  ع��ب��د�ل��رز�ق 
حر�ش  ���ص��امل  ب��ن  �أك���د  و  �ل��ف��ك��ري��ة.  للملكية  �الإم�����ار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�ش 
يف  وخ�صو�صا  �لفكرية  �مللكية  ح��ق��وق  بحماية  و�إه��ت��م��ام��ه��ا  �ل��ع��ام��ة  �الأم��ان��ة 
جانب حقوق �مللكية �ل�صناعية �خلا�صة برب�ء�ت �الخر�ع و�البتكار و�لر�صوم 
و�لنماذج �ل�صناعية �نطاقا على مو�كبة �لتوجه �لعاملي لتوفر �ملناخ �ملنا�صب 
لت�صجيع �ال�صتثمار�ت و�لتجارة و�القت�صاد، م�صر�ً باأن �حتاد �لغرف من �أو�ئل 
�ملوؤ�ص�صات بالدولة �لتي �أ�صدرت كتاب خا�ش حول �حلماية �لقانونية للملكية 

. �لفكرية بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة عام 1996 

•• دبي-وام:

دولة  �أن  �ل��دول��ة  يف  و�ل�صناعة  �لتجارة  غ��رف  �لعامة الحت��اد  �الأم��ان��ة  �أك���دت 
و�مللكية  �مل��وؤل��ف  حقوق  مبفاهيم  للنهو�ش  مبكر  وق��ت  ومنذ  �صعت  �الإم���ار�ت 
�لفكرية عموماً لدى �الأو�صاط �لتجارية و�القت�صادية و�حلفاظ على �ملكت�صبات 
�لعاملية يف جمال مكافحة �لقر�صنة وحماية �مللكية �لفكرية باعتبارها حمور�ً 
�الأجنبية  �الأم��و�ل  روؤو���ش  �ملائم جلذب  �ال�صتثماري  �ملناخ  نحو توفر  مهماً 
ومن ثم �ملحافظة على مكانة دولة �الإمار�ت كمركز جتاري ومايل و��صتثماري 
متميز على �صعيد �لعامل. جاء ذلك مبنا�صبة توقيع مذكرة �لتفاهم بن �حتاد 
بهدف  وذل��ك  �لفكرية  للملكية  �الإم���ار�ت  وجمعية  و�ل�صناعة  �لتجارة  غ��رف 
تعزيز �أطر �لتعاون �مل�صرك يف خمتلف �ملجاالت ذ�ت �ل�صلة بامللكية �لفكرية.. 
و�أ�صحاب  �ل�صركات  وتوعية  �ملعرفة  بن�صر  يتعلق  فيما  �لازم  �لدعم  وتقدمي 

غرفة �ل�شارقة تختتم م�شاركتها يف معر�ش �الأغذية �لعاملي »�أنوجا« باأملانيا على هام�ض االجتماعات ال�صنوية ل�صندوق النقد وجمموعة البنك الدوليني يف وا�صنطن
عبيد �لطاير يلتقي مع وزير �لعالقات �خلارجية يف حكومة جري�شي 

�أن ي�صهم هذ�  مع جزيرة جر�صي �لربيطانية، وناأمل 
�للقاء يف تعزيز وتوطيد �لعاقات �ملالية و�القت�صادية 

و�لتجارية بن �جلانبن.«
عت �تفاقية  وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن دولة �الإمار�ت قد وقرّ
ثنائية لتجنب �الزدو�ج �ل�صريبي مع جزيرة جر�صي 
�أطر  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف   ،2016 �ل���ع���ام  يف  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
و�ل�صريبي،  �القت�صادي  �ملجالن  يف  �مل�صرك  �لتعاون 
بن  �لتجاري  و�لتبادل  �ال�صتثماري  �لن�صاط  وت�صجيع 

�لبلدين.

و��صنطن-�لفجر: 
يف �إطار جهود دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �لر�مية 
�صبل  وت��ع��زي��ز  �ل��دول��ي��ة،  عاقاتها  �صبكة  تطوير  �إىل 
�لتو��صل �لبناء مع خمتلف دول �لعامل، �لتقى معايل 
عبيد حميد �لطاير، وزير �لدولة لل�صوؤون �ملالية، يوم 
�أم�ش �الأول �جلمعة 18 �أكتوبر 2019 مع �ل�صيناتور 
�آي���ان غ��ور���ص��ت، وزي���ر �ل��ع��اق��ات �خل��ارج��ي��ة يف حكومة 
ج��ر���ص��ي، وذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����ش �الج��ت��م��اع��ات �ل�صنوية 
ل�����ص��ن��دوق �ل��ن��ق��د وجم��م��وع��ة �ل��ب��ن��ك �ل��دول��ي��ن و�لتي 
�الأمريكية  �لعا�صمة  يف  م���وؤخ���ر�ً  فعالياتها  �نطلقت 
�أكتوبر  �صهر  م��ن   20 ي���وم  ح��ت��ى  وت�صتمر  و����ص��ن��ط��ن 

�حلايل.
و�إمكانات  �مل�صتقبلية  �لتعاون  فر�ش  �جلانبان،  وبحث 
�ملعلومات  ت���ب���ادل  خ��ا���ص��ة يف جم���ال  ت��ع��زي��زه��ا  و���ص��ب��ل 
لاأغر��ش �ل�صريبية، و�آخر �لتطور�ت �ملتعلقة بتوقيع 
�صاأنها  �لتي من  �ال�صتثمار�ت  وت�صجيع  �تفاقية حماية 
�ملتبادل  و�ال�صتثماري  �لتجاري  �لن�صاط  وزيادة  حتفيز 

بن �لبلدين �ل�صديقن.
�لطاير  حميد  عبيد  معايل  �أك��د  �للقاء؛  على  وتعليقاً 
على �أهمية �النتهاء من توقيع �تفاقية حماية وت�صجيع 
ت��وح��ي��د �جل��ه��ود وتوجيهها  �ال���ص��ت��ث��م��ار�ت، و����ص���رورة 
معاليه:  وق��ال  للبلدين.  �مل�صركة  �مل�صالح  لتحقيق 
�لثنائية  عاقاتها  لتطوير  �الإم����ار�ت  دول���ة  “تتطلع 

•• ال�شارقة-الفجر

و�صناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  �خ���ت���ت���م���ت 
�ل�صارقة  مب���رك���ز  مم��ث��ل��ة  �ل�������ص���ارق���ة 
ل��ت��ن��م��ي��ة �ل���������ص����ادر�ت، م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف 
“�أنوجا”  �ل��ع��امل��ي  �الأغ���ذي���ة  م��ع��ر���ش 
كولون  م��دي��ن��ة  ����ص��ت�����ص��اف��ت��ه  �ل�����ذي 
م�صاركة  وج��ائ��ت  م���وؤخ���ر�ً،  �الأمل��ان��ي��ة 
�لغرفة بهدف دعم وتعزير �ل�صادر�ت 
�لوطنية �لغذ�ئية وت�صويقها يف و�حد 
من �أ�صخم �ملعار�ش يف قطاع �الأغذية 
يف �أوروبا و�لعامل، حيث �صم �أكر من 

7400 عار�ش من 107 دولة.
و�صاركت �لغرفة يف معر�ش “�أنوجا”، 
����ص���م���ت هيئة  م���ن�������ص���ة  خ������ال  م�����ن 
�إىل  باحلمرية”،  �حل����رة  “�ملنطقة 
جانب ممثلي عدد كبر من �ل�صركات 
�لوطنية �ملتخ�ص�صة ب�صناعة وجتارة 
�ل�صارقة،  �إم�����ارة  يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د 
�لفر�ش  �ل��غ��رف��ة  ����ص��ت��ع��ر���ص��ت  ح��ي��ث 
�ملتاحة يف قطاع �صناعة  �ال�صتثمارية 
�إم���ارة  م�صتوى  على  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل���و�د 
�ل�صارقة، كما �أبرزت �ملز�يا �لتناف�صية 
توفرها  �ل���ت���ي  �جل����اذب����ة  و�حل����و�ف����ز 
�الإم���������ارة ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن �الأج����ان����ب 
تاأ�صي�ش وممار�صة  و�لتي متكنهم من 
بيئة  و���ص��ط  وي�صر  ب�صهولة  �الأع��م��ال 
�آم��ن��ة وم�����ص��ت��ق��رة ت�صمن  �ق��ت�����ص��ادي��ة 
و�لتو�صع  �لعو�ئد  �أف�صل  حتقيق  لهم 

�ملعار�ش  �أك��رب �الأح��د�ث على خارطة 
�لعاملية �ملتخ�ص�صة بالقطاع �لغذ�ئي، 
يف  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����ص��ارك��ة  �أن  �إىل  الف���ت���ا 
�ملعر�ش جائت بهدف �لرويج ملجمع 
باحلمرية،  �حل��رة  باملنطقة  �الأغ��ذي��ة 
وعر�ش �لت�صهيات بغر�ش ��صتقطاب 
�لتي  ب��االم��ت��ي��از�ت  للتمتع  �ل�صركات 
ي���ت���م ي���ق���دم���ه���ا، م����وؤك����د� ع���ل���ى جناح 
�ل�صارقة  غرفة  مع  بال�صر�كة  �لهيئة 
�ملعر�ش،  بفعاليات  �الإم��ارة  يف متثيل 
من خال تعريف �مل�صتثمرين باملز�يا 
�إىل جانب  �ل�صارقة،  الإم���ارة  �جل��اذب��ة 
ر����ص���د �ح���ت���ي���اج���ات رج������ال �الأع����م����ال 
�لقطاعات  يف  �ملتخ�ص�صة  و�ل�صركات 
�ملنطقة  �أن  �إىل  الف���ت���ا  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة، 
�حل���رة يف �حل��م��ري��ة وم��ا تقدمه من 
غدت  ��صر�تيجي  وموقع  ت�صهيات 
�جلن�صيات  م��ت��ع��ددة  لل�صركات  ه��دف��اً 
يف  عملياتها  تو�صيع  �إىل  تتطلع  �لتي 
�إىل  �لو�صول  ل�صهولة  نظر�ً  �ملنطقة، 

�لعماء يف خمتلف �لقار�ت.
حممد  عبد�لعزيز  �أث��ن��ى  جانبه  م��ن 
لقطاع  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�صاعد  �صطاف 
مركز  م����دي����ر  �الأع���������ص����اء  خ����دم����ات 
�ل�����ص��ارق��ة ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�������ص���ادر�ت، على 
ن���ت���ائ���ج م�������ص���ارك���ة وف������د �ل���غ���رف���ة يف 
جاءت  �لتي  �أن��وج��ا،  معر�ش  فعاليات 
�خلارجية  �مل�صاركات  برنامج  �صمن 

ملركز تنمية �ل�صادر�ت.

�الأمو�ل و�ل�صركات.
و�أ�صاف �إن هذه �مل�صاركة �صكلت عاما 
�إيجابيا للرويج للمنتجات �ل�صناعية 
مميزة  وفر�صة  �الإمار�تية  لل�صركات 
لتبادل �خلرب�ت و�لتجارب و�الطاع 
�أ�صو�ق  وفتح  �ملمار�صات  �أف�صل  على 
حركة  زي��������ادة  يف  ت�������ص���اه���م  ج����دي����دة 
�ملبادالت �لتجارية بن دولة �الإمار�ت 

ودول �لعامل.
�صامل  �ص�ع�ود  ���ص��ع��ادة  �أك���د  جهته  م��ن 
�ل�مزروعي، �أن معر�ش �أنوجا يعد من 

�الأمر  �لعاقة  ذ�ت  �جلهات  خمتلف 
�صادر�ت  وت��ن��م��ي��ة  دع����م  ي��ع��زز  �ل����ذي 
�إىل  �لعامل، الفتا  دول  لكافة  �الإم��ارة 
�ل�صارقة يف  �لغرفة الإم��ارة  �أن متثيل 
هذ� �حلدث �لهام، يعك�ش ��صر�تيجية 
غ��رف��ة �ل�����ص��ارق��ة �ل��ر�م��ي��ة �إىل �إب���ر�ز 
ق������در�ت وم���ق���وم���ات ق���ط���اع �الأع���م���ال 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت  ب���دول���ة 
�القت�صادي  ب��االن��ف��ت��اح  يت�صم  �ل���ذي 
وبوجود  �لعامل،  دول  على  و�لتجاري 
لروؤو�ش  م�صجعة  ����ص��ت��ث��م��اري��ة  ب��ي��ئ��ة 

يف �أ����ص���و�ق �مل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ���ص��م وفد 
�لغرفة �مل�صارك كل من مها �لزرعوين 
و�إد�رة  �أول خدمة م�صدرين  تنفيذي 
تنفيذي  �جل������اري  وع���ل���ي  �الأ������ص�����و�ق، 
م��ع��ار���ش دول��ي��ة، وع���دد م��ن موظفي 
�أحمد  ���ص��ع��ادة حممد  و�أك���د  �ل��غ��رف��ة. 
�أمن �لعو�صي مدير عام غرفة جتارة 
�ل�صارقة  �أن غرفة  �ل�صارقة،  و�صناعة 
�لفعاليات  يف  �مل�صاركة  على  حري�صة 
و�ملعار�ش �لعاملية للتعريف باملنتجات 
�مل��ح��ل��ي��ة وب��ح��ث �آل���ي���ات �ل���ت���ع���اون مع 

مها املكتب االإعالمي حلكومة دبي  خالل جل�صة مع م�صوؤول نَظّ

عبد�لرحمن �آل �شالح: حممد بن ر��شد حري�ش على ��شتد�مة �ملنظومة �ملالية لدبي وتعزيز مكانتها كمركز ��شتثماري عاملي
•• دبي-وام:

�أكد معايل عبد�لرحمن �صالح �آل �صالح، 
�مل��دي��ر �ل��ع��ام ل���د�ئ���رة �مل��ال��ي��ة يف دب���ي �أن 
��صتمر�ر تطوير �أد�ء �ملو�زنة �لعامة لدبي 
يعك�ش  �ملا�صية  �خلم�ش  �ل�صنو�ت  خ��ال 
حر�ش �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 
على ��صتد�مة �ملنظومة �ملالية يف دبي، وحتفيز ريادة �الأعمال من خال حمفز�ت 
�الإمارة  تناف�صية  م�صتوى  م��ن  يرفع  م��ا  �ال�صتثمار،  م��ن  ملزيد  ج��اذب��ة  �قت�صادية 
مه �ملكتب  ويعزز مكانتها كمركز ��صتثماري عاملي. جاء ذلك خال �للقاء �لذي نظرّ
مب�صاركة جمموعة  “جل�صة مع م�صوؤول”  �صل�صلة  �الإعامي حلكومة دبي �صمن 
�إن  �لعاملة يف �لدولة. وقال معاليه  من روؤ�صاء حترير �ل�صحف �ملحلية و�لعاملية 
�الإنفاق �لتو�صعي على م�صاريع �لبنية �لتحتية يف دبي، و�مل�صاريع �ملرتبطة مبعر�ش 
“�إك�صبو 2020” ياأتي يف �صد�رة �أولويات �ملو�زنة �لعامة ل�صمان ��صتكمالها على 
�لنحو �ملطلوب وقبل �ملوعد �ملحدد ..الفتاً �إىل ��صتغال فائ�ش �ملو�زنة يف �ل�صنو�ت 
�ملا�صية و�لناجت عن تبني �صيا�صات مالية من�صبطة، لا�صتفادة منه يف دعم تلك 
�مل�صاريع، وال �صيما م�صروع �إك�صبو و�مل�صاريع �ملرتبطة به، و�لتي يبلغ �إجماليها حتى 
2021 نحو 30 مليار درهم، وذلك يف �إطار تنفيذ ��صتحقاقات وم�صتهدفات خطة 
دبي �ال�صر�تيجية 2021. و�أو�صح �ملدير �لعام لد�ئرة �ملالية �أن �لديون �ل�صيادية 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل  �إىل  �لعام  32 مليار دوالر، و�أن ن�صبة �لدين  لدبي بلغت 
ن�صبة  بلغت  بينما   ،2019 �صبتمرب  نهاية  %27.9 حتى  على  تزيد  لاإمارة ال 
خدمة �لدين %5 فقط من �ملو�زنة �لعامة، موؤكد�ً �أن دبي قادرة على �صد�د ديونها 
عند  تدر�ش  �ل��د�ئ��رة  و�أن  �ملالية،  لا�صتحقاقات  �ملحدد  �لربنامج  وف��ق  �ل�صيادية 
�حلاجة �إمكانيات �القر��ش و�حل�صول على متويات مل�صاريع �لبنية �لتحتية عرب 
و�صائل متنوعة للتمويل ت�صمل �ل�صند�ت و�ل�صكوك و�صمان �ل�صادر�ت و�لتوريق، 
وغرها من �لو�صائل، وذلك لدعم م�صاريع �لبنية �لتحتية ال لاإنفاق �لت�صغيلي. 

�لذي �أطلقته يف �أكتوبر من �لعام 2018، بهدف  �خلدمات �حلكومية – �أملا�ش”، 
و�صمان  �حلكومية،  �خلدمات  تكاليف  ح�صاب  يف  �لدقة  وبلورة  �ل�صفافية  تعزيز 
�إمارة  يف  وتطبيقها  �حلكومية  �ل��ر���ص��وم  جميع  يف  �الجتماعية  �ل��ع��د�ل��ة  حتقيق 
بت�صعر  �خلا�صة  �ال�صر�تيجية  �لقر�ر�ت  دعم  وكذلك  �ملعاير،  �أف�صل  وفق  دبي 
�لتخ�صي�ش  يف  م�صاعدتها  عن  ف�صًا  �الأد�ء،  حت�صن  على  و�لت�صجيع  �خلدمات، 
�مل��ن��ا���ص��ب ل���ل���م���و�رد ودع�����م �ل����ق����ر�ر�ت 
�ملتعلقة باملو�زنة. و�أ�صار �إىل �أن د�ئرة 
بناء  م�صروع  على  حالياً  تعمل  �ملالية 
حكومية،  ج��ه��ة  ل��ك��ل  تكاليف  من���وذج 
�خلدمات  ت�����ص��ع��ر  م���ع���ادل���ة  وو����ص���ع 
مو�صًحا  م��رك��زي،  ب�صكل  �حلكومية 
من  �الأوىل  �مل���رح���ل���ة  خ����ال  مت  �أن�����ه 
�مل�صروع جمع �لبيانات وح�صاب تكلفة 
تقدمها  ح��ك��وم��ي��ة  خ��دم��ة   1.400
خ��م�����ش ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة ه����ي: هيئة 
�ل��ط��رق و�مل��و����ص��ات، وج��م��ارك دبي، 
وبلدية دبي، و�لقيادة �لعامة ل�صرطة 
دبي، ود�ئرة �لتنمية �القت�صادية، ومن 

�أكد معايل عبد�لرحمن   .. �ملو�صوعات  �لعديد من  تناولت  �لتي  �جلل�صة  وخال 
�صالح �آل �صالح �أنه لي�صت هناك �أية زيادة على �لر�صوم �حلكومية منذ قر�ر جتميد 
�لزياد�ت على �لر�صوم �ل�صادر يف مار�ش من �لعام 2018، و�أن �لقر�ر مل يوؤثر باأي 
حال على �ملاءة �ملالية حلكومة دبي، و�لتي تت�صم باملرونة و�لتنوع، و�أن دبي قادرة 
على �لوفاء بجميع �لتز�ماتها �ملالية من دون �العتماد على �أيه زياد�ت يف �لر�صوم. 

و�أ���ص��ار �مل��دي��ر �ل��ع��ام ل��د�ئ��رة �ملالية 
�إىل �أن حكومة دبي خف�صت بع�ش 
يونيو  �صهر  يف  �حلكومية  �لر�صوم 
2018، من منطلق حر�صها على 
�أن  موؤكًد�  �الأعمال،  قطاعات  دعم 
تاأثر  له  يكن  �لتخفي�ش مل  ه��ذ� 
�حلكومية،  �مل��و�زن��ة  �أد�ء  يف  ُي��ذك��ر 
بالرغم من �أنه �أدرّى �إىل �نخفا�ش 
�الإير�د�ت بنحو ملياري درهم على 
من  يونيو  حتى  �صهًر�   12 م��دى 
�صالح  �آل  ول��ف��ت  �جل�����اري.  �ل��ع��ام 
�إىل �أن د�ئرة �ملالية يف دبي تو��صل 
�لعمل يف م�صروع “ح�صاب تكاليف 

�ملفر�ش �أن يتو�صع �مل�صروع لي�صمل �أكر 
جهة   23 تقدمها  خدمة   5.500 من 
حكومية من �جلهات �ملحققة لاإير�د�ت 
يف حكومة دبي. و�أعلن �آل �صالح �أن د�ئرة 
��صتعد�د�تها حالًيا  دبي جُتري  �ملالية يف 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �أح���د ب��ي��وت �خل���ربة لعقد 
�ل�����ص��ر�ك��ة ب��ن �لقطاعن  م��وؤمت��ر ح���ول 
�لعام و�خلا�ش يف �لن�صف �الأول من �لعام �ملقبل، ملا للقطاع �خلا�ش من دور مهم 
ورئي�صي يف تعزيز م�صرة �لتنمية يف دبي، ويف هذ� �الإطار �نتهت �لد�ئرة من و�صع 
�ل�صيا�صة �خلا�صة بال�صر�كة بن �لقطاعن �لعام و�خلا�ش حلكومة دبي، باال�صتناد 
�إىل �لقانون رقم 22 للعام 2015 ب�صاأن �ل�صر�كة بن �لقطاعن ، كما بد�أت يف 
و�إطاق  �الإم���ارة،  م�صتوى  على  �لقطاعن  بن  �ل�صر�كة  �إط��ار  �إع��د�د  على  �لعمل 
دبي  بلدية  تنفذه  �لذي  طاقة  �إىل  �لنفايات  حتويل  م�صروع  �أبرزها  م�صاريع  عدة 
وتوقع  ب�صر�كة مع �لقطاع �خلا�ش ملدة 30 عاًما، و�صيبد�أ �لعمل به يف 2020. 
م�صاريع  يف  �ملقبلة  �لقليلة  �ل�صنو�ت  غ�صون  يف  �خلا�ش  �لقطاع  �نخر�ط  معاليه 
ومبادر�ت م�صركة مع �حلكومة ت�صل قيمتها �إىل ع�صر�ت �ملليار�ت، الفتاً �إىل �أن 
�لد�ئرة تعمل يف �لوقت �حلايل مع عدة جهات حكومية لتنفيذ م�صاريع يف قطاعات 
دبي  بلدية  م�صروع  منها  دره��م،  مليار�ت   4 باإجمايل  و�لطاقة  و�ل�صحة  �لتعليم 
لتحويل �لنفايات �إىل طاقة بقيمة 3.5 مليار درهم، وم�صاريع يف قطاع �ل�صحة. 
�ل�صر�كة  ��صر�تيجية  يخ�ش  فيما  �ملالية  د�ئ��رة  �صتطلقها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  وح��ول 
�لعديد  تنفيذ  على  تعُكف  �لد�ئرة  �أن  معاليه  �أو�صح   .. و�خلا�ش  �لقطاعن  بن 
دبي  وذل��ك �صمن خطة حكومة   ،2021 �لعام  �صت�صتمر حتى  �لتي  �ملبادر�ت  من 
�ال�صر�تيجية لل�صر�كة مع �لقطاع �خلا�ش، وت�صمل هذه �ملبادر�ت ن�صر �ل�صيا�صة 
مع  �ل�صر�كة  م�صروعات  �أول��وي��ات  حتديد  معاير  وتطوير  �لتوجيهية،  و�مل��ب��ادئ 
�لقطاع  مع  �ل�صر�كة  م�صروعات  قائمة  تطوير  �إىل  باالإ�صافة  �خل��ا���ش،  �لقطاع 
�لقطاع  م��ع  �ل�صر�كة  مل�صروعات  �إلكرونية  من�صة  تطوير  جانب  �إىل  �خل��ا���ش، 

�خلا�ش.

ال زيادة على الر�صوم احلكومية منذ قرار جتميدها يف مار�ض 2018 
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املال والأعمال

“�أن �حل��ف��اظ على  دب����ي:  ب��ل��دي��ة 
ج�����ودة �ل���ه���و�ء ي��ع��ت��رب �أح�����د �أهم 
ت�صعى  �ل��ت��ي  �لبيئية  �الأول���وي���ات 
متا�صياً  حتقيقها  �إىل  دب��ي  بلدية 
�ال�صر�تيجية  دب����ي  خ��ط��ة  م���ع 
�صمو  �أط���ل���ق���ه���ا  �ل����ت����ي   2021
�ل�����ص��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د بن 
تنفذ  ح���ي���ث  م���ك���ت���وم،  �آل  ر������ص����د 
ب��ل��دي��ة دب����ي ع����دد م���ن �مل���ب���ادر�ت 
�ال�صر�تيجية  و�مل�صاريع  �لبيئية 
�لهو�ء  ج����ودة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
قاطنيها  �����ص����ع����ادة  ي���ح���ق���ق  مب�����ا 
وز�ئريها ويعزز مكانة �الإم��ارة يف 
�لعاملية«.  �لهو�ء  جودة  ت�صنيفات 
ت�صعى  دبي  بلدية  �أن  على  موؤكد� 
�حلاجة  بن  �لتو�زن  حتقيق  �إىل 
�لبيئية،  و�ملتطلبات  �لتطويرية 
ح��ي��ث ن��ف��ذت �ل��ب��ل��دي��ة ع�����دد�ً من 
�مل�صاريع �ال�صر�تيجية بالتن�صيق 
للمجل�ش  �ل���ع���ام���ة  �الأم����ان����ة  م���ع 
��صر�تيجية  م��ن��ه��ا  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، 
 ،2021-2017 �ل��ه��و�ء  ج���ودة 
�أط��ل��ق��ت��ه��ا �ل����د�ئ����رة يف عام  �ل��ت��ي 
ج����ودة  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف   ،2017
وحتقيق  دب����ي  �إم������ارة  يف  �ل���ه���و�ء 
%90 من  �ل��وط��ن��ي  �مل�����ص��ت��ه��دف 
بحلول  �ل��ن��ظ��ي��ف  �ل����ه����و�ء  �أي�������ام 
بالتعاون  وذل���ك   ،2021 �ل��ع��ام 
�لعاقة  ذ�ت  �لقطاعات  كافة  مع 
�ل�صناعة،  ق��ط��اع  �ل��ن��ق��ل،  )ق��ط��اع 
وت�صمنت  �ل��ط��اق��ة(.  �إن��ت��اج  قطاع 
م�صتهدفات  �ال����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
�لناجتة  �ل��ه��و�ء  ملوثات  خلف�ش 
�لت�صغيلية  �ل����ع����م����ل����ي����ات  ع������ن 
�لقطاعات  ل��ت��ل��ك  و�ل��ت�����ص��ن��ي��ع��ي��ة 
و�ل���ت���ي ي��ت��م م��ت��اب��ع��ت��ه��ا م���ن قبل 
ب�����ص��ورة دوري�����ة، و�لتي  �ل��ب��ل��دي��ة 
خف�ش  يف  ��ال  ف��عرّ ب�صكل  �صاهمت 
ب���االإم���ارة، مما  �الن��ب��ع��اث��ات  كمية 
موؤ�صر  تعزيز  يف  �إي��ج��اب��اً  �نعك�ش 

جودة �لهو�ء باالإمارة.
�إمارة  توجهات  تر�صيخ  وبغر�ش 
�لتحديات  ن���ح���و  �ل���ع���امل���ي���ة  دب�����ي 
�ملناخية  �ل��ت��غ��ر�ت  ع��ن  �لناجمة 
�ل�����ت�����ي ب�����ات�����ت ت�����ع�����ري �ل����ع����امل 
للممار�صات  نتيجة  �ليوم  باأ�صره 
ت����ق����وم بها  �ل����ت����ي  و�ل���ن�������ص���اط���ات 
جمتمعاتنا �ملعا�صرة، فقد �أطلقت 
�لتغر  مع  �لتكيف  ��صر�تيجية 
تتو�ئم  �لتي  دب��ي  ب��اإم��ارة  �ملناخي 
�ال�صر�تيجية  �ل��ت��وج��ه��ات  م���ع 
تت�صمن  ح�����ي�����ث  ب�����������االإم�����������ارة، 
خطة  و�����ص����ع  �ال����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
ت�صمن  �الأم���د،  طويلة  ��صتباقية 
�ل���ق���ط���اع���ات ذ�ت  ج���اه���زي���ة ك����ل 
�لعاقة )�لبيئة و�الأمن �لغذ�ئي 
و�لطاقة و�ملياه و�ل�صحة و�لبنية 
مع  وتكيفها  و�الأعمال(،  �لتحتية 
�مل�صتقبلية،  �مل��ن��اخ��ي��ة  �ل��ت��غ��ر�ت 
�للجنة  مل��ن��ه��ج��ي��ة  وف����ق����اً  وذل������ك 
. وت�صكل  �ملناخي  �لدولية للتغر 
وثمرة  عمل  نتاج  �ال�صر�تيجية 
ت���ع���اون وث���ي���ق وف���ع���ال م���ع جملة 
�ال�صر�تيجين  �ل�����ص��رك��اء  م���ن 

•• دبي-الفجر: 

 34 �إىل جانب  �إم���ارة دب��ي  وقعت 
على  �ل��ع��امل  ح��ول  قيادية  مدينة 
م���ع���اه���دة ج������ودة �ل����ه����و�ء وذل����ك 
تر�صيخاً ملفاهيم �ال�صتد�مة و�لتي 
ت�صكل منهجاً جلميع خطط دبي 
�صاحب  ل��روؤي��ة  وف��ق��اً  �مل�صتقبلية 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل 
مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش 
جمل�ش �ل��وزر�ء حاكم دبي- رعاه 
�ل�صيخ  ���ص��م��و  وت��وج��ي��ه��ات  �هلل- 
ر��صد  ب����ن  ب����ن حم���م���د  ح����م����د�ن 
رئي�ش  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  �آل 
و�لر�مية  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����ش 
�إ�صر�قاً  �أك��ر  م�صتقبل  خلق  �إىل 
�ملقبلة،  ل���اأج���ي���ال  و�����ص���ت���د�م���ة 
وتر�صيخ مفهوم �ال�صتد�مة كاأحد 
�لركائز �الأ�صا�صية يف م�صرة �لنمو 
�إىل  �حل�صري لدبي يف �مل�صتقبل، 
بالعمل مع  �الإم��ارة  �لتز�م  جانب 
�مل����دن �ل��ع��امل��ي��ة �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة لدفع 

�أجندة �ال�صتد�مة �إىل �الأمام. 
وج���اء ت��وق��ي��ع دب���ي ع��ل��ى معاهدة 
 34 ج���ان���ب  �إىل  �ل����ه����و�ء  ج������ودة 
�لعامل،  يف  �أخ���رى  قيادية  مدينة 
�ملدن  �صبكة  ع��م��د�ء  ق��م��ة  خ���ال 
للتغر  �لقيادية   C40 �الأربعن 
�جل��اري، حيث  �أكتوبر  �ملناخي يف 
�رتكزت حمادثاتها حول �حلاجة 
لظاهرة  للت�صدي  ع��امل��ي��اً  �مل��ل��ح��ة 
�أن ق�صايا  �لتغر �ملناخي. وحيث 
على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �مل��ن��اخ��ي  �لتغر 
�ل��ب��ي��ئ��ة حت��ظ��ى ب��اأه��م��ي��ة كربى 
يف خ��ط��ط و����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ات دبي، 
من  �لعديد  دب��ي  حكومة  �أطلقت 
�مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا �حلد 
�لدفيئة  �ل���غ���از�ت  �ن��ب��ع��اث��ات  م��ن 
وت����ل����وث �ل����ه����و�ء وت���ن���ط���وي على 
�حليوية،  �ل��ق��ط��اع��ات  م���ن  ع����دد 
�الإمار�ت  روؤي��ة  مع  يتما�صى  ومبا 
2021 فيما يتعلق باال�صتد�مة، 
ت��ل��ت��زم دب����ي ب��ال��ع��م��ل م���ع كربى 
�مل���دن يف �ل��ع��امل ل��و���ص��ع �خلطط 
�الأمم  �أه���د�ف  م��ع  تتما�صى  �لتي 
�مل�صتد�مة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل���ت���ح���دة 
�الأه����������د�ف  وخ����ا�����ص����ة   2030
�ملتعلقة بال�صحة �جليدة و�لرفاه، 
�مل�صوؤولن،  و�الإنتاج  و�ال�صتهاك 
معقولة،  باأ�صعار  متجددة  وطاقة 
قائمة  وت�صم  �مل��ن��اخ��ي.   و�ل��ع��م��ل 
�مل���دن �مل��وق��ع��ة ع��ل��ى �مل��ع��اه��دة �إىل 
جانب دبي، لندن، لو�ش �أجنلو�ش، 
و������ص����ن����ط����ن، ب�����رل�����ن، �أو������ص�����ن، 
بوين�ش  ب���ر����ص���ل���ون���ة،  ب���ن���ج���ال���ور، 
دلهي،  ان،  عمرّ كوبنهاجن،  �آير�ش، 
هايدلربغ،  غ��و�د�الخ��ار�،  ديربان، 
هيو�صن، جاكرتا، ليما، ل�صبونة، 
مدريد، ميدلن، مك�صيكو �صيتي، 
ميان، �أو�صلو، باري�ش، بورتاند، 
�صيول،  روت���رد�م،  كيتو،  ك��وي��زون، 
طوكيو،  ���ص��ي��دين،  ���ص��ت��وك��ه��ومل، 

وو�ر�صو.

دور حموري تلعبه دبي
�الأمن  �لب�صطي  ع��ب��د�هلل  وق���ال 
الإمارة  �لتنفيذي  للمجل�ش  �لعام 
�للجنة  رئ����ي���������ش  ون�����ائ�����ب  دب�������ي 
�لتوجيهية ل�صبكة �ملدن �الأربعون 
لدول جنوب وغرب �آ�صيا:   C40
“يج�صد توقيع دبي على معاهدة 
جودة �لهو�ء روؤية �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب����ي رع�����اه �هلل، 
حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو  وتوجيهات 
�آل مكتوم  ر����ص��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
�ملجل�ش  رئ��ي�����ش  دب����ي  ع��ه��د  ويل 
�لتنفيذي وجهود �الإمارة �لر�مية 
�إىل �صمان توفر هو�ء �أكر نقاًء 
�صت�صهم  كما  وزو�ره�����ا،  ل�صكانها 
ه���ذه �مل��ع��اه��دة يف ت�����ص��ري��ع وترة 
دبي  ��صر�تيجية  �أه���د�ف  تنفيذ 
�لدور  وتوؤكد على  �لهو�ء،  جلودة 
�ملحوري �لذي تلعبه دبي يف قيادة 
من  للحد  �الأخ�صر  �لنمو  جهود 
�آث����ار �ل��ت��غ��ر �مل��ن��اخ��ي ع��ل��ى جودة 
�حلياة يف �ملنطقة، يف �إطار روؤيتها 
خللق مدينة ذكية ومتكاملة توفر 
بيئة نظيفة و�صحية وم�صتد�مة«. 
�ل��ع��ام للمجل�ش  و�أ���ص��اف �الأم���ن 

�لنقل  م��ن��ظ��وم��ة  ت���ع���زي���ز  م��ن��ه��ا 
دب����ي، و�لتي  �إم�����ارة  �جل��م��اع��ي يف 
�صاهمت يف زيادة عدد م�صتخدميها 
 2006 ع���ام  م��ل��ي��ون   163 م���ن 
�ىل �أكر من 589 مليون ر�كب 
�لهيئة  ت��ن��ف��ذ  ك��م��ا   ،2018 ع���ام 
ح���ال���ي���اً خ���ط���ة ل��ت��ح��وي��ل 50% 
يف  �الأج���رة  مركبات  ��صطول  م��ن 
وكهربائية  هجينة  ملركبات  دب��ي 
وكذلك   ،2021 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
ت��ط��ب��ي��ق �إن�������ارة �ل���ط���رق �مل���وف���رة 
و��صتبد�ل   ،)LED( ل��ل��ط��اق��ة 
�����ص���ط���ول ح����اف����ات �مل���و�����ص���ات 
�لعامة بحافات جديدة مطابقة 
�خلا�صة  �الأوروب��ي��ة  للمو��صفات 
باالنبعاثات �لكربونية �ملنخف�صة، 
منها حافات “يورو 5”و “يورو 
6” �الأوىل من نوعها يف منطقة 
�فريقيا،  و�صمال  �الأو�صط  �ل�صرق 
�الإلكروين  �ل��ت��ح��ول  ج��ان��ب  �إىل 
�لتي  �خل��دم��ات  ملختلف  و�ل��ذك��ي 
و�أ�صاف:  للمتعاملن.  تقدمها 
�ع��ت��م��دت �ل��ه��ي��ئ��ة م���وؤخ���ر�ً، �إط���ار 
�لذي  للهيئة،  �ال���ص��ت��د�م��ة  ع��م��ل 
رئي�صة  حم��اور  ثاثة  على  يركز 
ه�������ي: �ل����رف����اه����ي����ة و�ل���������ص����ع����ادة 
�مل�صتد�م،  و�ل���ن���ق���ل  �مل�����ص��ت��د�م��ة، 
�مل�صتد�م  �الق���ت�������ص���ادي  و�ل���ن���م���و 
�لتو�زن  ي��ح��ق��ق  مب���ا  و�مل�����ص��ارك��ة، 
بن �ملحاور �القت�صادية و�لبيئية 

و�ملجتمعية.

حتقيق التوازن بني 
احلاجة التطويرية 

واملتطلبات البيئية
عام  �لهاجري، مدير  د�وود  وقال 

بدور  دب��ي  “ت�صطلع  �لتنفيذي: 
نائب  ب�صفتها  �ملنطقة  يف  ري��ادي 
�ل��رئ��ي�����ش مل��ن��ط��ق��ة ج��ن��وب وغرب 
ل�صبكة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  يف  �آ���ص��ي��ا 
�لقيادية   C40 �الأرب��ع��ن  �مل���دن 
لقيادة  و�لر�مية  �ملناخي  للتغر 
مفاهيم  تعزيز  جمال  يف  �جلهود 
�حللول  و��صتنباط  �ال���ص��ت��د�م��ة، 
�مل��ب��ت��ك��رة �ل��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا �حلد 
�ملناخي،  �ل��ت��غ��ر  ت����اأث����ر�ت  م���ن 
�إيجابي ي�صهم يف  و�إح��د�ث تغير 
على  و�ملحافظة  �لبيئة  ��صتد�مة 
�مل�����و�رد ل��اأج��ي��ال �مل��ق��ب��ل��ة، �الأمر 
�أ�صاليب  �عتماد  يف  يتجلى  �ل��ذي 
�إك�صبو  �مل�صتد�م يف معر�ش  �لبناء 
�الأكر  �أن يكون  و�ملقرر   ،2020

��صتد�مة يف �لتاريخ«.
و�أ�صاف �لب�صطي: “تبادلنا �لروؤى 
�لقيادية  �ملدن  باقي  مع  و�الأفكار 
�لعامل، وذلك للخروج بحلول  يف 
و�قعية وملمو�صة تو�كب �حلاجة 
�لعامل  ي���و�ج���ه���ه���ا  �ل���ت���ي  �مل���ل���ح���ة 
ونتطلع  �ملناخي،  �لتغر  ملو�جهة 
مثمرة  ���ص��ر�ك��ات  عقد  �إىل  �أي�����ص��اً 
�صاأنها تعزيز  ر�ئ��دة من  مع مدن 
مفاهيم  ل��دف��ع  �مل��ب��ذول��ة  جهودنا 
وت�صريع خطط  عاملياً  �ال�صتد�مة 

�حلد من �لتغر �ملناخي«.

دفعة قوية للجهود 
الدولية املبذولة

قال معايل حميد حممد �لقطامي 
بدبي  �ل�صحة  لهيئة  �لعام  �ملدير 
و�حدة  �ملناخي  �لتغر  ق�صية  �إن 
�مل�صرية  �ل���ق�������ص���اي���ا  �أه������م  م����ن 
مبقدر�ت  تت�صل  �لتي  �ملعا�صرة، 
وما  �لطبيعية،  و�ل����روة  �حل��ي��اة 
�أن  م��وؤك��د�ً  �الإن�����ص��ان،  يعي�ش عليه 
وج��ود مدينة دب��ي يف �صبكة �ملدن 
C40، و�ن�صمامها ملعاهدة جودة 
مدينة   34 ج��ان��ب  �إىل  �ل���ه���و�ء 
ق��ي��ادي��ة �أخ����رى يف �ل���ع���امل، ميثل 
�لدولية  ل��ل��ج��ه��ود  ق���وي���ة  دف���ع���ة 
�لبيئة  حماية  �أج��ل  م��ن  �ملبذولة 
�الإ�صكاليات  ك��ل  م��ن  و�لتخل�ش 

�ملتعلقة بالتغر �ملناخي.
و�أو�صح �أن دبي قادرة على �إحد�ث 
وب����ر�م����ج  م���������ص����ار�ت  �ل�����ف�����رق يف 
م��ع��اه��دة ج���ودة �حل��ي��اة، وذل���ك ملا 
لها م��ن خ��رب�ت وجت���ارب ناجحة 
�لطبيعة  �����ص����ون  جم��������االت  يف 
�لتغر  ل����ظ����اه����رة  و�ل����ت���������ص����دي 
�لق�صايا  م��ن  وغ��ره��ا  �مل��ن��اخ��ي، 
كبر�ً  حتدياً  ت�صكل  �لتي  �لبيئية 
�أمام �لعامل. يف �لوقت نف�صه �أ�صار 
معايل �لقطامي �إىل �لدور �لعاملي 
�ل���ب���ارز �ل���ذي ت��ق��وم ب��ه دب���ي على 

وج���ودة  �مل����دن،  ����ص��ت��د�م��ة  �صعيد 
وتاأثرها  و�ل���رف���اه���ي���ة،  �حل���ي���اة 
�إىل  �لو�صول  يف  �أي�صاً  �الإيجابي 
�أك�����ر �صحة  م����دن وجم��ت��م��ع��ات 

�صعادة بحلول عام 2030.

دبي مدينة قيادية
���ص��ع��ي��د حممد  �����ص����ع����ادة:  وق�������ال 
�ملجل�ش  رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب  �ل���ط���اي���ر، 
�لع�صو  دب���ي،  يف  للطاقة  �الأع��ل��ى 
�لتنفيذي لهيئة  �لرئي�ش  �ملنتدب 
كهرباء ومياه دبي: “ياأتي �ن�صمام 
دبي ملعاهدة حت�صن جودة �لهو�ء 
قيادية  م��دي��ن��ة   34 ج��ان��ب  �إىل 
�أخرى حول �لعامل، ليوؤكد �لروؤية 
�ل�صمو  �صاحب  ل�صيدي  �لثاقبة 
�ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم، 
نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �لذي 
للطاقة  دب��ي  ��صر�تيجية  �أط��ل��ق 
 75% 2050 لتوفر  �لنظيفة 
م��ن �إج��م��ايل �لطاقة يف دب��ي من 
وجعل  �لنظيفة  �لطاقة  م�صادر 
�لب�صمة  يف  �الأق�����ل  �مل��دي��ن��ة  دب���ي 
 .2050 ب���ح���ل���ول  �ل���ك���رب���ون���ي���ة 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  وت�صهم 
وتر�صيخ  �ل��روؤي��ة  ه��ذه  يف حتقيق 
باأبعادها  �ال����ص���ت���د�م���ة  دع����ائ����م 
�لثاث �القت�صادية و�الجتماعية 
موؤ�ص�صي  �إط����ار  �صمن  و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
خال  م��ن  متكاملة،  وم��ن��ظ��وم��ة 
�لطاقة  الإن��ت��اج  ر�ئ��دة  م�صروعات 
بن  حممد  جممع  مثل  �لنظيفة 
ر��صد �آل مكتوم للطاقة �ل�صم�صية، 
�الإنتاجية  ق��درت��ه  �صتبلغ  �ل���ذي 
عام  ب��ح��ل��ول  م��ي��ج��او�ت   5000

م�صروع  �أك������رب  وي���ع���د   ،2030
م�صتوى  على  �ل�صم�صية  للطاقة 
�لعامل يف موقع و�حد، با�صتثمار�ت 
دره�����م،  م���ل���ي���ار   50 �إىل  ت�������ص���ل 
يف  �كتماله  عند  �ملجمع  و�صي�صهم 
تقليل �أكر من 6.5 مليون طن 
من �النبعاثات �لكربونية �صنوياً. 
مبادر�ت  �إط���اق  على  نعمل  كما 
�لطاقة  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�صهم 
وتقليل  �ال����ص���ت���ه���اك  وت��ر���ص��ي��د 
وت�صجيع  �لكربونية  �الن��ب��ع��اث��ات 
�أفر�د �ملجتمع على �إنتاج �لكهرباء 
�ملباين  يف  �ل�صم�صية  �لطاقة  من 
وربطها ب�صبكة �لهيئة، و��صتخد�م 
ذلك  وغر  �لكهربائية  �ل�صيار�ت 
من م��ب��ادر�ت وب��ر�م��ج تهدف �إىل 
وتعزز  �لكربونية  �لب�صمة  تقليل 
�الأخ�صر  �القت�صاد  نحو  �لتحول 
�لطاير:  �صعادة  و�أ�صاف  يف دبي«. 
“�أ�صهمت جهود �لهيئة، مع جهود 
و�خلا�صة  �حلكومية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�نبعاثات  دب��ي، يف تقليل �صايف  يف 
بن�صبة  دب����ي  �إم������ارة  يف  �ل���ك���رب���ون 
�لعمل  ب�صيناريو  مقارنًة   19%
�مل��ع��ت��اد، ق��ب��ل ع��ام��ن م��ن �ملوعد 
�مل�����ص��ت��ه��دف، وب��ن��ح��ٍو �أف�����ص��ل من 
��صر�تيجية  يف  �مل��ح��دد  �ل��ه��دف 
�لكربونية  �النبعاثات  م��ن  �حل��د 
�النبعاثات  لتخفي�ش   2021
ع����ام  ب����ح����ل����ول   16% ب���ن�������ص���ب���ة 
�لهيئة  ح��ق��ق��ت  ك���م���ا   .2021
دبي  بح�صول  متثل  عاملياً  �صبقاً 
�لعاملي  �لباتيني  �لت�صنيف  على 
�خلا�ش باملدن - �لريادة يف �لطاقة 
 ،)LEED( �لبيئي  و�لت�صميم 
�لعاملية  �مل����دن  ت�����ص��ن��ي��ف  ب��ح�����ص��ب 

�خل�صر�ء  �مل���ب���اين  جم��ل�����ش  م���ن 
�المريكية.  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف 
�أعلى  �لباتيني  �لت�صنيف  ويعد 
�أد�ء  ق��ي��ا���ش  م��ن�����ص��ة  ت�����ص��ن��ي��ف يف 

�ال�صتد�مة للمدن«.

موا�صفات عاملية
م���ن ج���ان���ب���ه، �أك�����د ����ص���ع���ادة مطر 
ورئي�ش  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  �ل���ط���اي���ر 
جمل�ش �ملديرين يف هيئة �لطرق 
و�ملو��صات، �لتز�م �لهيئة بتعزيز 
جميع  يف  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ال����ص���ت���د�م���ة 
ل�صمان  وخ��دم��ات��ه��ا،  م�صاريعها 
نقل  و�أنظمة  حتتية  بنية  توفر 
وم�صتد�مة  مبتكرة  وم��و����ص��ات 
مب���و�����ص���ف���ات ع���امل���ي���ة، ت�����ص��ه��م يف 
و�صعادة  �حل���ي���اة  ج�����ودة  حت�����ص��ن 
ملبادرة  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  وذل����ك  �مل��ج��ت��م��ع، 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حممد 
رئي�ش  نائب  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش �ل����وزر�ء 
“�قت�صاد  دبي )رعاه �هلل(،  حاكم 
م�صتد�مة”،  ل��ت��ن��م��ي��ة  �أخ�������ص���ر 
 ،2021 �الإم����������������ار�ت  وروؤي�������������ة 
و��صر�تيجية �لطاقة و�حلد من 
حكومة  تتبناها  �ل��ت��ي  �ل��ك��رب��ون 
دبي، م�صر�ً �إىل �أن حمور حماية 
�لبيئة وتر�صيد ��صتخد�م �لطاقة 
�لكربونية،  �الن��ب��ع��اث��ات  وخف�ش 
ي��اأت��ي يف ����ص���د�رة �أول���وي���ات عمل 
�ل�صامة  مت��ث��ل  ح��ي��ث  �ل��ه��ي��ئ��ة، 
و�ال�����ص����ت����د�م����ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة �إح�����دى 

�لغايات �ال�صر�تيجية للهيئة.
وقال �لطاير: نفذت هيئة �لطرق 
�مل�صاريع  �لعديد من  و�ملو��صات 
و�ملبادر�ت �لتي ُتعنى باال�صتد�مة، 

�لتابعن ملختلف �لقطاعات.
وت���ل���زم م���ع���اه���دة حت�����ص��ن ج���ودة 
�ل�����ه�����و�ء �مل�������دن ب���و����ص���ع �أه�������د�ف 
طموحة خلف�ش �لتلوث وتطبيق 
رف���ع جودة  �إىل  ت��رم��ي  ���ص��ي��ا���ص��ات 
 ،2030 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  �ل�����ه�����و�ء 
ون�صر تقارير دورية حول �لتقدم 
تو�فق  م����ن  �ن����ط����اق����اً  �مل�����ح�����رز، 
��صتن�صاق  �أن  ع��ل��ى  �مل���دن  ع��م��د�ء 
�ل��ن��ق��ي ه���و ح���ق مكت�صب  �ل���ه���و�ء 
�لتز�مهم  عل  وتاأكيد�ً  لاإن�صان، 
بالعمل معاً لت�صكيل حتالف عاملي 
�لهو�ء،  ج���ودة  حت�صن  �أج���ل  م��ن 
وذل���ك م��ن خ���ال جم��م��وع��ة من 
كالتحفيز  و�ل��رب�م��ج  �ل�صيا�صات 
�لنقل  و����ص���ائ���ل  �����ص���ت���خ���د�م  ع��ل��ى 
و�صائل  و�����ص���ت���خ���د�م  �جل���م���اع���ي، 
�النبعاثات  �أو منعدمة  منخف�صة 
�لكربونية، و�لت�صجيع على �مل�صي 
�لهو�ئية،  �لدر�جات  ��صتخد�م  �أو 
و�ملوؤ�ص�صات  �ل�����ص��رك��ات  وحت��ف��ي��ز 
لنتائج  �لنهج  بهذ�  �الل��ت��ز�م  على 

م�صتد�مة لاأجيال �لقادمة.
�لر��صخة  عاقاتها  على  وتاأكيد�ً 
م����ع خم���ت���ل���ف �مل�������دن �ل���ق���ي���ادي���ة، 
بالت�صدي  �لتز�مها  يعك�ش  ومب��ا 
ل��ظ��اه��رة �ل��ت��غ��ر �مل��ن��اخ��ي، وقعت 
تفاهم  م������ذك������رة  دب�������ي  �إم�������������ارة 
����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة، خ���ال �ل��ق��م��ة مع 
�لكولومبية،  م��ي��دي��ل��ن  م��دي��ن��ة 
ل����ت����ب����ادل �أف���������ص����ل �مل����م����ار�����ص����ات 
و�الب����ت����ك����ار�ت ب���ن �مل��دي��ن��ت��ن يف 
�ملتقدمة،  �لتكنولوجيا  جم��االت 
و�إد�رة  و�لتنقل،  و�ملياه،  و�لطاقة، 
�ل��ن��ف��اي��ات. وت�����ص��ك��ل ق��م��ة عمد�ء 
 C40 ص��ب��ك��ة �مل������دن �الأرب�����ع�����ن���
للمدن  مثالية  فر�صة  �ل��ق��ي��ادي��ة 
�ملناخ  ت���غ���ر  حت����دي����ات  مل��ن��اق�����ص��ة 
وط���رح ح��ل��ول م��ن ���ص��اأن��ه��ا تعزيز 
�مللحة  ملو�جهة �حلاجة  �ملدن  دور 
ل��ل��ح��د م���ن ت��غ��ر �مل����ن����اخ، وحتث 
�ل��ق��م��ة �ل����ق����ادة ع��ل��ى �الن���خ���ر�ط 
يف م��ن��اق�����ص��ات ح��ث��ي��ث��ة ح���ول هذ� 
�ل�صر�كات  و����ص��ت��ك�����ص��اف  �مل���ج���ال 
�ال�صر�تيجية �ملحتملة للت�صدي 

بفعالية لتغر �ملناخ.
�لب�صطي  ع���ب���د�هلل  ���ص��ع��ادة  و�أك�����د 
خ��������ال �ج�����ت�����م�����اع�����ات �ل���ل���ج���ن���ة 
�لتوجيهية ل�صبكة C40 يف �صان 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  فر�ن�صي�صكو، 
�ملا�صي،  �ل����ع����ام  يف  �الأم���ري���ك���ي���ة 
�إم�����ارة دب���ي بتعزيز  �ل���ت���ز�م  ع��ل��ى 
جهودها  و��صتعر�ش  �ال�صتد�مة، 
�ملناخي  �ل���ت���غ���ر  م����ع  ل��ل��ت��ك��ي��ف 
و�لتد�بر �لوقائية �لتي �تخذتها 
تاأثر  ح���دة  م��ن  للتخفيف  دب���ي 
تد�عياته  وت��ق��ل��ي��ل  �مل���ن���اخ  ت��غ��ر 
�حلد  مثل  �لبيئي،  �ل��ن��ظ��ام  على 
�لدفيئة  �ل���غ���از�ت  �ن��ب��ع��اث��ات  م��ن 

و�لتخل�ش من �لنفايات.
وك��ان��ت م��دي��ن��ة دب���ي ق��د �ن�صمت 
�إىل ع�صوية �صبكة �ملدن �الأربعن 
�ملناخي  للتغر  �لقيادية   C40
�صمن  لت�صبح   2015 �ل��ع��ام  يف 
�لعامل  مل����دن  �ل��ن��خ��ب��ة  جم��م��وع��ة 
�لع�صوية.  ه���ذه  ع��ل��ى  �حل��ا���ص��ل��ة 
دبي  �ن��ت��خ��ب��ت   ،2017 ع���ام  ويف 
ممثلة يف �الأمانة �لعامة للمجل�ش 
لع�صوية  دب��ي  الإم����ارة  �لتنفيذي 
�للجنة �لتوجيهية لل�صبكة و�لتي 
ع�����ص��و�ً ميثلون   17 م��ن  ت��ت��األ��ف 
متثل  حيث  �جل��غ��ر�ف��ي��ة،  �ملناطق 
دبي �إقليم جنوب وغرب �آ�صيا، مبا 
فيها 11 مدينة. ومنذ �ن�صمامها 
 ،C40 �إىل �صبكة �ملدن �الأربعن 
�لعديد من ور�ش  �صاركت دبي يف 
و�ملنتديات  و�مل����وؤمت����ر�ت  �ل��ع��م��ل 
�لتجارب و�ملعرفة  �لعاملية لتبادل 
�لتحتية  �ل����ب����ن����ي����ة  جم��������ال  يف 
�مل�����ص��ت��د�م��ة و�ل��ت��ك��ي��ف م��ع �لتغر 
�لنفايات  م����ن  و�حل������د  �مل���ن���اخ���ي 
كما  �لدفيئة،  �ل��غ��از�ت  و�نبعاثات 
قامت بعقد ور�صتي عمل عامليتن 
�ملناخي  �لتغر  مع  �لتكيف  ح��ول 
يعك�ش  مم���ا  �جل���م���اع���ي  و�ل���ن���ق���ل 
للت�صدي  �جل�����دي  دب����ي  �ل����ت����ز�م 
لتحقيق  �ملناخي،  �لتغر  لظاهرة 
�ل�صعادة و�لرخاء و�لعناية ب�صحة 
ق��اط��ن��ي��ه��ا، و�ل��ع��م��ل ي����د�ً ب��ي��د مع 
�أكر  مدن �لعامل خللق م�صتقبل 

�إ�صر�قاً لاأجيال �ملقبلة.

خالل قمة عمداء �صبكة املدن االأربعني C40 القيادية للتغري املناخي

دبي توّقع على معاهدة جودة �لهو�ء �إىل جانب 34 مدينة قيادية يف �لعامل

ر�ئد �أعمال من �لربنامج �لوطني للم�شاريع ي�شاركون فى معر�ش »كانتون 2019« يف �ل�شني  38
•• جوانزو- ال�شني -وام:

�لو�رد�ت  ل�صلع  �ل��دويل  �ل�صيني  �ملعر�ش  فعاليات  �الإم���ار�ت يف  دول��ة  �صاركت 
مدن  �إح��دى  جو�نزو  مدينة  يف  حالياً  �ملنعقد   »2019 »كانتون  و�ل�صادر�ت 
�أديب  �لدكتور  �الإم���ار�ت  وف��د  وي��ر�أ���ش  �ل�صن.  جنوب  غو�نغدونغ  مقاطعة 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرة  و�ملن�صاآت  للم�صاريع  �لوطني  �لربنامج  مدير  �لعفيفي 
�ل�صغرة  �مل�صاريع  و�أ�صحاب  �الأعمال  38 م�صاركاً من رو�د  �أكر من  وي�صم 

و�ملتو�صطة الأع�صاء يف �لربنامج �لوطني للم�صاريع �ل�صغرة و�ملتو�صطة.
للم�صاريع  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  ينظمها  �ل��ت��ي  �مل�����ص��ارك��ة  ف��ع��ال��ي��ات  وتت�صمن 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرة  �مل�صاريع  ملجل�ش  �لتنفيذية  �لذر�ع  و�ملتو�صطة  �ل�صغرة 
يف وز�رة �القت�صاد بالتن�صيق مع “جمعية رو�د �الأعمال �الإمار�تين”عدد�ً من 
�الأن�صطة و�ملحطات منها �إجر�ء لقاء�ت و�مل�صاركة يف ور�ش عمل خا�صة بتعزيز 

قدر�ت و�إمكانيات رو�د �الأعمال وتنظيم جوالت الأع�صاء �لوفد على خمتلف 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرة  �مل�صاريع  �أ�صحاب  قطاع  دع��م  بهدف  �ملعر�ش  فعاليات 
�الأعمال يف  رو�د  �صر�كات مثمرة مع جمتمع  بناء  �لدولة وم�صاعدتهم يف  يف 
�لدكتور  و�أو���ص��ح  و�لتجارية.  �ال�صتثمارية  �لفر�ش  على  و�الط���اع  �ل�صن 
�أديب �لعفيفي �أن �مل�صاركة يف �ملعر�ش تتيح لوفد �لدولة �الطاع على �أحدث 
�ملنتجات و�خلدمات �ل�صينية و�لعاملية حتت �صقف و�حد ويف خمتلف �ملجاالت 
�القت�صاد  وز�رة  جهود  �صياق  يف  ت��اأت��ي  �مل�صاركة  �ن  �ىل  م�صر�  �الأهمية  ذ�ت 
ممثلة بالربنامج �لوطني للم�صاريع �ل�صغرة و�ملتو�صطة �لر�مية لدعم رو�د 
�الأعمال �ملو�طنن وتعزيز دور وم�صاهمة قطاع �مل�صاريع �ل�صغرة و�ملتو�صطة 
�لربنامج  �أن  و�أو���ص��ح  �ل��دول��ة.  ت�صهدها  �ل��ت��ي  �ل�صاملة  �لتنمية  م�صرة  يف 
يحر�ش على توفر �الأر�صية �ملنا�صبة �لتي ينطلق منها رو�د ور�ئد�ت �الأعمال 
و�إبد�عاتهم  �أفكارهم  وبلورة  و�أهد�فهم  م�صتقبلهم  حتقيق  نحو  �الإمار�تيون 

�صعود  وموؤ�ص�صة  رو�د،  وموؤ�ص�صة  و�ملتو�صطة،  �ل�صغرة  �مل�صاريع  لتنمية  ر��صد 
بن ر��صد مل�صاريع �ل�صباب، وموؤ�ص�صة �صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع �ل�صباب. 
من جابنه قال �صعادة رحمة �ل�صام�صي قن�صل عام �لدولة يف غو�نزو �ن زيار�ت 
�الأخرة  �ل�صنو�ت  خال  �لبلدين  بن  �ملتبادلة  و�لتجارية  �حلكومية  �لوفود 
ديل على ما ت�صهده �لعاقات �المار�تية �ل�صينية من �الإجناز�ت �لكبرة ومنو 
متز�يد . ولفت �ل�صام�صي �إىل �أن دولة �الإمار�ت تعترب نافذة �ملنتجات �ل�صينية 
بن  �لثنائية  �لعاقات  و�رتقت  �أفريقيا،  و�صمال  �الأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف 
فخامة  زي��ارة  بعد  �ال�صر�تيجية  �ل�صر�كة  م�صتوى  �إىل  �ل�صديقن  �لبلدين 
�لرئي�ش �ل�صيني �صي جن بينغ لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �صهر يوليو 
من عام 2018، و�لتي �صكلت �أ�صا�صاً ر��صخاً لبدء مرحلة جديدة من �لتعاون 
يف �لعديد من �ملجاالت �حليوية مبا يدعم حتقيق طموحات قيادتي �لبلدين 

و�ل�صعبن �ل�صديقن.

ت�صويقية  ف��ر���ش  و�إي���ج���اد  �الب��ت��ك��ار،  ث��م  و�ل��ت��و���ص��ع  �لت�صغيل  مل��رح��ل��ة  لت�صل 
و�البتكار  و�الإب���د�ع  �لبحث  ثقافة  وت�صجيع  ن�صر  من  �صيعزز  مما  ملنتجاتهم 
�الأ�صو�ق  فتح  على  يحر�ش  �لربنامج  �أن  �إىل  �لعفيفي  ولفت  و�لتناف�صية. 
�ل�صغرة  �مل�صاريع  �أ�صحاب  م��ن  �الإم��ار�ت��ي��ن  �الأع��م��ال  رو�د  �أم���ام  �خلارجية 
تو�جه منتجاتهم و�لرويج  �لتي  �لتحديات  و�لعمل على تذليل  و�ملتو�صطة، 
�لدويل  كانتون  معر�ش  ي�صكل  لذلك  جودتها  و�إب��ر�ز  مب�صاريعهم  و�لتعريف 
�الأعمال لالتقاء  �لفر�صة لرو�د  و�إتاحة  من�صة حيوية لتعزيز هذ� �جلانب 
و�الإحتكاك مع نظر�ئهم �صو�ء �ل�صينين �أوغرهم من �مل�صاركن يف �ملعر�ش 
و�لتمهيد للدخول يف �صر�كات معهم . وقال �ن �لربنامج �لوطني للم�صاريع 
و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صناديق  و خا�صة  �ل�صلة  ذ�ت  وثيقة مع �جلهات  ب�صورة  ين�صق 
تتم  كانتون  معر�ش  يف  �حلالية  و�مل�صاركة  �العمال  ل��رو�د  و�ملمولة  �لد�عمة 
بالتعاون و�لتن�صيق مع �صندوق خليفة لتطوير �مل�صاريع، وموؤ�ص�صة حممد بن 

د�ود �لهاجري:
ــى  ــل ع نـــعـــمـــل   
التوازن  حتقيق 
ـــة  ـــاج بـــــني احل
الـــتـــطـــويـــريـــة 
ـــات  ـــب ـــل ـــط ـــت وامل
الـــــبـــــيـــــئـــــيـــــة

�لب�شطي: 
الإيــجــاد  ن�صعى 
مبتكرة  حــلــول 
لــــــلــــــحــــــد مــــن 
التغري  تــاأثــريات 
املناخي واإحداث 
اإيجابي تغيري 

مطر �لطاير: 
البيئة  حماية 
ـــــــ�ـــــــض  وخـــــــف
االنــــبــــعــــاثــــات 
الـــكـــربـــونـــيـــة، 
ــــــدارة  �ــــــص يف 
عملنا  ــويــات  اأول

�لقطامي:
انــــــ�ــــــصــــــمــــــام 
ــدة  ــاه ــع دبـــــي مل
جـــــودة الـــهـــواء 
دفــــعــــة قـــويـــة 
ــــة  ــــدام ــــت ــــص ال�
احلــــــــــــيــــــــــــاة

�شعيد �لطاير: 
ــم  ــائ ــخ دع ــص ــر� ن
اال�ــــصــــتــــدامــــة 
الثالث  باأبعادها 
ــة  ــادي ــص ــ� ــت االق
عية  جتما ال ا و
والــــبــــيــــئــــيــــة
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•• اأبوظبي-الفجر

�أ���ص��اد ���ص��ع��ادة حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب �ل��درع��ي رئ��ي�����ش �حتاد 
�مل�صارعة و�جلودو،رئي�ش �للجنة �لعليا �ملنظمة لبطولة 
�لتي  �لكربى  للجودو  �أبوظبي  �صام  جر�ند  �لت�صامح 
خال  �أب��وظ��ب��ي  �الإم������ار�ت  دول����ة  ع��ا���ص��م��ة  ت�صت�صيفها 
�لفرة من 24 وحتى 26 �أكتوبر �حلايل ب�صالة �أرينا 
مبادلة مبدينة ز�يد �لريا�صية يف �أبوظبي ،�أ�صاد برعاية 
�صمو �ل�صيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش �ملجل�ش 
�لتنفيذي الإمارة �أبوظبي لفعاليات �لبطولة �لتي ت�صهد 
م�صاركة قيا�صية من �لدول �الأع�صاء و�لتي  بلغت 104 
دولة   12 بينها  م��ن  �ل��ع��امل  ق����ار�ت  م��ن خمتلف  دول���ة 
باأن  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�ش  �صعادة  ..و�أك��د  عربية 
�ل�صنوية  �لبطولة  لفعاليات  ل�صموه  �لكرمية  �لرعاية 

�أعطت �لبطولة زخما كبر� لدولة �الإم��ار�ت و�لبطولة 
�لتي تعترب ثاين �أكرب بطوالت �الحتاد �لدويل للجودو.

�لت�صامح  لبطولة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ش  �صعادة  وج��دد 
�أكدت  �ل��ت��ي  و�ل�����ص��دي��ق��ة  �ل�صقيقة  ب���ال���دول  �ل��رح��ي��ب 
 4 بعد  مناف�صات  تنطلق  �ل��ت��ي  �لبطولة  يف  م�صاركتها 
�لتي و�صلت �لباد  �ملنتخبات  ب��د�أت بع�ش  �أن  �أي��ام، بعد 
�أروق�����ة �لبطولة  ب��ع��ي��د� ع���ن  �أب��وظ��ب��ي  م��ع�����ص��ك��ر�ت��ه��ا يف 
�ل�صنوي، متمنيا لهم طيب  �لريا�صي  ��صتعد�د� للحدث 
�الإق���ام���ة يف ب��ل��ده��م �ل��ث��اين ،وم�����ص��ر� ب���اأن ت��ل��ك �لدول 
لعام  �لت�صامح  مب��ب��ادرة  �حتفالها  �الإم�����ار�ت  �صت�صارك 
تزين �صدور  �لتي  �مل��ب��ادرة  �صعار�ت  خ��ال  من   2019
من  باأحرف  �صطرها  �لتي  لر�صالتها  ترجمة  �مل�صاركن 
ب��اإذن �هلل �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان طيب  ذهب �ملغفور له 
�لدرعي  و�أ���ص��ار  و�ل��ت�����ص��ام��ح.   لل�صام  ك��دول��ة  ث���ر�ه  �هلل 

�لت�صامح  �صت�صارك يف بطولة  دول��ة عربية    11 ب��ان    -
جر�ند �صام �أبوظبي للجودو �ملقبلة و�لتي مت �عتمادها 
م��ن ق��ب��ل �الحت����اد �ل����دويل ل��ل��ج��ودو �ل���ذي ����ص��رف على 
عملية �لت�صجيل و��صتكمال كافة بيانات �مل�صاركة بجانب 
م�صاركة منتخب �الإمار�ت م�صت�صيف �لبطولة �لتي ت�صم  
�ل�صعودية،   ، �الأردن  �لعر�ق،   ، ،م�صر  منتخبات �جلز�ئر 

�لكويت، لبنان، �ملغرب ،�ل�صود�ن ، تون�ش ،و�ليمن .
وذكر �صعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي باأن دولة �الإمار�ت 
�لكربى  �ل�����ص��ن��وي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  ب��اح��ت�����ص��ان  ك��ث��ر�  ت�صعد 
باري�ش  يف  تتمثل  كبرة  عاملية  عو��صم   5 يف  تقام  �لتي 
وباكو  �ليابانية  �لرو�صية وطوكيو  ومو�صكو   ، �لفرن�صية 
عا�صمة �أذربيجان  بجانب عا�صمة دول �الإمار�ت مدينة 
حتت�صن  ظلت  �لتي  �جل���ودو  ريا�صة  عا�صمة  ظبي  �أب��و 
�لعا�صرة  حمطتها  بلغت  و�لتي  �ل�صنوية  �لبطولة  تلك 

�ملا�صي   2009 عام  ب��د�أت يف  �لتي  لنجاحاتها  مو��صلة 
.. وكرر �صعادته �لرحيب بوفد �الحتاد �لدويل للجودو 
ب��رئ��ا���ص��ة �ل��ن��م�����ص��اوي م��اري��و���ش ف��اي��زر وجل����ان �الحت���اد 
وكافة  للجودو  �الإقليمية  �الحت����اد�ت  وروؤ���ص��اء  �ل���دويل 
�إطار  يف  �لبطولة  ت��خ��رج  �أن  �أم���ل  ،ع��ل��ى  �ل��ب��اد  �صيوف 
�لذي  �ل�صريف  و�لتناف�ش  �ل�صمحة  �لريا�صية  �ل���روح 
�صهدته جميع �لبطوالت �ملا�صية ،و�أن تفرز �ملو�هب �لتي 
كافة  على  �للعبة  م�صرة  دع��م  يف  ت�صهم  �أن  �صاأنها  م��ن 
على  ،موؤكد�  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ش  �مل�صتويات..و�ختتم 
جاهزية �أع�صاء �للجنة �ملنظمة للبطولة �ملقبلة لتوفر 
و�الأ�صدقاء  �الأ���ص��ق��اء  ل��ر�ح��ة  �ل��ن��ج��اح  متطلبات  ك��اف��ه 
خلو�ش  �ل�����ص��اب  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  ج��اه��زي��ة  ومعلنا   ..
مناف�صات �لبطولة يف غياب �لاعب �الأوملبي توما �لذي 

�أعلن �العتز�ل.

•• دبي-الفجر

 خطفت قو�رب �الأ�صقاء يف مملكة �لبحرين و�صلطنة عمان 
�الأ�صو�ء يف �صباق دبي لقو�رب �لتجديف �ملحلية 30 قدما 
�لبحرية يوم  �ل��دويل للريا�صات  دب��ي  ن��ادي  و�ل��ذي نظمه 
�أول من �أم�ش -�جلمعة- �صمن روزنامة �ل�صباقات �لبحرية 
يف �ملو�صم �لريا�صي 2019-2020 وبالتز�من مع حتدي 

دبي للياقة.
بالقرب من  �جل��د�ف  �ملائية يف منطقة  دب��ي  قناة  و�صهدت 
بحرية  تر�ثية  تظاهرة  �لربية  للحياة  دب��ي  خ��ور  حممية 
ب��ق��وة على  ت��ن��اف�����ص��و�  470 ف���رد�  ري��ا���ص��ي��ة ك��ب��رة جمعت 
42 قاربا  وزعت على �صوطن حيث �صهدت �ملر�حل  من 
�ملختلفة �صجاال �صاخنا يف كل �صوط على طول م�صار �ل�صباق 
يعد  �حلدث  �أن  رغم  كلم  �لذي و�صلت م�صافته �إىل 2.3 
�أي�صا  ي�صمل  و�ل��ذي  �جلديد  للمو�صم  �الفتتاحية  �جلولة 
�ملقبل  �ل�صهر  مع  �لثامن  يف  �الأول  �لفئة  ه��ذه  يف  �صباقن 

و�لثاين كا�ش �آل مكتوم يف �لثاين و�لع�صرين منه.
و�أبهر �لقارب �لبحريني �خلالدية 54 ملالكه �ل�صيخ خالد 
�لبو�صميط  �أح��م��د  �ل��ن��وخ��ذة  وب��ق��ي��ادة  خليفة  �آل  حمد  ب��ن 
�لربتقايل  �للون  و�ل��ذي حمل  �الأول  �ل�صوط  يف  �جلمهور 
�أي�����ص��ا يف هذ�  ���ص��ارك��و�  ق��ارب��ا   20 وب��ج��د�رة على  ليتفوق 
�ل�����ص��وط وي��وؤك��د �حل�����ص��ور �ل��ق��وي ل��اأ���ص��ق��اء يف ظهورهم 
�ل��ث��اين يف ب��ط��ول��ة دب���ي ل���ق���و�رب �ل��ت��ج��دي��ف �مل��ح��ل��ي��ة بعد 

�مل�صاركة �ملو�صم �ملا�صي للمرة �الأوىل.
�ل�صوط  �ل���ق���و�رب يف  ع��ل��ى  جميع   54 وت��ق��دم �خل��ال��دي��ة 
�الأول ومن بينها  �لفريق �جلديد �لطيار 60 ملالكه هز�ع 

حممد بن ربيع �ملهري وبقيادة �لنوخذة �إبر�هيم �صلطان 
�ملرزوقي و�لذي حل و�صيفا �ل�صوط �الأول بينما جنح قارب 
 2018-2017 دبي  بطولة  لقب  )حامل  �صرطة دبي 3 
�لعامة  ل��ل��ق��ي��ادة  و�ل���ت���اب���ع   )2019-2018 وو���ص��ي��ف 
م�صموم  �إ�صماعيل  حممد  �لنوخذة  وبقيادة  دب��ي  ل�صرطة 

�لفا�صي يف �حل�صول على �ملركز �لثالث
وح��م��ل �ل�����ص��وط �ل��ث��اين �ل���ذي رف���ع ف��ي��ه �ل��ع��ل��م  �الخ�صر 
�أبناء دول  قمة �الإث��ارة يف �لتناف�ش �لكبر �لذي ظهر بن 
جمل�ش �لتعاون �خلليجي حيث كان �لتفوق يف هذ� �ل�صوط 
44 )ح��ام��ل لقب بطولة دبي  ع��م��ان  �ل��ق��ارب  م��ن ن�صيب 
يف  �لريا�صية  �ل�صئون  ل���وز�رة  �لتابع   )2019-2018
و�لذي  �ل��ب��ح��ري  �ل��ن��وخ��ذة حميد  وب��ق��ي��ادة  ع��م��ان  �صلطنة 
فاز بجد�رة حمرز� �ملركز �الأول يف �الأمتار �الأخرة ليوؤكد 
طاقمه �ل�صعي �مل�صتمر للتفوق و�ملحافظة على لقبه �لذي 

�أحرزه �ملو�صم �ملا�صي.
وكان �لقارب �لبحريني فيكتوريو�ش 53 ملالكه �ل�صيخ نا�صر 
قد  �لرميحي  حمد  �لنوخذة  وبقيادة  خليفة  �آل  حمد  بن 
ت�صدر �ل�صوط منذ �النطاقة و�صط مطاردة من �لقارب 
للثاين  �بت�صمت  �ل��ت��ي  �الأخ���رة  �الأم��ت��ار  44  حتى  ع��م��ان 
لتهديه �للقب �الأول ويحرز �أبناء �لبحرين �ملركز �لثاين يف 
�لرتيب �لعام بينما �صعد �إىل من�صة �لتتويج �لقارب خز�م 
�ألقا�صمي  �صقر  بن  �صلطان  بن  ماجد  �ل�صيخ  ملالكه   18

وبقيادة �لنوخذة �ملخ�صرم �أحمد �أحمدوه �ل�صحي.
�صوطي  �أب��ط��ال  تتويج  مر��صم  �ل�صباق  نهاية  بعد  وج��رت 
�خلالدية  30 قدما  �ملحلية  �لتجديف  لقو�رب  دبي  �صباق 
54 و�لطيار 60 و�صرطة دبي 3 )�ل�صوط �الأول( وعمان 

�لثاين(  )�ل�����ص��وط   18 وخ���ز�م   53 وفيكتوريو�ش   44
�لتنفيذي  بح�صور  كا من حممد عبد �هلل حارب �ملدير 
ل��ن��ادي دب���ي و�مل���ق���دم ع��ل��ي ع��ب��د �هلل �ل��ن��ق��ب��ي رئ��ي�����ش ق�صم 
�الإنقاذ �لبحري ب�صرطة دبي وهزمي حممد �لقمزي مدير 

�ل�صباقات وحممد �ل�صام�صي مدير �لدعم �ملوؤ�ص�صي

القمزي :بداية ناجحة
�ل�صباقات يف نادي  �إد�رة  �أ�صاد هزمي حممد �لقمزي مدير 
�لبحرينية  بامل�صاركة  �لبحرية  للريا�صات  �ل���دويل  دب��ي 
�لعمانية يف �صباق دبي لقو�رب �لتجديف �ملحلية 30 قدما 
له  �لنجاح  وكانت عاما من عو�مل  �أث��رت �حل��دث  و�لتي 
حيث حقق �حلدث �لنجاح �ملطلوب بت�صافر جهود �جلميع 

منظمن وم�صاركن.
تلعبه  �ل��ذي  �لكبر  �ل��دور  على  حديثه  يف  �لقمزي  و�ثني 
�لدو�ئر �حلكومية و�ملوؤ�ص�صات �لوطنية يف �إجناح �ل�صباقات 
�لبحرية ويف مقدمتها بلدية دبي �لتي �حتفت باحلدث من 
�لتي  دب��ي  ل�صرطة  �لعامة  و�لقيادة  �جلميل  �ملكان  خ��ال 
وبقو�ربها  �مل�صاركن  �صامة  تامن  يف  ب��زو�رق��ه��ا  �صاركت 
�إث��ر�ء �ملناف�صة وموؤ�ص�صة دبي لاإعام ممثلة يف قنو�ت  يف 
مبا�صرة  �ل��ه��و�ء  على  �ل�صباق  بنقل  قامت  �لتي  �مل�صاهر 

و�ن�صمت عربها قناة �لبحرين �لريا�صية.

حلوى عمانية
ق����دم �ل���وف���د �ل��ع��م��اين �مل�������ص���ارك يف ب��ط��ول��ة دب����ي لقو�رب 
�ملنظمة  �للجنة  �إىل  ه��دي��ة  ق��دم��ا   30 �ملحلية  �لتجديف 
�لبحرية عبارة عن قالب  يف نادي دبي �لدويل للريا�صات 

حلوى عمانية عليه �صعار �لنادي تقدير� للدور �لذي يلعبه 
�لنادي وتثمينا للعاقات �لوطيدة �لتي تربط بن �الأ�صقاء. 
�لعماين من  �لفريق  وت�صلم حممد عبد �هلل ح��ارب هدية 
�لنوخذة �صامل بن حميد �لبحري بح�صور عارف �لبلو�صي 
وز�رة  يف  �لبحرية  �ل��ري��ا���ص��ات  بلجنة  �لتجديف  م�صئول 
�جلزيل  بال�صكر  تقدم  و�لذي  �لعمانية  �لريا�صية  �ل�صئون 
�لتنظيم  على  �لبحرية  للريا�صات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  �إىل 
ع��م��ان ومملكة  �صلطنة  م��ن  ل��اأ���ص��ق��اء  �ل��ف��ر���ص��ة  و�إت���اح���ة 

�لبحرين للتناف�ش يف م�صمار ريا�صي تر�ثي مهم.

54-53
قال حمد خالد �لرميحي نوخذة �لقارب فيكتوريو�ش 53 
�صاحب �ملركز �لثاين يف �صوط  �للون �الأخ�صر �أن �لفريق 
�لتجديف  لقو�رب  دبي  �صباق  �لبحريني عا�ش فرحتن يف 
�خلالدية  �ل���ق���ارب  �إجن����از  م��ع  �الأوىل  ق��دم��ا   30 �مل��ح��ل��ي��ة 
�مل�صاركات  تاريخ  لقب يف  �أول  �لبحرين  �أهدى  و�لذي   54
�ملركز  على  باحل�صول  و�ل��ث��اين  �لبطولة  يف  �لبحرينية 

�لثاين مع فيكتوريو�ش

44
�أن   44 �ل��ق��ارب ع��م��ان  ن��وخ��ذة  ���ص��امل �لبحري  ق��ال حميد 
طاقم �لقارب ي�صتهدف �لو�صول �إىل حلمه �لكبر بالفوز 
�آل مكتوم �لتي �صتقام  باللقب �الغلي يف �ملو�صم وهو كا�ش 

هذ� �ملو�صم يف �لثاين و�لع�صرين من �صهر نوفمرب �ملقبل.
و�أ�صار �إىل �لفوز �لذي حتقق �أكد ح�صن �لتح�صر للمو�صم 
و�أكد �أن روح �ملناف�صة تبقي حتى �الأمتار �الأخرة منوها �إىل 

�الإمار�تية  �لقو�رب  جانب  �إىل  �لعماين  �لفريق  وج��ود  �أن 
و�لقو�رب �لبحرينية يرفع من درجة �حلما�ش و�لتناف�ش.

60
�لتجديف  ل��ق��و�رب  �لطيار  فريق  وم�صاركة  ح�صور  �صكل 
�ملحلية 30 قدما و�لذي حمل �لرقم 60 مفاجاأة �صارة يف 
بطولة دبي 2019-2020 حيث ��صتطاع �أن يجد لنف�صه 
�لثاين  �ل�صوط  �ل��ث��اين يف  �مل��رك��ز  �لكبار حم��رز�  م��ع  قدما 
نوخذة  �مل���رزوق���ي  �صلطان  �إب��ر�ه��ي��م  وق���ال  )�ل��ربت��ق��ايل(. 
بدعم  ت��اأت��ي  �حل���دث  يف  م�صاركته  �أن   60 �لطيار  �ل��ق��ارب 
و�لذي  �لقارب  �ملهري مالك  ربيع  ه��ز�ع حممد  وت�صجيع 
�الأح���د�ث  م��ن  كثر  يف  �لبحرية  �ل��ري��ا���ص��ات  �أه���ل  ي�صجع 
بد�ية حل�صاد  �إال  هو  ما  �لفوز  هذ�  �أن  موؤكد�  و�لفعاليات 

و�فر.

النتائج:
�ل�صوط �الأول:

دبي 3،  �صرطة   3- ،  60 �لطيار   -  2  ،54 -1 �خلالدية 
--4  �لزعابي 8، -5 �أ�صا�ش 39، -6 دبي 51 ، -7 �أدنوك 
 10-  ،  25 �لقرطا�صي   9-  ،  39 �ملرفاأ  �صبابا   8-  ،  12

و�دي حام 77
�ل�صوط �لثاين:

 ،  18 خز�م   3-  ،  53 فيكتوريو�ش   -1 عمان 44 ، -2 
و�دي  7-  ،  53 خز�م   ،  70 مز�حم   ،55 جلفار   4-

�صرطة   �صهم 2 ، -8 �لطرف 80 ، -9 
دبي 1 ، -10 دبي 5.

املو�صم  جوالت  اأوىل  يف  بحارا    470

قو�رب �لبحرين وعمان تتاألق يف �شباق دبي للتجديف
بالثاين يظفر   44 وعمان  االأول  ال�صوط  بطل  اخلالدية 54 

حممد بن ثعلوب ي�شيد برعاية هز�ع بن ز�يد 
لبطولة �لت�شامح للجودو

�أكد �ملدرب �لرنوجي �أويل غونار �صول�صكاير �أن �إ�صابة �الإ�صباين د�فيد دي خيا، 
يخ�صى  ك��ان  مما  �صوء�  �أق��ل  هي  �الإنكليزي،  يونايتد  مان�ص�صر  فريقه  حار�ش 
�الأح��د �صد  �ملرتقبة  �مل��ب��ار�ة  �أي غيابه عن  ك��ان مرجحا،  �أك��د ما  لكنه  ب��د�ي��ة، 
ليفربول. وي�صت�صيف “�ل�صياطن �حلمر” غرميهم ليفربول على ملعب �أولد 
�لتا�صعة من �لدوري �الإنكليزي �ملمتاز لكرة  �أبرز مباريات �ملرحلة  تر�فورد يف 
من  حاليا  نقطة   24( �صد�رتهم  تعزيز  �ىل  �ل�صيوف  �صي�صعى  حيث  �لقدم، 
ثمانية �نت�صار�ت(، بينما ياأمل �مل�صيف يف حت�صن نتائجه �ل�صيئة �لتي جعلته 

ير�جع �ىل �ملركز �لثاين ع�صر قبل �نطاق مباريات �ملرحلة �ل�صبت.
�أي�صا على �صعيد �الإ�صابات يف �صفوفه، وهو �صيكون دون  لكن يونايتد يعاين 
عدد من العبيه �الأ�صا�صين �أبرزهم �لفرن�صي بول بوغبا �لذي ال يز�ل يعاين 
�إ�صابة يف �لكاحل تعر�ش لها يف متوز-يوليو �ملا�صي، ودي خيا �لذي  �آثار  من 
تعر�ش الإ�صابة ع�صلية يف �ل�صاق �ليمنى يف مبار�ة منتخب باده مع م�صيفه 

�ل�صويدي �لثاثاء �صمن ت�صفيات كاأ�ش �أوروبا 2020.
وقال �صول�صكاير ب�صاأن دي خيا يف ت�صريحات نقلها �ملوقع �اللكروين للنادي 
ليفربول(، لكن �الإ�صابة لي�صت  )�صد  �ملبار�ة  يف  ي�صارك  �أن  �أتوقع  ال  “ح�صنا، 

�صيئة بقدر ما كنا نخ�صى«.
�صنفتقده  �أننا  �عتقدت  و�ل�صويد(،  �إ�صبانيا  )بن  �ملبار�ة  ر�أي��ت  “عندما  �أ�صاف 
�ملباريات �لدولية �ملقبلة )يف ت�صرين �لثاين-نوفمرب( الأننا عانينا  حتى فرة 
�صيئة  لي�صت  خيا(  دي  )�إ�صابة  لكنها  �مل��دى،  �لطويلة  �لع�صلية  �الإ�صابات  من 

بقدر ما كنا نخ�صى”، من دون �أن يحدد مدة غيابه �ملتوقعة.
قريبة  ع��ودة  يف  �آماله  على  �صول�صكاير  �أبقى  �الآخرين،  �مل�صابن  �صعيد  وعلى 
للظهر �الأمين �آرون و�ن-بي�صاكا، بينما مل يتطرق �ىل و�صع �ملهاجم �لفرن�صي 
�أنه قد يكون  �أنطوين مار�صيال، على رغم تلميحه يف ت�صريحات �الأربعاء �ىل 

جاهز� للعودة �صد ليفربول بعد معاودته �لتمارين.

�شول�شكاير يهون من �إ�شابة دي خيا 
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة-الفجر

�ل�����ص��ي��خ حممد  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت 
بن �صعود �لقا�صمي ويل عهد ر�أ�ش 
�خليمة تنطلق يف �لفرة بن 26 
و 27 دي�صمرب �ملقبل بطولة ر�أ�ش 
�خل��ي��م��ة مل�����ص��ارع��ة �ل����ذر�ع����ن يف 
�ل�صالة �لريا�صية مبنطقة �لظيت 
و�لتي تعترب �الأوىل من نوعها على 
�الأعلى  وت��ع��ت��رب  �الإم�����ارة  م�صتوى 
�الإجمالية  �لقيمة  عامليا من حيث 
للفائزين  �مل��خ�����ص�����ص��ة  ل��ل��ج��و�ئ��ز 
�ملو�طنن  �ل�صباب  على  و�ملقت�صرة 

من عمر 20 ولغاية 35 عاماً.
�لريا�صية  �الأن���دي���ة  ���ص��ه��دت  ح��ي��ث 

�لريا�صية  و�ل�����ص��االت  �الإم����ارة  يف 
�إمارة  جميع  يف  و�ملنت�صرة   46 �ل��� 
ر�أ�����ش �خل��ي��م��ة �إق���ب���ااًل ك��ب��ر�ً على 
�لبطولة  يف  للم�صاركة  �لت�صجيل 
بدعم  �الأوىل  ن�صختها  يف  �لغالية 
ر�أ������ش  ����ص���م���و ويل ع���ه���د  ورع�����اي�����ة 
ل��ل��ه��دف �لكبر  �خل��ي��م��ة حت��ق��ي��ق��اً 
�لريا�صي  بال�صباب  �الهتمام  وه��و 
�لتي  و�لبطوالت  �لفر�ش  وتوفر 
حبهم  م��ن  وت��زي��د  رغباتهم  تلبي 
يوجد  حيث  و�مل�صاركة،  للمناف�صة 
�إقبال كبر من �ل�صباب للم�صاركة، 
ب����اأن �للجنة  ي��ع��ط��ي م���وؤ����ص���ر�ً  مم���ا 
�ملنظمة على موعد مع عدد يفوق 

�مل�صتهدف.

رئي�ش  دروي�ش  يو�صف  �أحمد  و�أك��د 
للبطولة،  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
بد�أت  للبطولة  �الأوىل  �لن�صخة  �أن 
م����وؤ�����ص����ر�ت جن���اح���ه���ا ت��ظ��ه��ر منذ 
�الإع��������ان ع����ن �ل���ب���ط���ول���ة وم����دى 
�مل�صاركة  ع��ل��ى  �ل�����ص��ب��اب  ح���ر����ش 
�لريا�صي  �حل���دث  يف  و�لت�صجيل 
ن��ه��اي��ة �صهر  �ل��ك��ب��ر و�مل��ن��ت��ظ��ر يف 
�أهمية  وت��ك��م��ن  �ل���ق���ادم  دي�����ص��م��رب 
�لبطولة  ك��ون  �لنجاح  وم��وؤ���ص��ر�ت 
ر�أ�ش  عهد  ويل  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�جلو�ئز  مبجموع  و�أي�صاً  �خليمة 
�مل��ق��دم��ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن و�ل��ت��ي تعترب 
ع��امل��ي��اً مب��ج��م��وع �جلو�ئز  �الأغ���ل���ى 

�ملر�صودة للبطولة.

�صكره  ع����ن  دروي�����������ش:  ب����ن  وع�����رب 
بن  حممد  �ل�صيخ  ل�صمو  وتقديره 
���ص��ع��ود �ل��ق��ا���ص��م��ي ويل ع��ه��د ر�أ����ش 
ومتابعته  دع���م���ه  ع���ل���ى  �خل���ي���م���ة 
للبطولة،  ل��ل��ت��ح�����ص��ر  �حل��ث��ي��ث��ة 
ب��اال���ص��ت��ع��د�د �جليد  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
�ل�صباب  �صريحة  و��صتقطاب  لها 
�لنجاح  حت���ق���ق  ح���ت���ى  �مل���و�ط���ن���ن 
و�الأه��������������د�ف �مل�����ر������ص�����ودة ل���ه���ا يف 

�لنهاية.
�أن م���ن �صمن  ب���ن دروي�������ش  وق����ال 
�أهد�ف هذه �لبطولة هو ن�صر هذه 
�لريا�صة يف �ملجتمع وجعلها عامل 
جذب لل�صباب حيث تعترب م�صارعة 
�لذر�عن نوع من �لريا�صات �لتي 

�صر�ئح  مل��خ��ت��ل��ف  �أه��م��ي��ت��ه��ا  ت���ع���زز 
تنويع  �أهمية  على  وتوؤكد  �ملجتمع 
�الأن�����ص��ط��ة �ل��ري��ا���ص��ي��ة يف �الإم����ارة 

لتتنا�صب مع جميع فئات �ملجتمع، 
�خلدمات  ت��ق��دمي  على  و�حل��ر���ش 
و�ل����ت���������ص����ه����ي����ات �ل������ت������ي جت�����ذب 

ن�صاطاتهم  مل��م��ار���ص��ة  �ل��ري��ا���ص��ي��ن 
�ملف�صلة، و�ختتم بن دروي�ش ناأمل 
ناجحة  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  ت��ك��ون  �أن 

يوؤكد  مم��ا   ، ك��ب��ر  ب�صكل  ومم��ي��زة 
كل  حياة  يف  �لريا�صة  �أهمية  على 

فرد. 

•• دبي –الفجر:

�الإم��ار�ت لكرة �لقدم بدبي فعاليات ور�صة  �أم�ش يف مقر �حتاد   �نطلقت �صباح 
�لعمل �الأوىل ل� “ م�صروع حكام �مل�صتقبل “ و�لتي تنظمها جلنة �حلكام يف �حتاد 
�لكرة مب�صاركة 22 حكما ميثلون جمموعة متميزة ونخبة من ق�صاة �ملاعب 

�ل�صباب �لذين مت �ختيارهم وفق معاير و�صروط معينة . 
�فتتح �لور�صة �إبر�هيم �لنمر �الأمن �لعام �مل�صاعد لل�صوؤون �لفنية ، بح�صور علي 

، ودعا  و�ملدربن  �ملحا�صرين  �إىل جانب ح�صور   ، �إد�رة �حلكام  �لطريفي مدير 
�لق�صوى  �ال�صتفادة  وحتقيق  �ملهم  �مل�صروع  ه��ذ�  ��صتثمار  �إىل  �مل�صاركن  �لنمر 
منه حيث �إنهم يعتربون حجر �أ�صا�ش للقاعدة �لتحكيمية ، م�صر� �إىل �أن هذ� 
�مل�صروع مت �إطاقه بعد �أن مر بعدد من �لدر��صات �لنظرية و�لعملية للو�صول 
�إىل �صياغة برنامج يتنا�صب ومتطلبات منظومة �لتحكيم يف �لكرة �الإمار�تية .  
�مل�صروع مب�صاركة حكام  �إطاق  �أن   ، �مل�صاعد لل�صوؤون �لفنية  �لعام  وبن �الأمن 
من  عدد  لتجهيز  �حلكام  جلنة  خطة  �صمن  ياأتي  عاما   26 عن  �أعمارهم  تقل 

كاإتقانهم  معينة  �صروط  �ختيارهم ح�صب  ، حيث مت  للم�صتقبل  �ملاعب  ق�صاة 
�إد�رتهم  وح�صن  و�ل��ب��دين  �لفني  �مل�صتوى  على  ومت��ي��زه��م  �الإجن��ل��ي��زي��ة  لللغة 
�أن �حلكام �مل�صاركن �صيخ�صعون  للمباريات �لتي مت تكليفهم بها �صابقا ، الفتا 
�لفني  �مل�صتوى  �إىل  و�صولهم  يف  ت�صاهم  �أخ���رى  ومع�صكر�ت  وور����ش  ل����دور�ت 

و�لبدين �ملطلوب . 
�صبت  يوم  كل  عمله  ور�ش  وتقام  �أ�صهر  �جلدير بالذكر �أن �مل�صروع ي�صتمر ل� 8 
بو�قع ور�صتن يف �ل�صهر ت�صمل ) حما�صر�ت نظرية – تطبيق عملي – تدريبات 

لياقة بدنية – �ختبار�ت قانون باللغتن �لعربية و�الإجنليزية – �ختبار�ت حاالت 
فيديو – ��صت�صافة حكام دولين لتقدمي خرب�تهم لهم – حما�صر�ت يف �العد�د 
�لبدين – ح�صور مباريات حملية ودولية وحتليل �الأد�ء �لتحكيمي ( ، و�صيتم 
�إ�صر�ك �أف�صل �حلكام وفقاً للنتائج يف بطوالت خارجية �صيتم �لتن�صيق لها مثل 
) كاأ�ش دل�ش �أمريكا – كاأ�ش و�صنك�ش �ليابان – كاأ�ش قويتا �ل�صويد – �لدوري 
�الأوزبكي للمر�حل �ل�صنية ( ، فيما �صيتم تر�صيح �ملتميزين منهم وفقاً لنتائجهم 

خال �مل�صروع الأكادميية �حلكام يف �الحتاد �الآ�صيوي . 

•• �شيامن-الفجر

�ريك  �ل�����ص��وي��دي  ب��ق��ي��ادة   74 زورق���ا فيكتوري  �أن��ه��ى   
ديل  د�ف��ي��د  �الي��ط��ايل  بقيادة   33 وفيكتوري  �صتارك 
بن مناف�صات جائزة �صيامن �لكربى للزو�رق �ل�صريعة 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  م���ن  �ل��ر�ب��ع��ة  )�جل���ول���ة  -فورموال1 

و14.  11 �ملركزين  يف   )2019
ويخو�ش �لفريق �الأزرق �ليوم �الأحد مناف�صات جائزة 
و�لتي  -فورموال1  �ل�صريعة  للزو�رق  �لكربى  �ل�صن 
باآمال  �لعاملية  �لبطولة  م��ن  �خلام�صة  �جل��ول��ة  متثل 
ت�صفيات  خال  من  �أف�صل  نتائج  وحتقيق  �لتعوي�ش 
�لزمن يف �لفرة �ل�صباحية ومن ثم �ل�صباق �لرئي�ش 
يف متام �ل�صاعة �لثانية ع�صرة ظهر� بتوقيت �الإمار�ت 

�لر�بعة ع�صر� بالتوقيت �ملحلي يف �ل�صن.

وق���ال د�ف��ي��د دي���ل ب��ن ق��ائ��د زورق ف��ي��ك��ت��وري 33 �أن 
�صيامن  �صباق  تيم يف  �لفيكتوري  �الأوىل مع  م�صاركته 
ك��ان��ت ط��ي��ب��ة وح�����اول �إك���م���ال �ل�����ص��ب��اق �ل��رئ��ي�����ش دون 
�صعادته  عن  معرب�  �ل��زورق  على  للمحافظة  م�صكات 
�لكبرة بالدفاع عن �ألو�ن فريق كبر مثل �لفيكتوري 

ومتمنيا �لتوفيق يف �ملر�حل �ملقبلة.
من جانب �آخر، �حتل بطلنا �أحمد �لفهيم �ملركز �الأول 
يف ت�صفيات �لزمن يف �جلائزة �لعاملية للزو�رق �ل�صريعة 
�صيامن  �أقيمت على هام�ش جائزة  �لتي  �أ���ش-   4 -�أف 
�ملركز  حمتا  �الأول  �ل�صباق  يف  ت��ر�ج��ع  �ل���زورق  لكن 
يف  موقفه  ع��ززت  نقاط   7 �لفهيم  ليح�صد  �خلام�ش 
�ملركز �لثاث للرتيب �لعام بر�صيد 27 نقطة ومن 
�ملقرر �أن تقام �ليوم �أي�صا مناف�صات �ل�صباق �لثاين يف 

�ل�صن يف �لفرة �ل�صباحية

�إقبال كبري على �مل�شاركة يف بطولة 
ر�أ�ش �خليمة مل�شارعة �لذر�عني

�صعيا لتطوير املنظومة التحكيمية واالرتقاء بها 

�فتتاح فعاليات �لور�شة �الأوىل ل� »م�شروع حكام �مل�شتقبل« يف دبي

زورقا فيكتوري ياأمالن �لتعوي�ش يف �شباق �ل�شني �ليوم

•• ال�شارقة-الفجر

ناق�ش جمل�ش �إد�رة نادي �لثقة للمعاقن �لرب�مج و�الأن�صطة �مل�صتقبلية 
للجان �لنادي وكذلك �أهم �مل�صاركات �خلارجية �لتي ي�صارك بها �لفرق 

�لريا�صية و��صتعد�د�تها �ملختلفة للمناف�صات �لدولية �لقادمة .
و��صتعر�ش جمل�ش �إد�رة �لنادي خال �جتماعه برئا�صة �لدكتور طارق 
�صلطان بن خادم ��صتعد�د�ت فر�صان �الإر�دة من �أبطال �لفرق �لريا�صية 
دبي  يف  �لعامل  بطولة  و�أهمها  �لقادمة  و�ملحلية  �لدولية  للم�صاركات 
�لدولية  �ملحافل  �لدولة يف  ورفع علم  �لتتويج  �عتاء من�صات  بهدف 

. وثمن �لدكتور طارق �صلطان بن خادم جهود �أع�صاء جمل�ش �الإد�رة 
�أ�صحاب �لهمم  �لنادي من  �أف�صل �خلدمات الأع�صاء  �أجل تقدمي  من 
للمجل�ش  �جلديدة  باملبادر�ت  �أ�صاد  كما  �لنادي  د�خ��ل  �لعمل  ومتابعة 
و�لتي تو�صح دور �لنادي يف �ل�صر�كة �ملجتمعية مع كافة فئات و�صر�ئح 

�ملجتمع .
ب��ال�����ص��ارق��ة كلثم عبيد  �ل��ن��ادي  �ل���ذي ع��ق��د يف م��ق��ر  ح�صر �الج��ت��م��اع 
�لعبار  على  وحميد  �لفتيات  ف��رع  م��دي��رة  �لرئي�ش  ن��ائ��ب  �ملطرو�صي 
�مل��و�رد و عدد من روؤ�صاء  �لنائب �لثاين رئي�ش جلنة �لت�صويق وتنمية 

�للجان و �مل�صوؤولن يف �لنادي.

نادي �لثقة للمعاقني يناق�ش خططه �مل�شتقبلية

ملاذ� رف�ش مي�شي عر�ش بر�شلونة؟

ال  �إنه  مي�صي،  ليونيل  �الأرجنتيني  �الإ�صباين،  بر�صلونة  فريق  جنم  قال 
�ن�صم  �ل��ذي  بر�صلونة  �أن يوقع على عقد مدى �حلياة مع فريق  يريد 

�إليه يف عام 2000 وكان يبلغ وقتها 13 عاماً.
وينتهي عقد مي�صي مع بر�صلونة يف يونيو )حزير�ن( 2021، و�أعطى 
�أخر�ً �ل�صوء �الأخ�صر للدخول يف مفاو�صات لتجديد تعاقده، يف مقابلة 

مع �الإذ�عة �الإ�صبانية، وقال: “فكرتي هي �لبقاء هنا �إىل �الأبد«.
يختم  �أن  يريد  �أن��ه  ب��االإذ�ع��ة  ل��ه  مقابلة  �آخ��ر  يف  مي�صي  حافظ  وبينما 
خال  م��ن  ذل��ك  يفعل  �أن  يف�صل  ال  �أن��ه  ك�صف  بر�صلونة،  م��ع  م�صرته 

�لتوقيع على عقد مدى �حلياة.
وقال لاإذ�عة �الأرجنتينية مرو 1 95: “�صحيح �أن بر�صلونة قدم يل 

عقد مدى �حلياة، ولكن ما قلته هو �أنني ال �أريد عقد يربطني«.
�ألعب  �أن  �أد�ء،  �أف�صل  الأق���دم  ج��ي��دة  ب�صحة  �أك���ون  �أن  “�أريد  و�أ���ص��اف: 
�أن يكون لاأبد ولكن  �لبقاء هنا ميكن  �الأه��د�ف،  �لقتال على  و�أو��صل 

بدون عقد«.
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•• اأبوظبي-الفجر

بنت  فاطمة  �أكادميية  �أم�ش  وقعت 
وجلنة  �لن�صائية،  للريا�صة  مبارك 
كرة �لقدم لل�صيد�ت،�تفاقية تعاون 
�الأوملبياد  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���ع  و���ص��ر�ك��ة 
�لريا�صة  ه���و�ة  لت�صجيع  �خل��ا���ش 
ملمار�صة  و�ل�����ص��ي��د�ت  �ل��ف��ت��ي��ات  م��ن 
و�ملناف�صات  �ل��ب��دن��ي��ة  �الأن�������ص���ط���ة 
�لت�صامح  م���ظ���ل���ة  حت����ت  �ل�����ودي�����ة 
و�لتعاي�ش و�لتعاون بن كافة فئات 

�ملجتمع .
ج���اء ذل���ك خ���ال م��وؤمت��ر �صحفي 
�أرينا، بح�صور  عقد ب�صالة مبادلة 
�مل���ن�������ص���وري ع�صو  ن��اع��م��ة  ����ص���ع���ادة 
فاطمة  �أك���ادمي���ي���ة  �إد�رة  جم��ل�����ش 
�لن�صائية  ل��ل��ري��ا���ص��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
جمل�ش  ع�������ص���و  �ل�����رحم�����ي  وت�������اال 
�الإمار�تي  �خلا�ش  �الأوملبياد  �أمناء 

ومدير  ع�صو  �ل��ط��اه��ري  وح��وري��ة 
لل�صيد�ت،  �ل��ق��دم  ك���رة  ف��ن��ي جل��ن��ة 
وذل���ك ت��ز�م��ن��اً م��ع م��وع��د �نطاق 
للريا�صات  �مل�������ر�أة  “يوم  ف��ع��ال��ي��ة 
ن�صختها  يف  �أقيمت  �لتي  �ملوحدة” 

�لثانية يف �لعا�صمة �أبوظبي.
و�ل�صر�كة  �لتعاون  �تفاقية  وتعترب 
�الإمار�تي  �خل��ا���ش  �الأومل��ب��ي��اد  ب��ن 
ب��ن��ت مبارك  ف��اط��م��ة  و�أك���ادمي���ي���ة 
ل����ل����ري����ا�����ص����ة �ل���ن�������ص���ائ���ي���ة وجل���ن���ة 
ترجمًة  ل���ل�������ص���ي���د�ت  �ل����ق����دم  ك�����رة 
�صمو  وت��وج��ي��ه��ات  ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�������ص���ي���خ���ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
�لعام  �ل��ن�����ص��ائ��ي  �الحت������اد  رئ��ي�����ص��ة 
لاأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�ش  رئي�صة 
و�لطفولة �لرئي�صة �الأعلى ملوؤ�ص�صة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �الأ����ص���ري���ة ل��ت��م��ك��ن �مل����ر�أة 
ريا�صياً وتقدمي كافة �أ�صكال �لدعم 
للفتيات �الإمار�تيات يف هذ� �لقطاع 

�ملهم.
هذه  مب��وج��ب  �الأك��ادمي��ي��ة  وتتعهد 
�ل�صر�كة بتوفر �ملر�فق �لريا�صية 
و�ملن�صاآت ملوؤ�ص�صة �الأوملبياد �خلا�ش 
ت�����ص��اه��م بتقدمي  ك��م��ا  �الإم����ار�ت����ي، 
�لدعم �لفني و�الإر�صاد�ت �لتدريبية 
و�ملخت�صن  �مل���درب���ن  خ����ال  م���ن 
للريا�صيات من فئة �أ�صحاب �لهمم 
�لبطوالت  يف  �ل��اع��ب��ات  و�إ����ص���ر�ك 
و�لفعاليات �لتي تنظمها �الأكادميية 
يف  للم�صاهمة  �مل��ت��ط��وع��ن  ودع����وة 

تقدمي �لدعم �لتنظيمي.
يف �الإطار نف�صه .. تعهدت جلنة كرة 
�ل�صر�كة  مبوجب  لل�صيد�ت  �لقدم 
�الأومل���ب���ي���اد �خلا�ش  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���ع 
�الإمار�تي يف جعل �لريا�صة عن�صر�ً 
من عنا�صر �حلياة �ليومية للمر�أة 
ب��ح��ي��ث متثرّل  �الإم�����������ار�ت،  ب����دول����ة 
لتمكن  �ملبذولة  �جلهود  ��صتكمال 

�أ���ص��ح��اب �لهمم  �ل��ري��ا���ص��ي��ات م��ن 
ودجمهم  �ل��ذه��ن��ي��ة  �الإع���اق���ة  ذوي 
مع �الأ�صوياء يف �لريا�صات �ملوحدة 
�لفنية  �مل�صتويات  لرفع  �لن�صائية، 
�لقدم  ك����رة  ري���ا����ص���ة  ون�����ص��ر  ل��ه��ن 
يف  و�مل�����ص��ارك��ة  �ل��دول��ة  يف  �لن�صائية 
�مل�����ص��ت��وى �لوطني  �مل��ن��اف�����ص��ات ع��ل��ى 
و�القليمي و�لدويل، وخلق �صر�كات 
�ملدى  رع��اي��ة على  وب��ر�م��ج  ناجحة 

�لطويل.
فيما  بالتعاون  �لطرفان  يقوم  كما 
�ملعرفة  ت���ب���ادل  �أج�����ل  م���ن  ب��ي��ن��ه��م��ا 
باأن�صطة  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  و�خل�����������رب�ت 
�ل�����ري�����ا������ص�����ات، وت�����وف�����ر �حل����ك����ام 
و�صتقوم  و�مل��ت��ط��وع��ن،  و�مل��ن��ظ��م��ن 
بتوفر  لل�صيد�ت  �لقدم  كرة  جلنة 
�صقل  ودور�ت  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ور�������ش 
و�ملنظمن  ول��ل��ح��ك��ام  ل��ل��م��درب��ن 
�صتعمل  ب�����دوره�����ا  و�مل����ت����ط����وع����ن، 

م���وؤ����ص�������ص���ة �الأومل������ب������ي������اد �خل����ا�����ش 
�الإم�����ار�ت�����ي ع��ل��ى ت���وف���ر �ل���ك���و�در 
بتنظيم  و�مل�صاهمة  �مل��درب��ة  �لفنية 
�لريا�صية  و�الح�����د�ث  �ل��ب��ط��والت 
و�د�رت������ه������ا ف���ن���ي���اً، و�ل�����روي�����ج عن 
�الأن�صطة و�لرب�مج كجزء من ن�صر 

�لثقافة �لريا�صية �لن�صائية.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ت���اال �لرحمي، 
ع�����ص��و جم��ل�����ش �أم����ن����اء �الأومل���ب���ي���اد 
و�ل�صعادة  بالفخر  ن�صعر  �خل��ا���ش 
ل����ت����وق����ي����ع �ت����ف����اق����ي����ت����ي �ل����ت����ع����اون 
و�ل�صر�كة مع �أكادميية فاطمة بنت 
وجلنة  �لن�صائية  للريا�صة  مبارك 
تعزيز  بهدف  لل�صيد�ت  �لقدم  كرة 
�لد�عمة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
وتنمية  �ل��دول��ة،  يف  �مل���ر�أة  لريا�صة 
ق���ط���اع ري���ا����ص���ة �مل�������ر�أة ب�����ص��ك��ل عام 
وري��ا���ص��ات ���ص��اح��ب��ات �ل��ه��م��م ذو�ت 

�الإعاقة �لذهنية ب�صكل خا�ش.

�جلدير بالذكر �أن �تفاقية �لتعاون 
هام�ش  على  توقيعها  و�ل�صر�كة مت 
يوم �ملر�أة للريا�صات �ملوحدة �لذي 
ي�صاهم يف ن�صر �لوعي حول مر�ش 
�صرطان �لثدي من خال فعاليات 
م��ن��ه��ا: تن�ش  م��ت��ن��وع��ة  و�أن�������ص���ط���ة 
�إىل  باالإ�صافة  و�لزومبا،  �لطاولة، 
�للياقة،  وحتدي  �لبوت�صي،  ريا�صة 
�حتفالية  �أج��������و�ء  ���ص��م��ن  وذل������ك 
تظهر من خالها �لقدر�ت �لكامنة 
و�مل�صتويات �ملتنوعة لدى �ل�صيد�ت 

باملر�أة  �ح��ت��ف��ااًل  ك���اف���ة،  و�ل��ف��ت��ي��ات 
�لريا�صية،  قدر�تها  �ختاف  على 
�إد�رة  جم��ل�����ش  �أع�������ص���اء  ب��ح�����ص��ور 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �أك����ادمي����ي����ة 
ل��ل��ري��ا���ص��ة �ل��ن�����ص��ائ��ي��ة، و�مل����د�ر�����ش 
�خلا�صة باأ�صحاب �لهمم و�لهيئات 
�لفعالية  حظيت  حيث  �حلكومية، 
ب��ت��ف��اع��ل ك��ب��ر م��ن �مل��ج��ت��م��ع و�صل 
م�صاركة من   200 ي��ق��ارب  م��ا  �إىل 
���ص��ع��ادة ناعمة  �ل�����ص��ي��د�ت. وق���ال���ت 
�ملر�أة  “يوم  فعالية  عن  �ملن�صوري 

منذ  �ن�����ه  �ملوحدة”  ل���ل���ري���ا����ص���ات 
نعمل  ونحن  �الأك��ادمي��ي��ة  �نطاقة 
ب�����وت�����رة م���ت�������ص���ارع���ة م�����ن خ���ال 
ب�صرطان  �لوعي  لتعزيز  فعالياتنا 
�لثدي و�لو�صول �إىل �صريحة �أكرب 
م���ن ���ص��ي��د�ت �مل��ج��ت��م��ع �الإم����ار�ت����ي، 
وتزويدهن  وم��ق��ي��م��ات  م��و�ط��ن��ات 
�ملتعلقة  و�لتفا�صيل  �ملعلومات  بكل 
ب���ه وط����رق �ل��وق��اي��ة وح��ث��ه��ن على 
�لفح�ش �ملبكر، ف�صامتهن هو جل 

�هتمامنا قبل �أي �صيء .

�شر�كة بني �أكادميية فاطمة بنت مبارك وجلنة 
�لكرة �لن�شائية و�الأوملبياد �خلا�ش 

بر�صلونة  �صجلها  �لتي  �لنظيفة  �لثاثية  منحت 
�إي���ب���ار �صمن  ح���ام���ل �ل��ل��ق��ب يف م���رم���ى م�����ص��ي��ف��ه 
�الإ�صباين  �ل��دوري  من  �لتا�صعة  �ملرحلة  مناف�صات 
ل��ك��رة �ل��ق��دم �أم�������ش، �ل��ف��ري��ق �ل��ك��ات��ال��وين �صد�رة 
موقتة على ح�صاب �لغرمي �لتاريخي ريال مدريد.

�مل��ل��ك��ي ���ص��ي��ف��ا على  �ل����ن����ادي  �ن���ت���ظ���ار ح���ل���ول  ويف 
ري���ال م��اي��ورك��ا يف خ��ت��ام م��ب��اري��ات م��ن��ح �لفرن�صي 

و�الأرجنتيني   )13( غريزمان  �أن��ط��و�ن 
 )58( م��ي�����ص��ي  ل���ي���ون���ي���ل 

بر�صلونة   )66( ���ص��و�ري��ز  لوي�ش  و�الأوروغ���وي���اين 
فوز� مريحا على م�صيفه.

وت�صدر بطل �ملو�صمن �ملا�صين �لرتيب بر�صيد 
من ت�صع مباريات، بفارق نقطة و�حدة  نقطة   19
�لفريقان  يلتقي  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  وك���ان  ري����ال.  ع��ن 
“كا�صيكو” �ل��دوري على ملعب  �ل�صبت �ملقبل يف 
كاتالونيا  �إقليم  يف  �حل��ايل  �لتوتر  لكن  نو،  كامب 
دفع الإرجاء �ملبار�ة. و�ملوعد �ملقرح حاليا هو 18 
كانون �الأول-دي�صمرب، على �أن يوؤكد �الحتاد �ملحلي 

ذلك ر�صميا.
و�أتى فوز بر�صلونة قبل �أيام من خو�صه مبار�ة 
�صد م�صيفه �صافيا بر�غ �لت�صيكي �الأربعاء 
�صمن �جلولة �لثالثة ملناف�صات �ملجموعة 
دوري  مناف�صات  يف  �ل�����ص��اد���ص��ة 
وحقق  �أوروب�����������ا.  �أب�����ط�����ال 
�لكاتالوين  �ل����ن����ادي 
تو�ليا  �ل����ر�ب����ع  ف�����وزه 
مو��صا  �لليغا،  يف 
نتائجه  حت�������ص���ن 
ب������ع������دم������ا �ك����ت����ف����ى 
وفوزين  بخ�صارتن 
�ملر�حل  يف  وت����ع����ادل 
وقال  �الأوىل.  �خل��م�����ش 
�إرن�صتو  ب��ر���ص��ل��ون��ة  م����درب 
كانت  “�الأمور  �إن  فالفردي 
باأمر  لنخرج  و�أت��ي��ن��ا  ج��د�  �صعبة 
�صيطرنا  ف�صيئا  �صيئا   )...( �إيجابي 

على �ملبار�ة و�صجلنا«.
�إيبار  مدينة  يف  �إي��ب��ورو�  ملعب  وع��ل��ى 
بعدما  بر�صلونة  الع��ب��و  و�صلها  �ل��ت��ي 
تفاديا  ب��ر�  كلم   589 م�صافة  قطعو� 
بد�أ  بر�ت”،  “�أل  م��ط��ار  يف  للفو�صى 
�أكرب  �أف�صل، مع �صغط  �مل�صيف ب�صكل 

وتقدم هجومي.
دون  بقيت  �ملحاوالت  �أن هذه  رغم  وعلى 
تهديد يذكر على مرمى �حلار�ش �الأملاين 
دفعت  لكنها  �صتيغن،  ت��ر  �أن��دري��ه  م��ارك 
كليمان  �لفرن�صين  بر�صلونة  دفاع  قطبي 
�أومتيتي للتدخل غر  النغليه و�صامويل 

مرة.
�لدقيقة  يف  بر�صلونة  مرمى  �إيبار  وه��دد 
ليون  ب��ي��درو  م��ن  ق��وي��ة  بت�صديدة   ،12

بالقدم �لي�صرى، لكنها كانت عالية عن �لعار�صة.
�الأول  �ل���ه���دف  ب��ت�����ص��ج��ي��ل  ���ص��ري��ع��ا  ب��ر���ص��ل��ون��ة  ورد 
م�صتغا خطاأ دفاعيا من �إيبار، �ذ متكن غريزمان 
من �النفر�د على �جلهة �لي�صرى بف�صل كرة بعيدة 
ظهر  م��ر�ِق��ب��ه  �صقط  بعدما  النغليه،  م��ن  �مل���دى 
وو��صل  با�صي�ش.  دي  ب��اب��ل��و  �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �إي��ب��ار 
ن��ح��و م��رم��ى �مل�صيف،  ت��ق��دم��ه  �ل�����دويل  �مل��ه��اج��م 
�ل�صربي  �حلار�ش  ي�صار  على  باإتقان  �لكرة  وو�صع 
من  و�رت���دت  قدمه  الم�صت  دميروفيت�ش،  م��ارك 
�لقائم �الأمين، وتابعت طريقها �ىل د�خل �ل�صباك 

.)13(
هجومي  ب�صغط  �الأول  �ل�صوط  �صيناريو  و��صتمر 
دون خطورة تذكر الإيبار، وحم��اوالت خجولة من 
بر�صلونة قامت ب�صكل �أ�صا�صي على �ملهار�ت �لفردية 
متكن  �ل���ذي  مي�صي  ليونيل  �الأرجنتيني  ل��ق��ائ��ده 
بعد  �إي��ب��ار  بحار�ش  �الن��ف��ر�د  31، من  �لدقيقة  يف 

مر�وغة متقنة الثنن من مد�فعيه.
�أي�صا، وبد�  �أن ير�وغ �حلار�ش  �الأرجنتيني  وحاول 
�أنه جنح يف تخطيه، لكن �ل�صربي متكن وهو على 
�الأر������ش، م��ن و���ص��ع ي���ده يف م�����ص��ار �ل��ك��رة و�إيقاف 
�أثناء  طفيف  ب�صكل  مي�صي  تعر  بعدما  �ملحاولة 

�ملر�وغة )31(.
�أف�صل،  با�صتحو�ذ  �لثاين  �ل�صوط  بر�صلونة  وب��د�أ 
�صو�ريز  �صباك دميروفيت�ش عرب  ومتكن من هز 
�لهدف  لكن  مي�صي.  م��ع  للكرة  متقن  ت��ب��ادل  بعد 
�مل��ه��اج��م �لدويل  ب��د�ع��ي وج���ود ت�صلل ع��ل��ى  �أل��غ��ي 

.)49(
قبل  مي�صي  عرب  تقدمه  وع��زز  ع��اد  بر�صلونة  لكن 
�نق�صاء ربع �صاعة على بد�ية �ل�صوط، بعد تعاون 
ثاثي يف منطقة جز�ء �إيبار، مبحاولة بد�أت عرب 
�صو�ريز، ومنه �ىل غريزمان �لذي حول كرة ذكية 
�ىل �الأرجنتيني �ملتقدم من �خللف دون رقابة، فلم 

يجد �صعوبة يف حتويها �ىل �ل�صباك )58(.
عندما   ،66 �لدقيقة  يف  تقدمه  بر�صلونة  وع���زز 
�لثاين،  �ل�صخ�صي  �لهدف  �صو�ريز  مي�صي  �أه��دى 
�إثر متريرة بينية  بعد �نفر�د �لاعبن ب�صكل تام 
�ملحاولة  �الأرجنتيني  و�أنهى  متقنة من غريزمان. 
و�صديقه  لزميله  ذه��ب  م��ن  طبق  على  بتمريرة 

�الأوروغوياين �لذي �أودع �لكرة يف �ملرمى �خلايل.
“هاتريك” يف  �ل����  م��ن حتقيق  ���ص��و�ري��ز  و�ق����رب 
م�صارف  ع��ل��ى  م��ن  ق��وي��ة  بت�صديدة   85 �ل��دق��ي��ق��ة 

منطقة �جلز�ء، مرت قريبة من �لقائم �الأي�صر.

ثالثية لرب�شلونة �شد �إيبار يف �لليغا
�أمل���ح جن��م ك���رة �ل��ق��دم �ل�����ص��وي��دي �مل��خ�����ص��رم زالتان 
غاالك�صي  �أجنلي�ش  لو�ش  مهاجم  �إبر�هيموفيت�ش، 
�الإيطايل  ل��ل��دوري  عودته  �إمكانية  �إىل  �الأم��ري��ك��ي، 
 38( �إبر�هيموفيت�ش  و�أ�صار  �لقريب.  �مل�صتقبل  يف 
�الأمريكي  �لفريق  م��ع  عقده  ينتهي  �ل��ذي  ع��ام��اً(، 
يرجح  ال  �أن��ه  �ملقبل،  �لثاين(  )كانون  يناير  �أول  يف 
�الأمريكي  �ل���دوري  يف  �ال�صتمر�ر  �أو  عقده  متديد 
و�أملح �إىل �إمكانية عودته للعب يف �لدوري �الإيطايل. 
�صحيفة  ن�صرتها  مقابلة  يف  �إبر�هيموفيت�ش  و�أك��د 
�ليوم  �لريا�صية،  �الإيطالية  �صبورت  ديلو  غازيتا  ال 
ولكنه  �ملقبلة  وجهته  يف  بعد  يفكر  مل  �أن��ه  �ل�صبت، 
�صيعود  �أن���ه  وك�صف  �ل��ث��اين  بوطنه  �إيطاليا  و���ص��ف 
�أجل �لفوز بلقب.  �ل��دوري �الإيطايل فقط من  �إىل 
وقال �إبر�هيموفيت�ش: “�إنني يف �لثامنة و�لثاثن 
�صاب..  �لفوز مثل الع��ب  ول��دي حما�ش  من عمري 
�أفكر يف م�صتقبلي حتى �الآن، �صاأقيم �الأم��ر بعد  مل 
�إذ�  فقط  �للعب  ���ص��اأو����ص��ل  عائلتي،  م��ع  مناق�صته 
�حلما�ش  على  �حلفاظ  ميكنه  خا�صاً  �صيئاً  وج��دت 

بد�خلي، هنا �أو يف �أي مكان �آخر«.

وطني الثاين
�لثاين،  وط��ن��ي  “�إيطاليا  و�أ���ص��اف: 
�أريد  ولكنني  ���ص��يء،  ل��ك��ل  �صاأ�صتمع 

عدت  �إذ�  درج�������ة،  الأق�������ص���ى  �ل���ك���ف���اح 
الإيطاليا، �صيكون هديف هو �لفوز بلقب 

�لدوري �ملحلي، ما زلت قادر�ً على �صنع 
يذهب  مثلما  للم�صاهدة  ل�صت  �ل��ف��ارق.. 

مل�صاهدة  �حل����ي����و�ن  ح��دي��ق��ة  �إىل  �ل���ن���ا����ش 
�حليو�نات، ما زلت قادر�ً على ت�صجيل 20 

هدفاً يف �ملو�صم«.
و�صبق الإبر�هيموفيت�ش �أن لعب لثاثة �أندية 

�إيطالية هي يوفنتو�ش وميان و�إنر، كما لعب 
مان�ص�صر  منها  �الأندية  من  للعديد  �إيطاليا  خارج 
و�أياك�ش  �الإ�صباين  وبر�صلونة  �الإجنليزي  يونايتد 
�لهولندي وباري�ش �صان جرمان �لفرن�صي. وكانت 
تقارير �أ�صارت خال �الأيام �لقليلة �ملا�صية، �إىل �أن 
�إبر�هيموفيت�ش قد يكون �صمن �لبد�ئل �لتي يلجاأ 
�صفوفه،  يف  �ل��ع��ددي  �لنق�ش  لتعوي�ش  �إن��ر  �إليها 
بعد �إ�صابة �أكر من العب خال �الأ�صابيع �لقليلة 
�ملا�صية، كما �أ�صارت تقارير �إىل �أن �ملهاجم �ل�صويدي 
�ملخ�صرم ميثل هدفاً الأندية �أخرى منها فيورنتينا 

�الإيطايل.

نابويل
�خلا�ش  �لتوثيق  “�أحببت  �إبر�هيموفيت�ش:  وق��ال 
و�أعتقد  نابويل،  مار�دونا مع  �لتي ق�صاها  بالفرة 

�أنه ما من العب مثله.. م�صاهدة حب مار�دونا لدى 
�مل�صجعن يف مدينة نابويل ي�صجعني على �أن �أرغب 
“�صيكون  يف خو�ش �لتجربة مع نابويل«. و�أ�صاف: 
مثر�ً �أن �أكرر ما فعله دييغو مار�دونا، ال �أقول �إنني 
�صاأنتقل �إىل نابويل الأن �لقر�ر �لنهائي �صيعتمد على 
بوجودي  �حلما�ش،  يثر  �جتاه  ولكنه  عو�مل،  عدة 
، �صن�صاهد  ن��اب��ويل(  ب��اول��و )م��ع��ق��ل ف��ري��ق  ���ص��ان  يف 
ي��وم خا�صة مع وج��ود مدرب  م��درج��ات ممتلئة كل 

ر�ئع مثل كارلو �أن�صيلوتي«.

�صديق “ميها«
كما �أ�صار �إبر�هيموفيت�ش �إىل �ل�صد�قة �لتي تربطه 
ميهايلوفيت�ش،  �صيني�صا  لبولونيا  �لفني  ب��امل��دي��ر 
مو�صحاً �أنه �إذ� �نتقل ل�صفوف بولونيا �صيكون من 

�أجله.

»ديربي الغ�صب«
م��دي��ن��ة ميانو،  ق��ط��ب��ي  وع���ن 
�أع����رب �إب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����ش عن 
�إن����ر يتطور  ب����اأن  �ع���ت���ق���اده 
وي������ن������م������و، ف�����ي�����م�����ا ي����ع����اين 
م���ي���ان م����ن ك����ارث����ة. وق����ال 

�إبر�هيموفيت�ش: “ال �أعرف �أنطونيو كونتي، لكنني 
بالتاأكيد  يتطور  �إن���ر  ج��ي��دة..  �أ���ص��ي��اء  عنه  �صمعت 
ول��ك��ن م��ي��ان مي��ر ب��ك��ارث��ة ���ص��ام��ل��ة.. ف��ري��ق ميان 
�لذي ع�صقه �الآالف  �حلايل لي�ش هو نف�صه ميان 

من �مل�صجعن يف �إيطاليا و�لعامل«.

باولو مالديني
�لذي  مالديني  باولو  �ل�صابق  �ل�صهر  �لنجم  وعن 
قال  �ل��ف��ري��ق،  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ن  �صمن  ح��ال��ي��اً  يعمل 
�أحد  م��ال��دي��ن��ي  ك���ان  “كاعب،  �إب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����ش: 
على  �حلكم  ميكنني  ال  ولكنني  �ملف�صلن،  جنومي 
لي�صت  �ل��ف��ري��ق  م��ع  مهمته  ول��ك��ن  �الإد�ري،  عمله 
�صهلة، يحتاج للعمل ب�صكل ر�ئع مع وجود �إمكانيات 

حمدودة«.

يوفنتو�ض مثل �صان جريمان
ما  ي��وف��ن��ت��و���ش  �أن  �إىل  �إب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����ش  و�أ����ص���ار 
ز�ل �مل��ر���ص��ح �الأق�����وى الإح�����ر�ز ل��ق��ب �ل����دوري 
�الإيطايل، بقوله: “لكن دوري �أبطال �أوروبا 
على  يعتمد  ال  بلقبه  و�ل��ف��وز  خمتلف،  �أم��ر 

�إمكانيات �لفريق فح�صب«.
بفريقه  ذلك  يف  �إبر�هيموفيت�ش  و��صر�صد 
يتمتع  ح���ي���ث  ج����رم����ان  �����ص����ان  �ل�������ص���اب���ق 
ب��اإم��ك��ان��ي��ات ه��ائ��ل��ة ل��ك��ن��ه ي�����ص��ق��ط يف 

دوري �أبطال �أوروبا. 

�إبر�هيموفيت�ش: �أنا ل�شت »حيو�نًا« تاأتي مل�شاهدته يف �حلديقة!

 �صتكون �لفر�صة متاحة �أمام ليفربول �ملت�صدر لتعميق جر�ح غرميه مان�ص�صر 
�ليوم  يلتقيان  �لقدم حن  �النكليزي لكرة  يونايتد وتعزيز �صد�رته للدوري 

�الأحد يف قمة �ملرحلة �لتا�صعة على ملعب �أولد تر�فورد« .
وتف�صل 15 نقطة بن ليفربول �ملت�صدر بالعامة �لكاملة )24( ومان�ص�صر 
يونايتد �لثاين ع�صر، بعد مرور ثماين مر�حل فقط من �لدوري �ملحلي هذ� 

�ملو�صم.
كما ويبتعد �لفريق �الأحمر بثماين نقاط عن �لفريق �الأزرق يف مان�ص�صر يف 
�ملركز �لثاين بعدما عزز �صجله �ىل 17 �نت�صار� متتاليا يف �لربمرليغ منذ 

�ملو�صم �ملا�صي.

من جهة �أخرى حقق يونايتد �لفوز يف �ثنتن فقط من مبارياته �ل�13 بعد 
�أن تعر�ش العبوه للعديد من �الإ�صابات منذ بد�ية �ملو�صم وتلقى �صفعة �أخرى 
باإ�صابة حار�صه �ال�صباين د�فيد دي خيا خال لقاء منتخب باده مع �ل�صويد 
�أوروب��ا منت�صف �الأ�صبوع والعب �لو�صط �لفرن�صي بول  �صمن ت�صفيات كاأ�ش 

بوغبا.
ل��ارت��ق��اء �ىل  �ول��ي��ه غ��ون��ار �صول�صكاير دع��ا العبيه  �ل��رنوج��ي  �مل���درب  �ن  �ال 

�ملنا�صبة �ملرتقبة بن �أكر نادين تتويجا بلقب �لدوري.
قال ل�صبكة �صكاي �صبورت�ش “�أتطلع د�ئما �ىل �ملبار�ة �ملقبلة كفر�صة جديدة. 

مو�جهة ليفربول فر�صة جيدة لنا لتح�صن نتائجنا«.

�أعرف  �الأف�صل.  بال�صيناريو  تلقائيا  “�أفكر  عاما(   46( �صول�صكاير  وتابع 
هي  ه��ذه   )...( �ملنا�صبة  م�صتوى  �ىل  �صرتقون  و�ل��اع��ب��ن  �جل��م��اه��ر  �أن 
�ملباريات �لتي تلعب من �أجلها يف مان�ص�صر يونايتد يجب �أن تظهر معدنك 

�حلقيقي«.
“�أنفيلد” هذ�  �لر�بع يف ملعب  �الأمل��اين يورغن كلوب مبو�صمه  هذ� و�حتفل 
�الأ�صبوع ولكن بعد كل �لنجاحات �لتي حققها ال �صيما بعد تتويجه بلقب دوري 
�بطال �أوروب��ا �ملو�صم �ملا�صي، �ال �نه مل يذق بعد طعم �لفوز يف ملعب “�ولد 

تر�فورد«.
�ل�صت �الأخ��رة �ىل يونايتد وحذر  �نت�صار يف زيار�ته  �أي  مل يحقق ليفربول 

�ال�صكتلندي �أندرو روبرت�صون �أن �لتوقعات ت�صقط قبل �ملو�جهة نظر� للعد�وة 
�الزلية بن �لفريقن.

قال �لظهر �الي�صر “ال �أعتقد �أن �مل�صتويات �لتي تقدمها يف �الآونة �الأخرة 
معاناتهم.  ظل  يف  مباريات  بثماين  فزنا  �إن  يهم  ال  كهذه.  مباريات  يف  تهم 
�إنها مبار�ة مان�ص�صر يونايتد �صد ليفربول. �الجو�ء خمتلفة عندما تلعب 
�لكامروين جويل ماتيب �ىل مركز قلب  �ملبار�ة عودة  �صدهم«. وقد ت�صهد 
�لدفاع يف ليفربول بعد تعافيه من �الإ�صابة فيما يبقى ترقب عودة �مل�صري 
حممد �صاح �لذي تعر�ش ال�صابة يف كاحله خال �لفوز على لي�صر �صيتي 

�لدولية. �ال�صر�حة  قبل   1-2

ليفربول لتعميق جر�ح يونايتد يف دوري �إنكلرت�
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الفجر الريا�ضي

جممعها  يف  �ملفتوح  �ل�صنوي  يومها   ، دب��ي  ريبتون  مدر�صة  ��صت�صافت   
�ل�صبا  ن��د  يف  مربع  ق��دم  مليون   1.3 م�صاحة  على  ميتد  �ل��ذي  �ل�صخم 
�أكرب  �إنف�صتمنت�ش”  نولدج  ل�”�إيفولفن�ش  و�لتابعة  دبي  ريبتون  3، وتعد 

مدر�صة يف �ملنطقة. وت�صمرّ �ملدر�صة حالًيا نحو 1800 طالًبا.  
�إد�ري���و  و  مدر�صو  �جتمع 
�ملدر�صة مع �أولياء �الأمور 
و�لطاب بجو من �الألفة 
ونظمت  و�ل�����������ص�����د�ق�����ة، 
ج�����������والت ع�����ل�����ى �مل�����ب�����اين 
و�الأق�صام ، كما مت تقدمي 
للمناهج  تعريفية  عر�ش 
�ل��در����ص��ي��ة و�الأم����ور �لتي 
تعني �الأهل و�لطاب من 
خال تقدمي مف�صل قام 
ريبتون  مدر�صة  مدير  به 
دبي، ديفيد كوك و�أع�صاء 

�الإد�رة. 
�ملفتوح  �ل����ي����وم  وت���خ���ل���ل 
ع�������رو��������ش ون�����������ص�����اط�����ات 
�لتعليم  م��ر�ح��ل  قدمتها 

و�لكيمياء  و�ليوغا  �الإبد�عية  �لكتابة  و�لثانوي مثل  �ملتو�صط  �الإع��د�دي، 
�ل�صيوف  ومتكن   - �لر�صم  ومهار�ت  �حلية  �لدر�ما  وبروفة  �لتطبيقية 
من جتربة مر�فق �ملدر�صة وو�صائل �لر�حة �ملتميزة ذ�ت �مل�صتوى �لعاملي 

باملدر�صة.

فندق »ڤوكو دبي«   يفوز بامليد�لية
» Chefs Table « لذهبية يف م�شابقة� 

حاز فندق “ڤوكو دبي   “ على �مليد�لية �لذهبية  ، وجائزة �أف�صل فريق طهي 
يف  �لفنادق  معر�ش  خال  �أقيمت  »Chefs Table«.و�لتي  م�صابقة  خال 
دبي موؤخر�ً،  و�صارك فريق �لفندق يف هذه �مل�صابقة ممثًا بال�صيف �لتنفيذي 
�ل�صيد لطيف، حيث تناف�ش خالها مع عدد من طهاة �لفنادق و�ملطاعم �لر�ئدة 
نت جلنة �لتحكيم 4 من �لطهاة �ملحرفن برئا�صة  بح�صور �آالف �لزو�ر. وت�صمرّ
�صتامرب،  �صاميون  وقال  للطهي.  �الإم��ار�ت  رئي�ش جمعية  �أوي مي�صيل،  �ل�صيف 
عمل  فريق  �إن  �ل�صدد:   بهذ�  معلقاً  دب��ي  ريزيدن�ش  ڤوكو  لفندق  �لعام  �ملدير 
ڤوكو دبي  �صعد�ء بهذه �جلو�ئز. كما ن�صعر باالمتنان لتلقي �لتز�منا باالمتياز 

و�خلدمات فائقة �جلودة، �لتقدير و�لتكرمي من هذه �مل�صابقة �ملرموقة. 

جزيرة �ملارية ت�شت�شيف فعاليات عائلية يف �لدورة �لثانية ل� »مهرجان �خلريف«

»كيدز�نيا« تقدم ثالثة �أ�شهر جمانية على بطاقاتها �ل�شنوية 
تقدم كيدز�نيا يف دبي و�أبوظبي ثاثة �أ�صهر �إ�صافية جمانية على بطاقتها 
و�ملرح  �لتعلم  من  �صهر�ً   15 ب�  �ال�صتمتاع  من  �الأط��ف��ال  متكن  �ل�صنوية، 
ب�صعر 12 �صهر�ً فقط. وعند �صر�ء بطاقات )كيدز�نيا( �ل�صنوية يف موعد 
�حلايل  �لعام  نهاية  حتى  �ال���ص��ر�ك  فعالية  ت�صري  �أكتوبر،   31 �أق�صاه 

وت�صمل 2020. 
�الأ�صبوع،  �أي��ام  دخ��واًل غر حم��دود ط��و�ل  �ل�صنوية  �لبطاقة  ه��ذه  وتوفر 
باالإ�صافة �إىل �حل�صول على جو�ز �صفر “كيدز�نيا” ، وعمات “كيدزو�ش” 
متاجر  على  مميزة  خ�صومات  �إىل  باالإ�صافة  �الأوىل،  �لزيارة  عند  جماناً 

�لتجزئة، و�لعديد من �ملز�يا �الأخرى.
�أوق�������ات  لتم�صي������ة  لاأطف����ال  ��ص��تثنائية  فر�ص���ة  “كيدز�نيا”  وتق���دم 
�ملخ�ص�صة  �ل�صغرة  مدينتهم  يف  �لتعليمي�����ة  و�لقيم�����ة  بامل���رح  مفعم���ة 

لهم. 

�فتتاحه  على  �شنو�ت  فندق باب �لق�شر  يحتفل مبرور 3 
مرور  ب��ذك��رى  �أب��وظ��ب��ي،  كورني�ش  على  �ملطل  �لق�صر  ب��اب  فندق  �حتفل   
�ملوؤدية  ل�صاطئ �لبحر يف  ثاث �صنو�ت على �فتتاحه ، يف حديقة �لفندق 
ل�  �لتنفيذي  �لرئي�ش  بكر،  �ل�صيد يحيى  �صهدها كا من  �حتفالية مميزة 
و�ل�صيد  للفندق  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �أ�صيموفيك  نيمو  �ل�صيد  و   EMROC
�إد�رة  �ل�صام�صي مدير  �لعمليات و�ل�صيد مر�صد  م�صطفى طنطاوي مدير 

�لت�صريفات وعدد من مدر�ء �الإد�ر�ت وروؤ�صاء �الأق�صام وفريق �لعاملن . 
بالنجاح  م�صيد�ً  �ملنا�صبة  بهذه  لاحتفال  �صعادته  عن  بكر  �ل�صيد  و�أع��رب 
تعزيز  يف  �ملا�صية  �لثاث  �ل�صنو�ت  خال  بالفندق  �لعاملن  حققه  �ل��ذي 

قطاع �ل�صيافة و�ل�صياحة يف �إمارة �بوظبي .
منقطعة  جت���ارب  �ل��ف��ن��دق  �صيوف  ملنح  �ملُ��ت��ف��اين  �لعمل  “ بفريق  و�أ����ص���اد  
�ل��ن��ظ��ر، ول��و���ص��ع ب��اب �لق�صر على �خل��ارط��ة ك��اأح��د �ل��ف��ن��ادق �ل��ر�ئ��دة يف 

�لعا�صمة �جلميلة �أبوظبي ». 

»��شتيقظ و�شط �حلياة �لربية« وعلى �أ�شو�ت �حليو�نات
ب��اال���ص��ت��ي��ق��اظ ع��ل��ى �الأ����ص���و�ت �لغريبة  ه��ل ح��ل��م��ت ي��وم��اً 
على  �ل�صاي  تناول  تتخيل  �أن  �صفاري؟ هل ميكنك  ملحمية 
�صرفتك مع زر�فة تنخر بجو�رك؟ ماذ� عن تقا�صم �لغد�ء 
 ، �لطبيعة  يع�صقون  �لذين  �حليو�نات  ملحبي  �لفهد؟  مع 
لتحقيق  للحيو�نات جاهز  �الإم��ار�ت  ف��اإن منتجع وحديقة 
باأماكن  �ال�صتمتاع  �الآن  �لعائات  لكافة  ميكن  �أح��ام��ك. 
�أقامها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �ل�صاليهات  بف�صل  ف��اخ��رة  �إق��ام��ة 

�ملنتجع يف قلب حديقة �حليو�نات �حلائزة على جو�ئز.
ُيعدرّ �إطاق �ملنتجع يف حديقة �الإمار�ت للحيو�نات مبنطقة 
�أخ����رى يف م�صروع  �أب��وظ��ب��ي ، جم���رد خ��ط��وة  �ل��ب��اه��ي��ة يف 
�ل��ت��ج��دي��د �ل��و����ص��ع �ل���ذي ي��رت��ق��ي ب��ه �إىل م�����ص��ت��وى جديد 
يف  �آخ��ر  مكان  �أي  يف  عليه  �لعثور  ميكنك  ال  �ل�صيافة  من 
�ل�صرق �الأو�صط. ومترّ �فتتاح 26 �صاليهاً جديد�ً، م�صتوحاة 
�ل�صفاري  رح��ات  يف  �الإقامة  الأماكن  �لريفية  �الأناقة  من 
و�صائل  فخمة،  ع�صرية  ديكور�ت  مع  �لفاخرة،  �الإفريقية 

�صة لكبار �ل�صخ�صيات.  ر�حة باذخة، وجتارب خُم�صرّ

•• اأبوظبي - الفجر :

�ملزروعي  ح��م��ي��د  ع��ب��ي��د  ���ص��ع��ادة  �أك�����د 
رئ��ي�����ش حت��ري��ر ���ص��ح��ي��ف��ة �ل��ف��ج��ر �أن 
�لتي م��رت ع��رب �صنو�ت عمر  �ل��ك��و�در 
�لتخ�ص�صات  ج��م��ي��ع  م���ن  �جل���ري���دة 
�أ�صرة  يف  �أع�������ص���اء  �حل��ق��ي��ق��ة  يف  ه���م 
ن�صف  ق����ر�ب����ة  �إىل  مم����ت����دة  ك����ب����رة 
ق����رن م���ن �ل���زم���ن، وي�����ص��ك��ل��ون ذ�ك����رة 

عبيد  �صركات  جمموعة  يف  �لعاملن 
حميد �ملزروعي .

عائ�صة  �الأ���ص��ت��اذة  �أك���دت  وم��ن جانبها 
وفية  �ل��ف��ج��ر  ج���ري���دة  �أن  �مل����زروع����ي 
وخمل�صة جلميع كو�درها �لذين تركو� 
وما هذ�   ، �ل�صحيفة  تاريخ  ب�صمة يف 
تقديرنا  ب�صيط عن  تعبر  �إال  �حلفل 
و���ص��ك��رن��ا ووف���ائ���ن���ا ل��ه��ذه �ل���ط���اق���ات ، 
�أعطى  م�صطفى  �مل��وظ��ف  �أن  م��وؤك��دة 

ه����ذه �ل�����ص��ح��ي��ف��ة و�مل��ع��ا���ص��ري��ن لكل 
�الرتقاء  يف  و�مل�صاهمن  طموحاتها 
�ل����ع����ط����اء حتى  ب����ه����ا، وم���و�����ص���ل���ت���ه���ا 
و�ل����والء  �الن���ت���م���اء  �أن  م�����ص��ر�  �الآن، 
يف  �ل��ع��ام��ل��ن  جميع  ب��ه  يتمتع  �ل���ذي 
�لذي  �لفريق  �ل�صحيفة ينم عن روح 
�لعاملن  كان وما يز�ل يجمع ه��وؤالء 
�أثبتت  �لتي  �لعليا  �الأخاقية  و�لقيم 

�لتجارب رفعتها ونقاءها .

م��ن ج��ه��ده ، و���ص��ن��و�ت ع��م��ره ، ونحن 
بدورنا نتمنى له �ل�صعادة و�لتوفيق يف 
حياته �جلديدة . ويف ختام �حلفل قدم 
تقدير  �صهادة  �مل��زروع��ي  عبيد  �صعادة 
ودرع���ا ت��ذ�ك��ري��ة، وع���دد� م��ن �لهد�يا 

�إىل �لزميل م�صطفى.
وتقدمت �أ�صرة جريدة �لفجر باأ�صدق 
�آيات �لتقدير و�الأمنيات بحياة عملية 

�صعيدة ومديدة.

و�ملتعاملن . 
�الأ�صتاذة  م��ن  ك��ل  �ل���ود�ع  حفل  ح�صر 
�ملدير  �مل��زروع��ي  حميد  عبيد  عائ�صة 
�لعام لد�ر �لفجر لل�صحافة �لطباعة 

حفل  يف  ل�صعادته  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�لفجر  د�ر  ن��ظ��م��ت��ه  �ل������ذي  �ل���������ود�ع 
تكرميا  و�لن�صر  و�لطباعة  لل�صحافة 
للزميل م�صطفى كر�كوتيل  وتقدير� 

�لبا�صل  ���ص��ري��ف  و�ل��دك��ت��ور  و�ل��ن�����ص��ر، 
�صينالور  وي��و���ص��ف   ، �ل��ت��ح��ري��ر  م��دي��ر 
وعدد  ل��ل��د�ر  و�الإد�ري  �مل����ايل  �مل��دي��ر 
م��ن روؤ���ص��اء �الأق�����ص��ام و�الإع��ام��ي��ن و 

و�ل����ذي ع��م��ل حم��ا���ص��ب��ا يف �أروق�����ة د�ر 
، قدم  ���ص��ن��ة   21 �ل��ف��ج��ر الأك����ر م���ن 
حمبة  و�كت�صب  طاقاته،  خالها  من 
و�لزماء  �لعاملن  جميع  و���ص��د�ق��ة 

بدء �جتماعات �للجان �لتح�شريية
 للكونغر�ش �لعاملي ملتالزمة د�ون 

 تر�أ�صت �لدكتورة منال جعرور رئي�ش جمعية �الإمار�ت ملتازمة د�ون  �جتماعاً 
، و�لذي �صيعقد   2020 �لعاملي ملتازمة د�ون دبي  �لكونغر�ش  للجان  مو�صعاً 
برعاية كرمية من �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�ش �ملجل�ش �لتنفيذي بدبي. وتر�أ�ش �للجنة �لعلمية �لوطنية �لدكتورة 
فاطمة �لب�صتكي ��صت�صارية �الأمر��ش �لور�ثية لدى هيئة �ل�صحة بدبي يف حن 
تر�أ�ش جلنة �أمانة �لربنامج �الأ�صتاذة عائ�صة �لدربي مدير مركز دبي الأ�صحاب 
�لهمم �لتابع لوز�رة تنمية �ملجتمع، وتر�أ�ش جلنة �الأمانة �لفنية �الأ�صتاذة  عالية 
�للجنة  وي��ر�أ���ش  د�ون  ملتازمة  �الإم���ار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�ش  ع�صو  دروي�����ش 

�العامية عبد�لرحمن نقي �لب�صتكي �أمن �ل�صر �لعام جلمعية �ل�صحفين.

مدر�شة ريبتون دبي تنظم يومها �ل�شنوي �ملفتوح

حممد بن ركا�ش يزور �الإعالمي يو�شف �ملعمري
�أبو  قام �ل�صيخ حممد حمد بن ركا�ش �لعامري ع�صو �ملجل�ش �ال�صت�صاري الإم��ارة 
�لعن  مدينة  يف  �لوطاة  ب�صعبة  منزله  يف  �ملعمري  يو�صف  �الإعامي  بزيارة  ظبي 

لاطمئنان على �صحته بعد عودته من رحلة عاج يف �خلارج. 
�صامل بن ركا�ش ع�صو  �لدكتور  �ل�صيخ  زيارته  �ل�صيخ حممد بن ركا�ش يف  ور�ف��ق 
�لعامري، وعدد  نعيف  بن  �صيف  و�صعادة حممد  �صابقاً  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�ش 

من �الأبناء و�ملو�طنن.
و�أ�صاد �ل�صيخ حممد بن ركا�ش مب�صرة �الإعامي يو�صف �ملعمري �حلافلة باملحطات 
ومتيزه يف برنامج »بركة �لد�ر «  �لذي يقدمه على قناة �لظفرة وجهوده �ملبذولة 
يف �ملحافظة على �لر�ث وتوثيق م�صرة كبار �ملو�طنن و�الأجد�د و�إ�صاءة جو�نب 
�لهوية �لوطنية. من جهته �صكر �لزميل يو�صف �ملعمري كل من ز�ره و�ت�صل و�صاأل 

عنه، متمنياً للجميع دو�م �ل�صحة و�لعافية.  

بعد اأن اأم�صى 21 �صنة يف اأداء واجبه 

جريدة �لفجر تكرم �أحد منت�شبيها خالل حفل ود�عي

)مهرجان  �أبوظبي،  يف  �لع�صرية  و�حلياة  �الأعمال  وجهة  �ملارية،  جزيرة  �إىل  يعود 
�خلريف( �ل�صنوي يف دورته �لثانية، و�لتي من �ملقرر �أن جتري فعالياتها على مد�ر 
يومي 24 و 25 �أكتوبر �جلاري، حيث �صيتحول مم�صى �لو�جهة �لبحرية للجزيرة 

�إىل وجهة ت�صج مبجموعة من فعاليات �ملغامر�ت و�الإثارة. 
لقطاع  �ملوؤ�ص�صي  �الت�����ص��ال  م��دي��رة  ح�صن،  �صالح  ن��ادي��ن  ق��ال��ت  �ملنا�صبة،  ه��ذه  ويف 
�ال�صتثمار�ت �لبديلة و�لبنية �لتحتية ب�صركة )مبادلة لا�صتثمار(: ت�صتعد جزيرة 
�ملاريه الحت�صان �لدورة �لثانية ملهرجان �خلريف، �لتي تاأتي �متد�د�ً للنجاح �لكبر 
�لذي حققته �لدورة �الأوىل �لعام �ملا�صي. نحن نتطلع مل�صاركة كافة �أفر�د �ملجتمع يف 
�أبوظبي لا�صتمتاع بطيف و��صع من �لفعاليات �لرفيهية و�حلافلة باالإثارة �صمن 
�ل��دورة �الأوىل للمهرجان على مد�ر  2018، جنحت  برنامج هذ� �لعام. ففي عام 
�إىل �جل��زي��رة، حيث حظي �ملهرجان  ز�ئ��ر  �أل��ف   15 �أك��ر من  ��صتقطاب  يومن يف 

ب�صيوفنا خال  �لرحيب  �إىل  ونتطلع  �ملجتمع.  للغاية من  �إيجابية  �أفعال  ب��ردود 
�لفعاليات بجزيرة �ملاريه و�صط جتارب �إثارة ال نظر لها.

�الإبد�عي  بت�صاميم وفق خيالهم  لديهم  لة  �ملف�صرّ �الأزي��اء  �رت��د�ء  �الأطفال  وباإمكان 
�الأطعمة و�لوجبات من  �أ�صهى  خال مهرجان �خلريف. كما تتوفر جمموعة من 
�الأ�صرة، مثل  �أفر�د  �لز�ئرين وكافة  �أذو�ق  تنا�صب  و�لتي  �ملخ�ص�صة لذلك  �لعربات 
وحلوى  )�لكرو�ش(  ومقرم�صات  �لكريب  وفطائر  �لد�كنة  ب��االأل��و�ن  ك��رمي  �الآي�ش 
بنكهة �لقرع و�مل�صروبات مبختلف مذ�قاتها. كما �صي�صتمع �ل�صغار باأ�صهى �حللويات 
)�لغالريا(  ومركز  �لبحرية  �لو�جهة  مم�صى  �متد�د  على  �لعربات  تقدمها  �لتي 
باأطعمة  �ال�صتمتاع  �أو  بالتلوين  �خل��دع  �أن�صطة  بها  تتوفر  �لتي  �مل��اري��ه،  جزيرة  يف 
متنوعة، وذلك من خال حمات �لتجزئة �مل�صاركة باملهرجان و�لتي ت�صع خارجها 

حبات �لقرع.     



توفيت بعد خ�شوعها للعالج بال�شفع
يو�جه معالج �صيني تهمة �لقتل غر �لعمد بعد وفاة �صيدة م�صنة 

على يديه خال جل�صة للعاج بال�صفع. 
و�صدر �أمر بالقب�ش على هونغ ت�صي �صياو )56 عاماً(، عقب وفاة 
د�نييل كارغوم )71 عاماً( من مدينة �صا�صك�ش �لربيطانية، خال 

دورة للعاج بال�صفع، يف فندق كليف هاو�ش يف ويلت�صر.
ويت�صمن �لعاج �ملثر للجدل تعر�ش �ملر�صى لل�صفع بقوة، وجلاأت 
تعاين  �ل��ذي  �ل�صكري  لعاج مر�ش  ل��ه يف حم��اول��ة  غ��وم  �ل�صيدة 
منه. وبعد �لتحقيق، منحت �لنيابة �لعامة ل�صرطة وليت�صر �إذناً 

بتوجيه تهمة �لقتل �خلطاأ عن طريق �الإهمال �جل�صيم للمعالج.
وقد �صدر �أمر �لقب�ش عليه يف حمكمة �ل�صلح يف �صالزبوري يوم 
4 �أكتوبر )ت�صرين �الأول( �جلاري، وتبن �أنه يقيم يف كاليفورنيا، 
و�لهيئات  �ل��وك��االت  م��ع  �صتعمل  �أن��ه��ا  �أك���دت  يلت�صر  �صرطة  لكن 
�آخرين  �صخ�صن  �صر�ح  �إط��اق  ومت  للمحاكمة.  لتقدميه  �ملعنية 
�إجر�ء  �أي  دون  �حل��ادث  و�ال�صتجو�ب وقت وقوع  للتوقيف  خ�صعا 
خمالفات،  �أي��ة  بارتكاب  �لفندق  �تهام  يتم  مل  كما  يحقهما،  �آخ��ر 

بح�صب �صحيفة مرور �لربيطانية.

ظنت �أنها حامل فاكت�شف �أنه ورم 
�إىل �صدمة �صديدة  تعر�صت فيكتوريا جون�صتون، وزوجها مارك، 
حمًا،  يكن  مل  �أ�صبوعاً   12 خ��ال  بطنها  �نتفاخ  �أن  تبن  عندما 

و�إمنا ورماً �صرطانياً يف �لرحم. 
ويف فح�ش طبي روتيني يف م�صت�صفى دور�صت �لربيطانية، �كت�صف 
�الأطباء كتلة من �خلايا غر �لطبيعية د�خل �لرحم، تبن بعد 

�لفح�ش �أنها �صرطانية غر حميدة. 
وقالت فيكتوريا متحدثة عن جتربتها: " �صعرت بال�صعادة �لغامرة 
�أ�صابيع تبن �أن  عندما علمت �أين �صاأجنب طفًا �آخر، ولكن بعد 
�جلنن كان ورماً �صرطانياً خبيثاً. وكانت �صدمتي �صديدة عندما 
�كت�صفت هذه �حلقيقة" وبعد �أ�صهر طويلة من �لعاج �لكيميائي 
�مل��ره��ق، �أع��ل��ن �الأط���ب���اء ���ص��ف��اء ف��ي��ك��ت��وري��ا، م��ع ���ص��رورة مر�قبتها 
�صامتها،  من  للتاأكد  �ملقبلة،  �لع�صرة  �الأع���و�م  يف  منتظم  ب�صكل 

بح�صب"ديلي ميل" �لربيطانية. 

�إنقاذ �شائق من �أمام قطار باللحظة �الأخرية
وثقت كامر� مثبتة يف �صيارة �صرطة، حلظات در�مية جنح خالها 
رجل �أمن يف �إنقاذ �صائق فقد �لوعي يف �للحظة �الأخ��رة، بعد �أن 

علقت مركبته على �لق�صبان قبيل قدوم قطار �صريع.
وبح�صب �لفيديو �لذي بثته "رويرز"، فقد وقع �حلادث يف والية 

يوتا �الأمركية .
وقال �ل�صرطي روبن كوريا، �إنه كان يعمل يف حمطة قريبة عندما 
فوق  ومتوقفة  �الأ���ص��و�ء  م�صتعلة  �صيارة  وج��ود  ب�صاأن  باغا  تلقى 

ق�صبان �ل�صكة �حلديد.
ويظهر �ل�صريط �صيارة �صرطة ت�صر يف طريق يجاور �صكة �حلديد، 

قبل �أن تتوقف لتفقد مركبة عالقة فوق �لق�صبان.
وترجل �ل�صرطي من �صيارته و�جته للمركبة �لعالقة، حيث الحظ 
قبل  �ل�صيارة  خ��ارج  �صحبه  �إىل  فهرع  �ل��وع��ي،  فاقد  �صائق  وج��ود 
�لتي �عر�صت  "ده�ش" �ملركبة  حلظات من �قر�ب قطار �صريع 

طريقه.
و�أ�صارت  ب�"�لدر�ماتيكية"،  �حلادثة  �الأمركية  �ل�صرطة  وو�صفت 
�إىل �أن �ل�صائق كان يعاين حالة طبية غر معروفة، ح�صبما �أوردت 

و�صائل �إعام حملية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تنجب 44 طفاًل بعمر 36 عامًا
��صطر �الأطباء يف �أوغند� التخاذ �إجر�ء�ت طبية متنع �صيدة من �حلمل و�الإجناب، بعد �أن و�صل عدد �أطفالها �إىل 

44 طفًا قبل �أن ت�صل �إىل �صن �الأربعن. 
وتعاين مرمي �لنبطانزي )40 عاماً( من حالة ور�ثية نادرة، و�أجنبت جميع �أطفالها �لبالغ عددهم 44 طفًا يف �صن 

�ل�صاد�صة و�لثاثن، وبات عليها رعايتهم بنف�صها، بعد �أن هجرها زوجها.
وجلاأ �الأطباء �إىل �إجر�ء مينع مرمي من �الإجناب، وذلك بعد �أن �كت�صفو� �أن و�لدها كان لديه 45 �بناً من عدة ن�صاء، 

بح�صب �صحيفة مرور �لربيطانية.
�أرب��ع م��ر�ت، وتو�أمن �صت م��ر�ت، وتقوم ب�صكل ال ي�صدق  �أربعة تو�ئم ثاث م��ر�ت، وثاثة تو�ئم  و�أجنبت مرمي 

برعاية و�إطعام جميع �أطفالها وحيدة.
وكانت مرمي تبلغ من �لعمر 12 عاماً، عندما تزوجت رجًا يبلغ من �لعمر 40 عاماً، وبعد عام و�حد فقط، �أجننبت 
�أن ي�صر ب�صحتها، الأنها  و�صائل منع �حلمل ميكن  ��صتخد�م  �أن  �الأطباء من  �لتو�ئم، وحذرها  �أول جمموعة من 

متلك مباي�ش �صخمة ب�صكل غر عادي، لذلك ��صتمرت باإجناب �الأطفال.
ويف �صن �لثالثة و�لع�صرين، كان عدد �أطفالها قد و�صل �إىل 25 طفًا، وتو�صلت �إىل طبيبها باأن يقدم لها �مل�صاعدة، 

لكنه ن�صحها مرة �أخرى ب�صرورة �ال�صتمر�ر يف �الإجناب خوفاً على حياتها.
وقبل نحو 3 �صنو�ت، �أجنبت مرمي �آخر جمموعة من �لتو�ئم، وتويف �أحد �لطفلن �أثناء �الإجناب، قبل �أن يهجرها 

زوجها، لكنها خ�صعت يف نف�ش �لعام لعملية جر�حية ملنعها من �إجناب �ملزيد من �الطفال.
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يتبع نظامًا الإطالة عمره فيتوفى باللوكيميا
�إ�صابته  ت�صخي�ش  من  يوماً  ع�صرين  بعد  م��وؤخ��ر�ً،  بريطاين  مدر�ش  تويف 

ب�صرطان �لدم، رغم �تباعه نظام حياة �صحياً بهدف �إطالة عمره. 
عاماً(  ميد�ش" )33  "مات  �تبع  �لريا�صية،  �لتمارين  ممار�صة  جانب  �إىل 
نظام حياة �صحي و�متنع عن �لعاد�ت �ل�صارة مثل تناول �لكحول و�لتدخن 

و�لوجبات �ل�صريعة غر �ل�صحية. 
�إال �أن �لرجل بد�أ يعاين من �آالم �ملعدة و�لتعرق �لليلي و�لتعب لعدة �أ�صابيع، 
�لدم، �الأمر  �إ�صابته ب�صرطان  �إج��ر�ء فحو�صات طبية ك�صفت  �إىل  ما دفعه 

�لذي �أدى �إىل وفاته خال �أقل من ثاثة �أ�صابيع. 
�ل�صيدة ميد�ش من نوتنغهام، متحدثة عن جتربة زوجها �ملريرة:  وقالت 
مبمار�صة  �صغوفاً  وك��ان  ط��اب��ه،  م��ع  وودود�ً  �إيجابياً  �صخ�صاً  م��ات  "كان 
�ل��ري��ا���ص��ة وي��ح��ب �مل�صي ورك���وب �ل���در�ج���ات، و�م��ت��ن��ع ع��ن ت��ن��اول �لكحول 

و�لتدخن و�تبع نظاماً غذ�ئياً �صحياً منذ فرة طويلة."
وي�صاب  حر�رته  بارتفاع  ي�صعر  مات  ب��د�أ  �ملا�صي،  �أغ�صط�ش  "يف  و�أ�صافت: 
بال�صعف  �لعام  �صعوره  �إىل  �إ�صافة  متناوب،  ب�صكل  و�الإ���ص��ه��ال  باالإم�صاك 
و�لنوم لفر�ت طويلة، وهذ� ما جعلنا ن�صك يف �أنه يعاين من حالة �صحية 

غر مطمئنة، ولكننا مل نتوقع �أن ينتهي �إىل هذ� �حلال بهذه �ل�صرعة"
�إج���ر�ء  �أع���ر�����ش مم��اث��ل��ة،  ب��اأي��ة  ون�صحت �ل�����ص��ي��دة م��ي��د���ش ك��ل م��ن ي�صعر 
فحو�صات �صاملة على �لفور للتمكن من �كت�صاف �ملر�ش يف مرحلة مبكرة 
و�خل�صوع للعاج �لازم، بح�صب ما نقلت �صحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

�أول �شري ن�شائي بالكامل يف �لف�شاء 
�صنعت ر�ئدتا �لف�صاء �الأمريكيتان كري�صتينا كوت�ش وجي�صيكا مر �لتاريخ 
عندما خرجتا من حمطة �لف�صاء �لدولية يف �أول �صر يف �لف�صاء ن�صائي 
و�لف�صاء  �ل��ط��ر�ن  الإد�رة  �نتظاره  ط��ال  �ل��ذي  �حل��دث  وحتقق  بالكامل. 
�الأمريكية )نا�صا( خال مهمة روتينية ن�صبيا ال�صتبد�ل بطاريات معطلة 
حي  م�����ص��ور  مقطع  يف  ن��ا���ص��ا  و�أع��ل��ن��ت  للمحطة.  �خل��ارج��ي  �ل�صطح  ع��ل��ى 
�لو�قعة  �ملحطة  من  �لبي�صاء  باملاب�ش  خرجتا  وم��ر  كوت�ش  �أن  للعملية 
على �رتفاع 408 كيلومر�ت فوق �الأر�ش �إىل �لف�صاء �خلارجي يف �ل�صاعة 
7:38 �صباحا بتوقيت �صرق �لواليات �ملتحدة )1138 بتوقيت جرينت�ش( 
�لطاقة  تكييف  يف  للم�صاعدة  م�صممة  معطوبة  طاقة  وح��دة  ال�صتبد�ل 
خم�ش  نحو  �لعملية  و��صتمرت  للمحطة.  �ل�صم�صية  �الأل���و�ح  من  �ملخزنة 
�لف�صاء  يف  بالكامل  ن�صائي  �صر  الأول  �أوىل  حم��اول��ة  بعد  وت��اأت��ي  �صاعات 
لو�حدة  �لف�صاء  بدلة  تهيئة  عدم  ب�صبب  �ملحاولة  و�ألغيت  �آذ�ر.  مار�ش  يف 
مكاملة  يف  �ملر�أتن  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ش  وهناأ  �ل��ر�ئ��د�ت.  من 
بالفيديو ظهر �جلمعة و�صكرهما على �صجاعتهما. وقال لهما من غرفة 
�ملوؤمتر�ت يف �لبيت �الأبي�ش بح�صور نائبه مايك بن�ش و�بنته وم�صت�صارته 

�إيفانكا تر�مب ومدير نا�صا جيم بريدن�صتاين "هذ� تاريخي حقا".

دولة عربية توؤوي 
�أ�شرع منل يف �لعامل

ك�����ص��ف ب��ح��ث �أمل������اين ح���دي���ث عن 
�لعامل،  يف  �ل��ن��م��ل  �أن������و�ع  �أ����ص���رع 
ع��ل��م��اء يف مناطق  ر����ص���ده  ح��ي��ث 
�صمال  مب���ن���ط���ق���ة  �����ص����ح����ر�وي����ة 
ن�صرته  ل��ت��ق��ري��ر  وف��ق��ا  �أف��ري��ق��ي��ا، 
�صحيفة "غارديان" �لربيطانية.

ي�صتطيع  ل���ل���ب���اح���ث���ن،  ووف�����ق�����ا 
�لف�صي" �لذي ينت�صر يف  "�لنمل 
تون�ش،  يف  �لرملية  للكثبان  ب��وؤرة 
 108 �أن ينتقل ب�صرعة ت�صل �إىل 
�لثانية  يف  ج�صمه  ط��ول  �أ�صعاف 
�أ�صرع  يعد  بذلك  وه��و  �ل��و�ح��دة، 

ف�صائل �لنمل يف �لعامل.
بحثه  �أث��ن��اء  �لنمل  علماء  ور�صد 
منت�صف  �صم�ش  يف  �ل��ط��ع��ام  ع��ن 
لقطات  وك�صفت  �حلارقة،  �لنهار 
ي��رك�����ش عرب  �ل��ن��م��ل  �أن  ف��ي��دي��و 
�لرمال �حلارقة ب�صرعات تقرب 
من مر و�حد يف �لثانية، �أي نحو 

3.6 كيلومر� يف �ل�صاعة.
ويف حال رك�صت �لقطط �ملنزلية 
�ل�����ص��رع��ة مقارنة  م��ع��دل  ب��ن��ف�����ش 
�صتتحرك  فاإنها  �جل�صم،  بحجم 
يف  ك����ي����ل����وم����ر�   193 ب�������ص���رع���ة 

�ل�صاعة.
وبعد مر�قبة �حل�صر�ت �ل�صغرة 
تدر�ش  �ل��ت��ي  بفيفر،  ���ص��ارة  ق��ال��ت 
�صلوك �حليو�ن يف جامعة "�أومل" 
يف  ي��ط��ر  "�لنمل  �إن  �أمل���ان���ي���ا  يف 
�لهو�ء، وال تطاأ �أقد�مه �الأر�ش"، 
�لبطيئة  �ل�������ص���رع���ات  يف  ح���ت���ى 

ن�صبيا.

بلدة حتظر خر�ئط غوغل لهذ� �ل�شبب
�صردينيا  بلدة جبلية مثالية يف جزيرة  باوين وهي  �أطلقت 
�العتماد  �لتوقف عن  للزو�ر، تطلب منهم  ند�ًء  �الإيطالية 

على خر�ئط غوغل عند �لقيادة يف �أنحاء �ملنطقة.
ويقول عمدة باوين �ل�صيد �صالفاتوري كاريو�ش �إنه يف �لعام 
�ملا�صي وحده، مت ��صتدعاء خدمة �الإطفاء �ملحلية �أو فريق 
�إنقاذ �جلبلي 144 مرة، مل�صاعدة �ل�صياح �لذين تقطعت بهم 

�ل�صبل، بعد �أن �تبعو� توجيهات خر�ئط غوغل.
�إىل ما  ل��ل��و���ص��ول  غ��وغ��ل  ع���ادة خ��ر�ئ��ط  �ل����زو�ر  وي�صتخدم 
ي�صمى بال�صو�طئ �خلفية جول باوين، وينتهي بهم �ملطاف 
�لوعرة،  �لطرق  على  �أو  لل�صيار�ت  �ملنا�صبة  غر  �ملمر�ت  يف 
وملنع حدوث ذلك، و�صعت �ل�صرطة الفتات كتبت عليها "ال 

تتبع �الإر�صاد�ت �لتي تقرحها خر�ئط غوغل".
على  يعتادون  ال  �لنا�ش  �أن  هو  يحدث  "ما  �لعمدة  و�أ�صاف 
�لطرق �لر�بية يف �ملنطقة، وبالتايل يعتمدون على خر�ئط 
غوغل، لكن بعد فرة من �لوقت يدركون �أنهم لي�صو� على 
�لطريق �ل�صحيح، وبالتايل علينا �أن ننقذهم. لقد و�جهنا 
ول�صوء  �الأخ���رة،  �ل�صنو�ت  يف  �حل��االت، خا�صة  �لكثر من 
ت��اأخ��ذ خ��ر�ئ��ط غ��وغ��ل �لنا�ش �إىل �الأم��اك��ن �لتي  �حل��ظ ال 

يريدون �لذهاب �إليها".

ل�ش يقّبل ر�أ�ش عجوز �أثناء �ل�شرقة      
عر�صت �مر�أة عجوز يف �صمال �صرق �لرب�زيل �أن تقدم ما 
لكن  يوؤذيها،  �أن  من  خوفا  م�صلح  لل�ش  مال  من  حتمله 
ذلك  وب��دال من  نقودها،  يحتاج  باأنه ال  �أخربها  �الأخ��ر 

طبع قبلة على ر�أ�صها.
و�أظهرت كامر� مر�قبة د�خل �صيدلية مبدينة �أمار�نتي 
�ل��ذي كان يرتدي خ��وذة وهو  �لل�ش  يف �صمال �لرب�زيل، 
يديه  �ل�صيدلية  موظف  �صبك  فيما  �مل��ر�أة،  �إىل  يتحدث 
تهديد  حت��ت  بال�صرقة  �صريكه  ي��ق��وم  بينما  ر�أ���ص��ه  خلف 

�ل�صاح.
وخ���ال عملية �ل�����ص��رق��ة �ل��ت��ي ج���رت �ل��ث��اث��اء، حتدثت 
�مل�صنة �ل�صعيفة �لتي تعي�ش يف منزل جماور لل�صيدلية، 

�إىل �لل�ش، وعر�صت عليه �أن ياأخذ مالها �أي�صا.
�إال �أن �ل�صارق �مل�صلح، ربت على كتفها يف حماولة لتهدئتها، 
ثم قبرّل جبينها. وقال �صاحب �ل�صيدلية �صموئيل �أمليد� 
�إىل  دخلو�  �لرجال  �إن  �ملحلي،  ملوقع "جي 1" �الإخباري 
�الأمو�ل  كل  يعطيهم  �أن  �ملوظف  وطلبو� من  �ل�صيدلية 
�مل��ر�أة �قربت  �أن  �أمليد�  و�أ���ص��اف  �ل�صندوق.  �مل��وج��ودة يف 
بعد ذلك من �أحد �لل�صن و�صاألته �أن ياأخذ ما معها من 
"ال ي��ا �صيدتي،  م��ال، لكنه ب��دال م��ن ذل��ك قبلها، وق���ال: 

�حتفظي بهدوئك، ال �أريد �أمو�لك".

ين�شج لوحات مده�شة بخيط و�حد
ك��ون��غ خيطاً  ه��ون��غ  م��ن  ت�صن  �أل��ف��ري��د  �ل��ف��ن��ان  ي�صتخدم 
و�ح��د�ً يبلغ طوله �أكر من 5000 مر وين�صجها حول 
�إطار مكون من حو�يل 300 م�صمار معدين الإن�صاء �صور 

و�قعية مذهلة ل�صخ�صيات �صهرة. 
يبد�أ ت�صن �لعملية �الإبد�عية باختيار �صورة رقمية على 
�لكمبيوتر ومن ثم يقوم بتغير �إ�صد�ر �للون �إىل تدرج 
للح�صول على  و�ل��ت��ب��اي��ن  �ل�����ص��ط��وع  و���ص��ب��ط  �ل���رم���ادي، 
�أف�صل �لظال �لتي �صيقوم باإن�صائها. ويف نهاية �ملطاف 
على  �ل�صورة  ين�صج  كيف  تخربه  خو�رزمية  على  يعتمد 

�أر�ش �لو�قع قبل �أن يبد�أ �لعمل بها. 
على  �ملعدنية  �مل�صامر  بتثبيت  �أل��ف��ري��د  ي��ق��وم  ث��م  وم��ن 
حميط �للوحة مب�صافات مت�صاوية، قبل �أن يبد�أ باأ�صعب 
يبلغ طوله  �ل��ذي  وه��ي لف �خليط  �لعملية  مرحلة من 
�لذي  �ألفريد  ويتعن على  �مل�صامر.   5000 مر حول 
مي�صي ثاثة �أ�صابيع على كل لوحة على �الأقل، �أن يكون 
�أثناء لف �خليط، كي ال ي�صطر للبدء من  حذر�ً للغاية 

جديد يف حال ت�صابك �خليط �أو قطعه.

قطار يتحول �إىل فندق فاخر
حتولت عربة قطار بريطانية قدمية تعود للع�صرينيات 
من �لقرن �ملا�صي، �إىل فندق �صياحي فاخر يرتاده �ل�صياح 

من جميع �أنحاء �لعامل. 
ويتميز �لقطار �لذي يقع يف حمطة هامي�صاير للقطار�ت، 
بلونه �الأخ�صر �جلميل من �خلارج، يف حن يحتوي من 

�لد�خل حمامن و�صريرين بت�صميم �أنيق وع�صري.
وتت�صع �لعربة �لتي حتتوي على غرفة معي�صة مفتوحة 
�أ���ص��خ��ا���ش، وه���ي م��ن��ا���ص��ب��ة لاأطفال  وم��ط��ب��خ، الأرب���ع���ة 
بنو�فذها  �لقطار  عربة  تتميز  كما  �الأليفة.  و�حليو�نات 
�إط������االت ر�ئ���ع���ة ع��ل��ى �لطبيعة  ت���وف���ر  �ل���ت���ي  �ل��ك��ث��رة 

�خل�صر�ء و�ملروج �ملحيطة باملكان.  عار�صة اأزياء تقدم اإبداًعا للم�صّمم الكويتي حممد حمادة اأثناء عر�ض اأزياء »�صحر ال�صرق« ، يف مدينة الكويت. اأ ف ب

�أيام قرطاج ي�شعى لتجاوز 
�أحز�نه بربنامج فني 

قرطاج  �أي��������ام  م���ه���رج���ان  ي�����ص��ع��ى 
حزنه  يتجاوز  �أن  �إىل  �ل�صينمائية 
ع��ل��ى رح��ي��ل م��دي��ره ق��ب��ل �صهرين 
�لفن  ل��ع�����ص��اق  ي���ق���دم  و�أن  ف���ق���ط 
من  ج���ادة  ثقافية  �صينما  �ل�صابع 
ب���ل���د�ن ع��رب��ي��ة و�أف��ري��ق��ي��ة عندما 
ت��ن��ط��ل��ق دورت������ه �جل����دي����دة يف 26 

�أكتوبر ت�صرين �جلاري.
عن  لاإعان  �صحفي  موؤمتر  ويف 
ب��رن��ام��ج �ل������دورة �جل���دي���دة وقف 
حد�د�  �صمت  دقيقة  �حل��ا���ص��رون 
�ملهرجان جنيب  على رحيل مدير 
ع���ي���اد م���ت���اأث���ر� ب�����ص��ك��ت��ة ق��ل��ب��ي��ة يف 

�أغ�صط�ش -�آب.
�مل�صت�صار  �صعبان  ب��ن  ط���ارق  وق���ال 
�لعام  "�لت�صور  للمهرجان  �لفني 
�ملحافظة  �����ص����رورة  م����ن  �ن���ط���ل���ق 
�ملتفردة الأي��ام قرطاج  �لهوية  على 
�ل�صينمائية و�النفتاح على �الآليات 
تهيكل  �����ص����ارت  �ل���ت���ي  �جل�����دي�����دة 
ب�صكل  �ملتمثلة  �لعاملية  �ملهرجانات 

خا�ش يف �جلانب �ل�صناعي".
و�أ�صاف �أن �لهدف "�ملحافظة على 
ثو�بت �ملهرجان �ملتمثلة يف �لهوية 
للمهرجان  و�الأف��ري��ق��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�جلادة،  �لثقافية  �ل�صينما  ودع���م 
تو�جهها  �ل��ت��ي  �ل�����ص��ع��وب��ات  رغ���م 
�لفرنكوفونية  �الأفريقية  �ل�صينما 
�لتي كانت من �ملزودين �الأ�صا�صين 
الأي������ام ق���رط���اج �ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة ملدة 

طويلة".
�صحبة  "حاولنا  ق���ائ���ا  وت����اب����ع 
�لر�حل جنيب عياد �ملحافظة على 
م�صتوى معن وجتنب �الن�صياق يف 
�ل�صهولة وبرجمة �أفام ال ترتقي 
�لتقني  �مل�صتوى  �الأدن��ى من  للحد 

و�جلمايل".

موطن جديد الإن�شان �لع�شر �حلجري
�لب�صري يف بحر  �لن�صاط  �أع��ادت  يف در��صة 
�كت�صف  �ل���ور�ء،  �إىل  �ل�صنو�ت  �آالف  �إي��ج��ه 
علماء للمرة �الأوىل دليا على �أن �الإن�صان 
عا�ش يف جزيرة ناك�صو�ش �ليونانية خال 

�لع�صر �حلجري �لقدمي.
وقال فريق علماء �الإنا�صة و�الآثار يف جملة 
�حلفريات  "�صمحت  �أدفان�صيز":  "�صاين�ش 
ب���ي���ان���ات م��ت��ي��ن��ة تدعم  ب���احل�������ص���ول ع���ل���ى 
معلومات �صابقة، ت�صر �إىل ن�صاط ثقايف يف 
للع�صر �حلجري  يعود  �إيجه،  بحر  حو�ش 

�لقدمي".
�أن  "�لبيانات...تظهر  �ل��ف��ري��ق:  و�أ���ص��اف 
بحر �إيجه كان متاحا �أمام �الإن�صان �لقدمي 
من  �ل�صنن  �آالف  ع�صر�ت  قبل  و�حل��دي��ث 

�لوقت �لذي حدده �لعلماء �صابقا".
�إىل  ت�صر  �لتو�ريخ  �أن  �لدر��صة  و�أو�صحت 

�أن �الإن�صان �لقدمي و�حلديث "كان حا�صر� 
يف �ملنطقة قبل 200 �ألف �صنة"، ح�صب ما 

ذكرت وكالة فر�ن�ش بر�ش.
وق���د ي��ك��ون �إن�����ص��ان ن��ي��ان��درت��ال و���ص��ل �إىل 
�جلليد  فيها  تقل�ش  ف��رة  خ��ال  �ملنطقة 
وك����ان مي��ك��ن �ل��و���ص��ول ب���ر� �أو ب��ح��ر� من 

�الأنا�صول �إىل جنوب �صرق �أوروبا.
وي��ج��ري �ل��ف��ري��ق �مل���وؤل���ف م��ن خ����رب�ء من 
�ل���ي���ون���ان وف��رن�����ص��ا و���ص��رب��ي��ا و�ل����والي����ات 
 150 �رتفاعها  تلة  على  حفريات  �ملتحدة، 
منذ  ناك�صو�ش  غ��رب  يف  �صتيليد�  يف  م��ر� 

.2013
ووجد �لفريق �أدو�ت حجرية �صبيهة بتلك 
نياندرتال.  �إن�����ص��ان  ي�صتخدمها  ك��ان  �لتي 
�أرخبيل  ج����زر  ك����ربى  ن��اك�����ص��و���ش  وت��ع��ت��رب 

كيكادي�ش يف بحر �إيجه.   

معجب يوقع ليدي 
غاغا على �جلمهور

تعر�صت �ملغنية �لعاملية  ليدي غاغا  ملوقف حمرج جد�ً يف حفلها �الأخر 
مبدينة ال�ش فيغا�ش، ويف مقطع فيديو مترّ تد�وله ب�صكل كبر عرب مو�قع 
�مل�صرح  �عتلى  معجبا  حتت�صن  وهي  غاغا  ظهرت  �الجتماعي  �لتو��صل 
وحملها. وبعد حلظات بينما كانا ير�ق�صان وهو يحملها، �صقط �الثنان 
حر��صها  من  جمموعة  بعدها  ويظهر  �جلمهور،  على  ليقعا  �مل�صرح  عن 

وهم ي�صاعدوها على �لوقوف.
�صيحمل  �ملقبل  �ألبومها  �أن  �أعلنت  كانت  غاغا  ليدي  �أن  بالذكر  جدير 
��صم "�أديل"، ما ر�آه متابعوها �إ�صارة و��صحة �إىل ربط ��صم �الألبوم با�صم 

�ملطربة �لعاملية.


