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جلنة اإمارة اأبوظبي ت�ستقبل ا�ستمارات 
املر�سحني اخلا�سة بالدعاية االنتخابية

•• اأبوظبي-وام:

االحتادي  الوطني  املجل�س  اأبوظبي النتخابات  اإم��ارة  ت�ستقبل جلنة 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ن والظفرة،  مب��ق��اره��ا ال��ث��اث��ة يف ك��ل م��ن م��دي��ن��ة 
وذلك  النهائية  القائمة  يف  اأ�سمائهم  اعتماد  مت  ال��ذي��ن  املر�سحن 
ال���س��ت��ك��م��ال اإج������راءات امل��واف��ق��ة ع��ل��ى خ��ط��ة احل��م��ل��ة ال��دع��ائ��ي��ة وفق 
لانتخابات  الوطنية  اللجنة  من  واملعتمدة  املخ�س�سة  اال�ستمارة 
اإ�سافة اإىل اعتماد ا�ستمارة املقر االنتخابي للمر�سح، وا�ستمارة طلب 
وكيل للمر�سح. واأكدت جلنة اإمارة اأبوظبي اأن هناك اإقباال كبريا من 
املر�سحن ال�ستكمال جميع االإجراءات املتعلقة باحلمات االنتخابية، 
واأن العملية ت�سري بطريقة �سل�سلة ويف وقت زمني ال يتعدى من 3 

اإىل 4 دقائق.                                  )التفا�سيل �س 4(

لإيجاد حلول تر�ضي اأولياء الأمور
 الرتبية ت�ستعر�ض �سكواهم 
مع املوا�سالت للنقل املدر�سي

•• دبي- حم�شن را�شد:

انهت وزارة الرتبية والتعليم موؤخراً، م�ساكل النقل املدر�سي، للطلبة 
املدر�سي  النقل  والثميد، حيث مت حتويل  وامل��دام  يف مناطق مليحة 
ب���داًل م��ن ف��رتت��ن ب�سكل كلي،  ل��ف��رتة واح���دة خ��ال ف��رتة ال�سباح 
للتعليم  والثميد  وال��ث��ان��وي،  االأ�سا�سي  للتعليم  امل���دام  مدر�ستي  يف 
االأ�سا�سي والثانوي، ف�سا عن اإعادة دوام ريا�س االطفال يف رو�سة 
�سباحا،  الثامنة  ال�ساعة  اإىل  الثميد  ورو�سة  مليحة  ورو�سة  امل��دام، 

واإلغاء مقرتح تاأجيل الدوام.                      )التفا�سيل �س 5(
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رئي�ض الدولة يتلقى ر�سالة خطية من 
رئي�ض كازاخ�ستان حول العالقات الثنائية 

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رئي�س  توكايف  ج��وم��ارت  قا�سم  الرئي�س  فخامة  م��ن  خطية  ر�سالة  اهلل، 
والق�سايا  البلدين،  بن  الثنائية  بالعاقات  تتعلق  كازاخ�ستان  جمهورية 

ذات االهتمام امل�سرتك.
ت�سلم الر�سالة �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، لدى ا�ستقباله يف ق�سر الوطن معايل بيبوت 

اأتامكولوف وزير خارجية جمهورية كازاخ�ستان.     )التفا�سيل �س 2(
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قوات االحتال تطلق قنابل الغاز باجتاه املتظاهرين وال�سحفين يف ال�سفة املحتلة   )ا ف ب(

عنا�سر االأمم املتحدة يراقبون خط الهدنة على احلدود اللبنانية

التقى رائد الأعمال الذي باع �ضركته بـ 3.3 مليار درهم

حممد بن را�سد: دبي حتولت اإىل �سليكون فايل ال�سرق االأو�سط 
ومدينة دبي لالإنرتنت خلقت ثروات وقطاعا اقت�ساديا جديدا ونوعيا

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ال 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل: اإن دبي حتولت اإىل �سليكون فايل 
من  وغريها  لاإنرتنت  دبي  ملدينة  روؤيتنا  �سموه:  واأ�ساف  االأو�سط.  ال�سرق 
قطاعات  خلق  عرب  ثمارها،  توؤتي  ب��داأت  اأطلقناها  التي  التخ�س�سية  امل��دن 

اقت�سادية جديدة، و�سناعة ثروات جديدة، ورجال اأعمال عاملين.
جاء ذلك اأثناء لقاء �سموه رائد االأعمال يف قطاع التكنولوجيا ديف توراخيا، 
الذي باع �سركته ميديا دوت نت، التي تتخذ من مدينة دبي لاإنرتنت مقراً 

الحتالل يقر ب�ضقوط طائرة م�ضرية يف غزة
نتنياهو يعلن عن خطة ل�سم 

جزء من ال�سفة املحتلة!
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

االإ�سرائيلي بنيامن نتنياهو ام�س الثاثاء عزمه  الوزراء  اأعلن رئي�س 
�سم غور االأردن يف ال�سفة الغربية املحتلة اإذا فاز يف االنتخابات العامة 
املقررة االأ�سبوع املقبل. وقال نتنياهو يف خطاب بثته قنوات التلفزيون 
االإ�سرائيلية على الهواء مبا�سرة  هناك مكان واحد ميكننا فيه تطبيق 
ال�سيادة االإ�سرائيلية بعد االنتخابات مبا�سرة. وخاطب املواطنن قائا 
“اإذا تلقيت منكم تفوي�سا وا�سحا للقيام بذلك )...( اأعلن نيتي اإقرار 

�سيادة اإ�سرائيل على غور االأردن و�سمال البحر امليت.
من جهة اأخرى اأكد اجلي�س االإ�سرائيلي �سباح اأم�س اأن طائرة م�سرية 
تابعة له �سقطت يف قطاع غزة ليل االثنن. وذكرت �سحيفة جريوزاليم 
بو�ست اأن �سبب �سقوط الطائرة قيد التحقيق حالياً. وقالت م�سادر يف 

غزة اإن حركة حما�س ر�سدت الطائرة واأ�سقطتها، بح�سب ال�سحيفة.

تركيا تناور بورقة املنطقة الآمنة.. وتهاجم اأمريكا

خالفات بني الثوري االإيراين والنظام بدير الزور
•• عوا�شم-وكاالت:

ذك���ر امل��ر���س��د ال�����س��وري حل��ق��وق االإن�������س���ان، اأن االأم���ن 
ال��ع�����س��ك��ري ال���ت���اب���ع ل��ل��ن��ظ��ام ال�������س���وري، اع��ت��ق��ل اأح���د 
ال�سرقي،  ديرالزور  بريف  بقر�س  قرية  يف  ال�سما�سرة 
االإيراين،  الثوري  احلر�س  ل�سالح  يعملون  ممن  وهو 
وتن�سيق  تعاون  العقارات وهو على  ب�سراء  يتعلق  فيما 

كبري مع قيادي يف لواء القد�س االإيراين.
امليلي�سيات  اأن  ���س��اب��ق،  ب��ي��ان  يف  اأ����س���ار  امل��ر���س��د  وك����ان 
دير  بريف  امل��ي��ادي��ن  مدينة  على  امل�سيطرة  االإي��ران��ي��ة 
الزور ال�سرقي، عمدت اإىل اعتقال عنا�سر من ميلي�سيا 
اأن  ب��ع��د  ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ال��ت��اب��ع��ة للنظام يف امل��دي��ن��ة، 
نارية  دراج��ات  �سرية مو�سوعة على  ر�سدت كامريات 
ي�ستقلها عنا�سر من الدفاع الوطني �سوراً عن مقرات 
تابعة لاإيرانين، وذلك يف اإطار التوتر املت�ساعد بن 
الطرفن يف املنطقة واحلملة االإيرانية للحد من نفوذ 

ميلي�سيا الدفاع الوطني يف امليادين.
وكان املر�سد لفت منت�سف اأغ�سط�س )اآب( املا�سي اإىل 
اأن التوتر يت�ساعد يف مدينة امليادين بالقطاع ال�سرقي 
للحر�س  التابعة  امليلي�سيات  ال��زور، بن  دي��ر  ري��ف  من 
واالأمن  الوطني  ال��دف��اع  وعنا�سر  جهة،  م��ن  ال��ث��وري 

الع�سكري التابع للنظام من جهة اأخرى.
اأردوغان،  الرتكي رجب طيب  الرئي�س  قال  ذلك،  اإىل 
اأم�س الثاثاء، اإن باده ال ميكنها حتمل موجة هجرة 
يتعن على  اأنه  اإىل  �سوريا، م�سريا  �سمال  جديدة من 
اأقرب  يف  هناك  اآمنة  منطقة  اإقامة  ووا�سنطن  اأنقرة 

وقت ممكن.
وك���ان اأردوغ����ان ق��د ق��ال االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، اإن���ه يرغب 
�سوري  الج��ئ  مليون   3.6 ب��ن  م��ن  مليون  اإع����ادة  يف 
يف  امل��زم��ع��ة  االآم��ن��ة  املنطقة  اإىل  ب����اده،  ت�ست�سيفهم 

�سمال �سوريا.
وال���ث���اث���اء، ات��ه��م وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ال���رتك���ي مولود 
االتفاق  تنفيذ  بتعطل  وا���س��ن��ط��ن  اأوغ���ل���و،  ت�����س��اوو���س 

الإقامة املنطقة االآمنة.
لدفع  ب�سرعة  العمليات  نطاق  يت�سع  اأن  تركيا  وتريد 
قوات كردية م�سافة 32 كيلومرتا بعيدا عن حدودها، 
ينبغي  قواتها  اإن  اأنقرة  تقول  اإقامة منطقة  وبالتايل 

اأن ت�سيطر عليها.
وقال ت�ساوو�س اأوغلو اإن باده تريد العمل مع الواليات 
اإخاء  على  مبفردها  للعمل  م�ستعدة  لكنها  املتحدة، 
املنطقة من مقاتلي وحدات حماية ال�سعب الكردية اإذا 

تطلب االأمر، ح�سب ما ذكرت وكالة رويرتز.

االإمارات االأوىل عامليا يف ا�سرتاكات النطاق 
العري�ض وتغطية �سبكات الهاتف املحمول

•• دبي-وام:

العري�س  النطاق  ا�سرتاكات  االأول عاملياً يف  املركز  املتحدة  العربية  االإم��ارات  حققت دولة 
الثاين  واملركز  املحمول  الهاتف  �سبكات  تغطية  يف  عاملياً  االأول  واملركز  املحمولة  للهواتف 
وال�سفر  ال�سياحة  تقرير  نتائج  بح�سب  وذل��ك  املحمول  الهاتف  ا�سرتاكات  ن�سبة  يف  عاملياً 

االقت�سادي العاملي لل�سياحة وال�سفر. املنتدى  عن  ال�سادر   2019
وقال �سعادة حمد عبيد املن�سوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�ساالت: اإن ما 
حققته وحتققه دولة االإمارات من اإجنازات عاملية اإمنا ياأتي نتيجة اخلطط واال�سرتاتيجيات 
اجلهات  عليها  وعملت  الر�سيدة  القيادة  م��ن  بتوجيهات  ال��دول��ة  حكومة  و�سعتها  التي 
احلكومية كفريق واحد نتمتع اليوم يف االإمارات باأف�سل اخلدمات واأكرثها تقدماً ولدينا 
بنية حتتية متطورة جتعلنا على اأمت ا�ستعداد لدخول ع�سر الذكاء اال�سطناعي واإنرتنت 
االأ�سياء والثورة ال�سناعية الرابعة اإن ما و�سلنا اإليه من مراتب عاملية متقدمة يف العديد 
من التقارير العاملية اإمنا يوؤكد اأننا ن�سري على الطريق ال�سحيح نحو حتقيق روؤية االإمارات 

)15 �س  )التفا�سيل  الوطنية.  االأجندة  اأهداف  وحتقيق   2021

بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  وذل��ك  دره��م،  مليار   3.3 مببلغ  لها 
بن عبداهلل  ومعايل حممد  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن  حممد 
القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل وعدد من امل�سوؤولن .

وقد �سهدت دبي �سل�سلة من ال�سفقات املليارية ال�سخمة لبيع جمموعة 
من ال�سركات العاملية الكربى من بينها �سركة كرمي التي بيعت ل�سركة 
اأوبر ب� 11 مليار درهم، و�سوق.كوم التي بلغت �سفقة اال�ستحواذ عليها 

من �سركة اأمازون اأكرث من ملياري درهم، وغريهما.
االأعمال  ل��رواد  مثالية  وبيئة  وامل��واه��ب  للعقول  حا�سنة  دب��ي  و�ستبقى 

والتكنولوجيا.

مقتل الع�ضرات بحادث تدافع ماأ�ضاوي يف كربالء

العراق يطلق عملية الرتاب االأ�سود ملالحقة فلول داع�ض 
•• بغداد-وكاالت:

31 قتيا على  �سقوط  الثاثاء،  اأم�س  العراقية،  ال�سحة  اأعلنت وزارة 
االأقل وع�سرات اجلرحى يف انهيار جزء من مم�سى خال ذكرى عا�سوراء 

يف مدينة كرباء التي تبعد 100 كم عن العا�سمة بغداد.
وذكرت م�سادر يف فرق االإ�سعاف والدفاع املدين ل��سكاي نيوز عربية اأن 
االأعداد الكبرية للم�ساركن يف ذكرى عا�سوراء اأدت اإىل ح�سول حوادث 
اختناق وتدافع اثناء ما يعرف ب�رك�سة طويريج عند اأحد املداخل املوؤدية 

اإىل �سريح االإمام احل�سن يف حمافظة كرباء.
وقال املتحدث با�سم الوزارة يف بيان مقت�سب: وفاة 31 �سخ�سا واإ�سابة 
75 يف ح�سيلة غري نهائية، خال حادث التدافع الذي وقع خال زيارة 

عا�سوراء يف كرباء.
ويتجمع ع�سرات االآالف من النا�س يف مدينة كرباء لهذه املنا�سبة، وهو 

واحد من اأكرث االأيام املقد�سة لدى الطائفة ال�سيعية.
النبي  ب��ن علي، حفيد  االإم���ام احل�سن  ع��ا���س��وراء مقتل  وت��واف��ق ذك��رى 

حممد، يف مدينة كرباء العراقية عام 680 ميادية.

ويف العراق اأي�ساً، اأعلن جهاز مكافحة االإرهاب يف العراق، اأم�س الثاثاء، 
انطاق عملية الرتاب االأ�سود الع�سكرية، مب�ساركة قوة املهام امل�سرتكة 

للتحالف الدويل.
منطقة  يف  داع�س  تنظيم  مواقع  ت�ستهدف  العملية  اأن  اجلهاز  واأو���س��ح 
داخل  املتخفن  فلوله  وم��ط��اردة  ال��دي��ن،  �ساح  حمافظة  يف  كنعو�س 

القرى ال�سغرية.
عن  واأ�سفرت  املا�سي،  ال�سبت  العراق،  �سهدها  منف�سلة  هجمات  وكانت 
اأي من  امل�سوؤولية عن  داع�س  تنظيم  يعلن  م��دين. ومل  بينهم   4 مقتل 

الهجمات، لكنه ين�سط يف مناطق خمتلفة.
الذي �سيطر  التنظيم  الن�سر على   ،2017 العراق، يف دي�سمرب  واأعلن 
املت�سدد حتول منذ  التنظيم  الباد، لكن  وا�سعة من  يوما على مناطق 

ذلك احلن اإىل هجمات الكر والفر بهدف تقوي�س حكومة بغداد.
وعاود مقاتلو التنظيم التجمع يف تال احلمرين يف �سمال �سرق العراق، 
وهي تال متتد من دياىل على احلدود مع اإي��ران اإىل �سمال حمافظة 
االأمنيون  امل�سوؤولون  ويطلق  كركوك.  حمافظة  وجنوب  الدين  �ساح 

على املنطقة ا�سم مثلث املوت.

ا�ستقالة مرتقبة لرئي�ض الوزراء 
اأجل االنتخابات  اجلزائري من 

•• اجلزائر-وكاالت:

اأم�س،  دولية،  اإع��ام  و�سائل  ذك��رت 
نور  اجل��زائ��ري  ال����وزراء  رئي�س  اأن 
قريبا  �سي�ستقيل  ب�����دوي،  ال���دي���ن 
�ساأنها  من  خطوة  يف  من�سبه،  من 
ت�سهيل اإجراء االنتخابات الرئا�سية 
املقرر اإجراوؤها يف الباد هذا العام. 
ونقلت وكالة رويرتز عن م�سدرين 
اإن رئي�س الوزراء  كبريين قولهما، 
اجل������زائ������ري ن������ور ال�����دي�����ن ب�����دوي 
اإجراء  لت�سهيل  قريبا  �سي�ستقيل 
العام،  ه���ذا  )رئ��ا���س��ي��ة(  ان��ت��خ��اب��ات 
على وقع احتجاجات م�ستمرة منذ 

فرباير املا�سي.
اأ�سا�سيا  مطلبا  ب��دوي  رحيل  ويعد 
للمحتجن الذين اأجربوا الرئي�س 
بوتفليقة  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د  ال�����س��اب��ق 
املا�سي،  اأب��ري��ل  يف  اال�ستقالة  على 
ويرف�سون اإجراء انتخابات جديدة 
اإىل ح��ن ح��دوث تغيري ج��ذري يف 

هيكل ال�سلطة.
اال�ستقالة  ب��دوي على  ع��زم  وي��اأت��ي 
ب��ع��د ي���وم م���ن دع����وة ه��ي��ئ��ة احل���وار 
االنتخابات  اإج���راء  اإىل  اجلزائرية 

الرئا�سية يف اأقرب االآجال املمكنة.

�سرية  �سبكات   3 ت�سبط  م�سر 
برتكيا  مرتبطة  ل��الإخ��وان 

•• القاهرة-وكاالت:

امل�سرية،  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
خلية  �سبط  عن  الثاثاء،  اأم�س 
تابعة لتنظيم االإخ��وان االإرهابي 
مكونة من 16 متهما، وذلك بعد 
ر�سد اأجهزة االأمن اإن�ساء املتهمن 
3 �سبكات �سرية ت�ستهدف تهريب 

النقد االأجنبي.
العنا�سر  اأن  ال����وزارة  واأو���س��ح��ت 
قامت  اأمنيا  املطلوبة  االإخوانية 
�سرية لتهريب  �سبكات   3 باإن�ساء 
اإىل بع�س الدول  النقد االأجنبي 

االأوروبية مرورا برتكيا.
امل�سبوطة  االأم���وال  اأن  واأ�سافت 
هي لتوفري الدعم املادي لعنا�سر 
ت���ن���ظ���ي���م االإخ������������وان االإره������اب������ي 
�سل�سلة  تنفيذ  اأجل  بالداخل من 
م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��دائ��ي��ة داخل 
بع�س  ����س���ب���ط  مت  ك���م���ا  م�������س���ر، 
املحلية  بالعمات  املالية  املبالغ 
واالأج��ن��ب��ي��ة وع����دد م���ن ج����وازات 
االأوراق  م��ن  وجم��م��وع��ة  ال�سفر 

التنظيمية.
اأجهزة  ك�سفت  ���س��اب��ق،  وق���ت  ويف 
االأمن امل�سري عن خلية اإخوانية 
لنقل االأموال بن الكويت وم�سر 
عرب دول اأخرى، اأدارها عدد من 
مب�ساعدة  امل���وق���وف���ن  امل��ت��ه��م��ن 
الكويت  داخ�����ل  اأخ�����رى  ع��ن��ا���س��ر 

وخارجها.

خرق اإ�سرائيلي جديد لالأجواء اللبنانية
•• بريوت-وكاالت:

مل ت��ت��وق��ف اخل���روق���ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ل���اأج���واء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، رغ���م اإع���ان 
بلدة  حميط  يف  م�سرية  اإ�سرائيلية  ط��ائ��رة  اإ�سقاط  اهلل،  ح��زب  ملي�سيات 
راميا يف اجلنوب اللبناين. وُر�سد، �سباح الثاثاء، حتليق مكثف للطريان 
مدينة  �ساحل  ف��وق  وحت��دي��دا  اللبناين،  اجلنوب  يف  االإ�سرائيلي  احلربي 
�سور ومنطقة الناقورة احلدودية. ووفق بيانات اجلي�س اللبناين املن�سورة 
على موقعه االإلكرتوين الر�سمي، فاإن اإ�سرائيل خرقت االأجواء اللبنانية، 
االثنن، فقط 6 مرات، اإذ حلقت طائرات اال�ستطاع والطائرات احلربية 

يف االأجواء اللبنانية يف اجلنوب والبقاع وال�سمال واجلبل.
الناقورة  ب��ل��دة  م��ن  اللبنانية  االأج�����واء  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ت��ان  ط��ائ��رت��ان  وخ��رق��ت 
احلدودية ظهر االثنن 3 مرات، ونفذتا طريانا دائريا بن الناقورة و�سكا 
يف ال�سمال اللبناين، ثم غادرتا االأجواء من فوق بلدة علما ال�سعب جنوبي 
الباد. وعند ال�ساعة اخلام�سة بعد ظهر االثنن بتوقيت بريوت، خرقت 
كفركا،  بلدة  ف��وق  م��ن  اللبنانية  االأج����واء  اإ�سرائيلية  ا�ستطاع  ط��ائ��رة 
ونفذت طريانا دائريا فوق مناطق رياق وبعلبك يف البقاع، �سرقي الباد 
ويف اجلنوب، ثم غادرت االأجواء من فوق البلدة املذكورة. وبعدها بقليل، 

خرقت طائرة مماثلة االأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما ال�سعب،.

عالمات على طريق الغروب:
هل انتهى ع�سر الو�سفة 

االأملانية، واأفل جنم مريكل؟
•• الفجر – خرية ال�شيباين

ت����رددت اأجن��ي��ا م��ريك��ل ط��وي��ا ق��ب��ل ال��رت���س��ح عام 
لوالية رابعة على راأ�س اأملانيا. كانت امل�سالة   2017
بالن�سبة اليها، تعني �سمان ا�ستقرار بلدها، امل�سّو�س 
من فتح احلدود الأكرث من مليون الجئ عام 2015، 
ولكن اأي�ساً لتكون ال�سمانة للحفاظ على نظام عاملي 

مهدد جراء �سعود ال�سعبوية.
وب�سعة  االأخ���رية،  الوالية  ه��ذه  منت�سف  هيهات! يف 
ل�سقوط  الثاثن  ب��ال��ذك��رى  االح��ت��ف��ال  قبل  اأ�سهر 
اجلدار، مل يعرتي اأملانيا اأبًدا ال�سك يف نف�سها مثلما 
يعرتيها اليوم. بعد ان كانت متثل جداًرا منيعا من 

تعترب  ال��ت��ي  امل����راأة  م��وت��ي،  اأّن  ي��ب��دو  امل�سلح،  ال�سلب 
االأق�����وى يف ال���ع���امل م���ن ق��ب��ل جم��ل��ة ف��ورب�����س طيلة 
ث��م��ان��ي��ة اأع������وام، ي��ب��دو اأن��ه��ا ف��ق��دت ���س��ح��ره��ا يف هذا 
منها  ي�سرق  اأمل  اأغ�سط�س،  �سهر  نهاية  يف  اخلريف. 
جمموعة  قمة  خ��ال  م��اك��رون  اإميانويل  النجومية 
 ، مريكل؟  اختفت  اأي��ن  يكن  امل  بياريتز؟  يف  ال�سبع 

عنوان ال�سحيفة اليومية املحافظة دي فيلت.

وا���س��ن��ط��ن ت��ت��ه��م ط��ه��ران 
�سرية ن���ووي���ة  ب��اأن�����س��ط��ة 

•• وا�شنطن-وكاالت:

االأمريكي،  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
عدم  اإن  اأم���������س،  ب��وم��ب��ي��و،  م���اي���ك 
تعاون النظام االإيراين مع الوكالة 
الدولية للطاقة النووية يثري اأ�سئلة 
النووية  واالأن�����س��ط��ة  امل�����واد  ب�����س��اأن 
غ���ري امل��ع��ل��ن��ة ل���ط���ه���ران. واأ����س���اف 
اأن  تويرت  على  تغريدة  يف  بومبيو 
�سيا�سة  مع  يتماهى  التعاون  غياب 
النظام  ي�ستخدمها  التي  االأكاذيب، 
عاما.   40 ن���ح���و  م���ن���ذ  االي��������راين 
وق����ال: ال��ع��امل ل��ن ي��خ��دع ب��ه��ا. لن 
بامتاك  االإي����راين  للنظام  ن�سمح 
���س��اح ن����ووي و���س��ن��ق��ط��ع ع��ل��ي��ه كل 

الطرق املوؤدية اإىل ذلك.

اجنيا مريكل.. �سعف يف الداخل ينعك�س على اخلارج
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ض الدولة يتلقى ر�سالة خطية من رئي�ض 

كازاخ�ستان ت�سلمها من�سور بن زايد
•• ابوظبي-وام:

فخامة  من  خطية  ر�سالة  اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تلقى 
الرئي�س قا�سم جومارت توكايف رئي�س جمهورية كازاخ�ستان تتعلق بالعاقات الثنائية بن البلدين، والق�سايا 
ذات االهتمام امل�سرتك. ت�سلم الر�سالة �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�سوؤون الرئا�سة، لدى ا�ستقباله يف ق�سر الوطن معايل بيبوت اأتامكولوف وزير خارجية جمهورية كازاخ�ستان. 
جرى خال اللقاء ا�ستعرا�س عاقات البلدين، و�سبل تطوير التعاون يف كافة املجاالت، مبا يحقق امل�سالح 

امل�سرتكة للبلدين وال�سعبن ال�سديقن وبحث عدد من الق�سايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.
ح�سر اللقاء �سعادة را�سد �سعيد العامري وكيل وزارة �سوؤون الرئا�سة لقطاع التن�سيق احلكومي، و�سعادة الدكتور 

حممد اأحمد بن �سلطان اجلابر �سفري الدولة لدى جمهورية كازاخ�ستان.

االإمارات ت�سارك يف معر�ض DSEI الدويل الأنظمة الدفاع واملعدات
•• لندن-وام:

واملعدات  الدفاع  اأنظمة  املتحدة يف معر�س  العربية  االإم��ارات  دول��ة  ت�سارك 
DSEI املعر�س العاملي الرائد للدفاع واالأم��ن،يف دورته الع�سرين  الدويل 
والذي انطلقت فعالياته ام�س وي�ستمر حتى 13 �سبتمرب اجلاري يف مركز 
املعار�س واملوؤمترات  اأك�سل لندن  التابع ل�سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س 

اأدنيك باململكة املتحدة.
م��ب��ادرات جمل�س  اإح���دى  ال��دف��اع��ي��ة،  لل�سركات  االإم�����ارات  وي��ت��وىل جمل�س 
والذي  املعر�س  امل�سارك يف  الدولة  تنظيم جناح  ت��وازن  االقت�سادي  التوازن 
الطريان  قطاعات  يف  املتخ�س�سة  االإماراتية  ال�سركات  من  عددا  ي�ست�سيف 
والتكنولوجيا واالأمن والت�سنيع وياأتي ذلك يف اإطار دعم م�سرية ال�سناعات 
لتواجد  وت��ع��زي��زاً  ال��واع��دة،  االأ���س��واق  اإىل  وو�سولها  االإم��ارات��ي��ة  الع�سكرية 

املنتجات الوطنية وال�سناعات املحلية يف االأ�سواق الدولية .
اأك��رث من  ال��ف زائ��ر مل�ساهدة   35 اأك��رث من  اأن ي�سهد املعر�س  وم��ن املتوقع 
الف و 600 عار�س و40 جناحا ميثلون 50 دولة متخ�س�سن يف خم�سة 
والربية  ال��ق��وات اجل��وي��ة  وه��ي  واالأم���ن  ال��دف��اع  رئي�سية ل�سناعة  جم���االت 

والبحرية واالأمن والقوات امل�سرتكة.
وي��ع��د ج��ن��اح دول����ة االإم�������ارات ف��ر���س��ة م��ث��ال��ي��ة الأع�����س��اء جم��ل�����س االإم�����ارات 

ال�ستعرا�س اإمكاناتهم وتعزيزمنتجاتهم وخدماتهم على نطاق عاملي .
لل�سركات  االإم���ارات  جمل�س  ادارة  جمل�س  رئي�س  الرميثي  علي  مطر  واك��د 
املعار�س  معظم  يف  االم��ارات��ي��ة  ال�سركات  ت��واج��د  على  احل��ر���س  الدفاعية 
اأكرب  عرب  الع�سكرية  ال�سناعية  اإمكاناتها  ال�ستعرا�س  واالأمنية  الع�سكرية 
من�سة تعر�س فيها م�ساريعها املطورة واملبتكرة يف جمال ال�سيانة والت�سنيع 
واالإ�ساح والُعمرة، واخلدمات اللوج�ستية واالت�سال والتدريب والتطوير 

التكنولوجي.
على  نف�سها  ال��ي��وم  الوطنية  الدفاعية  ال�سناعات  فر�ست  “لقد  وا���س��اف 
ال�ساحة الدولية يف ال�سنوات القليلة املا�سية، وباتت متتلك ميزات تناف�سية 

الدخول يف  �سواء جلهة  تطوراً،  اأك��رث  توؤهلها لانخراط يف مرحلة  كبرية 
اأ�سواق جديدة  اأو الو�سول اإىل  اإنتاج نوعيات جديدة من االأ�سلحة واملعدات 
جمل�س  ف��اإن  ه��ذا،  والأج��ل  واملتانة.  ب��اجل��ودة  تت�سم  التي  منتجاتها  لعر�س 
االإيجابية،  التطورات  هذه  مواكبة  على  دوم��اً  يحر�س  االقت�سادي  التوازن 
ويعمل على دعمها من خال روؤى وا�سرتاتيجيات جديدة تعلي قيم االإبداع 
واالبتكار لان�سجام مع متطلبات املرحلة املقبلة، والتزاماً بتنفيذ توجيهات 
القيادة الر�سيدة الرامية اإىل تعزيز مكانة دولة االإمارات يف جمال ال�سناعات 
على  قائم  تناف�سي  وطني  اقت�ساد  حتقيق  يف  واالإ�سهام  واالمنيه  الدفاعية 

املعرفة واالبتكار والتطبيقات التكنولوجية امل�ستقبلية«.
وقال ان تطوير قاعدة ال�سناعات الدفاعية الوطنية هو م�سوؤولية م�سرتكة 
الر�سيدة  قيادتنا  طموحات  ترجمة  اأج��ل  من  كافة  اجلهود  ت�سافر  تتطلب 
ال��دول املتقدمة يف جمال ال�سناعات  يف تعزيز تناف�سية دول��ة االإم��ارات مع 
وامل�سوؤولن  الع�سكري  القطاع  ق��ادة  م��ن  ع��دد  اأك��د  جانبهم  م��ن  الدفاعية. 
دولة  ان جناح  باملعر�س  امل�ساركة  الوطنية  واالأمنية  الع�سكرية  ال�سركات  يف 
و�سيعود  الدولة  يف  االقت�سادي  للقطاع  الدعم  توفري  يف  �سي�سهم  االإم��ارات 

بفوائد كبرية ت�سهم يف تعزيز م�سرية التطوير والتنمية امل�ستقبلية.
واالأمن  الدفاع  معر�س  يف  الع�سكرية  الوطنية  ال�سركات  م�ساركة  وتعك�س 
الدويل امكانياتها التقنية الدفاعية وقدراتها يف جمال االأنظمه الع�سكرية 
م�ستوى  من  االإم��ارات��ي��ة  ال��ك��وادر  اليه  و�سلت  ما  وي��ربز  املختلفة  واالمنية 
من  العديد  امل�ساركة  ال�سركات  تعر�س  حيث  رف��ي��ع  تقني  وت��اأه��ي��ل  متقدم 
بتطويرها مبوا�سفات  تقوم  التي  االأنظمة احلديثة  املتطورة من  التقنيات 

عاملية بهدف ابراز مميزات وتطور املنتج االإماراتي.
واكدت ال�سركات الع�سكرية الوطنية امل�ساركة يف املعر�س على اهمية امل�ساركة 
وامل�سوؤولن  ال��ق��ادة  اأب���رز  م��ع  االلتقاء  و  املتخ�س�سة  املعار�س  ه��ذه  مثل  يف 
واخل��رباء و�سناع القرار يف معر�س الدفاع واالأم��ن ال��دويل وال��ذي ت�سارك 
العامل لعر�س  واالأم���ن على م�ستوى  ال��دف��اع  ال�سركات يف جم��ال  اك��رب  فيه 
اأحدث االأنظمة الدفاعية املتطورة واملعدات الع�سكرية، وم�ستلزمات اجلنود 

والتجهيزات الدفاعية املختلفة.
“هالكون  ب�سركة  وتطوير  م�سروع  مدير  التميمي  خليفة  قال  جانبه  ومن 
�سي�ستمز” ان ال�سركة ت�سارك يف معر�س اأنظمة الدفاع الع�سكرية واالأمنية 

االإمارات. دولة  جناح  �سمن  االأوىل  للمرة   DSEI 2019
وتعكف ال�سركة حالياً على جتهيز مرافقها لتطوير واإنتاج اأحدث املنظومات 
التكنولوجية الدفاعية حيث وقعت ال�سركة يف �سهر فرباير املا�سي اتفاقية 
“توازن”  ل�مجل�س  التابع  الدفاعية واالأمنية  مع �سندوق تنمية القطاعات 
االقت�سادي الذي ميثل اجلهة الر�سمية املكلفة بتطوير ال�سناعات الع�سكرية 
ل�سركة  درهما  193 ماين  بقيمة  ال�سندوق متويا  و�سيقدم  الدولة  يف 
“هالكون �سي�ستمز” التي تفيد التقارير اأنها تخطط لتطوير وت�سنيع األواح 

مراقبة وتوجيه ال�سواريخ الذكية خال ال�سنوات الثاث القادمة.
يا�س  “جمموعة  اإىل  �سي�ستمز” تعود  “هالكون  �سركة  ان ملكية  وا�سار اىل 

القاب�سة” التي تتخذ من اأبوظبي مقرا لها،.
اال�ستثمارية  اأبوظبي  ب�سركة  برنامج  مدير  احل��م��ادي  عبدالرحمن  وق��ال 
م�ساركتها  خ���ال  م��ن  ت��ع��ر���س  ال�����س��رك��ة  “اأدا�سي” ان  ال��ذات��ي��ة  ل��اأن��ظ��م��ة 
االأنظمة  اأن���واع  كافة  تغطي  التي  املختلفة  اخل��دم��ات  من  وا�سعة  جمموعة 
مرورا  النهائي،  امل�ستخدم  الحتياجات  امل�سرتك  بالتحليل  ب��دءا  ال��ذات��ي��ة، 
بتجميع تلك االحتياجات ب�سورة ر�سمية، وانتهاء باختيار االأجهزة و�سرائها. 
وتعمل ال�سركة التي تتخذ من اأبوظبي مقرا لها على التمدد يف دول اخلليج 

العربية وال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
وت�سغيل  واختبار  وتطوير  حيازة  جم��ال  يف  تتخ�س�س  ال�سركة  ان  واأو���س��ح 
لها خلدمة  ال��ازم��ة  ال�سيانة  وع��م��ل  عليها  وال��ت��دري��ب  ال��ذات��ي��ة  االأن��ظ��م��ة 
القوات اجلوية والربية والبحرية. وهذا ي�سمل تعديل واإعادة تهيئة االأنظمة 

املاأهولة، ال�سيما حتديد وتركيب االأنظمة واالأجهزة البديلة.
االأكادميية  ان  رب��دان  باأكادميية  م�ست�سار  املرزوقي  ح�سن  قال  جانبه  ومن 
ت�سارك يف توفري مناهج اأكادميية ومهنية مزدوجة تتيح االعرتاف بالتعلم 
مثالية  من�سة  يعترب  ال���ذي  و  امل��ع��ر���س  فعاليات  يف   – امل�سبقة  واخل����ربات 

واأف�سل  اخل��ربات  وتبادل  املجال  ه��ذا  يف  خرباتها  ال�ستعرا�س  لاأكادميية 
املمار�سات مع املوؤ�س�سات العاملية الرائدة يف هذا املجال.

وا�سار اىل ان اأكادميية ربدان تعترب اأول اأكادميية فريدة من نوعها يف دولة 
الع�سكري  الع�سكري وغري  املجالن  التعلم يف  فر�س  وهي متنح  االإم���ارات، 
الع�سكرية  الدفاع  اأنظمة  امل�ساركة يف معر�س  اإىل  ال�سركة  معربا عن تطلع 
متعددة  تعليمية  بيئة  يف  اخلربات  لتبادل  مثالية  من�سة  باعتباره   2019
التخ�س�سات. وتعترب االأكادمية اخليار االأف�سل لتطوير واال�ستعانة بخرباء 
 SSDEC ال�سامة واالأمن والدفاع واال�ستعداد للطوارئ واإدارة االأزمات
وتنفيذ  ت�سميم  جم��ال  يف  العاملية  املعايري  اأف�سل  االأك��ادمي��ي��ة  تطبق  حيث 
جمال  يف  املتخ�س�سة  العلمية  وال��ب��ح��وث  والتعليمية  التدريبية  ال��ربام��ج 
بهدف  االأزم����ات  واإدارة  ل��ل��ط��وارئ  واال���س��ت��ع��داد  وال��دف��اع  واالأم����ن  ال�سامة 
اال�ستعداد  درجة  لتعزيز  وم�ستدامة  ومدرو�سة  موحدة  ا�سرتاتيجية  و�سع 

واحلما�س لدى االأفراد واملوؤ�س�سات داخل الدولة.
فقال  ال�سفن  ل�سناعة  الفتان  موؤ�س�سة  عام  مدير  الكربي  نا�سر  م�سفر  اما 
من  طرازاتها  اأح��دث  تعر�س  املعر�س  يف  م�ساركتها  خ��ال  من  ال�سركه  ان 
بناء  لها، يف  االإم��ارات مقراً  دولة  تتخذ  التي  ال�سركة،  القوارب وتتخ�س�س 
واإ�ساح ال�سفن، وت�سمل اأن�سطتها التجارية بناء ال�سفن احلديدية وخدمات 
و�سيانة  واإ�ساح  والت�سميم،  والت�سنيع،  والربية،  البحرية  النفط  حقول 
االألياف  م��ن  امل�سنوعة  وال��ق��وارب  االأمل��ن��ي��وم  م��ن  امل�سنوعة  البحرية  �سفن 

الزجاجية.
ال�سريعة  ال��داوري��ات  ق���وارب  ت�سمل  ال�سركة  منتجات  قائمة  ان  اىل  وا���س��ار 
ال�سواحل  ق��وات حر�س  ت�ستخدمها  والتي  15 مرتا  اإىل  ي�سل طولها  التي 
34 مرتا  ملنع عمليات التهريب، وق��وارب الداوريات التي ي�سل طولها اإىل 

وامل�ستخدمة يف دعم االأمن الداخلي ومهام البحث واالإنقاذ.
كما جنحت �سركة الفتان ل�سناعة ال�سفن يف تنفيذ م�سروع خا�س لتطوير 
للتعامل مع  ال�سركة لتطوير وحدة  الطوافة وتخطط  الطوربيدات  زوارق 

الزوارق التي يتجاوز حجمها ال 100 مرت.

م�ساندة تبداأ ت�سييد مدار�ض جديدة بتكلفة مليار درهم
•• اأبوظبي-وام:

ل��ل��خ��دم��ات العامة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  ب�����داأت 
»م�ساندة« العمل يف بناء وت�سييد 6 مدار�س 
ومدينة  وال���رح���ب���ة  ي���ا����س  ب��ن��ي  يف  ج���دي���دة 
الريا�س والظاهر والباهية و�سعاب االأ�سخر 
وذلك  درهم  املليار  تتجاوز  اإجمالية  بتكلفة 
بالتعاون مع دائرة التعليم واملعرفة، و�سمن 
البيئة  توفري  بهدف  خمتلفة  م�ساريع   6
على  واملعلمن  للطلبة  املحفزة  التعليمية 

حد �سواء.
تنفيذها  خ��ال  حر�سها  »م�ساندة«  واأك���دت 
مراعاة  على  عامة  ب�سفة  التعليم  م�ساريع 
واملحافظة  البيئية،  اال���س��ت��دام��ة  متطلبات 
اأن  اإىل  املتعددة، م�سرية  الطاقة  على موارد 
كل مدر�سة �سيتم اإن�سائها على اأ�سا�س تقييم 
اللوؤلوؤتن للمباين امل�ستدامة وامل�سنفة من 
دائرة التخطيط العمراين والبلديات، والتي 
اإىل جانب  اال�ستخدام،  ت�سهم يف رفع كفاءة 
امل����واد واملعدات  االل���ت���زام مب��ط��اب��ق��ة ج��م��ي��ع 

موا�سفات  الأح���دث  امل�ستخدمة  واالأج���ه���زة 
اال�ستدامة.

واملعرفة  التعليم  دائ���رة  اأك���دت  جانبها،  م��ن 
املثالية  البيئة  توفري  على  ال��دائ��رة  حر�س 
حديثة  م��درا���س  ب��ن��اء  خ���ال  م��ن  للتعليم، 
وجم��ه��زة ب��اأح��دث امل��ع��دات واالأج���ه���زة التي 
ت����دع����م ت���ط���وي���ر ال���ع���م���ل���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 

اأبوظبي.
احلديثة  املدر�سية  امل��ب��اين  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
ا�سبحت تعزز لدى الطلبة مفاهيم التنمية 

للعلم  تلقيهم  خ��ال  من  وذل��ك  امل�ستدامة، 
واملعرفة يف مدار�س �سديقة للبيئة وجاذبة 
والفني،  االإداري  والطاقم  الطلبة  من  لكل 
امل�ستقبل  م��دار���س  ت�ساميم  اأن  اإىل  الف��ت��ًة 
االإبداع  مفهوم  خللق  االأم��ث��ل  امل��ك��ان  تعترب 
واالبتكار وتعزيز مهارات الطلبة ومواهبهم 
ومم���ار����س���ة ك���اف���ة االن�����س��ط��ة امل��ت��ن��وع��ة مبا 
ال��درا���س��ي��ة احلديثة  امل��ن��اه��ج  ي��ت��م��ا���س��ى م���ع 
النقدي  وال��ت��ف��ك��ري  التحليل  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 

لبناء جيل قادر على انتاج املعرفة.

درهم مليون   101 بتكلفة  اأ�سهر   8 خالل  الزواج  منح  من  ا�ستفادوا  �سابا   1448
•• دبي -وام: 

التي  ال�����زواج  م��ن��ح  م��ن  امل�ستفيدين  ع���دد  ب��ل��غ 
اجلاري  ال��ع��ام  املجتمع  تنمية  وزارة  قدمتها 
مليون   101 على  ح�سلوا  م�ستفيدا   1448
ت����م �س���رفها  و360 األف دره���م كم�����ساع������دات 
على  امل���قبلن  ال�سب�����اب  م�����ن  مل�ست���حقيها 

الزواج.
ج���اء ذل���ك ح�����س��ب اإح�����س��ائ��ي��ات اأع��ل��ن��ت��ه��ا وزارة 
تنمية املجتمع وذلك يف اإطار اجلهود التنموية 
يف  ر�سالتها  من  انطاقا  ال��وزارة  تتبناها  التي 

االرتقاء بالعمل االجتماعي لتحقيق التما�سك 
متكاملة  �سيا�سات  املجتمعي من خال تطوير 

وتقدمي خدمات اجتماعية متميزة ومبتكرة.
منح  اإدارة  مدير  دروي�س  خليل  وحيدة  واأك��دت 
ال��زواج التي تقدمها  اأن منحة  ال��زواج بالوزارة 
وحر�س  اه��ت��م��ام  تعك�س  املجتمع  تنمية  وزارة 
امل�ستقرة  االأ���س��رة  ب��ن��اء  على  الر�سيدة  قيادتنا 
التي  ال�����زواج  م��ن��ح  اأن  اإىل  م�����س��رية  وامل���ت���وازن���ة 
توفرها الوزارة لل�سباب املواطنن املقبلن على 

الزواج ت�سمل الدعم املايل والتوعوي . 
واأو�سحت اأن املنحة املالية التي تقَدمها الوزارة 

وب�سورة  �ساهمت  ال��زواج  على  املقبلن  لل�سباب 
وا���س��ح��ة يف ب���ن���اء اأ����س���ر اإم���ارات���ي���ة ب��ع��ي��دة عن 
االلتزامات البنكية التي غالبا ما ت�سكل هاج�سا 
لدى ال�سباب املقبلن على الزواج كما اأدت هذه 
املنحة دورها يف تعزيز تاحم االأ�سرة االإماراتية 

وغر�س قيم الوالء واالنتماء لهذا الوطن .
تتيح  املجتمع  تنمية  وزارة  اأن  دروي�س  واأف��ادت   
اإمكانية احل�سول على منحة الزواج من خال 
التقدم بطلب احل�سول على املنحة عرب املوقع 
اأو   MOCD.GOV.AE االإل���ك���رتوين 

التطبيق الذكي لوزارة تنمية املجتمع.

�سرطة اأبوظبي حتبط عملية ت�سلل 
عمال لداخل الدولة عرب منفذ بالعني

•• العني -وام:

اأب���وظ���ب���ي عملية  ���س��رط��ة  اأح��ب��ط��ت 
�ساحنة  يف  العمال  من   18 تهريب 
مدينة  يف  ال�����س��ك��ل��ة  خ��ط��م  مب��ن��ف��ذ 
العن من بينهم عدد من ال�سيدات 
م�سروعة  غ���ري  ت�����س��ل��ل  حم���اول���ة  يف 

لدخول الدولة.
وك��ان��ت ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ق��د تلقت 
ب���وج���ود حماولة  اأم���ن���ي���ة  م��ع��ل��وم��ة 
مع  التن�سيق  ومت  امل��ن��ف��ذ  يف  ت�سلل 
اأبوظبي  جل��م��ارك  ال��ع��ام��ة  االإدارة 

ل�سبط املت�سللن .
بتعاون  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  واأ����س���ادت 
ال�سركاء اال�سرتاتيجين وجهودهم 
ال�سبط،  يف  اأ�سهمت  والتي  املثمرة 
م���وؤك���دة اأن����ه ال ت��ه��اون م��ع ك��ل من 
واأمان  باأمن  العبث  ت�سول له نف�سه 
هذه  م��ث��ل  اأن  م��و���س��ح��ة  ال����وط����ن، 
خماطر  ع���ن���ه���ا  ي���ن���ج���م  احل����������االت، 
ت��رف��ع م��ن ح��ج��م املهددات  ك��ب��رية، 
القتل  اإىل حد  ت�سل  واجل��رائ��م قد 
الدولة  واأن  واالع���ت���داء،  وال�����س��رق��ة 

تتخذ اإجراءات �سارمة حيالها .
واأكدت �سرطة اأبوظبي حر�سها على 
واال�ستقرار  االأم���ن  م�سرية  تعزيز 
بالتعاون  اجل����ه����ود  م�����س��اع��ف��ة  و 
امل��خ��ت�����س��ة يف عمليات  اجل��ه��ات  م��ع 
التدقيق وتعزيز اإجراءات التفتي�س 

واملتابعة واملراقبة.
اأن ال��ت�����س��ل��ل ع���رب احل����دود  وذك�����رت 
العمليات  اأخطر  من  واح���داً  ي�سكل 
اأمن  على  �سلبية  ب��اآث��ار  تلقي  ال��ت��ي 
املجتمع، خا�سة يف ظل ما تتمتع به 
دول��ة االإم��ارات من تقدم اقت�سادي 
وت���ن���م���وي ك����ب����ري، ي��ج��ع��ل��ه��ا ه���دف���اً 
وقوانن  اأج��ه��زة  تغفل  ال  ل�سريحة 

الدولة عن عبثها.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�سة ا�ستونيا: االإمارات باإمكانها م�ساعدة الدول االأخرى على دخول ع�سر الثورة الرقمية

•• اأبوظبي-وام:
اأكدت فخامة كري�ستي كاليواليد رئي�سة جمهورية اإ�ستونيا اأن دولة االإمارات 
الدول  م�ساعدة  اأج��ل  من  �سويا  العمل  ميكنهما  ا�ستونيا  و  املتحدة  العربية 

االآخرى على دخول ع�سر الثورة الرقمية.
اأنباء  وكالة  مع  خا�س  ح��وار  يف  اإ�ستونيا  جمهورية  رئي�سة  فخامة  قالت  و 
االإمارات وام خال زيارتها احلالية للدولة على راأ�س وفد جتاري للم�ساركة 
يف الن�سخة الرابعة والع�سرين من املوؤمتر العاملي للطاقة 2019 يف اأبوظبي 
تنموية  معونات  لتقدمي  احل��ك��وم��ات  م�ستوى  على  �سويا  العمل  ميكننا   :

للعديد من الدول خا�سة االأفريقية ال�ستخدام التقنيات الرقمية.
و اأو�سحت اأن العاقات التجارية بن دولة االإمارات واأ�ستونيا ت�سهد مزيدا 

من النمو.. م�سرية اإىل اأن بادها ت�ستعد الفتتاح �سفارة لها يف اأبوظبي هذا 
العام و�ستكون لها م�ساركة مميزة يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي.

رئي�سة  قالت  التجارية  العاقات  تعزيز  يف  البلدين  حكومتي  دور  ح��ول  و 
االأ�سواق  اإ�ستونيا نرتك  يف  لكننا  للتعاون  متعددة  هناك طرقا  اإن  اأ�ستونيا: 
احلرة و املفتوحة للقيام بتلك املهام. و اأ�سارت اإىل اأنه يتعن على احلكومات 
حتديد االإطار القانوين للتقنيات اجلديدة فقط ويف الوقت نف�سه تنظيم و 
حماية امل�ستثمرين وامل�ستخدمن ومكا�سب ال�سركات. و حول عملية التحول 
على  اجلديدة  التقنيات  تاأثري  و  اإ�ستونيا  يف  احلكومية  للخدمات  الرقمي 
قطاع الطاقة اأو�سحت اأن %99 من اخلدمات احلكومية يف بادها متاحة 
اأ�ستونيا قطعت �سوطا كبريا ومتقدما  اأن  اإىل  االإنرتنت م�سرية  عرب �سبكة 
االإل��ك��رتون��ي��ة. و عن  العامة  االإل��ك��رتون��ي��ة و اخل��دم��ات  يف جم��ال احلوكمة 

التقنيات اجلديدة التي تنت�سر يف اأ�ستونيا ويتم ا�ستخدامها على نطاق وا�سع 
اأو�سحت فخامتها اأن حكومة بادها ت�ستخدم نوعا اآمنا من التقنيات ي�سمى 
تقدمي  ت�سهل  على  وتعمل  ت�سن  البلوك  تكنولوجيا  من  نوع  وهي   KSI
اخلدمات االإلكرتونية وت�ساعد ب�سكل كبري يف توفري الطاقة التي تعد من 
يثق متاما يف  �سعب بادها  اأن  اإىل  اأ�سارت  و  اال�ستونية.  اأول��وي��ات احلكومة 
اأو من الدوائر  اإىل االأف��راد  ال�سركات  البيانات �سواء كانت من  عمليات نقل 
احلكومة اإىل املواطنن واالأفراد ما يدل على متانة البنية التحتية التقنية 
املجتمع  اإن   : ح��واره��ا  ختام  يف  اإ�ستونيا  رئي�سة  فخام  قالت  و  اإ�ستونيا.  يف 
االإ�ستوين معتاد على توفري احلكومة نظاما اإيكولوجيا يقدم خدمات اآمنة 
باأن بياناتهم  .. فاإذا تعهدت احلكومة للمواطنن  البلوك ت�سن  عرب �سبكة 

اآمنة مع ا�ستخدام تقنيات البلوك ت�سن فاإنه ميكن الوثوق يف ذلك.

و وفقا الإح�سائيات وزارة االقت�ساد فقد و�سل التبادل التجاري غري النفطي 
بن البلدين اإىل 75.8 مليون دوالر اأمريكي يف عام 2018 ما يوؤكد قوة 
 2017 اإ�ستونيا يف عام  ومتانة العاقات التجارية بينهما . و متت ت�سمية 
االأكرث  الرقمي  املجتمع   Wired االأمريكية  التكنولوجيا  من قبل جملة 
ميكن  رقمية  هوية  بطاقة  اإ�ستوين  مواطن  لكل  وي�سدر  العامل  يف  تقدما 
ا�ستخدامها يف االأعمال امل�سرفية والت�سويت ودفع ال�سرائب والو�سول اإىل 

�سجات الرعاية ال�سحية.
و وفقا ل� E-Estonia التابعة للحكومة اال�ستونية فاإن تقنية KSI عبارة 
امل�ستوى  على  ا�ستخدامها  ويتم  اإ�ستونيا  يف  �سممت  ت�سن  بلوك  تقنية  عن 
ال�سبكات واالأنظمة والبيانات من القر�سنة واحلفاظ على  الدويل حلماية 

خ�سو�سية البيانات بن�سبة 100%".

برئا�ضة من�ضور بن زايد وع�ضوية خم�ضة وزراء وجمل�س الأمن الوطني والنائب العام للدولة..

جلنة متابعة تنفيذ ر�سالة املو�سم اجلديد ملحمد بن را�سد تعقد اأول اجتماع لها وتعتمد املهام وفرق العمل واأهم امل�ستهدفات خالل اأول 100 يوم

هزاع بن زايد يبحث مع رئي�سة اإ�ستونيا �سبل تطوير العالقات الثنائية

•• اأبوظبي-وام:

برئا�سة �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة ، عقدت جلنة متابعة تنفيذ “ر�سالة املو�سم اجلديد” 
العمل  لبدء  وذل��ك   ، اأبوظبي  الرئا�سة يف  �سوؤون  وزارة  لها يف  اجتماع  اأول 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  تفعيل  على 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” برتجمة 
املبادئ ال�ستة للر�سالة وحتويلها اإىل خطط ا�سرتاتيجية و�سيا�سات عملية 
ذات موؤ�سرات وا�سحة، واتخاذ التدابري القانونية واالإجرائية كافة يف �سبيل 
ذلك، ميا يعمل على حتقيق حتّول نوعي يف االأداء االقت�سادي واملجتمعي 

واالإعامي على �سعيد جميع موؤ�س�سات الدولة.
وقال �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد - خال االجتماع - اإن “ر�سالة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد جاءت يف وقتها.. وعرّبت عن نب�س املجتمع.. 
االإم��ارات جنحت  “دولة  اأن  وعربت احل��دود بحكمتها ور�سانتها”، موؤكداً 
الأن قادتها يف امليدان وجمال�سهم مفتوحة.. ووجود الوزراء يف امليدان هدفه 

االإح�سا�س بالواقع وفهم احتياجات النا�س ولي�س الظهور االإعامي«.
واأ�ساف �سموه: “لن جنامل بع�سنا على ح�ساب الوطن.. ولدينا مكت�سبات 
عظيمة نحميها وم�ستقبل نحتاج للتخطيط له ب�سفافية”، الفتاً بالقول: 
الكايف حتى ال تكون  الوعي  اأن يكون لديه  بد  الوطن ال  يدافع عن  “من 
اآل نهيان عند  ال�سيخ من�سور بن زايد  نتائج عمله عك�سية«. وتوقف �سمو 
البند الثالث من ر�سالة املو�سم اجلديد ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، واخلا�س بق�سية التوطن امللحة، قائًا: “ملف التوطن 
اأو  تتهاون  التي  واملوؤ�س�سات  ج��دي��دة..  وروؤي���ة  ج��دي��د..  تفكري  اإىل  يحتاج 

تتاعب يف اأرقام التوطن هي جهات تطعن يف اأمن الوطن وا�ستقراره«.
املو�سم  ر�سالة  طرحتها  التي  االقت�سادية  ال��روؤي��ة  عند  �سموه  توقف  كما 
اجلديد، حيث قال: “نحتاج اأن نعرف اأين تتجه الدولة يف امل�ساريع التنموية 

الكربى خال االأعوام الع�سرة القادمة.. واأنا �سّد تكرار امل�ساريع«.
و�سهدت اأجندة االجتماع االأول للجنة متابعة تنفيذ ر�سالة املو�سم اجلديد 
املوجهات  واع��ت��م��اد  ي��وم   100 اأول  عمل  خلطة  العري�س  االإط����ار  و���س��ع 
اأهدافها  وحتديد  للجنة  الفرعية  اللجان  ت�سكيل  واعتماد  لها،  الرئي�سة 
ومهامها ونطاق عملها وحتديد الفرق التابعة لكل جلنة، اإىل جانب اعتماد 
ذلك مبا  كل  الفرعية،  واللجان  الرئي�سية  اللجنة  وم�ستهدفات  خمرجات 

يتفق مع توجهات واأهداف ومتطلبات كل بند من البنود ال�ستة.

- مهام اللجنة..
ت�سم “جلنة متابعة تنفيذ ر�سالة املو�سم اجلديد “ يف ع�سويتها كًا من 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، رئي�ساً، ومعايل حممد بن عبداهلل 
القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل ، نائباً للرئي�س، ومعايل 
�سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير االقت�ساد ومعايل نا�سر بن ثاين الهاملي 
وزير املوارد الب�سرية والتوطن ومعايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 
خلفان  بنت  ع��ه��ود  وم��ع��ايل  ل��اإع��ام  الوطني  املجل�س  رئي�س  دول���ة  وزي���ر 
الرومي وزيرة دولة لل�سعادة وجودة احلياة وامل�ست�سار الدكتور حمد �سيف 
االأعلى  املجل�س  عن  ممثل  اإىل  باالإ�سافة  للدولة،  العام  النائب  ال�سام�سي 

لاأمن الوطني.
ومت حتديد مهام اللجنة بحيث ت�سمل توفري االأطر القانونية واالإجرائية 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ل��رتج��م��ة 
ح�سب  ف��رع��ي��ة  جل���ان  وت�سكيل  اجلديد”،  امل��و���س��م  “ر�سالة  ب��ن��ود  لتنفيذ 
املحاور الرئي�سية لتنفيذ اخلطط والربامج واملبادرات ذات ال�سلة، واإعداد 
ال��وزراء، وتطوير اخلطط والربامج  100 يوم ورفعها ملجل�س  اأول  خطة 
على  واالإ���س��راف  اجلديد،  املو�سم  ر�سالة  بنود  لتفعيل  الازمة  وامل��ب��ادرات 
اللجان الفرعية ومراقبة تنفيذها للخطط والربامج وامل�ستهدفات، ورفع 

تقارير االأداء حول اأعمال اللجنة ملجل�س الوزراء.
�سمن  رئي�سية  عمل  حم��اور  اأربعة  حتديد  مت  الرئي�سية  املهام  هذه  �سمن 
نطاق عمل جلنة متابعة تنفيذ ر�سالة االإجناز، وهي: حمور العمل امليداين 
النا�س، وحمور االإع��ام، وحمور التوطن، وحمور تطوير  والتوا�سل مع 
االأفكار التنموية امل�ستقبلية اجلديدة، بحيث ي�سرف على متابعة تنفيذ هذه 
املحاور وت�سكيل جلان االخت�سا�س املعنية بها فريق عمل خمت�س يتاألف من 

عدد من املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية، الفدرالية واملحلية، ذات ال�سلة.

ت�سكل امل�ساريع رافداً حيوياً يدعم اقت�ساد الدولة، باالإ�سافة اإىل رفع درا�سة 
االإم��ارات واجتاهاته  الكلي يف دولة  العقاري  القطاع  ت�سخي�سية عن واقع 

واملخاطر والفر�س املتعلقة به.

- حمور التوطني ..
وتاأهيل  الإع��داد  �ساملة،  اإع��داد خطة وطنية  اإىل  التوطن  ويهدف حم��ور 
�سحيحة،  ب�سورة  فيها  واال�ستثمار  املواطنة  امل��وؤه��ات  كافة  وا�ستقطاب 
وتوجيه الكفاءات ال�سابة يف القطاعات احليوية التي ت�ستفيد من خرباتهم 

وموؤهاتهم.
واملحلية  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ود  ب��ن  التن�سيق  اإىل  امل��ح��ور  ه��ذا  يهدف  كذلك 
والقطاع اخلا�س ل�سمان فاعلية اخلطة اال�سرتاتيجية للتوطن وواقعّيتها 
وا�ستغال  املواطنة  الكفاءات  متكن  يف  ي�سهم  نحو  على  تنفيذها،  و�سبل 
قدراتهم عل النحو االأمثل، وو�سع خطط وا�سرتاتيجيات تاأهيلية تاأخذ يف 
االعتبار التوجيه امل�سبق يف خمرجات املوؤ�س�سات التعليمية لتوفري خربات 

نوعية تواكب االحتياجات امل�ستقبلية يف �سوق العمل.

- حمور الإعالم.
اإىل و�سع معايري و�سوابط وا�سحة مل�ستخدمي و�سائل  املحور  ي�سعى هذا 
املغردين  ور���س��د  التفاعلية،  من�ساتها  مبختلف  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 
الذين ي�سيئون ل�سمعة دولة االإمارات، وعقد ور�س عمل توعوية للمغردين 
املدافعن عن الق�سايا الوطنية، ال�ستغال الف�ساء التفاعلي ب�سورة بناءة، 
للت�سامح  باعتبارها موطناً  االإم��ارات،  اإيجابية عن  �سورة  ينقل  نحو  على 

والتعاي�س والتاقي الفكري والثقايف واالإن�ساين واحل�ساري.
100 ي��وم من عمل جلنة  100 ي��وم .. ه��ذا وت�سمل خطة ال���  - خطة ال��� 
نطاق  ���س��م��ن  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ل��ج��ان  ت�سكيل  االإجن�����از  ر���س��ال��ة  تنفيذ  م��ت��اب��ع��ة 
جلنة  عمل  الإط��ار  الرئي�سية  املحاور  �سمن  العمل  فرق  ومهام  اخت�سا�س 
االحتادية  اجلهود  وتن�سيق  ملف  بكل  املتعلقة  امل��ب��ادرات  واق��رتاح  املتابعة، 
واملحلية واعتمادها، عاوة على حتديد االأدوار وامل�سوؤوليات واملهام للجان 

الفرعية.
- ر�سالة املو�سم اجلديد .. وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم قد وجه بت�سكيل جلنة متابعة تنفيذ ر�سالة املو�سم اجلديد، بحيث 
تعمل اللجنة على و�سع االآليات الازمة لتحويل بنود الر�سالة ال�ستة اإىل 
يوم   100 اأول  خطة  ورف��ع  متكاملة  وجمتمعية  موؤ�س�سية  عمل  منظومة 
من عمل اللجنة اإىل �سموه، �سمن روؤية تهدف يف املدين املنظور والبعيد، 
اإىل  به  لتحقيق قفزة نوعية يف احلراك االقت�سادي واملجتمعي واالنتقال 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ركز �ساحب  اآف��اق جديدة. وقد 
ذات  واالقت�سادية  الوطنية  الق�سايا  اأه��م  على  اجلديد  املو�سم  ر�سالة  يف 
حيث  واملجتمعي،  املوؤ�س�سي  العمل  مفا�سل  كافة  مت�س  وال��ت��ي  االأول��وي��ة، 
حدد البند االأول من الر�سالة وظيفة امل�سوؤولن ومهامهم بحيث تكون يف 
امليدان، و�سط النا�س، ال يف قاعة املوؤمترات واأروقة املنتديات التي تكاثرت 
اإيقاف  اإىل  الثاين  البند  �سموه يف  دعا  فيما  والطاقات؛  امل��وارد  وا�ستهلكت 
العبث والفو�سى على و�سائل التوا�سل االجتماعي للحفاظ على م�سداقية 
دولة االإمارات و�سمعتها الطيبة وتعزيز مكانتها و�سورتها االإيجابية و�سط 

االأمم وال�سعوب. 
وطرح �سموه يف البند الثالث ملف التوطن باعتباره اأولوية دائمة، موؤكداً 
يتعلق  فيما  اتخاذها  �سيتم  التي  احليوية  القرارات  من  جملة  على  �سموه 

بهذا امللف.
 وركز �سموه يف البند الرابع على اأهمية ال�سعي لتحقيق قفزات اقت�سادية 
لتعزيز تناف�سية دولة االإمارات عاملياً من خال تبني م�ساريع نوعية واأفكار 
اأهمية  على  �سموه  م�سدداً  القمة،  نحو  االإم��ارات  اقت�ساد  لدفع  ا�ستثنائية 

�سبط اإيقاع امل�ساريع العقارية لتحقيق قيمة م�سافة لاقت�ساد الوطني.
بدور  للتذكري  املو�سم اجلديد  ر�سالة  اخلام�س من  البند  �سموه  وخ�س�س 
احلكومة وهو خدمة النا�س، داعياً امل�سوؤولن اإىل ال�سعي لتلبية احتياجات 

النا�س ومطالبهم والت�سدي ب�سجاعة حلل م�سكاتهم.
واأف�سل  اأجمل  ال��ق��ادم  وب��اأن  للتفاوؤل  بدعوة  االإجن���از  ر�سالة  �سموه  وختم 
واأع���ظ���م، ف���االإم���ارات ه��ي ال��دول��ة االأك����رث ا���س��ت��ع��داداً للم�ستقبل واالأك���رث 
تناف�سية يف املنطقة واالأ�سرع منواً يف عدد امل�ساريع واالأكرث تقدماً يف االإدارة 

احلكومية.

- حمور العمل امليداين والتوا�ضل مع النا�س ..
يحر�س فريق العمل �سمن هذا املحور على التاأكد من تواجد امل�سوؤولن 
املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  العمل  �سري  ومتابعة  امل��ي��دان،  يف  وال��ق��ادة  وال����وزراء 
على  والزراعية  والتجارية  والتعليمية  وال�سحية  واملجتمعية  االقت�سادية 
ال�سرعة  جلهة  احل��ك��وم��ي��ة،  اخل��دم��ات  وتقييم  امل�����س��اري��ع  وتفقد  االأر�����س، 
ورغباتهم  املواطنن  احتياجات  على  والوقوف  اخلدمة،  وكفاءة  والنوعية 
وتطلعاتهم ومتابعة ال�سكاوى والت�سدي الأية م�سكات تعوق �سري العمل 
يكون  بحيث  ب��اأول،  اأواًل  النوعية  اخلدمات  تقدمي  تعوق  اأو  امل�ساريع  على 
من م�سوؤولية فريق عمل اللجنة التاأكد من ا�ستجابة امل�سوؤولن والوزراء 

والقيادات يف خمتلف م�ستويات الهرم االإداري والتنفيذي ل�سكاوى املواطنن 
وطلباتهم، ورفع تقارير متابعة وتقييم دورية يف هذا اجلانب.

- حمور تطوير اأفكار تنموية م�ستقبلية جديدة.. وُيعنى هذا املحور برفع 
ال�سمو  ل�ساحب  التنفيذ،  �سريعة  وا�ستثنائية،  مبتكرة  تنموية  اأفكار   10
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم خال �سهر من انعقاد جلنة متابعة تنفيذ 
عاٍل  اقت�سادي  اأث��ر  ذات  االأفكار  هذه  تكون  بحيث  اجلديد،  املو�سم  ر�سالة 
ومردود وا�سح ينعك�س اإيجابياً على كافة املوؤ�سرات االقت�سادية والوطنية، 
يتعلق  ما  يف  املحلية  احلكومات  كافة  بن  تن�سيقي  اإط��ار  و�سع  جانب  اإىل 
باخلطة التنموية الكربى لدولة االإمارات خال العقد القادم، و�سمان اأن 

من�ضور بن زايد: 
عن نب�ض املجتمع.. وعربت احلدود بحكمتها ور�سانتها ت  وعربرّ وقتها..  يف  جاءت  را�سد  بن  حممد  • ر�سالة 
قادتها يف امليدان وجمال�سهم مفتوحة.. ووجود الوزراء يف امليدان هدفه االإح�سا�ض  الأن  جنحت  • االإمارات 

بالواقع وفهم احتياجات النا�ض ولي�ض الظهور االإعالمي
بع�سنا على ح�ساب الوطن.. ولدينا مكت�سبات عظيمة نحميها وم�ستقبل نحتاج للتخطيط له ب�سفافية جنامل  • لن 

يكون لديه الوعي الكايف حتى ال تكون نتائج عمله عك�سية اأن  بد  ال  الوطن  عن  يدافع  • من 
• من�سور بن زايد: ملف التوطني يحتاج تفكريًا جديدًا.. وروؤية جديدة.. واملوؤ�س�سات التي تتهاون اأو 

تتالعب يف اأرقام التوطني هي جهات تطعن يف اأمن الوطن وا�ستقراره

ر�سالة املو�سم اجلديد:  تنفيذ  متابعة  جلنة  عمل  • حماور 

والتاأكد من اال�ستجابة لكل �سكاوى املواطنني واحتياجاتهم امليدان  يف  والوزراء  امل�سوؤولني  وجود  من  • التاأكد 

تنموية ا�ستثنائية �سريعة التنفيذ ذات مردود واأثر اقت�سادي عال ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم خالل �سهر اأفكار   10 • رفع 

اإطار تن�سيقي بني احلكومات املحلية كافة يف ما يتعلق باخلطة التنموية الكربى لدولة االإمارات خالل العقد القادم • و�سع 

 اإعداد وتطوير خطة وطنية �ساملة ملتابعة كل طلبات التوظيف املتاأخرة

االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ض ل�سمان فاعلية اخلطة اال�سرتاتيجية للتوطني اجلهود  بني  • التن�سيق 

معايري و�سوابط وا�سحة مل�ستخدمي و�سائل التوا�سل االجتماعي ور�سد املغردين امل�سيئني ل�سورة الدولة اخلارجية • و�سع 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�سيخ هزاع  �سمو  بحث 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي مع 
كاليواليد  ك��ري�����س��ت��ي  ف���خ���ام���ة 
�سبل  اإ�ستونيا،  جمهورية  رئي�سة 
بن  الثنائية  ال��ع��اق��ات  تطوير 
امل�سالح  ي���خ���دم  مب���ا  اجل���ان���ب���ن 
امل�������س���رتك���ة، وذل�����ك خ����ال لقاء 

جمعهما ام�س يف اأبوظبي.
و اأكد �سموه و الرئي�سة االإ�ستونية 
تعزيز  ع����ل����ى  ال����ع����م����ل  اأه����م����ي����ة 
العاقات التجارية واالقت�سادية 
بن اأبوظبي واإ�ستونيا، واالرتقاء 
جت�سد  م�������س���ت���وي���ات  اإىل  ب����ه����ا 
ال�����س��داق��ة ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ي تربط 
اتفق  و  ال�����س��دي��ق��ن.  ال��ب��ل��دي��ن 
العاقات  دف����ع  ع��ل��ى  اجل���ان���ب���ان 
قدما على �سعيد تبادل التجارب 
املجاالت  خمتلف  يف  واخل����ربات 

ذات االهتمام امل�سرتك.
الرئي�سة  اأ�����س����ادت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 

م�سالح  ي��ح��ق��ق  مب����ا  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
ويدعم  ال�����س��دي��ق��ن،  ال��ب��ل��دي��ن 
لدى  االقت�سادية  التنمية  م�سار 

الطرفن.

يف  للم�ساركة  ا�ست�سافتها  على 
ال��ع��امل��ي الذي  م���وؤمت���ر ال��ط��اق��ة 
ت�ست�سيفه اأبوظبي خال الفرتة 
12 �سبتمرب اجلاري  اإىل   9 من 

االإ�ستونية مبا حققته اأبوظبي و 
دول��ة االإم��ارات من تطور وتقدم 
امل��ج��االت و  ك��ب��ريي��ن يف خمتلف 
االإم����ارات  ل��دول��ة  ال�سكر  وج��ه��ت 

ال�سرق  يف  االأوىل  للمرة  ويعقد 
االأو�سط.

كاليواليد  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  اأب�����دت  و 
رغبة بادها يف تطوير العاقات 

و����س���ع���ادة خ��ل��ي��ف��ة ���س��اه��ن امل���رر 
م�ساعد وزير اخلارجية والتعاون 

الدويل لل�سوؤون ال�سيا�سية.
االإ�ستوين  اجل��ان��ب  م��ن  ح�سر  و 
اأندو ليبيمان نائب وزير ال�سوؤون 
يان  و  واالت�����س��االت  االقت�سادية 
العادة  ف���وق  ال�����س��ف��ري  ري��ن��ه��ول��د 
اإ�ستونيا  جل��م��ه��وري��ة  امل���ف���و����س 

الدولة  جانب  من  اللقاء  ح�سر 
م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د فرج 
الطاقة  وزي����ر  امل���زروع���ي  ف��ار���س 
الدكتور  وم���ع���ايل  ال�����س��ن��اع��ة  و 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزير  ب��ن  �سلطان 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  دول��ة 
ب�������رتول اأب����وظ����ب����ي ال���وط���ن���ي���ة " 
�سركاتها  وجم��م��وع��ة   " اأدن�����وك 

م�ست�سار  ك��و���س��ي��ن��ج،  الوري  و 
للرئي�سة  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة 
ليناماي  ت�����ايف  و  االإ����س���ت���ون���ي���ة 
العامة  ال�����������س�����وؤون  م�������س���ت�������س���ار 
للرئي�سة ويوري �سيلينثال املدير 
اخلارجي  االقت�ساد  الإدارة  العام 
وزارة  يف  االإمن����ائ����ي  وال���ت���ع���اون 

اخلارجية االإ�ستونية.
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اأخبـار الإمـارات

جلنة اإمارة اأبوظبي ت�ستقبل ا�ستمارات املر�سحني اخلا�سة بالدعاية االنتخابية
•• اأبوظبي-وام:

االحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  الن��ت��خ��اب��ات  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  جلنة  ت�ستقبل 
مبقارها الثاثة يف كل من مدينة اأبوظبي والعن والظفرة، املر�سحن 
الذين مت اعتماد اأ�سمائهم يف القائمة النهائية وذلك ال�ستكمال اإجراءات 
املوافقة على خطة احلملة الدعائية وفق اال�ستمارة املخ�س�سة واملعتمدة 
املقر  ا���س��ت��م��ارة  اع��ت��م��اد  اإىل  اإ���س��اف��ة  لانتخابات  الوطنية  اللجنة  م��ن 

االنتخابي للمر�سح، وا�ستمارة طلب وكيل للمر�سح.
واأكدت جلنة اإمارة اأبوظبي اأن هناك اإقباال كبريا من املر�سحن ال�ستكمال 
ت�سري  العملية  واأن  االنتخابية،  باحلمات  املتعلقة  االإج����راءات  جميع 

بطريقة �سل�سلة ويف وقت زمني ال يتعدى من 3 اإىل 4 دقائق.

فرتة  فعليا  ب��داأت  لانتخابات  الزمني  اجل��دول  بح�سب  اأن��ه  واأو�سحت 
عن  التعبري  املر�سح  ي�ستطيع  بحيث  للمر�سحن،  االنتخابية  احلمات 
والدعاية  باختياره  الناخبن  اإقناع  ي�ستهدف  ن�ساط  باأي  والقيام  نف�سه 
اأو  الطبيعين  االأ�سخا�س  م��ن  ت��ربع��ات  وتلقي  االنتخابي،  لربناجمه 
بعد  انتخابي  مقر  اإقامة  اأي�سا  وميكنه  فقط،  االإماراتين  االعتبارين 
الهيئة  املقيدين يف  بن  عنه من  وكيل  واختيار  املوافقة،  على  احل�سول 
االنتخابية لاإمارة التي ينتمي اإليها حل�سور عمليتي االقرتاع والفرز، 

وغريها من حقوق املر�سح.
كما اأكدت اللجنة للمر�سحن اأهم الواجبات التي يجب التحلي بها خال 
حماتهم االنتخابية ومنها ال�سعي اإىل تعزيز االنتماء الوطني والعمل 
املجتمع  وم��ب��ادئ  قيم  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��ع��ام��ة،  امل�سلحة  حتقيق  على 

العام، وعدم ت�سمن احلملة  النظام  والتقيد بالنظم واللوائح واحرتام 
االنتخابية الأفكار تدعو اإىل اإثارة التع�سب الديني اأو الطائفي اأو القبلي 

اأو العرقي جتاه الغري.
و�سوابط  اأح��ك��ام  بجميع  االل��ت��زام  ���س��رورة  على  اأبوظبي  و���س��ددت جلنة 
حددتها  وال��ت��ي  التنفيذية  التعليمات  يف  ال���واردة  االنتخابية  احل��م��ات 
مبراقبة  �ستقوم  اللجنة  اأن  اإىل  م�سرية  لانتخابات،  الوطنية  اللجنة 
التقارير  ورف��ع  للمر�سحن،  الدعائية  احلمات  جميع  تطبيق  �سامة 

واملاحظات ب�ساأن اأية خمالفات للجهات املخت�سة التخاذ الازم.
من جانب اآخر اأكدت جلنة اإمارة اأبوظبي ا�ستمرارها يف عملية الرتويج 
للمر�سحن  الن�سية  ال��ر���س��ائ��ل  اإر���س��ال  مت  حيث  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  للعملية 
بتوقيتات بدء احلمات الدعائية، واأهم ال�سوابط الواجب اتباعها عند 

االإعان والدعاية .. ف�سا عن توفري من�ستن يف كل من بلدية مدينة 
العن ومركز مت يف مدينة زاي��د، زودت��ا بكل املعلومات وامل��واد التوعوية 
ل�سمان ت�سهيل اإجراءات املر�سحن يف تلك املناطق وا�ستكمال ا�ستماراتهم 

املطلوبة.
العر�س  �سا�سات  يف  امل�سورة  الرتويجية  امل��واد  من  العديد  ن�سر  مت  كما 
ل��دي��ه��م، ومت ت��وزي��ع ك��ت��ي��ب��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ان��ت��خ��اب��ات اخلا�سة 

بالتعليمات التنفيذية وواجبات املر�سح والناخب واجلدول الزمني.
وحتر�س جلنة اإمارة اأبوظبي، على تو�سيع دائرة الرتويج لتعزيز اأهمية 
والتوعية  املمكنة  الت�سهيات  وتقدمي  االنتخابية  العملية  يف  امل�ساركة 
�سري  ل�سمان  االنتخابية  الهيئة  واأع�ساء  املر�سحن  من  لكل  ال��ازم��ة 

عملية انتخابات املجل�س الوطني االحتادي بكل مرونة و�سهولة.

ذياب بن حممد يتابع �سري عمل مركز اأبوظبي لل�سباب

التطوير، ومن هنا اأرادت اأن يكونوا 
���س��رك��اء يف ق�سة جن��اح امل��راك��ز من 
دعونا  املا�سي  العام  يف   ... البداية 
ت�سميم  يف  امل�����س��ارك��ة  اإىل  ال�����س��ب��اب 
#مركز  امل���رك���ز م���ن خ����ال و����س���م 
من�سات  ع���رب  ل��ل�����س��ب��اب  اأب���وظ���ب���ي 
�ساهدنا  االج���ت���م���اع���ي،  ال��ت��وا���س��ل 
اإق���ب���ااًل ك��ب��رياً، وال��ي��وم ن���رى نتائج 
ب�سباب  ف��خ��ورون  نحن   ... مذهلة 
و����س���اب���ات االإم���������ارات، ون���ع���ول على 

يكون  اأن  اإىل  ..ون��ت��ط��ل��ع  لوطنكم 
يت�سع لطموحاتكم  بيتاً  املركز  هذا 
ون�������اف�������ذًة ت���������س����رق ع����ل����ى ال����وط����ن 

باإجنازاتكم«.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأ�����س����ارت م��ع��ايل �سما 
اأن الت�سميم اجلديد  اإىل  املزروعي 
متميزة  �سيجعلها  ال�سباب  مل��راك��ز 
�سباب  توقيع  حتمل  كونها  ع��امل��ي��اً، 
م���ن طلبة  امل��خ��ل�����س��ن  االإم���������ارات 
واإعامين  ومهند�سن  وموظفن 

فاعلن  ليكونوا  الرائدة  واملبادرات 
ت�سهدها  ال��ت��ي  التنمية  م�سرية  يف 
ك���اف���ة فئات  االإم����������ارات مب���ج���ه���ود 
ال�سباب  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  امل��ج��ت��م��ع، 
االإمارات  م�ستقبل  ي�سنعون  الذين 
املرموقة  مكانتها  على  ويحافظون 

عاملياً.
 على �سعيد اآخر، ويف اإطار اجلهود 
االحتادية  املوؤ�س�سة  لدعم  املبذولة 
اأبوظبي  مركز  م�سروع  يف  لل�سباب 

كافة  يف  تطلقها  ال��ت��ي  وال���ربام���ج 
املجاالت والتي من �ساأنها اأن ترثي 
وت��ع��زز معرفتهم  ال�����س��ب��اب  جت���ارب 

باأنواع خمتلفة من العلوم.
القائمن  ال�سباب  �سموه  وخ��اط��ب 
ع���ل���ى ت�����س��م��ي��م م����رك����ز اأب���وظ���ب���ي 
واأخواتي  “اإخوتي  قائًا:  لل�سباب 
.. نحن فخورون باأفكاركم، و�سعداء 
باإجنازاتكم، واإن ما �ساهدناه اليوم 
وحبكم  اإب����داع����ك����م  م�����دى  ي��ع��ك�����س 

جهودهم يف اأن تكون مراكز ال�سباب 
م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل 

العامل«.
 ويف ال�سياق ذاته قال �سعادة �سعيد 
النظري اإن اأهم ما مييز الت�سميم 
اجلديد ملراكز ال�سباب هو الر�سائل 
االأق�سام  حتملها  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة 
روح  تعزز  والتي  املتنوعة،  واملرافق 
امل��ن��اف�����س��ة وح�����ب ال����وط����ن، وحتث 
البناءة  االأف��ك��ار  ط��رح  على  ال�سباب 

الطموح  ل����دي����ه  مم�����ن  وغ�����ريه�����م 
واملوهبة والعزمية واالإرادة، م�سيدًة 
ي��ب��ذل��ه��ا جمل�س  ال���ت���ي  ب���اجل���ه���ود 
وتبني  ط���رح  يف  لل�سباب  اأب��وظ��ب��ي 
حتول  اأن  �ساأنها  من  جديدة  اأفكار 
رائد  �سبابي  �سرح  اإىل  امل��رك��ز  ه��ذا 

ومنوذج يزخر باجلمال واالإبداع.
قيادتنا  “اإن  م��ع��ال��ي��ه��ا:  وق����ال����ت 
ال�سباب  باإمكانيات  توؤمن  الر�سيدة 
وبروؤيتهم الع�سرية وقدرتهم على 

•• اأبوظبي-الفجر:

ذياب بن حممد  ال�سيخ  �سمو  اطلع 
املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
رئي�س  اأبوظبي،  الإم���ارة  التنفيذي 
يف  العمل  �سري  على  ال��ن��ق��ل،  دائ���رة 
واملراحل  لل�سباب  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
التي و�سلت اإليها عملية الت�سميم 
والتطوير، حيث قام �سموه بجولة 
تفقدية على كافة االأق�سام واملرافق 
يف املركز، برفقة كل من معايل �سما 
وزيرة  امل��زروع��ي  فار�س  �سهيل  بنت 
ال��دول��ة ل�����س��وؤون ال�����س��ب��اب، ومعايل 
فاح حممد االأحبابي رئي�س دائرة 
والبلديات،  ال��ع��م��راين  التخطيط 
الرحيم  عبد  الكرمي  عبد  و�سعادة 
النقل  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  الرئي�سي 
النظري  �سعيد  و���س��ع��ادة  امل��ت��ك��ام��ل، 
م���دي���ر ع����ام امل��وؤ���س�����س��ة االحت���ادي���ة 

لل�سباب.
يف  ال�سباب  م��راك��ز  اإن  �سموه  وق��ال 
معلماً  اأ���س��ب��ح��ت  االإم��������ارات  دول����ة 
قيادتنا  روؤي������ة  ي��ع��ك�����س  ح�������س���اري���اً 
الر�سيدة ويحمل الب�سمة االإبداعية 
اأفكارهم  ويرتجم  االإم���ارات  الأبناء 
القيادة  اإ���س��راك  اأن  م��وؤك��داً  امللهمة، 
امل�����ب�����ادرات يدل  ل��ل�����س��ب��اب يف ه����ذه 
باإمكانياتهم  املطلقة  ثقتها  ع��ل��ى 
وع��م��ل��ه��م وق���درت���ه���م ع��ل��ى حتويل 
م�ساحات  اإىل  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
وترعى  امل��ب��دع��ن  حتت�سن  رائ����دة 
املوهوبن وتطور خرباتهم ليكونوا 

�سركاء يف م�سرية التنمية.
واأث���ن���ى ���س��م��وه ع��ل��ى اجل���ه���ود التي 
لل�سباب  املوؤ�س�سة االحتادية  تبذلها 
وخ���ط���ط���ه���ا اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة يف 
ت�سميم املراكز وفقاً لروؤية ال�سباب 
باملبادرات  م�����س��ي��داً  ومب��ج��ه��وده��م، 

عن  النقل  دائ���رة  ك�سفت  لل�سباب، 
خالها  من  ت�سعى  جديدة  مبادرة 
تخ�سي�س  اإىل  االأوىل  امل��رح��ل��ة  يف 
م�����س��ار ح���اف���ات حت���ت ا���س��م “خط 
ال�سباب” لنقل ال�سباب من وجهات 
واملدار�س  اجل��ام��ع��ات  مثل  �سبابية 
االإمارة  يف  اأخ��رى  حيوية  ومناطق 

اإىل مركز اأبوظبي لل�سباب.
وت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ن��اب��ع��ة من 
اأفكار جمل�س ال�سباب بدائرة النقل 
وم���رك���ز ال��ن��ق��ل امل��ت��ك��ام��ل ال����ذي مت 
ت��اأ���س��ي�����س��ه م���وؤخ���را، ���س��م��ن اجلهود 
امل����ب����ذول����ة ل���ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون مع 
�سبيل  يف  لل�سباب  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
احليوية  ال�����س��ري��ح��ة  ه����ذه  خ���دم���ة 
من املجتمع وتعزيز واإث��راء جتربة 
العام  النقل  ح��اف��ات  م�ستخدمي 
خال  من  واإ�سعادهم  ال�سباب  من 
املقدمة  اخلدمات  بجودة  االرت��ق��اء 
من  االأوىل  امل��رح��ل��ة  وت�سمل  ل��ه��م. 
وحمطة  ح��اف��ل��ة  ت�سميم  امل���ب���ادرة، 
وق����وف ق��ري��ب��ة م���ن م��دخ��ل مركز 
مبجهود  وذل���ك  لل�سباب  اأب��وظ��ب��ي 
تخ�سي�س  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�����س��ب��اب، 
ع������دد م�����ن م�����واق�����ف امل����رك����ب����ات يف 
لل�سيوف  باملركز  املحيطة  املنطقة 
يدعم  مب�����ا  وذل�������ك  ال���ر����س���م���ي���ن، 
حول  امل���روري���ة  احل��رك��ة  ان�سيابية 
ال�سباب  اح��ت��ي��اج��ات  وي��ل��ب��ي  امل��رك��ز 
املناطق  من  تنقلهم  حركة  وي�سهل 
احليوية اإىل مركز اأبوظبي لل�سباب 
الذي �سيكون مبثابة م�سنع الإنتاج 
وا�ستثمار  االإب���داع  وتوليد  االأف��ك��ار 
املجتمع  تنمية  يف  ال�سباب  ط��اق��ات 
ال�ساملة  ال��ن��ه�����س��ة  وا����س���ت���دام���ة 
ت�����س��ه��ده��ا االإم������ارة مبختلف  ال��ت��ي 
واالقت�سادية  ال��ت��ن��م��وي��ة  اأب��ع��اده��ا 

واالجتماعية والثقافية.

اأبناء الإمارات ب�ضمة  يحمل  ح�ضاري  معلم  ال�ضباب  مراكز  حممد:  بن  •ذياب 
الع�ضرية وبروؤيتهم  ال�ضباب  باإمكانيات  توؤمن  قيادتنا  املزروعي:  •�ضما 

•�ضعيد النظري: املراكز حتولت اإىل وجهة ا�ضتثنائية جتمع املبدعني ال�ضباب
•دائرة النقل تخ�ض�س »خط ال�ضباب« ل�ضري احلافالت دعما ملركز اأبوظبي لل�ضباب

�سرطة راأ�ض اخليمة تد�سن املرحلة الثانية لل�سارة التعريفية 

جامعة عجمان حتتفل بتخريج الفوج الثاين من دفعة »عام الت�سامح« اأكتوبر املقبل

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

امل�ساندة يف  امل��وارد واخلدمات  عام  الطري مدير  اأحمد  العميد جمال  د�سن 
القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة املرحلة الثانية مل�سروع ال�سارة التعريفية 
الطنيجي  الفاروق  يو�سف  الرائد  بح�سور   ، اخليمة  راأ���س  �سرطة  ملنت�سبي 
رئي�س ق�سم التميز املوؤ�س�سي ، مدير اإدارة م�سروع ال�سارة التعريفية واأع�ساء 

الفريق.
ال�سارة  م��ب��ادرة  ع��ام  وم�سرف  الفكرة  �ساحب  الطري  جمال  العميد  واأث��ن��ى 
املبذولة من قبل  الفريق على اجلهود  باأع�ساء  اجتماعه  التعريفية خال 
امل�����س��روع مم��ا كان  امل��رح��ل��ة التطبيقية االأوىل م��ن  ال��ف��ري��ق خ��ال  اأع�����س��اء 

الرامية  امل��ب��ادرة  الأه���داف  والنجاح  التميز  االإي��ج��اب��ي يف حتقيق  االأث���ر  لها 
اأف��راد املجتمع يف  اإىل  تعزيز االأمن واالأم��ان ورفع م�ستوى الطماأنينة بن 
خمتلف املواقع واالأماكن. وتف�سيًا اأو�سح الرائد يو�سف الفاروق الطنيجي 
رئي�س ق�سم التميز املوؤ�س�سي ومدير اإدارة امل�سروع ، اأن املرحلة الثانية التي 
االإداري��ن يف  ال�سباط  ت�ستهدف  واإق��راره��ا يف االجتماع �سوف  مت تد�سينها 
االإدارات امليدانية من خال امل�ساركة يف الور�س التثقيفية اخلا�سة باملبادرة 
اجلرعات  ج��ان��ب  اإىل   ، ال��واق��ع  اأر����س  على  وا�ستخدامها  ال�����س��ارة  وا���س��ت��ام 
احلكومية  وال��دوائ��ر  بالهيئات  املتمثلة  املجتمعية  لل�سريحة  التعريفية  
اجلامعات  وحتى  االبتدائي  الرابع  ال�سف  من  املدار�س  طلبة  اإىل  اإ�سافة   ،

وكليات الدرا�سات العليا يف االإمارة.

•• عجمان ـ الفجر

حتت �سعار “عام الت�سامح”، حتتفل جامعة عجمان 
بتخريج الفوج الثاين من الدفعة الثامنة والع�سرين 
من خريجي اجلامعة يف اأكتوبر املقبل. وي�سم هذا 
الفوج 1275 خريجا وخريجة يف خمتلف الربامج 
وينحدر  واملاج�ستري،  البكالوريو�س  درجتي  �سمن 
هوؤالء اخلريجون من 42 جن�سية. ويحمل خريجو 
باملبادرة  تيّمنا  الت�سامح”  “عام  �سعار  ال��ف��وج  ه��ذا 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأعلنها  التي 
“حفظه اهلل” ب��اأن يكون عام  نهيان  اآل  �سلطان  بن 

عاما للت�سامح االإمارات  دولة  يف   2019
وتقام االحتفاالت يف مركز ال�سيخ زايد للموؤمترات 
وامل��ع��ر���س ب��اجل��ام��ع��ة، ح��ي��ث ُي��ن��ّظ��م ح��ف��ل تخريج 
اأما حفل  اأكتوبر،   28 املوافق  الطاب يوم االثنن 
تخريج الطالبات ف�سيكون يوم الثاثاء املوافق 29 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  اجلامعة  اأطلقت  وق��د  اأك��ت��وب��ر. 
commencement.( ب��احل��ف��ل  اخل���ا����س 
املعلومات  كافة  ي�سمل  والذي   ،)ajman.ac.ae

اخل���ا����س���ة ب���احل���ف���ل، و���س��ي��ت��م االإع�������ان ع���ن اأوائ�����ل 
واملاج�ستري  البكالوريو�س  درجتي  يف  التخ�س�سات 
على املوقع اأعاه قبل احلفل بعدة اأيام، كما �ستبث 
هذا  عرب  مبا�سرة  الطاب  تخريج  حفل  اجلامعة 

امل��وق��ع. ك��م��ا اأع��ل��ن��ت اجل��ام��ع��ة ع��ن ال��و���س��م اخلا�س 
ليتمكن   9#AUgrad201 )ها�ستاغ(  باحلفل 
اخلريجون واخلريجات من ا�ستخدامه للتعبري عن 

فرحتهم بهذه املنا�سبة،.

بت  املدعو/رو�سماواتى  فقد 
اندوني�سيا   ، هدايت  �سياريف 
 اجل����ن���������س����ي����ة ج����������واز ����س���ف���ره

 )C3502881( رق�������م 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����رث 
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
مركز  اق��رب  او  االندوني�سية 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و/ ���س��احل��ه �سامل 
اليمن   ، ال����ع����م����رى  ����س���ال���ح 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )07296543(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  اليمنية  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ع���م���ر وحيد  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
باك�ستان   ، حم����م����د  ع����م����ر 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)6174571( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و/ م���ط���ي���ع اهلل 
اف����غ����ان���������س����ت����ان   ، خ���������ان  ك�������ل 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)01625853( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اقرب  او  االفغان�ستانية 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
لإيجاد حلول تر�ضي اأولياء الأمور

 الرتبية ت�ستعر�ض �سكواهم مع املوا�سالت  للنقل املدر�سي
•• دبي- حم�شن را�شد:

للطلبة   املدر�سي،  النقل  م�ساكل  موؤخراً،  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأنهت 
املدر�سي  النقل  والثميد”، حيث مت حتويل  وامل��دام  “مليحة  يف مناطق 
ل��ف��رتة واح���ده خ��ال ف��رتة ال�سباح ب���داًل م��ن ف��رتت��ن ب�سكل ك��ل��ي، يف 
االأ�سا�سي  للتعليم  والثميد  والثانوي،  االأ�سا�سي  للتعليم  املدام  مدر�ستي 
والثانوي، ف�سا عن اإعادة دوام ريا�س االأطفال يف رو�سة املدام، ورو�سة 
مليحة ورو�سة الثميد اإىل ال�ساعة الثامنة �سباحا، واإلغاء مقرتح تاأجيل 

الدوام.

درا�سة واقع دمج  باأهمية  اأم�س،  اأول  اإجتماعها  ال��وزارة خال   ووجهت 
لزيادة  االأوىل  احللقة  طلبة  مع  مليحة  برو�سة  االأطفال  ريا�س  طلبة 
التابعة  ال�سكنية  املناطق  وتباعد  باحلافات  املنقولن  ال��ط��اب  ع��دد 

للمدر�سة بتجربة مت تنفيذها  اأم�س الثاثاء .
تلك  يف  االأم���ور  اأول��ي��اء  م��ن  ل��ع��دد  يف وق��ت تلقت “الفجر” ���س��ك��اوى  
املناطق، طالبوا من خالها  بتوفري حافات للطلبة، واأخرى للطالبات 
لتجنب امل�ساكل ال�سلوكية التي ت�سدر من قبل الطاب للطالبات خال 
الرحلة من واإىل املدر�سة، ف�سا عن ارتفاع الكثافة الطابية  عن العدد 
امل�سموح به، يف احلافلة،  مما يخالف قوانن االأمن وال�سامة املتبعة يف 

احلافات املدر�سية.
واأكد  اأولياء االأمور عدم موافقتهم على دمج الطاب مع الطالبات يف 
احلافات، و�سرورة  ف�سلهم اأ�سوة بالف�سول الدرا�سية االأخرى، ال�سيما 
احلافات  يف  دجمهم  يجوز  وال  املدر�سة،  يف  منف�سلة  ف�سول  يف  اأنهم 

املدر�سية.  
ورك���ز االج��ت��م��اع ب��ن م�����س��وؤويل وزارة ال��رتب��ي��ة وامل��ع��ن��ي��ن  باملوا�سات 
الواردة  ال�سكاوى  عر�س  على  الو�سطى،   واملنطقة  ال�سمالية  باملناطق 
املدرا�س  امل��در���س��ي، يف تلك  النقل  اإ�سكاليات  االأم����ور،  ح��ول  اأول��ي��اء  م��ن 
الفرتة  خ��ال  ال��ط��اب  نقل  �سعوبة  م�سكلة  ع��ر���س  ومت  وال��رو���س��ات، 

والثانوي  االأ�سا�سي  للتعليم  مليحة  مبدار�س  دفعتن  على  ال�سباحية 
للتعليم  والثميد  للبنات،  والثانوي  االأ�سا�سي  للتعليم  وامل���دام  للبنات، 
االأمور  اأولياء  ل�سكاوى  للبنات، ومت عر�س ملخ�س  والثانوي  االأ�سا�سي 
اخلا�سة بالدوام املدر�سي، �سواء اخلا�سة بوجود رحلتن فرتة ال�سباح 

اأو تاأخري دوام ريا�س االأطفال.
االأطفال،  ونتائج  دوام ريا�س  تاأخري  وتناول االجتماع  مقرتحات حل 
الدرا�سة ال�ساملة بعد فرتة التجربة التي متت واأ�سفرت عن حل م�سكلة 
امل��دام والثميد، كما عر�س احلل املقرتح  النقل ب�سكل كلي يف منطقتي 

ملنطقة مليحة الذي مت جتريبه.

خالل م�ضاركتها يف الجتماع الوزاري للمجل�س القت�ضادي يف اجلامعة العربية

وكالة االإمارات للف�ساء تبحث يف تفعيل دور املجموعة العربية للتعاون الف�سائي

بطموح غيني�س لالأرقام القيا�ضية

راأ�ض اخليمة ت�ستعد مبكرا لعرو�ض واألعاب نارية الحتفاالت راأ�ض ال�سنة 2020

تفقد اأق�ضام اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية 

اللواء علي عبداهلل بن علوان : �سرطة راأ�ض اخليمة ت�ستخدم التقنيات احلديثة ملتابعة اجلرائم االلكرتونية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

���س��ارك��ت وك��ال��ة االإم����ارات للف�ساء 
لدولة  ال���ر����س���م���ي  ال����وف����د  ���س��م��ن 
االإمارات يف اجتماع كبار امل�سوؤولن 
واالجتماعي  االقت�سادي  باملجل�س 
وذلك   ،104 دورت�����ه  يف  ال��ع��رب��ي 
للجامعة  العامة  االأم��ان��ة  مقر  يف 
م�سر  ج���م���ه���وري���ة  يف  ال���ع���رب���ي���ة 
اإمكانية  ب��ح��ث  ب��ه��دف  ال��ع��رب��ي��ة، 
العربية  امل��ج��م��وع��ة  دور  ت��ف��ع��ي��ل 

للتعاون الف�سائي.
وا�ستعر�س �سعادة الدكتور املهند�س 
املدير  االأح���ب���اب���ي  ن��ا���س��ر  حم��م��د 
للف�ساء  االإم������ارات  ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام 

واالج����ت����م����اع����ي جل���ام���ع���ة ال������دول 
االإمارات  برنامج  ب��ري��ادة  العربية 
ل���ل���ف�������س���اء، وث����م����ن ج����ه����ود دول�����ة 
االإمارات يف دعم التعاون العربي يف 
جمال علوم الف�ساء وا�ستخداماته 

ل�سالح تقدم الدول العربية.
وال���ت���ق���ى وف�����د وك����ال����ة االإم��������ارات 
االجتماع،  ه��ام�����س  ع��ل��ى  للف�ساء 
اأبوالغيظ  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
العربية، حيث  اجلامعة  عام  اأمن 
مع  امل�ستقبلي  ال��ت��ع��اون  ب��ح��ث  مت 
اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، و���س��ب��ل تعزيز 
املحافل  يف  العربية  ال��دول  تواجد 
العاملية، وذلك بح�سور  الف�سائية 
ال��دك��ت��ور ج��م��ع��ة اجلنيبي  ���س��ع��ادة 

االإمارات للف�ساء.
�سعادة  ق������ال  االإط����������ار  ه������ذا  ويف 
اليوم  م�ساركتنا  “اإن  االأح��ب��اب��ي: 
االقت�سادي  امل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع  يف 
واالجتماعي العربي، يو�سح اأهمية 
قطاع الف�ساء يف املنطقة، وم�ساعي 
جهودها  لتفعيل  العربية  ال���دول 
امل���ج���ال م���ن خ���ال البدء  يف ه���ذا 
بو�سع اآلية �ساملة لعمل املجموعة 

العربية للتعاون الف�سائي«.
“نفخر  االأح�����ب�����اب�����ي:  واأ�������س������اف 
م�سروع  واإن�ساء  تطوير  باحت�سان 
امل�سروع   ،813 ال�سناعي  القمر 
العربي االأول من نوعه يف املنطقة، 
العربي  العمل  تعزيز  يف  الأهميته 

وزراء  وب��ح�����س��ور  االج���ت���م���اع،  يف 
العربية  ال����دول  م�����س��وؤويل  وك��ب��ار 
االأع�������س���اء، م���راح���ل ت��ط��ور قطاع 
الف�ساء االإماراتي من الروؤية اإىل 
االإمارات  وكالة  وم�ساريع  الواقع، 
هذا  ت��ط��وي��ر  يف  ودوره�����ا  للف�ساء 
القطاع احليوي، من خال تعزيز 
املتخ�س�سة  ال��ب�����س��ري��ة  ال����ك����وادر 
وتفعيل ال�سراكات الدولية، وو�سع 
تنظم  التي  والت�سريعات  القوانن 
اإىل  باالإ�سافة  ال��دول��ة،  يف  القطاع 
لتفعيل  االإم�������ارات  دول����ة  م���ب���ادرة 
للتعاون  العربية  املجموعة  عمل 
ال�سناعي  وال���ق���م���ر  ال���ف�������س���ائ���ي 
وكالة  ال��ذي متوله   813 العربي 

�سفري دولة االإم��ارات يف جمهورية 
الدائم  ومندوبها  العربية،  م�سر 
يف اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة. ك��م��ا عقد 
وفد وكالة االإمارات للف�ساء عدداً 
يف   م�سوؤولن  مع  االجتماعات  من 
جمهورية م�سر، حيث اجتمع مع 
الغفار  عبد  خالد  الدكتور  معايل 
والبحث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي�����ر 
العلمي، امل�سوؤول عن ملف الف�ساء 
الدكتور حممد  يف م�سر، ومعايل 
الف�ساء  وك��ال��ة  رئ��ي�����س  ال��ق��و���س��ي 
�سبل  ب���ح���ث  ف��ي��ه��ا  مت  امل�������س���ري���ة، 
الف�ساء  جم��ال  يف  التعاون  تعزيز 
اإط��ار مبادرة االإم���ارات للتعاون  يف 
العربي الف�سائي وم�سروع اإطاق 

العربي  ال�سباب  واإل��ه��ام  امل�سرتك، 
لدرا�سة علوم وتكنولوجيا الف�ساء 
وال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع ال��ف�����س��ائ��ي يف 
امل�ستقبل، وهو ر�سالة توجهها دولة 
العربية  املجتمعات  اإىل  االإم����ارات 
الريادة  اإع���ادة  يف  الطموح  بجدية 

العربية لقطاع الف�ساء«.
دولة  “ت�سعى  االأح���ب���اب���ي:  وق����ال 
العربي  التعاون  لتعزيز  االإم���ارات 
لدخول �سباق الف�ساء العاملي، حتت 
للتعاون  العربية  املجموعة  مظلة 
اجلهود  �ستوحد  ال��ت��ي  الف�سائي، 
وتعزز  امل���ج���ال،  ه����ذا  يف  ال��ع��رب��ي��ة 

متثيلها يف املحافل الدولية«.
املجل�س االقت�سادي  اأ�ساد  ب��دوره  و 
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امل��ب��ه��ر الذي  ال��ن��ج��اح  اأع���ق���اب  يف 
و  االأن�سطة  و  الفعاليات  حققته 
ع��رو���س االأل��ع��اب ال��ن��اري��ة خال 
  2019 ال�سنة  راأ�����س  اح��ت��ف��االت 
اإىل قلوب  اأدخلت البهجة  و التي 
جميع املقيمن والزوار يف االإمارة، 
لتنظيم  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ت�����س��ت��ع��د 
حدث احتفايل جديد ب�سكل اأكرث 
العام  ال�ستقبال  واإب���داع���اً  مت��ي��زاً 

اجلديد 2020.
وي��������������ج��������������ري ال������ت������خ������ط������ي������ط 
الح������ت������ف������االت راأ���������������س ال�������س���ن���ة 
 )RAKNYE2020 #(
ل���ت���ت���ف���وق ع���ل���ى ك����اف����ة ع���رو����س 
االأل���ع���اب ال��ن��اري��ة امل��ا���س��ي��ة التي 
التي  و  االإم����ارة،  يف  تنظيمها  مت 
بف�سلها  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ���س��ج��ل��ت 
اأرقاماً قيا�سية عاملية، عرب تنظيم 
حدث تتكامل فيه فنون وتقنيات 
عرو�س  م���ع  ال���ن���اري���ة  االأل����ع����اب 
مثيل  ال  جتربة  لت�سيف  الليزر، 
و�ست�سهد  امل��ق��اي��ي�����س.  ب��ك��ل  ل��ه��ا 
طائرات  ا���س��ت��خ��دام  االح��ت��ف��االت 
����س���وئ���ي���ة ب�������دون ط����ي����ار الإب�������داع 
م�سبوقة  غ��ري  ب�سرية  ت��اأث��ريات 
لبداية  ال���ت���ن���ازيل  ب��ال��ع��د  ت���ب���داأ 

ح�����ول احلفل  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  م����ن 
واالأرقام القيا�سية اجلديدة التي 

تتطلع راأ�س اخليمة لت�سجيلها.
ومن اأجل �سمان جناح الفعاليات 
العديد  ت���ت���ع���اون   ، االأن�����س��ط��ة  و 
راأ�س  يف  احلكومية  الهيئات  م��ن 
هذا  لتنظيم  ا���س��ت��ع��داداً  اخل��ي��م��ة 
بالفعل  ل��ي��ك��ون  ال��ك��ب��ري  احل����دث 
مدعاة فخر واعتزاز اأهل االإمارة 
مل��ك��ان��ت��ه��ا، مب���ا يف ذلك  وت���ع���زي���زاً 
�سركة “مرجان”، القيادة العامة 
املكتب  راأ������س اخل��ي��م��ة،  ل�����س��رط��ة 
االإعامي حلكومة راأ�س اخليمة، 
لتنمية  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  ه���ي���ئ���ة 
 ، اخليمة  راأ����س  غرفة  ال�سياحة، 
دائ���رة اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة وبلدية 
���س��رك��ة احلمرا  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س 
للتطوير العقاري وغريها. وقال 
املنظمة  اللجنة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث 
الح����ت����ف����االت ال�������س���ن���ة اجل����دي����دة 
“با�سرنا  اخل����ي����م����ة:  راأ���������س  يف 
ال�سنة  الح��ت��ف��االت  ا���س��ت��ع��دادات��ن��ا 
النجاح  ب��ع��د   2020 اجل���دي���دة 
املا�سي،  العام  حتقق  الذي  املبهر 
وهو ما جت�سد يف اإر�سائنا ملعايري 
ا�ستثنائية للتميز يف كافة عنا�سر 
اأع����داداً  ا�ستقطب  ال���ذي  احل���دث 
ك��ب��رية م���ن ال�����زوار م���ن خمتلف 

اأنحاء العامل. ومن هذا املنطلق، 
فعاليات  بتنظيم  ملتزمون  فاإننا 
اح���ت���ف���االت  غ�����ري م�������س���ب���وق���ة يف 
و�سيكون   ،2020 ال�سنة  راأ�����س 
رئي�سي  ب�سكل  متوجهاً  تركيزنا 
ترفيهية  جت���رب���ة  ت���ق���دمي  ن��ح��و 
ل��ل��ع��ائ��ات، ح��ي��ث �سنقوم  مم��ي��زة 
اخل�سائ�س  من  العديد  باإ�سافة 
هذه  يف  جتربتهم  �سترثي  ال��ت��ي 
املنا�سبة. كما �سنعمل على تنظيم 
حفل كبري مب�ساركة نخبة من اأملع 
النجوم. ونتطلع من خال هذه 
تر�سيخ  موا�سلة  اإىل  االحتفاالت 
مكانة راأ�س اخليمة كوجهة اأوىل 

الحتفاالت العام اجلديد«.
ملئات  ا�ستقطابها  ع��ل��ى  وع�����اوًة 
االآالف من الزوار من كافة اأنحاء 
راأ�س  اح��ت��ف��االت  حققت  ال��ع��امل، 
اخليمة  راأ���س  ال�سنة اجلديدة يف 
جديدين  اإجنازين   2019 لعام 
القيا�سية”  لاأرقام  “غيني�س  يف 
عن فئتي “اأطول �سل�سلة لاألعاب 
و”اأطول  العامل”  يف  ال���ن���اري���ة 
النارية  ل��األ��ع��اب  م�ستقيم  خ��ط 
�سجلت  ح����ن  يف  العامل”،  يف 
رقماً   2018 ع�����ام  اح���ت���ف���االت 
ق��ي��ا���س��ي��اً ع��ن اأك����رب األ���ع���اب نارية 

هوائية على م�ستوى العامل. 

من اأ�سهر املطربن العرب، حيث 
تفا�سيل  ع����ن  االإع��������ان  ���س��ي��ت��م 
احلفل وفتح باب �سراء التذاكر يف 
للعائات  و�ستتاح  املقبل.  اأكتوبر 
مبجموعة  اال���س��ت��م��ت��اع  ف��ر���س��ة 
املنا�سبة  االأن�����س��ط��ة  م��ن  متنوعة 
جلميع اأفراد االأ�سرة، مبا يف ذلك 
االأطفال يف ثاث مواقع رئي�سية 
العائات  و  للجمهور  خم�س�سة 
البحري  ال�����س��اح��ل  ام���ت���داد  ع��ل��ى 

املقابل جلزيرة املرجان.
“جزيرة  ����س���ت���ك���ون  وجم������������دداً، 
املرجان” يف راأ�س اخليمة املنطلق 

بر�سم  ت��ن��ت��ه��ي  و  اجل���دي���د  ال���ع���ام 
م���ع���امل اإم������ارة راأ������س اخل��ي��م��ة يف 
�سمائها مقرتناً باالألعاب النارية، 
تقنيات  ا����س���ت���خ���دام  ب���االإ����س���اف���ة 
الأول  اليابانية  ال��ن��اري��ة  االأل��ع��اب 
مرة يف املنطقة، يف خطوة تطمح 
اإىل حتقيق  اأرقام قيا�سية جديدة 
“غيني�س  يف  اخل���ي���م���ة  ل�����راأ������س 

لاأرقام القيا�سية«.
ال�سنة  راأ������س  اح��ت��ف��االت  وت�����زداد 
راأ��������س  يف   2020 اجل������دي������دة 
مع تنظيم  وتاألقاً  �سحراً  اخليمة 
حفل غنائي مميز بح�سور نخبة 

الرئي�سي للعرو�س ، حيث �ستنار 
النارية  االألعاب  باأ�سواء  ال�سماء 
البحر.  داخ��ل  �ستنطلق من  التي 
العرو�س  ه��ذه  م�ساهدة  ومي��ك��ن 
من العديد من املواقع، بدءاً من 
اإىل  وو�سواًل  املرجان”  “جزيرة 
الزوار  “قرية احلمرا«. و�سيكون 
ع���ل���ى م���وع���د م����ع ح�����دث جديد 
م�سبوقة  غري  اإجن���ازات  يت�سمن 
االحتفال  م���ن  جت��ع��ل  ب��ال��ف��ع��ل، 
ب��ح��ل��ول ال���ع���ام اجل���دي���د يف راأ����س 
اخليمة جتربة ال تن�سى بالفعل. 
املزيد  عن  الحقاً  الك�سف  و�سيتم 
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اأكد اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
راأ�س  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  النعيمي 
الكبري  الدور  اأهمية  اخليمة على 
التحريات  اإدارة  ب��ه  ت��ق��وم  ال����ذي 
تعزيز  يف  اجل���ن���ائ���ي���ة  وامل���ب���اح���ث 
الطماأنينة  ون�سر  واالأم��ان  االأم��ن 
اأف��راد و�سرائح املجتمع ومنع  بن 

وقوع اجلرمية.
�سعادته  ت��ف��ق��د  ذل���ك خ���ال  ج���اء 
اإدارة  واأف���������رع  اأق���������س����ام  مل��خ��ت��ل��ف 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ال��ت��ح��ري��ات 
العقيد  الزيارة  خال  رافقه  وقد 
مدير  ج���ك���ه  اهلل  ع���ب���د  م���������روان 
م��ك��ت��ب ق���ائ���د ع����ام ���س��رط��ة راأ�����س 
�سيف  وامل�ست�سار  باالإنابة  اخليمة 
االأداء  وم�ست�سار  خبري  ال�سفريي 
ب�سرطة  واال�سرتاتيجي  املوؤ�س�سي 
 ، التفتي�س  وفريق  اخليمة،  راأ���س 
العميد  ا�ستقبالهم  يف  ك��ان  حيث 
عام  مدير  منخ�س  علي  اهلل  عبد 
باالإنابة  ال�����س��رط��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
املن�سوري  �سعيد  اأح��م��د  والعقيد 
واملباحث  التحريات  اإدارة  مدير 

اجلنائية.
امل�سوؤوليات  اأن  ���س��ع��ادت��ه  وق�����ال 

نظراً  اجل��دي��دة  ال�سكنية  املناطق 
لات�ساع العمراين يف االإمارة، كما 
برامج  على  اجل��ول��ة  خ��ال  اطلع 
عمل احلد من اجلرمية واخلطة 
املوؤ�سر  ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  الت�سغيلية 
باالأمن  ال�سعور  ون�سبة  الوطني 
واالأمان على م�ستوى االإمارة، كما 
ونتائج  املطلوبن  ق�سم  ا�ستعر�س 
م��وؤ���س��رات��ه واأ����س���اد ب��ج��ه��ود فريق 
العمل وحثهم على بذل املزيد من 

اجلهد لرفع م�ستوى االأداء .
وج���ه  ال��ل��واء ب��ن ع��ل��ون بت�سخري 
احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال����ربام����ج 
واأ�ساد  اجل��ن��ائ��ي  للعمل  امل�����س��ان��دة 
اجلنائي  البحث  دوري���ات  بجهود 
مبتابعة  امل��ع��ن��ي��ة  االإل���ك���رتون���ي���ة 
اجل���رائ���م االل��ك��رتون��ي��ة، ك��م��ا دعا 
الأه��م��ي��ة ال��ت��وع��ي��ة وت���ع���اون اأف���راد 
للر�سائل  االجن��رار  بعدم  املجتمع 
اأو  جهة  م��ن  تكن  م��امل  الوهمية 
ر���س��م��ي وخ��ا���س��ة جرائم  م�����س��در 

االبتزاز االإلكرتوين.
اإىل  اللواء بن علوان  دعا  واأخ��رياً 
ت��ظ��اف��ر اجل���ه���ود ل��ت��ع��زي��ز االأم����ن 
واالأم��������ان ل��ل��و���س��ول ب����االإم����ارات 
ل��ت��ك��ون واح�����دة م���ن اأف�����س��ل دول 

العامل على ال�سعيد االأمني.

اخليمة التي تبذل جهودا م�سنية 
وراحة  االأم���ن  ا�ستتباب  �سبيل  يف 
االأهايل وللحفاظ على �سامتهم 
و�سامة ممتلكاتهم وال�سرب بيد 
من حديد على يد كل من ت�سول 
الوطن  ا�ستقرار  زعزعة  نف�سه  له 
تعاون  اأهمية  اإىل  م�سريا   ، واأمنه 
ال�سرطية  اجل��ه��ود  م��ع  اجل��م��ه��ور 
من خال �سرعة االإب��اغ عن اأية 
حاالت اأو مواقف يتم اال�ستباه بها 
للجرمية  الت�سدي  يف  ل��اإ���س��ه��ام 

تتطلب  ب���االإدارة  املنوطة  الكبرية 
توافرها  يجب  خا�سة  موا�سفات 
تدريبهم  مت  الذين  منت�سبيها  يف 
االأ�ساليب  اأف�سل  وف��ق  وتاأهيلهم 
واالأجهزة  املعدات  اأح��دث  وتوفري 
املرجوة  االأه�����داف  لتحقيق  ل��ه��م 
ي�سوده  جمتمع  اإىل  ال��و���س��ول  يف 

االأمن وينت�سر فيه االأمان .
اأمن  اأن  النعيمي  ال��ل��واء  واأ���س��اف 
املواطن واملقيم وال�سائح يقع على 
راأ�س  �سرطة  اأول��وي��ات  �سلم  راأ����س 

ق���ب���ل وق���وع���ه���ا ول��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�����ة 
واأهداف وزارة الداخلية .

وقد تفقد اللواء بن علوان خال 
الزيارة ال�سرطة ال�سياحية واطلع 
ع��ل��ى خ��ط��ة ع��م��ل وب��رام��ج توعية 
بهم  اخلا�سة  والفعاليات  ال�سياح 
اطلع  كما  االإم����ارة،  م�ستوى  على 
والنتائج  اجلرمية  موؤ�سرات  على 
ك�سف  يف  امل���ح���ق���ق���ة  االإي���ج���اب���ي���ة 
باإعادة  وج��ه  كما   ، عنها  املجهول 
توزيع دوريات البحث اجلنائي على 

باالإ�سافة   ،813 ال�سناعي  القمر 
امل�ساريع  م��ن  جمموعة  بحث  اإىل 

لتفعيل  الرامية  واملبادرات  الهامة 
التعاون الف�سائي العربي.

يف ختام فعالياتها

 »ابت�سم« يف جمعية االإمارات للتنمية االجتماعية براأ�ض اخليمة 
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لابت�سامة لغة خا�سة دون اأي جزء من مامح الوجه 
ترتبط  متعددة  معاين  تقراأ  االبت�سامة  ففي  حتديدا، 
واملكان  املوقف  وبطبيعة  الفرد  ال�سادرة عن  باحلركات 
والكام املتبوع قبلها اأو بعدها؛ حيث اإن ع�سات الوجه 
ت�سكل قنوات ات�سال لنقل جمموعة وا�سعة من املواقف 
االإم����ارات  جمعية  نظمت  املنطلق  ه���ذا  م��ن  وامل�����س��اع��ر 
“االإبت�سامة وخفايا  للتنمية االجتماعية ور�سة بعنوان 
معانيها” قدمتها املدربة مرمي الها�سمي مدرب معتمد 

وحملل �سخ�سيات ، وبح�سور 42 من اأفراد املجتمع.
باال�ستدالل  امل�����س��ارك��ن  ت��ع��ري��ف  اإىل  ال��ور���س��ة  ه��دف��ت 
الباطنة،   االأح���وال  على  اجل�سد  يف  الظاهرة  ب��االأح��وال 

ففهم ال�سخ�سيات الب�سرية ي�سهل عملية بناء االإن�سان 
ي�سمن  ال���ذي  والنف�سي  املجتمعي  ال��ت��واف��ق  وحت��ق��ي��ق 

للجميع احلياة امل�ستقرة.
حماور الور�سة :

حتليل  علم  مفهوم  منها  حم��اور  ع��دة  الور�سة  تناولت 
ال�سخ�سيات ودالالت مامح الوجة املختلفة واكت�ساف 
مفاتيح  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  االآخ���ري���ن  وحقيقة  حقيقتك 
ابت�سامة مرتبط  كل  لغز  ، وفك  االآخرين  التعامل مع 
مب��ا اأح���اط ب��ه��ا، ول��ك��ن االأه���م م��ن ك��ل ه��ذا اأن امل�ساعر 
احليوية  اأن  عن  ف�سا  تف�سريها،  كبريا يف  دورا  تلعب 
ابت�سامة �سغرية  ال�سعادة ولو من  االإيجابية تنقل روح 
ق�سرية فابت�سم كلما �سعرت باأنك �سعيد واترك ال�سلبية 

جانبا لكي ت�سيء وجهك وت�سرق عينيك.

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/2705 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- اميال لل�سياحة وال�سفر - �س ذ م م جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف   2019/8/21 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاه ل�سالح/ تعبري لل�سياحة - �س ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره 62.109.58 اثنان و�ستون الف ومائة وت�سعة درهم وثمانية 
وخم�سون فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 2019/6/19 وحتى متام 
ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/197 ا�شتئناف تنفيذ جتاري
م  م  ذ  ���س   - االأم��ن��ي��ة  لاأنظمة  زي��ن��ث جلف   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /كاد �س ذ م م - وميثلها املدير / 
اياد حممود قيم وميثله/�ساح  ح�سن حممد مبا�سري - قد ا�ستاأنف 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/1239 تنفيذ جتاري  وحددت لها 
جل�سه يوم االربعاء املوافق 2019/9/18 ال�ساعة 17.30 م�ساءا بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اختتمت موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء 
واالأطفال املرحلة اخلام�سة واالأخرية 
من حملتها ال�سنوية لتوعية الفئات 
االأكرث عر�سة لاجتار بالب�سر، حتت 
يف  وذل����ك  وعي”،  ع��ل��ى  “كن  ���س��ع��ار 
اإطار م�ساهمتها مع خمتلف اجلهات 
اجلرمية،  ه��ذه  ملكافحة  ال��دول��ة  يف 
ويف ظل االهتمام الكبري الذي توليه 

القيادة الر�سيدة ملواجهتها.
وت���ه���دف امل��وؤ���س�����س��ة م���ن خ���ال هذه 
احل���م���ل���ة ال����ت����ي اأط���ل���ق���ت���ه���ا يف ع���ام 
2014 لرفع الوعي بتلك اجلرمية 
االأك��رث عر�سة،  الفئات  خا�سة لدى 
�سّتى  يف  العاملن  اإ�ستهدفت  حيث 
امل����ج����االت، م���ن خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات يف 

دولة االإمارات، �سواًء العمالة املنزلية 
وال���ف���ن���ادق،  ب���امل���ط���اع���م  ال���ع���م���ال  اأو 
ويف امل�����س��ان��ع وال�����س��رك��ات وامل�����زارع. 
العاملن  وا�ستهدفت احلملة كذلك 
يف ����س���ال���ون���ات ال��ت��ج��م��ي��ل وامل���ح���ال 

التجارية املختلفة.
وقد حر�ست املوؤ�س�سة يف هذه احلملة 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف ب��ج��رمي��ة االجت����ار 
للتغرير  االأ���س��ال��ي��ب  واأب����رز  بالب�سر 
تقدمي  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  بال�سحايا، 
جتنب  مثل  منه،  للوقاية  الن�سائح 
التي  الوهمية  املكاتب  م��ع  التعامل 
وعدم  مغرية،  عمل  بعرو�س  تتقدم 
منح الثقة املطلقة لاآخرين الذين 
م��ن ع�سابات  ج���زًءا  اأح��ي��ان��اً  يكونون 

االجتار بالب�سر.
اأكدت �سعادة عفراء  ويف هذا ال�سياق 
دبي  ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الب�سطي 
لرعاية الن�ساء واالأطفال على اأهمية 
ال��ت��دق��ي��ق ب��ع��ق��ود ال���ع���م���ل، ع��ل��ى اأن 
املتقدم  يفهمها  بلغة  مكتوبة  تكون 
جتنب  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ل��ل��وظ��ي��ف��ة، 

التي  امل��ح��اذي��ر االأخ���رى  الكثري م��ن 
يكون  ب���اأن  الطريق  متهد  اأن  ميكن 
�سحية مثل عدم الوقوع حتت طائلة 
ال��دي��ون، وك��ذل��ك ���س��رورة املحافظة 
من  والتاأكد  الثبوتية،  االأوراق  على 
متاحة  االت�����س��ال  و���س��ائ��ل  ت��ك��ون  اأن 
حتى ي�ستطيع ال�سخ�س اأن يتوا�سل 
ال�����س��روع يف  م��ع االأرق����ام املهمة قبل 

ال�سفر اأو حتى  البدء يف اإجراءاته.
كما �سّددت على اأهمية احلر�س على 
الر�سمية  ب��ال�����س��ورة  ال��دول��ة  دخ���ول 
والتدقيق  امل����زورة،  االأوراق  وجتنب 
يف ت�����س��اري��ح ال���دخ���ول و���س��ح��ت��ه��ا، و 
عرو�س  بع�س  م��ن  كذلك  احل��ر���س 
القوانن  ع��ل��ى  واالط������اع  ال������زواج، 
واالإجراءات املتعلقة بالعمل يف دولة 

االإمارات.

املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  الب�سطي  واأ���س��ارت 
الو�سائل  من  عدد  با�ستخدام  قامت 
للفئة  التوعوية  الر�سالة  لتو�سيل 
التي  الن�سرات  منها  االأك��رث عر�سة، 
متاحة  لتكون  لغات  لع�سر  ترجمت 

بكل اللغات وللجن�سيات املختلفة.
اأع�����داداً كبرية  الأن  ن��ظ��راً  واأ���س��اف��ت 
لاجتار  عر�سة  االأك��رث  الفئات  من 
والكتابة  ال��ق��راءة  جتيد  ال  بالب�سر 
التوعوية  الر�سائل  حتويل  مت  فقد 
من  ع����دد  يف  ب��ث��ه��ا  مت  م�����س��ام��ع  اإىل 
والتجمعات  امل���ح���ل���ي���ة  االإذاع������������ات 
املواقع  م���ن  ذل����ك  ال��ع��م��ال��ي��ة وغ����ري 
امل�ستهدفة، كما و�سملت التوعية بث 

فيلم توعوي ب�سيط يحاكي الواقع.
على  عملت  املوؤ�س�سة  اأن  واأو���س��ح��ت 
التوعوية  الر�سائل  ن�سر جميع هذه 

ال���ت���وا����س���ل وخمتلف  و����س���ائ���ل  ع��ل��ى 
املن�سات االإعامية يف الثاثن من 
يوليو من كل عام بالتزامن مع اليوم 
العاملي ملكافحة االجتار بالب�سر، كما 
ب�سفارات  دوري�����ة  ل���ق���اءات  وع���ق���دت 
لتوحيد  امل�����س��در  دول  وق��ن�����س��ل��ي��ات 

اجلهود يف مواجه هذه اجلرمية.
كذلك  نظمت  املوؤ�س�سة  اأن  واأ�سافت 
لقاءات دورية مع املنظمات واجلهات 
التحديات،  ملناق�سة  بالدولة،  املعنية 
بتناق�س  اإيجابياً  ذل��ك  اإنعك�س  وق��د 
اأعداد ال�سحايا، داعية اجلمهور اإىل 

املوؤ�س�سة  تبذلها  التي  اجل��ه��ود  دع��م 
يف  املعنية  اجلهات  جميع  جانب  اإىل 
ه���ذا امل��ج��ال م��ن خ���ال اإع�����ادة ن�سر 
اأي  التوعوية واالإب��اغ عن  الر�سائل 
لاجتار  تعر�سها  يف  ي�ستبه  ح��االت 

بالب�سر.

•• دبي-وام:

حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اأك���د 
بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي اأن 
اإجنازات دولة االإمارات ت�سهم اليوم يف 
تعزيز فر�س املنطقة العربية يف اإحياء 
نه�ستها احل�سارية، ال�سيما مع اقتحام 
اأبناء االإم��ارات العديد من القطاعات 
التي مل يكن للمنطقة ح�سور ملمو�س 
فيها، ومن اأهمها قطاع الف�ساء الذي 
�ساحب  بتوجيهات  دولتنا  فيه  ت�سعى 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ب�سواعد  نوعية  اإجن���ازات  حتقيق  اإىل 
االإماراتي  ال�سباب  م��ن  جيل  وع��ق��ول 
طموحة  وم�ساريع  ومب��ب��ادرات  امل��ب��دع 
جاء  القمة.  نحو  الزمن  معها  ن�سابق 
ذل��ك مبنا�سبة دخ��ول رائ��دي الف�ساء 
النيادي،  و�سلطان  امل��ن�����س��وري،  ه���زاع 
ال��ي��وم م��رح��ل��ة ال��ع��زل ال��ط��ب��ي، حيث 
معهما  هاتفياً  ات�����س��ااًل  �سموه  اأج���رى 
اإمتامهما  على  �سخ�سياً  لاطمئنان 
ك���اف���ة اال�����س����ت����ع����دادات خل���و����س هذه 
الرحلة  ه����ذه  يف  اجل����دي����دة  امل���رح���ل���ة 
يف  اأثرها  لها  �سيكون  التي  التاريخية 
و�سع ا�سم االإمارات واملنطقة العربية 
العاملية،  الف�ساء  على خارطة �سناعة 
حيث اأعرب �سموه خال االت�سال عن 
مدى فخر واعتزاز جميع االإماراتين 
اجناز  من  حتقيقه  على  يعمان  مبا 
اأمنيات  ال��ت��اري��خ، وخ��ال�����س  ���س��ي��ذك��ره 
فريق  اأع�����س��اء  لهما وجل��م��ي��ع  ���س��م��وه 
اإمتام  ب��ال��ت��وف��ي��ق وال�����س��داد يف  ال��ع��م��ل 
هذه املهمة بكل ما حتمله من دالالت 

�سمو  قال  املنا�سبة،  هذه  ويف  وفر�س. 
التاريخية  “الرحلة  دب��ي:  عهد  ويل 
اأمل  ال��دول��ي��ة  ال��ف�����س��اء  حم��ط��ة  اإىل 
علمية  نه�سة  ن��ح��و  ال��ط��ري��ق  ي�����س��يء 
عربية جديدة... واإجناز نحقق به حلم 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الدولة رئي�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم، 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، 
الأجمادها  العربية  املنطقة  با�ستعادة 
ن�سّد  تقدمها...  اأوج  يف  �سنعتها  التي 
ع���ل���ى ي����د ك����ل خم��ل�����س وم���ت���ف���اين يف 
خ��دم��ة ال���وط���ن، وك����ل م���ن ي�����س��ه��م يف 
التوفيق  كل  نرجو  ورفعته...  تقدمه 
لرائدي الف�ساء االإماراتين واأع�ساء 
اأن  ت��ع��اىل  اهلل  �سائلن  ال��ع��م��ل،  ف��ري��ق 
اجلميع  يوفق  واأن  بعنايته  ي�سملهما 
اإمتام هذه املهمة خلدمة م�ستقبل  يف 

دولتنا واأمتنا والعامل اأجمع«. 

وداع يف “يوري غاغارين«.
االإماراتيان،  الف�ساء  رائ��دا  وّدع  وق��د 
النيادي،  و�سلطان  امل��ن�����س��وري،  ه���زاع 
مو�سكو،  ال��رو���س��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  ام�����س 
“بايكونور”  م��دي��ن��ة  اإىل  م��ت��وج��ه��ن 
العزل  مرحلة  ل��ب��دء  ك��ازاخ�����س��ت��ان،  يف 
يوماً،   15 مل��دة  ت�ستمر  التي  ال�سحي 
يف  تدريبهما  ف��رتة  انتهاء  بعد  وذل��ك 
مركز “يوري غاغارين” لتدريب رواد 
ا�ستعداداً  ال��ن��ج��وم،  مبدينة  الف�ساء 
التاريخية  رح��ل��ت��ه��م��ا  يف  ل��ان��ط��اق 
 25 يف  الدولية  الف�ساء  حمطة  اإىل 

�سبتمرب اجلاري.�س
اأُقيم حفل وداع لرائدي الف�ساء  وقد 
“يوري  مركز  يف  والنيادي  املن�سوري 

حمد  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س��ور  غاغارين”، 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  املن�سوري،  عبيد 
للف�ساء،  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  م���رك���ز 
و�سعادة يو�سف حمد ال�سيباين، مدير 
للف�ساء،  را�سد  بن  حممد  مركز  ع��ام 
و���س��امل امل����ري، م�����س��اع��د امل��دي��ر العام 
ومدير  والتقنية،  العلمية  ل��ل�����س��وؤون 

برنامج االإمارات لرواد الف�ساء.
وبهذه املنا�سبة قال �سعادة حمد عبيد 
وتوفيقه،  اهلل  “بحمد  امل��ن�����س��وري، 
و�سلنا اإىل مرحلة مهمة يف م�سروعنا 
الف�سائي الطموح، واالجناز التاريخي 
الذي تت�سافر كل اجلهود يف حتقيقه 
قيادتنا  وت�سجيع  وتوجيهات  برعاية 
الر�سيدة”. وتابع املن�سوري قائا: “ 
اليوم يحمل هزاع املن�سوري و�سلطان 
ال�سيخ  املوؤ�ّس�س  االأب  طموح  النيادي 

اآل نهيان، طّيب اهلل  زاي��د بن �سلطان 
اإماراتية  اأجيال  ث��راه، واأح��ام واآم��ال 
العهد  ع����دي����دة، جم���ددي���ن  وع���رب���ي���ة 
لاإمارات  يكون  اأن  الر�سيدة  لقيادتنا 
واملوؤثرة يف جمال  الوا�سحة  ب�سمتها 
ا�سم  ل���ي���ك���ون  ال���ف�������س���اء  ا���س��ت��ك�����س��اف 
االإم��ارات دائماً �ساخماً يف كل املحافل 
و�سمن خمتلف املجاالت”. من جهته، 
ال�سيباين،  حمد  يو�سف  ���س��ع��ادة  ق��ال 
يعك�س  ت��اري��خ��ي  ح���دث  اأم����ام  “نحن 
اإ�سرار االإمارات على م�ساركة املجتمع 
العلمي العاملي يف اإثراء ر�سيد العامل 
التجارب العلمية النوعية، التي ت�سهم 

يف حت�سن حياة الب�سر«.
تدريبات  “باجتياز  ق���ائ���ا:  وت���اب���ع 
واختبارات رائدي الف�ساء االإماراتين 
غاغارين  ي������وري  م���رك���ز  يف  ب���ن���ج���اح 
على  ن��ك��ون  ال��ف�����س��اء،  رواد  ل��ت��دري��ب 
اإىل  م��ه��م��ة  اأول  الأداء  ت���ام  ا���س��ت��ع��داد 
نتطلع  التي  الدولية  الف�ساء  حمطة 

الإجنازها بكل الثقة والعزم«.

جتارب و�ضراكات.
ذ رائد الف�ساء، هزاع املن�سوري،  و�سينفِّ
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ع��ل��م��ي��ة  جت���رب���ة   16
الرو�سية  منها  عاملية  ف�ساء  وك���االت 
الف�ساء  ووك��ال��ة  “رو�سكو�سمو�س”، 
جتارب   6 بينها  “اإي�سا”،  االأوروب���ي���ة 
ال��ف�����س��اء الدولية  ع��ل��ى م��ن حم��ط��ة 
امل���وؤ����س���رات احليوية  ت��ف��اع��ل  ل��درا���س��ة 
مقارنة  ال��ف�����س��اء  يف  االإن�����س��ان  جل�سم 
ب��ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي اأج��ري��ت ع��ل��ى �سطح 
م���وؤ����س���رات حالة  االأر���������س، ودرا�����س����ة 
الن�ساط  يف  واال���س��ط��راب��ات  ال��ع��ظ��ام، 

الوقت  واإدراك  وال��ت�����س��ور،  احل��رك��ي، 
ع���ن���د رائ������د ال���ف�������س���اء، اإ�����س����اف����ة اإىل 
واأثر  الف�ساء،  يف  ال�سوائل  ديناميات 

العي�س يف الف�ساء على الب�سر.
وت��ت�����س��م��ن امل��ه��م��ة ال��ع��ل��م��ي��ة، جت���ارب 
تخ�س املدار�س يف دولة االإمارات �سمن 
مبادرة العلوم يف الف�ساء التي اأطلقها 
للف�ساء؛  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  م���رك���ز 
�ساركت يف اإجرائها على االأر�س حوايل 
رائد  بوجود  الدولة  من  مدر�سة   16
يف  املن�سوري  هزاع  االإماراتي  الف�ساء 
املرحلة االأوىل، الذي �سيقوم باإجرائها 
تقريباً  اجل��اذب��ي��ة  م��ن��ع��دم��ة  ب��ي��ئ��ة  يف 
النتائج.  مل��ق��ارن��ة  امل��ح��ط��ة  م���ن  ع��ل��ى 
و�ست�سهم هذه التجارب يف رفد املناهج 
االإماراتية مبواد علمية جديدة تكون 
لاإمارات  املاأهولة  االأوىل  املهمة  نتاج 

اإىل الف�ساء.
اأول رائد ف�ساء  وتاأتي مهمة انطاق 
اإماراتي اإىل حمطة الف�ساء الدولية، 
يف اإط�����ار ���س��راك��ات ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
ومن  العاملية  الف�ساء  وك���االت  ك��ربى 
ب��ي��ن��ه��ا، وك���ال���ة ال��ف�����س��اء االحت���ادي���ة 
ووكالة  /رو���س��ك��وزم��و���س/،  ال��رو���س��ي��ة 
ا���س��ت��ك�����س��اف ال���ف�������س���اء ال���ي���اب���ان���ي���ة /
االأوروبية  الف�ساء  ووك��ال��ة  جاك�سا/، 
/ االأمريكية  الف�ساء  ووكالة  /اإي�سا/ 

نا�سا/.

العزل ال�ضحي.
ال�سحي  ال���ع���زل  م��رح��ل��ة  و�ست�ستمر 
هزاع  الف�ساء  رائ���دا  �سيدخلها  ال��ت��ي 
املن�سوري، و�سلطان النيادي يف مدينة 
ب��اي��ك��ون��ور يف ك��ازاخ�����س��ت��ان؛ مل���دة 15 
اإىل حمطة  االن���ط���اق  ق��ب��ي��ل  ي���وًم���ا، 
الوكالة  وتتحمل  ال��دول��ي��ة.  الف�ساء 
الرو�سية،  الفدرالية  الطبية احليوية 
امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ع��ن ���س��ح��ة رواد 
ال���ف�������س���اء خ�����ال م�����دة ب��ق��ائ��ه��م��ا يف 
بيئة  يف  ب��اي��ك��ون��ور  يف  ال��ع��زل  منطقة 
ُمعقمة؛ لتجّنب االإ�سابة باأي اأمرا�س 
قد يتعر�س لها رائد الف�ساء وينقلها 

اإىل املحطة الدولية.
وتتكفل الوكالة بتعقيم كافة من�ساآتهم 
االأر�سية والف�سائية من اأي ميكروبات 
اأو جراثيم، تعقيما دقيقا ي�سمل كافة 
ي�ستخدمها  ال��ت��ي  واالأدوات  امل���راف���ق 
ال������رواد مب���ا يف ذل����ك م��ق��ر االإق���ام���ة، 
بينما  التدريب،  وم��واق��ع  واحل��اف��ات 
با�ستمرار  الوكالة  يف  اخل���رباء  ي��اأخ��ذ 
املرافق  خمتلف  م��ن  خمربية  عينات 
اأي  وج��ود  للتحقق من عدم  واالأدوات 
دون  للحيلولة  ميكروبات  اأو  جراثيم 
اإىل  ث���م  امل��رك��ب��ة وم����ن  اإىل  ان��ت��ق��ال��ه��ا 

اإ�سافة  ال��دول��ي��ة؛  الف�سائية  املحطة 
مركبة  م��ق�����س��ورة  تعقيم  عملية  اإىل 
اأ�س  اأم  “�سويوز  ال��رو���س��ي��ة  ال��ف�����س��اء 
اأن  بالذكر،  جدير  جتهيزات   .”15
رائد الف�ساء هزاع املن�سوري، �سيحمل 
الدولية،  ال��ف�����س��اء  حم��ط��ة  اإىل  م��ع��ه 
االإم��ارات، و�سورة للمغفور  َعلَم دولة 
اآل نهيان،  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له 
طّيب اهلل ث���راه، جتمعه م��ع وف��د من 
ن�سخة  اإىل  اإ�سافة  اأبولو،  ف�ساء  رواد 
الكتب  الكرمي، وعدد من  القراآن  من 
وم��ق��ت��ن��ي��ات م��رك��ز حم��م��د ب���ن را�سد 
“ق�ستي”  كتاب  اأهمها  ومن  للف�ساء 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم، والذي ا�ستهله �سموه 
االإمارات  برنامج  االإع��ان عن  بق�سة 

لرواد الف�ساء.
وخال املدة التي ت�سبق االنطاق اإىل 
حمطة الف�ساء الدولية، �سيتم جتهيز 
الف�ساء  ل��رائ��د  ال�سخ�سية  املتعلقات 
معه  �سيحملها  التي  املن�سوري،  ه��زاع 
وت�سم  الدولية،  الف�ساء  حمطة  اإىل 
التذكارات،  وب��ع�����س  ل��ل��ع��ائ��ل��ة  ����س���وراً 
�سيفرات  ب��ا���س��ت��خ��دام  وال�������س���ع���ارات، 
عليها؛  امل��رك��ز  ختم  و���س��ع  ث��م  معينة 
وذلك ا�ستعداًدا لو�سعها داخل مركبة 

..»15 اإم  “�سويوز 

•• اأبوظبي-الفجر:

ت���ن���ظ���م ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي  ����س���رك���ة  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
م�ساندة”   “ ال���ع���ام���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
ب�ساأن  ل��ل�����س��ك��ان  ت��ع��ري��ف��ي��ا  م��ع��ر���س��ا 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  م�����س��اري��ع 
مدينة  يف  العامة  وامل��راف��ق  القائمة 
حممد بن زاي��د وذل��ك يف مركز دملا 
�سبتمرب-  21-  15- بن  ما  م��ول 

املعر�س  ي�ستقبل  حيث  ؛   2019
�سباحا   11“ ال�����س��اع��ة  م��ن  ال����زوار 
لا�ستف�سار   “ م�������س���اًء   9 وح���ت���ى 

واال�ستعام عن امل�سروع. 
)توا�سل(  امل����ب����ادرة  ت��ت�����س��م��ن  ك��م��ا   
�سكان  اإىل  موجهة  تعريفية  حملة 
ن�سية  ر�سائل  اإر���س��ال  ت�سمل  املدينة 
الأه�������ايل م���دي���ن���ة حم���م���د ب����ن زاي����د 

مت�سمنة نبذة عن امل�سروع وجدواه، 
اإىل �سكان  والقيام بزيارات ميدانية 
والتوا�سل  زاي��د  ب��ن  حممد  مدينة 
امل�سروع  اأب��ع��اد  ل�سرح  هاتفيا  معهم 

واأه���داف���ه واأث�����ره يف حت�����س��ن جودة 
احلياة يف املدينة .

املبادرة   ه����ذه  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك������دت 
توا�سل(   ( تاأتي حتت عنوان  والتي 

البلدية  دور  ت���ع���زي���ز  اإىل  ت���ه���دف 
اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع من  يف م�������س���ارك���ة 
م�ساريعها  ع��ل��ى  اط��اع��ه��م  خ���ال 
وت�سريعاتها،  وامل�ستقبلية،  القائمة 

وبراجمها  تقدمها  التي  واخلدمات 
�ساأنها  م����ن  وال����ت����ي  امل�������س���ت���ح���دث���ة 
واملرافق  اخل���دم���ات  م�����س��ت��وى  رف���ع 
وحت�سن جودة احلياة ، حيث ت�سهد 

مدينة حممد بن زايد منوا �سكانياً 
وجهة  واأ�سبحت  كبريين  وجت��اري��اً 

مف�سلة لل�سكن واالأعمال.
ب��ل��دي��ة مدينة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

ال�سركاء  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي 
م�سروعا  ت��ن��ف��ذ  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ن 
والبنية  ال��ط��رق  ت�سييد  ي�ستهدف 
زايد  بن  حممد  مدينة  يف  التحتية 

و ب   3 ب  و   2 ب  م��ن��اط��ق: )ب،  يف 
.  )4

امل�سروع   اأع�����م�����ال  ن���ط���اق  وي�������س���م���ل 
يف  التحتية  والبنية  الطرق  ت�سييد 
بالقطاعات  زاي��د  بن  مدينة حممد 
اأم اإي 16و ز1 و ز2 و ز4 و الطرق 
الرئي�سة املو�سحة باملخطط املرفق، 
و  القائمة،  الطرق  اإزال���ة  ويت�سمن 
وتنفيذ  اخل���دم���ات،  خ��ط��وط  بع�س 
�سيارات  وم����واق����ف  ط�����رق  اأع����م����ال 
ومم����رات م�����س��اة و م��داخ��ل ال��ف��ل��ل و 
ال��ق��ائ��م��ة وزراع�����ة جتميلية  امل��ب��اين 
اإ�سافة  وخ��ط��وط خ��دم��ات ج��دي��دة، 
وت�سييد  وك��ه��رب��اء  مياه  اأع��م��ال  اإىل 
و  ف���رع���ي���ة  ك����ه����رب����اء  12حمطة 
جانب  اإىل  ك��ه��رب��ائ��ي��ت��ن،  وح��دت��ن 
مبدينة  خمتلفة  خ��دم��ات  تو�سيل 

حممد بن زايد.

حتت عنوان »توا�ضل« ومن خالل معر�س تعريفي

بلدية مدينة اأبوظبي تطلع �سكان مدينة حممد بن زايد على م�ساريعها التطويرية يف املدينة  

حمدان بن حممد يطمئن هاتفيا على متام ا�ضتعدادات رائدي الف�ضاء الإماراتيني املن�ضوري والنيادي

الرحلة التاريخية اإىل حمطة الف�ساء الدولية 
اأمل ي�سيء الطريق نحو نه�سة علمية عربية

»دبي لرعاية الن�ساء واالأطفال« تختتم حملتها لتوعية الفئات االأكرث عر�سة لالجتار بالب�سر

»ال�سحة« تخف�ض اأ�سعار 410 اأ�سناف دوائية مثيلة لعالج اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية
•• دبي -وام:

ووقاية  ال�سحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن  معايل  اأ���س��در 
اأ�سناف دوائية مثيلة   410 اأ�سعار  املجتمع قرارا وزاريا ب�ساأن تخفي�س 
م��ع توجهات  وذل��ك متا�سيا  ال��دم��وي��ة  واالأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���س  لعاج 
دعم  على  ال���وزارة  حر�س  و�سمن  اخلدمات  اأ�سعار  بتخفي�س  احلكومة 
�سعر خليجي دعما  اأقل  تناف�سية ومتوافقة مع  باأ�سعار  االأدوي��ة  وتوفري 

للمر�سى.
طيفا  التخفي�س  ي�سملها  التي  املثيلة  الدوائية  االأ�سناف  قائمة  وت�سم 
واالأوعية  بالقلب  املتعلقة  االأمرا�س  االأدوي��ة لعاج عدد من  وا�سعا من 
الدموية وارتفاع �سغط الدم وخف�س الدهون واأدوية الذبحة ال�سدرية 

وهي من االأمرا�س املزمنة ال�سائعة يف املنطقة وبن�سبة تخفي�س ترتاوح 
ما بن 2 اإىل 77 باملئة منها 183 �سنفا م�سنعا حمليا و 227 �سنفا 

م�سنعا اإقليميا وعامليا.
�سركات  م��ع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  ع��ق��دت   .. االإط����ار  ه��ذا  ويف 
االأمريي  ح�سن  اأم��ن  الدكتور  �سعادة  برئا�سة  اجتماعا  املعنية  االأدوي��ة 
وبح�سور  والرتاخي�س  العامة  ال�سحة  ل�سيا�سة  امل�ساعد  ال��وزارة  وكيل 
58 �سركة حملية وخليجية ودولية بهدف تن�سيق اجلهود امل�سرتكة بن 
معايري  ذات  دوائ��ي��ة  خدمات  وتوفري  املر�سى  لدعم  وال�سركات  ال���وزارة 
من  للحد  للمر�سى  اأو���س��ع  وخ��ي��ارات  تناف�سية  وب��اأ���س��ع��ار  عالية  وج���ودة 
ت�سرب االأدوي��ة املغ�سو�سة عرب �سيدليات االإنرتنت وغريها من امل�سادر 
ال��وزارة ال�سركات املعنية ر�سميا متهيدا الإتخاذ  غري املوثوقة. وخاطبت 

اخلطوات الازمة نحو تخفي�س االأ�سعار يف اإطار زمني حمدد للتطبيق 
يف 15 �سبتمرب اجلاري بهدف تفعيل ال�سراكة اال�سرتاتيجية بن الوزارة 
التن�سيق  اأ�س�س  واإيجاد  الدولة  يف  العاملة  اخلا�سة  الدوائية  وال�سركات 

امل�سبق لتطبيق وتنفيذ هذه املبادرة.
وتطبق وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع اأعلى املعايري واملمار�سات يف نظام 
موؤثرة  عوامل  لعدة  به  املعمول  الت�سعرية  نظام  يخ�سع  حيث  الت�سعري 
االأ�سواق  يف  املثيلة  باالأ�سعار  واال���س��رت���س��اد  ال��دوري��ة  املتابعة  على  تقوم 
املري�س يف  االعتبار م�سلحة  االأخذ يف  واالإقليمية مع  العاملية  الدوائية 
املقام االأول لتوفري ا�ستدامة يف االأ�سناف الدوائية وخ�سو�سا تلك املعنية 
الدولة  يف  العاملة  ال�سركات  اقت�ساديات  مراعاة  مع  املزمنة  باالأمرا�س 
ل�سمان ا�ستمرارية اأعمالها وعملياتها اللوج�ستية يف الدولة مبا ي�سهم 

يف حتقيق �سوق دوائي متوازن.
واأ����س���ادت ال����وزارة ب��ال��ت��ج��اوب االإي��ج��اب��ي وال�����س��ري��ع ل�سركات ال����دواء مع 
والتي  ال�سابقة  املراحل  يف  املبتكرة  االأدوي��ة  اأ�سعار  لتخفي�س  مبادراتها 
تنبع من ال�سراكة اال�سرتاتيجية بن الوزارة وال�سركات الدوائية العاملية 
واالإقليمية التي اختارت االإمارات مقرا اإقليميا لها لدول �سرق االأو�سط 

و�سمال اأفريقيا .
املنتجات  جميع  ت�سجيل  عند  �سارمة  ومعايري  ق��وان��ن  ال���وزارة  وتتبع 
الدوائية قبل طرحها يف اأ�سواق الدولة والتاأكد من اتباع �سركات االأدوية 
املواد  نف�س  على  حتتوي  املثيلة  االأدوي���ة  واأن  اجليد  الت�سنيع  ممار�سات 
اال�ستعماالت  نف�س  ولها  ال�سيدالين  وال�سكل  الرتكيز  بنف�س  الفعالة 

الطبية ومكافئة يف جودتها للمنتجات املبتكرة.
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•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

 توا�سل  م�ست�سفيات الظفرة التابعة 
ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  ل�سركة 
يف  عيادات    3 “  ت�سغيل  “ �سحة 
م���رك���ز ال���ظ���ف���رة ل���ط���ب االأ������س�����رة يف 
ال�سبت  اأي������ام  خ����ال  زاي�����د  م��دي��ن��ة 
للت�سهيل  وذل������ك  اأ����س���ب���وع  ك����ل  م����ن 
اخلدمات  ومتلقي  امل��راج��ع��ن  ع��ل��ى 
العاجية من �سكان منطقة الظفرة 

يف كافة املدن .
ت�سغيلها  يتم  التي  العيادات  وت�سمل 
عرب املركز عيادة طب االأ�سرة وعيادة 
االأطفال وعيادة االأ�سنان  والتي يتم 
العمل فيها على فرتتن تبداأ الفرتة 
�سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  من  االأوىل 
تبداأ  بينما  ظ��ه��را  ال���واح���دة  وح��ت��ى 
الفرتة الثانية من ال�ساعة اخلام�سة 
التا�سعة م�ساء  ال�ساعة  ع�سرا وحتى 

.
واأو�سح حمد خمي�س ذيبان املن�سوري 
التنفيذي مل�ست�سفيات الظفرة  املدير 
اأن ت�����س��غ��ي��ل  3 ع���ي���ادات خ���ال اأي���ام 
ال�سبت من كل اأ�سبوع ياأتي ا�ستجابة 

لطلبات االأهايل واملراجعن لتوفري 
خال  لهم  ملحة  عاجية  خ��دم��ات 
العطلة وذلك ليتمكن موظفي  اأي��ام 
ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة وال��ع��ام��ل��ن يف 
ال���ق���ط���اع���ن ال����ع����ام واخل�����ا������س من 
ال�سحية  ع��ل��ى اخل��دم��ات  احل�����س��ول 
وال��ع��اج��ي��ة ب�����س��ه��ول��ة وب���ع���ي���دا عن 
���س��غ��وط��ات ال��ع��م��ل خ���ال ب��اق��ي اأيام 

االأ�سبوع .
اختيار  اأن  امل���ن�������س���وري  واأ�������س������اف 
واالأطفال  االأ���س��رة  ط��ب  تخ�س�سات 
واالأ�سنان كونها من اأكرث التخ�س�سات 
اإقبال كبري من  التي ت�سهد عيادتها 
من  العديد  طالب  والتي  املراجعن 
اإليهم  ت��وف��ريه��ا  ب�����س��رورة  ال�����س��ك��ان 
اأوق���ات العمل م��وؤك��دا حر�س   خ��ال 

اإدارة م�ست�سفيات الظفرة دائماً على 
ال�سكان  ومقرتحات  ب���اآراء  االهتمام 
واملراجعن يف خمتلف مدن الظفرة 
اخلطط  و�سع  يف  منها  واال���س��ت��ف��ادة 
باخلدمات  ل���ارت���ق���اء  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
العمل  وجتويد  والعاجية،  الطبية 
الطبية  واملن�ساآت  القطاعات  يف كافة 

التابعة لها.

افتتاح  اأن  اإىل  امل��ن�����س��وري  واأ�����س����ار 
ال��ع��ي��ادات خ���ال اأي����ام ال�����س��ب��ت ياأتي 
ل���ت���وف���ري خمتلف  ���س��م��ن خم���ط���ط 
والعاجية  ال�����س��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 
لل�سكان يف خمتلف االأوق��ات ليتمكن 
احل�سول  م����ن  اخل����دم����ات  م��ت��ل��ق��ي 
عليها خال االأوق��ات املختلفة  التي 
ت��ن��ا���س��ب اأغ���ل���ب ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع يف 
الظفرة مو�سحا  كافة مدن منطقة 
قامت  الظفرة  م�ست�سفيات  اإدارة  اأن 
4 عيادات  ب��اف��ت��ت��اح   ���س��اب��ق  يف وق���ت 
مدينة  يف  ال�سكان  خل��دم��ة  م�سائية 
التي  التخ�س�سات  وت��وف��ري   ، ال�سلع 
اإل��ي��ه��ا ���س��ك��ان م��دي��ن��ة ال�سلع  ي��ح��ت��اج 
انتهاء  عقب  امل�سائية،  الفرتة  خال 
ال��������دوام ال�������س���ب���اح���ي، وت�������س���م هذه 
افتتاحها  مت  ال���ت���ي  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
الباطنية  امل�����س��ائ��ي��ة،  ال��ف��رتة  خ���ال 
االأ�سنان،  وعيادة  والن�ساء،  واالأطفال 
اإليها  التي يحتاج  التخ�س�سات  وهي 
اإقبااًل  وت�سهد  ال�سكان،  من  العديد 
ك��ب��رياً م��ن امل��راج��ع��ن، وي���ب���داأ عمل 
ال��ع��ي��ادات اجل��دي��دة م��ن 5-9 م�ساء 

خال اأيام العمل الر�سمية 

•• عجمان -وام:

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  وج���ه 
ع���ج���م���ان  ع�����ه�����د  ويل  ال����ن����ع����ي����م����ي 
اجلهات  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س 
ب�سرورة  االإم���������ارة  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
لتحقيق  املعتمدة  االلتزام باخلطط 
موؤ�سرات وم�ستهدفات روؤية عجمان 
اإط���ار حكومي  يف  وال��ع��م��ل   2021
بوعي  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ت��ج��اوز  متكامل 

وحر�س.
واأ�ساف �سموه “ اأننا نقف اليوم على 
نتائج  حل�سد  مهمة  مرحلة  اأع��ت��اب 
املا�سية  ال�سنوات  يف  اإجن����ازه  مت  م��ا 
وم�ساريع  وم�����ب�����ادرات  ج���ه���ود  م����ن 
تهدف اإىل تقدمي م�ستوى عايل من 
توقعات  يفوق  احلكومية  اخلدمات 

اجلمهور«.
جاء ذلك خال تراأ�س �سموه جل�سة 
املجل�س التنفيذي لاإمارة يف فندق 

عجمان �سراي .
وناق�ست اجلل�سة تقرير “اال�ستدامة 
املالية  دائ���رة  قدمته  املالية” ال��ذي 
االقت�سادي  ال���و����س���ع  وا���س��ت��ع��ر���س 
ل�����اإم�����ارة و���س��ي��اق��ه��ا امل������ايل خال 
ال�سنوات الثاث املا�سية .. مو�سحا 
النفقات  مقابل  الت�سغيلية  النفقات 
والنفقات  واالإي�����رادات  الراأ�سمالية 

احلقيقية مقارنة باملخطط.
�سمان  ه���دف  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 
اال�ستدامة املالية يف حكومة عجمان 
اال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  يف  امل��ع��ت��م��د 
والو�سع   2021 ع��ج��م��ان  ل���روؤي���ة 
ل����اإم����ارة وك��ي��ف��ي��ة حتقيق  احل�����ايل 

فعال  اإط��ار  تتطلب  التي  اال�ستدامة 
ومراقبتها  املالية  اال�ستدامة  الإدارة 

مقارنات  وا���س��ت��ع��ر���س  ف��ع��ال  ب�سكل 
ب���ن خ��م�����س م����دن عاملية  م��ع��ي��اري��ة 

الإمارة  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  لتحديد 
عجمان وفر�س التطوير .

الفجوات  املجل�س حتليل  ناق�س  كما 
حكومة  يف  ال��ت��ح�����س��ن  وم�����ب�����ادرات 

اجلهات  �سموه  وج��ه  حيث  عجمان 
يعزز  م��ايل  نظام  ت�سميم  ب�����س��رورة 
املالية  واالإدارة  التخطيط  عملية 
اأ�سا�س  ع���ل���ى  م��ب��ن��ي  احل���ك���وم���ة  يف 
اال�سرتاتيجي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ت��ك��ام��ل 
اال�ستدامة  لدعم  املايل  والتخطيط 

املالية واال�ستقرار االقت�سادي.
قريبا  نتطلع  اأن��ن��ا  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
تطورات  و  اإيجابية  نتائج  روؤي��ة  اإىل 
اأداء اجلهات احلكومية  يف موؤ�سرات 
اإدارة  يف  وفاعليتها  كفاءتها  تعك�س 
ت�سخريها  وكيفية  املالية  م��وارده��ا 

خلدمة اأهداف االإمارة.
م�ستجدات  امل��ج��ل�����س  وا���س��ت��ع��ر���س 
التوطن  م�������س���ت���ه���دف  وت������ط������ورات 
ال��ذي قدمته دائ��رة امل��وارد الب�سرية 

وموؤ�سرات اأداء اجلهات احلكومية.

النعيمي  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  ووج���ه 
اجلهات احلكومية كافة اإىل �سرورة 
لت�سريع  ج�������ادة  خ����ط����وات  ات����خ����اذ 
التوطن واإيجاد احللول للتحديات 
نوعية  م����ب����ادرات  ل��ت��ب��ن��ي  وال�����س��ع��ي 
باإ�سراك القطاع اخلا�س لت�ساهم يف 
للخريجن  وظيفية  فر�س  توفري 
وت��ف��ع��ي��ل خ��ط��ط االإح�����ال ع��ل��ى اأن 
يتم تاأهيل وتدريب الكوادر الوطنية 

ل�سغل الوظائف التخ�س�سية.
واأ�ساف �سموه اأن ملف التوطن يعد 
االإمارات  اأول��وي��ات حكومة  اأه��م  من 
ال��ت��ي ت��ب��ذل فيه ج��ه��ودا ك��ب��رية واأن 
ع��ج��م��ان تطوير  ع��ل��ي��ن��ا يف ح��ك��وم��ة 
خطط عمل ت�سمن ا�ستيعاب االأعداد 
عمل  فر�س  وتوفر  �سنويا  املتزايدة 

تلبي تطلعات االأجيال القادمة.

•• عجمان-وام:

اإكيهيكو  �سعادة   - احلاكم  دي��وان  يف   - عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
ناكاجيما �سفري اليابان الذي قدم لل�سام على �سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب �سموه بال�سفري الياباين .. متمنياً له طيب االإقامة والتوفيق والنجاح يف مهام عمله .. موؤكداً اأنه 
�سيجد من امل�سوؤولن كل تعاون يف اأداء مهامه .

وبحث �سموه و�سعادة ال�سفري خال اللقاء عاقات التعاون الثنائي القائمة بن البلدين و�سبل تطويرها 
وتوطيدها ملا فيه م�سلحة ال�سعبن ال�سديقن.

.. م�سيداً  املختلفة  املجاالت  البلدين يف  امل�سرتك بن  التعاون  اليابان على  �سفري  �سعادة  اأثنى  من جهته 
بالتطور احل�ساري الذي ت�سهده دولة االإمارات عامة وعجمان خا�سة يف امليادين كافة.

ح�سر اللقاء .. �سعادة عبداهلل اأمن ال�سرفاء امل�ست�سار يف ديوان احلاكم و�سعادة �سامل �سيف املطرو�سي نائب 
مدير الديوان و�سعادة يو�سف حممد النعيمي مدير عام الت�سريفات وال�سيافة وعدد من كبار امل�سوؤولن.

ويل عهد عجمان ي�ستقبل �سفري اليابان

عمار النعيمي : يوجه بت�سريع وترية العمل لتحقيق امل�ستهدفات اال�سرتاتيجية لروؤية عجمان 2021 

•• عجمان-وام:

عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
القن�سل  رابيا  رج��اء  �سعادة  ام�س  احلاكم  بديوان  عجمان 
العام اجلديدة جلمهورية فرن�سا التي قدمت لل�سام على 

�سموه مبنا�سبة ت�سلمها مهام من�سبها لدى الدولة .
ورحب �سمو ويل عهد عجمان خال اللقاء بالقن�سل العام 
عملها  مهام  يف  وال�سداد  التوفيق  لها  متمنيا   .. الفرن�سي 
ال�سديقن  البلدين  امل�سرتك بن  التعاون  اأوا�سر  وتعزيز 
على خمتلف امل�ستويات. وبحث �سموه خال اللقاء عاقات 

االأحاديث  وتبادل  القائمة بن اجلانبن  الثنائية  التعاون 
التي من �ساأنها اأن تعززها و�سبل توطيدها ملا فيه م�سلحة 

ال�سعبن.
ويل  بلقاء  �سعادتها  عن  الفرن�سي  العام  القن�سل  واأعربت 
الثنائية  العاقات  وعمق  مبكانة  م�سيدا   .. عجمان  عهد 
من  خا�سة  وعجمان  ع��ام��ة  االإم����ارات  دول���ة  ت�سهده  ومب��ا 
و�سعادة  اللقاء  ح�سر  ك��اف��ة.  امليادين  يف  ح�سارية  نه�سة 
�سامل �سيف املطرو�سي نائب مدير الديوان و�سعادة يو�سف 
وال�سيافة  الت�سريفات  اإدارة  ع��ام  مدير  النعيمي  حممد 

وعدد من كبار امل�سوؤولن وام/ط عارف اإ�سماعيل

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع يف 
الفريق حممد  �سعادة  ام�س  �سباح  باأبوظبي  ال��وزارة  مقر 
ال�سيخ ولد حممد االأم��ن قائد االأرك��ان العامة للجيو�س 

املوريتانية والوفد املرافق.
الدفاعي بن  التعاون  اللقاء بحث عاقات  وجرى خال 

البلدين ال�سقيقن و�سبل تعزيزها.
االأو���س��اع يف  م�ستجدات  النظر جت��اه  وج��ه��ات  ت��ب��ادال  كما 
املنطقة وبحثا عدداً من الق�سايا االإقليمية والدولية ذات 

االهتمام امل�سرتك.
امل�سوؤولن وال�سباط يف وزارة  اللقاء عدد من كبار  ح�سر 
العامة للجيو�س  االأرك���ان  لقائد  امل��راف��ق  وال��وف��د  ال��دف��اع، 

املوريتاين.

•• عجمان-وام:

تراأ�س ال�سيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة االرا�سي و التنظيم 
العقاري بعجمان اجتماع القيادة الدوري بالدائرة .

حتقيق  يف  التنظيمية  ال��وح��دات  و  االدارات  دور  عر�س  االجتماع  خ��ال  ومت 
ا�سرتاتيجية الدائرة ون�سب االجناز يف خطة العمل اال�سرتاتيجية 2021.

تقرير  على  االجتماع  خ��ال  النعيمي  حميد  ب��ن  العزيز  عبد  ال�سيخ  اطلع  و 
املوؤ�سرات الت�سغيلية للم�ساريع و املبادرات التي حتت�سنها الدائرة . و ا�ستعر�س 
التي  التطويرية  الفر�س  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  النعيمي  نا�سر  بن  عبدالعزيز 
�سيتم العمل عليها خال الفرتة القادمة من العام اجلاري ،مبا ي�سمن تطوير 
 . للدائرة  اال�سرتاتيجية  باالأهداف  املرتبطة  واملبادرات  واخلدمات  العمليات 
ويف ختام االجتماع اثنى رئي�س الدائرة على اداء املوظفن واكد �سعيه الدائم 
و  املحلية  باالإجنازات  احلافل  الدائرة  بتاريخ  م�سيدا  تناف�سية  نتائج  لتحقيق 
املزيد من االجنازات  العاملية ،ووجه ب�سرورة تكاتف اجلهود يف �سبيل حتقيق 
التي من �ساأنها تعزيز مكانه الدائرة و امل�ساهمة ب�سكل فعال يف تنميه و متكن 

كفاءة القطاع العقاري بعجمان.

عبدالعزيز النعيمي يرتاأ�ض اجتماع دائرة االرا�سي والتنظيم العقاري بعجمان

عمار النعيمي ي�ستقبل القن�سل الفرن�سي

وكيل وزارة الدفاع ي�ستقبل قائد االأركان العامة للجيو�ض املوريتاين

للت�ضهيل على املراجعني

 م�ست�سفيات الظفرة توا�سل  ت�سغيل 3 عيادات  يف مركز االأ�سرة  اأيام ال�سبت

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/6311 عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- ا�سلوب التميز الأعمال تنفيذ املاعب وال�ساالت الريا�سي  
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / عبداحلميد حمدى عبداحلميد احمد  
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)25850 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورقم 
االأربعاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB195720090AE(ال�سكوى
املوافق 2019/9/18 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/7468 عمايل جزئي             

 اىل املدعي عليه /1- توب �ستار لتنظيف املباين واخلدمات الفنية - �س ذ م م
اأقام  قد   - عبداجلليل  ب��ال  املدعي/حممد  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول 
 17900( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وامل�����س��اري��ف ورقم  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )2000 دره����م(  وت���ذك���رة  دره����م( 
االحد  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB196487173AE(ال�سكوى
املوافق 2019/10/6 ال�ساعة 10.00 �س بالقاعة Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/95 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �سدهما/1- اأجاى �سينغ �سوهان 2-ريكها اجاي �سينغ جوهان  جمهويل 
دبي  ق���ررت حمكمة  اأي���ه  اإن.  بنك  �سيتي  التنفيذ/  ال��ط��ال��ب  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
االبتدائية بتاريخ 2019/8/25 اعانكم ل�سداد قيمة املطالبة يف حدود مبلغ الرهن 
لكل عقار ح�سب قيمة عقد الرهن خال خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف 
امل��ادة 295  املزايدة وفقا لن�س  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع  واإال  اأع��اه  التنفيذ 
من قانون االإج��راءات املدنية ، عبارة عن �سقق �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة 
 - رقم االر�س : 845 - ا�سم املبنى : مزايا بزن�س افينيوا بي بي 2 - ارقام الوحدات :

)2908 + 2907 + 2906 + 2905 + 2904 + 2903 + 2902 + 2901(
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

اإخطار عديل رقم 2019/442 
املخطر / عبداهلل علي �سامل عبود احلفيتي - اإماراتي اجلن�سية وميثله بالوكالة / املحامي د. عبدالعزيز 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

مدير  النعيمي  جمول  حميد  الدكتور  االأ�ستاذ  �سعادة  ا�ستقبل 
الزبيدي،  را���س��ي  الدكتور  االأ���س��ت��اذ  بح�سور  ال�سارقة،  جامعة 
طالبا   17، امل��ه��ن��ي  وال��ت��ط��وي��ر  امل�ستمر  التعليم  م��رك��ز  م��دي��ر 
وط��ال��ب��ة م���ن ج��ام��ع��ة ���س��ي��ان ال���دول���ي���ة يف ج��م��ه��وري��ة ال�سن 
يف  املهني  ال��دب��ل��وم  م��ن  الثانية  للن�سخة  واملنت�سبن  ال�سعبية، 
تعليم اللغة العربية والثقافة االإ�سامية وتاريخ االإ�سام، حيث 
رحب املدير بالطلبة ال�سينين، واأعرب عن �سعادته بوجودهم 
من  الثانية  الن�سخة  اإط���اق  يف  و�سعادته  ال�سارقة،  جامعة  يف 

حيث  من  ال�سارقة  جامعة  عن  نبذة  �سعادته  ق��دم  ثم  الدبلوم، 
عدد الكليات واملعاهد واملراكز وفروع اجلامعة وما تطرحه من 
الثقايف  والتنوع  الطلبة  عدد  بجانب  ومهنية،  اأكادميية  برامج 
خال  واأك���د  ال�سارقة،  جامعة  جمتمع  ب��ه  يتميز  التي  الكبري 
لقائه بالطلبة اأن اجلامعة �ستعمل على دمج الطلبة ال�سينين 
بطلبة اجلامعة �سواء داخل ال�سكن اجلامعي اأو خال الدرا�سة، 
ملا له من فائدة يف تعلم اللغة العربية، واأكد للطلبة اأن مرافق 
الدعم  ومكاتب  اأكادميي  ودعم  وخدمات  مكتبات  من  اجلامعة 
يف  درا�ستهم  خال  لهم  متوفرة  �ستكون  العمادتن  يف  النف�سي 
الدبلوم  اإمت���ام  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق  لهم  متنى  ث��م  اجل��ام��ع��ة، 

واال�ستفادة الق�سوى من حمتوياته.
م��ن جانبه، ق��دم االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور را���س��ي ال��زب��ي��دي، نبذة عن 
الف�سل  اأك��ادمي��ي يبداأ بداية  مل��دة ع��ام  اأن��ه  ق��ال  ال��ذي  الدبلوم، 
الدرا�سي احلايل وينتهي نهاية الف�سل القادم، و�ستكون الدرا�سة 
ق�ساء يوما  بجانب  يوميا،  �ساعات   5 مبعدل  ا�سبوعيا،  اأيام   4
على  يعتمد  الدبلوم  اأن  واأ�ساف  اجلامعة،  مكتبات  يف  اأ�سبوعيا 
تدريبات �سفية وال �سفية وور���س عمل، كما �سريكز الربنامج 
الربنامج  االأكرب من  وي�سمل اجلانب  االإ�سامية  الثقافة  على 
واملحادثة  والنحو  ال�سرف  مثل  العربية  اللغة  موا�سيع  على 

واالأدب من خال اجلانب التطبيقي لهذه العنا�سر.

•• دبي-وام: 

امل��ج��ت��م��ع يف  ت��ن��م��ي��ة  “هيئة  اأط��ل��ق��ت 
االجتماعي  امل�����س��ح  م�������س���روع  دبي” 
بال�سراكة  دب���ي،  اإم�����ارة  يف  ال�����س��اد���س 
والذي  لاإح�ساء”،  دبي  “مركز  مع 
���س��ت��ب��داأ م��رح��ل��ت��ه امل��ي��دان��ي��ة يف 21 
تعزيز  ب����ه����دف  اجل��������اري  ���س��ب��ت��م��رب 
والربامج  واال�سرتاتيجيات  املبادرات 
حتقيق  اإىل  ال���رام���ي���ة  وال�����س��ي��ا���س��ات 
متطلبات واحتياجات االأ�سر واالأفراد 

يف املجتمع.
وق����ال ���س��ع��ادة اأح���م���د ج��ل��ف��ار، مدير 
ع����ام ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف دبي 
اإط�����اق  ع���ل���ى  ال��ه��ي��ئ��ة حت���ر����س  اإن 
ب��ان��ت��ظ��ام لقيا�س  امل�����س��ح االج��ت��م��اع��ي 
اإم����ارة  يف  االج��ت��م��اع��ي  ال��ق��ط��اع  اأداء 
والظواهر  ال��ق�����س��اي��ا  ور����س���د  دب����ي 
البيانات  وحت���ل���ي���ل  االج���ت���م���اع���ي���ة 
وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ي��ت��م ج��م��ع��ه��ا عن 
امل���ج���ت���م���ع وال�����ت�����ع�����ّرف على  اأف����������راد 
لتطوير  ومتطلباتهم  احتياجاتهم 
ال���ربام���ج واخل���دم���ات ال��رام��ي��ة اإىل 
اإىل  و���س��واًل  االحتياجات  تلك  تلبية 
من��وذج جمتمعي ري��ادي يدفع عجلة 
التنمية امل�ستدامة. واأ�ساف “ نتطلع 

من خال هذا امل�سح – والذي يجرى 
بانتظام كل عامن – اإىل بناء قاعدة 
يف  االجتماعية  املوؤ�سرات  عن  بيانات 
التخطيط  عملية  يف  ت�سهم  االإم���ارة 
وتطوير  اإع���������داد  ويف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
لارتقاء  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
ب����اخل����دم����ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة واخل������روج 
بحلول حتقق �سعادة املجتمع وت�سمن 
املجتمعي  ال��رخ��اء  م�ستويات  اأف�سل 
الأف���������راده. و���س��ن��ع��م��ل ب���ال���ت���ع���اون مع 
“مركز دبي لاإح�ساء” على ت�سخري 
كل االإمكانات والقدرات وفرق العمل 
جل���م���ع ال���ب���ي���ان���ات وامل���ع���ل���وم���ات عن 
واملقيمة يف  املواطنة  واالأف��راد  االأ�سر 

الق�سايا  ال�سوء على  االإم��ارة الإلقاء 
من  واال���س��ت��ف��ادة  ال��ه��ام��ة  املجتمعية 
املخرجات يف بناء منظومة اجتماعية 
اإم��ارة دبي يف  رائ��دة لتعزيز تناف�سية 
�ستى املجاالت لتحقيق الغاية االأ�سمى 

وهي �سعادة النا�س ور�ساهم«.
من جهته، قال �سعادة عارف املهريي 
املدير التنفيذي ملركز دبي لاإح�ساء 
امل�ساريع  ���س��م��ن  ي����اأت����ي  امل�������س���ح  اإن 
االإح�������س���ائ���ي���ة ال�����دوري�����ة ال���داع���م���ة 
لعمليات التخطيط و�سناعة القرار، 
وهو امل�سروع االإح�سائي االأهم الدائم 
لقطاع تنمية املجتمع، م�سيداً بالتزام 
الهيئة بتنفيذ امل�سح ب�سكل دوري حيث 
ال�ساد�س  امل�سح املعلن عنه �سيكون  اإن 
ي���وف���ر للهيئة  ن���وع���ه، ذل����ك م���ا  م���ن 
بيانات مت�سل�سله ومتكاملة متكن من 
االأداء  اأمناط  على  والوقوف  املقارنة 
وم�����س��ت��وي��ات ال��ت��ح�����س��ن وق��ي��ا���س اأثر 
لتنمية  الهادفة  ال�سيا�سات والربامج 
التحديات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  امل��ج��ت��م��ع 
واجلوانب التي تتطلب تدخًا خال 

املرحلة املقبلة.
واعترب املهريي اأن ال�سراكة مع هيئة 
تنمية املجتمع تعترب منوذجية تت�سم 
والتطور  واال���س��ت��م��راري��ة  ب��ال��ت��ك��ام��ل 

امل�ستمر ومييزها العمل بروح الفريق 
الواحد يف امل�ساريع امل�سرتكة، لي�سبح 
اليوم  دب��ي  الإم���ارة  االجتماعي  امل�سح 
النموذجية  امل�سرتكة  امل�ساريع  اأح��د 
والتي لها مردود ا�سرتاتيجي ق�سري 

ومتو�سط وبعيد املدى.
امل�سح  اأن  وبينت هيئة تنمية املجتمع 
االأداء  م��وؤ���س��رات  ق��ي��ا���س  اإىل  ي��ه��دف 
اإمارة  التنمية االجتماعية يف  لقطاع 
دبي، والتعّرف على الواقع االجتماعي 
يف االإم������������ارة ب�������س���ك���ل ع������ام ورب���ط���ه 
الدميوغرافية  امل���ت���غ���ريات  ب��ب��ع�����س 

واالجتماعية واالقت�سادية.
قاعدة  بناء  امل�سح  خ��ال  من  و�سيتم 

يف  االجتماعية  احلالة  ح��ول  بيانات 
املعي�سية  االأو����س���اع  ودرا���س��ة  االإم����ارة 
من  ف����رد  و500  اأ����س���رة   4000 ل���� 
جتمعات العّمال مبناطق خمتلفة يف 

االإمارة.
و���س��ي��ج��ري امل�����س��ح ف��ري��ق ع��م��ل ي�سم 
باحثن  على  موزعن  م�ساركا   74
ومدققن  م���ي���دان���ي���ن  وم�������س���رف���ن 
عملية  �ست�ستغرق  ح��ي��ث  واإداري�������ن 
و�سهرين  ���س��ه��ور   3 ال��ب��ي��ان��ات  ج��م��ع 
العديد  و�سي�سمل  لتحليلها،  اآخرين 
م����ن امل����وؤ�����س����رات احل���ي���وي���ة اأب����رزه����ا 
احل�سول على بيانات مف�سلة لقيا�س 
التنمية  ل��ق��ط��اع  االأداء  م���وؤ����س���رات 
االجتماعية يف اإمارة دبي ، والتعرف 
االإم���ارة  يف  االجتماعي  ال��واق��ع  على 
املتغريات  ببع�س  وربطه  ع��ام  ب�سكل 
ال����دمي����وغ����راف����ي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 
اإر�ساء  اإىل  باالإ�سافة   ، واالقت�سادية 
الو�سع  ح���ول  املعلوماتية  ال��ق��واع��د 
تطوير  يف  ال�ستخدامها  االجتماعي 
ال�سيا�سات  و�سياغة  اال�سرتاتيجيات 
وللتعرف على متطلبات واحتياجات 
اآثار  وتقييم  ور�سدها  املجتمع  واآراء 
بها.  املت�سلة  وال���ربام���ج  ال�سيا�سات 
ب��ي��ان��ات ح���ول الواقع  وب���ن���اء ق���اع���دة 

كمية  ب��ي��ان��ات  تت�سمن  االج��ت��م��اع��ي، 
بالواقع  ع���اق���ة  ذات  ع���ام���ة  واآراء 
وت�سمل  االإم���������ارة.  يف  االج���ت���م���اع���ي 
امل���وؤ����س���رات ال��ت��ع��رف ع��ل��ى االأو����س���اع 
عام  ب�سكل  االإم�����ارة  الأ���س��ر  املعي�سية 
بجن�سياتها واأنواعها املختلفة وقيا�س 
موؤ�سرات اأداء خطة دبي اال�سرتاتيجية 
اأداء  وم��وؤ���س��رات  االجتماعي  للقطاع 
امل�سوح  وتعترب  املجتمع.  تنمية  هيئة 
للوقوف  فّعالة  طريقة  االجتماعية 
ومواقفهم  وقيمهم  النا�س  اآراء  على 
ب��خ�����س��و���س ال���ق�������س���اي���ا وال���ظ���واه���ر 
يف  ال�سائدة  االجتماعية  والعاقات 

احتياجاتهم  ملعرفة  وكذلك  املجتمع 
امل�ستقبلية  وتطلعاتهم  االجتماعية 

واملتعلقة بالقطاع االجتماعي.
امل�سح  ت��ن��ف��ي��ذ  ،ن  ب���ال���ذك���ر،  ج���دي���ر 
االجتماعي يتم ب�سفة دوري��ة بهدف 
املجتمع  اح���ت���ي���اج���ات  اإىل  ال���ت���ع���رف 
وقيا�س  االج���ت���م���اع���ي���ة  وال���ق�������س���اي���ا 
االجتماعي  للقطاع  االأداء  موؤ�سرات 
ال�سابقة  النتائج  واأ���س��ارت  وللهيئة. 
 2017 للم�سح االجتماعي لاأعوام 
املواطنن،  % من   98 اأن  و2018 
و%95 من غري املواطنن متفقون 
للعي�س.  املف�سل  امل��ك��ان  دب��ي  اأن  على 

املعلومات  توفري  اإىل  الهيئة  وت�سعى 
لتطوير  وامل������وث������وق������ة  ال����دق����ي����ق����ة 
ال���ق���ط���اع االج���ت���م���اع���ي يف دب�����ي من 
االجتماعية  ال��ب��ح��وث  اإج����راء  خ��ال 
امل�ستمر  والر�سد  والثانوية  االأول��ي��ة 
والظواهر  وال��ق�����س��اي��ا  ل��ل��م��ت��غ��ريات 
هذا  خمرجات  وتعك�س  االجتماعية. 
ببيئة  ت��ت��م��ت��ع  دب���ي  اإم�����ارة  اأن  امل�����س��ح 
جمتمعية رائدة جتعلها من االأف�سل 
عام  ب�سكل  امل�سح  وي�سهم  ال��ع��امل  يف 
واإجراءات  العمل  اأولويات  يف حتديد 
ل�سمان حتقيق  ال��ازم��ة  امل��راج��ع��ات 

اأف�سل املخرجات لربامج التنمية.

جامعة ال�سارقة تطلق الن�سخة الثانية من الدبلوم املهني يف تعليم اللغة العربية والثقافة االإ�سالمية للطلبة ال�سينيني

اإطالق امل�سح االجتماعي ال�ساد�ض يف اإمارة دبي

•• دبي-الفجر:

العام  ال��ق��ائ��د  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  بتوجيهات   
اإبراهيم  ال���ل���واء خ��ب��ري خ��ل��ي��ل  دب�����ي، وم��ت��اب��ع��ة  ل�����س��رط��ة 
اجلنائي،  البحث  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  املن�سوري 
زار العقيد را�سد حممد �سالح ال�سحي، مدير مركز �سرطة 
 our own« ح��ادث حافلة مدر�سة  امل�سابن يف  بردبي، 
school« الثانوية، يف م�ست�سفى را�سد بدبي، لاطمئنان 
العاجل.  ال�����س��ف��اء  ل��ه��م  متمنيا  ال�����س��ح��ي��ة،  ح��ال��ت��ه��م  ع��ل��ى 
امل�ست�سفى  اإن كافة الطلبة غادروا  واأو�سح العقيد ال�سحي 
تبلغ  واح��دة  طالبة  با�ستثناء  التام،  لل�سفاء  متاثلهم  بعد 
اللذان  ال�سهريج  و�سائق  وامل�سرفة  عاما،   11 العمر  من 
ال�سحي  و�سعهم  اأن  اإىل  م�سريا  امل�ست�سفى،  يف  م��ازال��وا 
والتقى  امل��در���س��ة  ب��زي��ارة  ال�سحي  العقيد  ق���ام  ك��م��ا  ج��ي��د. 
مبادرة  ح��ول  ن��ب��ذة  لهم  مقدما  االإداري�����ة  والهيئة  امل��دي��ر 

املجتمعية  ال�سراكة  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  املدار�س  اأمن 
بناء  يف  وامل�ساهمة  التعليمية،  واملوؤ�س�سات  ال�سرطة  ب��ن 
واإط��اق برامج توعوية  ومرورياً،  اأمنياً  واٍع ومثقف  جيل 
بالتن�سيق مع القطاعات التعليمية، وغريها من االأهداف 
امل��در���س��ة عددا  االأخ����رى، كما وج��ه ل�سائقي احل��اف��ات يف 
م��ن الن�سائح واالإر����س���ادات امل��روري��ة ح��ول ات��ب��اع اإج���راءات 
الذين  الطلبة  العقيد  التقى  زيارته،  ختام  ويف  ال�سامة، 
تعر�سوا للحادث يف ف�سولهم مهنئا اإياهم على �سامتهم 
اأن احلادث املروري وقع على  وا�ستئنافهم للدرا�سة. يذكر 
تابعة  مدر�سية  حافلة  بن  التجاري  اخلليج  معرب  ج�سر 
 Our Own« االإجنليزية  الثانوية  مدر�ستنا  ملدر�سة 
English« الثانوية – فرع الورقاء – ومركبة �سهريج 
وم�سرَفتن  15 طالب  اإ�سابة  عنه  نتج  ما  “تنكر”،  مياه 
باإ�سابات ب�سيطة، واإ�سابة م�سرفة ثالثة و�سائق ال�سهريج 

باإ�سابة متو�سطة، ومت نقلهم اإىل م�ست�سفى را�سد.

•• اأبوظبي -وام:

“ القلب  اأب��وظ��ب��ي ل��اأط��ف��ال  “ م��ك��ت��ب��ة  ت��ع��د 
التاريخي  املعلم   - الثقايف  للمجمع  الناب�س 
للتعلم واال�ستك�ساف  العريق - وجهة معرفية 
لاأجيال  واالجتماعي  الثقايف  الوعي  وتنمية 
واملعرفة  املتعة  بن  يجمع  حميط  يف  النا�سئة 
“ روؤية  اأبوظبي لاأطفال  “ مكتبة  . وتعك�س 
الدولة والتزامها بدعم امل�سهد الثقايف املحلي 
املكانة  ت��ع��زي��ز  يف  ق���دم���ا  وامل�����س��ي  وال����رتاث����ي 
الثقافية للعا�سمة االإماراتية باعتبارها مركزا 
الثقافية والفنية يف  املعامل والفعاليات  الأرقى 

املنطقة والعامل.
5250 مرتاً  م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  امل��ك��ت��ب��ة  ومت��ت��د 
اجتماعية  م�ساحات  ع��دة  اإىل  تنق�سم  م��رب��ع��اً 
ت��ع��د مبثابة  اإذ  ت��ن��ا���س��ب االأط���ف���ال وال��ع��ائ��ات 
فنية  وور���س  برامج  ب��ارزة عرب  تعليمية  منارة 
حتفز م�سرية االإبداع ومهارات التعلم احليوية 
الفنية  م��ه��ارات��ه��م  ال�����س��غ��ار و���س��ق��ل  الإل���ه���ام 
وتنميتها و�سط اأجواء ترفيهية مميزة وكذلك 
اخلا�سة  م�����س��اري��ع��ه��م  ت�سميم  م��ن  متكينهم 
بن  متتد  ال��ت��ي  العميقة  ال��رواب��ط  واكت�ساف 

الفن واالأدب.
وت��ع��م��ل امل��ك��ت��ب��ة ع��ل��ى ت��وف��ري م�����س��ادر املعرفة 
ال��و���س��ائ��ل وال��ت��ق��ن��ي��ات ح��ي��ث تتميز  ب���اأح���دث 
الثقايف  املعلم  الثقايف  املجمع  و�سط  مبوقعها 
العا�سمة  بو�سط  احل�سن  منطقة  يف  االأب����رز 

اأبوظبي.
الثقافة  دائ��رة  �سيف غبا�س وكيل  �سعادة  وقال 
وال�سياحة - اأبوظبي اإن افتتاح مكتبة اأبوظبي 

لاأطفال وامل�سرح يف املجمع الثقايف من �ساأنه 
يف  الثقافية  ال�ساحة  على  مهما  دورا  يلعب  اأن 
اإمارة اأبوظبي حيث يركز امل�سرح على املحتوى 
ي�ساهده  اأن  يرغب  وم��ا  واالإقليمي  االإم��ارات��ي 
�سكان وزوار اأبوظبي كما يلعب دورا يف تاأ�سي�س 

املواهب االإماراتية .
 “ لاأطفال  اأبوظبي  “ مكتبة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
تعد االأكرب من نوعها اإذ تلعب دورا حموريا يف 
بناء اقت�ساد قائم على املعرفة يعزز من مكانة 
الثقافة  خارطة  على  اأبوظبي  واإم���ارة  ال��دول��ة 

والفنون يف ال�سرق االأو�سط.
طوابق  ث��اث��ة  م��ن  تتكون  املكتبة  اأن  واأ���س��اف 
رفوفها  ب��ن  ت�سم  االأط���ف���ال  م��ئ��ات  ت�ستوعب 
الكتب  األ��ف كتاب متنوع مابن   20 اأك��رث من 
امل��ط��ب��وع��ة واالإل���ك���رتون���ي���ة مب���ا يف ذل����ك من 
ال�سرية  وك��ت��ب  امل�����س��ورة  والق�س�س  ال��رواي��ات 

الذاتية .
يف  مهما  دورا  تلعب  املكتبة  اأن  غ��ب��ا���س  واأك����د 
طوال  ل��اأج��ي��ال  الثقافية  احل�سيلة  تاأ�سي�س 
واأن�سطة  ث��ق��اف��ي��ة  ب���رام���ج  خ����ال  م���ن  ال���ع���ام 
متنوعة تغر�س حب القراءة والثقافة يف قلوب 
ال�سغار وال�سباب .. م�سريا اإىل اأن املكتبة تعمل 
االأدوات  ب��اأح��دث  املعرفة  م�سادر  ت��وف��ري  على 
حتبب  التي  املميزة  التكنولوجية  والتقنيات 
مرة  عليها  وال����رتدد  املكتبة  ل��زي��ارة  االأط��ف��ال 
اأ�سحاب  م��ن  ف��ي��ه��ا  ال��ع��ام��ل��ن  اأن  ك��م��ا  اأخ����رى 
اخلربة وتدربوا على اأيدي متخ�س�سن يف هذا 

املجال .
من ناحيتها قالت مي�سيل هاكول مديرة مكتبة 
اأبوظبي لاأطفال يف املجمع الثقايف اإن املكتبة 

الطبيعي  ب��احل��ج��م  ك��ت��اب  �سكل  ع��ل��ى  �سممت 
ي��ت��م��ي��ز مب�������س���اح���ات ���س��ا���س��ع��ة جت�������س���دت فيها 
واملناظر  للمكتبة  الرقمي  واملحتوى  الطباعة 

الطبيعية املختلفة لدولة االإمارات .
واأ�سافت اأن املكتبة مكان فريد من نوعه ي�سجع 
والتخيل  والكتابة  القراءة  تعلم  على  االأطفال 
العملية  والتجارب  اللعب  واالإب��داع من خال 
للمكتبة  االفتتاحي  املعر�س  اأن  اإىل  .. م�سرية 
الكتب  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  على  ال�سوء  ي�سلط 
القراءة  تعلم  يف  املج�سمة  وال��ك��ت��ب  املتحركة 

والكتابة .
اال���س��ت��ع��ان��ة مبجموعة من  اأن���ه مت  واأو���س��ح��ت 
االأطفال والطلبة الإبداء ماحظاتهم واآرائهم 
حول ما يريدونه يف املكتبة وما هي اأحامهم 
لهم  بالن�سبة  والق�سة  ال��ق��راءة  ه��ي  وم��ا  لها 
وا�ستمعنا للعديد من االأجوبة املختلفة ف�سمعنا 
اأطفاال يقولون اأن الكتاب هو �سديقهم ومنهم 
من قال اإنهم يريدوا القراءة يف الهواء الطلق 
للقراءة  منعزال  مكانا  يريد  االآخ���ر  والبع�س 
اآرائهم حول ما يريدون قراأته من  اأب��دوا  كما 
باحليوية  مليئة  م�����س��ورة  ر���س��وم��ا  ت�سم  كتب 

واأ�سبحت هذه املاحظات جزءا من املكتبة.
املوؤلفن  ق�س�س  حتويل  مت  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ارت 
تعليمية  مل�ساحات  االإم����ارات  م��ن  وال��ر���س��ام��ن 
وتفاعلية ثاثية االأبعاد الإثارة خيال االأطفال 

داخل املعر�س .
وذكرت اأن املكتبة تنق�سم اإىل ثاثة طوابق كل 
كل  بح�سب  يختلف  ل��ل��ق��راءة  خم�س�س  ط��اب��ق 
فئة العمرية من عمر 4 �سهور حتى 14 عاما 
املناظر  من  م�ستوحى  خا�س  مبفهوم  ويتميز 

الطبيعية املتنوعة يف االإمارات .. الفتة اإىل اأن 
املكتبة �سممت بعوامل جتذب الطفل كالكثبان 
اأثناء  الرملية التي ميكن لهم اجللو�س عليها 
القراءة والواحة التي تخرتقها االأفاج حيث 
تتدفق املياه و�سط الكتب فعلى �سبيل املثال اإذا 
ال�ساعة  ال�سحراوية  للمنطقة  الطفل  ذه��ب 
يرى  اأن  الفر�سة  ل��ه  �ست�سنح  م�����س��اًء  الثامنة 
النجوم و ي�ستمع اإىل ق�سة ما قبل النوم وكلها 
الطبيعة  اكت�ساف  على  الطفل  ت�سجع  اأف��ك��ار 
اأكرث و حب البيئة وتعزز �سغف القراءة فيهم .

املكتبة تقدم العديد من الربامج  اأن  واأ�سافت 
ملختلف االأعمار باالإ�سافة اإىل برامج خم�س�سة 
للعائات وور�س عمل تفاعلية كما تقدم عددا 
ومقدمي  لاأطفال  اال�ستك�ساف  اأن�سطة  م��ن 
االفرتا�سي  ال����واق����ع  غ���رف���ة  م��ث��ل  ال���رع���اي���ة 
واال�ستديو وغرف الور�س والن�ساطات وبرامج 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم����االت  يف  م��ت��ن��وع��ة 
والهند�سة والفنون والريا�سيات واالأدب والفن 
املكتبة  جعل  يف  ت�سهم  واملو�سيقى  وال�سينما 
مركزا ثقافيا ناب�سا باحلياة وم�سدراً للمتعة 

واال�ستك�ساف وامل�ساركة واالإبداع .
وق���ال���ت م��ي�����س��ي��ل ه���اك���ول اإن امل��ك��ت��ب��ة ت��ت�����س��ع ل� 
75،000 كتاب ويتوفر حاليا فيها اأكرث من 
باللغات العربية واالإجنليزية  35،000 كتاب 
وال��ف��رن�����س��ي��ة وال��ع��دي��د م���ن ال��ل��غ��ات االأخ����رى 
الكتب  من  املزيد  ا�ستقبال  املكتبة  و�ستوا�سل 
واملو�سوعات .. الفتة اإىل اأن املكتبة ت�سم طيفاً 
الكتب  الكتب مبا يف ذلك  ومتنوعاً من  وا�سعاً 
الروائية والواقعية والروايات امل�سورة وال�سري 

الذاتية والكتب ال�سوتية.

�سرطة دبي تعود امل�سابني يف م�ست�سفى را�سد

مكتبة اأبوظبي لالأطفال .. وجهة لالإبداع واملعرفة واإثراء عقول االأجيال

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1/2689(

علي  حممد  ال�سيد/  ميثله   ، املو�سى  احمد  عبداهلل  ال�سيد/  ميثلها   - للعقارات  ارانكو  موؤ�س�سة   : املنذر 
يون�س حممد ، �سومايل اجلن�سية ، مبوجب توكيل خا�س م�سدق حتت رقم )2017/1/283328( العنوان 

: دبي- االإمارات العربية املتحدة  ت : 0553370109  
املنذر اليه : ال�سادة / ا�سي�ست خلدمات ال�سركات وال�سيد / كان�سان موكي�س ، هندي اجلن�سية - وعنوانها : 

املركز التجاري االأول بناية املو�سى 1 ، مكتب رقم 1210 - االإمارات العربية املتحدة - ت : 0556770022
يخطر املنذر املنذر اليه �سداد مبلغ )71000( درهم واملرت�سد بذمته من القيمة االيجارية حتى تاريخ 
2019/12/31 وما ي�ستجد من ايجار باالإ�سافة اىل فواتري املاء والكهرباء واالإت�ساالت وال�سرائب وذلك 
خال موعد اق�ساه 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا االإن��ذار العديل ، واإال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة 
االأداء واملطالبة باخاء  الق�سائية وا�ست�سدار امر  اقامة الدعوى  القانونية �سده مبا فيها  االإج��راءات 
العقار طبقا لن�س املادة )1/25( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد نتهيا من تلقاء نف�سه ، مع 

حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/3501  تنفيذ عمايل 
االقامة  حمل  جمهول  كومار   كومار  �ساجنيت  اميت  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ريتيل  الن��دم��ارك  �سركة  م��ن  )ف��رع  ريتيل  ماك�س  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
لا�ستثمار - ذ م م( وميثله / حبيب حممد �سريف عبداهلل املا - قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
باال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )574847( وق��دره 
�ستبا�سر  املحكمة  املحكمة. وعليه فان  ر�سوم خلزينة  اىل مبلغ 5949 درهم 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

  اعالن للح�شور اأمام مدير اإدارة الدعوى 
  يف االإ�شتئناف رقم )2019/1182( مدين ن�شرا 

بناء علي طلب مكتب اإدارة الدعوى يف حمكمة ال�سارقة االإحتادية االإ�ستئنافية 
اىل امل�ستاأنف �سده / جمدى عمر خليل و�ساح - فل�سطيني اجلن�سية 

اقام امل�ستاأنف / بنك م�سر )فرع ال�سارقة( 
االإ�ستئناف رقم )2019/1182( مدين 

االحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مدير  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
اال�ستئنافية يوم االأربعاء املوافق 2019/9/18 �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وتقدمي مذكرة جوابية على االإ�ستئناف مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر 

يف االإ�ستئناف املذكور رقمه اأعاه بو�سفك م�ستاأنف �سده. 
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1897 ل�شنة 2019 
اىل املحكوم عليه / حممد ها�سم عي�سى ها�سم العزيزي 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما  
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )128776( درهم ، باالإ�سافة للفائدة القانونية بواقع 5% من 

تاريخ املطالبة يف 2017/4/2 وحتى ال�سداد التام. 
ل�سالح املحكوم له/ بنك االإحتاد الوطني 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاه، لذا 
حال  ويف  للن�سر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خال  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�سية  النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

فقد املدعو / حممد ح�سن 
حممد ابو �ساوي�س ، االردن 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)T407652(  من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0568788791

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / راج���و كمار 
الهند   ، ب���ه���ج���ت  ب�����اب�����ان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )P2013807( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

    0504448163

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد افتخار 
باك�ستان   ، ح�سن  حم��م��د 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
 )B E 1 5 7 1 3 6 2 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0557223991

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ راك����ي���������س 
الهند   ، �سينغ  داي����ال  �سينغ 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   )M9974357(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و/ ج���م���ال ح�سن  ف��ق��د 
حظرت علي دافادر ، بنغادي�س 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
ممن  يرجى   )0267382(
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق��رب  او  البنغادي�سية 

�سرطة باالمارات.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �سفر
 ف�����ق�����دت �����س����ه����ادة اال����س���ه���م

با�سم   10164444 رق��م 
حمد  ع�����ب�����داهلل  حم����م����د   /
من  �������س������ادرة   ، احل�����امت�����ي 
االإ�سامي  ابوظبي  م�سرف 
وعددها 151 �سهم ، وعلى 
من يجدها االت�سال بالرقم 

0504415977

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
 ف�����ق�����دت �����س����ه����ادة اال����س���ه���م

با�سم   10164446 رق��م 
طوير  ح���م���ي���د  ا�����س����م����اء   /
من  �������س������ادرة   ، احل�����امت�����ي 
االإ�سامي  ابوظبي  م�سرف 
وعددها 150 �سهم ، وعلى 
من يجدها االت�سال بالرقم 

0504415977

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
 ف�����ق�����دت �����س����ه����ادة اال����س���ه���م
رقم10164445 با�سم /

الرا�سدي   �سامل  �سليم  موزة 
م�سرف  م������ن  ��������س�������ادرة   ،
وعددها  االإ�سامي  ابوظبي 
من  وع���ل���ى   ، ���س��ه��م   151
بالرقم  االت�������س���ال  ي��ج��ده��ا 

0504415977
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•• دبي-وام:

ملتازمة  االإم���ارات  جمعية  اأعلنت 
العمل  ا�����س����ت����ئ����ن����اف  ع������ن  داون 
واالإ�ستمرار يف ت�سجيل امل�ستفيدين 
م��ن خ��دم��ات م��رك��ز ت��ط��وي��ر ذوي 
للعام  باجلمعية  داون  م��ت��ازم��ة 
-2019 اجل�����دي�����د  ال�����درا������س�����ي 

.  2020
جعرور  منال  الدكتورة  واأو�سحت 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س���ة 
مركز  اأن  داون  ملتازمة  االإم���ارات 
بتقدمي  ب���داأ  باجلمعية  التطوير 
خدماته للم�ستفيدين من اأ�سحاب 
داون  م��ت��ازم��ة  ذوي  م���ن  ال��ه��م��م 
اأكتوبر  يف  اجلن�سيات  جميع  م��ن 
عدد  ب������اأن  م���ن���وه���ة   2009 ع�����ام 
التي  امل�ساندة  العاجية  اجلل�سات 
والعاج  الطبيعي  ال��ع��اج  ت�سم 
الوظيفي وعاج ا�سطرابات اللغة 

ن�ساأة  منذ  بلغت  املقدمة  وال��ك��ام 
 500 األفا و   39 اأك��رث من  املركز 

جل�سات  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ج��ل�����س��ة 
االإر�ساد االأ�سري والرتبية اخلا�سة 

وتعديل ال�سلوك .
من جانبها قالت نوال احلاج نا�سر 
نائبة رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
متازمة  ذوي  ت��ط��وي��ر  م��رك��ز  اإن 
داون بداأ بتقدمي خدمات الف�سول 
التعليمية والتاأهيلية منذ �سبتمرب 
 2017-2016 الدرا�سي  للعام 
للخدمات  امل�سافة  اخل��دم��ة  وه��ي 
اجلل�سات  �سابقا يف جمال  املقدمة 
امل�����س��ان��دة ح��ي��ث يتميز  ال��ع��اج��ي��ة 
متعدد  ف����ري����ق  ب�����وج�����ود  امل�����رك�����ز 
الكفاءة  ذوي  م���ن  ال��ت��خ�����س�����س��ات 

واخلربات املميزة يف املجال .
بدورها اأكدت �سلمى كنعان املديرة 
التنفيذية للجمعية اأن املركز يعمل 
وفق منهجية وا�سحة ويتبع اأف�سل 
اإىل  باالإ�سافة  واملناهج  املمار�سات 
االأجهزة  ب���اأح���دث  امل���رك���ز  ت���زوي���د 
واأج����ه����زة  وال���و����س���ائ���ل  واالأدوات 

التكنولوجيا امل�ساندة .

••  اأبوظبي  - الفجر

 نفذت مديرية �سرطة العا�سمة يف قطاع االأمن 
اإىل  “العودة  م��ب��ادرة  اأبوظبي  ب�سرطة  اجلنائي 
املدار�س” على م�ستوى املديرية واملراكز التابعة 
وا�ستملت على خ�سومات وتخفي�سات على  لها، 
ملنت�سبي  امل��در���س��ي��ة  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  ال��ق��رط��ا���س��ي��ة 
يف  ال�سباحية،  ال��ف��رتة  يف  واملتعاملن  املديرية 

قاعة املكتبة. 
مدير  ال��ن��ي��ادي،  اهلل  عبد  حمد  العقيد  واأو���س��ح 
ال��ع��ا���س��م��ة، ح���ر����س �سرطة  ���س��رط��ة  م���دي���ري���ة 

املنت�سبن  ب��ن  االإي��ج��اب��ي��ة  تعزيز  على  اأب��وظ��ب��ي 
وامل��ت��ع��ام��ل��ن واإ���س��ع��اده��م ت��زام��ن��اً م��ع ب���دء العام 
اإىل  الطاب  بعودة  واحتفاًء  اجلديد  الدرا�سي 
املدار�س، م�سرياً اإىل اأن املبادرة ت�سمنت معر�ساً 
مل�ستلزمات القرطا�سية باأ�سعار خمف�سة، و هدايا 

عينية و�سحوبات ام�سح واربح للح�سور.
العقيد حممد ح�سن اخلوري،  الفعالية  ح�سر 
نائب مدير املديرية لل�سوؤون االإدارية والعمليات، 
وامل���ق���دم حم��م��د ع��ل��ي ال���ظ���اه���ري، ن��ائ��ب مدير 
املديرية ل�سوؤون املراكز، وروؤ�ساء االأق�سام، وعدد 

من ال�سباط. 

•• اأبوظبي-الفجر:

 عقد جمل�س اأمناء اأكادميية اأبوظبي 
احلكومية اجتماعه االأول يوم االثنن 
�سبتمرب  �سهر  م��ن  للتا�سع  امل��واف��ق 
عو�س  �سارة  معايل  برئا�سة  احل��ايل 
التعليم  دائ���رة  رئي�س  م�سلم  عي�سى 
التنفيذي  املجل�س  وع�سو  واملعرفة 
يف اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي، حيث اّط��ل��ع على 
امل�ستقبلية  االأكادميية  ا�سرتاتيجية 
لتو�سيع براجمها التعليمية املوجهة  
اأبوظبي.  ح��ك��وم��ة  يف  ل��ل��م��وظ��ف��ن 
وترتكز اال�سرتاتيجية اجلديدة على 
االأكادميية  حققتها  التي  االإجن��ازات 
�سهد  وال�����ذي  االأول  ع��ام��ه��ا  خ����ال 
موظف  اآالف   4 م��ن  اأك���رث  ان�سمام 
التعّلم  م�����س��رية  لي�ستهّلوا  ح��ك��وم��ي 

امل�ستمر يف االأكادميية.
ك���م���ا اّط����ل����ع جم��ل�����س االأم�����ن�����اء على 
اأبوظبي  اأك��ادمي��ي��ة  وم��ي��زان��ي��ة  خطة 
ذلك  يف  مبا  املقبل،  للعام  احلكومية 

اجلارية  بالربامج  اخلا�سة  اخلطط 
م���ث���ل م���ي���ث���اق ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي، 
القيادة  وب����رام����ج  ال����ع����ام،  وامل�������س���ار 
وبرامج  امل��ت��ق��دم��ة،  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التغيري”  و”قادة  التاأثري”  “قادة 
ت�ستهدف  وال���ت���ي  اليوم”  و”قائد 
املوظفن احلكومين ذوي االإمكانات 
امل�ستويات،  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ق���ي���ادي���ة 
التح�سريية  اخل��ط��ط  ع���ن  ف�����س��ًا 
وعقدت  القادمة.  اجلديدة  للربامج 
اأكرث من  تاأ�سي�سها   منذ  االأكادميية 
116 جل�سة تدريبية �سمن برنامج 
�سملت  احل���ك���وم���ي  ال���ع���م���ل  م���ي���ث���اق 
3900 موظفا حكوميا، واأكرث من 
برامج  �سمن  ت��دري��ب��ي��ة  جل�سة   33
 450 م��ن  اأك��رث  ال��ع��ام �سملت  امل�سار 

موظفا حكوميا.
تاأ�سي�سها،  م��ن  االأول  ال��ع��ام  وخ���ال 
احلكومية  اأبوظبي  اأكادميية  قامت 
والتعاون  ال�سراكة  اأوا���س��ر  برت�سيخ 
م���ع ال����دوائ����ر وال��ه��ي��ئ��ات واالأج���ه���زة 

للتاأكد  االإم������������ارة  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
م����ن م���ائ���م���ة ب����رام����ج االأك���ادمي���ي���ة 
الح��ت��ي��اج��ات��ه��ا وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا، كما 
اأب���رم���ت ���س��راك��ات م���ع ج��ه��ات عاملية 
رائدة يف جمال التعليم، مبا يف ذلك 
املعهد الدويل للتطوير االإداري “اآي 
كينيدي،  ه���ارف���ارد  وك��ل��ي��ة  دي”،  اإم 
وال��ع��دي��د م��ن امل��وؤ���س�����س��ات االأخ����رى. 
ترويجية  حملة  االأكادميية  ونظمت 
على مدار ثمانية اأ�سابيع �سملت 41 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  حكومية  موؤ�س�سة 
املوظفن  اآالف  ت���ع���ري���ف  ب����ه����دف 
االأكادميية  ب����اأه����داف  احل��ك��وم��ي��ن 
الربامج  يف  للم�ساركة  وحت��ف��ي��زه��م 

القادمة. 
اأكادميية  اأم��ن��اء  جمل�س  وي�سم  ه��ذا 
اأب��وظ��ب��ي احل��ك��وم��ي��ة ���س��ع��ادة مرمي 
للمكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل��ه�����ريي  عيد 
االإع�����ام�����ي حل���ك���وم���ة اأب����وظ����ب����ي يف 
واالأع�ساء  ال��رئ��ي�����س،  ن��ائ��ب  من�سب 
�سعادة عامر ح�سن حممد احلمادي 

الب�سرية  امل������وارد  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م��دي��ر 
اأبوظبي، واللواء علي خلفان  الإم��ارة 
العمليات  ق��ط��اع  م��دي��ر  ال��ظ��اه�����ري 
وال�سيد  اأب��وظ��ب��ي،  ب�سرطة  املركزية 
امل���زروع���ي مدير  ب��ط��ي خليفة  غ��ّن��ام 
وال�سوؤون  ال��ب�����س��ري��ة  امل������وارد  دائ�����رة 
اأبوظبي  ب���رتول  �سركة  يف  االإداري�����ة 

الوطنية “اأدنوك«.
�سارة عو�س عي�سى  و�سّرحت معايل 
م�سلم، رئي�س جمل�س اأمناء اأكادميية 
“ت�سكل  احل����ك����وم����ي����ة:  اأب�����وظ�����ب�����ي 
اإحدى  احلكومية  اأبوظبي  اأكادميية 
يف  رئي�سياً  ودوراً  ال��داع��م��ة  ال��رك��ائ��ز 
تطوير مهارات االآالف من املوظفن 
ظل  ويف  االإم���������ارة.  يف  احل��ك��وم��ي��ن 
اأبوظبي، فاإننا  التطور الذي ت�سهده 
حكومية  ك���وادر  �سمان  اإىل  بحاجة 
الازمة  امل�ستقبلية  امل��ه��ارات  متتلك 
ل��ل��م�����س��اع��دة يف م���وا����س���ل���ة اإح������داث 
امل�سرية  مل���واك���ب���ة  امل��ن�����س��ود  ال��ت��غ��ي��ري 

التنموية يف االإمارة.«

امل�ستمر  التعليم  “يعد  واأ����س���اف���ت: 
التغيري  لتحقيق  ���س��روري��اً  عن�سراً 
اجلذري وبناء قوى عاملة قادرة على 
ويعك�س  امل�ستقبل.  حتديات  مواجهة 
خال  �سهدناه  ال��ذي  املحرز  التقدم 
تكت�سبها  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  االأول  ال��ع��ام 
ك�سرح  احلكومية  اأبوظبي  اأكادميية 
م���ع���ريف م���ه���م، وه�����و م����ا دف���ع���ن���ا اإىل 
اأهداف مو�سعة ل�سمان  و�سع قائمة 
ا���س��ت��ف��ادة امل���زي���د م���ن امل��وظ��ف��ن من 

الربامج التي تقدمها االأكادميية.« 
اأبوظبي  اأك���ادمي���ي���ة  ت��اأ���س��ي�����س  ومت 
 2018 ���س��ه��ر م��اي��و  احل��ك��وم��ي��ة يف 
اجلهات  موظفي  ك��ف��اءة  رف��ع  بهدف 
احل��ك��وم��ي��ة ودف���ع م�����س��رية تطورهم 
باإطاق  االأك��ادمي��ي��ة  وق��ام��ت  املهني، 
الحق  وق��ت  يف  التدريبية  ب��راجم��ه��ا 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي. وب���ال���ت���وازي مع 
ا�ستخدامها ملنهاج يجمع بن من�سات 
والف�سول  االإن����رتن����ت  ع���رب  ال��ت��ع��ل��م 

الدرا�سية النموذجية، 

و�����س����ي����ك����ون الأك�����ادمي�����ي�����ة اأب����وظ����ب����ي 
روؤية  دوٌر مهمٌّ يف حتقيق  احلكومية 
م�ستدامة  ث��ق��اف��ة  ل��ب��ن��اء  اأب���وظ���ب���ي 
امل�ستقبل.  يف  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 
ومت���ّك���ن ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة التي 
املوظفن  جميع  االأكادميية  توفرها 
على  مهامهم  اأداء  م��ن  احلكومين 
نحو اأكرث فعالية وفق اأعلى املعايري، 
اأبوظبي  م��ك��ان��ة  تر�سيخ  يف  وت�سهم 
ك���م���رك���ز ل��ل��ت��م��ي��ز احل���ك���وم���ي ودف����ع 

اقت�ساد م�ستدام  االإم��ارة لبناء  روؤي��ة 
ومنفتح.

اأبوظبي احلكومية  اأكادميية  وبادرت 
اأف�سل  م����ع  ����س���راك���ات  ت���ك���وي���ن  اإىل 
املحلية  االأك�����ادمي�����ي�����ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
التزامها  م���ن  ان���ط���اق���اً  وال��ع��امل��ي��ة 
بتقدمي اأحدث الربامج التعليمية يف 
جماالت خمتلفة، مبا يف ذلك الذكاء 
االإلكرتوين،  واالأم���ن  اال�سطناعي، 
للموظفن  ي��ت��ي��ح  مم���ا  وال���ت���م���وي���ل، 

الازمة  ال�سلة  ذات  املهارات  تطوير 
لتلبية احتياجات امل�سهد االقت�سادي 
امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي. ومت����ك����ن اأك����ادمي����ي����ة 
املوظفن  جميع  احلكومية  اأبوظبي 
اأداء  م�ستويات  بلوغ  من  احلكومين 
ترقى للمعايري العاملية، بالتوازي مع 
حتقيق  من  متكنهم  ملن�سة  توفريها 
التميز يف م�سريتهم املهنية وامتاك 
املتغريات  ملواكبة  واجل��اه��زي��ة  الثقة 

املت�سارعة للم�سهد االقت�سادي. 

�سرطة العا�سمة تنفذ مبادرة »العودة اإىل املدار�ض«

�ضمن مراجعة جمل�س الأمناء لإجنازات وا�ضرتاتيجية الأكادميية 

اأكادميية اأبوظبي احلكومية يف عامها االأول اإىل  ين�سمون  حكومي  موظف  اآالف   4

•• اأبوظبي – الفجر

الدرا�سات  طلبة  من   17 اأن  زاي��د  جامعة  اأعلنت 
برنامج  يف  ال����دار�����س����ن  االإم�����ارات�����ي�����ن  ال���ع���ل���ي���ا 
قد  الق�سائية”  الدرا�سات  يف  االآداب  “ماج�ستري 
الذين  الطلبة،  ه��وؤالء  وي�سكل  م��وؤخ��راً.  تخرجوا 
يتوزعون على 12 طالباً وخم�س طالبات، الدفعة 
حالياً  بالربنامج  وي��در���س  ب��ال��ربن��ام��ج.  العا�سرة 
اأبوظبي،  يف   13 “الدفعة  جم���م���وع���ات  ث����اث 
والدفعة 14 علي جمموعتن يف كل من اأبوظبي 
ع�سرة  احل��ادي��ة  الدفعتان  تعكف  حن  يف  ودبي”، 
التخرج  بحوث  من  االنتهاء  على  ع�سرة  والثانية 
ا�ستعداداً ملناق�ستها وا�ستكمال متطلبات تخرجهم 

قبل نهاية العام احلايل. 
الدرا�سات  ق�سم  رئي�س  اهلل  عطا  اإم��ام  د.  واأو���س��ح 
�سواء  ال��ربن��ام��ج،  خ��ري��ج��ي  جميع  اأن  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
امل�ستقبلين، هم ممن يعملون  اأو  منهم احلالين 
يف  خمتلفة  وع�سكرية،  عادية  ق�سائية،  اأجهزة  يف 
الوزارات  قانونية يف خمتلف  اأو قطاعات  الدولة، 
التحقوا  وق��د  واخل��ا���س��ة،  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
املمار�سات  بالربنامج لتطوير مهاراتهم وحت�سن 
يف القطاعات التي يعملون بها، ف�سًا عن االرتقاء 
اإىل وظائف  وال�����س��ع��ي  احل����ايل  امل��ه��ن��ي  ب��و���س��ع��ه��م 

اأعلى.
مدة  خ���ال  ي��ق��وم��ون  ال���دار����س���ن  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

املحاكم  ب��زي��ارة  عامن،  ت�ستغرق  التي  الربنامج، 
واملدعن العامن واأق�سام االأدلة اجلنائية واأق�سام 
من  وال��ع��دي��د  اجل��رمي��ة  م�سرح  واإدارات  ال�سرطة 

اجلهات االأخرى ذات ال�سلة.
بداًل من  العملية  على اجلوانب  الربنامج  ويركز 
اأن  ال�سروري  “من  النظرية،  بالتقارير  االلتزام 
والكيانات  االإدارات  خمتلف  ب��زي��ارة  طلبتنا  يقوم 
التي  ب��احل��االت  االأم���ر  يتعلق  عندما  ال�سلة  ذات 
يتلقونها، وت�سمل هذه الزيارات اأحياًنا زيارة وحدة 
مكافحة غ�سل االأموال يف البنك املركزي، وغرفة 

ال�سناعة والتجارة، وجهاز اأبوظبي للمحا�سبة«.
اأكرث  اأن يتخرج  اإنه من املتوقع  وقال د. عطا اهلل 
م���ن 50 ط��ال��ًب��ا اإم���ارات���ًي���ا يف ه���ذا ال��ربن��ام��ج يف 
وقد  املقبل.  الدرا�سي  العام  خال  الثاين  الف�سل 
طلبات  من  العديد  العليا  الدرا�سات  عمادة  تلقت 
اأي�ساً  “تلقينا  م��وؤك��داً:  ال��ربن��ام��ج،  يف  الت�سجيل 
طلبات من الدول اخلليجية ال�سقيقة )ال�سعودية 

املنطقة. يف  �سمعته  بف�سل  – البحرين( 
العام  خ��ال  للربنامج  امللحوظ  للنجاح  ونتيجة 
العليا بجامعة  ال��درا���س��ات  ع��م��ادة  رف��ع��ت  امل��ا���س��ي، 
زاي���د ع���دد االأك��ادمي��ي��ن امل��وؤه��ل��ن ت��اأه��ي��ًا عالياً 
كما مت  التايل،  امل�ستوى  اإىل  بالربنامج  لامتداد 
تو�سيع نطاق االلتحاق به لي�سمل فرع جامعة زايد 
يف دبي، بعد اأن كان منح�سراً يف فرعها باأبوظبي، 
حمطة انطاقه، وذلك تلبية للطلب الكبري من 

“ونحن ن�سعى  الطلبة �سكان االإم��ارات ال�سمالية. 
اإىل ت�سهيل التحاق القادمن من الفجرية اأو راأ�س 
الدرا�سي،  ال��ربن��ام��ج  ل��ه��ذا  دب��ي  حتى  اأو  اخليمة 

خا�سًة واأن دوراته ُتعَقد عادة يف فرتة امل�ساء ».
وحظي الربنامج، الذي بداأ منذ 2008، مبوافقة 
واملهارات  ال��ع��ايل  التعليم  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزارة 
املتقدمة يف االإم��ارات العربية املتحدة. وهو يوفر 
القانون  ال��ت��ط��ورات يف جم��ال  اأح���دث  للم�ساركن 
واالإدارة الق�سائية لتح�سن مهاراتهم وتزويدهم 
مع  بنجاح  للتعامل  ال��ازم��ة  والكفاءات  باملعرفة 
االإدارة الق�سائية والتعامل معها يف القانون العام 

واخلا�س.
دفعة  لقبول  الت�سجيل  باب  الربنامج  االآن  ويفتح 
ب��ه��ا خ���ال ف�سل الربيع  ال��درا���س��ة  ت��ب��داأ  ج��دي��دة 
لهذه  التقدمي  عمليات  وت�ستمر   )2020 )يناير 
الدفعة عرب املوقع االإلكرتوين جلامعة زايد، حتي 
اجلامعة  ل�سيا�سة  وطبقا   .2019 نوفمرب  اآخ��ر 
من  اخل�سومات  بع�س  منح  ميكن  فاإنه  اجلديدة 
ر�سوم الت�سجيل للمجموعات املر�سحة من اجلهات 
احلكومية واخلا�سة، يف �سوء مذكرة تفاهم بينها 
القانونية  ب��اخل��ربات  يعتد  ك��م��ا  اجل��ام��ع��ة،  وب���ن 
بقبولهم  يتعلق  فيما  بالربنامج  املر�سحن  ل��دى 
اأو باملواد الدرا�سية التي توؤهلهم خرباتهم الجتياز 
للقواعد  وفقا  درا�ستها  دون  بها  امل��ق��رر  االختبار 

املقررة باجلامعة بهذا ال�ساأن

•• العني -وام:

من   18 تهريب  عملية  اأبوظبي  �سرطة  اأحبطت 
مدينة  يف  ال�سكلة  خطم  مبنفذ  �ساحنة  يف  العمال 
ال�����س��ي��دات يف حماولة  ال��ع��ن م��ن بينهم ع��دد م��ن 

ت�سلل غري م�سروعة لدخول الدولة.
اأمنية  معلومة  تلقت  ق��د  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  وك��ان��ت 
مع  التن�سيق  ومت  املنفذ  يف  ت�سلل  حماولة  بوجود 
املت�سللن  اأبوظبي ل�سبط  العامة جلمارك  االإدارة 

.
ال�سركاء  ب���ت���ع���اون  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رط���ة  واأ������س�����ادت 
اأ�سهمت  والتي  املثمرة  وجهودهم  اال�سرتاتيجين 
يف ال�سبط، موؤكدة اأنه ال تهاون مع كل من ت�سول 
اأن  باأمن واأم��ان الوطن، مو�سحة  له نف�سه العبث 
ينجم عنها خم��اط��ر كبرية،  احل����االت،  ه���ذه  م��ث��ل 
اإىل  ت�سل  قد  واجلرائم  املهددات  حجم  من  ترفع 
تتخذ  الدولة  واأن  واالعتداء،  وال�سرقة  القتل  حد 
اأبوظبي  اإج��راءات �سارمة حيالها . واأكدت �سرطة 

و  واال�ستقرار  االأم��ن  م�سرية  تعزيز  على  حر�سها 
املخت�سة  اجلهات  مع  بالتعاون  اجلهود  م�ساعفة 
التفتي�س  اإج�����راءات  وت��ع��زي��ز  التدقيق  عمليات  يف 
واملتابعة واملراقبة. وذكرت اأن الت�سلل عرب احلدود 
ي�سكل واحداً من اأخطر العمليات التي تلقي باآثار 
�سلبية على اأمن املجتمع، خا�سة يف ظل ما تتمتع 
ب��ه دول���ة االإم�����ارات م��ن ت��ق��دم اق��ت�����س��ادي وتنموي 
اأجهزة  ت��غ��ف��ل  ال  ل�����س��ري��ح��ة  ه��دف��اً  يجعلها  ك��ب��ري، 

وقوانن الدولة عن عبثها.

خليفة بن طحنون يقدم واجب العزاء 
بوفاة عنرب جمعة زعبيل الفال�سي

•• دبي - وام:

اأ�سر  ���س��وؤون  مكتب  تنفيذي  مدير  نهيان،  اآل  طحنون  بن  خليفة  ال�سيخ  ق��دم 
املغفور  االأول بوفاة  اأم�س  العزاء  اأبوظبي، واجب  دي��وان ويل عهد  ال�سهداء يف 
زعبيل  جمعة  ع��ن��رب  �سعيد  ال�سهيد  وال���د  ال��ف��ا���س��ي  زع��ب��ي��ل  جمعة  ع��ن��رب  ل��ه 

الفا�سي.
واأعرب ال�سيخ خليفة بن طحنون - خال زيارته جمل�س العزاء يف اإمارة دبي - 
عن �سادق موا�ساته واأحر تعازيه لذوي الفقيد، داعيا املوىل عز وجل اأن يتغمده  

بوا�سع رحمته، وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

�سرطة اأبوظبي حتبط عملية ت�سلل عمال 
لداخل الدولة عرب منفذ بالعني

طلبته من العاملني يف كافة القطاعات القانونية
اإقبال حملي وخليجي على ماج�ستري الدرا�سات الق�سائية بجامعة زايد 

تخفي�ضات يف الر�ضوم الدرا�ضية للمجموعات، ومراعاة اخلربات القانونية يف الت�ضجيل واملقررات الدرا�ضية

ا�ستئناف العام الدرا�سي اجلديد يف مركز 
تطوير ذوي متالزمة داون بدبي 

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1/6578(

املنذر : �سعيد مطر �سعيد بن بليلة 
بوكالة املحامي / را�سد النعيمي 
املنذر اليه : حممد احمد رزوق 

العمومية  اجلمعية  اجتماع  ح�سور  ب�سرورة  اليه  املخطر  على  اخلطر  ينبه 
، املزمع انعقاده  لل�سركاء ب�سركة كوالتي ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة )ذ م م( 
االأحد  ي��وم   ، رق��م   - الثانية  ال�سناعية  ، جبل علي  دب��ي  ب��اإم��ارة  ال�سركة  مبقر 

املوافق 2019/9/29 ال�ساعة العا�سرة �سباحا 65091 - 11421 مكاين 
وهذا للعلم ول�سريانه اأثره القانوين. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6551(
املنذر : عاتق حبيب ان�ساري - هندي اجلن�سية 

بوكالة  املحامين / يو�سف احلمادي وجمعة خليفة 
املنذر اليه/ 1- �سدف للعطات وال�سفريات - �س ذ م م 

2- ايراج مراد علي جعفري - ايراين اجلن�سية   
مبا ان املنذر ينذر املنذر اليهما ب�سداد قيمة ال�سيكات واملبن و�سفا باالإنذار 
اي��ام من  خ��ال خم�سة  وذل��ك  القانونية  والفائدة  دره��م  وقيمتها 150000 
اعانهم بالن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإج��راءات القانونية �سدكم 

هذا مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
اعالن بالن�شر

الرقم )4305/2019(
املنذر : الرقة للعقارات 

�سد
 املنذر اليه : 24 7 اك�سربي�س خلدمات ال�سحن ملالكها مريزا احمد ال مهدى الرى - �س ذ م م

وال�سيد / حممد مريزا احمد عبداهلل الرى 
املو�سوع / اإعان اإنذار عديل بالن�سر 

حيث ان املنذر قد قام بت�سجيل اإنذار عديل وذلك مطالبا املنذر اليها ب�سرورة اخاء املاأجور حمل 
التعاقد و�سداد القيمة االيجارية املرت�سدة 

وحيث ان افادة  املح�سر تبن خالها ان املكان �سحيح وعليه الفتة بذات اال�سم للمنذر اليها 
لذا يرجو مقدم الطلب من �سيادتكم املوافقة على اعان املنذر اليه عن طريق الن�سر 

ول�سيادتكم جزيل ال�سركر والتقدير ،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6549(

املنذر : م�ساريع ام ات�س - �س ذ م م  
بوكالة  املحامين / يو�سف احلمادي وجمعة خليفة 

املنذر اليهما/ 1- ليمرا لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م 
  2- فهد بن م�سطفى كنوكراتي م�سطفى 

مبا ان املنذر ينذر املنذر اليهما ب�سداد قيمة ال�سيك واملبن و�سفا باالإنذار 
لهذا  ا�ستامهم  م��ن  اي��ام  خم�سة  خ��ال  وذل��ك  دره��م   23362.00 وقيمته 
القانونية �سدكم هذا مع  االإج���راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  االإن��ذار 

حفظ كافة حقوق املنذر االخرى.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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عربي ودويل
 عا�سفة يف الطريق .. كفاح اأ�سرة مهاجرة للو�سول اإىل اأوروبا 

•• اإزمري-رويرتز:

مل يكن م�سموحا للمهاجرين �سوى بحقيبة ظهر وحيدة لكل منهم على زوارق املهربن التي تنقلهم من تركيا اإىل اليونان ولهذا حزم 
اأحمد وزوجته حنن واأ�سرتها اأمتعة قليلة واأر�سلوا باقي حاجياتهم اإىل االأ�سدقاء. كان من املفرت�س اأن تكون تلك هي اللحظة الفارقة 
يف رحلة بداأت مع ت�ساعد ال�سراع يف �سوريا مما اأرغم اأ�سرتن فل�سطينيتن على النزوح عن �سواحي العا�سمة ال�سورية دم�سق حيث 
كانتا تقيمان. رحلت حنن واأ�سرتها يف العام 2014 و�سافر اأحمد بعد ذلك بعامن اإىل تركيا حيث تعارفا يف �ستاء 2017. والأنهما كانا 
يعي�سان يف مدينتن خمتلفتن فقد ظا يتبادالن الر�سائل الن�سية عرب الهاتف املحمول الأ�سهر قبل اأن ينطلق اأحمد يف رحلة ا�ستغرقت 
20 �ساعة باحلافات من اأزمري، ثالثة اأكرب املدن الرتكية والواقعة على �ساحل بحر اإيجه، اإىل مدينة كيلي�س ملقابلتها واأف�سى هذا 
املثايل ومعاناة  الف�ستان  ال��زواج من البحث عن  ا�ستعدادات  اإعان خطبتهما. �سرعان ما وجد االثنان نف�سهما غارقن يف  اإىل  اللقاء 
اإر�سال املال من طرف اإىل االآخر عن طريق مكاتب وي�سرتن يونيون اإىل التخطيط حلفل زفاف على ليلتن. اأما حفل اخلطوبة فكان 
يف كيلي�س على الناحية االأخرى مبا�سرة من احلدود ال�سورية. ويعي�س االآن اأكرث من 3.5 مليون الجيء �سوري يف تركيا بفعل ال�سراع 
الذي ت�سهده بادهم منذ 2011. ويف 2015 خرج اأكرث من 800 األف مهاجر اأغلبهم من ال�سورين واالأفغان اإىل البحر انطاقا 

من �سواحل تركيا لقطع امل�سافة الق�سرية املحفوفة باملخاطر اإىل اليونان.

وكجزء من ا�سرتاتيجيته، يحاول رئي�س الوزراء �سحب االأ�سوات 
بيتنا”  “اإ�سرائيل  حزب  رئي�س  ليربمان  اأفيغدور  مناف�سه  من 
من  املتحدرين  االإ�سرائيلين  دع��م  على  يعتمد  ال��ذي  القومي 

االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق.
اإ�سرائيل  ويحاول نتانياهو تقدمي نف�سه كزعيم ال غنى عنه يف 
عرب الرتكيز على عاقاته مع زعماء العامل مبن فيهم الرئي�سان 

االأمريكي دونالد ترامب والرو�سي فادميري بوتن.
وملح رئي�س الوزراء يف وقت �سابق هذا االأ�سبوع اىل اأنه من املرجح 
اأن ي�سافر اإىل رو�سيا للقاء بوتن وملناق�سة الوجود االإيراين يف 

�سوريا املجاورة.
اإنها  قالت  ما  �سد  �سوريا  يف  ال�سربات  مئات  اإ�سرائيل  ونفذت 

اأهداف اإيرانية واأخرى حلزب اهلل اللبناين املتحالف معها.

 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ام�س  نتانياهو  بنيامن  االإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن مكتب 
اأن االأخري يعتزم زيارة رو�سيا يف وقت الحق هذا االأ�سبوع، وذلك 
قبل اأيام من االنتخابات الت�سريعية اال�سرائيلية املقررة يف 17 

اأيلول/�سبتمرب.
واو�سح مكتب نتانياهو اأنه �سيتوجه اإىل �سوت�سي اخلمي�س بدون 
تقدمي مزيد من التفا�سيل، لكن من املتوقع اأن يلتقي الرئي�س 

الرو�سي فادميري بوتن اأثناء الزيارة.
وي�سعى نتانياهو اإىل احل�سول على اأ�سوات قبل االنتخابات التي 
يحارب من اأجل الفوز بها ومتديد حكمه يف اأطول مدة مي�سيها 

رئي�س وزراء اإ�سرائيلي يف من�سبه.

نتانياهو اإىل رو�سيا قبيل االنتخابات يف اإ�سرائيل 

تقدم  اأن  م�������س���وؤول���ون  وي�����اأم�����ل 
م�ساعدات  اأخ���رى  اإفريقية  دول 
م�����س��اب��ه��ة رغ���م اأن ف��ا���س��ل اأك���دت 
عدم وجود موؤ�سرات اىل ذلك يف 

الوقت الراهن.

 طالبان تتوعد مبوا�سلة القتال
•• كابول-اأ ف ب:

يف  االأمريكية  القوات  �سد  القتال  مبوا�سلة  اأم�س  طالبان  حركة  توعدت 
اأفغان�ستان غداة اإعان الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اأن املحادثات مع 
عن  لتخليها  �ستندم  وا�سنطن  اأن  موؤكدة  “امليتة”،  بحكم  باتت  املتمردين 
ت�ساعد  احتمال  الطرفن  الكامية بن  ويثري جتدد احلرب  املفاو�سات. 
العنف يف اأفغان�ستان، بعد اأن توعد كل من ترامب وطالبان مبوا�سلة القتال 

بعد االنهيار املت�سارع للمحادثات.
“كان  وقال املتحدث با�سم طالبان ذبيح اهلل جماهد لوكالة فران�س بر�س 
والقتال،  اجلهاد  اأحدهما  اأفغان�ستان،  يف  االحتال  الإنهاء  طريقان  لدينا 

واالآخر املحادثات واملفاو�سات«.
واأ�ساف “اإن اأراد ترامب وقف املحادثات، �سن�سلك الطريق االأول و�سيندمون 
قريبا«. وجاء بيان طالبان بعد �ساعات على اإعان ترامب اأمام ال�سحافين 
تخلي الواليات املتحدة عن املفاو�سات بعد قرابة عام من املحادثات الهادفة 
18 عاما من  اأفغان�ستان بعد  اأمريكي من  ان�سحاب  اأمام  لتمهيد الطريق 

احلرب.
وقال ترامب يف البيت االأبي�س “انها بحكم امليتة. يف ما يخ�سني هي بحكم 
تق�سي  ال�سرية  بالغة  ترامب خطة  اإلغاء  بعد  االإع��ان  وج��اء هذا  امليتة«. 
املتحدة الج��راء حم��ادث��ات مبا�سرة  ال��والي��ات  ق��ادة طالبان ج��وا اىل  بنقل 

معهم يف منتجع كامب ديفيد الرئا�سي قرب وا�سنطن.
اأن  ترامب  اأعلن  اتفاق،  اإىل  التو�سل  و�سك  على  املفاو�سات  ب��دت  وبعدما 

القوات االأمريكية ت�سن حملة على املتمردين هي االأ�سر�س منذ عقد.
ب�سدة  ن�سرب عدونا  كنا  املا�سية،  االأربعة  االي��ام  “خال  تغريدة  وق��ال يف 

اأكرث من اي وقت م�سى يف ال�سنوات الع�سر االأخرية«.
واالأحد قال وزير اخلارجية مايك بومبيو اإنه مت الق�ساء على “اأكرث من 

الف مقاتل من طالبان يف االأيام الع�سرة االخرية«.
اإىل  اأفغان�ستان  يف  املفاجئ  موقفه  حت��وّل  ي���وؤّدي  اأن  بغ�سب  ترامب  ونفى 

ا�سطرابات.
حتى عطلة نهاية اال�سبوع، كانت التوقعات ت�سري اىل التو�سل التفاق يتيح 

خف�س عدد اجلنود االمريكين يف اأفغان�ستان.
يف املقابل تقوم طالبان بتقدمي �سمانات اأمنية الإبقاء اجلماعات املتطرفة 
خارج الباد. لكن ال�سبت ك�سف ترامب عن اإلغاء اجتماع غري م�سبوق بينه 

وبن حركة طالبان يف كامب ديفيد.
وقال اإن قرار االإلغاء جاء رّداً على مقتل جندي اأمريكي يف تفجري �سخم يف 

كابول االأ�سبوع املا�سي تبنته طالبان.

•• ادي�س ابابا-اأ ف ب:

وافقت رواندا اأم�س على ا�ستقبال 
اأو  م��ئ��ات ورمب���ا اآالف ال��اج��ئ��ن 
طالبي اللجوء االأفارقة العالقن 
ياأمل  ات��ف��اق  ل��ي��ب��ي��ا، مب��وج��ب  يف 
اأن يتكرر مع  االإف��ري��ق��ي  االحت���اد 

دول اأع�ساء اأخرى.
وقالت مندوبة رواندا لدى االحتاد 
توموكوندي  ه����وب  االإف���ري���ق���ي 
اأوىل  “�سن�ستقبل دفعة  غا�ساتورا 
ت�سم 500 �سخ�س خال ب�سعة 
وجاءت ت�سريحاتها يف  اأ�سابيع”. 
توقيع  اأعقاب  يف  �سحايف  موؤمتر 
مذكرة تفاهم يف ح�سور ممثلن 
واملفو�سية  االإف��ري��ق��ي  ل��احت��اد 
لاأمم  التابعة  لاجئن  العليا 

املتحدة.
لاحتاد  م�سرتك  بيان  يف  وج��اء 
امل���ت���ح���دة  واالأمم  االإف�����ري�����ق�����ي 
“ت�سم  االأوىل  امل���ج���م���وع���ة  اأن 
من  انطلقوا  ا  اأ�سخا�سً ا  خ�سو�سً

القرن االإفريقي«.

اإي��واوؤه��م يف مركز موقت  و�سيتم 
اأماكن  اإىل  يف روان��دا قبل نقلهم 
اأخرى، اإال اإذا وافقوا على العودة 
اإىل بلدانهم االأم واإذا كان ذلك ال 

ي�سكل خطراً على حياتهم.
ال���ط���وارئ  اإدارة  وزي�����ر  واو����س���ح 
كامايريز  ج��ريم��ن  ال����روان����دي 
“قد  اأن��ه  كيغايل  لل�سحافين يف 
يف  بالبقاء  لبع�سهم  ال�سماح  يتم 

رواندا«.
اأعقبت  ال��ت��ي  ال��ف��و���س��ى  وخ����ال 
���س��ق��وط ال��زع��ي��م ال��ل��ي��ب��ي معمر 
 2011 القذايف يف انتفا�سة عام 
نقطة  ليبيا  اأ���س��ب��ح��ت  وم��ق��ت��ل��ه، 
للمهاجرين  رئ���ي�������س���ي���ة  ع����ب����ور 
ال�سحراء  ج��ن��وب  م��ن  االأف���ارق���ة 
اإىل  للتوجه  ال�ساعن  ال��ك��ربى، 
اأوروب����ا ب��ح��را يف رح��ل��ة حمفوفة 

باملخاطر.
وت�سري االأمم املتحدة اإىل اأن نحو 
42 األف مهاجر موجودون حاليا 

يف ليبيا.
العليا  امل��ف��و���س��ي��ة  مم��ث��ل  وق�����ال 

لاجئن لدى االحتاد االإفريقي 
موؤمتر  خ��ال  ت�ساندا  ك��وزم��ا���س 
اأبابا حيث مقر  اأدي�س  �سحايف يف 
حثيثة  م�ساعي  “نبذل  االحت���اد 

الإيجاد حلول لهوؤالء«.
على  الرواندية  احلكومة  وتبدو 
اإىل  ي�سل  ما  ال�ستقبال  ا�ستعداد 
30 األف اإفريقي من ليبيا، علًما 
ب����اأن اخل��ط��ة ت��ن�����س ع��ل��ى دفعات 
ي�سم كل منها 500 مهاجر، ملنع 

ال�سغط على اإمكانات الباد.
“بلدان  ع��دد  اأن  ت�ساندا  واأو���س��ح 
ال�ستقبال  امل�������س���ت���ع���دة  ال����ع����امل 

الاجئن ينخف�س«.
الروان����دي  ال��رئ��ي�����س  وع���ر����س 
ا�ستقبال  مرة  اأول  كاغام�����ي  بول 
يف  ليبيا  يف  ال��ع��ال��ق��ن  االأف���ارق���ة 
ت�سرين الثاين/نوفمرب 2017، 
اأظهر  ال��ذي  ذات�������ه  ال�سهر  وه��و 
اإن  “�سي  ل�����س��ب��ك��ة  ت���ق���ري���ر  ف���ي���ه 
�س����������وق للعبيد  اأنه  ب������دا  ما  اإن” 

هناك.
اإ�سافية  اأهمية  امل�ساألة  واكت�سبت 

اأكرث  يف متوز/يوليو عندما قتل 
ا بغارة جوّية على  من 40 �سخ�سً
م��رك��ز اح��ت��ج��از ل��ل��م��ه��اج��ري��ن يف 

تاجوراء قرب طرابل�س.
امل����ت����ح����دة  االأمم  وت�����ع�����ر������س�����ت 
النتقادات ب�سبب طريقة تعاطيها 
العالقن يف  املهاجرين  اأزم��ة  مع 
ليبيا عرب برنامج الإجائهم اإىل 

النيجر.
لهم  املخ�س�سة  املن�ساآت  و�سهدت 
اكتظاظا يف ظل بطء  النيجر  يف 

وترية اإعادة نقلهم.
وق���ال ت�����س��ان��دا اإن امل�����س��وؤول��ن يف 
“تعّلموا  املتحدة  واالأمم  روان���دا 
وقمنا  ال���ن���ي���ج���ر  جت�����رب�����ة  م�����ن 

بتح�سن االجراءات«.
“�ستطول  العملية  ب��اأن  اأق��ر  لكنه 

كثرياً«.
واأف�����������������ادت م�����ن�����دوب�����ة روان�����������دا 
اأن  غ����ا�����س����ات����ورا  ت����وم����وك����ون����دي 
اللجوء  وط����ال����ب����ي  ال����اج����ئ����ن 
ا�ستخدمت  من�ساآت  يف  �سيقيمون 
يف املا�سي لاجئن من بوروندي 

ورف�س قادة االحتاد االأوروبي حتى 
للتفاو�س  الن�س  طرح  اإع��ادة  االآن 
واتهموا حكومة جون�سون بالف�سل 
بديلة  خ����ط����ط  اأي  ع�����ر������س  يف 

ملمو�سة.
يقنعهم  ب������اأن  ج���ون�������س���ون  واأم��������ل 
اتفاق  ب��دون  باالن�سحاب  تهديده 
ب��ي��ن��م��ا ي�سري  ال��ت��ف��او���س  ب����اإع����ادة 
قو�ست  ال��ن��واب  �سلوكيات  اأن  اإىل 

ا�سرتاتيجيته.

التو�سل  اأن  يعتقد  اأنه  يوؤكد  لكنه 
قبيل  مم��ك��ًن��ا  ي����زال  ال  ات���ف���اق  اإىل 
قمة قادة االحتاد االأوروب��ي املزمع 
عقدها يف 17 و18 ت�سرين االأول 
اأكتوبر، قبيل موعد بريك�ست املقرر 

يف 31 ت�سرين االأول اأكتوبر.
“املوت  يف�سل  اإن��ه  جون�سون  ق��ال 
بريك�ست،  تاأجيل  على  حفرة”  يف 
���س��ن��وات م���ن ت�سويت  ث���اث  ب��ع��د 
على  ا���س��ت��ف��ت��اء  ال��ربي��ط��ان��ي��ن يف 

مغادرة االحتاد االأوروبي. واأ�سارت 
���س��ت��ب��ح��ث عن  اأن���ه���ا  اإىل  ح��ك��وم��ت��ه 
ث���غ���رات يف ال���ق���ان���ون ال�����ذي اأق����ره 
امل��ج��ال النف�سال  ال��ن��واب الإف�����س��اح 
اإ�سرارها  رغ���م  اتفاق”،  “بدون 

على مت�سكها بالقانون.
جون�سون  ب����اأن  ت��ك��ه��ن��ات  وت�����س��ري 
ل اال�ستقالة على طلب تاأجيل  يف�سّ
موعد بريك�ست، لكن �سيكون على 
�سيا�سي  اأو  م��وظ��ف  م���ا،  ���س��خ�����س 

ال����������������ث����������������اين/
ن����������وف����������م����������رب، 
يف  ال�سحافين 
اأنها  ب��روك�����س��ل 
من  م������ت������اأك������دة 
“انتقال �سل�س” 
املفو�سية  م����ع 
واليتها  املنتهية 
وال������ت������ي ت���ول���ت 
م���ل���ف  اإدارة 

بريك�ست.
ع����ل����ى  وردا 
�ساأن  يف  ����س���وؤال 

على  الربيطاين  الربملان  �سغط 
جون�سون  بوري�س  ال��وزراء  رئي�س 
للمطالبة بتمديد جديد، �سيكون 
لربيك�ست  ال���ث���ال���ث،  ال���ت���م���دي���د 
الثاين/يناير  كانون  نهاية  حتى 
2020، قالت فون دير الين اإّن 

االأمر مرتوك بالكامل للندن.
املقبلة  “اخلطوات  اأّن  واأو�سحت 
اململكة املتحدة.  بالكامل يف يدي 
قراراتهم  ع��ل��ى  اأع���ل���ق  ل���ن  ل����ذا 
واخل�����ط�����وات امل���ق���ب���ل���ة ال����ت����ي قد 
وتابعت “فلرن كيف  يتخذونها”، 

�ستجري االأمور«.

وك���ان م��ق��ررا اأن 
بريطانيا  تغادر 
االحت�����������������������������������اد 
االأوروب������������������ي يف 
اآذار/مار�س   29
بعد  ال�����ف�����ائ�����ت 
ا�ستفتاء يف العام 
دع����م   2016
خ��������روج ال���ب���اد 
م���������ن ال����ت����ك����ت����ل 
ان�سمت  ال�����ذي 
ال��ي��ه ل��ن��دن قبل 

46 عاما.
ب�سان  العميقة  اخل���اف���ات  ل��ك��ن 
����س���ك���ل ال����ع����اق����ة م�����ع االحت�������اد 
بعد  وم���وؤ����س�������س���ات���ه  االوروب�����������������ي 
لندن  خ������روج  ع���ّط���ل���ت  ال����ط����اق 
اخلروج  موعد  تاأجيل  اىل  واأدت 

مرتن.
وت��ع��ه��د ج��ون�����س��ون ال�����ذي توىل 
اإخ���راج  مت��وز/ي��ول��ي��و  يف  من�سبه 
املوعد  يف  االحت�������اد  م����ن  ب������اده 
ت�سرين   31 يف  امل��ح��دد  النهائي 
كانت  م���ه���م���ا  االول/اك�������ت�������وب�������ر 

العواقب.
الربملان  من  حتديا  يواجه  لكّنه 

ت�سريعا  تبنى  ال��ذي  الربيطاين 
اتفاق  ت���اأم���ن  اأوال  ع��ل��ي��ه  ي��ح��ت��م 
االحتاد  مع  للتنفيذ  قابل  خ��روج 

االأوروبي.
وحتى لو غادرت بريطانيا االحتاد 
يف 31 ت�سرين االأول اكتوبر، فاإّن 
ت��ب��ع��ات ب��ري��ك�����س��ت ���س��ت��خ��ي��م على 
احلاجة  م��ع  اجل��دي��دة  املفو�سية 
الإب���رام ات��ف��اق جت��اري جديد بن 

لندن وبروك�سل.
وقالت فون دير الين “اعتقد اأن 
التفاق  �سويا  ن�سل  اأن  املهم  م��ن 
اعتقد  الأنني  للغاية  جيد  جت��ارة 
ال��ع��اق��ات اجليدة  ���س��ي��ح��دد  اأن����ه 
ب���ه���ا يف  ن���ح���ظ���ى  ن�������ّود ان  ال����ت����ي 

امل�ستقبل«.
ورغم ذلك، اأقرت ب”اننا ال نزال 

يف خ�سم عملية �سعبة«.
واأ�س�������اد رئي�س ال�وزراء االإيرلندي 
ب��ت��ع��ي��ن في�ل  ل��ي��و ف��ارادك�����������������������ار 
“ميزة  ان����ه����ا  م���ع���ت���ربا  ه����وغ����ان 
هن��������اك  يك�����ون  اأن  موؤك��������دة 
عن  م�����س��وؤوال  اأي��رل��ن��دي  �سخ�س 
احلا�سمة  الق�سرية  الفرتة  ه��ذه 
اخلم�س  ال�س���نوات  م����دى  على 

املقبلة«.

م�سكات  حل������ل  االإف�����ري�����ق�����ي�����ة 
القاّرة«.

وق������ال������ت م����ف����و�����س����ة ال�����������س�����وؤون 
االإفريقي  ب��االحت��اد  االجتماعية 
حلظة  “اإنها  ال��ف��ا���س��ل  اأم������رية 

 650 الذي ي�سم  العموم  جمل�س 
ي��ج��ع��ل��ه يف موقع  م��ق��ع��داً. وذل����ك 
�سوؤون  اإدارة  مي��ك��ن��ه  ال  اإذ  ���س��ع��ب 
انتخابات  اإج���راء  ب��ات  فيما  الباد 

اأمراً ال ميكن جتنبه.
مو�سع  ي�����زال  ال  ال��ت��وق��ي��ت  ل��ك��ن 
ت�ساوؤل. وكان جون�سون يرغب باأن 
15 ت�سرين  جتري االنتخابات يف 
ف���وزه  اأم�����ل  ع��ل��ى  اأك���ت���وب���ر،  االأول 
امل��ق��اع��د يف جمل�س  مب��ا يكفي م��ن 
املرتبطة  خططه  لتمرير  العموم 

بربيك�ست.
اأ�سار  امل��ع��ار���س  العمال  ح��زب  لكن 
اأنه لن يدعم اإجراء انتخابات  اإىل 
اإال اإذا مت الرتاجع متاًما عن خيار 

االن�سحاب بدون اتفاق.
يدعموا  اأن  ال���ن���واب  ث��ل��ث��ي  وع��ل��ى 
اإج�������راء ان���ت���خ���اب���ات م���ب���ك���رة، لكن 
الربملان معلقة حالًيا حتى  اأعمال 

14 ت�سرين االأول اأكتوبر.
اإىل  االآن  ي��ت��ح��ول  احل���دي���ث  وب�����داأ 
اإجراء انتخابات يف ت�سرين الثاين 

نوفمرب.
يف حال فاز جون�سون يف اأي انتخابات 
اإىل  التو�سل  من  متّكن  اأو  مقبلة 
اتفاق مع حزب بريك�ست املناه�س 
ف�سيكون  االأوروب�������������ي،  ل����احت����اد 
بدون  بريك�ست  حتقيق  ب��اإم��ك��ان��ه 

اتفاق خال االأ�سهر املقبلة.
العمال  ت��ع��ّه��د ح����زب  م���ن ج��ه��ت��ه، 
ا�ستفتاء  اإج��������راء  ف������وزه  ح�����ال  يف 
للبقاء يف االحتاد  جديد مع خيار 
اأن يف�سي  االأوروب��ي، ما من �ساأنه 

اإىل اإلغاء بريك�ست.

تاريخية الأن االأفارقة ميّدون يد 
العون لغريهم من االأفارقة«.

عن  ك���ث���رياً  “حتدثنا  واأ����س���اف���ت 
اإيجاد حلول دائمة. اأعتقد اأن هذا 

جزء من احللول الدائمة«.

ف��روا خال االأزم��ة ال�سيا�سية يف 
بلدهم عام 2015.

واأ�ساد االحتاد االإفريقي باالتفاق 
“منوذج  اأن���ه  روان����دا معتربا  م��ع 
ل���ك���ي���ف���ي���ة حت���������ّرك احل����ك����وم����ات 

وهناك  الطلب.  تقدمي  معار�س، 
ق������ادة االحت�����اد  اأن مي����ل  اح���ت���م���ال 
االأوروب����ي م��ن م��راوغ��ة بريطانيا 
رغم  بريك�ست،  تاأجيل  ويرف�سوا 
لتحمل  م�ستعد  غ��ري  ال��ت��ك��ت��ل  اأن 

م�سوؤولية انف�سال غري منّظم.
بعد طرده 21 من النواب يف حزبه 
رف�����س��وا قانون  ال���ذي���ن  امل��ح��اف��ظ 
يعد  املا�سي، مل  االأ�سبوع  بريك�ست 
ج��ون�����س��ون ي��ح��ظ��ى ب��االأغ��ل��ب��ي��ة يف 

رواندا توافق على ا�ستقبال مهاجرين عالقني يف ليبيا 

تراجع �سعبية ترامب ب�سبب خماوف االقت�ساد  
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�سجلت �سعبية الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب تراجعا 
وا�سنطن  �سحيفة  اأج��رت��ه  ل��ل��راأي  ا���س��ت��ط��اع  بح�سب 
بو�ست و�سبكة اإيه بي �سي ون�سر ام�س، ما يلقي ال�سوء 

على القلق املتزايد لدى االأمريكين 
حيال االآفاق االقت�سادية يف الباد.

والو�سع اجليد لاقت�ساد االأمريكي 
ه���و اأح�����د امل���وا����س���ي���ع ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
الذي  ل��رتام��ب  االنتخابية  احلملة 
���س��ي��رت���س��ح ل���والي���ة ث��ان��ي��ة م���ن اأرب���ع 

�سنوات نهاية 2020.
نهاية  ن�سر  فيديو  �سريط  يف  وق���ال 
اقت�سادنا  “اإن  تويرت  على  االأ�سبوع 
ق��وي وب��ادن��ا قوية، مل نكن اأب��دا يف 

و�سع اأف�سل«.
واأظ�����ه�����ر اآخ�������ر ا����س���ت���ط���اع اأج����رت����ه 
�سي”  ب���ي  و”اإيه  ب��و���س��ت  وا���س��ن��ط��ن 
لدى  ت����رام����ب  ���س��ع��ب��ي��ة  ه���ام�������س  اأن 

 44% مقابل   38 بلغ  الت�سويت  �سن  يف  االأمريكين 
يف حزيران/يونيو.

اع��ت��ربوا ان و�سع  %56 م��ن االأم��ريك��ي��ن  اأن  ورغ���م 
فان هذا الرقم ي�سهد  “جيد”  اأو  “ممتاز”  االقت�ساد 
تراجعا كبريا مقارنة مبا كان عليه قبل �سنة )65%(. 
من جانب اآخر، اعترب 6 اأمريكين من اأ�سل 10 اأنه 
انكما�س  ح�����س��ول  “املرجح”  او  جدا”  امل��رج��ح  “من 

التي  بالطريقة  االأم��ريك��ي��ن  راأي  ام��ا  املقبلة.  ال�سنة 
ي��دي��ر فيها ت��رام��ب امل��ف��او���س��ات ال��ت��ج��اري��ة م��ع ال�سن 
الذين  م��ن  ف��ق��ط   35% ق���ال  اذ  اأي�����س��ا  قا�سيا  ف��ج��اء 
اأدائ��ه فيما قال  اإنهم يوافقون على  اآراوؤه��م  ا�ستطلعت 

%56 اإنهم يعار�سونه.
بالن�سبة  اأي�سا  للقلق  املثري  والرقم 
 43% ان  ه��و  االأم���ريك���ي  للرئي�س 
�سملهم  ال����ذي����ن  اال����س���خ���ا����س  م����ن 
�سيا�ساته  ان  ي��ع��ت��ربون  اال���س��ت��ط��اع 
زادت من  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
فر�س ح�سول انكما�س ال�سنة املقبلة 
على  ي���ع���ت���ق���دون   16% )م���ق���اب���ل 
العك�س انها اأبعدت �سبح االنكما�س(.

اأ�سل  اأم���ريك���ي���ن م���ن  ���س��ت��ة  وع����رب 
ع�����س��رة م��ن ج��ان��ب اآخ���ر ع��ن قلقهم 
التجارية مع  ت���وؤدي احل��رب  ان  م��ن 
منتجات  اأ����س���ع���ار  زي������ادة  اىل  ب��ك��ن 
اإدارة  اال�ستهاك لعائاتهم. وتكرر 
اأن  اأ�سابيع  التاأكيد منذ عدة  ترامب 
وزير  وق��ال  له.  اأ�سا�س  ال  االقت�ساد  و�سع  القلق حيال 
اأرى  “ال  االثنن  منوت�سن  �ستيف  االأمريكي  اخلزانة 
اأن  م��وؤك��دا  اإم��ك��ان ح�����س��ول ان��ك��م��ا���س ع��ل��ى االطاق” 
ال�سن  مع  ترامب  يخو�سها  ال��ذي  التجارية  احل��رب 
على اقت�ساد اأكرب قوة يف العامل. واأجري  “مل توؤثر” 
اال�ستطاع عرب الهاتف بن 2 و5 اأيلول �سبتمرب على 

عينة متثيلية �سملت 1003 اأ�سخا�س.

�سيناريوهات حمتملة الأزمة بريك�ست  ••لندن-اأ ف ب:

ال�سيناريوهات  بع�س  ي��اأت��ي  م��ا  يف 
املحتملة لاأ�سابيع املقبلة:

االأوروبي  االحت��اد  بريطانيا  تغادر 
اإال  اأك��ت��وب��ر  االأول  ت�سرين   31 يف 
اإذا طلبت من التكتل تاأجيل املوعد 
وواف��ق ق��ادة باقي ال��دول االأع�ساء 
جون�سون  وي����رغ����ب  ذل������ك.  ع���ل���ى 
ب��اإب��ق��اء امل���وع���د ل��ك��ن ال��ع��دي��د من 
يت�سبب  اأن  ي���خ�������س���ون  ال�����ن�����واب 
ب��رتك االحت���اد االأوروب���ي  تهديده 
ب���دون االت��ف��اق على ال�����س��روط مع 

بروك�سل، با�سطرابات كبرية.
امل��ا���س��ي، تبنوا  االأ����س���ب���وع  وخ����ال 
طلب  على  جون�سون  يجرب  قانوًنا 
اأ�سهر  ثاثة  ملدة  بريك�ست  تاأجيل 
الثاين/يناير  ك���ان���ون   31 ح��ت��ى 

2020، مع خيار لتاأجيله اأكرث.
ي��دخ��ل حّيز  اأن  ذل���ك  ����س���اأن  وم���ن 
التنفيذ اإذا ف�سل رئي�س الوزراء يف 
احل�سول على اتفاق لانف�سال اأو 
متكن بطريقة ما من اإقناع النواب 
اتفاق  ب������دون  االن���ف�������س���ال  ب���دع���م 
بحلول 19 ت�سرين االأول اأكتوبر.

مهلة  يبقي  اأن  جون�سون  ب��اإم��ك��ان 
31 ت�سرين االأول اأكتوبر اإذا متكن 
االحتاد  م��ع  الت��ف��اق  التو�سل  م��ن 
غالبية  بتاأييد  يحظى  االأوروب�����ي 

النواب، اإال اأن هذه مهمة ع�سرية.
ال�سابقة  ال��وزراء  رئي�سة  وتو�سلت 
ت��ريي��زا م��اي الت��ف��اق م��ع بروك�سل 
رف�سوه  النواب  لكن  املا�سي  العام 

ثاث مّرات.

•• بروك�شل-اأ ف ب:

اأّكدت رئي�سة املفو�سية االوروبية 
فون  اأور���س��وال  االأمل��ان��ي��ة  املنتخبة 
بريك�ست  اأّن  اأم�������س  الي����ن  دي����ر 
بداية  فقط  ف�سيكون  ح�سل  اإذا 
بريطانيا  ب���ن  ج���دي���دة  ع���اق���ة 
و”لي�س  االأوروب�����������ي  واالحت���������اد 

النهاية«.
مل����وؤي����دي  ����س���م���ن���ي  حت����ذي����ر  ويف 
خروج  يدعمون  الذين  بريك�ست 
ب���اده���م م���ن االحت�����اد االوروب�����ي 
اإّن على االحتاد  اتفاق، قالت  با 
ول����ن����دن ال���ع���م���ل ل���ب���ن���اء رواب�����ط 

جديدة بعد حدوث الطاق.
ح�سل  اإذا  “بريك�ست  اإّن  وق��ال��ت 
بداية  �سيكون  ب��ل  النهاية  لي�س 
فيما  امل�ستقبلية”،  ع��اق��ات��ن��ا 
���س��ّم��ت االأي���رل���ن���دي ف��ي��ل هوغان 
التكتل،  يف  ل���ل���ت���ج���ارة  م��ف��و���س��ا 
وي�������س���م���ل ذل������ك امل���ب���اح���ث���ات مع 
ب��ري��ك�����س��ت ب�سان  ب��ع��د  ب��ري��ط��ان��ي��ا 

اتفاق جتارة حرة.
واأبلغت الوزيرة االأملانية ال�سابقة، 
التنفيذية  ال��ذراع  �سترتاأ�س  التي 
ت�سرين   1 االأوروب���ي يف  لاحتاد 

تظاهرة للطالب يف املفو�سية االأوروبية: بريك�ست بداية جديدة مع بريطانيا   
اجلزائر رف�سا لالنتخابات 

 •• اجلزائر-اأ ف ب:

تظاهر مئات الطاب يف العا�سمة 
اجل��زائ��ري��ة اأم�����س ك��م��ا داأب����وا على 
ذلك منذ �ستة اأ�سهر، رف�ساً الإجراء 
بناء  ال�سنة  نهاية  قبل  االنتخابات 
ع��ل��ى رغ��ب��ة ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ي ب���داأت 

التح�سري الفعلي لها.
مع  انتخابات  “ال  هتافات  وو�سط 
رئي�س  اأي  �سالح”،  وب���ن  ب����دوي 
ال���وزراء ن��ور الدين ب��دوي ورئي�س 
بن  ال��ق��ادر  االنتقايل عبد  ال��دول��ة 
�سالح، �سار الطاب ومعهم اأ�ساتذة 
ال�سهداء  ���س��اح��ة  م��ن  وم��واط��ن��ون 
�ساحة  اإىل  اجلزائر  ق�سبة  باأ�سفل 
م�سافة  ع���ل���ى  امل�����رك�����زي  ال����ربي����د 
عنا�سر  رق���اب���ة  ظ���ل  يف  ك��ل��م   2،5
ال�������س���رط���ة. وك������ان رئ���ي�������س اأرك������ان 
اجلي�س الفريق اأحمد قايد �سالح، 
اإ�سدار  اإىل  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع  دع��ا 
 15 قبل  الناخبن  دع��وة  مر�سوم 
اأيلول/�سبتمرب اجلاري كي يت�سّنى 
قبل  الرئا�سية  االنتخابات  تنظيم 
نهاية ال�سنة، خلافة عبد العزيز 
بوتفليقة امل�ستقيل منذ 2 ني�سان/

اأبريل.



األربعاء    11   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12728  
Wednesday   11   September   2019  -  Issue No   12728

11

عربي ودويل

اعلن معايل رئي�س الربملان العربي الدكتور م�سعل بن فهم ال�سلمي 
عربية  ا�سرتاتيجية  اإع���داد  على  حالياً  يعمل  العربي  ال��ربمل��ان  اأن 
الظروف  ان  م��وؤك��دا  اجل��غ��راف��ى  اجل���وار  دول  م��ع  للتعامل  م��وح��دة 
املوقف  وح���دة  ت�ستوجب  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  ي�سهدها  ال��ت��ي  ال��دق��ي��ق��ة 
العربي والت�سدي بحزم لاعتداءات االآثمة والتدخات اخلارجية 

يف ال�سوؤون العربية .
 152 ال��دورة  اأعمال  بالقاهرة مل�ساركته يف  جاء ذلك يف ت�سريح له 
ملجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية العرب 

الذي املنعقد ام�س الثاثاء.
اجلوار  دول  م��ع  التعامل  ا�سرتاتيجية  اع���داد  اط���ار  ف��ى  ان��ه  وق���ال 
اجلغرافى عقد الربملان ندوة مو�سعة باجلامعة العربية �سارك فيها 
ال�سيد اأحمد ابو الغيط االأمن العام للجامعة وعدد من امل�سوؤولن 
ال��ع��رب��ي لن�سرة الق�سية  ال��ربمل��ان  دع��م  ال��ع��رب، جم���دداً  واخل����رباء 
ووثائقه  العربي  الربملان  انعقاد  دورة  �سعار  اأن  موؤكداً  الفل�سطينية 

هى “ القد�س العا�سمة االأبدية لدولة فل�سطن » .

زيارة  اأول  يف  اخلمي�س،  جوبا  اجلديد  ال�سودان  وزراء  رئي�س  ي��زور 
عمر  ال�سابق  الرئي�س  اإط��اح��ة  بعد  من�سبه  توليه  منذ  له  خارجية 

الب�سري، على ما اأعلن م�سوؤولون .
وي�سافر عبداهلل حمدوك، الذي يقود احلكومة ال�سودانية املوؤلفة من 
18 وزيرا، اإىل جنوب ال�سودان اخلمي�س على اأن يعود يف اليوم التايل. 
وقال في�سل حممد �سالح وزير الثقافة واالعام لل�سحافين عقب 
اول اجتماع ملجل�س الوزراء ال�سوداين الثاثاء اإن حمدوك “�سي�سافر 
زيارة  اأول  يف  ال��ق��ادم  اخلمي�س  ال�����س��ودان  ج��ن��وب  عا�سمة  ج��وب��ا  اىل 
اخلارجية  وزراء  ويرافقه  اجلمعة  ي��وم  وي��ع��ود  ل��ه  خارجية  ر�سمية 

والداخلية والطاقة والتعدين ووزير ال�سناعة والتجارة«.
وانف�سل جنوب ال�سودان عن ال�سودان يف العام 2011، لكّن الدولة 
النا�سئة �سرعان ما �سهدت حربا اأهلية مدمرة اأدت اىل نزوح ع�سرات 
االآالف اإىل ال�سودان. ومل يتو�سل البلدان بعد اىل حل ب�ساأن بع�س 
ذه��ب اجلزء  اأن  بعد  عالقة،  وم�سائل جت��اري��ة  احل��دودي��ة  ال��ن��زاع��ات 

االأكرب من عائدات النفط ال�سودانية اإىل جنوب ال�سودان.

 دعا الرئي�س اللبناين مي�سال عون ام�س وا�سنطن ال�ستئناف و�ساطتها 
ب�ساأن تر�سيم احلدود الربية والبحرية مع اإ�سرائيل، يف وقت ي�ستعد 

لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز يف مياهه االإقليمية.
ل�سوؤون  االم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  الثاثاء  ع��ون  والتقى 
ال�سرق االو�سط ديفيد �سنكر الذي بداأ االإثنن زيارة للبنان ت�ستمر 
خلفاً  مهامه  حديثاً  �سنكر  وت�سلم  املنطقة.  يف  جولة  �سمن  يومن 
واإ�سرائيل  لبنان  ب��ن  و�ساطة  يقود  ك��ان  ال��ذي  �ساترفيلد  لديفيد 
للتنقيب  لبنان  حددها  التي  الرقع  اإح��دى  ك��ون  احل���دود،  لرت�سيم 

ت�سم جزءاً متنازعا عليه مع اإ�سرائيل.
واأبلغ عون �سنكر، وفق بيان �سادر عن الرئا�سة اللبنانية، اأن “لبنان 
ياأمل يف اأن ت�ستاأنف الواليات املتحدة و�ساطتها للتو�سل اىل تر�سيم 
احلدود الربية والبحرية يف اجلنوب من حيث توقفت مع ال�سفري 
ديفيد �ساترفيلد”، م�سرياً اإىل اأن “نقاطاً عدة مت االتفاق عليها ومل 

يبق �سوى القليل من النقاط العالقة يف بنود التفاو�س«.
وي�سر لبنان على تازم م�ساري تر�سيم احلدود الربية والبحرية. 
اإج��راء املفاو�سات يف مقر قيادة  وقد مت االتفاق يف وقت �سابق على 
وباإ�سراف  لبنان(  جنوب  يف  املوقتة  املتحدة  االأمم  )ق��وة  اليونيفيل 
اأمريكي. اإال اأن الو�ساطة توقفت مع مغادرة �ساترفيلد مهامه. واأكد 

�سنكر بدوره “ا�ستعداد باده لتجديد م�ساعيها«.
وي�ستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز يف رقعتن يف مياهه 
االإقليمية، رغم التوتر القائم مع اإ�سرائيل على خلفية جزء متنازع 
اأن يبداأ احلفر  9. ومن املفرت�س  بالرقم  املعروفة  الرقعة  عليه يف 
يليه  اأن  على  االأول/دي�سمرب،  كانون  منت�سف   4 الرقم  الرقعة  يف 

البلوك الرقم 9 بعد اأ�سهر. 

عوا�شم

القاهرة

اخلرطوم

بريوت

في�سانات ال�سودان .. اأول حتد لزعيمه اجلديد 
•• اخلرطوم-رويرتز:

يتنقل  اخل��رط��وم  ال�سودانية  العا�سمة  خ��ارج  تقع  التي  رملي  ود  قرية  يف 
�سوارع  يف  ال��ل��ون  زرق���اء  �سريعة  ب���زوارق  وج��ريان��ه  الرحمن  فتح  ال�سماين 

اأغرقتها مياه الفي�سان يف حماوالتهم اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه من اأمتعتهم.
وكتب  �سرير  هيكل  ينت�سل  وه��و  عاما(   27( الرحمن  فتح  املهند�س  ق��ال 
م��در���س��ي��ة م���ن ب��ي��وت م��ه��ج��ورة “يف خ��م�����س ���س��اع��ات ف��ق��ط اأغ���رق���ت املياه 
النجاة  النا�س �سوى  اإن��ذار ولذلك مل ي�ستطع  املنطقة بالكامل دون �سابق 

باأنف�سهم«.
ميثل الفي�سان الذي راح �سحيته ع�سرات النا�س ودمر اأكرث من 100 األف 
اأول  يعد  ال��ذي  ال�سوداين اجلديد  ال��وزراء  رئي�س  يواجهها  اأزم��ة  اأول  بيت 

زعيم مدين للباد منذ 30 عاما.
فقد اأث��ار تويل عبد اهلل حمدوك من�سب رئي�س ال��وزراء يف 21 اأغ�سط�س 
اآب اآماال اأن تنتهج حكومته اجلديدة نهجا جديدا مبا يف ذلك اال�ستجابة 

ب�سرعة اأكرب الحتياجات ال�سعب ال�سوداين.
الديون ومثقل برتكة من  ي��رزح حتت عبء  باقت�ساد  لكن حمدوك مكبل 
�سعف اال�ستثمار يف البنية التحتية مما كان �سببا يف تفاقم اأزمة الفي�سان.
اإن التجمعات  اأهلية والعاملون يف املجال اخلريي  ويقول �سكان وجمعيات 
ال�سكنية التي اأغرقها الفي�سان الذي بداأ يف يوليو متوز وجدت نف�سها يف 
دون  م�ساعدات  على  االعتماد  اأو  اأمورها  تدبري  االأح��وال وحدها يف  اأغلب 
النظام  عهد  يف  متاما  يحدث  ك��ان  مثلما  ال�سلطات،  م��ن  تذكر  م�ساعدة 
ال�����س��اب��ق. وق���ال جم���دي اجل����زويل االأك���ادمي���ي ال�����س��وداين امل��ق��ي��م يف اأملانيا 
والزميل الباحث مبعهد ريفت فايل لاأبحاث “احلكومة املدنية يف الوقت 
احلايل فكرة جمردة. �ستظهر يف النهاية لكن م�ساألة ما اإذا كانت �ستمار�س 
عن  واجلي�س  ال��وزراء  رئي�س  مكتب  وامتنع  متاما«.  خمتلفة  ق�سة  �سلطة 

التعقيب على اال�ستجابة للفي�سان.

التزامات اأنقرة جتاه الناتو حرب على ورق

ثالثة اأخطاء اأمريكية يف اإدارة التوتر بني تركيا واالأكراد

لئحة املطالب الرتكية توؤكد اإلغاء تاأ�ضرية الدخول والحتاد اجلمركي 

ا�ستغالل الالجئني يف ذروته...هذا ما �ستطالب به تركيا اأوروبا
•• اأنقرة-وكاالت:

تناول الكانب �سريكان دمريطا�س يف �سحيفة “حريت” 
الرتكية االتفاق الذي وقعته اأنقرة مع االحتاد االأوروبي 
لوقف تدفق الاجئن ال�سورين من االأرا�سي الرتكية 
قوات  من  املكثف  الق�سف  حملة  اإن  قائًا  اأوروب���ا،  اإىل 
النظام ال�سوري على حمافظة اإدلب يف االأ�سهر االأخرية 
اأحيت املخاوف من تدفق موجة جديدة من الاجئن 
اإىل تركيا وقت يوجد اأ�سًا يف هذا البلد 3.5 ماين 

الجئ. 
وب�����س��ب��ب ال���ه���ج���وم امل����دع����وم م���ن رو����س���ي���ا، ف�����اإن ه���والء 
وقد  اإليه.  يفرون  تركيا  غري  لهم  ماذ  ال  االأ�سخا�س 
اإدلب  م��ن  امل��دن��ي��ن  م��ن  االآالف  ع�����س��رات  ف���ّر  اأن  �سبق 
اأن االأزم��ة يف  نحو احل��دود الرتكية، و�سط تقارير عن 

املحافظة اآخذة يف االزدياد. 
اإدل���ب يبعث على  اأن الو�سع يف  اأن��ه على رغ��م  واأ���س��اف 
اهتماماً  امل�ساألة  تعر  مل  الدولية  االأ�سرة  ف��اإن  اليقظة، 
موجة  م��ن  الأوروب����ا  ال��رتك��ي  الرئي�س  حت��ذي��ر  بعد  اإال 
جل��وء ج��دي��دة. وه��و ح��ذر م��ن اأن تركيا ق��د ت��ع��اود فتح 
ال��ط��ري��ق اأم���ام ال��اج��ئ��ن ل��ل��دخ��ول اإىل اأوروب����ا، اإذا مل 
احلدود  على طول  اآمنة  الإن�ساء منطقة  حتظ خططه 
الرتكية-ال�سورية، بدعم دويل. و�سبق له اأن ردد مراراً 
اأن تركيا تاأمل يف اإقامة ممر �سام يف �سمال �سرق �سوريا 
اإىل بادهم. واإىل  اإع��ادة مليون الجئ �سوري  اأجل  من 
ذلك، ت�سعى تركيا اإىل احل�سول على املزيد من الدعم 

ان��ت��ف��ت ت��ل��ك ال��ف��ائ��دة، و���س��م��ح��ت ل��ق��ادة اأك�����راد باإقامة 
حن  دمي��وق��راط��ي��ة  وغ���ري  م�ستقرة  غ��ري  ح��ك��م  �سلطة 
نالت املنطقة حكماً ذاتياً وعرب احلدود مع تركيا �سكلت 
حكومات  املتحدة  ال��والي��ات  فمنحت  ت��ه��دي��داً،  احل��رك��ة 
تركية متعاقبة �سيكاً على بيا�س ملحاربتها، بكلفة ب�سرية 
م�سلحن  اأك���راد  مع  �سواء  نف�سه،  املنطق  و�ساد  كبرية. 
�سركاء اأم اإرهابين، فاعتربوا اأطرافاً ع�سكرية ال اأهمية 
اأية  الأهدافها ال�سيا�سية النهائية، وال لدوائرها املدنية 

اأهمية. 

ق�ضايا �ضطحية
النهج  نف�س  تكرار  خطر  الكاتب،  ح�سب  هناك،  واليوم 

•• وا�شنطن-وكاالت:

مع اتفاق وا�سنطن واأنقرة ال�سهر املا�سي، على “منطقة 
اآمنة” يف �سمال �سرق �سوريا، يرى غريان اأوزكان، ممثل 
لدى   )HDP الرتكي)  الدميقراطي  ال�سعوب  حزب 
الواليات املتحدة االأمريكية، اأنه فيما جنحت وا�سنطن، 
تركية  ع�سكرية  عملية  تنفيذ  منع  يف  ال��وق��ت،  لبع�س 
ذات  )ق�سد(  الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  �سد  اأح��ادي��ة 
الغالبية الكردية، فاإن تفا�سيل خطة “املنطقة االآمنة” 
من  اأك��رث  لي�ست  اأنها  االأرج���ح،  على  و�سيثبت  غام�سة، 

تدبري موؤقت.
وعر�س اأوزكان راأيه، �سمن موقع “نا�سونال اإنرت�ست”، 
اللحظة  يف  تدخلوا  اأمريكين  ديبلوما�سين  اإن  قائًا 
االأخرية. وعو�ساً عن التفاو�س من موقع قوة، ف�سلوا 
اإجبار  اأردوغ��ان، بداًل من  حًا ي�سمح بحفظ ماء وجه 

حكومته على معاجلة االأ�سباب اجلذرية لل�سراع.
وي���رى ك��ات��ب امل��ق��ال اأن ه���ذه االأزم����ة ه��ي م��ن اأعرا�س 
م�سكلة اأكرب لا�سرتاتيجية االإقليمية. وحتى تاريخه، 
وق�سد ثاثة  تركيا  للتوترات بن  اأمريكا  اإدارة  �سهدت 
ال��ن��ات��و ع��ل��ى حتول  ت��رك��ي��ا يف  ت��اري��خ  اأخ���ط���اء: تف�سيل 
اأردوغان وعدائه للغرب، والنظر اإىل جمموعات كردية 
عملية  يف  اإ���س��راك��ه��ا  اإم��ك��ان��ي��ة  دون  ع�سكرية  ك���اأط���راف 
رغم  و�سوريا  تركيا  يف  نزاعات  بن  والف�سل  �سيا�سية، 

ترابط ال ميكن اإنكاره. 

فر�ضيات فا�ضلة
وباعتقاد الكاتب، بنيت جميع تلك الفر�سيات الفا�سلة 
االأو�سط  ال�����س��رق  ب�����س��اأن  ال��زم��ن  عليه  عفا  ت�سور  على 
املتحدة.  ال��والي��ات  خ��ارج��ي��ة، منها  ق��وى  تلعبه  ول���دور 
على  اأمريكا  ق��درة  الفر�سيات  تلك  جميع  ه��ددت  كما 
املعلنة يف �سوريا. فاإذا �سعت الواليات  حتقيق االأه��داف 

املتحدة اإىل �سحب قواتها من �سوريا مع �سمان هزمية 
ثماين  ���س��راع  اإن��ه��اء  على  والعمل  ل��داع�����س،  م�ستدامة 
���س��ن��وات ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ف��او���س، ف���اإن درو����س���اً م��ن اأزمة 

“املنطقة االآمنة” تك�سف عن ا�سرتاتيجية جديدة. 
ويرى كاتب املقال باأن التزامات تركيا جتاه حلف الناتو 
مل تعد، بالن�سبة لرئي�سها اأردوغان، اأكرث من حرب على 
ورق. لكن، بالن�سبة للواليات املتحدة، ت�سمح ل�سناع قرار 
بتربير اأ�سد التجاوزات اال�ستبدادية للحكومة الرتكية 
النقطة، وتبعاً  اأتراك هذه  احلالية. ويدرك م�سوؤولون 
له تاأتي ثقتهم يف انتزاع تنازالت حول �سوريا، وا�ستمرار 

�سمت دويل ب�ساأن قمع داخلي. 
مبوا�سلة  لرتكيا  ال�سماح  عدم  املتحدة  الواليات  وعلى 
اال�ستفادة من هذا االختاف يف وجهات النظر. وبداًل 
من اتخاذ و�سعية الناتو امل�سرتكة كاأ�س�س لا�سرت�ساء، 
بااللتزام  تركيا  مطالبة  املتحدة  الواليات  على  ينبغي 

مبعايري احللف. 
باأن  باأمريكا االعرتاف  اأي�ساً  الكاتب، يفرت�س  وح�سب 
تقاربه  ع��ن  مبعزل  لي�س  اال�ستبدادي  اأردوغ����ان  حت��ول 
�سمن  لرو�سيا  والء  االأ�سوات  اأ�سد  ويعترب  رو�سيا.  مع 
تركيا،  داخ����ل  للقمع  ال��داع��م��ن  اأق����وى  م��ن  ح��ك��وم��ت��ه 

وللعدوان خارجها. 

نهج جديد
ج��دي��د من  �سيا�سي  نهج  تبني  ���س��رورة  ال��ك��ات��ب  وي���رى 
اإليها  اأجل التعامل مع جماعات كردية. ولطاملا نظرت 
امل��ت��ح��دة م��ن خ���ال ع��د���س��ات ع�سكرية، دون  ال���والي���ات 
اهتمام يذكر بالدواعي ال�سيا�سية التي دفعتها للقتال. 
للقرن  االأخ��ريي��ن  العقدين  النهج يف  ه��ذا  ���س��رى  وق��د 
الواليات  ت��ع��اون��ت  ال���ع���راق،  ك��رد���س��ت��ان  ال��ع�����س��ري��ن. ويف 
املتحدة مع حركة مقاومة كردية م�سلحة عندما كانت 
عندما  ح�سن  �سدام  لنظام  عنها  وتخلت  لها،  مفيدة 

من  “لي�س  الاجئن  اأم��ام  البوابات  فتح  عن  الرتكي 
تركيا  اأن  فكرة  اأن  واعترب  اخلداع”.  اأو  التهديد  قبيل 
�ستتحمل عبء موجة جديدة من املهاجرين “خاطئة«.  
اإىل االأذه���ان  ال���ن���داءات تعيد  اأن ه��ذه  ال��ك��ات��ب  واع��ت��رب 
امل��ن��اق�����س��ات ب��ن ت��رك��ي��ا واالحت����اد االأوروب�����ي ط���وال عام 

املايل من االأ�سرة الدولية، خ�سو�ساً االحتاد االأوروبي، 
ال �سيما اأن اأعباء ا�ست�سافة اأربعة ماين الجئ �سوري 

هي يف ازدياد. 
واأ�سار الكاتب اإىل اأن نائب الرئي�س الرتكي فوؤاد اأوكتاي 
قال يف ت�سريح غداة حتذير اأردوغان، اأن حديث الرئي�س 

يف ���س��وري��ا. ف��ق��د ح����ررت ق����وات ق�����س��د م��ن��اط��ق اأك����رب يف 
�سوريا من قب�سة داع�س من اأي طرف اآخر يف ال�سراع، 
مائدة  ح��ول  مقعداً  مينح  مل  ال�سيا�سي  جناحها  ولكن 

املفاو�سات. 
ويتطلب التعامل مع حتديات وق�سايا �سيا�سية تواجهها 
ق�سد – حتقيق العدالة بحق معتقلن لديها من داع�س، 
احلرب،  ب�سبب  املدمرة  البلدات  ع�سرات  اإعمار  واإع��ادة 
وحماية طويلة االأمد من قوى جماورة معادية- جهوداً 

دولية. 
املتحدة ح��ذرة يف تعاملها  ال��والي��ات  ذل��ك، تبدو  ورغ��م 
مع ق�سد، وعو�ساً عنه تبحث عن حلول لق�سايا اأمنية 

�سطحية مع جتنب جذورها ال�سيا�سية. 

ماين  تدفق  االأوروب��ي��ة  القارة  �سهدت  حيث   2015
الاجئن ال�سورين عرب تركيا. وانتهت العملية ببيان 
م�سرتك �سادر عن تركيا واالحت��اد االأوروب��ي يف مار�س 
حول  �سامل  ات��ف��اق  اإىل  تو�سل  وال���ذي   2016 )اآذار( 

كيفية معاجلة م�سكلة املهاجرين املتزايدة. 
ال��ذي ين�س  وذّك��ر باأنه ال ي��زال �ساري املفعول، االتفاق 
على اإعادة كل املهاجرين غري ال�سرعين الذين يعربون 
من تركيا اإىل اجلزر اليونانية، اإىل تركيا، واأنه يف مقابل 
اليونانية،  تركيا من اجلزر  اإىل  اإعادته  تتم  �سوري  كل 
االحتاد  توطينه يف  تركيا يجب  م��ن  اآخ���ر  ���س��وري��اً  ف���اإن 
االأوروبي  االحت��اد  االتفاق  ُيلزم  املقابل،  ويف  االأوروب���ي. 
حتمل  يف  يت�سارك  ك��ي  لرتكيا  ي��ورو  مليارات   6 بدفع 
ع��بء ال��اج��ئ��ن. وف�����س��ًا ع��ن ه��ذه ال��ب��ن��ود، ف���اإن بيان 
عملية  تفعيل  اإع���ادة  اإىل  يدعو   2016 )اآذار(  م��ار���س 
عملية  وت�سريع  االأوروب���ي،  االحت��اد  اإىل  تركيا  ان�سمام 
والعمل  الرتكية،  اجلن�سية  حلملة  التاأ�سريات  اإ���س��دار 

على حتديث نظام اجلمارك يف االحتاد. 
وقال الكاتب اإنه اإذا قرر اجلانبان اإعادة النظر يف االتفاق، 
فلي�س من ال�سعب تخمن اأن املفاو�سات املتوقعة �ستكون 
اأع���وام. ومن  قبل ثاثة  عليه  كانت  بكثري مما  اأ�سعب 
املوؤكد اأن قائمة املطالب الرتكية �سيتم و�سعها بطريقة 
مثل  الوعود  بكل  الوفاء  وج��وب  على  و�ستوؤكد  ق�سوى 
اإلغاء تاأ�سرية الدخول واالحتاد اجلمركي وما اإىل ذلك 
مما ورد يف اتفاق 2016، و�ستطلب احلكومة الرتكية 

املزيد من الدعم املايل.     

واالإنرتنت  النقالة  ال��ه��وات��ف  �سبكات  ت���زال  وال  املنطقة.  ب��ه 
مقطوعة يف جميع مناطق االإقليم با�ستثناء عدة جيوب.

وباك�ستان  ال��ه��ن��د  ب��ن  امل��ق�����ّس��م��ة  ك�سمري،  يف  ال��ن��زاع  وت�سبب 
ك��ب��ريت��ن وب��ع��دد ال يح�سى من  ب��ح��رب��ن   1974 م��ن��ذ ع���ام 

اال�ستباكات بن البلدين اجلارين امل�سلحن نووًيا.
حّولت  املا�سية،  ال�ستة  االأ�سابيع  مدى  “على  قر�سي  وا�ساف 

الهند جامو وك�سمري املحتلة اإىل اأكرب �سجن يف العامل«.
يف  املهجورة  واالودي��ة  وال�سهول  واجلبال  امل��دن  “تذكر  وتابع 
ومذبحة  والروهينغا  و�سربرنيت�سا  ب��روان��دا  وك�سمري  جامو 

غوجارات. ان كارثة على و�سك الوقوع«.
واّتهم الهند بتوقيف اأكرث من 6000 �سخ�س بدون مراعاة 
اإىل  بينهم  كثريين  نقل  اأن���ه مت  واأف����اد  ال��ق��ان��ون��ي��ة.  االأ���س��ول 

 •• جنيف-اأ ف ب:

ام�س  قر�سي  �ساه حممود  الباك�ستاين  اخلارجية  وزير  طالب 
االأمم املتحدة بفتح حتقيق ب�ساأن الو�سع يف ك�سمري الهندية، 
ي�سكل  التي  املنطقة  يف  “اإبادة”  احتمال ح�سول  من  حم��ذراً 

امل�سلمون غالبية �سكانها.
وقال الوزير اأمام جمل�س حقوق االإن�سان التابع لاأمم املتحدة 
يف جنيف اإن “�سكان )والية( جامو وك�سمري املحتلة من الهند 
م�سيًفا “اأتخوف من فكرة ذكر كلمة اإبادة  يخ�سون االأ�سواأ”، 
اأمنية يف  الهندي عملية  ونّفذ اجلي�س  ذل��ك«.  علّي  لكن  هنا، 
يف  ا�سطرابات  ل��وق��وع  حت�سًبا  اآب/اغ�سط�س   5 منذ  ك�سمري 
تتمتع  ك��ان��ت  ال���ذي  ال��ذات��ي  اال�ستقال  نيودلهي  األ��غ��ت  وق��ت 

حتدثت  تقارير  اإىل  م�سرياً  الهند”،  اأنحاء  كافة  يف  “�سجون 
عن “تعذيب )اجلنود الهنود( للنا�س علًنا«.

مفو�سة  لتو�سيات  اال�ستجابة  على  املجل�س  ال��وزي��ر  وح�����ّس 
و�سلفها زيد  با�سليه  املتحدة مي�سيل  االأمم  االإن�سان يف  حقوق 
رعد احل�سن وفتح حتقيق دويل يف الو�سع يف ك�سمري الهندية. 
وطالب مفو�سا حقوق االإن�سان يف عدة تقارير بت�سكيل جلنة 
حتقيق، تعد بن عمليات حتقيق االأمم املتحدة االأعلى م�ستوى 
واملخ�س�سة عادة لاأزمات الكربى على غرار النزاع يف �سوريا. 
وقال قر�سي اإن على املجل�س “اّتخاذ خطوات لتقدمي مرتكبي 
انتهاكات حقوق االإن�سان يف ك�سمري اإىل العدالة، وت�سكيل جلنة 
ه��ن��اك لدى  “اإذا مل يكن  واأ���س��اف  ال�����س��ي��اق«.  ه��ذا  حتقيق يف 
بالو�سول  التحقيق  للجنة  ال�سماح  فعليها  تخفيه،  ما  الهند 

اإ�سام  اأن  اإىل املنطقة واملعلومات، موؤكداً  اأي عراقيل”  بدون 
اأباد م�ستعدة لل�سماح الأي جلنة اأممية بالو�سول اإىل اجلانب 
بن  الفا�سل  ال�سيطرة”  “خط  عليه  يطلق  مما  الباك�ستاين 

الطرفن.
27 اي��ل��ول/ وت�����س��ت��م��ر دورة جم��ل�����س ح��ق��وق االن�����س��ان ح��ت��ى 
بحث  اىل  الدبلوما�سين  الباك�ستاين  الوزير  ودع��ا  �سبتمرب، 
ب�سوؤون  يت�سل  ال  االم��ر  ان  مو�سحا  الهندية،  ك�سمري  ق�سية 
هندية “داخلية” ومبديا خ�سيته ان “تهاجم” الهند باك�ستان 

حتت �سعار مكافحة “االرهاب«.
باك�ستان  وا�سنطن  ومثلها  نيودلهي  تتهم  طويل،  وقت  ومنذ 
املجموعات  وت�سليح  ال��ه��ن��دي��ة  ك�سمري  يف  امل��ت��م��ردي��ن  ب��دع��م 

املتطرفة.

باك�ستان تطالب بتحقيق اأممي حول ك�سمري   

كيف تتحدى رو�سيا وال�سني وكوبا اأمريكا؟ •• وا�شنطن-وكاالت:

ي�����س��ري ط����وم اأوك�����ون�����ور، حم����رر بارز 
رو�سيا  لتكاتف  نيوزويك  لدى جملة 
وال�����س��ن واإي�����ران و���س��وري��ا، م��ع دول 
االمريكية  العقوبات  ملقاومة  اأخ��رى، 
ال�سيا�سة  ف����ر�����س  اإىل  ال����رام����ي����ة 
العامل،  اح��ول  لوا�سنطن  اخلارجية 
وبحثت تلك القوى عن و�سائل لدعم 
بع�سها البع�س يف كفاحها امل�سرتك. 

ويوم اخلمي�س، انتقد وزير اخلارجية 
الكوبي، برونو رودريغيز اإدارة الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب، عرب تويرت، 
زاعماً باأن “العقوبات االأمريكية �سد 
كيانات اإيران البحرية تعد خرقاً اآخر 
يف رد على اإعان  للقانون الدويل”، 
بفر�س  االأمريكية  اخلارجية  وزارة 
ال��ع��ق��وب��ات ���س��د م�ساعي  م��زي��د م���ن 
ل�سحن  االإ����س���ام���ي���ة  اجل���م���ه���وري���ة 
النفط. وقال الوزير الكوبي: “متنع 
ال��ق�����س��ري��ة حركة  ت��ل��ك االإج���������راءات 
النفط االإيراين، وتوؤثر على ال�سعوب 
ال�����س��دي��ق��ة الإي�����ران و���س��وري��ا وتهدد 

ال�سام يف تلك املنطقة امللتهبة«. 

الدويل«. 

�ضربة موجعة
وي�����س��ري ك��ات��ب امل���ق���ال ل��ت��ل��ق��ي حركة 
�سربة  االإي��������راين  ال���ب���ح���ري  ال��ن��ق��ل 
عندما  مت�����وز(  ي��ول��ي��و)  يف  م��وج��ع��ة 
ناقاتها  اإح��دى  بريطانيا  احتجزت 
ال��ع��م��اق��ة ب��ع��د ات���ه���ام اإي������ران بنقل 
ال���ن���ف���ط، ع���رب م�����س��ي��ق ج��ب��ل ط���ارق 
حكومتها  تتلقى  والتي  �سوريا-  اإىل 
واتهمت  وطهران،  مو�سكو  من  دعماً 
حكومتها بجرائم حرب خال احلرب 
وجهادين.  متمردين  �سد  االأه��ل��ي��ة 
ويف ا�ستعرا�س للقوة، قال، يف ال�سهر 
امل��ا���س��ي، ج��ورج��ي م�����ورادوف، رئي�س 
ال��ذي ي��دار م��ن رو�سيا،  ال��ق��رم  وزراء 
اإيرانية  ل�سفن  ال�����س��م��اح  مي��ك��ن  اإن����ه 
قناة  ع���رب  امل��ت��و���س��ط  اإىل  ب��ال��و���س��ول 

فولغا – دون والبحر االأ�سود. 
ويف ذل�����ك ال����وق����ت، ق�����ال م�������ورادوف 

تناغم وتن�ضيق
نظريه  اأع��������اد  ال�����ت�����ايل،  ال����ي����وم  ويف 
ظريف،  ج������واد  حم���م���د  االإي����������راين، 
“االإرهاب  اأن  ف��ك��ت��ب  ال���ت���غ���ري���دة، 
وال�سن  ك���وب���ا  ����س���د  االق���ت�������س���ادي 
ي�ستهدف  واإي�����ران  و���س��وري��ا  ورو���س��ي��ا 
حتقيق  على  ويعمل  املدنين،  ع��م��داً 
عرب  م�����س��روع��ة  ال  �سيا�سية  اأه�����داف 
واأ�ساف:  اأبرياء”.  اأن���ا����س  ت��ره��ي��ب 
املتحدة  ال���والي���ات  ���س��ل��وك  “ينطوي 
احلايل على قر�سنة ور�سوة وابتزاز. 

نحب كوبا ونقف معها«. 
العقوبات  وا�سنطن  ت�ستخدم  وفيما 
عهد  قبل  ما  منذ  �سيا�سية  الأغرا�س 
ترامب، فاإن الزعيم اجلمهوري و�سع 
ه���ذه امل��م��ار���س��ة، وي��ق��اوم��ه��ا ع���دد من 

اأولئك امل�ستهدفن.
اأعلن بريان ه��وك، املمثل  ي��وم،  وقبل 
االأمريكي اخلا�س الإيران، عن فر�س 
ومكافاأة  ط��ه��ران،  على  جديدة  قيود 

الر�سمية:  الرو�سية  “تا�س”  لوكالة 
جمال  يف  امل�سرتك  االهتمام  “ينمو 
اإي������ران و���س��ب��ه جزيرة  ال��ت��ع��اون ب���ن 
اإىل ال�سيا�سة  القرم، وخا�سة بالنظر 
املعادية الإيران من الواليات املتحدة؛ 
البلد  ه����ذا  ع���ق���وب���ات ���س��د  وف���ر����س 

والنتائج ذات ال�سلة«.

تخّل عن جهود �ضابقة
ترامب  اإدارة  ل�سعي  ال��ك��ات��ب  ويلفت 
اأي�ساً للتخلي عن جهود اإدارات �سابقة 
ب�ساأن تخفيف عقوبات عن كوبا، التي 
كانت هدفاً حلظر ا�ستمر قرابة �ستن 
عاماً منذ اأن خلعت الثورة ال�سيوعية 

اإدارة كانت مدعومة اأمريكياً. 
نائب  كابري�سا�س،  ريكاردو  وا�ستقبل 
ال�سوري  ال�سفري  كوبا  وزراء  رئي�س 
دعم  م��ك��رراً  اإدري�����س ميا”  يف هافانا 
بلده ل�سوريا يف حربها �سد االإرهاب، 
العاقات  لتعزيز  احل��اج��ة  وم���وؤك���داً 

ي�سعون  ملن  دوالر  مليون   15 بقيمة 
للحر�س  البحرية  ال�سبكة  لتعطيل 

الثوري االإ�سامي. 
“برتوليوم  جم������ل������ة  ون������ق������ل������ت 
م�سدر  عن  التجارية  اإكونومي�ست” 
ال�سن  اإن  ق���ول���ه  امل�������س���ت���وى  رف���ي���ع 
واف��ق��ت ع��ل��ى ا���س��ت��ث��م��ار ق��راب��ة 280 
والغاز  النفط  مليار يف حقل �سناعة 
اإيران. وتخو�س الواليات املتحدة  يف 
وال�سن فعًا حرباً جتارية مبليارات 
ترامب  اإدارة  وو���س��ع��ت  ال�������دوالرات، 
لات�ساالت  ال�سينية  ه��واوي  �سركة 
وعندما  ال���������س����وداء.  ال��ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى 
اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  �سئل 
ال�سينية حول ال�سفقة املزعومة مع 
“لي�س على معرفة”  اإنه  اإي��ران، قال 
ال�سن  اأن”  اأك��د  ولكنه  باملعلومات، 
�سداقة،  ب��ع��اق��ات  تتمتعان  واإي����ران 
واأن بلدينا يجريان تعاوناً متباداًل يف 
خمتلف املجاالت �سمن اإطار القانون 

ب���ن ال��ب��ل��دي��ن يف ج��م��ي��ع امل���ج���االت، 
وخا�سة االقت�سادية منها«. 

ك���م���ا ����س���ه���د ي������وم اجل���م���ع���ة االأخ������ري 
اخ���ت���ت���ام م���ع���ر����س دم�������س���ق ال�����دويل 
منا�سبة  وه�����و  وال�������س���ت���ن،  احل�������ادي 
حذرت الواليات املتحدة من احتمال 
معاقبة اأي م�سرتك فيه. ورغم ذلك 
التهديد، كان من بن من �ساركوا يف 
وكوبا  وال�سن  بيارو�سيا  املعر�س 
وكوريا  والعراق  واإي��ران  واإندوني�سيا 
ال�سمالية و�سمال مقدونيا وباك�ستان 
اآخر  وفنزويا،  ورو�سيا  والفيليبن 
“ال�سغط  ح��م��ل��ة  ي�����س��م��ى  مل���ا  ه����دف 

االأق�سى” الإدارة ترامب. 
الكاتبة الجتماع عقد، خال  وت�سري 
م�سوؤولن  ب���ن  امل���ا����س���ي،  االأ����س���ب���وع 
ال�سمالية  كوريا  من  امل�ستوى  رفيعي 
مع وزير اخلارجية ال�سيني وانغ يي 
ونائب وزير اخلارجية الرو�سي يوري 
تروتنيف من اأجل حت�سن العاقات 
مع كوريا ال�سمالية، التي رغم �سعيها 
اإدارة ترامب، ال  لتحقيق ال�سام مع 
اأق�سى  تزال االأك��رث عر�سة حلملة” 

�سغط” من بن �سائر الدول.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون مارتن بانز 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�سة رقم:1029569 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جويل كانتي �سيل ميلون كانتي �سيل %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة عبدالقادر حممد املهدي عبداهلل ال�ساطري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالقادر حممد املهدي عبداهلل ال�ساطري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
للفعاليات  ال�س�����ادة/روائع  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملوؤمترات
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2514855 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة امنه جابر �سعيد املري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فلوه حمد حممد جابر املري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ميكا للتجارة العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م   رخ�سة رقم:1707815 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ميثيل بوثيا بوراييل قا�سم %24
ن�سب ال�سركاء

�سافنا�س قا�سم من 49% اىل %25
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
التجاري:البيت  باال�سم    CN رقم:1148383 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  للمقاوالت  الهند�سي 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/وادي الربوج للديكور واملقاوالت العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1063522 

تعديل ا�سم جتاري من/وادي الربوج للديكور واملقاوالت العامة 

WADI AL BOROOJ DECOR & GENERAL CONTRACTING

اىل/وادي الربوج للديكور

WADI AL BOROOJ DECORATION

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات حقول من�سات النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
لت�سليح  زاخر  �سباب  ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ا�سريجنات ال�سيارات رخ�سة رقم:1009508 
تعديل ا�سم جتاري من/حمل �سباب زاخر لت�سليح ا�سريجنات ال�سيارات 

SHABAB ZAKHER AUTO SPRING REPAIR SHOP

اىل/حمل اوبن �سكاي لت�سليح الغطا�سات
OPEN SKY PUMPS REP SHOP

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب و�سيانة م�سخات املياه )3320007(
تعديل ن�ساط/حذف حدادة املركبات )4520014(

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
للنقليات  �ستار  ثري  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1152289 

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ثري �ستار للنقليات العامة 

THREE STARS GEN TRANSPORT EST

اىل/موؤ�س�سة ثري �ستا للنقليات واملقاوالت العامة

THREE STARS GENERAL TRASPORT AND CONTRACTING EST

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  اخل�سراء  ال�س�����ادة/النخلة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�سيانة العامة رخ�سة رقم:1077175 

تعديل ا�سم جتاري من/النخلة اخل�سراء للمقاوالت وال�سيانة العامة 

GREEN PALM CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/النخلة اخل�سراء للمقاوالت والنقليات

GREEN PALM CONTRACTING & TRANSPORTING

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

فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/عيادة حيدراباد اجلديدة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1021164 

تعديل ا�سم جتاري من/عيادة حيدراباد اجلديدة 

NEW HYDERABAD CLINIC

اىل/مركز نيو حيدراباد االأولية للرعاية الطبيه

NEW HYDERABAD PRIMARY HEALTHCARE CENTRE

تعديل ن�ساط/ا�سافة جممع طبي )8620021(

تعديل ن�ساط/ا�سافة مركز الرعاية الطبية )8620027(

تعديل ن�ساط/حذف عيادة الطب العام )8620001(

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جنم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الف�ساء لقطع غيار ال�سيارات امل�ستعمله
رخ�سة رقم:CN 1981569 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

ال�سامان التجارية
رخ�سة رقم:CN 1014035 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا 

بوتيتو ورلد
رخ�سة رقم:CN 2620938 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سعاع  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سم�س للمقاوالت والنقليات العامه
رخ�سة رقم:CN 2110932 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليف لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 2022951 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مبارك 

بيلو لا�سباغ
رخ�سة رقم:CN 1162130 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
مدينة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العا�سي لل�سيانه العامه
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1143318 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خمي�س را�سد خمي�س كراز ال�سبو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد �سيف عبداهلل حميد النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/انفال للهواتف

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2158171 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي بخيت علي �سعيد الكعبي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي بخيت علي �سعيد الكعبي من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عدي عدنان حممد الطه %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة االعان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

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

ANFAL MOBILE
اىل/انفال للهواتف ذ.م.م

ANFAL PHONE MOBILE PHONES LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/النجم لت�سليح كهرباء ال�سيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1148213 
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة مبارك حممد علي بال�سيود املزروعي

تعديل وكيل خدمات/حذف حمد �سعيد حمد �سويخ املن�سوري
تعديل لوحة االعان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/النجم لت�سليح كهرباء ال�سيارات 
STAR AUTO ELECTRICALREPAIRS

اىل/م�ساوي اخر رواق
AKHIR ROWAK GRILLS

تعديل ن�ساط/ا�سافة م�ساوي علي الفحم )�سفاري( )5621006(
تعديل ن�ساط/حذف ا�ساح كهرباء ال�سيارات )4520005(

تعديل ن�ساط/حذف ا�ساح مكيفات هواء ال�سيارات )4520021(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سوبر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ماركت الطازج
 رخ�سة رقم:CN 1246955  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12728 بتاريخ 2019/9/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ملحمة 

الغيث احلديثة
 رخ�سة رقم:CN 1059741  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل

ا�ستقراًرا.  اأقل  بطبيعتها  وا�سعة، 
ترعب  ال��ف��ي��درايل،  امل�ستوى  على 
ائتاف  اجل��دي��دة  التقلبات  ه��ذه 
فاملحافظن  م����ريك����ل،  اأجن����ي����ا 
الدميقراطين  واالج��ت��م��اع��ي��ن 
جراحهم  ب��ت�����س��م��ي��د  م��ن�����س��غ��ل��ون 
التوافق  م���ن  اأك�����رث  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
م��ن اجلروح.  ال��ب��اد  وق��اي��ة  على 
االنتخابات  ���س��دم��ة  اأن  وي���ب���دو 
يف ب��ران��دن��ب��ورغ و���س��اك�����س��ون��ي��ا قد 
دفعتهم ال�ستخا�س الدرو�س من 
هذا التاأمل املوؤذي، لكن هل �ستكون 
اآثارها؟  ال��ق��رارات اجل��ي��دة  ل��ه��ذه 
نتائج، يف 27 اأكتوبر، االنتخابات 
االإقليمية يف تورينجيا، وهي والية 
الدميقراطية  امل��ان��ي��ا  م��ن  اأخ���رى 
ذات  بنتيجة  م�سحوبة  ال�سابقة، 
حدين من �سيتوىل رئا�سة احلزب 
ويقرر  الدميقراطي  اال�سرتاكي 
االإجابة  �ستوفر  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه، 

احلا�سمة.

الوالية  هيهات! يف منت�سف هذه 
االأخ���������رية، وب�����س��ع��ة اأ����س���ه���ر قبل 
الثاثن  ب���ال���ذك���رى  االح���ت���ف���ال 
يعرتي  مل  اجل���������دار،  ل�������س���ق���وط 
اأبًدا ال�سك يف نف�سها مثلما  اأملانيا 
كانت  ان  ب��ع��د  ال����ي����وم.  ي��ع��رتي��ه��ا 
ال�سلب  م��ن  منيعا  ج����داًرا  مت��ث��ل 
املراأة  “موتي”،  اأّن  يبدو  امل�سلح، 
العامل  يف  االأق������وى  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي 
طيلة  “فورب�س”  قبل جملة  من 
اأن��ه��ا فقدت  ي��ب��دو  اأع����وام،  ثمانية 
�سحرها يف هذا اخلريف. يف نهاية 
منها  ي�سرق  اأمل  اأغ�سط�س،  �سهر 
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  ال��ن��ج��وم��ي��ة 
خ���ال ق��م��ة جم��م��وع��ة ال�����س��ب��ع يف 
اختفت  “اأين  يكن  امل  بياريتز؟ 
ال�سحيفة  ع���ن���وان   ،“ م���ريك���ل؟ 

اليومية املحافظة “دي فيلت ».
معرفة  لي�س  ال�سوؤال  الواقع،  »يف 
من هو رئي�س النظام العاملي، بل ما 
اإذا كانت اأملانيا تريد التاأثري يف هذا 
دمي�سماي،  كلري  ت��رى  النظام”، 
اأ�ستاذة العلوم ال�سيا�سية يف املعهد 
لقد  لل�سيا�سة اخلارجية،  االأمل��اين 

لعبت امل�ست�سارة دائًما دور الزعيم 
املفرت�س يف مواجهة دول اأ�سعف، 
ق����درت����ه����ا ع���ل���ى كبح  و����س���اه���م���ت 
جماحها يف احلفاظ على االو�ساع 
القائمة، وه��ذا يف حد ذات��ه �سكًا 
نادراً  ولكن  الزعامة،  اأ�سكال  من 
ما اأخذت اأجنيا مريكل املبادرة. 
انطباًعا  وي��ع��ط��ي  ت��غ��ري  م���ا  اإن 
ب��ال�����س��ع��ف، ه���و ظ��ه��ور ق����ادة على 
قواعد  يف  ل��ل��ت�����س��ك��ي��ك  ا����س���ت���ع���داد 

اللعبة الدولية. »

النموذج القت�ضادي الأملاين 
يرتنح ...

اجلديد،  املعطى  ه��ذا  مواجهة  يف 
من غري املرجح اأن تغرّي امل�ست�سارة 
م��ق��ارب��ت��ه��ا. ول��ي�����س ب���اإرادت���ه���ا، ان 
ال���ق���وة ال��ت��ي ت�����س��ت��م��ده��ا م���ن قوة 
ب�سكل كبري.  ت�ساءلت  اقت�سادها، 
اأملانيا،  اأداء  ي��ت��ده��ور  ع���ام،  فمنذ 
وب����ات ���س��ي��ن��اري��و ح����دوث رك����ود يف 
م�ستبعدا.  غ���ري  ال��ث��ال��ث  ال���رب���ع 
القطاع  ي�سّجل  اأن  املحتمل  “من 
متتالية  اأ���س��ه��ر  ع�سرة  ال�سناعي 
تدهور  اأن  ك��م��ا  االن��ك��م��ا���س،  م���ن 
ُيظهر  اخلدمات  يف  العمل  فر�س 
ا اأن ال�سعوبات التي يواجهها  اأي�سً

ما  يف  تنفجر  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع 
تاحظ  االقت�ساد”،  م��ن  تبقى 
ف����ريون����ي����ك ري���ت�������س-ف���ل���وري�������س، 
اإف  اآر  يف  امل�ستقلة  االق��ت�����س��ادي��ة 

ري�سري�س،
اىل  اال  ت��ط��م��ح  اأمل���ان���ي���ا  ت���ع���د  مل 
فا�سل  �سفر  بن�سبة  من��و  حتقيق 
املحلي  ال����ن����اجت  م����ن  ب����امل����ائ����ة   5
اأقل  اأي  ال���ع���ام،  ل��ه��ذا  االإج���م���ايل 
 1 البالغ  االأوروب����ي  املتو�سط  م��ن 
بالن�سبة  اأم����ا  ب��امل��ائ��ة.   2 ف��ا���س��ل 
فا�سل   1 اإىل  االن��ت��ع��ا���س  ل��ت��وّق��ع 
ال����ذي   ،2020 ع�����ام  ب���امل���ائ���ة   3
ُن�����س��ر ال��رب��ي��ع امل��ا���س��ي م��ن طرف 
يبدو  ف���اإن���ه  احلكماء”،  “جلنة 
العاملي،  والتباطوؤ  طموًحا.  االآن 
لاقت�سادات  احلمائية  والنزعة 
�سالح  يف  لي�ست  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة، 
ال�سادرات االأملانية، لي�ست ال�سبب 
الذي  النمو  من���وذج  اإن  ال��وح��ي��د. 
كتب  كان فخر الباد “يت�سدع”، 

�سيا�سية  ق���وة  اأك���رب  ث���اين  امل��ان��ي��ا، 
منذ  وب��ران��دن��ب��ورغ  �ساك�سونيا  يف 
االنتخابات االإقليمية التي اأجريت 
اأملانيا  1 �سبتمرب يف مقاطعتي  يف 

ال�سرقية ال�سابقة.

منع اليمني املتطرف
خال العام املا�سي، اأكدت خمتلف 
االإقليمية،  االن��ت��خ��اب��ات  حم��ط��ات 
االحتاد  الرئي�سين  احل��زب��ن  اأن 
-االحتاد  الدميقراطي  امل�سيحي 
امل�����س��ي��ح��ي االج��ت��م��اع��ي، واحل���زب 
اال�������س������رتاك������ي ال����دمي����ق����راط����ي، 
ال�سلطة،  تقا�سم  اع��ت��ادا  ال��ل��ذي��ن 
ال ي��ق��وي��ان مب��ف��رده��م��ا ع��ل��ى كبح 
ج���م���اح ال��ي��م��ن امل���ت���ط���رف، وب���ات 
االمر يتطلب اأن تت�سكل حتالفات 

ومنع  االق����ت���������س����ادي  من����وذج����ه����ا 
����س���دم���ة ال�����رك�����ود. وب���االإ����س���اف���ة 
ميكن  فاإنها  امل���ايل،  فائ�سها  اإىل 
املعدالت  و���س��ع  م��ن  ت�ستفيد  اأن 
ال�سلبية لتمويل خمطط االإقاع 

بكلفة رخي�سة.
النظر يف عقيدتها  اإع���ادة     لكن، 
االأرثدوك�سية للموازنة يعّد يف نظر 
الثقافية  امل��ح��رم��ات  م��ن  االأمل�����ان، 
التي ي�سعب ك�سرها حتى مع �سوء 
االأحوال اجلوية. ويف هذه احلالة، 
لي�س فقط منوذجهم االقت�سادي 
الطبيعة  ا  اأي�سً ب��ل  ي��رتن��ح،  ال��ذي 
ال�سيا�سي  لنظامهم  النموذجية 
اليمن،  اأق�����س��ى  ب�����س��ع��ود  امل���ه���دد 

االمر الذي ي�سل اأي قرار.
ي��ع��ت��رب ح����زب ال���ب���دي���ل م���ن اجل 

االقت�ساديون يف ناتيك�سي�س.
ال�������س���ي���ارات  اإىل  االن����ت����ق����ال  اإن 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، ال���ت���ي ي���ت���م اإن���ت���اج 
اآ�سيا،  اأ�سا�سي يف  ب�سكل  بطارياتها 
قطاع  يف  االأمل���اين  التفوق  يقو�س 
الرئي�سي  امل����ح����رك  ال�������س���ي���ارات، 
لقطاع ت�سنيعها القوي. وملا كانت 
اأملانيا هي واحدة من اأكرب امللوثن 
يف اأوروبا ب�سبب �سناعتها الكثيفة 
احلاجة  فاأن  للطاقة،  اال�ستخدام 
اأك�سيد  انبعاثات ثاين  اإىل خف�س 
االحتبا�س  مل��ك��اف��ح��ة  ال����ك����رب����ون 
تغيرياً  ��ا  اأي�����سً تفر�س  احل����راري، 
اإنتاجها. واأخرًيا،  عميقاً يف هيكل 
رقمنة  اأن  م��ن  ناتيك�سي�س  يحذر 
عمليات االإنتاج يف قطاع الت�سنيع 
لن  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ق���ف���زة  “تعني 

ال�سغرى  ال�سركات  جميع  تتمكن 
واملتو�سطة احلجم من عبورها«.

... نظامها ال�ضيا�ضي اأي�ضا
ومع ذلك، للبلد اعمدة �سلبة. ما 
زال ُيوّلد فائ�سا يف امليزانية قدره 
الن�سف  يف  ي����ورو  م��ل��ي��ار   45.3
باملائة   7 ف���ا����س���ل   2  – االأول 
م���ن ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االإج����م����ايل-
باملائة،   60 م��ن  قريبة  ودي��ون��ه��ا 
وه��ذا م��ا يف�سر ال��ت��ف��اوؤل ال��ذي ال 
ن��ظ��ري ل��ه ل��ل�����س��ك��ان ط��ي��ل��ة خم�سة 
امل�سح  ح�����س��ب  ع����اًم����ا،  وع�����س��ري��ن 
ملركز  ال�سنوي “خماوف االأملان”، 

املعلومات ار + يف. 
ع��ل��ى ال�������ورق، مت��ت��ل��ك اأمل���ان���ي���ا، يف 
ال����واق����ع، و���س��ائ��ل م��راف��ق��ة تعرّث 

يبدو اأن املراأة التي تعترب الأقوى يف العامل، فقدت �ضحرها يف هذا اخلريف
ظهور قادة على ا�ضتعداد للت�ضكيك يف قواعد اللعبة الدولية اظهر �ضعف مريكل 

•• الفجر – خرية ال�شيباين
عام  الرت�ضح  قبل  طويال  مريكل  اأجنيال  ترددت 
كانت  اأملانيا.  ــس  راأ� على  رابعة  لولية   2017
ا�ضتقرار  �ضمان  تعني  اليها،  بالن�ضبة  امل�ضالة 
بلدها، امل�ضّو�س من فتح احلدود لأكرث من مليون 
ال�ضمانة  لتكون  اأي�ضًا  ولكن   ،2015 عام  لجئ 
�ضعود  جــراء  مهدد  عاملي  نظام  على  للحفاظ 

ال�ضعبوية.

 اإن منوذج النمو االأملاين الذي كان فخر البالد »يت�سدع«

حتليل اخباري

اجنيا مريكل  �سعف يف الداخل ينعك�س على اخلارجاقت�ساد يهتز وح�سور يهتز.. و�سورة تت�سظى

عالمات على طريق الغروب:

هل انتهى ع�سر الو�سفة االأملانية، و اأفل جنم مريكل...؟
مل تعد الأحزاب التقليدية تقوى على �ضّد اليمني 

املتطرف، وت�ضكيل حتالفات وا�ضعة ينال من ال�ضتقرار
لي�س فقط النموذج القت�ضادي هو الذي يرتنح، بل 
ا املهدد ب�ضعود اليمني املتطرف النظام ال�ضيا�ضي اأي�ضً

هونغ كونغ حتذر وا�سنطن التدخل يف االأزمة ال�سيا�سية 
“ناأمل اأن ي�سحبوا اأيديهم ال�سوداء من هونغ كونغ يف اأقرب وقت ممكن«. واأعرب 
دعمهم  عن  وجمهورين  دميوقراطين  من  االأمريكين  ال�سيا�سين  من  ع��دد 
اإدارة  اعتمدت  ال�سن،  مع  املت�ساعد  التجاري  اخل��اف  ظل  ويف  للمتظاهرين. 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب موقفا براغماتيا. ودعا ترامب اإىل ت�سوية �سلمية 
لاأزمة ال�سيا�سية معتربا اأنه يعود لل�سن اأن تتعامل مع الو�سع. ونفت وا�سنطن 
كل اتهامات بكن باأن الواليات املتحدة تدعم املتظاهرين. ومل تقدم ال�سن اأي 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

يف  التنفيذية  ال�سلطة  رئي�سة  ح���ذرت 
اأم�����س وا�سنطن  ك���اري الم  ك��ون��غ  ه��ون��غ 

بعدما ح�ّس  ال�سابقة  الربيطانية  امل�ستعمرة  تهز  التي  االأزم��ة  تدخل يف  اأي  من 
ال�سغوط  ت�سديد  على  املتحدة  الواليات  بالدميوقراطية  املطالبون  املتظاهرون 
وتظاهرات  احتجاجات  موجة  اأ�سهر  ثاثة  منذ  كونغ  هونغ  وت�سهد  بكن.  على 
�سبه يومية غري م�سبوقة منذ عودتها اإىل ال�سن عام 1997، ما يطرح حتديا 
كبريا لبكن وحكومة املدينة التي تتمتع بحكم �سبه ذاتي. وجتمعت ح�سود غفرية 

املتحدة يف  ال��والي��ات  قن�سلية  اأم���ام  االأح���د 
االأمريكي  الكونغر�س  ملطالبة  كونغ  هونغ 
املطالبة  ي��دع��م احل���رك���ة  ق���ان���ون  ب���اإ����س���دار 
ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة. وم��ث��ل ه��ذا ال��ق��ان��ون قد 
بن  املميزة  التجارية  العاقات  اإىل  ي�سيء 
ه��ون��غ ك��ون��غ وال���والي���ات امل��ت��ح��دة، بفر�سه 
ال�����س��ل��ط��ات املحلية  ع��ل��ى  ت���داب���ري م��راق��ب��ة 
االأ�سا�سي  ال��ق��ان��ون  اح��رتام��ه��ا  م��ن  للتثبت 
واحلريات الفريدة يف هذه املنطقة الواقعة 
التي  الم  ك��اري  واأعلنت  ال�سن.  جنوب  يف 
امل��ح��ت��ج��ن، خال  ان��ت��ق��ادات  ت��رتك��ز عليها 
يف  تغيري  اأي  اأن  ال��ث��اث��اء  �سحايف  م��وؤمت��ر 
العاقات االقت�سادية مع وا�سنطن �سيهدد 
لل�سحافين  وق��ال��ت  امل��ت��ب��ادل��ة«.  “امل�سالح 
“من غري املنا�سب اإطاقا لبلد اأن يتدخل يف 
�سوؤون هونغ كونغ«. واأعربت عن اأملها يف اأال 
“يطالب اأي كان بعد االآن الواليات املتحدة 
باإ�سدار مثل هذا القانون«. بدروها، كّررت 
املتحدثة  ق��ال��ت  اإذ  الم،  ت�����س��ري��ح��ات  ب��ك��ن 
يينغ  ت�سون  ه��وا  ال�سينية  اخلارجية  با�سم 

اإثباتات التهاماتها، با�ستثناء ت�سريحات 
�سيا�سية  �سخ�سيات  ع��ن  ���س��درت  دع���م 
اأمريكية. ويف �سكل منف�سل، دعا 150 
نائبا بريطانيا وزير اخلارجية دومينيك 
خطاب  يف  وقالوا  كونغ.  هونغ  ل�سكان  االإقامة  يف  واحل��ق  ثانية  جن�سية  ملنح  راب 
مفتوح اإّن ذلك “�سيبعث ر�سالة قوية لل�سن اأّن �سعب هونغ كونغ لي�س وحيدا«. 
وانطلقت التظاهرات املطالبة بالدميوقراطية يف حزيران يونيو احتجاجا على 
عّده  ما  وهو  ال�سن،  اإىل  مطلوبن  بت�سليم  ي�سمح  جدل  مو�سع  قانون  م�سروع 
اتخاذ  وبعد  املدينة.  اال�ستثنائية يف  لتقييد احلريات  �سينية  املحتجون حماولة 
تو�سعت  املدينة نهجا مت�سددا،  وق��ادة  بكن 
دميوقراطية  بحقوق  للمطالبة  احل��رك��ة 
املحتجن  عن  والعفو  ال�سرطة  وحما�سبة 
اأي  االحتجاج  حركة  تظهر  ومل  املعتقلن. 
احلازمة  اللهجة  اأمام  الرتاجع  على  اإ�سارة 
اأ�سهر  خ��ال  التنفيذية  ال�سلطة  لرئي�سة 

النزاع الثاثة.
والر�سوخ  التنازل  رف�س  من  اأ�سهر  وبعد   
ال�سلطة  رئ��ي�����س��ة  ق�����ررت  ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن، 
اال�سبوع  الم  ك���اري  امل��دي��ن��ة  يف  التنفيذية 
املطلوبن  ت�سليم  م�����س��روع  �سحب  ال��ف��ائ��ت 
املثري للجدل لكن املحتجن اعتربوا القرار 
غري كاف ومتاأخرا. وخرجت ح�سود �سخمة 
م���ن امل��ح��ت��ج��ن جم�����ددا اىل ال�������س���وارع يف 
املحتجون  ويطالب  اال�سبوع.  نهاية  عطلة 
واإ�سدار  ال�سرطة  جت���اوزات  يف  بالتحقيق 
عفو عن املعتقلن والرتاجع عن ا�ستخدام 
لو�سف  ال�سغب”  “مثريي  م�����س��ط��ل��ح 

املحتجن واإجراء انتخابات عامة.

جمل�ض اأوروبا: ت�ساعد العن�سرية يف فنلندا 
•• هل�شنكي-اأ ف ب:

وا�ستخدام  العن�سرية  اأن  م��ن  اأم�����س  اأوروب���ا  جمل�س  اأ���س��دره  تقرير  ح��ّذر 
ب��ات �سائعاً يف فنلندا وت���زداد وت��ريت��ه يف  ال��ع��ب��ارات امل�سيئة ع��رب االإن��رتن��ت 
تت�سدر  م��ا  ك��ث��رياً  اال�سكندنافية  ال��دول��ة  اأن  ورغ���م  ال�سيا�سي.  اخل��ط��اب 
بال�سعادة وامل�ساواة بن اجلن�سن وم�ستوى  الدولية يف ما يتعّلق  املقارنات 
املعي�سة بينما تبلغ ن�سبة ال�سكان املولودين يف اخلارج 6،6 باملئة، وهي اأقل 

ن�سبة يف غرب اأوروبا، اإال اأن امل�ساعر املعادية للمهاجرين يف ت�ساعد.
يف  اللجوء،  ح��ق  ملنح  ب�سدة  املعار�س  احلقيقين،  الفنلندين  ح��زب  وح��ّل 

املرتبة الثانية يف الدورتن االخريتن من االنتخابات العامة.
واأفاد التقرير ال�سادر عن اللجنة االأوروبية �سد العن�سرية وعدم الت�سامح 
“العن�سرية وخطاب الكراهية الذي يفتقد للت�سامح  اأن  التابعة للمجل�س 
ت�ستهدف  العبارات  هذه  اأن  اإىل  م�سرياً  ت�ساعد  اىل  العلنية  اخلطابات  يف 

“طالبي اللجوء وامل�سلمن خ�سو�سا.
واأ�ساف اأن عبارات العن�سرية )على االإنرتنت( التي تت�سمن خطابا معاديا 
هويتهم  غ��ريوا  ومن  اأفريقية  اأ�سول  من  االأ�سخا�س  وت�ستهدف  للهجرة 
اجلن�سية واجلالية اليهودية باتت �سائعة، كما هي احلال بالن�سبة ال�ستخدام 

لهجة م�سيئة عند االإ�سارة اإىل الغجر«.
اىل  االأ�سا�سية  للحقوق  االأوروب����ي  االحت���اد  وك��ال��ة  خل�ست  املا�سي،  وال��ع��ام 
اأعلى  يعانون من  فنلندا  اأفريقية يف  اأ�سول  املتحدرين من  االأ�سخا�س  اأن 
الو�سع  درا�سة  متت  دول��ة   12 يف  والعنف  العن�سرية  الكراهية  م�ستويات 
هذه  مع  للتعاطي  موؤخراً  اّتخذت  التي  باالجراءات  ترحيبها  ورغم  فيها. 
ال�سلطات  ا�ستجابة  اعتبار  ميكن  “ال  اإن��ه  قالت  اللجنة  اأن  اإال  امل�سكات، 
الفنلندية  ال�سلطات  و�سّجلت  متاًما«.  منا�سبة  احل��وادث  لهذه  الفنلندية 
جمع  طريقة  انتقد  التقرير  لكن   2017 يف  ك��راه��ي��ة  ج��رمي��ة   1165
ر�سدت  املدين  املجتمع  اأن جمموعات  اإىل  وا�سارت  املكتملة.  البيانات غري 

تزايداً يف حوادث الكراهية منذ عام 2015.

اإ�سادة باملناظرات التلفزيونية يف تون�ض  الواليات املتحدة ت�سحب جا�سو�ًسا من الكرملني 
و�سائل االإع��ام، بعدما ك�سف م�سوؤولون بالتف�سيل مدى التدخل الرو�سي يف 
االأم��ر مربراً  بادئ  ذلك يف  العميل رف�س  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت  االنتخابات. 
اإىل عميل  اأن يكون حتّول  اأثار خماوف من احتمال  باأ�سباب عائلية، ما  االأمر 
اأ�سهر يف وقت تزايد اهتمام و�سائل االإع��ام بامل�ساألة.  م��زدوج. لكنه وافق بعد 
واأفادت “�سي اإن اإن” نقًا عن م�سدر مل ت�سمه وقالت اإنه �سارك يف النقا�سات 
2017 جاء على خلفية خماوف  اأن �سحبه من رو�سيا عام  املرتبطة باملخرب، 
ت��رام��ب واإدارت����ه  اأن يف�سح وج���وده الرئي�س االأم��ريك��ي دون��ال��د  م��ن اح��ت��م��ال 
وكالة  لكن  �سرية.  ا�ستخبارات م�سنفة  املتكرر مع مواد  تعاطيهم  ل�سوء  نظراً 
اال�ستخبارات املركزية نفت التقرير. وقالت مديرة ال�سوؤون العامة يف الوكالة 
بريتاين برامل ل�”�سي اإن اإن” “اإن التكهنات امل�سللة جلهة اأن تعاطي الرئي�س 
الو�سول  والتي ميكنه  اال�ستخباراتية ح�سا�سية يف بادنا،  املعلومات  اأكرث  مع 

اليها كل يوم، ت�سببت بعملية ال�سحب املفرت�سة، غري دقيقة«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�سحب عنا�سر ا�ستخبارات اأمريكيون عميًا يف احلكومة الرو�سية كان قد اأكد 
االنتخابات  يف  التدخل  يف  بوتن  فادميري  الرو�سي  للرئي�س  املبا�سر  ال��دور 
اأمريكية.  اإع��ام  و�سائل  ذك��رت  ما  بح�سب   ،2016 عام  االأمريكية  الرئا�سية 
وافادت �سبكة “�سي اإن اإن” االإخبارية اأن املخرب نقل معلومات لا�ستخبارات 
الرئي�س فادميري  اإىل  الو�سول  االأمريكية على مدى عقود وكان قادرا على 
بوتن حتى اأنه اأر�سل �سوراً مل�ستندات بالغة االأهمية كانت على مكتب الرئي�س 
اإن”  اإن  “�سي  ك��ل م��ن  اأف���اد  ال��رو���س��ي. لكن مت �سحبه م��ن رو���س��ي��ا، بح�سب م��ا 
“نيويورك  �سحيفة  وذك���رت  االث��ن��ن.  متاأخر  وق��ت  يف  تاميز”  و”نيويورك 
البداية  يف  اقرتحت  اإي��ه(  اآي  )�سي  املركزية  اال�ستخبارات  وكالة  اأن  تاميز” 
�سحب املخرب اأواخر العام 2016 اإثر القلق من ت�سليط ال�سوء عليه من قبل 

املناظرة الثانية االأحد. وتعترب املناظرات التلفزيونية بن متناف�سن 
ن��ادرا يف العامل العربي، وقد �سارك يف كل مناظرة  اأم��را  يف انتخابات 

عدد من املر�سحن لانتخابات الرئا�سية مت اختيارهم بالقرعة.
واذاعة  تلفزيون  �سبكة  اأن نحو ثاثن  املناظرات  واأف��اد منظمو هذه 
التوا�سل  اإ�سافة اىل كثري من �سبكات  عامة وخا�سة تون�سية نقلتها، 

االإجتماعي والقنوات العربية واالأجنبية.
وغاب مر�سحان عن املناظرات ب�سبب ماحقات قانونية بحقهما، هما 
رجل االعام نبيل القروي املاحق بتهم تبيي�س اأموال وامل�سجون منذ 
الثالث والع�سرين من اآب اأغ�سط�س، ورجل االعمال �سليم رياحي الذي 

جلاأ اىل فرن�سا بعد �سدور مذكرة توقيف بحقه لا�سباب نف�سها.
ان��ت��ق��ادات لطريقة تنظيم  وم��ع ذل��ك وج��ه��ت بع�س و���س��ائ��ل االإع����ام 

املناظرات.

•• تون�س-اأ ف ب:

رحبت ال�سحافة باملناظرات الثاث التي جرت يف تون�س خال االأيام 
الرئا�سية،  لانتخابات  مر�سحا   26 من   24 فيها  و���س��ارك  املا�سية 
واعتربت خطوة اإ�سافية نحو تعزيز املمار�سة الدميوقراطية يف الباد 
رغم بع�س املاحظات على طريقة تنظيمها. وقال رئي�س الهيئة العليا 
امل�ستقلة لات�سال ال�سمعي الب�سري نوري اللجمي يف ت�سريح لوكالة 
املمار�سة  اإن ما ح�سل عزز  القول  “الكل يجمعون على  بر�س  فران�س 
الدميوقراطية وجرى يف �سكل جيد”، م�سيفا “حتى لو اأن كل االأمور 
وكانت  جيد،  ب�سكل  ال�سحافيون  ت�سرف  فقد  مثايل،  ب�سكل  جتر  مل 
املتابعة قوية جدا«. واأفادت اأرقام وزعتها �سركة �سيغما اأن نحو ثاثة 
ماين م�ساهد تابعوا املناظرة االأوىل ال�سبت، فيما تابع 2،5 مليون 
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املال والأعمال
غرفة دبي تدعو لال�ستثمار يف البيانات املفتوحة مل�ساعدة ال�سركات النا�سئة على درا�سة حاجة ال�سوق ملنتجاتهم 

ممثل  ال�سعيد،  را���س��د  �سعيد  بينهم 
دائرة الثقافة وال�سياحة يف اأبوظبي؛ 
وحم���م���د ع���ل���ي امل�������رر، مم���ث���ل دائ�����رة 
اأبوظبي؛  يف  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
ورائدي  �سلوم  اآل  علي  واالإع���ام���ي 
االأع���م���ال اأح���م���د ال�����س��ام�����س��ي ومطر 

املن�سوري.
وي��ج��در ال��ذك��ر ب���اأن ���س��ن��دوق خليفة 
ت�سجيع  اإىل  متوا�سل  ب�سكل  ي�سعى 
مب�ساريعهم  ال��ب��دء  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ن 
اخلا�سة والتي من �ساأنها اأن ت�ساهم 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال���دول���ة ع��امل��ي��اً يف 
خمتلف القطاعات واملجاالت، واإف�ساح 
املجال اأمام رواد االأعمال االإماراتين 
االإبداعية  وامل�ساريع  االأفكار  البتكار 
مبا  ومواهبهم  قدراتهم  وا�ستغال 
الدولة  م�سرية  على  اإيجاباً  ينعك�س 
الريادية يف تعزيز النمو االجتماعي 

واالقت�سادي. 

•• اأبوظبي-الفجر:

نّظم �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع 
زايد  جامعة  يف  “جتربتي”  ملتقى 
دائرة  مع  بالتعاون  اأبوظبي،  باإمارة 
التنمية  ودائ���رة  وال�سياحة  الثقافة 
االقت�سادية يف اأبوظبي، حيث يهدف 
وتفعيل  التوا�سل  تعزيز  اإىل  امللتقى 
احلوار بن رواد االأعمال االإماراتين 
ال�سندوق  ق���ب���ل  م����ن  امل����دع����وم����ن 
ال�سياحي  القطاع  �سمن  والعاملن 
يف دولة االإمارات، و�سركاء ال�سندوق 

اال�سرتاتيجين واملحلين. 
اإط������ار حتقيق  ال��ف��ع��ال��ي��ة يف  وت���اأت���ي 
التوا�سل  تفعيل  يف  ال�سندوق  روؤي��ة 
االأع�����م�����ال  رواد  ب�����ن  وال�����ت�����اق�����ي 
تبادل  االإم��ارات��ي��ن، واحل��ر���س على 
اأ�سحاب  املعارف بن  اخلربات ونقل 
واملتو�سطة،  ال�������س���غ���رية  امل�������س���اري���ع 
بن  واالإب�����داع  االب��ت��ك��ار  روح  لتعزيز 

املواطنن. 
وقالت موزة عبيد النا�سري، الرئي�س 
التنفيذي باالإنابة يف �سندوق خليفة 
ملتقى  “يهدف  امل�����س��اري��ع:  لتطوير 
ال�سوء  ت�����س��ل��ي��ط  اإىل  “جتربتي” 
القائمة  ال��وط��ن��ي��ة  امل�������س���اري���ع  ع��ل��ى 
واإف�ساح  ال�����س��ي��اح��ي،  ال��ق��ط��اع  �سمن 
املواطنن  االأعمال  رواد  اأم��ام  املجال 
ف�سًا  وال��ت��ج��ارب،  اخل��ربات  لتبادل 
عن تعزيز عملية التوا�سل التفاعلي 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  اأ����س���ح���اب  ب���ن 
ال�سندوق  و����س���رك���اء  وامل���ت���و����س���ط���ة 
املحلين واال�سرتاتيجين، مبا يدعم 
روح  تر�سيخ  يف  ال��ري��ادي��ة  م�سريتنا 
ال�سباب  �سفوف  يف  واملبادرة  الريادة 
امل�ساريع  ق����درة  وزي�����ادة  االإم����ارات����ي، 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
مبا  املحلي  ال�سوق  يف  املناف�سة  على 

الدائرة،  يف  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رتاخ��ي�����س 
�سرح تف�سيلي عن قوانن واإجراءات 
اأبوظبي  يف  ال�����س��اري��ة  ال��رتاخ��ي�����س 

والتي تخ�س القطاع ال�سياحي. 
كما جرى خال “جتربتي” عر�س 
تابعن لرائدي  �سياحين  مل�سروعن 
من  املدعومن  االإماراتين  االأعمال 
ال�سام�سي  اأح��م��د  خ��ل��ي��ف��ة،  ���س��ن��دوق 
ومطر املن�سوري، يف حن قدم االأول 
حتمل  التي  �سركته  ع��ن  عامة  نبذة 
وتعنى  االحتاد”  “خميمات  ا���س��م 
ال�ستوية  املخيمات  وتنظيم  بتاأجري 
احلرفية  امل���������س����غ����والت  و����س���ي���اغ���ة 
اليدوية التي تعرب عن تاريخ وتراث 
ال�سركة مهمة  االإم���ارات، كما تتوىل 
وتاأمن  الرتاثية  املهرجانات  تنظيم 
واحلفات  امل��ن��ا���س��ب��ات  م�����س��ت��ل��زم��ات 

مبختلف اأنواعها. 
�ساحب  املن�سوري  ق��دم  جهته،  م��ن 

لل�سياحة”  البادية  “عيون  م�سروع 
مل���ح���ة ع���ام���ة ع����ن ���س��رك��ت��ه ال���ت���ي مت 
تاأ�سي�سها عام 2009، بهدف توفري 
اأبوظبي  الإم������ارة  ���س��ي��اح��ي��ة  رح����ات 
وخفايا  بتفا�سيل  ال�سياح  لتعريف 
التقليدية، وذلك يف  البدوية  احلياة 
ال�سركة  تديره  ال��ذي  اخلزنة  خميم 
وخال اجلوالت والربامج ال�سياحية 

التي تنظمها داخل اأبوظبي. 
نقا�سية  ح���ل���ق���ة  امل���ل���ت���ق���ى  وت���خ���ل���ل 
م��و���س��ع��ة ���س��م��ت ع������دداً م���ن ممثلي 
واأع�ساء  امللتقى  يف  امل�ساركة  اجلهات 
ال�����س��ن��دوق، حيث مت��ت االإج��اب��ة عن 
واال�ستف�سارات  االأ���س��ئ��ل��ة  خم��ت��ل��ف 
اإمارة  يف  ال�سياحي  بالقطاع  املتعلقة 

اأبوظبي ودولة االإمارات. 
امل�ساركن  ت��ك��رمي  امللتقى  �سهد  كما 
وخم��ت��ل��ف اجل��ه��ات واالأط�����راف التي 
ومن  واإجن���اح���ه،  بتنظيمه  �ساهمت 

ي�ساعدها على النمو وحتقيق النجاح 
امل�ستدام«. 

هذه  اأهمية  على  النا�سري  و���س��ددت 
�سندوق  ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
خليفة انطاقاً من اإميانه ب�سرورة 
وتعزيز  االأعمال  ري��ادة  ثقافة  غر�س 
ال�سباب  اأفكار  وت�سجيع  احلر  العمل 
امل����ج����ال  وامل����ب����ت����ك����رة يف  اخل������اق������ة 
ال�سياحي، والتي من �ساأنها اأن ت�ساهم 
ب�سكل اإيجابي ومبا�سر يف زيادة اأعداد 
اأبوظبي  اإمارة  اإىل  الوافدين  ال�سياح 
وبالتايل  ع��م��وم��اً،  االإم�����ارات  ودول����ة 
ال�سياحي.  ال��ق��ط��اع  ت��دف��ق��ات  زي����ادة 
على  ال�سندوق  حر�س  اإىل  م�سريًة 
تعزيز  يف  الدوؤوبة  م�ساعيه  موا�سلة 
اأو�ساط  ب��ن  واالإب������داع  امل���ب���ادرة  روح 
توجيهات  م��ع  ان�سجاماً  امل��واط��ن��ن، 
التنويع  ح�����ول  احل��ك��ي��م��ة  ال���ق���ي���ادة 
االإماراتي  ال�سباب  االقت�سادي ودعم 

توفر من اإمكانات.
و�سّكلت مبادرة “الدرو�س امل�ستفادة” 
التي تناولت واقع وم�ستقبل القطاع 
اأبرز  ال�����س��ي��اح��ي يف دول���ة االإم������ارات، 
امللتقى،  اأع��م��ال  ج���دول  على  ال��ب��ن��ود 
التبادل  وخبري  االإعامي  قام  حيث 
ال��ث��ق��ايف وال��ت��وا���س��ل احل�����س��اري علي 
“دروب”  برنامج  �ساحب  �سلوم،  اآل 
اخلا�سة  جتاربه  مب�ساركة  ال�سهري، 
يف ال�سفر حول العامل مع نخبة رواد 
���س��ارك��وا يف امللتقى،  االأع��م��ال ال��ذي��ن 
م�سرياً اإىل اأبرز املحطات التي لفتت 
اإيجابية  انطباعات  وتركت  انتباهه 
و�سلبية يف رحاته، كما قام اآل �سلوم 
باالإجابة على االأ�سئلة واال�ستف�سارات 
والتي  االأع���م���ال  رواد  ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي 
املختلفة  والثقافات  العادات  تناولت 

لل�سعوب حول العامل. 
وخ����ال امل��ل��ت��ق��ى، ق���ام ���س��ع��ي��د را�سد 

وحتفيز  ال�����ري�����ادي�����ة  م�������س���ريت���ه  يف 
الوطنية  للم�ساريع  امل�ستدام  النمو 
ت�ساهم  ال��ت��ي  واملتو�سطة  ال�سغرية 
االجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ب����دوره����ا 

واالقت�سادية بالدولة.
الكويتي،  خليفة  ت��ط��ّرق  جهته،  م��ن 
مدير اأول ب��اإدارة تطوير امل�ساريع يف 
امل�ساريع،  لتطوير  خليفة  ���س��ن��دوق 
املكانة  اإىل  امللتقى،  خ��ال  كلمته  يف 
امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي و���س��ل��ت اإل��ي��ه��ا دولة 
املا�سين،  العقدين  خال  االإم���ارات 
عرب حتقيق جتربة ناجحة ومتميزة 
والتي  ال�سياحي،  القطاع  تطوير  يف 
اعتمدت على البنية التحتية املتطورة 
مدفوعًة  ل��ل�����س��ي��اح��ة،  وامل���ت���ك���ام���ل���ة 
بتوجهات وطنية حكومية �سديدة يف 
القطاع  اال�ستثمار �سمن هذا  تعزيز 
العمل  ع��ل��ى  امل�ستثمرين  وت�سجيع 
ما  بكل  القطاع  وتعزيز  ال�سياحة  يف 

ال�سعيد، مدير اإدارة ت�سويق الوجهات 
ال�سياحية يف دائرة الثقافة وال�سياحة 
-اأبوظبي، بعر�س تقدميي تناول فيه 
يف  املحتملة  وامل�����س��اري��ع  “اال�ستثمار 
قطاع ال�سياحة” حيث حتدث لرواد 
االأع���م���ال االإم��ارات��ي��ن ع��ن الفر�س 
ال�سياحي،  ال��ق��ط��اع  ���س��م��ن  امل��ت��اح��ة 
وكيفية اال�ستثمار فيه بنجاح، م�سرياً 
اإىل احتياجات ونواق�س القطاع التي 
م�ساريع  لتحقيق  ا�ستغالها  ميكن 
راب��ح��ة ت��ع��زز ا���س��ت��م��راري��ة ومن��و هذا 

القطاع الهام.
التنمية  دائ���رة  �ساركت  جانبها،  م��ن 
بامللتقى  اأب���وظ���ب���ي   - االق��ت�����س��ادي��ة 
تتطرق  تقدميي  ع��ر���س  خ��ال  م��ن 
الرتاخي�س  وق��ن��وات  اإج�����راءات  اإىل 
قطاع  يعتمدها  ال��ت��ي  االق��ت�����س��ادي��ة 
ال�����س��ي��اح��ة يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي، حيث 
اإدارة  م��دي��ر  امل���رر،  ق��دم حممد علي 

ا�ضتكماًل لقيادة م�ضرية الريادة واملبادرة وبالتعاون مع دائرتي الثقافة وال�ضياحة والتنمية القت�ضادية يف اأبوظبي

»�سندوق خليفة« ينظم ملتقى »جتربتي« لدعم ريادة االأعمال �سمن القطاع ال�سياحي

واخلدمات  املنتجات  بن  ك��اٍف  تطابق  اأو  ان�سجام  وج��ود  عدم  اإىل  التحديد 
ال�سوق”  يف  للمنتجات  حاجة  وج��ود  “عدم  يعترب  كما  ال�سوق.  واحتياجات 
االأو�سط  ال�سرق  النا�سئة يف منطقة  ال�سركات  %27 من  ف�سل  اأ�سباب  من 

و�سمال اأفريقيا.
وحتتاج ال�سركات النا�سئة بدرجة كبرية اىل احل�سول على البيانات املفتوحة 
امل�سكلة اجلاري  امل�ستهدف وحجم  ال�سوق  اأهمها، تقدير حجم  اأ�سباب  لعدة 
حّلها، واختبار ودرا�سة املنتجات واخلدمات وفق جمموعات بيانات حقيقية، 
التقرير  اأ���س��ار  كما  واخل��دم��ات.  املنتجات  على  الطلب  حجم  من  والتحقق 
اأي�ساً اإىل اأن عدم وجود بيانات كافية حول ال�سوق يوؤدي اإىل عدم توفر اأدلة 
ومعلومات وافية عن �سلوك ال�سوق امل�ستهدف وحجمه واأمناط االإنفاق فيه، 
والتي تعترب جميعها معطيات رئي�سية الإعداد درا�سة اجلدوى اأو طرح منتج 

اأو خدمة جديدة يف ال�سوق.

واأو�سح التقرير اإىل اأنه ميكن لل�سركات النا�سئة التحقق من ماءمة املنتج 
اأو اخلدمة لل�سوق امل�ستهدف والتغلب على هذا التحدي من خال اال�ستفادة 
من البيانات املتاحة ومواءمة املفاهيم مع احتياجات ال�سوق، ورفع م�ستوى 
اال�سرتاك  فيها  مب��ا  املتاحة،  البيانات  جمموعات  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  ال��وع��ي 
ومنها  امل�ستهدفن،  ال�سركاء  اأو  العماء  م��ع  خم�س�سة  حلول  تطوير  يف 

املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية.
النا�سئة  ال�سركات  لنجاح  الرئي�سية  املفاتيح  اأح��د  ان  اإىل  التقرير  واأو���س��ح 
ما  لهم  ُتظهر  اأن  التي ميكن  البيانات  اإىل  االأعمال  رواد  هو �سمان و�سول 
�سرورة  اإىل  م�سرياً  ال،  اأم  لل�سوق  منا�سبة  ومنتجاتهم  خدماتهم  كانت  اإذا 
التحقق  على  االأعمال  رواد  مل�ساعدة  وا�سحة  وخطط  ا�سرتاتيجيات  وج��ود 
اإىل ت�سريع وترية  من منا�سبة االأ�سواق ملنتجاتهم وخدماتهم، مما �سيوؤدي 
تطوير منتجات وخدمات منا�سبة لتلك االأ�سواق، وبالتايل زيادة احتمالية 

اإىل و���س��ع حلول  ال��ت��ق��ري��ر  وت��ط��رق  وازده���اره���ا.  النا�سئة  ال�����س��رك��ات  جن���اح 
ملمو�سة لا�ستفادة من اأف�سل املمار�سات العاملية يف جمال البيانات املفتوحة 
واال�ستعانة ببع�س االأ�ساليب الفعالة التي ميكن من خالها تطوير املجاالت 
مثل “تعزيز جمع البيانات املفتوحة والو�سول اإليها”، و”التعليم والتدريب 
والهيئات  املوؤ�س�سات  و”حتفيز  منها”،  واال�ستفادة  البيانات  ا�ستخدام  ب�ساأن 

احلكومية العتماد مناذج للتطوير امل�سرتك.
ن�سبة  ف��اإن  دب��ي،  غرفة  تقرير  ووف��ق   .. وال�ضوق  القطاع  بيانات  توافر 
البيانات  اإىل  كبرية من رواد االأعمال يواجهون �سعوبات جّمة يف الو�سول 
ريادة  اأن  الدولية  التقارير  وتفيد  لل�سوق.  املنتجات  ماءمة  من  والتحقق 
االأعمال تنطوي على حتديات كبرية بالفعل واأن منظومة ال�سركات النا�سئة 
بحاجة لدرا�سة دقيقة لل�سوق امل�ستهدف، حيث غالًبا ما ُتعزى اأ�سباب ف�سل 
وجه  على  اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  النا�سئة  ال�سركات 

•• دبي-الفجر:

مل�ساعدة  املفتوحة  بالبيانات  اال�ستثمار  اإىل  دعت غرفة جتارة و�سناعة دبي 
رواد االأعمال وال�سركات النا�سئة على درا�سة ال�سوق امل�ستهدف ب�سكل دقيق، 
وتبن مدى حاجته ملنتجات وخدمات هذه ال�سركات، وذلك يف تقرير حديث 
اأ�سدرته بالتعاون مع �سركة “ روالند بريجر” اليوم �سمن �سل�سلة تقارير 

دعم وتعزيز ريادة االأعمال يف الدولة.
و�سلط التقرير ال�سوء على حتدي ماءمة منتجات واأفكار ال�سركات النا�سئة 
املتحدة، باعتبارها واحدة من  العربية  االإم��ارات  امل�ستهدف يف دولة  لل�سوق 
�سمان  ان  معترباً  ال�سركات،  لتلك  والنمو  النجاح  لتحقيق  اخلطوات  اأه��م 
اأبرز  هو  امل�ستهدف  لل�سوق  الفعلية  لاحتياجات  اخلدمة  اأو  املنتج  تلبية 

التحديات التي تواجه رواد االأعمال عند اإطاق منتج او خدمة جديدة. 

 PAYIT سوق اأبوظبي لالأوراق املالية وبنك اأبوظبي االأول يوقعان اتفاقية لتوزيع االأرباح النقدية من خالل حمفظة�

جتربة  وحت�سن  اليدوية  بالعمليات 
ع��م��ائ��ه��ا م��ع اخل���دم���ات م��ن ناحية 
ال���دق���ة وال�������س���رع���ة، ك��م��ا مت��ث��ل هذه 
القطاعات  ملختلف  داف��ع��اً  ال�����س��راك��ة 
لتبني احللول الرقمية غري النقدية 
متهيداً لاأجيال احلالية والقادمة«.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت دائ����رة ال��ط��اق��ة يف اأب��وظ��ب��ي وم��ع��ه��د ب��ح��وث الطاقة 
الكهربائية اليوم عن توقيعهما اتفاقية تعاون وا�سعة النطاق 
وت�سميم  ال�سيا�سات،  حتليل  جمال  يف  الدائرة  ق��درات  لدعم 
وتطبيق اإطار عملها التنظيمي، وتعزيز اإمكاناتها يف جماالت 
االب��ت��ك��ار وال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ع��ل��ى م�����س��ت��وى ق��ط��اع الطاقة 
الدائرة  ه��دف  م��ع  اجل��دي��دة  ال�سراكة  وتتما�سى  االإم����ارة.  يف 
لت�سريع  القطاعية  التنمية  اأ�س�س  اإر���س��اء  يف  اال�سرتاتيجي 
وترية حتول قطاع الطاقة يف اأبوظبي. كما تعزز دور الدائرة 
الطاقة  قطاع  لتحويل  الوطنية  اال�سرتاتيجيات  متكن  يف 
النمو االجتماعي  وم��وث��وق يدعم  اآم��ن  اإىل نظام  االإم���ارة  يف 
على  واع��ت��م��ادا  البيئية.   اال���س��ت��دام��ة  ويحقق  واالق��ت�����س��ادي 
اخلربات الوا�سعة ملعهد بحوث الطاقة الكهربائية يف جماالت 
بحوث الطاقة العاملية، والتدريب، ونقل التكنولوجيا، �ستتيح 
الدائرة  اإىل  املزايا  من  متنوع  طيف  توفري  التعاون  اتفاقية 
خا�سة يف جمال بناء القدرات، واال�ستفادة من موارد اخلرباء، 
موارد  اإىل  والو�سول  املمار�سات،  واأف�سل  القيا�سية  واملعايري 
باالإ�سافة  للمعهد،  ال��ت��اب��ع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  االب��ت��ك��ار  ب��رن��ام��ج 
الطاقة.   دائ��رة  ل�سالح  اإج��راء م�ساريع بحثية خم�س�سة  اإىل 
اإىل الربامج  اأن توفر مدخًا  ومن املتوقع التفاقية التعاون 
�ساأنها  من  والتي  الكهربائية  الطاقة  بحوث  ملعهد  البحثية 
خ��دم��ة ت��وج��ه��ات واأع���م���ال ال���دائ���رة ب�����س��ورة م��ب��ا���س��رة، ي�سمل 
لتعزيز  واملو�سوعية  الهامة  باملعلومات  الدائرة  تزويد  ذلك 
ال�سوق  بت�سميم  اخلا�سة  ال�سيا�سات  �سياغة  على  قدرتها 
الطاقة  و�سيا�سات  ال�سوق،  يف  واملناف�سة  التجارة  و�سيا�سات 

املتجددة ومزيج الطاقة، وتكامل النظم، وكفاءة اال�ستهاك، 
والتكنولوجيا  ال�سيا�سات،  ودع���م  اال�ست�سرافية  وال��ب��ي��ان��ات 
واالبتكار.  وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة حممد جمعة بن جر�س 
“نحن ملتزمون  اأبوظبي:  الطاقة يف  دائ��رة  الفا�سي، وكيل 
بتعزيز �سراكاتنا مع املوؤ�س�سات الدولية لدعم اأهداف التنمية 
معهد  مع  العاقة  لنا  وتوفر  والعاملية.  الوطنية  امل�ستدامة 
قدراتنا  لتو�سيع  مهمة  من�سة  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ب��ح��وث 
�سركائنا  خل��دم��ة  وتوظيفها  وال��ت��ط��وي��ر،  ال��ب��ح��ث  جم���ال  يف 
ال���دائ���رة، منذ  اأث��ب��ت��ت  ال��ق��ط��اع. وق���د  واأ���س��ح��اب امل�سلحة يف 
تاأ�سي�سها عام 2018، قدرتها على دعم عمليات �سنع القرار 
قيادة  وعلى  اأبوظبي،  يف  اال�سرتاتيجي  والتطوير  والتنظيم 
�سعداء  ونحن  للطاقة.  جديد  ع�سر  نحو  اأب��وظ��ب��ي  م�سرية 
الكهربائية، والتي تندرج  الطاقة  ب�سراكتنا مع معهد بحوث 
اإط��ار تركيزنا على بناء ق��درات القطاع من خال البحث  يف 
القادمة«.  من  واالبتكار ل�سمان م�ستقبل م�ستدام لاأجيال 
بحوث  ملعهد  التنفيذي  الرئي�س  ه���اوارد،  مايك  ق��ال  جانبه، 
اإىل  جنباً  للعمل  بالغ  باهتمام  “نتطلع  الكهربائية:  الطاقة 
جنب مع دائرة الطاقة يف اأبوظبي، �ستتيح لنا هذه االتفاقية 
ف��ر���س��ة مم��ي��زة ل��ت��ق��دمي خ��ربات��ن��ا ال��ت��ي ���س��ت��دع��م احتياجات 
الدائرة يف جمال البحث والتطوير الازمة ملوا�سلة م�سرية 
حتّول الطاقة التي تقودها الدائرة على م�ستوى اأبوظبي. ما 
التقنيات  نحمله يف جعبتنا من خ��ربات عاملية يف هذا جمال 
املبتكرة لتوليد الكهرباء، وحتديث ال�سبكات، وتكامل م�سادر 
قدرات  تاأكيد  بكل  �ستعزز  البيئية  واالإدارة  اجلديدة،  الطاقة 
وموثوقة،  اآمنة،  بطاقة  اأبوظبي  تزويد  �سمان  على  الدائرة 

وم�ستدامة وذات اأ�سعار مقبولة.«

•• اأبوظبي-الفجر: 

املالية  ل����اأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  عقد 
ات��ف��اق��ي��ة ���س��راك��ة م��ع ب��ن��ك اأب���و ظبي 
توزيع  اإىل  تهدف   ،)FAB( االأول 
امل�ستثمرين  ع��ل��ى  ال��ن��ق��دي��ة  االأرب�����اح 
اإلكرتونياً،  ال�����س��وق  ل���دى  امل�سجلن 
وال�سهولة،  بال�سفافية  يت�سم  وب�سكل 
الرقمية  املحفظة  خ��ال  م��ن  وذل��ك 
االأوىل  للبنك، وتعترب هذه املحفظة 
�سيمّكن  حيث  املنطقة  يف  نوعها  من 
من  امل�ستخدمن  املبتكر  النظام  هذا 
اإدارة مدفوعاتهم عرب من�سة رقمية 

واحدة وب�سكل مرن وعملي.
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى ت��ت��ي��ح حمفظة 
اأبوظبي  ل�����س��وق  ال��رق��م��ي��ة   payit
لاأوراق املالية و�سيلة جديدة لتوزيع 
االأرباح النقدية على امل�ستثمرين، كما 
متّكنه لي�سبح مركزاً ميكن للعماء 

الدولة،  موؤ�س�سات  خمتلف  تنتهجه 
املحفظة  ه��ذه  ك��ون  اإىل  فباالإ�سافة 
�ساأنها  من  حديثة  اأداة  االإلكرتونية 
ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ات حت���وي���ل االأم������وال 
ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ن، ف���ه���ي اأي�������س���اً من 
�سيا�سات  فيها  تلتقي  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط 
خم��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة مع 
من  وامل�ستثمرين  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي واالأج����ن����ب����ي، وهي 
كذلك داللة على اأن التحول الرقمي 
ملختلف  ال�����س��ائ��د  ال���ط���اب���ع  ���س��ي��ك��ون 
احلكومي  القطاعن  يف  االإج�����راءات 

واخلا�س على حد ال�سواء«.  
ومن جانبها عّلقت هناء الر�ستماين، 
امل�سرفية  رئي�س جمموعة اخلدمات 
على  االأول  اأبوظبي  بنك  يف  لاأفراد 
اأن  “ ي�سعدنا  قائلًة:  االتفاقية  هذه 
لاأوراق  اأبوظبي  �سوق  مع  نت�سارك 
امل��ال��ي��ة، الإي��ج��اد ح��ل��ول ف��ّع��ال��ة توؤمن 

خدمات  م��ن  جمموعة  لهم  �ستوفر 
التجارية  امل���دف���وع���ات  م��ث��ل  ال���دف���ع 
ودفع الفواتري والتحويات الدولية 
واملحلية، باالإ�سافة اإىل �سهولة عملية 
الت�سجيل فيها حيث تتميز بال�سرعة 
الهوية  با�ستخدام  املبا�سر  والتفعيل 
على  ع��اوة  للم�ستخدم؛  ال�سخ�سية 
امل�ستثمرين  ل�����دى  ���س��ي��ك��ون  ذل������ك، 
الأي  رقمًيا  الدفع  على  القدرة  ا  اأي�سً
اأبوظبي  ب�����س��وق  م��ت��ع��ل��ق��ة  خ���دم���ات 
خال  م��ن  مبا�سرًة  املالية  ل����اأوراق 
يف  خدماته  مراكز  من  اأي  يف  الدفع 

جميع اأنحاء الباد.
قال  ال�سراكة  ه��ذه  على  تعليقه  ويف 
عبدالعزيز النعيمي، م�ساعد الرئي�س 
ل���اأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ل�سوق  التنفيذي 
امتداد  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  “اإن  امل��ال��ي��ة: 
املتوالية  اجل���ه���ود  ع���ن  ن��ت��ج  ط��ب��ي��ع��ي 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ال���ذي 

عمليات  ت�سهيل  اإىل  والهادفة  املالية 
اال����س���ت���ث���م���ار واج����ت����ذاب����ه م����ن خ����ارج 
املحفظة  ت��وف��ر  ال��دول��ة، كما  وداخ���ل 
وامل�ستثمرين،  للمتعاملن  الرقمية، 
ي��ت��م��ث��ل يف حمفظة  ج���دي���داً  خ���ي���اراً 
لتوزيع  وجمانية  نقدية  غري  رقمية 
ونحن  اإل��ك��رتون��ي��اً؛  النقدية  االأرب����اح 
�ستثبت  املحفظة  ه��ذه  ب��اأن  ثقة  على 
بكفاءة  وال�سفافة  االآم���ن  خ�سائ�س 
ع��ال��ي��ة، الأن��ه��ا تتيح اإر����س���ال االأم����وال 
و�سرعة  ب�������س���ه���ول���ة  وا����س���ت���ق���ب���ال���ه���ا 
ع��ال��ي��ت��ن، وت��ع��د ه���ذه امل���ب���ادرة جزًءا 
اأبوظبي  �سوق  م�ساهمة  من  اأ�سا�سًيا 
لاأوراق املالية يف روؤية دولة االإمارات 
العربية املتحدة املتمثلة يف اأن ت�سبح 
عام  ب��ح��ل��ول  ن��ق��دي(  )غ���ري  جمتمًعا 
2020 من خال تقدمي اخلدمات 
الرقمية للم�ستثمرين«. اأما بالن�سبة 
 payit فاإن حمفظة  للم�ستثمرين، 

اإل���ي���ه ع��ن��د احل���اج���ة لتوفري  ال���ع���ودة 
ال����وق����ت واجل����ه����د ع���ل���ي���ه���م، وت���وف���ر 
ملختلف  اجل��دي��دة  الرقمية  املحفظة 
وال�سركات  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ك��ي��ان��ات 
االآلية  ه��ذه  م��ن  لا�ستفادة  فر�سة 
املتبعة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ل��ل��ط��رق  ك��ب��دي��ل 
كال�سيكات  االأرب����اح  ت��وزي��ع  عملية  يف 
تتمتع  كما  الو�سائل،  م��ن  غريها  اأو 
الفوري  ال���ت���وزي���ع  مب���ي���زة  امل��ح��ف��ظ��ة 
لاأرباح حيث تودع مبحفظة املتعامل 

مبا�سرة فور توزيعها.
املن�سوري  خ��ل��ي��ف��ة  ����س���ع���ادة  وق�������ال 
اأبوظبي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�س 
لاأوراق املالية باالإنابة: “ تاأتي هذه 
حكومة  توجه  م��ع  متا�سياً  ال�سراكة 
اأب��وظ��ب��ي ن��ح��و ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف 
املجاالت،  القطاعات وخمتلف  جميع 
امل��ت��وا���س��ل��ة التي  ���س��ي��اق اجل��ه��ود  ويف 
ي��ب��ذل��ه��ا ����س���وق اأب���وظ���ب���ي ل�������اأوراق 

•• ال�شارقة-الفجر:

التابعة  ال�سارقة”  “نا�سئة  نظمت 
القادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة 
تاجر  “خّلك  برنامج  واملبتكرين 
امل�����س��غ��ر يف ري���ادة  ال��دب��ل��وم    ،“  2
ال��ث��اين، الذي  االأع��م��ال،امل�����س��ت��وى 
منت�سبي  من  نا�سئاً   16 ا�ستهدف 
امل�ست�سار  وقدمه  ال�سارقة،  نا�سئة 
واالإع��������ام��������ي ه���������زاع اإب����راه����ي����م 
بهدف  الربنامج  ُنفذ  املن�سوري. 
ب��اأه��م��ي��ة قطاع  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ت��وع��ي��ة 
مهارات  على  وتدريبهم  ال�سناعة، 
وا�ستثمارات  م�����س��اري��ع  ت��اأ���س��ي�����س 
خربات  واكت�ساب  ناجحة،  �سغرية 
وفقاً  املنتجات  ت�سنيع  يف  متنوعة 
الأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات، اإ���س��اف��ة اإىل 

مهارات الت�سويق الذكي.
وت���ع���ل���م ال��ن��ا���س��ئ��ة امل�������س���ارك���ون يف 
املهارات  م��ن  جمموعة  ال��ربن��ام��ج 
اخلا�سة بقطاع ال�سناعة واالإنتاج، 
من خال زيارات نوعية لعدد من 
امل�سانع الرائدة يف خمتلف اإمارات 
كيفية  على  تعرفوا  حيث  ال��دول��ة، 
املواد الغذائية وم�ستقاتها  �سناعة 
اأثناء زيارتهم ل� “م�سنع معكرونة 

ع���ادل ال��ب��ح، اأح���د امل�����س��ارك��ن، اأنه 
املعلومات من  العديد من  اكت�سب 
مل�سانع  امليدانية  ال��زي��ارات  خ��ال 
و����س���رك���ات م��ت��م��ي��زة يف االإم�������ارات، 
ت��اأ���س��ي�����س م�سروع  م���ه���ارات  وت��ع��ل��م 
ناجح. كماعرب زميله النا�سئ علي 
يف  للم�ساركة  �سعادته  عن  دروي�س 
ال��ربن��ام��ج، ح��ي��ث اأت����اح ل��ه فر�سة 
التعرف اإىل ق�س�س جناح اأ�سحاب 
امل�����س��اري��ع واأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات التي 

واجهتهم وكيف تغلبوا عليها ؟ 

ع��م��ل خ���ط���وط االإن����ت����اج يف زي����ارة 
قاموا بها ب�سحبة مقدم الربنامج 

اإىل “م�سنع النبيل للعطور«.
ويف زيارة ملجموعة بات�سي لل�سوكوال 
تعرف النا�سئة اإىل مراحل ت�سنيع 
العر�س  يف  واالإب�������داع  ال�����س��وك��وال 
االأذواق،  ك���اف���ة  م���ع  ي���ت���واف���ق  مب���ا 
مهارات  اإىل  النا�سئة  ت��ع��رف  ك��م��ا 
الت�سويق الذكي والرتويج للعطور 
خ��ال زي���ارة اأك���رب ع��ر���س لعطور 
عبيد  النا�سئ  واأك��د  العود«.  “هند 

علي بن عبد اهلل املعا، عن ق�سة 
امل�سنع، وخفايا قطاع ال�سناعة.

وا�ستمع النا�سئة اإىل ق�س�س جناح 
ال��ف��واك��ه ون�سائح  يف ع��امل جت���ارة 
ع����دي����دة ح�����ول ري��������ادة االأع�����م�����ال، 
اأثناء  م��ل��ه��م��ن  اأع���م���ال  رواد  م���ن 
الفواكه  “�سركة  اإىل  زي���ارت���ه���م 
اأ�سرار  اإىل  وت��ع��رف��وا  الطازجة”، 
تدريبية  دورة  يف  الفواكه  ا�سترياد 
متخ�س�سة. كما تعرفوا اإىل كيفية 
واآلية  وم��زج��ه��ا،  ال��ع��ط��ور  �سناعة 

كما تعرفوا اإىل اأف�سل  االإمارات”، 
عرب  التعبئة،  قطاع  يف  املمار�سات 
لاأغذية  “تروفينا  �سركة  زي���ارة 
وا�ستك�سف  االأو������س�����ط«.  ال�������س���رق 
االأث���اث،  ت�سنيع  م��راح��ل  النا�سئة 
االأخ�ساب  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  وم���ه���ارات 
وك��ي��ف��ي��ة ���س��ن��اع��ة حت��ف ن����ادرة من 
زيارتهم  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  اأن���واع���ه���ا 
ل����اأث����اث  اأردي������ك������و  “م�سنع  ل�������� 
ق�سة  اإىل  وا�ستمعوا  والديكور”، 
ال�سيخ  امل�سنع  ملهمة من �ساحب 

ورئي�س  االأول  النائب  ك��وم��ار  رام��ان��ا 
اأبوظبي  ب��ن��ك  يف  امل���دف���وع���ات  ق�����س��م 
مع  ال�����س��راك��ة  ه����ذه  “تربز  االأول: 
التوزيع  اأهمية  االأول  اأبوظبي  بنك 
اأن��ه��ا �ستتيح  ال��ن��ق��دي ال��رق��م��ي، ك��م��ا 
املتعلقة  ال��ت��ك��ال��ي��ف  ت��ق��ل��ي��ل  ل��ل�����س��وق 

باأ�سلوب  امل��ت��ع��ام��ل��ن  اأرب�������اح  ت���وزي���ع 
م���رن واآم������ن، وب��اع��ت��ب��اره واح����د من 
االأ�سواق الرائدة يف املنطقة، �ست�ستمر 
احللول  من  مزيد  ط��رح  يف  �سراكتنا 
امل��ب��ت��ك��رة م���ن خ���ال درا����س���ة جتارب 
العماء واآرائ��ه��م«.  وم��ن جهته قال 

دائرة الطاقة يف اأبوظبي توقع اتفاقية تعاون »نا�سئة ال�سارقة« ي�ستك�سفون قطاع ال�سناعة يف برنامج »خلك تاجر 2«
للبحث واالبتكار مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

الرابعة  ال��دورة  فعاليات  انطلقت 
الطاقة  م��وؤمت��ر  وال��ع�����س��رون م��ن 
هذا   2019 اأب���وظ���ب���ي  ال���ع���امل���ي 
“�سناعات”  وت��ف��خ��ر  االأ����س���ب���وع، 
اإحدى اأكرب ال�سركات القاب�سة يف 
جمال اال�ستثمار ال�سناعي بدولة 
االإمارات العربية املتحدة، اأن تكون 
اأحد الرعاة امل�ساركن يف ا�ست�سافة 
هذا احلدث البارز. وُيعقد املوؤمتر 
منذ 100 عام تقريبا، وهي املرة 
العامل  فيها يف  يعقد  التي  االأوىل 
العربي، االأمر الذي يعك�س مدى 
اأه���م���ي���ة م�������س���ارك���ة ال�������س���رك���ات يف 

اأبوظبي يف هذا احلدث املميز. 
وت�������س���اه���م ����س���ن���اع���ات م����ن خال 
العديد من ال�سركات التابعة لها، 
ال��ط��اق��ة وتطويره  ق��ط��اع  يف من��و 
والدويل.  املحلي  ال�سعيدين  على 
باالإ�سافة اإىل الرتكيز على توفري 
ال��ط��اق��ة ورف���ع ك��ف��اءت��ه��ا، يف اإطار 
جهودها لتحقيق اال�ستدامة ودعم 
اإىل توفري  الهادفة  اأبوظبي  روؤي��ة 

بيئة اأف�سل لاأجيال القادمة.
�سعادة  ق�����ال  ال�������س���دد،  ه�����ذا  ويف 
الهاملي،  را���س��د  حممد  ال��دك��ت��ور 
�سناعات:  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
الرعاة  اأح��د  نكون  ب��اأن  “فخورون 
موؤمتر  ا�ست�سافة  يف  امل�����س��ارك��ن 
الطاقة العاملي الرابع والع�سرين، 
وذل��������ك ب����اع����ت����ب����ارن����ا اأح��������د اأه�����م 
على  الطاقة  قطاع  يف  امل�ساهمن 
وال  وال���دويل،  املحلي  ال�سعيدين 
�سك باأن اختيار العا�سمة اأبوظبي 
العاملي  احل��دث  ه��ذا  لتنظيم مثل 

االإمارات  حديد  �سركة  جنحت   •
اململوكة بالكامل لل�سركة القاب�سة 
العامة “�سناعات”، بتوريد 160 
األف طن من حديد الت�سليح عايل 
ال��ط��اق��ة النووية  مل�����س��روع  اجل���ودة 
ت�سغيله  ���س��ي��ت��م  ال�����ذي  ال�����س��ل��م��ي��ة 
ق����ري����ب����اً يف حم����ط����ات ب�����راك�����ة يف 
ال�سركة  اأنها  االإم���ارات، كما  دول��ة 
الوحيدة ل�سناعة احلديد املوؤهلة 
ال�سرق  منطقة  يف  ب��ذل��ك  للقيام 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا.  
ال�سركة  االإم���ارات  وتعد حديد   •
على  احلا�سلة  العامل  يف  الرابعة 
االأمريكية  اجل��م��ع��ي��ة  اع�������رتاف 
بها  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ن  ل��ل��م��ه��ن��د���س��ن 

كموؤ�س�سة قادرة على توريد حديد 
العاملة يف  ال�سركات  اإىل  الت�سليح 

القطاع النووي ال�سلمي.
ال�سركة  “دوكاب”،  ح�����س��ل��ت   •
العاملية الرائدة يف تطوير وت�سميم 
وت�سنيع وت�سويق وتوزيع منتجات 
امل�سنعة  وال���ك���اب���ات  االأ�����س����اك 
“والتي  واالأمل��ن��ي��وم،  النحا�س  م��ن 
ف��ي��ه��ا ح�سة  ����س���ن���اع���ات  مت��ت��ل��ك 
يف  ع��ق��ود  ع��ل��ى   ،”50% بن�سبة 
مليار   1.8 بقيمة  الطاقة  قطاع 

دوالر اأمريكي يف العام 2018. 
• ت�ستخدم دوكاب اأحدث الكابات 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ج��م��ي��ع جم���االت 
الطاقة  ت�����س��م��ل  وال���ت���ي  ال���ط���اق���ة 

ي��ع��ك�����س م���ك���ان���ة دول������ة االإم��������ارات 
ال���ه���ام يف قطاع  ال���ب���ارزة ودوره�����ا 

الطاقة على امل�ستوى العاملي. 
عاتقها  ع���ل���ى  ����س���ن���اع���ات  وت�������س���ع 
م�سوؤولية  تاأ�سي�سها،  مت  اأن  منذ 
حتتية  ب���ن���ي���ة  وت����ط����وي����ر  اإن���������س����اء 
دعم  على  ق���ادرة  للطاقة،  حديثة 
ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي وت��ن��وي��ع��ه يف 
دول������ة االإم������������ارات، ون���ط���م���ح اإىل 
موا�سلة هذه اجلهود لتلبية هذه 

االأهداف.«
وفيما يلي بع�س االأمثلة الرئي�سة 
التابعة  ال�������س���رك���ات  مل�������س���اه���م���ات 
قطاع  من����و  دع�����م  يف  ل�������س���ن���اع���ات 

الطاقة ورفع الكفاءة:

• ُتعد �سركة االإن�ساءات البرتولية 
املقاولن  اأب��������رز  م����ن  ال���وط���ن���ي���ة 
االإن�ساءات  جم���ال  يف  ال��دول��ي��ن 
والبحرية،  ال���ربّي���ة  ال��ب��رتول��ي��ة 
وامل�سرتيات  ال��ه��ن��د���س��ة  واأع����م����ال 
واالإن�ساءات، والتي متتلك �سناعات 
%70 من اأ�سهمها. ومنذ اإن�سائها 
�سركة  ا�ستثمرت   ،1973 ع��ام  يف 
الوطنية  ال��ب��رتول��ي��ة  االإن�������س���اءات 
قطاع  يف  ال����������دوالرات  م���ل���ي���ارات 

الطاقة املحلي.
����س���رك���ة  وم��������وؤخ��������را جن����ح����ت   •
اإكمال  من  البرتولية  االإن�����س��اءات 
م�سروع  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  امل���رح���ل���ة 
اأم  ال�������س���ام���ل حل���ق���ل  ال���ت���ط���وي���ر 

بالكامل  اإن�ساوؤها  التي مت  اللولو، 
ال�سركة،  قبل  م��ن  ال��دول��ة  داخ���ل 
حقل  اإىل  باإبحارها  اإي��ذان��اً  وذل��ك 
اأكرب  ك��اأح��د  ��ّن��ف��ت  ال��ل��ول��و. و���سُ اأم 
املن�سات يف ال�سرق االأو�سط، حيث 
بلغ وزنها 31.4 األف طن، ف�سًا 
اأط��ول من �ساعة بيغ بن  اأنها  عن 

يف لندن.
ال���ق���ي���م���ة االإج���م���ال���ي���ة  ب���ل���غ���ت   •
للمرحلة االأوىل من م�سروع حقل 
دوالر،  مليار   2.5 نحو  ل��ول��و  اأم 
والذي �سمل متديد ما يزيد على 
الكابات  م��ن  كيلومرًتا   2555
خطوط  م��ن  ك��ي��ل��وم��رًتا   150 و 
اإنتاج حقل  االأنابيب. وتبلغ طاقة 

ب��رم��ي��ل من  األ����ف   100 ل��ول��و  اأم 
النفط يومًيا.

����س���رك���ة االإن�����������س�����اءات  ق����ام����ت   •
البرتولية الوطنية بتنفيذ العديد 
توفري  اإىل  الرامية  امل��ب��ادرات  من 
ا���س��ت��ه��اك ال���ط���اق���ة يف جم���االت 
وذلك  املختلفة،  ال�سركة  اأع��م��ال 
ال�سركة  اأه�����داف  م���ع  ب��ال��ت��م��ا���س��ي 
امل�ستقبلية التي تطمح اإىل خف�س 
الطاقة  ا�ستهاك  معدالت  ن�سب 
بواقع %30 بحلول عام 2023. 
و���س��ي��ت��م حت��ق��ي��ق ذل���ك م���ن خال 
االإ�ساءة  اأنظمة  وحتديث  تطوير 
املياه  واللحام وت�سخن  والتكييف 

يف ال�سركة.

ونحن  ل����ل����ط����اق����ة.  ج����دي����د  ع�������س���ر 
بحوث  معهد  م��ع  ب�سراكتنا  ���س��ع��داء 
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، وال��ت��ي تندرج 
يف اإط����ار ت��رك��ي��زن��ا ع��ل��ى ب��ن��اء قدرات 
واالبتكار  البحث  خال  من  القطاع 
لاأجيال  م�ستدام  م�ستقبل  ل�سمان 

القادمة«.

••اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  يف  ال��ط��اق��ة  دائ�����رة  اأع��ل��ن��ت 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ب��ح��وث  ومعهد 
توقيعهما  ع����ن  ام�������س  االأم����ري����ك����ي 
النطاق لدعم  وا�سعة  تعاون  اتفاقية 
ال����دائ����رة يف جم����ال حتليل  ق������درات 
اإطار  وتطبيق  وت�سميم  ال�سيا�سات، 
عملها التنظيمي وتعزيز اإمكاناتها يف 
جماالت االبتكار والبحث والتطوير 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى ق���ط���اع ال���ط���اق���ة يف 

االإمارة.
وت��ت��م��ا���س��ى ال�����س��راك��ة اجل���دي���دة مع 
ه����دف ال����دائ����رة اال����س���رتات���ي���ج���ي يف 
القطاعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأ���س�����س  اإر�����س����اء 
الطاقة  قطاع  حتول  وترية  لت�سريع 
الدائرة  دور  ت��ع��زز  كما  اأب��وظ��ب��ي.  يف 
الوطنية  اال�سرتاتيجيات  متكن  يف 
االإم����ارة  يف  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  لتحويل 

النمو  اآمن وموثوق يدعم  اإىل نظام 
ويحقق  واالق��ت�����س��ادي  االج��ت��م��اع��ي 

اال�ستدامة البيئية.
الوا�سعة  اخل�����ربات  ع��ل��ى  واع���ت���م���ادا 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ب��ح��وث  مل��ع��ه��د 
العاملية،  الطاقة  بحوث  جم��االت  يف 
والتدريب، ونقل التكنولوجيا، �ستتيح 
اتفاقية التعاون توفري طيف متنوع 
م���ن امل���زاي���ا اإىل ال���دائ���رة خ��ا���س��ة يف 
جمال بناء القدرات، واال�ستفادة من 
القيا�سية  واملعايري  اخل��رباء،  م��وارد 
واأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات، وال��و���س��ول اإىل 
التكنولوجي  االبتكار  برنامج  م��وارد 
التابع للمعهد، باالإ�سافة اإىل اإجراء 
ل�سالح  خم�س�سة  بحثية  م�ساريع 

دائرة الطاقة.
وم���ن امل��ت��وق��ع الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون اأن 
البحثية  الربامج  اإىل  مدخًا  توفر 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ب��ح��وث  مل��ع��ه��د 

وال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا خ��دم��ة توجهات 
مبا�سرة،  ب�����س��ورة  ال���دائ���رة  واأع���م���ال 
ي�سمل ذلك تزويد الدائرة باملعلومات 
قدرتها  لتعزيز  واملو�سوعية  الهامة 
ال�����س��ي��ا���س��ات اخلا�سة  ���س��ي��اغ��ة  ع��ل��ى 
التجارة  و�سيا�سات  ال�سوق  بت�سميم 
و�سيا�سات  ال�������س���وق،  يف  وامل��ن��اف�����س��ة 
الطاقة،  وم��زي��ج  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
اال�ستهاك،  وكفاءة  النظم،  وتكامل 
وال���ب���ي���ان���ات اال����س���ت�������س���راف���ي���ة ودع����م 

ال�سيا�سات، والتكنولوجيا واالبتكار.
وقال �سعادة حممد جمعة بن جر�س 
ال��ف��ا���س��ي، وك��ي��ل دائ����رة ال��ط��اق��ة يف 
بتعزيز  ملتزمون  “نحن  اأب��وظ��ب��ي: 
الدولية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع  ���س��راك��ات��ن��ا 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  ل��دع��م 
الوطنية والعاملية. وتوفر لنا العاقة 
مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية 
ق��درات��ن��ا يف  ل��ت��و���س��ي��ع  من�سة م��ه��م��ة 

جمال البحث والتطوير، وتوظيفها 
امل�سلحة  واأ�سحاب  �سركائنا  خلدمة 
يف القطاع. وقد اأثبتت الدائرة، منذ 
على  قدرتها   ،2018 عام  تاأ�سي�سها 
والتنظيم  القرار  �سنع  دعم عمليات 
والتطوير اال�سرتاتيجي يف اأبوظبي، 
وع��ل��ى ق��ي��ادة م�����س��رية اأب��وظ��ب��ي نحو 

ال�����س��م�����س��ي��ة وال����ن����ووي����ة وال����ري����اح 
والنفط والغاز.

مرتاً  مليون   40 دوك���اب  تنتج   •
من اأ�ساك البناء املعزولة �سهرياً، 
وه��و م��ا يكفي مل��ده��ا ح��ول كوكب 

االأر�س.  
املهند�س  �سعادة  ق��ال  جهته  وم��ن 
الرئي�س  ال��ظ��اه��ري،  �سامل  جمال 
�سناعات:  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مب�ساركتنا  �سناعات  يف  “نفتخر 
يف ه����ذا احل�����دث ال�����دويل وال����ذي 
اأبوظبي،  اإم��ارة  يقام الأول مرة يف 
اأبرز  اأح���د  ن��ك��ون  اأن  ي�سعدنا  كما 
امل�ساهمن يف قطاع الطاقة. حيث 
التابعة  و�سركاتها  �سناعات  تلعب 
من خال ا�سرتاتيجية اال�ستثمار 
دعم  يف  ه���ام���اً  دوراً  ال���را����س���خ���ة، 
للطاقة  االإم���ارات  “ا�سرتاتيجية 
روؤي�����ة  ت��ع��ك�����س  ال����ت����ي   ”2050
امل�ستدام  للنمو  الر�سيدة  القيادة 

وتنويع م�سادر الطاقة.« 
�سناعات  اأن  ����س���ع���ادت���ه  واأك���������د 
م�ستمرة  ال���ت���اب���ع���ة  وال�������س���رك���ات 
ب���ج���ه���وده���ا ال������دوؤوب������ة م����ن اأج����ل 
ت��ط��وي��ر امل��ن��ت��ج��ات امل��ب��ت��ك��رة التي 
ت��دع��م ق��ط��اع ال��ط��اق��ة م��ن خال 
ا����س���ت���ث���م���ار ال����ط����اق����ات وال�����ك�����وادر 
مبادرة  من  واال�ستفادة  الوطنية 
للم�ساهمة  االإمارات”  يف  “�سنع 
امل��ح��ل��ي��ة كونها  امل��ن��ت��ج��ات  يف دع���م 
تنويع  يف  االأع�����م�����دة  اأه������م  اأح������د 
وا�ستدامة االقت�ساد الوطني، مبا 
يوؤكد ان�سجام �سناعات مع خطط 
ا�ست�سراف  اإىل  الرامية  احلكومة 
الأجيالنا  امل�ستقبل  مامح  ور�سم 

القادمة.

�سناعات ت�ستعر�ض م�ساهماتها يف قطاع الطاقة وال�سناعة خالل موؤمتر الطاقة العاملي

االإمارات االأوىل عامليا يف ا�سرتاكات النطاق العري�ض وتغطية �سبكات الهاتف املحمول
•• دبي-وام:

حققت دولة االإمارات العربية املتحدة املركز االأول عاملياً يف ا�سرتاكات 
تغطية  يف  عاملياً  االأول  واملركز  املحمولة  للهواتف  العري�س  النطاق 
ا�سرتاكات  ن�سبة  يف  عاملياً  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  املحمول  الهاتف  �سبكات 
الهاتف املحمول وذلك بح�سب نتائج تقرير ال�سياحة وال�سفر 2019 

ال�سادر عن املنتدى االقت�سادي العاملي لل�سياحة وال�سفر.
وقال �سعادة حمد عبيد املن�سوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم 
“اإن م��ا حققته وحت��ق��ق��ه دول����ة االإم������ارات من  ق��ط��اع االت�������س���االت: 
التي  واال�سرتاتيجيات  اخلطط  نتيجة  ي��اأت��ي  اإمن��ا  عاملية  اإجن����ازات 

االإماراتية الفريدة باتت حمط اأنظار اجلميع وعن�سراً موؤثراً لدى 
الدول االأخرى حيث يعك�س هذا االجناز اجلهود الكبرية التي بذلتها 
الفرق العاملة يف الهيئة ويثبت فاعلية اخلطط التي اتبعتها الهيئة 
التقنيات احلديثة  البنية التحتية للقطاع وا�ستيعاب  بالرتكيز على 
وتوظيفها لدفع عجلة التطور والتحول الرقمي يف املجاالت كافة. 
واأ�سار املن�سوري اإىل اأن الهيئة م�ستمرة يف تطوير ال�سيا�سات اخلا�سة 
بقطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات واتخاذ القرارات والتدابري التي 
ت�سب يف م�سلحة هذا القطاع ب�سكل خا�س والدولة ب�سكل عام خللق 
قطاع تناف�سي ي�سكل الركيزة االأ�سا�سية نحو حتقيق التحول الرقمي 
اكت�ساف  وب��رن��ام��ج  االأ���س��ي��اء  واإن��رتن��ت  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  وع�سر 

وال�سفر  لل�سياحة  العاملي  التناف�سية  تقرير  وي�سدر  املريخ وغريها. 
التقارير  اأه��م  من  ويعد  العاملي  االقت�سادي  املنتدى  عن  عامن  كل 
من نوعه. ويعتمد التقرير على اأربعة موؤ�سرات رئي�سية تعتمد على 
البيئة التمكينية و�سيا�سة ال�سفر وال�سياحية والبنية التحتية واأخريا 
املوارد الطبيعية والثقافية كما يقي�س التقرير هذه املوؤ�سرات من 14 
اأن الدولة حلت يف املركز االأول عاملياً مبوؤ�سر  . يذكر  موؤ�سراً فرعياً 
 2018 ع��ام  الهاتفية  واالت�����س��االت  االإن��رتن��ت  قطاعي  يف  املناف�سة 
مقارنة باملرتبة ال� 104 عاملياً عام 2016 وفق تقرير موؤ�سر املعرفة 
العاملي ال�سادر عن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي وموؤ�س�سة حممد 

بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة.

وعملت  الر�سيدة  القيادة  م��ن  بتوجيهات  ال��دول��ة  حكومة  و�سعتها 
االإم����ارات  يف  ال��ي��وم  نتمتع  واح���د  كفريق  احلكومية  اجل��ه��ات  عليها 
بنية حتتية متطورة  ول��دي��ن��ا  ت��ق��دم��اً  واأك���رثه���ا  اخل��دم��ات  ب��اأف�����س��ل 
جتعلنا على اأمت ا�ستعداد لدخول ع�سر الذكاء اال�سطناعي واإنرتنت 
مراتب  من  اإليه  و�سلنا  ما  اإن  الرابعة  ال�سناعية  وال��ث��ورة  االأ�سياء 
عاملية متقدمة يف العديد من التقارير العاملية اإمنا يوؤكد اأننا ن�سري 
على الطريق ال�سحيح نحو حتقيق روؤية االإمارات 2021 وحتقيق 

اأهداف االأجندة الوطنية«.
واأكد املن�سوري على اأن االإجنازات التي حققتها الهيئة تنبع من العمل 
الدوؤوب والكبري الذي يقوم به موظفو الهيئة م�سريا اىل ان التجربة 

•• ال�شارقة-الفجر:

“خمتربات  ع���������ن���������وان  حت���������ت 
اإرثي  جمل�س  يجمع  الت�سميم”، 
ملوؤ�س�سة  التابع  املعا�سرة  للحرف 
ب��امل��راأة، نخبة من  من��اء لارتقاء 
املتدربات االإماراتيات مع عدد من 
امل�سممن املحرتفن االإماراتين 
اإنتاج عدد  والعاملين، للعمل على 
امل�سغولة  ال��ف��ن��ي��ة  االأع����م����ال  م���ن 
ب���ت���ق���ن���ي���ات ت����دم����ج ب�����ن احل�����رف 
حيث  والعاملية،  املحلية  اليدوية 
ت��ن��ف��ذ امل���ت���درب���ات ب��امل�����س��ارك��ة من 
امل�������س���م���م���ن ق���ط���ع جم����وه����رات، 
وزجاجات  وح��ق��ائ��ب،  وم�����س��اب��ح، 
وغريها  العود،  ومداخن  العطر، 

من االأعمال الفنية.
“خمتربات  م�������س���روع  وي����ه����دف 
جيل  ت���دري���ب  اإىل  الت�سميم” 
جديد من امل�سممات واحلرفّيات 
واإك�سابهن  باإمكاناتهن،  لارتقاء 
امل����ج����االت،  خ�������ربات يف خم���ت���ل���ف 

وي�ساعد  الق�طاع.  هذا  يف  جديداً 
املجل�س على توفري فر�س جديدة 
برامج  وت��ن��ظ��ي��م  االأ�������س������واق،  يف 
والتدريب  االجتماعية  التنمي�ة 
املحافظة  اإىل  باالإ�سافة  املهني، 
الثقايف  امل���ن���ط���ق���ة  ت��������راث  ع���ل���ى 
اليدوية  الغني، ومهارات احلرف 
الرتاثية ونقلها لاأجيال النا�سئة 

احلالية والقادمة.

واالأواين  العود  مداخن  و�سناعة 
العود،  زي���ت  ال��زج��اج��ي��ة حل��ف��ظ 
اإ�سافة اإىل تعّلم حرفة التطريز.

مدير  ك��������رم،  ب�����ن  رمي  وق�����ال�����ت 
باملراأة:  ل��ارت��ق��اء  من��اء  موؤ�س�سة 
خم����ت����ربات  م���������س����روع  “يعك�س 
لتطوير  ت��ط��ل��ع��ات��ن��ا  ال��ت�����س��م��ي��م 
وتو�سيع  اإرث��������ي  جم���ل�������س  ع���م���ل 
فنوناً  ل��ي�����س��م��ل  احل�����ريف  ن��ط��اق��ه 
لي�ساهم  ع��امل��ي��ة  وح���رف���اً  ي���دوي���ة 
يف ا���س��ت��دام��ة ق��ط��اع احل���رف، كما 
جيل  اإ����س���راك  يف  امل�����س��روع  ي�سهم 
باالإ�سافة  احلرفيات  م��ن  جديد 
ت�ساميم  وا�ستحداث  ابتكار  اإىل 
وي�ساعد  ج�����دي�����دة.   وت���ق���ن���ي���ات 
الربنامج اأي�ساً على االطاع على 

و�سمان م�ستقبل م�ستدام للحرف 
عن  ف�سًا  ال��ي��دوي��ة،  التقليدية 
جمل�س  بن  التعاون  اآف��اق  تعزيز 

اإرثي وم�سممن عاملين.
التبادل  ع��ل��ى  امل�������س���روع  وي��رت��ك��ز 
ال���ف���ن���ّي واحِل����������ريّف يف ع�����دد من 
“املختربات” التي تدمج احلرف 
باأ�ساليب  وال��ع��امل��ي��ة  االإم���ارات���ي���ة 
ي�ست�سيف  حيث  ي��دوي��ة،  �سناعة 
وم�سممن  فنانن  اإرث��ي  جمل�س 
وفرق عملهم، من دولة االإمارات 
بلدان  وخمتلف  املتحدة  العربية 
ال����ع����امل يف م���ق���ر ب���رن���ام���ج ب����دوة 
التابع  االج���ت���م���اع���ي���ة،  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
احل�سن  دب���ا  مب��دي��ن��ة  للمجل�س 
حرفيات  م��ع  للعمل  ب��ال�����س��ارق��ة، 

وتوجيههن  الربنامج  ومتدّربات 
ل�سنع احلرف التي تدخل يف كل 

جمموعة فنية.
ترتاوح  اللواتي  املتدربات  وتعمل 
عاماً،   35-18 ب���ن  اأع���م���اره���ن 
باال�ستناد  فنية  اأعمال  �سنع  على 
اإم����ارات����ي����ة  ح�����رف  ت���ق���ن���ي���ات  اإىل 
و”ال�سفيفة”،  “التلي”  م��ث��ل 
ح���ي���ث ي��خ�����س��ع��ن ل���ت���دري���ب على 
ي���د احل���رف���ّي���ات امل��ت��خ�����س�����س��ات يف 
يدجمن  ك���م���ا  ب���������دوة،  ب����رن����ام����ج 
العاملية  بالفنون  املحلية  احل��رف 
اأي������دي  ع���ل���ى  ي����ت����درب����ن  اأن  ب���ع���د 
امل�سممن واحلرفين العاملن، اإذ 
امل�سابح،  �سناعة  فن  على  تعرفن 
ونفخ الزجاج، وال�سباكة الرملية، 

والع�سب  “ال�سفيفة  وخم���ت���رب 
امل�سمم  مع  بالتعاون  الياباين”، 
تاكادوي”  “كازويتو  ال��ي��اب��اين 
�سوانيل”،  “باتري�سيا  والفنانة 
املتحدة،  امل���م���ل���ك���ة  يف  امل���ق���ي���م���ن 
الزجاج  ون��ف��خ  “العود  وخم��ت��رب 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  الفل�سطيني”، 
وخمترب  ���س��روج��ي،  دمي��ا  الفنانة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  واملعدن”  “العود 
اململكة  م���ن  ت�����وك،  اإدي  ال��ف��ن��ان 

املتحدة.
“ال�سفيفة  خم��ت��رب  ي�����س��م  ك��م��ا 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  الرمل”  و���س��ب��اك��ة 
ا���س��ت��ودي��و ال��ت�����س��م��ي��م االإم���ارات���ي 
من  اأخرى”  واأ���س��ي��اء  “العمارة 
“ال�سفيفة  وخم��ت��رب  ال�����س��ارق��ة، 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  الذهب”  و����س���ب 
االإماراتية  امل��ج��وه��رات  م�سّممة 
ع����ل����ي����اء ب������ن ع�����م�����ري، وخم���ت���رب 
االإبل”  وج�����ل�����د  “التطريز 
االإماراتية  امل�سممة  مع  بالتعاون 
“ال�سفيفة  وخمترب  ث��اين،  خلود 
بالتعاون  االإبل”  جلد  وحقائب 
جينيفر  االأم��ري��ك��ي��ة  الفنانة  م��ع 
زوري�����ك. وي���ه���دف جم��ل�����س اإرث���ي 
للحرف املعا�سرة اإىل متكن املراأة 
خال  من  واجتماعياً  اقت�سادياً 
احلرف اليدوية يف منطقة ال�سرق 
اأفريقيا وجنوب  و�سمال  االأو�سط 
من  الو�سطى،  واآ�سيا  اآ�سيا  �سرق 
التقليدية  احل��رف  متثيله  خال 
منهجاً  وت���ط���وي���ره  وامل���ع���ا����س���رة، 

جتارب اإماراتية وعاملية يف جمال 
الت�سميم واحلرف«.

التو�سع  ه�����ذا  “اإن  واأ�����س����اف����ت: 
اإم����ارة  م��ك��ان��ة  ت��ك��ري�����س  يف  ي�سهم 
ال�سارقة كملتقى لرواد الت�سميم 
باحلرف  امل��ه��ت��م��ن  وال���ف���ن���ان���ن 
اليدوية من خمتلف دول العامل، 
امل�ساريع  الن�����ط�����اق  وك����م����رك����ز 
تعك�س  التي  النوعية  والت�ساميم 
الهوية الثقافية والفنية لاإمارة 

على م�ستوى العامل«.
الت�سميم”  “خمتربات  وت�����س��م 
“التّلي  خم�����ت�����رب  م��������ن  ك����������ًا 
بالتعاون مع ا�ستوديو  وامل�سباح”، 
الباك�ستاين  للت�سميم   )LEL(
جمموعتن،  ع���ن���ه  ن���ت���ج  ال�������ذي 

تعاون بني دائرة الطاقة ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية االأمريكي للبحث واالبتكار

ا�ضت�ضاف فنانني وم�ضممني متخ�ض�ضني يف نفخ الزجاج و�ضب الذهب و�ضناعة امل�ضابح

»اإرثي« يجمع �سابات اإماراتيات وفنانني حمرتفني الإنتاج اأعمال فنيرّة مبتكرة

•• اأبوظبي-الفجر:  

التنفيذي  – امل���دي���ر  ال��ع��ل��ي  ع��م��ر  ق����ال 
ل�����س��رك��ة نريفانا  امل�����س��اري��ع  و  ل��ات�����س��ال 
العائلة  “اأ�سبوع  اإن  وال�����س��ي��اح��ة  لل�سفر 
الثقافة  دائ���رة  ” ال���ذي تنظمه  اأب��وظ��ب��ي 
الفرتة من  – اأبوظبي خال  وال�سياحة 
اجلاري،�سوف  ���س��ب��ت��م��رب   28 اإىل   19
العائلية  ال�����س��ي��اح��ة  ت��ن�����س��ي��ط  يف  ي�����س��ه��م 

والرتفيهية يف االمارة .
مثل  تنظيم  ال���دائ���رة يف  ب��ج��ه��ود  واأ����س���اد 
والذي  العائلي  الرتفيهي  احل���دث  ه��ذا 
ي��ت�����س��م��ن ب���رن���ام���ج ح���اف���ل وم���ت���ن���وع من 
والتعليمية  ال���رتف���ي���ه���ي���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 

التي  الفعاليات  مثل هذه  “ ان  بقوله  والعائات،  لاأطفال 
تائم كل افراد العائلة تعطي زخماً كبرياً لل�سياحة الداخلية 

الأنها جتتذب الزوار من خمتلف مدن االإمارات » .

رائدة  وجهة  اأ�سبحت  اأبوظبي  اأن  واأك��د 
دولة  م�ستوى  ع��ل��ى  لل�سياحةالعائلية 

االإمارات واملنطقة والعامل . 
العر�س   ، الفعاليات  برنامج  ويت�سمن 
املو�سيقي ال�سهري “بيبي �سارك” الذي 
الكورية،  فونغ”  “بنك  �سركة  تقدمه 
اأطفال  اختيار  “جوائز  اإىل جانب حفل 
للمرة  ُيقام  الذي  اأبوظبي”  نيكلوديون 

االأوىل يف منطقة ال�سرق االأو�سط ..
العلمي  الربنامج“امللتقى  يت�سمن  كما 
 26 اإىل   24 م��ن  ال��ف��رتة  يف  العاملي” 
اأبوظبي  م���رك���ز  يف  اجل������اري  ���س��ب��ت��م��رب 
ي�سهد  وال�������ذي  ل���ل���م���ع���ار����س،  ال���وط���ن���ي 
����س���اب من   500 م����ن  اأك������رث  م�������س���ارك���ة 
ب��رام��ج علمية  68 دول���ة، يف  ���س��اب م��ن  االإم����ارات و2،000 
وتكنولوجية تهدف اإىل ت�سجيع العلماء ال�سباب الطموحن 

على االإبداع واالبتكار.

املدير التنفيذي لـ» نريفانا لل�ضفر  « يوؤكد:

اأ�سبوع العائلة اأبوظبي ي�سهم يف ترويج ال�سياحة الرتفيهية
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يناق�س واقع �ضوق العمل اخلليجي يف ظل منو القت�ضاد الرقمي

غرفة ال�سارقة تفتح باب الت�سجيل يف املوؤمتر ال�ساد�ض للموارد الب�سرية و�سوق العمل بدول التعاون 
من نوعه للقطاع اخلا�س يف املنطقة الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع 
الغرف  واحت��اد  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العامة  االأم��ان��ة 
املخت�سن  من  نخبة  فيه  وي�سارك  العربية،  العمل  ومنظمة  اخلليجية 
واملراكز  وال��دوائ��ر  والهيئات  الوزارات  عن  ممثلن  وبح�سور  واخلرباء 
واملوؤ�س�سات التعليمية واملن�ساآت االقت�سادية احلكومية واخلا�سة املعنية 

ب�سوؤون تنمية وتطوير املوارد الب�سرية يف دول املجل�س.
مرمي  اأك��دت  جانبها  من   .. العمل  �ضوق  واقع  مع  تن�ضجم  حماور 
ال�سام�سي م�ساعد املدير العام لقطاع خدمات الدعم يف غرفة ال�سارقة، 
حر�س الغرفة على اختيار حماور املوؤمتر وعناوين جل�ساته بعناية ومبا 
التعاون، ل�سمان حتقيق  العمل يف دول جمل�س  �سوق  واقع  ين�سجم مع 

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، عن فتح باب الت�سجيل للموؤ�س�سات 
وال�سركات العاملة يف جمال التدريب والتاأهيل والتوظيف واال�ست�سارات 
االإدارية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، للم�ساركة يف املوؤمتر ال�ساد�س 
حتت  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ب��دول  العمل  و�سوق  الب�سرية  للموارد 
الذي  الرقمي”،  االقت�ساد  منو  ظل  يف  اخلليجي  العمل   “�سوق  �سعار 
اأكتوبر   15-14 ال��ف��رتة  خ��ال  ال�سارقة  اإك�سبو  م��رك��ز  �سي�ست�سيفه 
�سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  من  كرمية  برعاية  القادم، 
االأكرب  امللتقى  املوؤمتر  ال�سارقة، ويعد  نائب حاكم  العهد  القا�سمي ويل 

التحديات، مبا ي�ساعد على  ا�ستقراء  االأهداف املرجوة وحماولة 
تفاديها اأو اإيجاد احللول املنا�سبة لها، ومبا يخدم امل�سلحة العليا 
ملجتمعات اخلليج واقت�ساد الدولة، الفتة اإىل اأن املوؤمتر �سي�سهد 
ال��ق��رار على  فيها نخبة من �سناع  ي�سارك  ح��واري��ة  ن��دوة  تنظيم 
م�ستوى دول املجل�س، بعنوان التحديات وفر�س التوطن الوظيفي 
االقت�ساد  اأن  اإىل  م�سرية  الرقمي،  االقت�ساد  بيئة  يف  اخلليجي 
الرقمي ميثل مفاتيح النمو يف خمتلف القطاعات، نظرا ملا متتلكه 
وات�ساالت على قدر كبري  تكنولوجيا معلومات  دول اخلليج من 
من التناف�سية، يف اإطار م�ساعيها بكل ال�سبل لتحقيق االبتكار من 
خال ت�سجيع التناف�سية والتقدم نحو �سناعة املعرفة. واأ�سافت 

اأن تنظيم املوؤمتر ياأتي متا�سياً مع نهج منظومة دول  ال�سام�سي 
جمل�س التعاون يف دعم وم�ساندة وحفز القيادات ال�سيا�سية، من 
خال االأجهزة احلكومية واملخت�سة ويف اإطار �سراكة متنامية مع 
من�ساآت قطاع االأعمال اخلا�س لبذل اجلهود اجلادة والعمل على 
تنمية وتطوير املوارد الب�سرية اخلليجية وتهيئة البيئة املنا�سبة 
والو�سائل الازمة لا�ستفادة من اإمكانيات وقدرات تلك املوارد يف 

خمتلف جماالت العمل.
اأن  ال�سام�سي،  واأو�سحت مرمي  م�ضتقبل امل�ضاريع الريادية.. 
امل�ساريع  م�ستقبل  �ستناق�س  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  من  االأوىل  اجلل�سة 

الريادية يف ظل االقت�ساد الرقمي.

ناق�ضت تبني التقنيات املتقدمة والقوى العاملة املوهوبة

»قمة الت�سنيع والتجارة امل�ستقبلية 2019« ت�ستعر�ض اإمكانات الت�سنيع وحتديات امل�ستقبل يف املنطقة

وزير التغري املناخي والبيئة يزور ماركت الواجهة البحرية يف دبي

•• دبي-الفجر: 

االإمارات  دول��ة  وال�سناعة يف  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي،  �سهيل  رعاية معايل  حتت 
والتجارة  الت�سنيع  “قمة  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  فعاليات  اأج��ن��دة  اأم�����س  انطلقت 
اإحدى  ال�����س��ادرات،  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة  تنظمها  ال��ت��ي   ،”2019 امل�ستقبلية 
اي�ست”  م��ي��دل  ت��ري��د  “اك�سبو  �سركة  م��ع  بال�سراكة  دب���ي،  اقت�سادية  موؤ�س�سات 
ف�ستيفال  انرتكونتيننتال  فندق  واملوؤمترات، يف  الفعاليات  تنظيم  املتخ�س�سة يف 
احلدث  وي�ست�سيف   .2019 �سبتمرب  و11   10 يومي  م��دار  على  �سيتي-دبي، 
التوريد  و�سل�سلة  العمليات  يف  املتخ�س�سن  كبار  من  م�سارك   1000 من  اأك��رث 

واخلدمات اللوج�ستية وتقنية املعلومات وال�سناعات التحويلية.
وتوؤكد دبي لل�سادرات من خال القمة حر�سها على مناق�سة العوامل الرئي�سة 
عاملياً،  للتو�سع  املحلين  امل�سنعن  اإمكانات  لدعم  املتقدمة  التقنيات  تبني  و�سبل 
واأبرز  جمزية،  فر�س  اإىل  حتويلها  و�سبل  امل�ستقبلية  التحديات  عر�س  وكذلك 

احللول الداعمة للتجارة العاملية وال�سادرات يف االإمارات.
نقا�سية  حلقات   6 اإىل  باالإ�سافة  تو�سيحي  عر�س   16 القمة  برنامج  يت�سّمن 
ترتكز حول الت�سنيع واالنتاج املتقّدم، وحل �سيفرة فوائد اإنرتنت االأ�سياء، والتمّيز 
قطاع  يف  املوهوبة  العاملة  القوى  وم�ستقبل  املرنة،  واال�سرتاتيجيات  الت�سغيلي 

ال�سناعة، والتجارة االإلكرتونية التي تدعم م�ستقبل اخلدمات اللوج�ستية. 
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  العو�سي،  �ساعد  املهند�س  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
بارزين،  متحدثن  من  العرو�س  من  املزيد  القمة  “تطرح  ال�����س��ادرات:  لتنمية 
�سيتطرقون فيها ملجموعة من املو�سوعات، مثل خريطة طريق العوملة للم�سنعن 
يف االإمارات، والثورة ال�سناعية الرابعة، والذكاء اال�سطناعي، واإنرتنت االأ�سياء 
واأمتتة امل�ستودعات، اإ�سافة اإىل تاأمن االئتمان وتقنية البلوك ت�سن، وغريها من 
املوا�سيع الهامة. وت�سم القمة املزيد من النقا�سات املهمة، حيث يلقي املتحدثون 
والتمويل  امل�ستقبل،  يف  ال�سناعي  بالقطاع  العاملة  ال��ق��وى  على  ال�سوء  فيها 

التجاري والتجارة االإلكرتونية وم�ستقبل ال�سناعة ب�سكل عام«. 
خدمات  تقدمي  اإىل  �سركائها  مع  بالتعاون  املوؤ�س�سة  “ت�سعى  العو�سي:  واأ�ساف 
العاملية،  لاأ�سواق  املحلي  ال�سوق  توفري معلومات  ت��رتاوح بن  ومبادرات عديدة 
تنظيم  ت�سهيل  اإىل  اإ�سافة  االعتماد،  �سهادات  واإ���س��دار  امل�سّدرين  من  والتحقق 
ف�سًا  الدولية،  واملعار�س  التجارية  البعثات  خال  ال�سركات،  بن  االجتماعات 

يف  امل�ست�سارين  كبري  طهبوب،  زين  والدكتور  البحرية،  دبي  مدينة  يف  واملبيعات 
املنطقة  من  البلو�سي  حممد  و�سلط  الهند�سية.  الطريان  مل�ساريع  دبي  موؤ�س�سة 
الرابط  االم��ارة  باعتبار  للحرير،  دب��ي  طريق  ا�سرتاتيجية  على  ال�سوء  احل��رة، 
اال�سرتاتيجي للتجارة العاملية، كما قدم ملحة حول الوثيقة اخلم�سن واآلية تعزيز 
ال�سحن اجلوي والبحري مع التكامل اللوج�ستي. كما �ساركت الدكتورة ماجدة 
العزازي، املدير التنفيذي مل�سنع �ساند �ستورم لل�سيارات، -والتي مت االعرتاف بها 
كاأول �سركة لت�سنيع �سيارات الدفع الرباعي يف دولة االإمارات العربية املتحدة-، 
للت�سنيع  احلديثة  التقنيات  وتطويع  با�ستك�ساف  اخلا�سة  النقا�سية  احللقة  يف 
ال�سناعية، بدعم  دب��ي  ع��ام مدينة  ال�����س��وارب، مدير  اأب��و  �سعود  واأ���س��اد  واالإن��ت��اج. 
ملا له  ال�سادرات وتنظيمها للحدث  الر�سيدة وبدور موؤ�س�سة دبي لتنمية  القيادة 
دور يف ت�سافر اجلهود والطاقات بن جميع اجلهات املعنية القائمة على تطوير 
قطاع ال�سناعة يف دبي واالإمارات ب�سكل عام.  واأو�سح  اأبو ال�سوارب اأن “وجود بيئة 
اأولوية للم�سنعن من جميع اأنحاء  االأعمال املحفزة لابتكار واالنتاجية ت�سكل 
العامل، باالإ�سافة اإىل �سهولة ممار�سة االأعمال والكفاءة الت�سغيلية، ولذلك نعمل 
يف مدينة دبي ال�سناعية ب�سكل م�ستمر على توفري الدعم الازم ل�سركاء االأعمال 
احلديثة  التكنولوجيا  وتوظيف  العمليات  كاأمتتة  مبتكرة  حلول  لتبني  لدينا 
لتعزيز االإنتاجية وتوفري الكلفة والطاقة يف كافة العمليات الت�سغيلية، كما نوفر 
ب�سكل م�ستمر من�سات ومنا�سبات لتبادل اخلربات واأف�سل املمار�سات بن �سركاء 

االأعمال لدينا من ال�سركات الكربى وحتى ال�سركات النا�سئة.«
وت�سم القمة يف يومها الثاين �سل�سلة من احللقات النقا�سية مب�ساركة نخبة من 
امل�سوؤولن واأ�سحاب القرار يف القطاع ال�سناعي على م�ستوى االمارات واملنطقة، 
“اخلدمات  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  جناحي،  من�سور  اأب��رزه��م:  وم��ن 
�سركة مبادلة للتنمية؛ وبرنهارد رندراث ، نائب الرئي�س  واحللول التوربينية” - 
للت�سميم والهند�سة واالبتكار ، االحتاد للطريان الهند�سية؛ والدكتور اأندريا�س 
�سوير ، الرئي�س التنفيذي لل�سناعات الع�سكرية ال�سعودية، و نامريتا ماهيندرو ، 
مدير عام اأول للتحول االرقمي واالبتطار يف جمموعة ماهندرا يف الهند؛ ورالف 
اأول  مدير  جال،  وخالد  �سعادة،  موتورز  دبليو  ل�سركة  التنفيذي  املدير  ديبا�س 
جمموعة تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، �سركة جارمكو – البحرين؛ وبا�سل 
االإ�سامية  الدولية  املوؤ�س�سة  يف  امل��ايل  للتمويل  االأو�سط  ال�سرق  مدير  احل�سن 

للتمويل التجاري بال�سعودية.

واملحلي،  االحت��ادي  امل�ستوين  على  احلكومية  امل��ب��ادرات  تعد 
مثل اإطاق ا�سرتاتيجية االمارات للثورة ال�سناعية الرابعة، 
الثورة  وجمل�س  املتقدم،  لابتكار  الوطنية  واال�سرتاتيجية 
ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، وغ���ريه���ا، ���س��ه��ادة وا���س��ح��ة ع��ل��ى هذا 

التوجه.
املجل�س  اأع�ساء  �سركائها  مع  وال�سناعة  الطاقة  وزارة  تعمل 
ا�سرتاتيجية  تطوير  على  ال��دول��ة  يف  لل�سناعة  التن�سيقي 
من  م�ستفيدة  بالدولة،  ال�سناعة  لقطاع  وم��وح��دة  تكاملية 
الدولة،  اإم��ارات  بن  الت�سنيع  وق��درات  التحتية  البنية  تنوع 
ك��م��ا ت��رك��ز ع��ل��ى اأرب���ع���ة حم���اور رئ��ي�����س��ي��ة: اأول���ه���ا “ال�سناعة 
و  امل�ستدام”،  و”الت�سنيع  املتقدمة”،  “املهارات  و  الرابعة”، 
“تعزيز ال�سادرات” من خال التكامل مع �سا�سل التوريد 
العاملية، وذلك من خال البناء على ق�س�س النجاح احلالية 

يف قطاعي االأملنيوم والطريان.
21 جهة من  نحو  فيه  ي�سارك  معر�س جانبي،  اأي�ساً  القمة  هام�س  على  ويقام 
اأبرز مزودي احللول التقنية واخلدمية ليعر�سوا اأحدث منتجاتهم والتي تدعم 
راأ���س اخليمة احلرة،  املنطقة، ومن �سمنهم: منطقة  املتنامي يف  الت�سنيع  �سوق 
ودايفوكو، وايبيكور، واالحتاد لتاأمن االئتمان، وواحة ال�سجعة، وغرفة عجمان، 
وثري اآي انفوتيك، واأي اأن تي حللول الربجميات ال�سناعية، ودبي اجلنوبية، و 

دي بي �سينكر، ومنطقة عجمان احلرة، وغريها من اجلهات االأخرى.
ال�سناعي يف  القطاع  بعر�س حول  االأول،  اليوم  اأعمالها يف  القمة جدول  وب��داأت 
والتي   ،2030 ال�سناعية  دب��ي  خطة  اإىل  ا�ستناداً  الرئي�سية  االأداء  وخطة  دب��ي 
لتنمية  دب���ي  موؤ�س�سة  يف  التنفيذي  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ك��م��ايل،  حم��م��د  �سيقدمها، 
من�سة   -  2030 ع��ام  بحلول  دب��ي  بعنوان:  نقا�سية  حلقة  ذل��ك  تلى  ال�سادرات. 
روؤية  والتي قدمت  واملبتكرة،  وامل�ستدامة  املعرفة  على  القائمة  لل�سناعات  عاملية 
بدبي،  الت�سنيع  م�ستقبل  حتويل  يف  امل�ساهمة  الرئي�سية  ال��ع��وام��ل  ح��ول  عامة 
واالأعمال  واالبتكار،   ، واملتو�سطة”  ال�سغرية  “ال�سركات  النمو  حمرك  واأهمها 
الرئي�سية و�سبل اال�ستفادة منها، و�سارك يف احللقة النقا�سية كل من:  مروان عبد 
العزيز اجلناحي، املدير التنفيذي ملجمع دبي للعلوم؛ �سعود اأبو ال�سوارب ، الع�سو 
املنتدب يف مدينة دبي ال�سناعية، وحممد اإبراهيم اإ�سحاق، مدير اإدارة املمتلكات 

عن اأن�سطة اأخرى، ما �ساعد يف حتقيق زيادة يف �سادرات دبي 
العام  من  االأول  الربع  خال   30% قدرها  بن�سبة  املبا�سرة 
2019، مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي 2018، يف 
حن زادت اأن�سطة اإعادة الت�سدير بن�سبة %7 للفرتة ذاتها«.

ال�سناعة  قطاع  م�ساهمة  اأن  االأخ��رية  االإح�ساءات  واأظ��ه��رت 
بلغت حوايل9.2 % من الناجت املحلي االإجمال الإمارة دبي يف 
العام 2018، والذي انعك�س على منو �سادرات دبي املبا�سرة 
بن�سبة %30 يف الربع االأول من عام 2019 مقابل الفرتة 
ال�سادرات  اإع���ادة  يف   7% زي��ادة  اإىل  املا�سي،  العام  من  ذاتها 

خال الربع االأول من العام 2019. 
ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  ف�سل،  اأم��ري  اأ�سامة  املهند�س  وق��ال 
“يوا�سل  وال�سناعة:  الطاقة  وزارة  يف  بالوكالة  ال�سناعة 
االإمارات  دول��ة  روؤي��ة  ال�سناعي لعب دور حم��وري يف  القطاع 

%9.5 من الناجت املحلي  2021. حيث ي�ساهم القطاع بنحو  العربية املتحدة 
االإجمايل للدولة، اأو ما يعادل %11 من الناجت املحلي االإجمايل غري النفطي، 
ومبعدل منو بلغ %4.5 يف ال�سنوات اخلم�س االأخرية، كما يوفر اأكرث من 460 
األف فر�سة عمل. واجلدير بالذكر هنا اأنه ما يقارب من ن�سف م�ساهمة القطاع 
تقنيات  التي توظف  ال�سناعية  ال��ق��درات  م��ن  ت��اأت��ي  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف 
ومهارات عالية اأو متو�سطة امل�ستوى. كل هذه املوؤ�سرات تعك�س متانة ومرونة هذا 

القطاع«.
الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  مرحلة  العاملي  االقت�ساد  “بدخول  ف�سل:  واأ���س��اف 
اأتت االأدوات والتقنيات املادية والرقمية بتحديات جديدة  والذكاء اال�سطناعي، 
واأحدثت حتوالت جذرية وعلى اأبعاد خمتلفة على مدى �سا�سل القيمة امل�سافة 
“اإدارة اجلودة ال�ساملة”  والتوريد، كما تبدلت املفاهيم ال�سناعية التقليدية ك 
قبل  م��وج��ودة  تكن  مل  م�ستحدثة  مبفاهيم  وغ��ريه��ا..   الر�سيق”  و”الت�سنيع 
باالإ�سافة  ال�سناعي كالت�سنيع  امل�سهد  اليوم تغطي  �سنوات وباتت  اأقل من ع�سر 
ثاثية االأبعاد، واالأمتتة والروبوتات، الرقمنة. كل هذه االأدوات جمتمعة اأتاحت 
والقدرة  والكفاءة  االإنتاجية  لتح�سن  قبل  تكن متاحة من  ا�ستثنائية مل  ا  فر�سً

التناف�سية«.
اأم��ر ال �سك فيه. حيث  التقني  التزام دول��ة االإم���ارات بريادة التقدم  واأك��د ف�سل 

ب�سهولة  اأعمالها  اإجن��از  من  لتمكينها  ال�سركات  لتلك 
الذكاء  وب��رزت مو�سوعات منها تطبيقات  كما   وُي�سر، 
يف  االآيل.   والتعليم  العماقة  البيانات  اال�سطناعي، 
ت�����س��ري��ح ل��������س��ع��ادة ف��اط��م��ة ���س��امل م��دي��ر ع���ام منطقة 
عجمان احلرة بالتكليف  قالت فيه: “ ي�سرنا امل�ساركة 
يجمع  ال��ذي  اال�سطناعي  للذكاء  عجمان  معر�س  يف 
لا�ستماع  املجال  ه��ذا  يف  االأع��م��ال  واأ�سحاب  اخل��رباء 
خل��ربات��ه��م، واال���س��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب��ه��م، وال��ت��ي ميكن 
جانبنا  وم��ن  ال��ع��م��ل.   ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  توظيفها 
�سعينا للتوا�سل مع اأ�سحاب تلك االأعمال وا�ستعرا�س 
احل��رة من خدمات  به منطقة عجمان  تتفرد  ما  اأه��م 
بالفعالية �سعدنا بردود  وت�سهيات. وخال م�ساركتنا 
ال�سركات  اأ���س��ح��اب  عنها  ع��رب  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة  الفعل 
حول االمتيازات التي توفرها املنطقة احلرة.« يذكر اأن 
منطقة عجمان احلرة ت�سارك خال االأ�سابيع القليلة 
القادمة بعدد من اأبرز  الفعاليات ومنها قمة الت�سنيع 
جايتك�س  �سبتمرب،  يف   2019 امل�ستقبلية  وال��ت��ج��ارة 

للتكنولوجيا يف اأكتوبر، واخلم�سة الكبار يف نوفمرب. 

االحتادية لل�سرائب : رد ال�سريبة 
للفئات املوؤهلة قانونا يتم اإلكرتونيا

•• اأبوظبي-وام:

املوؤهلة  للفئات  ال�سريبة  رد  عمليات  اأن  لل�سرائب  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأك���دت 
لا�سرتداد تتم باآليات مبا�سرة بن الهيئة ودافعي ال�سرائب دون اأي و�سطاء، 
وذلك من خال االأنظمة االإلكرتونية املتطورة املتاحة عرب املوقع االإلكرتوين 
للهيئة، والتي تتوافر بها اأعلى م�ستويات االأمان يف التعامات املالية، منوهة 
 IBAN باأن عمليات رد ال�سريبة تتم عرب االأنظمة الر�سمية با�ستخدام رقم
اآي بان امل�سريف اخلا�س بكل م�سجل لدى الهيئة، وذلك عرب االأنظمة اخلا�سعة 

واملرتبطة اإلكرتونياً بامل�سرف املركزي.
الهيئة  املبا�سر بن  التعامل  تعتمد على  الر�سمية  االأنظمة  اأن هذه  واأو�سحت 
ال�سريبية،  الت�سجيل  اأرق��ام  وامل�سجلن لديها من خال  لل�سرائب  االحتادية 
وتتميز بالدقة، و�سرية البيانات، وعدم اإمكانية االطاع عليها من خال الربيد 

االإلكرتوين، اأو اأية و�سيلة اأخرى قد تكون عر�سة للقر�سنة االإلكرتونية.
الهيئة  ل��دى  امل�سجلن  لكافة  دعوتها  لل�سرائب  االحت��ادي��ة  الهيئة  وج���ددت 
معلوماتهم  �سرية  على  واملحافظة  ال��دق��ة،  وحت��ري  واحل���ذر،  احليطة  التخاذ 
اخلا�سة، م�سددة على اأنه ال يجب االإف�ساح الأي جهة، اأو �سخ�س عن اأي بيانات 

اأو معلومات مالية اأو حما�سبيه خا�سة.

يوفر قاعة مزاد مكيفة، وم�سنع 
ل�����س��م��ان احلفاظ  ل��ل��ث��ل��ج  خ��ا���س 

على جودة االأ�سماك.

مبا�سرة من مركبات النقل اأو من 
مراكبهم ال�سراعية اإىل العوامات 
مبا�سرة  الطازج  ال�سمك  وت�سليم 

وم���ن���اط���ق حتميل  ال���ب���ح���ر،  م����ن 
اأف�سل  ب�����س��ك��ل  م��ق�����س��م��ة  ل��ل��ت��ج��ار 
فيما يتعلق بتنظيم االأ�سماك، كما 

•• دبي - وام:

ق����ام م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
التغري  وزي�����ر  ال����زي����ودي  اأح���م���د 
بزيارة  ام�������س  وال��ب��ي��ئ��ة  امل���ن���اخ���ي 
ملاركت الواجهة البحرية يف اإمارة 
دبي يف اإطار جهود ال��وزارة لدعم 
ال�سمكية  وال���رثوة  ال�سيد  قطاع 
�سمن  وذل��ك  ا�ستدامته  وحتقيق 
التي  امل��ي��دان��ي��ة  اجل���والت  �سل�سلة 
ي��ج��ري��ه��ا م��ع��ال��ي��ه وف���ري���ق عمل 
احتياجات  على  للوقوف  ال���وزارة 
التابعة  ال��ق��ط��اع��ات  يف  العاملن 
ل��ل��وزارة، والتعرف ع��ن ق��رب عن 
لهم،  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات  اأه������م 
تواجههم  ال����ت����ي  وال����ت����ح����دي����ات 
ت��ذل��ي��ل��ه��ا وتوفري  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

ل�سمان  ل���ه���م  ال���������ازم  ال�����دع�����م 
ا���س��ت��دام��ة ال��ق��ط��اع. وق���ال معايل 
ال��دك��ت��ور ال��زي��ودي اإن اآل��ي��ة عمل 
الوزارة يف متابعة ودعم القطاعات 
على منظومة  تعتمد  لها  التابعة 
منظومة  اإي��ج��اد  ت�سمل  متكاملة 
متكاملة  وق���ان���ون���ي���ة  ت�����س��ري��ع��ي��ة 
القطاع، واإطاق  العمل يف  تنظم 
برامج ومبادرات تعزز من تطوره 
وزيارات  ج��والت  وتنفيذ  ومن���وه، 
م���ي���دان���ي���ة مل���ت���اب���ع���ة ال����ت����ط����ورات 
م�سرياً اإىل اأن هذه  والتحديات”، 
املنظومة ت�ستهدف تعزيز حتقيق 
اال���س��ت��دام��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى كافة 
توجيهات  يواكب  مبا  القطاعات 
وم�ستهدفات  ال��ر���س��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة 
2021، ومئوية  االإم���ارات  روؤي��ة 

املنظمة ملهنة �سيد للحفاظ على 
و�سمان  املحلية  ال�سمكية  ال��رثوة 
وا�ستدامة  خم��زون��ه��ا  ا���س��ت��دام��ة 

القطاع ب�سكل عام.
جولته  خ������ال  م���ع���ال���ي���ه  راف�������ق 
علوان  �سلطان  ���س��ع��ادة  امل��ي��دان��ي��ة 
امل�����س��اع��د لقطاع  ال�������وزارة  وك���ي���ل 
املناطق، واملهند�س �ساح الري�سي 
امل�����س��اع��د لقطاع  ال�������وزارة  وك���ي���ل 
التنوع البيولوجي واالأحياء املائية 
بالوكالة، وحممد الزعابي مدير 
الوزارة،  البيئي يف  اإدارة االمتثال 
املدير  م�ساعد  العو�سي  وخ��ال��د 
البيئية  ال���رق���اب���ة  ل��ق��ط��اع  ال���ع���ام 
وال�سحة وال�سامة يف بلدية دبي، 
والكلن جايد املدير التنفيذي يف 
امل���دين  وحم���م���د  دبي”  “اإثراء 

وخ�����ال   .2071 االإم��������������ارات 
املرافق  ال��ع��م��ل  وف���ري���ق  ج��ول��ت��ه 
ل��ه يف م��ارك��ت ال��واج��ه��ة البحرية 
الزيودي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  التقى 
االأ�سماك  جت���ار  م���ن  مب��ج��م��وع��ة 
وال�����س��ي��ادي��ن، واط��ل��ع ع��ل��ى نظام 
تداول االأ�سماك وبيعها وتوزيعها 
وا�ستمع  االأ������س�����واق  ب���اق���ي  ع���ل���ى 
العاملن  احتياجات  اىل  معاليه 
التحديات  واأه���م  القطاع  ه��ذا  يف 
التي تواجههم موؤكداً على اأهمية 
املرتبطة  وامل���ه���ن  ال�����س��ي��د  ق��ط��اع 
واجلهات  ال�������وزارة  وح���ر����س  ب����ه، 
توفري  يف  ال�����دول�����ة  يف  امل���ع���ن���ي���ة 
ال��دع��م ال���ازم ل��ه. ودع���ا معاليه 
اإىل  وال�سيادين  االأ���س��م��اك  جت��ار 
القوانن  باتباع  االلتزام  �سرورة 

البحرية،  الواجهة  ماركت  مدير 
عمليات  الهرمودي مدير  وع��ادل 

املاركت.
البحرية  ال��واج��ه��ة  م��ارك��ت  وتعد 
اأ�سواق  اأك���رب  اأح���د  اإم����ارة دب���ي  يف 
االأ�سماك يف الدولة، وميثل من�سة 
جذب للمنتجات ال�سمكية وبع�س 
ال�سلع الغذائية يف خمتلف مناطق 
توزيع  ونقطة  وخارجها  ال��دول��ة 
للت�سدير حيث ي�سمل عدة اأق�سام 
البحرية،  وامل���اأك���والت  لاأ�سماك 
واللحوم  واخل�سروات،  والفواكه 
مثل  اجلافة  وال�سلع  وال��دواج��ن، 

التوابل واملك�سرات والع�سل.
البحرية  الواجهة  وتوفرماركت 
ل��ل�����س��ي��ادي��ن ت�سم  ع�����دة  م����زاي����ا 
مواقع لتفريغ حمولة ال�سيادين 

•• عجمان-الفجر:

ب��ه��دف ا���س��ت��ق��ط��اب ال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة ب��ق��ط��اع الذكاء 
مبعر�س  احلرة  عجمان  منطقة  �ساركت  اال�سطناعي، 
الذكاء اال�سطناعي 2019 والذي ا�ست�سافته جامعة 
اأ�سحاب  من  كبرية  جمموعة  بح�سور  وذل��ك  عجمان 
بالفعالية  �سارك  ال��رائ��دة.   ال�سركات  وممثلي  ال��ق��رار 
بن  را�سد  ال�سيخ  من  كل  عجمان  بجامعة  عقدت  التي 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي،  حميد 
ال��ع��ل��م��اء، وزير  ب��ن �سلطان  يف ع��ج��م��ان وم��ع��ايل ع��م��ر 
الدولة للذكاء اال�سطناعي ولفيف كبري من اخلرباء 
مو�سوعات  ومتحورت  اال�سطناعي.  الذكاء  جمال  يف 
يف  اال�سطناعي  الذكاء  ا�ستخدام  اآليات  حول  املعر�س 
وغريها  والبيئة  ال�سناعة،  النقل،  ال�سياحة،  جم��االت 
من املجاالت.  وت�سمنت احللقات النقا�سية، مو�سوعات 
منها تطبيقات الذكاء اال�سطناعي، البيانات العماقة 
والتعليم االآيل كما عملت منطقة عجمان احلرة على 
ا�ستعرا�س اخلدمات والت�سهيات الكبرية التي توفرها 

عجمان احلرة ت�سارك مبعر�ض الذكاء اال�سطناعي بعجمان اهتمامًا بقطاع التكنولوجيا املتطورة
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت   
لطواف االإمارات العاملي للدراجات 
لبحث  االأول  االج��ت��م��اع  ال��ه��وائ��ي��ة 
الن�سخة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  اال����س���ت���ع���دادات 
من  الوحيد  ال��ط��واف  م��ن  الثانية 
ال�سرق  منطقة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��ئ��ة 
تنظيمه  �سيتم  وال����ذي  االأو����س���ط، 
 2020 ف�����رباي�����ر  ����س���ه���ر  خ�������ال 
ويت�سمن 7 مراحل مير الدراجون 
بجميع  امل���دن  خمتلف  يف  خ��ال��ه��ا 

اإمارات الدولة.
ال�������ذي عقد  وت�����راأ������س االج����ت����م����اع 
�سعادة  ال���ري���ا����س���ي  دب����ي  مب��ج��ل�����س 
���س��ع��ي��د ح�����ارب اأم�����ن ع����ام جمل�س 
دبي الريا�سي رئي�س اللجنة العليا 
العواين  وع��ارف  للطواف  املنظمة 
اأمن عام جمل�س اأبو ظبي الريا�سي 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب 
ل��ل��ط��واف، وح�����س��ور ���س��ع��ادة عي�سى 

ال�سارقة  جمل�س  ع��ام  اأم���ن  ه��ال 
رئي�س  ال�سعفار  واأ�سامة  الريا�سي 
واالآ�سيوي  االإم���ارات���ي  االحت���ادي���ن 
اأمان  ونا�سر  الهوائية،  للدراجات 
العام  االأم�����ن  م�����س��اع��د  رح��م��ة  اآل 
ملجل�س دبي الريا�سي وباقي اأع�ساء 
اللجنة املنظمة وروؤ�ساء فرق العمل، 
التي  ال�������س���رك���ة  وك����ذل����ك مم���ث���ل���ي 
اللوج�ستية  اجلوانب  بع�س  تتوىل 

والتنظيمية للطواف.
على  ال���ت���اأك���ي���د  االج���ت���م���اع  يف  ومت 
ا����س���ت���م���رار ال���ع���م���ل ب����وت����رية اأك����رب 
ولد  ال��ذي  ال��ط��واف  مكانة  لتعزيز 
ونال  الر�سيدة  القيادة  بتوجيهات 
مكانة عاملية مرموقة منذ ن�سخته 
القيادة  االأوىل بف�سل دعم ورعاية 
الر�سيدة التي وفرت له كل الدعم، 
وك��ذل��ك ج��ه��ود اأب���ن���اء ال���دول���ة من 
امل���ج���ال�������س ال���ري���ا����س���ي���ة وال����دوائ����ر 
جميع  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  احل���ك���وم���ي���ة 
اإمارات الدولة التي تعاونت وعملت 

ب������روح ال���ف���ري���ق ال����واح����د الإجن�����اح 
احل�����دث ال�����ذي ي��ح��م��ل ا����س���م دول���ة 
وينقل  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات 
اأجمع �سورا عن روعة هذا  للعامل 
يف  ي�سهده  ال��ذي  والتطور  ال��وط��ن 

جميع امليادين.
م�سارات  مناق�سة  االجتماع  يف  ومت 
امل����راح����ل ال�����س��ب��ع ل���ل���ط���واف ال���ذي 
عامليا  ف��ري��ق��ا   18 ف��ي��ه  ���س��ي�����س��ارك 
العاملين  الدّراجن  نخبة  وي�سمن 

املخت�سن ب�سباقات الطرق املختلفة 
ت�سم  ي�سم مراحل  الطواف  لكون 
حتديات خمتلفة ومتنوعة ما بن 
واملناطق  ال��داخ��ل��ي��ة  امل����دن  ����س���وارع 

ال�سحراوية واجلبلية.

على  االط���اع  االجتماع  كما مت يف 
خ��ط��ط ع��م��ل ال��ل��ج��ان وامل���وؤمت���رات 
الرتويجية  واحل��م��ل��ة  ال�����س��ح��ف��ي��ة 
مبتابعة  ي��ح��ظ��ى  ال�����ذي  ل��ل��ط��واف 
وا���س��ع��ة م��ن داخ���ل وخ���ارج الدولة، 

االأوىل  ن�������س���خ���ت���ه  ح���ظ���ي���ت  وق�������د 
من  اجل���م���اه���ري  اآالف  ب���ح�������س���ور 
من  واجلن�سيات  االأع��م��ار  خمتلف 
داخ����ل وخ�����ارج ال���دول���ة، ك��م��ا  تابع 
امل�ساهدين  م���اي���ن  م��ن��اف�����س��ات��ه 
 200 يف  التلفزيون  �سا�سات  ع��رب 
دول����ة، و ب��ل��غ زم���ن ال��ب��ث اأك���رث من 
قناة  ع��رب  مبا�سر  ب��ث  ���س��اع��ة   54
يورو�سبورت املرموقة مل�ساهديها يف 
ق��ارة اأوروب��ا و اأك��رث من 38 �ساعة 
اآ�سيا  ق���ارة  يف  القناة  مل�ساهدي  ب��ث 
باالإ�سافة  اوق��ي��ان��و���س��ي��ا،  ومنطقة 
اىل و�سول البث اىل جميع القارات 
التلفزيونية  ال���ت���ق���اري���ر  وك���ذل���ك 
القنوات  ع��ل��ى  االخ���ب���ار  ن�����س��رات  يف 
البث  ���س��اع��ات  ع���دد  لي�سل  ال��ع��ام��ة 
الرتاكمية جلميع الدول اىل اأكرث 

من 2777 �ساعة.
االجتماع  خ���ت���ام  يف  ال��ت��اأك��ي��د  ومت 
حتقق  ال��ذي  النجاح  ا�ستثمار  على 
التي  الطواف  من  االأوىل  للن�سخة 

امل�سرتك  ل��ل��ع��م��ل  من���وذج���ا  ���س��ك��ل��ت 
ال��ري��ا���س��ي��ة الثاث  امل��ج��ال�����س  ب��ن 
والريا�سية  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
ال�سرطة  وق������ي������ادات  ال�����دول�����ة  يف 
وال����دوائ����ر امل��خ��ت�����س��ة ب���ال���ط���رق يف 
واملوؤ�س�سات  الدولة  اإمارات  خمتلف 
الوطنية  وال���رتب���وي���ة  االإع���ام���ي���ة 
مراعاة  ع��ل��ى  ال���ت���اأك���ي���د  مت  ك��م��ا   ،
م��رور موكب ال��ط��واف الأك��رب عدد 
م���ن امل����دن وت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء على 
ت�سهدها  التي  احل�سارية  املنجزات 
ال��دول��ة م��ن خ��ال م��رور الطواف 
ف���ي���ه���ا وب�����ث �����س����ور ع���ن���ه���ا ملاين 
باأف�سل  ال��ع��امل  ح���ول  امل�����س��اه��دي��ن 
ت��ق��ن��ي��ات ال���ب���ث ال��ت��ل��ف��زي��وين مما 
الريا�سية  الطواف  اأه��داف  يحقق 
وي�ساهم  والرتويجية  وال�سياحية 
الريا�سة  ث��ق��اف��ة مم��ار���س��ة  ن��ق��ل  يف 
عموما وريا�سة الدراجات الهوائية 
اإىل جميع اأفراد املجتمع يف خمتلف 

مناطق الدولة.

•• ال�شارقة-الفجر

اجتماعاً  ال�����س��ط��رجن  احت�����اد  ع��ق��د 
املن�سمة  اجل����دي����دة  االأن�����دي�����ة  م����ع 
حديثا وذل��ك مبقر االحت��اد، ح�سر 
ال�سام�سي  خلفان  ح�سن  االجتماع 
اأم��ن ع��ام االحت��اد وحممد عبداهلل 
وعمر  ل�����احت�����اد  ال����ف����ن����ي  امل�����دي�����ر 
لنادي  امل�ساعد  العام  االأم��ن  نعمان 
يف  اللعبة  ن�سر  وم�����س��وؤول  ال�����س��ارق��ة 
الزعابي  وفي�سل  البا�سمة،  االإم��ارة 
ن���ادي احت���اد ك��ل��ب��اء و�سلطان  مم��ث��ل 
خورفكان  ن�����ادي  مم��ث��ل  ال��ع��ب��ي��ديل 
وب��ا���س��م جن��ي��ب م���درب ن���ادي كلباء، 
وياأتي االجتماع �سمن ا�سرتاتيجية 
االحتاد للرتحيب باالأندية اجلديدة 
واطاعهم على خطة الن�ساط واآلية 
وبرنامج  الفنية  والائحة  امل�ساركة 
والتطويرية  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ال������دورات 
ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا االحت�����اد ع��ل��ى مدار 

املو�سم.
واأكد ح�سن خلفان ال�سام�سي اأمن 
يدخل  االج���ت���م���اع  اأن  االحت�����اد  ع����ام 
�سمن اأهداف وا�سرتاتيجية االحتاد 
ل���اأن���دي���ة اجل���دي���دة وال���ت���ي حتتاج 
على  و�سعها  اأج��ل  من  امل�ساندة  اإىل 
النواحي  م���ن  ال�����س��ح��ي��ح  ال��ط��ري��ق 
ت�سجيل  بطرق  وتعريفهم  االإداري���ة 
الاعبن وخطط االحتاد لاإدارين 

يحر�س  التي  التاأهيلية  وال����دورات 
االحت����اد ع��ل��ى ���س��رورة م�����س��ارك��ة كل 
االأندية فيها ودائما ما يقوم االحتاد 
بتقدمي الدعم الأي ناد ينظم بطولة 
االإداري  امل�ستوى  على  الدعم  �سواء 
والتنظيمي واأي�سا التحكيم وجميع 
االأندية  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��والت 

وتكون حتت مظلة االحتاد.
الكبرية  اخل����ط����وات  اأن  واأ������س�����اف 

اإىل رقعة  االأن���دي���ة  ل�����س��م  ل��احت��اد 
مل�سوار  بداية  اإال  هي  ما  ال�سطرجن، 
ط��وي��ل م��ع ه���ذه االأن���دي���ة م��ن اأجل 
االإدارية  اخل��ربة  مب�ستوى  ت�سل  اأن 
ب��االأن��دي��ة ال��ك��ب��رية يف ال��ل��ع��ب��ة ومن 
�سيكون  االأن����دي����ة  ه����ذه  اأن  امل����وؤك����د 
وا�ست�سافة  تنظيم  يف  ن�سيب  ل��ه��ا 
املو�سم  م��دار  على  االحت��اد  بطوالت 
على  ي��ح��ر���س  االحت�����اد  اأن  خ��ا���س��ة 

ت����وزي����ع ال����ب����ط����والت امل���ح���ل���ي���ة على 
االأندية االأع�ساء مببداأ امل�ساواة.

ونوه اإىل اأن م�سرية االحتاد م�ستمرة 
اأخ���رى للعبة يف ظل  اأن��دي��ة  جل��ذب 
فتح املجال مل�ساركة الفئات امل�سمولة 
ل����ق����رار رئ���ي�������س ال����دول����ة واخل���ا����س 
واأبناء  واملقيمن  ال��دول��ة  مب��وال��ي��د 
امل��واط��ن��ات وحملة اجل����واز، وه��و ما 
العبن  بت�سجيل  ل��اأن��دي��ة  ي�سمح 

االأندية  اأن  القاعدة موؤكدا  وتو�سيع 
االأكرب  اال�سرتاتيجي  ال�سريك  هي 
االأول للمنتخبات  لاحتاد والداعم 
م������ن خ��������ال جت����ه����ي����ز ال����اع����ب����ن 
فيما يخ�س  االحت��اد  والتوا�سل مع 
الع���ب���ي امل��ن��ت��خ��ب��ات وه����و م���ا يكمل 
املنتخبات  جتهيز  يف  االحت���اد  عمل 
هدفنا  وه��و  اخلارجية  للم�ساركات 

جميعا.

احتاد ال�سطرجن يجتمع مع االأندية اجلديدة

اللجنة العليا تبحث اال�ستعدادات للن�سخة الثانية من طواف االإمارات العاملي للدراجات الهوائية   

اإقامة  م��وع��د  تغيري  للجوجيت�سو  االإم�����ارات  احت���اد  ق���رر 
لتقام يف  املقبل،  اأك��ت��وب��ر   25 م��ن  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ن  بطولة 
االرتباطات  اآخ��ر  �سوء  على  نف�سه  ال�سهر  من   18 تاريخ 

اخلا�سة باالأجندة املحلية لن�ساط االحتاد.
باقي  اأن  ال��ف��ن��ي��ة  االإدارة  م��دي��ر  امل��ن��ه��ايل  م���ب���ارك  واأك�����د 
تغيريات،  اأي  دون  نف�سه  ال�سهر  يف  تقام  �سوف  البطوالت 
من  ال��راب��ع  يف  تقام  �سوف  الدولية  الفجرية  بطولة  واأن 

اأجندة  امل��ن��ه��ايل:  ال��ف��ج��رية. وق���ال  ب��اإم��ارة  اأك��ت��وب��ر املقبل 
ن�ساط املو�سم احلايل زاخرة بالبطوالت املحلية والدولية 
هذا املو�سم، مبا يزيد عن 20 بطولة، ولكنها جميعا ت�سب 
بطولة  يف  القوية  للم�ساركة  املنتخبات  اإع��داد  م�سلحة  يف 
العامل التي �ست�ست�سيفها اأبوظبي ب�سكل جممع الأول مرة 
 16 من  الفرتة  خال  والكبار  وال�سباب  النا�سئن  لفئات 

اإىل 24 نوفمرب املقبل.

»العني الدولية«  للجوجيت�سو 
تنطلق 18 اأكتوبر

التاريخ  �سيتي  مان�س�سرت  ن��ادي  دخل 
بعد  العامل،  يف  االأغلى  الفريق  كونه 
القيمة  تتجاوز  فريق  اأول  اأ�سبح  اأن 
ال�������س���وق���ي���ة ل��اع��ب��ي��ه امل���ل���ي���ار ي����ورو 
وفقا  ي���ورو  مليار   1.014 لي�سجل 
يف  املتخ�س�س   /CEIS  / مل��ر���س��د 

املال واالأعمال.
وي���ت���ف���وق امل������ان ���س��ي��ت��ي ب���ذل���ك على 
اأن��دي��ة ب��اري�����س ���س��ان ج��ريم��ان الذي 
 913 ال�سوقية  العبيه  قيمة  تبلغ 
م��ل��ي��ون ي����ورو، وري����ال م��دري��د 902 
يونايتد  ومان�سي�سرت  ي���ورو،  مليون 
يوفنتو�س  ث��م  ي���ورو،  مليون   751
يف  يوفنتو�س  و  ي���ورو،  مليون   719
719 مليون،  ال�ساد�س بقيمة  املركز 
فيما ياأتي بر�سلونة يف املركز ال�سابع 
ب��ق��ي��م��ة م��ال��ي��ة ���س��وق��ي��ة ت��ب��ل��غ 697 

مليون يورو.
�سل�سلة  اإىل  االأرق��ام اجلديدة ت�ساف 
ل��ل��ف��ري��ق ومنها  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة  االأرق������ام 
املو�سمن  يف  امل�سبوقة  غ��ري  اأرق��ام��ه 
باأعلى معدل  التي حققها  االأخريين 
 32 ال�����واح�����د/  امل���و����س���م  ل���ل���ف���وز يف 
وو�سوله   ،2018 م��و���س��م  م���ب���اراة/ 
الواحد  امل��و���س��م  يف   100 ل��ل��ن��ق��ط��ة 
وهو اأعلى معدل نقاط يح�سل عليها 
ت�سجيله  و  ال��واح��د،  املو�سم  يف  فريق 
الأك���رب ع���دد م��ن االأه�����داف يف تاريخ 
ال����دوري االإجن��ل��ي��زي مب��و���س��م واحد 
بواقع 106اأهداف، و الفريق االأكرث 
“اأقوى  االإجنليزي  بالدوري  تتويجا 
الع�سر  ال�سنوات  العامل” يف  دوري��ات 
والوحيد  مرات”،   4“ االأخ��������رية 
ملو�سمن على  باللقب  الذي يحتفظ 

و   ،“  2019 و   2018 التوايل” 
مو�سم  يف  حملية  األقاب  باأربع  الفوز 
واح���د وه��ي ال����دوري وك��اأ���س االحتاد 
وك���اأ����س ال��راب��ط��ة وال��ك��اأ���س اخلريية 
برغم  ياأتي  االإجناز  “ال�سوبر”.هذا 
اإنفاقا  االأك����رث  ال���ن���ادي  ي��ك��ن  اأن����ه مل 
االنتقاالت  يف  الاعبن  ���س��راء  على 
ال�����س��ي��ف��ي��ة، ح��ي��ث ك���ان ري����ال مدريد 
اال���س��ب��اين ���س��اح��ب ال��ي��د ال��ط��وىل يف 
ماين   303 مب��ب��ل��غ  ال���ت���ع���اق���دات 
التقليدي  غرميه  بعده  وم��ن  ي���ورو، 
ب��ر���س��ل��ون��ة ب��ن��ف��ق��ات ق����دره����ا 255 
مليون يورو على �سفقات ال�سيف، ثم 
243 مليون  اتليتيكو مدريد مببلغ 
يورو، ويوفنتو�س االإيطايل ب 188 
الرتتيب  �سيتي يف  امل���ان  ث��م  م��ل��ي��ون، 
وتعك�س  م��ل��ي��ون.   168 ب  اخل��ام�����س 

النادي  اإدارة  ت���ف���وق  االأرق�������ام  ت��ل��ك 
االإجنليزي يف حتقيق املكا�سب ب�سكل 
ت��راك��م��ي وا���س��رتات��ي��ج��ي،وم�����س��ي��ه يف 

طريقه بقوة نحو ال�سدارة العاملية.
ومن اأرقام مان�س�سرت �سيتي التاريخية 
اأي�سا اأن مديره الفني االإ�سباين بيب 
جوارديوال، حقق 8 األقاب دوري من 

اآخر 10 �سنوات مب�سريته كمدرب.
ومن االأرقام القيا�سية الفردية اأي�سا 
املو�سم  يف  �سيتي  امل���ان  حققها  ال��ت��ي 
ج���واردي���وال مدرب  ب��ي��ب  اأن  امل��ا���س��ي 
العامل  يف  م��درب  اأول  اأ�سبح  الفريق 
للدوري  متتاليتن  ببطولتن  يفوز 
ال��دوري االإ�سباين والدوري  بكل من 
االأمل����اين وال�����دوري االإجن��ل��ي��زي، كما 
هداف  اأف�سل  �ساد�س  اأجويرو  اأ�سبح 
يف ت���اري���خ ال������دوري امل��م��ت��از ب���� 164 

هدفا، بعد اآالن �سريار 260، وروين 
وفرانك   ،187 كول  واآندي   ،208
المبارد 177، وتريي هرني 175، 
وال تزال اأمامه فر�سة كبرية يف رفع 
معدله يف املوا�سم املقبلة، فيما اأ�سبح 

18 هدفا  �سنع  ال��ذي  �سيلفا  داف��ي��د 
االإجنليزي  ال�������دوري  يف  الأج����وي����رو 
امل��م��ت��از، ���س��م��ن 4 الع��ب��ن ف��ق��ط يف 
الرقم  ه��ذا  �سنعوا  البطولة  ت��اري��خ 
البطولة،  ت���اري���خ  يف  زم��ي��ل  ل��اع��ب 

هدفا،   24 ل���دروج���ب���ا  الم���ب���ارد  ه���م 
واأندرتون ل�سريينجهام ب� 20 هدفا، 
وم��اك��م��ان��ان ل��ف��اول��ر 20 ه��دف��ا، كما 
ان�����س��م ك��وم��ب��اين ق���ائ���د ال��ف��ري��ق يف 
املو�سم املا�سي لقائمة االأكرث تتويجا 

للفريق  كقائد  االإجنليزي  ب��ال��دوري 
�سبقه فقط  ال��ذي  األ��ق��اب   4 بر�سيد 
األ��ق��اب فيما   5 بر�سيد  ت��ريي  ج��ون 
ت�����س��اوى م��ع��ه روي ك���ن ب��ر���س��ي��د 4 

األقاب.

مان�س�سرت �سيتي .. موعد مع 
التاريخ بفريق »املليار يورو«

اأعرب املجل�س االأوملبي االآ�سيوي عن ارتياحه ال�ستعدادات 
اللجنة املحلية املنظمة لدورة االألعاب االآ�سيوية التا�سعة 
عام  ب��ال�����س��ن  ه��ان��غ��زه��و  يف  االأل���ع���اب  ال�ست�سافة  ع�����س��رة 

.2022
اال�سيوي  االومل���ب���ي  امل��ج��ل�����س  يف  التن�سيق  جل��ن��ة  وع��ق��دت 
املنظمة  اللجنة  مع  اجتماعا  �سينغ  راندير  راجا  برئا�سة 
�ستقام  التي  واملاعب  املن�ساآت  اأف��راده��ا  وتفقد  لالعاب، 

عليها املناف�سات.
وقال �سينغ: �ساهدنا بع�س املن�ساآت اجليدة واأي�سا اخلطط 
للبدء ببناء قرية الريا�سين واملركز االإعامي الرئي�سي 

لاألعاب. من املثري اأن نرى كيف �سيحولون �سالة حالية 
لكرة ال�سلة اإىل من�ساأة لكرة املاء يف االلعاب اال�سيوية.

 20 اإىل نحو  �ستت�سع  اال�سيوية  اإن قرية االلعاب  وتابع: 
األف �سخ�س من ريا�سين واإعامين وادارين.

 25 اإىل   10 من  هانغزهو  يف  اال�سيوية  االل��ع��اب  وتقام 
�سبتمرب 2022، ومن املتوقع اأن ي�سارك فيها نحو 10 

اآالف ريا�سي وريا�سية.
االل���ع���اب اال�سيوية  ت��ق��ام فيها  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة  امل���رة  وه���ي 
 1990 ب���ك���ن  ال��ع��ا���س��م��ة  ب���ع���د  ال�������س���ن  ال�����س��ي��ف��ي��ة يف 

وغوانغجو 2010

املجل�ض االأوملبي يتفقد من�ساآت 
االألعاب االآ�سيوية بهانغزهو

تو�سلت جلنة من رابطة كرة القدم املحرتفة يف فرن�سا اىل خا�سة باأن 
ال�سابق  و�سطه  العب  على  جرمان  �سان  باري�س  فر�سها  التي  العقوبات 
اأدريان رابيو الذي يدافع حاليا عن األوان يوفنتو�س االإيطايل، مل تكن 
قانونية بح�سب ما علم من م�سدر مقرب من امللف يف وقت متاأخر من 

م�ساء االإثنن.
وا�ستبعد رابيو عن ت�سكيلة النادي الباري�سي منذ كانون االأول دي�سمرب 
املا�سي بعد ف�سل املفاو�سات ب�ساأن متديد عقده، ما دفعه اىل االحتكام 
للجنة ال�سوؤون القانونية يف رابطة ال��دوري املحلي الأن �سان جرمان ال 
الوطني  االتفاق اجلماعي  املحرتفة”، وهو  القدم  “ميثاق كرة  يحرتم 

الذي يحكم مهن كرة القدم.
ثم تفاقمت االأزمة بن الطرفن حن قرر �سان جرمان اإيقاف الاعب 
املالية لذلك  اأيام واملكافاآت  اآذار مار�س وحرمانه من راتب �ستة   14 يف 

ال�سهر، على خلفية ال�سهر يف ملهى ليلي مبا�سرة بعد خروج بطل فرن�سا 
من الدور ثمن النهائي مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا بخ�سارته على اأر�سه 
اأمام مان�س�سرت يونايتد 1-3 يف ال�ساد�س من اآذار مار�س، والبداء اعجابه 
على و�سائل التوا�سل االجتماعي مبقطع فيديو ملدافع يونايتد ال�سابق 

باتري�س ايفرا يحتفل بخ�سارة النادي الباري�سي.
اليها  التي احتكم  القدم املحرتفة  رابطة كرة  اال�ستئناف يف  لكن جلنة 
�سان  مع  عقده  انتهاء  بعد  يوفنتو�س  اىل  ال�سيف  هذا  املنتقل  الاعب 
كانت غري  العقوبات  ب��اأن  اأغ�سط�س  اآب   30 اأ���س��درت حكما يف  ج��رم��ان، 

قانونية.
ووفقا للم�سدر املقرب من امللف، اعتربت اللجنة اأن حرمان الاعب من 
املكافاآت املالية ب�سبب خطاأ ولي�س الأنه مل يحقق االأهداف املطلوبة منه، 

ي�سكل عقوبة مالية يحظرها قانون العمل.

عقوبات �سان جرمان بحق رابيو مل تكن قانونية 
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•• اأبوظبي-الفجر

ينظم احتاد امل�سارعة واجلودو بطولة 
الت�سامح املفتوحة للجودو وذلك بعد 
ظ��ه��ر ي���وم ب��ع��د غ���د اجل��م��ع��ة ب�سالة 
اأبو  يف  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
بن  حممد  برعاية  تقام  ظبي،والتي 
و�سط  االحت��اد  رئي�س  الدرعي  ثعلوب 
املواطنن  م�ساركة مفتوحة لاعبن 
م�ستوى  على  واالأوزان  الفرق  لكافه 
االأ���س��ب��ال مل��وال��ي��د م��ا ب��ن ���س��ن اأع���وام 
ما  واأوزان   2007،2008،  2006
 66 فوق  وحتى  كجم  بن حتت 35 

ال�سباب  ب��ط��ول��ة  وي�����س��ارك يف   ، ك��ج��م 
مواليد ما بن �سن عام 2000وحتى 
2002 الأوزان حتت 35 كجم وحتى 
البطولة  وتهدف  كجم..   100 ف��وق 
الوطني  املنتخب  الخ��ت��ي��ار  امل��ف��ت��وح��ة 
ا�ستعدادا  املختلفة  العمرية  للفئات 
ب��ط��ول��ة اخل��ل��ي��ج التي  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
ال�سقيقة خال  الكويت  تقام يف دولة 
�سبتمرب   30  –  25 م����ن  ال����ف����رتة 

احلايل 
للبطولة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ائ��ح��ة  واأ����س���ارت 
فئة  ك��ل  اأوزان  املفتوحة  التن�سيطية 
واحد  )كيلو  زي���ادة  اإمكانية  وح���ددت 

نادي  لكل  ويحق   ، وزن الغ��ري  لكل   )
امل�����س��ارك��ة ب��اع��ب واح����د يف ك���ل وزن 

ال���ث���ان���ي���ة بعد  ال�������س���اع���ة  ،وحت���������ددت 
امليزان  عملية  ل��ب��دء  م��وع��دا  ال��ظ��ه��ر 
امل�����س��ارك��ن الذين  ال��اع��ب��ن  ل��ك��اف��ة 
املناف�سات  ب���دء  ق��ب��ل  ت�سجيلهم  ي��ت��م 
من   اعتبارا  النطاقتها  حت��دد  التي 
تهدف  ،حيث  ع�سرا  الثالثة  ال�ساعة 
التي  املفتوحة  التن�سيطية  البطولة 
للمنتخبات  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  يتابعها 
العنا�سر  اأف�����س��ل  اخ��ت��ي��ار  ال��وط��ن��ي��ة 
ل�سمهم للمنتخبات العمرية للجودو 
خمتلف  يف  للم�ساركة  ت�ستعد  ،والتي 
اال�ستحقاقات القادمة التي ي�ستعد لها 
االحتاد، ويف مقدمتها بطولة اخلليج 

ل���ل���ج���ودو ال���ت���ي ي��ح��ت�����س��ن��ه��ا االحت����اد 
والتي  ال�سهر احل��ايل،  نهاية  الكويتي 
العربية  البطولة  يف  امل�ساركة  تعقبها 
عمان  االأردن��ي��ة  بالعا�سمة  تقام  التي 
اعتبارا من االأول وحتى اخلام�س من 

نوفمرب القادم. 
منتخبنا  – يختتم  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
الوطني للجودو للفئات العمرية م�ساء 
التدريبي  مع�سكره  االأرب���ع���اء  ال��ي��وم 
�سو�سة  مدينة  يف  حاليا  يقيمه  ال��ذي 
خاله  م��ن  ا�ستعد  وال���ذي  التون�سية 
بعثته  وتعود  القادمة  لا�ستحقاقات 

للباد يوم غد اخلمي�س .

•• ال�شارقة _ مليحة-الفجر  

اأ�ساد حممد �سلطان اخلا�سوين رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي مليحة الثقايف الريا�سي بالنجاح الكبري الذي 
الريا�سية  امل��ج��االت  ك��اف��ة  يف  مليحة  ن���ادي  يحقق 
الريا�سي  املجال  يف  ال�سيما  ال�سعد  م�ستوى  وعلى 
وال��ث��ق��ايف واالج��ت��م��اع��ي وال��ت��ط��وع��ي وخ��ا���س��ة كافة 

الريا�سات وخا�سة اجلماعية .
نادي  اإدارة  ذل��ك خ��ال اجتماع رئي�س جمل�س  ج��اء 
ال��ري��ا���س��ي م���ع م���درب���ي االلعاب  ال��ث��ق��ايف  م��ل��ي��ح��ة 
اجلماعية للوقوف على اآخر امل�ستجدات لا�ستعداد 
هادي  ب��ح�����س��ور   2020/2019 م��و���س��م  ل��ب��داي��ة 

م��ه��ري خ��ا���س��وين رئ��ي�����س جل��ن��ة االل��ع��اب اجلماعية 
بالنادي .

امل�ستقبلية  ال���روؤي���ة  حت��دي��د  اخل��ا���س��وين  وت���ن���اول 
رئي�سياً  مكوناً  العتبارها  الريا�سة  من  لا�ستفادة 
ممار�سة  يف  االأف����راد  وم�ساركة  املجتمعية  للثقافة 

الريا�سة .
النادي  الإدارة  والتقدير  ال�سكر  اخلا�سوين  وق��دم 
املتوا�سلة  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى  وامل���درب���ن  وال��اع��ب��ن 
لاألعاب اجلماعية مما ي�ساهم يف حتقيق البطوالت 

وا�ستمرار النجاحات.
واأثنى اخلا�سوين على اجلميع يف االألعاب اجلماعية 
وعلى ما يبذلونه من جهود يف توفري كل متطلبات 

النجاح ومتابعة جميع الفرق الريا�سية، كما توجه 
بال�سكر ملجل�س ال�سارقة الريا�سي، على الدعم املادي 

واملعنوي امل�ستمر لنادي مليحة الريا�سي
�سيعمل على توفري جميع  االدارة  اأن جمل�س  واأك��د 
احتياجات الفرق الريا�سية ملوا�سلة النجاحات غري 
ال�سنية  امل��راح��ل  جميع  يف  حتققت  ال��ت��ي  امل�سبوقة 
مليحة  ن���ادي  اإىل  م�سريا  ال�سابقة  امل��وا���س��م  خ��ال 
النادي  يف  الأبناء  �ساملة  رعاية  توفري  على  �سيعمل 
ريا�سياً و�سحياً و�سلوكياً وتعليمياً من خال اختيار 
الفرق  مع  للعمل  واالإداري���ة  الفنية  ال��ك��وادر  اأف�سل 
الريا�سية مما ينعك�س على تطوير م�ستوى العبي 

النادي يف كافة اجلوانب.

 •• دبي -الفجر

البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  اأ�ساد   
القائم  املثمر  والتعاون  واملميز  الكبري  بالدور 
الوطنية  واملوؤ�س�سات  احلكومية  ال��دوائ��ر  مع 
دبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  مقدمتها  ويف 
والفعاليات  االأن�سطة  ك��اف��ة  اإجن���اح  اأج���ل  م��ن 
كل  النادي  ينظمها  التي  البحرية  الريا�سية 

مو�سم.
وثمن حممد عبد اهلل حارب املدير التنفيذي 
القيادة  تلعبه  ال����ذي  ال���رائ���د  ال����دور  ل��ل��ن��ادي 
العامة ل�سرطة دبي مبختلف اإداراتها يف تاأمن 
واإجناح كافة ال�سباقات البحرية التي تقام يف 
دبي  الدنيا  دان��ة  �سواطئ  يف  الريا�سي  املو�سم 

امل�ساركن  واأم��ن  �سامة  ي�سمن  مبا  الدافئة 
واللجان املنظمة على نحو رائع وجميل.

ج����اء ذل����ك خ����ال زي������ارة ال��ع��ق��ي��د ع��ب��ي��د بن 
ح�سيبة، مدير مركز �سرطة املوانئ بالوكالة، 
يرافقه املقدم علي النقبي، رئي�س ق�سم االإنقاذ 
البحري يف مركز �سرطة املوانئ اإىل مقر نادي 
دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة بح�سور 
القمزي مدير  بالنادي هزمي  االإدارات  مدراء 
ال�سام�سي  عبداهلل  وحممد  ال�سباقات(  اإدارة 
�سيف  وحم��م��د  املوؤ�س�سي  ال��دع��م  اإدارة  م��دي��ر 

املري )االت�سال احلكومي( 
ال���ك���ث���ري من  م��ن��اق�����س��ة  ال���ل���ق���اء  ومت خ�����ال 
البحرية  ال�سباقات  تخ�س  التي  املو�سوعات 
القيادة  ب��ن  القائم  التعاون  ا�ستمرار  و�سبل 

ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دب����ي ون������ادي دب����ي ال����دويل 
امل�سلحة  ي��خ��دم  ال��ب��ح��ري��ة مب���ا  ل��ل��ري��ا���س��ات 
العامة وي�سمن �سامة وامن جميع امل�ساركن 

يف خمتلف االأحداث والفعاليات الريا�سية 
وتناول اللقاء احلديث حول روزنامة االأحداث 
املو�سم  ال��ب��ح��ري��ة يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
يوم  انطلق  وال��ذي   2020-2019 اجلديد 
دبي  �سباق  تنظيم  خ��ال  م��ن  املا�سي  ال�سبت 
للقوارب ال�سراعية املحلية 43 قدما وي�ستمر 
باإذن اهلل تعاىل حتى �سهر اإبريل املقبل موعد 
ختام الفعاليات باحلدث الكبري واالهم �سباق 
املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  الثاثن  القفال 

قدما.  60
التنفيذي  املدير  ح��ارب  عبداهلل  حممد  وق��ام 

ل��ن��ادي دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 
ختام اللقاء باإهداء العقيد عبيد بن ح�سيبة، 
تقديرا  بالوكالة،  املوانئ  �سرطة  مركز  مدير 
دبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  للقيادة  الكبري  ل��ل��دور 
ينظمها  التي  والفعاليات  االأن�سطة  اإجن��اح  يف 
�سرطة  مركز  م��ن  املتوا�سل  وال��دع��م  ال��ن��ادي 

املوانئ لكافة االأن�سطة والفعاليات.
ح�سيبة  ب��ن  عبيد  العقيد  ح��ر���س  ق���دم  ك��م��ا 
درع  تقدمي  على  اأي�سا  امل��وان��ئ  �سرطة  مدير 
للريا�سات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  الأ�سرة  تذكاري 
اإىل  وتقدير  �سكر  �سهادات  وتقدير  البحرية 
امل�سئولن يف النادي كا من املدير التنفيذي 
ومدراء االإدارات لتعاونهم مع املركز يف املجال 

االأمني

»دبي البحري« يثمن دور �ضرطة دبي يف اإجناح املو�ضم البحري

حارب: جهود رائعة ودعم كبري من اأجل تاأمني و�سالمة امل�ساركني

حممد �سلطان اخلا�سوين رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي مليحة الريا�سي : النادي 
�سيحقق تطورا يف كافة ريا�ساته واهتمام كبري باالألعاب اجلماعية 

بطولة الت�سامح املفتوحة للجودو 
تنطلق بعد ظهر يوم اجلمعة

•• دبي الفجر

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ���س��ّك��ل��ت 
دب����ي جم��ل�����س��اً ل��ل��ري��ا���س��ي��ن وال����ذي 
م�ستوى  على  ن��وع��ه  م��ن  االأول  يعد 
الدوائر احلكومية يف الدولة، ليكون 
مبثابة دفعة قوية باجتاه تفعيل دور 
الريا�سين يف متثيل �سرطة دبي يف 
الر�سائل  ون�سر  الريا�سية  املحافل 
الطاقات  ودع���م  االأم��ن��ي��ة،  التوعوية 
االإب�����داع�����ي�����ة ل���ت���ع���زي���ز خ���ط���ط دع���م 

الريا�سين يف الدولة.
وي����اأت����ي ه�����ذا ال��ت�����س��ك��ي��ل ب���ن���اء على 
ال����ل����واء عبداهلل  ����س���ع���ادة  ت��وج��ي��ه��ات 
ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري  خليفة 
ليكونوا  الريا�سين  متكن  يف  دب��ي 
املاعب  يف  دب����ي  ل�����س��رط��ة  ����س���ف���راء 
الريا�سية  امل��ح��اف��ل  ويف  ال��ري��ا���س��ي��ة 
االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  وع��رب 

اخلا�سة فيهم، مبا يحقق التطلعات 
واالأه��داف اال�سرتاتيجية لاأمن يف 

دبي. 
نقلة  اجل�����دي�����د  امل���ج���ل�������س  ومي����ث����ل 
ف��ت��ح وتوطيد  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ة 
ق�����ن�����وات ال����ت����وا�����س����ل امل����ب����ا�����س����ر مع 
الريا�سين يف �سرطة دبي، من اأجل 
اأ�سواتهم  اإىل  واال���س��ت��م��اع  دع��م��ه��م 
وم����ق����رتح����ات����ه����م وم���اح���ظ���ات���ه���م 
وتطويع مواهبهم الواعدة يف خدمة 
روؤي���ة ور���س��ال��ة ال��ق��ي��ادة، وم��ن املقرر 
ح�سر  م�سوؤولية  املجل�س  يتوىل  اأن 
���س��رط��ة دبي  ال��ري��ا���س��ي��ن يف  ع����دد 
الريا�سية  االألعاب  ميار�سون  الذين 
اأو  القدم  كرة  ريا�سة  �سواء  املختلفة 

اجلوجيت�سو اأو التن�س. 
ج����اء ذل����ك، خ����ال اج��ت��م��اع ع��ق��د يف 
لاإعان  دب��ي  �سرطة  �سباط  ن��ادي 
ع����ن اإط�������اق جم��ل�����س ����س���رط���ة دبي 

اأحمد  العميد  بح�سور  للريا�سين، 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  رف��ي��ع  حم��م��د 
الدكتور  والعميد  االإداري��ة،  لل�سوؤون 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  م���راد  ���س��ال��ح 

ل��ل��م��وارد ال��ب�����س��ري��ة، وال��ع��م��ي��د خالد 
الإ�سعاد  العامة  االإدارة  مدير  �سهيل 
امل��ج��ت��م��ع، وال��ع��ق��ي��د خ��ل��ف��ان اجلاف 
يف  الريا�سية  ال�����س��وؤون  اإدارة  م��دي��ر 

االإدارة العامة الإ�سعاد املجتمع، وعدد 
من ال�سباط.

وق����ال ال��ع��م��ي��د اأح���م���د حم��م��د رفيع 
دب���ي  ����س���رط���ة  جم���ل�������س  اأه���م���ي���ة  اإن 

خطوة  ك��ون��ه  يف  تكمن  للريا�سين 
اإمكانات  تطوير  درب  على  متقدمة 
الريا�سين يف �سرطة دبي، وتوظيف 
التوعية  ن�سر  يف  طاقاتهم  وت�سخري 

التي  الريا�سات  خ��ال  من  االأمنية 
واأخاقيات  قيم  لعك�س  ميار�سونها 
و���س��ل��وك��ي��ات م��وظ��ف��ي ���س��رط��ة دبي، 
�سرطة  يف  ريا�سي  ك��ل  اأن  اإىل  الف��ت��اً 
ويتعن  للموؤ�س�سة،  �سفريا  يعد  دب��ي 
ليكونوا  واج��ت��ه��اد  بجد  العمل  عليه 

على قدر امل�سوؤولية امللقاة عليهم.
اأع�ساء  اخ��ت��ي��ار  �سيتم  اأن���ه  واأ����س���اف 
العاملن  ال��ري��ا���س��ي��ن  م��ن  املجل�س 
يف ال��ق��وة، خ��ال ال��ف��رتة املقبلة مبا 

يخدم ا�سرتاتيجية القيادة.
الدكتور  ال��ع��م��ي��د  ذك���ر  م���ن ج��ان��ب��ه، 
اأن ���س��رط��ة دب���ي تويل  ���س��ال��ح م����راد 
ك��ب��رياً نظراً  ال��ري��ا���س��ي��ن اه��ت��م��ام��اً 
ابراز جهود �سرطة  املهم يف  لدورهم 
دبي، واإن�ساء املجل�س خطوة مهمة يف 
خمتلف  يف  الريا�سين  دع��م  طريق 
ان��ع��ك��ا���س ل�سمعة  ال��ري��ا���س��ات الأن��ه��م 
وقيم و�سلوكيات العاملن يف �سرطة 

دبي، موؤكداً اأن املرحلة املقبلة �ست�سهد 
تقدماً ملمو�ساً للمجل�س بعد اختيار 

اأع�سائه.
ب�����دوره، ق���ال ال��ع��م��ي��د خ��ال��د �سهيل: 
دبي  �سرطة  جمل�س  تاأ�سي�س  يعك�س 
امل�ستمر  القيادة  حر�س  للريا�سين 
الطاقات  يف  االأم��ث��ل  اال�ستثمار  على 
الريا�سية، مبا يحقق تطلعات �سرطة 
دبي يف دعم االأمن يف �ستى املجاالت، 
و�سرورة متثيل الريا�سين ل�سرطة 
امل�����س��رف يف خمتلف  ال��ت��م��ث��ي��ل  دب����ي 
املجل�س  واأن  ال��ري��ا���س��ي��ة،  امل��ح��اف��ل 
���س��ي��ك��ون ح��ل��ق��ة و����س���ل م��ت��ي��ن��ة بن 
ومن�سة  القرار،  و�سناع  الريا�سين 
قدراتهم  ل��ت��وظ��ي��ف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
والدويل،  املحلي  اجلانب  يف  العالية 
باعتبارهم  ال��ف��اع��ل  ب��دوره��م  اإمي��ان��اً 
من ال�سخ�سيات التي حتظى بقاعدة 

جماهريية كبرية يف املجتمع.

الأول من نوعه على م�ضتوى الدوائر احلكومية

�سرطة دبي ت�سكل جمل�سا للريا�سيني

مل تعتاد جماهري رافائيل نادال اأ�سطورة التن�س العاملي امل�سنف الثاين 
عامليا على روؤية دموعه، �سواء يف املاعب الع�سبية اأو الرتابية خال ال� 
اأم�س االأول بعد االإعان عن  عليه  انت�سرت  لكنها  املا�سية،  عاما   15
فوزه على مناف�سه الرو�سي ال�سلب دانييل ميدفيدف ببطولة اأمريكا 

املفتوحة للتن�س “على ماعب فا�سينج ميدوز«.
دموع رافائيل نادال كانت اأبلغ تعبريعن ق�سة كفاحه الطويلة مع كرة 
واالأتراح،  واالأف��راح  والهبوط،  ال�سعود  فرتات  تخللتها  والتي  امل�سرب 
واالنت�سارات واالآالم اأي�سا، وبرغم اأن فوز االأم�س منحه اللقب ال� 19 
األقاب  ع��دد  حيث  م��ن  تاريخيا  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  وو�سعه  م�سريته،  يف 
اأن نادال اأكد يف  اإال  البطوالت الكربى بعد ال�سوي�سري روجري فيدرر، 
االأ�سا�سي يف حياته،  الهدف  باالألقاب ال ميثل له  الفوز  اأن  ت�سريحاته 
االألقاب  ع��دد  يف  عليه  يتفوق  م��ن  متابعة  يف  بالرتكيز  يهتم  ال  الأن���ه 
باملاعب الأط��ول فرتة ممكنة  البقاء  يناف�سه، قدر تركيزه يف  وال من 

ي�ستمتع فيها مبمار�سة ريا�سته املف�سلة.
رافائيل نادال على امل�ستوى ال�سخ�سي يهتم كثريا باجلوانب االإن�سانية 

االأول من  املاعب، ففي  التي يحققها يف  اإجنازاته  ويعتربها وراء كل 
يناير عام 2011 مت االعان عن فوزه بلقب اأف�سل ريا�سي يف العامل 
خال اال�ستفتاء ال�سنوي ملجلة ليكيب الفرن�سية بر�سيد 777 نقطة، 

مقابل 559 نقطة ملواطنه اأنيي�ستا العب كرة القدم ال�سهري.
اأحد  اأن يكون  بالغة  اإنه ي�سعر ب�سعادة  الفوز قال  ويف تعقيبه على هذا 
م�ساهماته  ع��ن  ال��ن��اجت  االإن�����س��اين  البعد  ه��و  اللقب  بهذا  ف��وزه  اأ�سباب 
اأن  االأي��ت��ام، موؤكدا  واالأط��ف��ال  العامل  الفقراء ح��ول  دع��م  املجتمعية يف 
اإهدار  وال  ترفيه  جم��رد  لي�ست  واأنها  �سامية،  اأه��داف��ا  حتمل  الريا�سة 
للوقت، واأن الريا�سة يجب اأن تكون و�سيلة مل�ساعدة الفقراء واالأطفال 
وامل�ساركة يف  اإليهم  االأن��ظ��ار  لفت  خ��ال  م��ن  ال��ع��امل  ح��ول  املحتاجن 
الظلم  وحت���ارب  ال��ع��دال��ة  مفاهيم  تر�سخ  اأن��ه��ا  كما  تدعمهم،  اأح����داث 

اآالف املرات الأن الفائز والبطل  والف�ساد ب�سكل علني وتهزمها كل يوم 
فيها هو من يبذل جهداً اأكرب، ويتحلى بال�سرب والتحمل والكفاح اأكرث، 
اأك��رث، ومن ميلك املواهب وامل��ه��ارات، وال تفلح  وهو من يتدرب ويركز 

معها الو�ساطات.
وبرغم م�سروعاته اخلريية العديدة لرعاية االأطفال االأيتام يف العامل 
اإال  واالن�سانية،  لاأعمال اخلريية  نادال  موؤ�س�سة  والفقراء من خال 
اأنه يعلن يف الكثري من املنا�سبات باأنه مدين لهم بكل اإجنازاته.. نادال 
ا�ست�سافتها  التي  البطولة  ففي  االأط��ف��ال،  اأم��ام  دائما  بال�سعف  ي�سعر 
املاعب االأمريكية على مدار االأ�سبوع املا�سي، وبعد تاأهله للدور الثالث، 
وخال خروجه من امللعب وجد طفا يبكي لتعرثه يف الزحام من اأجل 
اإليه واحل�سول على توقيعه، فاندفع نادال جتاه الطفل بن  الو�سول 

الزحام، وحمله على يديه، ثم م�سح دموعه ومنحه توقيعه وابت�سامة 
كبرية فوق التوقيع. املباراة التي جمعت بن نادال ودانييل ميدفيدف 
اأم�س دخلت التاريخ باعتبارها ثاين اأطول نهائي يف البطوالت حيث اأنها 
ا�ستغرقت 4 �ساعات و 50 دقيقة، فيما يبقى الرقم القيا�سي م�سجا 
ب� 4 �ساعات و 54 دقيقة الثنن من النهائيات ال�سابقة .. وتلك املباراة 
تعد اأبلغ جت�سيد لقناعاته باأن الكفاح وال�سرب والتحمل من اأبرز عنا�سر 
التميز واالبداع يف اأي ق�سة جناح، ولذا كانت دموعه تاأكيدا على تلك 

املعاين والقيم ال�سامية يف الريا�سة.
يذكر اأن نادال املولود يف 3 يونيو عام 1986 حقق 19 لقبا يف بطوالت 
ب��ط��ول��ة فرن�سا  12 منها يف  ال��ك��ربى،  ال��رج��ال  ف���ردي  ���س��ام  ج��ران��د 
ا�سرتاليا  يف  وواح��دة  وميبلدون،  يف  واثنتان  اأمريكا،  يف  و4  املفتوحة، 
املفتوحة، باالإ�سافة اإىل امليدالية الذهبية يف اأوملبياد بكن عام 2008، 
وهو واحد من 6 رجال فقط ف��ازوا ببطوالت كربى على 3 اأن��واع من 
االأر�سيات هي ال�سلبة والع�سبية والطفلة، ومعه كل من جيمي كونورز، 
واأندريه اأجا�سي، ومات�س فياندر، وروجر فدرر، ونوفاك ديوكوفيت�س.

دموع فال�سينج ميدوز تروي ق�سة نادال مع التن�ض والفقراء واأطفال العامل
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الفجر الريا�ضي

ت��وازن��ه��ا بفوزها  اأمل��ان��ي��ا  ا���س��ت��ع��ادت 
اإيرلندا  م�سيفتها  ع��ل��ى  ال��ث��م��ن 
بلفا�ست،  يف  -2�سفر  ال�����س��م��ال��ي��ة 
بفوزها  �سحوتها  هولندا  واأك���دت 
اإ�ستونيا  م�سيفتها  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري 
بلجيكا  وا���س��ل��ت  ف��ي��م��ا  -4�سفر، 
فوزها  وحققت  القوية  انطاقتها 
ح�ساب  على  وك��ان  تواليا  ال�ساد�س 
�سمن  ذات��ه��ا  بالنتيجة  ا�سكتلندا 
يف   2020 اأوروب����ا  ك��اأ���س  ت�سفيات 

كرة القدم.
وع���و����س���ت اأمل���ان���ي���ا خ�����س��ارت��ه��ا على 
 4-2 اأمام هولندا  اأر�سها اجلمعة 
وك�سبت ثاث نقاط ثمينة و�سعتها 
يف �سدارة املجموعة الثالثة بفارق 
ال�سمالية  اإي��رل��ن��دا  اأم���ام  االأه���داف 
بعد  االأوىل  بخ�سارتها  منيت  التي 

اأربعة انت�سارات متتالية.
ال�سوط  يف  االأم��ري��ن  اأملانيا  وعانت 
يف  اداوؤه����ا  يتح�سن  اأن  قبل  االأول 
ال�������س���وط ال���ث���اين ف��رتج��م��ت��ه اإىل 
هدفن كانا كافين ملنحها النقاط 

الثاث و�سدارة املجموعة.
وق���ال م���درب اأمل��ان��ي��ا ي��واك��ي��م لوف 
اخل�سارة  بعد  ال�سغط  حتت  “كنا 
اأمام هولندا”، م�سيفا “كان يتعن 
علينا التغلب على بع�س امل�ساكل يف 
االيرلنديون  ك��ان  امل���ب���اراة.  ب��داي��ة 
يف  وهاجمونا  �سجعان  ال�سماليون 

وقت مبكر«.
واعرتف لوف باأنه كان يجب على 
امل��ب��اراة يف وق��ت مبكر،  فريقه قتل 
ال�سوط  يف  اأف�������س���ل  “كنا  وق������ال 

الثاين. نحن يف مرحلة التعلم«.
اأملانيا يف افتتاح الت�سجيل  وجنحت 
الثاين عرب مدافع  ال�سوط  مطلع 
هال�ستنربغ  م���ار����س���ي���ل  الي���ب���زي���غ 
الطائر”  “على  رائ��ع��ة  بت�سديدة 
اأ�سكنها  املنطقة  داخ��ل  من  بي�سراه 

للحار�س  البعيدة  الي�سرى  الزاوية 
بايلي بيكوك-فاريل )48(.

ال�سربة  غ���ن���اب���ري  ����س���ريج  ووج�����ه 
الثاين  الهدف  بت�سجيله  القا�سية 
بت�سديدة زاحفة من م�سافة قريبة 
اثر متريرة بينية داخل املنطقة من 

البديل كاي هافريت�س )3+90(.
ويف املجموعة ذاتها يف تالن، تابعت 
فوزها  وحققت  �سحوتها  هولندا 
الثالث يف الت�سفيات والثاين تواليا 
اأملانيا،  منذ خ�سارتها اأمام �سيفتها 
وكان على ح�ساب اإ�ستونيا -4�سفر 

بينها ثنائية للمهاجم راين بابل.
اأعد  “مل  ب��اب��ل )32 ع��ام��ا(  وق���ال 
اأح����د ال��اع��ب��ن االأ���س��غ��ر ���س��ن��اً يف 
التعوي�س  اأح������اول  ل����ذا  ال���ف���ري���ق، 
با�ستخدام  ال�����س��رع��ة  ف���ق���دان  ع���ن 

جتربتي«.
املركز  يف  موقعها  هولندا  وع���ززت 
ال��ث��ال��ث ب��ر���س��ي��د 9 ن��ق��اط م���ن 4 
مباريات بفارق 3 نقاط خلف اأملانيا 
املت�سدرتن  ال�سمالية  واإي��رل��ن��دا 

واللتن لعبتا مباراة اأكرث.

هدفا  ال��ه��ول��ن��دي  ال�سغط  واأث��م��ر 
ا�ستغل  ال�����ذي  ب���اب���ل  ع���رب  م��ب��ك��را 
من  بليند  ل��دايل  عر�سية  متريرة 
اجلهة الي�سرى تابعها بيمناه داخل 
مرمى احلار�س �سريجي ليبميت�س 

.)17(
وع�����ززت ه��ول��ن��دا ت��ق��دم��ه��ا مطلع 
ب�سربة  بابل  ع��رب  ال��ث��اين  ال�سوط 
ديباي  واأ�����س����اف   ،)47( راأ����س���ي���ة 
الثالث بت�سديدة بي�سراه من خارج 
يختم  اأن  ق��ب��ل   ،)76( امل��ن��ط��ق��ة 
املهرجان  ف��اي��ن��ال��دوم  ج��ورج��ي��ن��ي��و 
راأ�سية  ب�����س��رب��ة  ال���راب���ع  ب��ال��ه��دف 

.)87(
م�سيفتها  ب��ل��ج��ي��ك��ا  واك���ت�������س���ح���ت 
حمققة  نظيفة  برباعية  ا�سكتلندا 
فوزها ال�ساد�س تواليا بف�سل العب 
االإنكليزي  �سيتي  مان�س�سرت  و�سط 
ت��األ��ق مع  ال���ذي  ب��روي��ن  كيفن دي 
ث���اث مت���ري���رات ح��ا���س��م��ة و�سجل 
تناوب  الرابع )82(، فيما  الهدف 
روميلو  االخ�����رى  االه������داف  ع��ل��ى 
فريمايلن  وت��وم��ا���س   )9( لوكاكو 

)24( وتوبي األدرفرييلد )32(.
وقال دي بروين “مل نقدم اأداء من 
فقط  فعلنا  لقد  العاملي،  امل�ستوى 
ما كان يتعن علينا فعله”، م�سيفا 
بعد  ولكن  �سعبة  بدايتنا  “كانت 
هدفنا االأول، كانت �سيطرتنا اأكرب 
الكثري  على  ا�سكتلندا  حت�سل  ومل 

من الفر�س«.
ورفعت بلجيكا ر�سيدها يف �سدارة 
نقطة   18 اىل  التا�سعة  املجموعة 
خطوة  ل���ت���دن���و  مم��ك��ن��ة   18 م����ن 
ا�سافية من النهائيات، فيما جتمد 
ر�سيد ا�سكتلندا يف املركز اخلام�س 

مع 6 نقاط.
احلمر”  “ال�سياطن  وي���ت���ق���دم 
الفائزة  3 نقاط عن رو�سيا  بفارق 
-1�سفر  كازخ�ستان  �سيفتها  على 
 ،)89( ف��رن��ان��دي��ز  م��اري��و  �سجله 
للمركز  ق���رب����س  ت���ق���دم���ت  ف��ي��م��ا 
بنف�س  ن��ق��اط،   7 بر�سيد  ال��ث��ال��ث 
ولكن  كازخ�ستان  مع  النقاط  عدد 
ب���ف���ارق االه�����داف ل�����س��احل��ه��ا، بعد 
ف��وزه��ا ال��ك��ب��ري ع��ل��ى ���س��ان مارينو 

-4�سفر.
انتزعت  اخلام�سة،  املجموعة  ويف 
اأذرب����ي����ج����ان ت���ع���ادال ت��اري��خ��ي��ا من 
من   1-1 ك�����روات�����ي�����ا  ����س���ي���ف���ت���ه���ا 
اخلام�سة  امل��ج��م��وع��ة  م��ن��اف�����س��ات 
���س��م��ن ت�����س��ف��ي��ات ك����اأ�����س اأوروب��������ا 

القدم. كرة  يف   2020
مونديال  ب��ط��ل  و���س��ي��ف  واف���ت���ت���ح 
بف�سل  الت�سجيل   2018 رو���س��ي��ا 
مودريت�س  ل��وك��ا  امل��خ�����س��رم  ق��ائ��ده 
ذكرى  يف   )11( ج����زاء  رك��ل��ة  م��ن 
عادل  فيما   ،34 ال����  م��ي��اده  ع��ي��د 
البديل  بف�سل  االر�����س  اأ���س��ح��اب 

متكن خليلزادا )72(.
وع����ل����ق م�������درب ك����روات����ي����ا زالت���ك���و 
مباراة  ت��ك��ن  “مل  ق��ائ��ا  دال��ي��ت�����س 
ج���ي���دة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ن���ا خ���ا����س���ة يف 
اأي  نخلق  الثاين حيث مل  ال�سوط 

فر�سة«.
بال�سدارة  ك����روات����ي����ا  وان�����ف�����ردت 
 3 ن��ق��اط م��ن   10 م��وؤق��ت��ا بر�سيد 
بفارق  وخ�سارة،  وتعادل  انت�سارات 
التي  �سلوفاكيا  اأم��ام  واح��دة  نقطة 
ا���س��دت ل��ه��ا خ��دم��ة ك��ب��رية بفوزها 

على م�سيفتها املجر 1-2.
الت�سجيل  ال�سيف  الفريق  وافتتح 
بف�سل روبرت ماك )40(، وعادلت 
املجر عرب دومينيك �سزوبو�سزالي 
�سلوفاكيا  تخطف  اأن  قبل   ،)50(
بوا�سطة  ال���ث���اث  ال��ن��ق��اط  ه���دف 

روبرت بوزتيك )56(.
 9 اإىل  ر�سيدها  �سلوفاكيا  ورفعت 
مت�ساوية  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  يف  نقاط 
مع املجر ولكن مع فارق االهداف 
املركز  ويلز  حتتل  فيما  ل�ساحلها، 
الرابع بر�سيد 6 نقاط ومع مباراة 
اأذربيجان  ح�سدت  املقابل  يف  اأق��ل. 
االوىل  نقطتها  املجموعة  متذيلة 

يف الت�سفيات بعد اأربع خ�سارات.

انت�سارات الأملانيا وهولندا وبلجيكا بالت�سفيات االأوروبية

بلما�سي،  الفني للمنتخب اجلزائري جمال  املدير  اأكد 
رغم  للفريق،  الهجومي  االأداء  بتح�سن  مطالب  اأن��ه 
ب�سبب  اأ�سا�سية  مكانة  على  ب�سعوبة احل�سول  اعرتافه 
امل��ن��اف�����س��ة ال�����س��دي��دة ب���ن ال��اع��ب��ن خ��ا���س��ة يف بع�س 

املنا�سب.
املباراة  تبع  ال��ذي  ال�سحايف  امل��وؤمت��ر  يف  بلما�سي  وق��ال 
الودية التي تغلبت فيها اجلزائر على بنن 1-0: “اأمام 
بنن اأكدنا اأننا يف م�ستوى جيد من الناحية الدفاعية، 
اأخرى  ناحية  من  لكن  واالت���زان،  بال�سابة  نتمتع  اإذ 
التوليفات  اإي��ج��اد  علينا 
لتح�سن  امل��ن��ا���س��ب��ة 

منطقة  يف  املنا�سبة  احل��ل��ول  واإي��ج��اد  الهجومي  العمل 
املناف�سن«.

ونوه بلما�سي، اأن االأماكن اأ�سبحت غالية داخل املنتخب، 
واأن املناف�سة باتت قوية بن الاعبن، مو�سحاً يف نف�س 
رفيق  للمدافع  ب��دي��ل  اإي��ج��اد  ه��و  ي�سغله  م��ا  اأن  ال��وق��ت 
ب��دائ��ل حل��را���س املرمى  واأي�����س��اً  ل��ت��وه،  امل��ع��ت��زل  حلي�س 

املتقدمن يف ال�سن كراي�س وهاب مبوحلي.
التغيريات،  اإج���راء  فائدة من  اأرى  اأك��ن  “مل  واأ���س��اف: 
الذين  الاعبن  بنن  اأم��ام  املواجهة  ا�سركت يف  لذلك 
اأف��ري��ق��ي��ا، ذلك  اأمم  ك��ا���س  ���س��ارك��وا يف م��ب��اري��ات بطولة 
اأن��ه��م ي�ستحقون ذل��ك وب��ره��ن��وا على  اأي�����س��اً  الع��ت��ق��ادي 
اإمكانياتهم، رمبا يف املع�سكر املقبل املقرر يف �سهر اأكتوبر 
مباراتن  للعب  الفر�سة  لنا  �ستتاح  االأول(  )ت�سرين 

وديتن وحينها ميكن اإ�سراك الاعبن اجلدد«.
واأ�سار بلما�سي، اأن املنتخب اجلزائري ا�ستحق الفوز 
الفتاً  ال�سعب،  باملناف�س  و�سفه  ال���ذي  بنن  على 
فوز  وتفريطه يف  املباراة  على  �سيطرة العبيه  اإىل 

عري�س.
وا�ستطرد يقول: “ما احتفظ به هو االأداء الرائع 
ال���ذي ق��دم��ن��اه وال��ف��وز ب��امل��ب��اراة واالح��ت��ف��ال مع 
اجلماهري، كان ذلك هو الهدف، كنت 
الاعبن  ب��ع�����س  م��ي��ل  اأخ�����س��ى 
الفردي،  اللعب  اإىل  املهارين 
ل��ك��ن احل��م��د هلل مل ن��ق��ع يف 
كانت  امللعب  اأر���س��ي��ة  ذل���ك، 
ت�سمح لاعبن  �سيئة ومل 
اأف�������������س������ل مما  ب�����ت�����ق�����دمي 

�ساهدناه«.
اأن  ب���ل���م���ا����س���ي  واع����������رتف 
يواجه  اجل���زائ���ري  املنتخب 
م�����س��ك��ل��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ت��ت��م��ث��ل يف 
لكل  ي�ستجيب  ملعب  ت��وف��ر  ع���دم 
مباريات  ي�����س��ت�����س��ي��ف  امل���وا����س���ف���ات 
اجلزائر،  يف  ال�سحراء”  “حماربي 

وهو ما �سيفقدهم “�ساحاً مهماً«.
بلما�سي،  و����س���ف  اأخ�������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
الذي  امل��ث��ايل  بالاعب  حلي�س  امل��داف��ع 
اجلزائري،  للمنتخب  ال��ك��ث��ري  ق���دم 
م��و���س��ح��اً اأن�����ه ����س���اع���ده ك���ث���رياً عند 
ا���س��ت��ام��ه مل��ه��ام��ه م��ن خ���ال تقدمي 
ال�سبان  الاعبن  لبع�س  امل�ساعدة 

وت�سهيل اندماجهم يف املنتخب.

بلما�سي ينتقد هجوم اجلزائر

مع  التعامل  االإن��ك��ل��ي��زي��ة  ال��ق��دم  ك��رة  م�����س��وؤويل  على  يتوجب 
لن  الأنهم  بجدية،  الاعبون  يواجهه  ال��ذي  االأمني  التهديد 
اأحد  اأو  اأح��ده��م  يتعر�س  عندما  اإال  الو�سع  خ��ط��ورة  ي��درك��وا 
اأحد اخلرباء  راأى  القتل بح�سب ما  اأو  اأ�سرته للت�سويه  اأف��راد 

االأمنين.
األيك�س بومربغ  ال�سابق  ال�سارخ من اجلندي  التحذير  وياأتي 
بعد تعر�س جنم و�سط اأر�سنال االأملاين م�سعود اأوزيل يف متوز/
يف  ل��ن��دن،  �سمال  يف  االبي�س  بال�ساح  �سرقة  ملحاولة  يوليو 
م�سهد تناقلته و�سائل التوا�سل االجتماعي بكثافة وظهر فيه 
املعتدين  يقاتل  كوال�سينات�س  �سياد  البو�سني  و�سديقه  زميله 

بيديه.
وغ����اب ال��اع��ب��ان ن��ت��ي��ج��ة ه���ذا احل�����ادث ع���ن امل���ب���اراة االأوىل 
لفريقهما يف الدوري املمتاز �سد نيوكا�سل ب�سبب “املزيد من 

االأحداث االأمنية” املتعلقة بالاعبن.
اأر�سنال اىل  الذي دفع  ال�سبب  “مريور” اأن  واأوردت �سحيفة 
اتخاذ هذا القرار، هو ح�سول حتركات م�سبوهة بالقرب من 
باأن  منزيل الاعبن يف �سمال لندن، ناقلة عن م�سدر قوله 
الاعبن كانا “مرعوبن” وخائفن على �سامتهما و�سامة 
اإذا كان ما ح�سل عمل  عائلتيهما، ويتم التحقيق االآن ملعرفة 
اأفراد اأو ع�سابة منظمة. ورغم هذه احلادثة، ك�سف بومربغ، 
موؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة “اإنتلجينت”، اأنه م�سوؤول 
اإ�سبانيا  يف  ق��دم  ك��رة  العبي  لت�سعة  ال�سخ�سية  احلماية  ع��ن 
وفرن�سا، لكن اأحدا مل يت�سل به لتاأمن هذه اخلدمة لاعبن 
يف الدوري االإنكليزي حتى بعد الذي ح�سل مع ثنائي اأر�سنال. 
لوكالة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل��ال��ك��ة  للعائلة  ال�����س��اب��ق  امل�����س��اع��د  وق���ال 
اإنه  اإنكلرتا،  غ��رب  غلو�سرت�سري  يف  مكتبه  من  بر�س  فران�س 
جدا  االأغنياء  والاعبن  االأن��دي��ة  ا�ستخفاف  من  متفاجىء 
اململكة  يف  ال��ق��دم  ك��رة  “العبي  اأن  معتربا  التهديدات،  بهذه 
املتحدة اأكرث عر�سة )للخطر من العبي دوريات اأخرى(، اأكرث 
يف  خطرية  م�سكلة  لدينا  اأن  “اأعتقد  واأو�سح  بكثري«.  عر�سة 
اململكة املتحدة ويفاجئني كيف ننظر اإليها. اإنه حقا مو�سوع 
خطري جدا يحتاج اىل عناية منا�سبة، وميكنني اأن اأخربكم مبا 
�سيحدث: لن يتغري اأي �سيء ب�سكل جدي حتى يتعر�س العب 

كرة القدم اأو اأحد اأفراد اأ�سرته الإ�سابة خطرية اأو القتل«.
ات�ساالت من العبن  تلقى  اأن��ه  ك�سف  ال��ذي  بومربغ  ويعتقد 
اأر�سنال  تعر�س جنمي  االأوروب��ي��ة منذ  ال��دوري��ات  اآخرين من 
لاعتداء، اأن العبي كرة القدم وعائاتهم معر�سون للخطر 
ب�سكل خا�س، م�سريا اىل اأنه “�سادفت ق�سا�سات من ال�سحف 

عملية   21 عن  يتحدثون  كانوا  2009 حيث  عام  اىل  تعود 
�سطو ع��ل��ى م��ن��ازل ال��اع��ب��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ن يف ف���رتة ثاثة 

اأعوام«.
على  نحن  االآن؟  نحن  فاأين   ،2009 يف  ذل��ك  “كان  وتابع 

و�سك دخول عام 2020، نتحدث عن قرابة 10 اأعوام 
م�ست، وال تزال امل�سكلة قائمة اليوم«.

وتطرق بومربغ اىل ما ح�سل يف حادثة اأوزيل، ورد فعل 
“لقد فعل ما �سيفعله الكثري من  كوال�سينات�س قائا 
ال�سبان لكنه و�سع نف�سه و�سديقه )اأوزي��ل( يف خطر. 
للغاية،  خمتلفة  بطريقة  االأم��ر  ينتهي  اأن  ميكن  ك��ان 

يتعر�سون  الذين  االأ�سخا�س  عدد  نعرف  فنحن 
للطعن يف لندن كل يوم«.

وك�سف بومربغ الذي تت�سمن جمموعة زبائنه 
اأي�سا واأع�ساء من العائات امللكية  م�ساهري 

االأجنبية وحمامن وم�سرفين مل يك�سف 
كيفية  ال��ع��م��اء  يعلم  اأن���ه  هويتهم،  ع��ن 

التعامل مع مثل هذه احلوادث.
وقال اإنه يخربهم اإذا كانوا مع 

اأحد  وك��ان  �سيارة  يف  اأ�سرهم 
عليهم  ي��ج��ب  ي��اح��ق��ه��م، 
“ما  اأنف�سهم:  ي�ساألوا  اأن 
من  ملنعهم  �سنفعله  ال��ذي 

اإيقاف ال�سيارة؟”،  حماولة 
العبو  فعل  كما  “اأفعل  م�سيفا 

ال�سيارة  م��ن  اخ���رج  ال���ق���دم؟  ك���رة 
بال�سرطة،  ات�سل  اأو  واأواج��ه��ه��م 

ال�سيارة  لبوق  العنان  اأطلق  اأو 
قيادة  اأو  االن����ت����ب����اه،  جل�����ذب 

مركز  اأق�����رب  اىل  ال�����س��ي��ارة 
لل�سرطة اأو اىل املراآب حيث 
الدوائر  ك���ام���ريات  ت��وج��د 
التلفزيونية املغلقة )+�سي 

�سي تي يف+(؟«.
وراأى اأنه “يجب اأن تبداأ 
واأعتقد  م����ا  م���ك���ان  يف 

القدم  ك��رة  الع��ب��ي  اأن 
على  ي��ح�����س��ل��ون  ال 

ال���ن�������س���ي���ح���ة 

ال�سحيحة”، معتربا اأن اأحد اأ�سباب هذه املواقف هو عدم فهم 
مفهوم االأمن “اأعتقد اأن االأمن لكثري من النا�س كلمة قذرة. 
يفكرون برجل م�سن نائما يف كوخه اأو �سخ�س يرتدي �سرتة 
االأ�سا�سية  االأول���ي���ة  احل��زم��ة  تكلفة  تبلغ  ���س��ف��راء«. 
األ���ف  ل��ل��خ��دم��ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ب���وم���ربغ 400 
حماية  �سباط  ي�ستخدم  وهو  ا�سرتليني،  جنيه 
ع����ادة م��ا ي��ك��ون��ون ع��ن��ا���س��ر ���س��اب��ق��ة يف القوات 
التي  �سركته  اأن  وك�سف  ال�سرطة.  اأو  اخلا�سة 
على  عملها  يف  تعتمد   ،2002 ع��ام  تاأ�س�ست 
“ميكننا و�سع  العالية، مو�سحا  التقنيات 
اخلا�سة  املمتلكات  ح��ول  تقني  �سياج 
م��ا يف  ه��ن��اك �سخ�س  ك���ان  اإذا  ب���ك. 
اخلارج يغرد )على تويرت( قائا 
بقتله+،  +�ساأقوم )كلمة بذيئة( 
ا�سمه  اىل  بحاجة  ي��ك��ون��وا  ل��ن 
مبجرد  عليه  �سنتعرف  الأن��ن��ا 
النابية  االأل���ف���اظ  ا���س��ت��خ��دام��ه 
املنطقة  داخ�����ل  وال���ت���ه���دي���د 

اجلغرافية لل�سياج«.
“اأعتقد  ب����وم����ربغ  وح������ذر 
القدم  ك����رة  ���س��ن��اع��ة  اأن 
ب��اأك��م��ل��ه��ا حت���ت���اج اىل 
اال�ستيقاظ. هوؤالء 
والن�ساء  الرجال 
ه������������م اأ�����������س����������ول 
هوؤالء  ال���ن���ادي... 
هم  االأ�������س������خ������ا�������س 
امل�����س��اه��ري وم���ا ي��دف��ع من 
اإذا  ال����رع����اة )االأم�����������وال(.  اأج���ل���ه 
قيمتها  تبلغ  ���س��ي��ارة  ل��دي��ك  ك��ان��ت 
�سترتكها  ه��ل  جنيه،  مليون  ن�سف 
ب�سكل ع�سوائي يف مكان ما  مركونة 

يف لندن؟«.
بحاجة  )االأن����دي����ة(  “اإنهم  وخ��ت��م 
واجبات  لديهم  اأن  اإدراك  يف  للبدء 
عناية قانونية، م�سوؤولية لي�س فقط 
جتاه العبي كرة القدم بل عائاتهم 

اأي�سا«.

حادثة اأوزيل وكوال�سينات�ض.. 
ا�ستخفاف باأمن الالعبني 

اعترب رئي�س االحتاد الفرن�سي لكرة القدم نويل لو غرايت 
اأن الوقت حان خلو�س هذه املباراة يف اجلزائر، وذلك ردا 
على احتمال اأن يحل املنتخب الفرن�سي بطل العامل �سيفا 
العام  ودي  لقاء  يف  اإفريقيا  بطل  اجل��زائ��ري  نظريه  على 
اأن االحت��اد اجلزائري  اإنفو  اإذاع��ة فران�س  املقبل. وك�سفت 
مباراة  تنظيم  الفرن�سي  نظريه  على  عر�س  القدم  لكرة 
�سي�سكل  املقبل يف وه��ران، ما  العام  بن منتخبي بادهما 
فرن�سا  فيها  تلعب  التي  االأوىل  امل��رة  �ستكون  الأنها  �سابقة 

على االأرا�سي اجلزائرية.
ونقلت االإذاع����ة ع��ن ل��و غ��راي��ت ق��ول��ه ال��ث��اث��اء “منذ اأن 
البلد  الأنها  اجل��زائ��ر  اىل  ال��ذه��اب  اأردت  مهامي،  ا�ستلمت 
عاما   60 بعد  وق��ت طويل.  نلتقيه. مر  ال��ذي ال  الوحيد 

)على ا�ستقال اجلزائر(، باإمكاننا اأن نلعب كرة قدم«.
واأف��اد لو غرايت الذي و�سل اىل رئا�سة االحتاد الفرن�سي 
عام 2011 على اأن ي�ستمر يف واليته احلالية حتى اأواخر 
ثمانية  مل��دة  ال��ف��ك��رة(  )ع��ن  مدافعا  كنت  “لقد   2020
األعب يف اجلزائر” و”حان الوقت الإجراء  اأن  اأريد  اأع��وام. 

هذه املباراة«.
والتقى املنتخبان مرة واحدة فقط يف مباراة ودية اأقيمت 
يف ت�سرين االأول/اأكتوبر 2001 على “�ستاد دو فران�س” 

يف �سواحي باري�س.
وقد توقفت تلك املواجهة التي جمعت حاملي لقبي كاأ�س 
ريال  بقيادة مدرب   2000 اأوروب��ا  وكاأ�س   1998 العامل 
م��دري��د االإ���س��ب��اين احل��ايل اجل��زائ��ري االأ���س��ل زي��ن الدين 
اإفريقيا  امل�����درب احل����ايل الأب���ط���ال  ب��ف��ري��ق ي�����س��م  زي�����دان، 
2019 جمال بلما�سي الذي �سجل يف ذلك اللقاء، بعد اأن 

اجتاح اجلمهور اجلزائري اأر�سية امللعب.

اأ���س��رع وق��ت ممكن،  “�سوف اأحت���رك يف  وك�سف ل��و غ��راي��ت 
رمبا �سنجري مباريات لفرق ال�سباب من اأجل اأن نرى يف 
اإ�سارة  اتفاقات مع اجلزائر”، يف  اإيجاد  اأي ظروف ميكننا 
الرئا�سة  م��ع  ال���ازم  وال��ت�����س��اور  االأمنية”  “الق�سايا  اىل 

الفرن�سية حول هذا املو�سوع.
ووفقا لرئي�س االحتاد الفرن�سي، فاإن مباراة بن اجلزائر 
)فرنان  ال�سابق  الرئي�س  الأن  اأب���دا  حت�سل  “مل  وفرن�سا 
2010 اىل  دو�سو�سوا الذي كان يف من�سبه من منت�سف 
يف  ينجح  مل  يل،  �سديقا  ك��ان  ال���ذي   ،)2011 منت�سف 

التو�سل اىل اتفاق... رمبا مع الدولة اجلزائرية«.
النوع  ب��اأن م��ب��اراة من ه��ذا  اقتناعه  واأ���س��ار لو غرايت اىل 
يعرفون  ه��ن��اك  ال�سبان  “كل  مو�سحا  اح��ت��ف��اال،  �ستكون 
ب��ط��ول��ت��ن��ا، ي��ع��رف��ون الع��ب��ي��ن��ا وي��رغ��ب��ون ب���روؤي���ة منتخب 

فرن�سا«.
العام  ماكرون  اإميانويل  احلايل  الفرن�سي  الرئي�س  وك�سر 
لاأحداث  الر�سمية  ال��رواي��ة  يف  امل��ح��ظ��ورات  اأح��د  املا�سي 
التاريخية، فاعرتف باأن فرن�سا، قوة اال�ستعمار ال�سابقة يف 
اجلزائر، اأقامت خال حرب اجلزائر )1962-1954( 

“التعذيب«. فيه  “نظاما” ا�سُتخِدم 
ال��ت��ط��ور وراأت فيه  ب��ه��ذا  ورح��ب��ت احل��ك��وم��ة اجل��زائ��ري��ة 
“خطوة اإيجابية يجب تثمينها«. وتعهد الرئي�س الفرن�سي 
مبفقودي  املتعلقة  مراجعة” املحفوظات  “حرية  ب�سمان 
وجزائرين،  فرن�سين  من  والع�سكرين  املدنين  احل��رب 
كما ك��رم ع�����س��رات احل��رك��ي��ن وه��م ج��زائ��ري��ون ح��ارب��وا يف 
�سفوف اجلي�س الفرن�سي ثم تخلت عنهم فرن�سا يف ظروف 
ماأ�ساوية، وذلك يف اطار مبادرته املت�سلة بت�سميد اجلراح 

التي خلفتها حرب حترير اجلزائر.

ترحيب فرن�سي باللعب على اأر�ض اجلزائر 

جمل�ض ال�سارقة الريا�سي 
يطلق �سباقا للجري

يف  اجل��ري  ل�سباق  اجلديدة  الن�سخة  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  ينظم 
�سبتمرب   13 2019-2020 والذي يقام م�ساء يوم  مو�سمه اجلديد 
كلم  و5،2  كلم   5 و  كلم   10 فئة  وي�سمل  اجلامعية  باملدينة  اجل���اري 
االأعمار  خمتلف  من  وم�ساركة  م�سارك   500 عن  مااليقل  وي�ستهدف 

و القدرات الريا�سية .
هذه  �سل�سلة  ان  للمجل�س  العام  االأم��ن  احلزامي  ه��ال  عي�سى  اأ�سار  و 
ال�سباقات �سمن الفعاليات الريا�سية امل�ستمرة واملميزة التي ت�ساهم يف 

توطيد العاقات من خال م�ساركة خمتلف فئات املجتمع .



وجدا 120 األف دوالر فجاأة يف ح�سابهما
فجاأة  وج��دا  بعدما  اأمريكين  زوج��ن  على  ث��روة �سخمة  هبطت 
120 األف دوالر مودعة بح�سابهم امل�سريف، لكن االأمر حتول الحقا 
�سحيفة  اأوردت��ه��ا  التي  التفا�سيل  وبح�سب  حقيفية.  ماأ�ساة  اإىل 
“وا�سنطن بو�ست” االأمريكية، االأحد، فاإن الزوجن روبرت وليامز 
وزوجته، تيفاين، من والية بن�سلفانيا، مل ي�سدقا نف�سيهما، وراح 
اأواخر  اأ�سبوعن. وبداأت الق�سة يف  ينفقا معظم هذا املبلغ خال 
مايو املا�سي، عندما اأودع م�سرف BB&T مبلغ 120 األف دوالر  
باخلطاأ يف ح�ساب الزوجن، اللذين مل ي�ساأال من اأين جاء املبلغ. 

وعلى الفور، �سارع الزوجان اإىل �سراء �سيارة ودفع فواتري واإغداق 
االأموال االأ�سدقاء، اإذ منحوهم مبلغ 15 األف دوالر.

اآالف   107 اأك��رث من  اأنفقا  قد  الزوجان  كان  يونيو،   19 وبحلول 
دوالر، عندما ات�سل بهما البنك، طالبا اإعادة املبلغ الذي اأنفقاه.

اإنها �ستتحدث مع زوجها لكي ي�سعا خطة  وقالت الزوجة للبنك 
ل�سداد االأموال. لكن الزوجن اختفيا، مما دفع البنك اإىل االت�سال 

ب�ال�سرطة االأمريكية، التي متكنت من اإيقافهما.
اأمام  مثا  تيفاين  وزوج��ت��ه  روب���رت  اأن  بو�ست  وا�سنطن  وذك���رت 

املحكمة بعد توجيه االتهام لهما بال�سرقة.

اآيفون عمره 2000 عام يف مقربه رو�سية
االأكرب  اأن يطلق عليه اجل���د  ع��ل��ى م��ا مي��ك��ن  االآث����ار  ع��ل��م��اء  ع��رث 
الأجهزة اآيفون، وكان يف قرب امراأة دفنت يف اأتانت�س الرو�سية قبل 
اأكرث من 2100 عام. وعرث على هذا االآيفون االأثري وغري العادي 
الذي قدر عمره بحوايل 2137 �سنة، يف قرب فتاة �سابة يف موقع 

دفن غام�س اأطلق عليه ا�سم اأتانت�س الرو�سي.
كانت  اأنها  يعتقد  �سابة  لفتاة  القربة  يعود  االآث���ار،  لعلماء  ووفقا 
م�سممة اأزياء يف ذلك احلن، واأطلق عليها ا�سم ناتا�سا، وذلك بعد 
ف�سل  �سيبرييا خال  االإن�سان يف  �سنع  مائية من  جفاف بحرية 
ال�سيف. وبح�سب املوؤرخن، فاإن القرب يعود اإىل فرتة اإمرباطورية 
“�سيونغنو” القدمية، وهي اأمة من ال�سعوب البدوية كانت ت�سكن 
�سهول �سرق اآ�سيا، يف الفرتة من القرن الثالث قبل املياد، وحتى 
التي  الواقع، فاإن هذه القطعة  اأواخ��ر القرن االأول امليادي. ويف 
مذهل،  ب�سكل  الذكي  الهاتف  ت�سبه  التي  القرب،  يف  عليها  ع��رثوا 
عبارة عن قطعة م�سنوعة من �سخور االأحجار الكرمية ال�سوداء، 
جهازا  لي�ست  بالتاأكيد  وه��ي  الكرمية.  �سبه  باالأحجار  ومطعمة 
حزام  اإب��زمي  جم��رد  واإمن��ا  التاريخ،  قبل  ما  اإىل  يعود  تكنولوجيا 

مزخرف، بح�سب ما ذكرت �سحيفة ذي �سن الربيطانية.
اإن دفن ناتا�سا مع هاتف  وقال عامل االآثار الرو�سي بافيل ليو�س 
االأمور  اأكرث  اأحد  ي�سكل  )ال�سيونغنو(  الهونو  لع�سر  يعود  اآيفون 

اإثارة لاهتمام يف هذا املوقع.

�سفينة تنقلب ب�4200 �سيارة
�سفينة  انقلبت  �سينمائي،  فيلم  م��ن  ج��زء  وك��اأن��ه  يبدو  م�سهد  يف 
املوانئ  اأح����د  يف  ���س��ي��ارة  اآالف   4 ع��ن  ي��زي��د  مب��ا  حم��م��ل��ة  �سخمة 
االأمريكية، اإال اأن الغريب يف هذه احلادثة اأن ال�سفينة بقيت طافية 
على جنبها فوق �سطح املاء. وانقلبت ال�سفينة غولدن راي يف متام 
ال�ساعة الثانية من فجر يوم االأحد، يف ميناء برونزويك يف والية 
جورجيا االأمريكية، وهي حمملة ب�4200 �سيارة. وان�سرتت �سور 
لل�سفينة البالغ طولها 656 قدما، ووزنها 71 األف طن، وهي مائلة 
متاما فيما ال تزال طافية فوق �سطح املاء. وما يثري الذعر اأكرث، 
اأن طاقم ال�سفينة كان حمتجزا داخلها، حتى متكن عمال االإنقاذ 

من اإخراج 20 منهم ب�سام، فيما بقي 4 اآخرون عالقن فيها.
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العلم يحذر من اأ�سرع وجبة 
مع ت�سارع وترية احلياة اليومية، يقل الوقت املتاح لتناول وجبة فطور كاملة، مما يدفع الكثريين لاكتفاء بتناول 

ثمرة موز واحدة، لتمنحهم الطاقة الازمة لبدء اليوم.
لكن خبري التغذية االأمريكي ال�سهري داريل جوفري، اأكد اأن هذه العادة خاطئة، ب�سبب عوامل عدة ذكرها خال 

حواره مع موقع بريدي املتخ�س�س يف التغذية.
وقال جوفري: “املوز يبدو كاأنه اخليار املثايل يف ال�سباح، لكن اإذا ما اأمعنا النظر، �سنكت�سف اأن تناول املوز فقط 

لي�س اخليار االأف�سل الأنه مكون من ال�سكر بن�سبة 25 باملئة«.
واأكد اخلبري اأن املوز �سيعطيك دفعة من الطاقة يف البداية، لكنك �ست�سعر باخلمول واجلوع بعدها فورا.

ون�سح جوفري بتناول وجبة كاملة مع قطعة املوز، اأما يف حال تناولها و�سط اليوم، فن�سح بتناول طعام فيه كمية 
ال باأ�س بها من الدهون ال�سحية، اأو التوابل.

وقال اإن ال�سبب يف ذلك، هو اأن املوز به مواد حم�سية، ولذا عليك موازنة احلم�س للح�سول على فوائد البوتا�سيوم 
واالألياف املوجودة باملوز، من دون احل�سول على ال�سكر فقط.
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التدخني االإلكرتوين م�سرطن بكل اأ�سكاله 
حثت اجلمعية الطبية االأمريكية املواطنن على الكف عن تدخن اأي نوع 
اأف�سل  معلومات  للعلماء  تتوافر  اأن  اإىل  االإلكرتونية  ال�سجائر  اأن��واع  من 
يقل عن خم�سة  ووف��اة ما ال  الرئة  باأمرا�س  اإ�سابة  450 حالة  �سبب  عن 

اأ�سخا�س الأ�سباب تتعلق با�ستخدام هذه املنتجات.
ودعت اجلمعية، وهي اإحدى اأكرث جماعات االأطباء نفوذا يف الباد، االأطباء 
اإىل اإباغ املر�سى باأخطار ال�سجائر االإلكرتونية مبا يف ذلك املواد ال�سامة 
باأي حالة  �سريعا  املحلية  ال�سحة  �سلطات  اأو  الواليات  واإع��ام  وامل�سرطنة 

ا�ستباه يف اأحد اأمرا�س الرئة ل�سبب يتعلق بهذه ال�سجائر.
وتاأتي التو�سيات بعد ن�سيحة وجهتها املراكز االأمريكية ملكافحة االأمرا�س 
منتجات  ا�ستخدام  ع��دم  يف  بالتفكري  للنا�س  اجلمعة  ي��وم  منها  والوقاية 
االإ�سابة  ح��االت  من  موجة  �سبب  تتحرى  اأن  اإىل  االإلكرتونية  ال�سجائر 

باأمرا�س الرئة املرتبطة بالتدخن االإلكرتوين.
التدخن  ع��ن  ع��ام��ا(   36( كون�ستانتينو  ميجان  تدعى  اأمريكية  واأقلعت 
االإلكرتوين قبل �ستة اأيام عندما �سمعت بتقارير االإ�سابات وحاالت الوفاة 

املرتبطة به. وقالت اأ�سابني االأمر باخلوف لدرجة دفعتني اإىل االإقاع.
نتائج  ينتظرون  االإل���ك���رتوين  للتدخن  جل���اأوا  مم��ن  ك��ث��ريا  اأن  واأ���س��اف��ت 
رئي�سة اجلمعية  هاري�س  باتري�س  وقالت  اأحر من اجلمر.  على  التحريات 
تظل  فيما  االأي����دي  م��ك��ت��ويف  ن��ق��ف  اأال  علينا  ب��ي��ان  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  الطبية 
االأمريكية  وال��دواء  الغذاء  اإدارة  االإلكرتونية دون �سابط. نحث  ال�سجائر 
و�سحب  االإلكرتونية  لل�سجائر  التنظيمية  القواعد  و�سع  االإ�سراع يف  على 

كل املنتجات غري اخلا�سعة ل�سوابط من ال�سوق.

زيادة �سرطان القولون بني ال�سباب 
مراحله  يف  القولون  ب�سرطان  االإ�سابة  معدالت  اأن  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
املبكرة تزيد يف البلدان مرتفعة الدخل على الرغم من انخفا�س اأو ثبات 

املعدالت بن االأفراد االأكرب �سنا.
وك�سف تقرير من�سور يف دورية )جات( اأن ظاهرة انت�سار �سرطان القولون 

بن االأفراد االأ�سغر �سنا بداأت يف منت�سف الت�سعينيات.
لل�سرطان  االأمريكية  اجلمعية  يف  اأب��ح��اث  م��دي��رة  �سيجال  ريبيكا  وق��ال��ت 
اأعرا�س  م��ن  ي��ع��اين  ال�سخ�س  ك��ان  “اإذا  اأن���ه  تعني  اجل��دي��دة  النتائج  اإن 
النظر  بغ�س  طبيب  مع  يتابع  اأن  عليه  يتعن  القولون  ب�سرطان  �سبيهة 
اإىل  ا�ستنادا  ال�سباب  يف  �سيوعا  االأك��رث  “االأعرا�س  واأ�سافت  ع��م��ره«.  عن 
�سنا  االأك���رب  املر�سى  ل��دى  نف�سها  االأع��را���س  ه��ي  اال�ستق�سائية  درا�ساتنا 
والغازات  واالإ�سهال  والنزيف واالنتفاخ  الدموي  االإم�ساك والرباز  وت�سمل 
يومن  اأو  ليوم  االأع��را���س  بهذه  االإ�سابة  اإن  وقالت  واالأمل«.  والتقل�سات 
اأو ثاثة  ا�ستمرت الأ�سبوعن  اإذا  القولون لكن  ال يعني االإ�سابة ب�سرطان 

اأ�سابيع فينبغي اخل�سوع للفح�س.

االأردن مينح اأجمد 
نا�سر جائزة االآداب 
على  نا�سر  اأجم��د  ال�ساعر  ح�سل 
جائزة الدولة التقديرية يف االآداب 
ليتوج م�سوارا ا�ستمر قرابة االأربعة 
اململكة  اجل���وائ���ز يف  ب���اأرف���ع  ع��ق��ود 
الثقافة  وزارة  وق��ال��ت  االأردن���ي���ة. 
املر�سوم  اإن  اأم�س  بيان  االأردنية يف 
“نظرا  امللكي مبنح اجلائزة �سدر 
وال�ساعر  االأدي������ب  ه���ذا  ق��دم��ه  مل���ا 
يف  حقيقية  اإ�سهامات  من  االأردين 
�سحن التجربة ال�سعرية املعا�سرة 
ان��ع��ك�����س��ت بدورها  ب��ط��اق��ة خ��ا���س��ة 
على ق�سيدة التفعيلة... وتوظيفه 
ال�سرد  م��ك��ون��ات  بع�س  يف  لل�سعر 

على نحو مميز«.
وكان معر�س عمان الدويل للكتاب 
“ال�سخ�سية  نا�سر  اأجم���د  اخ��ت��ار 
العام والتي  الثقافية” لدورة هذا 
اأيلول  �سبتمرب  ن��ه��اي��ة  يف  تنطلق 

اجلاري.
ولد نا�سر يف 1955 ودر�س العلوم 
م�سواره  ي��ب��داأ  اأن  قبل  ال�سيا�سية 
اأخذته  التي  ال�سحافة  يف  بالعمل 
اإىل العديد من الدول حيث �ساهم 
ال�سحف  بع�س  واإدارة  تاأ�سي�س  يف 
ك��م��ا ترجمت  ال��ع��رب��ي��ة  وامل���ج���ات 
اأعماله اإىل االإجنليزية والفرن�سية 

واالإ�سبانية واالإيطالية واالأملانية.
ومن اأبرز دواوينه ال�سعرية مديح 
العزلة وو�سول  ورع��اة  اآخ��ر  ملقهى 
ال���غ���رب���اء وم��رت��ق��ى االأن���ف���ا����س ويف 
جم����ال ال����رواي����ة اأ�����س����در ح��ي��ث ال 

ت�سقط االأمطار وهنا الوردة.
وتقدم وزارة الثقافة جائزة الدولة 
ل���اأدب���اء   1977 م��ن��ذ  االآداب  يف 
وامل��ث��ق��ف��ن وامل��ب��دع��ن االأردن���ي���ن 
املر�سح  اأع�����م�����ال  جم����م����وع  “عن 

واإ�سهاماته يف حقل اجلائزة«.

جتنب فرقعة الرقبة لهذا ال�سبب
اإىل فرقعة عظام  يعمد الكثري من االأ�سخا�س 
وال�سداع،  الرقبة  اآالم  م��ن  للتخل�س  الرقبة 
ولكن خرباء ال�سحة يقولون باأن هذه املمار�سة 
خ��اط��ئ��ة وخ����ط����رية.  وب��ح�����س��ب اخل������رباء، فاإن 
فرقعة عظام الرقبة توؤدي يف بع�س االأحيان اإىل 
تقل�س البطانة الداخلية الأحد �سراين الرقبة 

مما قد يت�سبب يف ت�سكل جلطات دموية. 
ت�سفى  قد  ه��ذه اجللطات  اأن  الرغم من  وعلى 
من تلقاء نف�سها يف الكثري من االأحيان، اإال اأنها 
قد ت�سكل خطراً كبرياً على حياة املرء يف حال 
دماغية  �سكتة  ح��دوث  يف  وتت�سبب  ت�سفى،  مل 

نتيجة قطع اإمدادات الدم عن املخ. 
وي�سري اخلرباء اإىل اأن اإدارة الرقبة اأو ثنيها، قد 
وال�سريان  الفقرية  ال�سراين  متدد  اإىل  ي��وؤدي 
القاعدي الذي يزود اجلزء اخللفي من الدماغ 
بالدم، وبالتايل ت�سبح اأكرث عر�سة لاإ�سابة. 

ب�سكتة  االإ���س��اب��ة  فر�سة  لاإح�سائيات  ووف��ق��اً 
ال��ع��ن��ق، �سئيلة ج���داً،  ف��رق��ع��ة  دم��اغ��ي��ة ج����راء 
اأوناين  م���ريور  �سحيفة  يف  ورد  م��ا  بح�سب 

الربيطانية. 

يدفع 35 األف دوالر من اأجل ا�ستن�ساخ قطة      
من  �سينية  �سركة  متكنت  املا�سية،  ال�سنوات  م��دار  على 
�سيئا  ف��ع��ل��ت  اأخ����ريا  لكنها  ال���ك���اب،  ع�����س��رات  ا���س��ت��ن�����س��اخ 
اأوردتها  التي  التفا�سيل  ويف  قطة.  ا�ستن�ساخ  خمتلفا: 
ال�سركة  ف����اإن  االأح�����د،  االأم���ريك���ي���ة،  ن��ي��وز  ف��وك�����س  �سبكة 
يف  لرجل  االأ�سلية  القطة  نفوق  بعد  القطة  ا�ستن�سخت 
اأن  امل�سدر  واأ���س��اف  اأ�سهر.  قبل  عمره  من  الع�سرينيات 
الرجل الذي يدعى هوانغ يا، توا�سل مع �سركة ا�ستن�ساخ 
يناير  يف  املحببة  قطته  فقد  بعدما  االأليفة،  احليوانات 
ال�سركة  ولبت  اأخ��رى منها.  ن�سخة  املا�سي، طالبا منهم 
التي ا�ستن�سخت 40 كلبا يف ال�سنوات املا�سية طلب هوانغ، 
اإن��ه مل يكن مب��ق��دوره اال�ستغناء ع��ن القطة  ق��ال  ال��ذي 
التي  القطة  ا�ستن�ساخ  م��ن  ال�سركة  ومتكنت  غ��ارل��ي��ك. 
�سميت بنف�س اال�سم من خايا اأخذت من القطعة امليتة، 
النهاية  يف  وج��رى  قطة،  بوي�سات  يف  العينات  وو�سعت 
الباحثن  فريق  رئي�س  وقال  م�ستن�سخا.  جنيا   40 اإنتاج 
3 حاالت حمل،  اإنه كانت هناك  يف ال�سركة، ت�سن بن�سي، 
جنحت واحدة منها. ودفع هوانغ تكاليف العملية البالغة 
35 األف دوالر، علما اأن تكاليف ا�ستن�ساخ الكاب ال�سابقة 

مببالغ و�سلت اإىل 53 األف دوالر لكل حالة.
معظم  اأن  جيدونغ،  مي  لل�سركة  التنفيذي  املدير  وذك��ر 
عماء ال�سركة من ال�سباب، ولي�سوا من اأ�سحاب الدخل 
اأجل  من  باهظة  مبالغ  يدفعون  اأنهم  واأ���س��اف  املرتفع، 

حيوانات األيفة يعتربونها جزءا من االأ�سرة.

كويكب يقرتب من االأر�ض الأول مرة منذ 19 عاما
مرة  الأول  االأر����س  ت�سهده  فلكيا  حدثا  العلماء  يرتقب 
منذ 19 عاما، حيث �سيقرتب كويكب �سخم من االأر�س، 
ال�سبت. وقالت تقارير �سحفية اإن الكويكب، الذي يطلق 
مرتا   650 عر�سه  يبلغ   7 دبليو  كيو   2000 ا���س��م  عليه 
وطوله 310 اأمتار، ويتحرك ب�سرعة 23 األف كيلومرتا يف 
الكويكب  اأن  موؤكدين  اجلميع،  العلماء  وطماأن  ال�ساعة. 
8 ماين  م��ب��ت��ع��دا مب�����س��اف��ة  االأر�������س،  �سيمر مب���ح���اذاة 
اآخ���ر م���رة ج���اور فيها ه���ذا الكويكب  ك��ي��ل��وم��رت. وك��ان��ت 
عام  ثانية  بجوارها  اأن مير  ويتوقع   ،2000 ع��ام  االأر���س 
الكويكب  ه��ذا  م���رور  اأن  فلكيون  علماء  واع��ت��رب   .2038
�سيعترب فر�سة ذهبية لدرا�سته عن قرب، وفهم مكوناته 
يحمل  ال��وق��ت  نف�س  لكنه يف  ق���رب،  ع��ن  �سطحه  وروؤي����ة 

حتذيرا ب�ساأن الكويكبات التي قد ت�سطدم باالأر�س.

ر�سيعة ت�سقط من �سيارة اأبويها 
تزحف  ر�سيعة  غ��ري��ب:  تنبيه  بتلقي  ال�سرطة  فوجئت 
اإحدى  ق��رب  الليل،  م��ن  وق��ت متاأخر  ���س��ارع مظلم يف  يف 

الغابات جنوبي الهند.
ويف التفا�سيل التي اأوردها تلفزيون اأن دي الهندي، فقد 
�سقطت الطفلة البالغة عاما واحدا من �سيارة دفع رباعي 
لتعي�س  ك��ريال،  بوالية  غابة  ق��رب  وعائلتها  تقلها  كانت 

حلظات رعب غري م�سبوقة.
ت��اب��ع��ة ملكتب  ك��ام��ريا م��راق��ب��ة  التقطته  ف��ي��دي��و  وي��ظ��ه��ر 
من  الطفلة  �سقوط  حلظة  الغابة،  مدخل  على  ي�سرف 

ال�سيارة، والحقا يظهر زحفها وحيدة يف ال�سارع املظلم.
حل�سن  لكن  حماية،  اأي  دون  ال�سارع  يف  الطفلة  وك��ان��ت 

احلظ مل متر يف تلك اللحظات اأي �سيارة يف املكان. املمثلة كيت فيليب�س خالل ح�ضورها العر�س العاملي الأول لـ »Downton Abbey« يف لندن. رويرتز 

ر�سميا.. احلر قتل 
فرن�سا يف   1500

�سجلت درجات حرارة التي �سربت 
املا�سي  م���اي���و  ���س��ه��ر  يف  ف���رن�������س���ا 
و���س��ل��ت يف  ح��ي��ث  قيا�سية،  اأرق���ام���ا 
اإىل  الباد  جنوبي  املناطق  بع�س 
46 درج���ة م��ئ��وي��ة. وق��ال��ت وزيرة 
بوزين  اأغني�س  الفرن�سية  ال�سحة 
اإن موجتي حر �سربتا فرن�سا هذا 
يزيد  م��ا  مبقتل  ت�سببتا  ال�سيف 
ذلك  وم���ع  ���س��خ�����س.   1500 ع��ل��ى 
ف��ه��ذا ال��رق��م يقل ك��ث��ريا ع��ن ذلك 
ك��ارث��ة �سيف  خ���ال  �سقط  ال���ذي 
2003، ففي �سيف ذلك العام تويف 
�سخ�س   15000 بنحو  ي��ق��در  م��ا 

خال موجة احلر يف اأغ�سط�س.
ت�سريح لاإذاعة  بوزين يف  وقالت 
 1500 ت�����س��ج��ي��ل  “مت  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
حالة وفاة جراء موجات احلر التي 
�سربت الباد هذا العام، وهو اأكرث 
ال�سهور، كما  املتو�سط يف هذه  من 
اأن��ه اأق��ل بع�سر م��رات من الوفيات 

التي حدثت يف عام 2003«.
�سربت   ،2019 ال���ع���ام،  ه����ذا  ويف 
ف��رن�����س��ا يف �سهري  م���وج���ات احل���ر 
يونيو ويوليو، حيث �سجلت درجة 
حرارة رقما قيا�سيا جديدا جنوبي 
الباد يوم 28 يونيو، عندما بلغت 

46 درجة مئوية.
واأ�سافت بوزين اأنه بينما ا�ستمرت 
 20 مل��دة   2003 لعام  احل��ر  موجة 
ي���وم���ا، ا���س��ت��م��رت ه���ذه ال�����س��ن��ة 18 
منف�سلتن،  حر  موجتي  يف  يوما، 
وا�سعا  ج��زءا  منهما  الثانية  غطت 
االإجراءات  اأن  وقالت  فرن�سا.  من 
ال�سلطات  اتخذتها  التي  الوقائية 
اإبقاء معدل الوفيات  �ساعدت على 
اأق�������ل ب���ك���ث���ري م����ن ت���ل���ك االأع��������داد 

الكبرية التي �سهدها عام 2003.

تذاكر طريان ال تتجاوز 10 دوالرات
ميثل ال�سفر هدفا اأ�سا�سيا للكثري من النا�س، اإال اأن 
ارتفاع اأ�سعار التذاكر يحول يف الكثري من االأحيان 
دون حتقيق هذا احللم، لكن �سركة طريان �سدمت 
الع�سرة  ي��ت��ع��دى  ال  ب�سعر  ت��ذاك��ر  ببيعها  اجل��م��ي��ع 
وهي  جيت،  اإي�ستار  ط��ريان  �سركة  وتقدم  دوالرات. 
تذاكر  التكلفة،  منخف�سة  ك��وري��ة  ط���ريان  ���س��رك��ة 
باأ�سعار خيالية للم�سافرين من كوريا اجلنوبية اإىل 
بن  املتزايد  التوتر  و�سط  وذل��ك  والعك�س،  اليابان، 
من  فقط(  )ذه��اب  التذكرة  �سعر  وو�سل  البلدين. 
العا�سمة الكورية �سيول اإىل مدينة فوكوكا اليابانية 
اإىل 8،38 دوالرا، فيما يبلغ �سعر تذكرة العودة 9،35 
دوالرا. ي�سار اإىل اأن هذا ال�سعر ال ي�سمل ال�سرائب 
ور�سوم الوقود، اإذ ي�سل ال�سعر النهائي للتذكرة من 
فوكاكو اإىل �سيول، بعد اإ�سافة تلك املبالغ، اإىل 71 
مقارنة  ج��دا  منخف�سا  ي���زال  ال  �سعر  وه��و  دوالرا، 
ب�سركات الطريان االأخرى، واأ�سعار تذاكر الطريان 

الطبيعية.
 60 اأقل بن�سبة ت��رتاوح بن  اأن هذا ال�سعر يعد  كما 
اإىل 80 يف املئة عما كان عليه قبل عام من االآن، وفق 

غري  االأ�سعار  ه��ذه  وتعد  اإن.  اإن  �سي  موقع  ذك��ر  ما 
يحتفل  اإذ  ال��ع��ام،  من  الوقت  ه��ذا  مثل  اعتيادية يف 
ال�سبب  وي��رج��ع  ال���ك���وري،  ال�سكر  ب�عيد  ال��ك��وري��ون 
بن  ال�سائد  التوتر  اإىل  الرخ�س  ه��ذا  يف  الرئي�سي 
كوريا اجلنوبية واليابان. وبداأ النزاع التجاري بن 
طوكيو  فر�ست  عندما  املا�سي،  يوليو  يف  البلدين 
3 مواد  �سوابط على �سادرات كوريا اجلنوبية من 
كيماوية، ت�ستخدم ل�سنع رقائق الكمبيوتر، وغريها 
من املواد. ويف اأغ�سط�س املا�سي، اأزالت اليابان كوريا 
التجارين  ال�سركاء  قائمة  م��ن  ر�سميا  اجلنوبية 
اتفاق  اأن��ه��ت  ك��م��ا  ب��امل��ث��ل،  ك��وري��ا  امل��ف�����س��ل��ن، وردت 
م�ساركة ع�سكرية مع اليابان كان قد اأُبرم يف 2016. 
واألقت هذه التوترات بظالها على حركة ال�سياحة 
الكورين  ال�����س��ي��اح  ع����دد  ه��ب��ط  اإذ  ال��ب��ل��دي��ن،  ب���ن 
 7،6 بن�سبة  املا�سي  يوليو  يف  اليابان  يف  اجلنوبين 
عددهم  و�سل  اأن  بعد  ال�سابق،  بالعام  مقارنة  باملئة 
اليابانين  ال�سياح  اأما عدد  561،700 �سخ�س.  اإىل 
يف كوريا اجلنوبية فهبط اأي�سا بن�سبة 2،7 باملئة من 

�سهر يونيو اإىل يوليو.

جينيفر لوبيز كادت تقع 
من ال�سرفة 

ال�سبت  ليلة  لوبيز   ال�سهرية  جينيفر  االأم��ريك��ي��ة  واملمثلة  املغنية  تعر�ست 
فكان مزعجاً  االآخ��ر  اأم��ا  على حياتها  ي�سكل خطراً  اأن  كاد  اأحدهما  حلادثن 

بع�س ال�سيء.
اأما االأول ففيما كانت لوبيز حا�سرة على ال�سجادة احلمراء م�ساء ال�سبت يف 
كندا الفتتاح فيلمها اجلديد Husltlers وقد ارتدت ف�ستاناً ذهبياً خاباً اأ�سبه 
مبا ترتديه راق�سات الفامنكو، قامت جمموعة من ن�سطاء احليوانات برفع 
يافطات ومهاجمتها يف مهرجان تورونتو ال�سينمائي ب�سبب ميلها نحو ارتداء 
الفراء، حيث كان �سبق لها واأن مت ت�سويرها مبعاطف الفراء كما ظهرت يف 

فيلمها مرتدية فراء مل يعرف ما اإذا كان حقيقياً اأم �سناعياً.


