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تلقى ات�ساال هاتفيا من الرئي�س الرو�سي

حممد بن زايد وبوتني يوؤكدان اأهمية تكثيف اجلهود 
للحفاظ على ال�سلم وال�ستقرار والأمن يف املنطقة 

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
فخامة  من  هاتفيا  �ت�شاال  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب 

�لرئي�س فالدميري بوتني رئي�س جمهورية رو�شيا �الحتادية �ل�شديقة.
وبحث �شموه و�لرئي�س فالدميري بوتني خالل �الت�شال عالقات �ل�شد�قة 
على  ودع��م��ه��ا  تطويرها  و�شبل  �لبلدين  ب��ني  �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي  و�ل��ت��ع��اون 
�جلانبان  و��شتعر�س  �مل�شركة.  م�شاحلهما  يحقق  مبا  كافة  �مل�شتويات 
من  �لعديد  �إىل  �إ�شافة  و�لدولية  �الإقليمية  �ل�شاحتني  على  �لتطور�ت 

�لق�شايا حمل �الهتمام �مل�شرك وتبادال روؤى �لبلدين جتاهها.
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حكومة �لنه�شة تف�شل يف نيل ثقة �لربملان

قو�ت �جلي�س �لوطني �لليبي حتقق جناحات جديدة �شد �مللي�شيات �الرهابية

الرئي�س االأوكراين يطالب طهران مبحاكمة امل�سوؤولني عن احلادث ودفع تعوي�س ذوي ال�سحايا 

اإيران تعرتف باإ�سقاط طائرة الركاب الأوكرانية ب�ساروخ
اجلي�س الليبي ياأمر باإغالق منافذ بحرية لوقف التهريب

مرتزقة اأردوغان يبداأون العودة من ليبيا.. يف �سناديق

اأمييركيييييني  جيينييديييني  مقتل 
اأفييغييانيي�ييسييتييان   يف  بييانييفييجييار 

•• كابول-اأ ف ب

قتل جنديان �أمريكيان يف �نفجار 
عبوة نا�شفة ��شتهدف �آلية للقو�ت 
�الأم��ريك��ي��ة �أم�����س ب��والي��ة قندهار 
حركة  تبنته  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  ج��ن��وب 
�حللف  م���ه���م���ة  وف������ق  ط����ال����ب����ان، 

�الأطل�شي يف �لبالد.
وق��ال��ت ق���و�ت �الأط��ل�����ش��ي يف بيان 
�لدفاع  وز�رة  ب�����ش��ي��ا���ش��ات  ع��م��ال 
�الم���ريك���ي���ة، ���ش��ي��ت��م �ل��ت��ك��ت��م عن 
����ش��م��ي �جل��ن��دي��ني �ل��ل��ذي��ن قتال، 
�النتهاء  ح��ت��ى  ���ش��اع��ة   24 مل����دة 
وكانت  �أق���رب���ائ���ه���م���ا.  �إب������الغ  م���ن 
طالبان قد �أعلنت م�شوؤوليتها عن 

�سحايا بينهم اأطفال بق�سف للنظام يف اإدلب
•• بريوت-اأ ف ب

قتل 18 مدنياً بينهم �شتة �أطفال يف ق�شف �شنته طائر�ت حربية �شورية يف 
حمافظة �إدلب يف �شمال غرب �لبالد، وفق ما �أفاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق 
�الإن�شان، ع�شية بدء �تفاق هدنة رو�شي - تركي ي�شع حد�ً لت�شعيد ع�شكري 

جديد لقو�ت �لنظام.
و�أفاد �ملر�شد �ل�شوري عن مقتل �شبعة مدنيني يف ق�شف طال مدينة �إدلب، 
مركز �ملحافظة، ف�شاًل عن �شبعة �آخرين يف غار�ت ��شتهدفت �شوقاً �شعبياً 
بلدة  �آخ��ري��ن يف  و�أرب��ع��ة  �ل�شرقي  �ل�شمايل  �إدل��ب  ري��ف  بن�س يف  يف مدينة 

�لنريب يف �لريف �جلنوبي �ل�شرقي.
ت���وؤوي ثالثة  �ل��ت��ي  �ل�����ش��وري��ة،  �إدل���ب  ذل���ك، رح��ب �شكان يف حمافظة  �إىل 
�الأمن  جمل�س  بقر�ر  بحذر  �لنازحني،  من  ن�شفهم  نحو  ن�شمة  ماليني 
�لدويل متديد �آلية �إي�شال �مل�شاعد�ت �الإن�شانية عرب �حلدود، فيما نبهت 
منظمات �إغاثة من خماطر تقلي�س �لعمل بها. ومنذ �لعام 2014، يجدد 
جمل�س �الأمن �لدويل �شنوياً تفوي�س �إدخال �مل�شاعد�ت عرب �أربعة معابر 

حدودية �إىل مناطق خارجة عن �شيطرة قو�ت �لنظام �ل�شوري.

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�������ش���وري حلقوق  �مل���ر����ش���د  �أف������اد 
�شوريني  م�شلحني  �أن 6  �الإن�شان، 
تطوعو�  مم���ن  ل��رك��ي��ا  م���و�ل���ني 
للقتال يف ليبيا لقو� حتفهم هناك 
�أخري�ً، م�شري�ً �إىل عودة جثة �شاب 

مل يتجاوز 18 عاماً.
وق�����ال �مل��ر���ش��د يف ت��ق��ري��ر ل����ه: ال 
�ل�شوريني  �مل��رت��زق��ة  ج��ث��ث  ت����ز�ل 
ممن تطوعو� للقتال يف ليبيا من 
تتو�فد  �لوطني  �جلي�س  ف�شائل 
مو�شحاً  خ�شبية"،  �شناديق  ع��رب 
�أن��ه قد و�شلت �شوريا جثة مقاتل 
من فرقة �ملعت�شم �ملو�لية لركيا، 
بريف  �لباب  مدينة  يف  دفنها  ومت 

حلب �ل�شمايل.
وقال �ملر�شد �ل�شوري، �إنه ر�شد يف 
�لثاين(  �لتا�شع من يناير )كانون 
م��ق��ات��ل يف �شفوف  ج��ث��ة  و����ش���ول 
فرقة �ل�شلطان مر�د �أكدت م�شادر 
يتجاوز  ال  ق��ا���ش��ر  �أن�����ه  م��وث��وق��ة 
ع��م��ره 18 ع���ام���اً، وق���د ق��ت��ل قبل 

نحو �أ�شبوع مع عنا�شر �آخرين.
وتابع قائاًل: �إن تركيا وعدت ذوي 
هوؤالء �لقتلى بتعوي�س مايل كبري 
ملدة عامني، باالإ�شافة �إىل مغريات 

�أخرى لذوي �لقتلى.
�لوطني  �جل���ي�������س  و�أ������ش�����در  ه�����ذ� 
�لليبي �أمر� مل�شلحة �ملو�نئ و�لنقل 
�لبحري، باالإعالن دوليا عن منع 
ميناءي  �إىل  �الإب��ح��ار  م��ن  �ل�شفن 

م�شر�تة و�خلم�س.

ل�شّد  �لليبي  �جلي�س  ق��ر�ر  وياأتي 
عمليات تهريب �الأ�شلحة و�ملرتزقة 
�خلا�شعة  �حل��دودي��ة  �ملنافذ  ع��رب 

ل�شيطرة حكومة �ل�شر�ج.
وج����اءت دع����و�ت �جل��ي�����س �لوطني 
�شحنات  و�شول  ر�شد  بعد  �لليبي 
من �الأ�شلحة و�لذخائر و�ملدرعات 
�إىل  �لركية،  �لع�شكرية  و�ملعد�ت 
�ل��ن��ق��اط �حل��دودي��ة �ل��ت��ي ت�شيطر 

عليها حكومة �ل�شر�ج.

•• عوا�صم-وكاالت:

�لطائرة  ب��اإ���ش��ق��اط��ه��ا  �ي�������ر�ن  �ع����رف����ت  �أخ�������ري� 
�جلوية  �ل��دف��اع��ات  �طلقته  ب�����ش��اروخ  �الأوك��ر�ن��ي��ة 
 176 لُيقتل  �الأ�شبوع  ه��ذ�  طهر�ن  ق��رب  باخلطاأ 
��ا ه���م ج��م��ي��ع رك���اب���ه���ا!! ول��ق��ي �الع����ر�ف  ���ش��خ�����شً
�لر�شمي �الإي��ر�ين �نتقاد�ت كثرية من �الإير�نيني 
�لذين رف�شو� �العتذ�ر �الإير�ين مطالبني باإقالة 
�مل�����ش��وؤول��ني ع���ن �حل�����ادث وع�����ربو� ع���ن �شخطهم 

الخفاء �حلقيقة الأيام بعد �حلادث.
وو�شط دعو�ت دولية ملحا�شبة �مل�شوؤولني وتعوي�س 
�ملنطقة كتب  �لت�شعيد يف  �ل�شحايا وخف�س  ذوي 
على  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري  �الأوك����ر�ين  �لرئي�س 
�إير�ن  م��ن  ننتظر  في�شبوك  موقع  على  �شفحته 
�إح��ال��ة �مل��ذن��ب��ني ع��ل��ى �ل��ق�����ش��اء  ودف���ع تعوي�شات 

و�إعادة جثامني �ل�شحايا.
تاأخري  ب��ال  �لتحقيق  ����ش��ت��م��ر�ر  ن��اأم��ل يف  و�أ���ش��اف 
�أن  يجب  �ل�45  خ��رب�وؤن��ا  ع��ر�ق��ي��ل.  وب��ال  متعمد 

يتمكنو� من �لو�شول �إىل كل عنا�شر �لتحقيق.

�أي  �أن �حلر�س �شيقبل  و�أ�شاف يف موؤمتر �شحايف 
قر�ر يتخذه �مل�شوؤولون يف هذ� �ل�شاأن.

�لبوينغ  �إ���ش��ق��اط ط��ائ��رة  ب���رر ظ���روف  ذل���ك،  �إىل 
قائاًل:  �الأوك���ر�ن���ي���ة،  �جل��وي��ة  للخطوط  �ل��ت��اب��ع��ة 
يف  هدفا   52 ب�شرب  ه��ددت  �ملتحدة  �لواليات  �إن 
�لهجومية  �ل��وح��د�ت  ك��ان��ت جميع  ل��ذل��ك  �إي����ر�ن، 
�لدفاعي  �لنظام  تاأهب. وكان  و�لدفاعية يف حالة 
�أ���ش��اف: يف تلك  �ل��ظ��روف. كما  يعمل حتت نف�س 
�لليلة كانت �لبالد يف حالة حرب، ومت �إعالن �أعلى 
و�جه  �ل��ظ��روف  ه��ذه  مثل  ويف  للتاأهب،  م�شتوى 
;يلومر�،   19 بعد  على  ه��دًف��ا  �لدفاعي  �لنظام 

وحدده خطاأ على �أنه �شاروخ ;روز.
�إير�ن  �إن  �الإي���ر�ين ح�شن روح��اين  �لرئي�س  وق��ال 
تاأ�شف ب�شدة لهذ� �خلطاأ �لكارثي �لذي �أ�شفر عن 

�إ�شقاط طائرة �لركاب �الأوكر�نية.
وكتب روحاين على موقع توير خل�س �لتحقيق 
�أن  �إىل  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أج��رت��ه  �ل���ذي  �ل��د�خ��ل��ي 
يف  ت�شببت  ب�شري  خ��ط��اأ  ب�شبب  �أط��ل��ق��ت  ���ش��و�ري��خ 

�لتحطم �لرهيب لطائرة �لركاب �الإير�نية.

وق����ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �خل���ط���وط �الأوك���ر�ن���ي���ة يف 
موؤمتر �شحايف �إن �عر�ف �إير�ن باإ�شقاط �لطائرة 
�أي م�شوؤولية، موؤكد�ً  �الأوكر�نية يربئ كييف من 

�أنه كان يجب على �إير�ن �إغالق �ملطار.
�إىل ذلك، قال �ملتحدث �إنه مل ت�شلهم �أي معلومات 
من كييف �أو طهر�ن عن خماطر يف �ملطار، م�شدد�ً 
على �أنه على �إير�ن )�لبلد �ل�شعب و�ملعقد( حتمل 

�مل�شوؤولية �لكاملة عن �حلادث.
ه����ذ� و�أع���ل���ن �حل���ر����س �ل���ث���وري �الإي��������ر�ين، �أم�س 
م�شوؤوليته عن حادثة �إ�شقاط �لطائرة �الأوكر�نية، 
�لتي ر�ح �شحيتها 176 �شخ�شاً، فجر �الأربعاء، �إال 
�أنه زعم �أن �ل�شاروخ �لذي �أطلق باجتاهها �نفجر 
قرب �لطائرة، قائاًل "�إن �لطائرة حرفت م�شارها 

للعودة"، وهو ما نفته الحقاً �أوكر�نيا باخلر�ئط.
قال  �شائد�ً،  كان  �ل��ذي  �لتوتر  �إىل  �ل�شبب  وعازياً 
�أم��ري علي  �حل��ر���س،  �ل��ق��وة �جلوف�شائية يف  قائد 
حاجي ز�ده، �إن �حلر�س ظن �أن �لطائرة �الأوكر�نية 
�أنها  كا�شفاً  ك��روز،  �إي��ر�ن �شاروخ  �أ�شقطها يف  �لتي 

�أُ�شقطت ب�شاروخ ق�شري �ملدى

•• اأبوظبي-وام:

نعى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
و�الأ�شى  �حل��زن  ببالغ  �هلل  حفظه 
�شعيد  بن  قابو�س  �ل�شلطان  �أخ��اه 
���ش��ل��ط��ان ع���م���ان �ل�����ش��ق��ي��ق��ة �ل���ذي 
و�ف���ت���ه �مل��ن��ي��ة م�����ش��اء �أم�������س �الأول 
�مل��وىل عز  �شموه  د�عيا   .. �جلمعة 
رحمته  ب��و����ش��ع  يتغمده  �أن  وج���ل 
و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم 
و�لعائلة  و�شعبها  ع��م��ان  �شلطنة 
�ل�شرب  �ل��ك��رمي��ة ج��م��ي��ل  �مل��ال��ك��ة 

و�ل�شلو�ن.
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  و�أم�������ر 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�شالة  باإقامة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�ملغفور  �لفقيد  روح  على  �لغائب 
ل���ه �ل�����ش��ل��ط��ان ق��اب��و���س ب���ن �شعيد 
تغمده   - �ل�شقيقة  عمان  �شلطان 
جميع  يف   - رح��م��ت��ه  ب��و����ش��ع  �هلل 
م�شاجد �لدولة بعد �شالة �ملغرب 

�أم�س �ل�شبت.
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  الأم�����ر  وت��ن��ف��ي��ذ� 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 

بو��شع  ي��ت��غ��م��ده  �أن  ت��ع��اىل  �مل���وىل 
رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته.

�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ع��ث  ك��م��ا 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل����������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي��د 

�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل����دول  �ل��ت��ع��اون 
�لتعاون  م�شرية  دف��ع  يف  �الإ���ش��ه��ام 
�شعوبنا  �أم��اين  بني دولنا لتحقيق 
�لتعاون  جمل�س  منجز�ت  ول��دف��ع 

قدما �إىل �الأمام.
عمان  �شلطنة  ����ش��ت��م��ر�ر  �أك���د  كما 
�لعربية  �ل�����دول  ج��ام��ع��ة  دع���م  يف 
و�ل�����ت�����ع�����اون م�����ع زع�����م�����اء �ل������دول 

باإقامة  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
�شالة �لغائب على روح �ملغفور له 
�ل�شلطان قابو�س بن �شعيد تغمده 
جموع  �أدت   .. رحمته  بو��شع  �هلل 
�مل�شلني مب�شاجد �لدولة كافة بعد 
�شالة  �ل�شبت  �أم�س  �ملغرب  �شالة 
.. د�عني �هلل  �لفقيد  �لغائب على 
�أن ي�شكنه ف�شيح جناته مع  تعاىل 
�لنبيني و �ل�شديقني و �ل�شهد�ء و 

ح�شن �أولئك رفيقا.
لل�شوؤون  �ل���ع���ام���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ك���ان���ت 
�الإ���ش��الم��ي��ة و�الأوق����اف ق��د �أعلنت 
�مل�شاجد  جميع  على  عممت  �أن��ه��ا 
يف �ل��دول��ة ب��اإق��ام��ة ���ش��الة �لغائب 
يف �مل��وع��د �مل��ح��دد و دع��وة �مل�شلني 

الأد�ئها.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  وق��د 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
تعزية  برقية  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�جل����الل����ة  �����ش����اح����ب  �أخ�����ي�����ه  �إىل 
�ل�����ش��ل��ط��ان ه��ي��ث��م ب����ن ط������ارق �آل 
�شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة عرب 
و�شادق  تعازيه  خال�س  ع��ن  فيها 
مو��شاته يف وفاة �شاحب �جلاللة 
�ل�شلطان قابو�س بن �شعيد، �شائال 

للقو�ت  �الأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
مماثلتني  تعزية  برقيتي  �مل�شلحة 
�ل�����ش��ل��ط��ان ه��ي��ث��م بن  �إىل ج��الل��ة 

طارق �آل �شعيد.
�أك��د �شاحب �جلاللة  ويف م�شقط 
�ل�����ش��ل��ط��ان ه��ي��ث��م ب����ن ط������ارق بن 
تيمور �شلطان عمان �نه �شيو��شل 
جمل�س  دول  ق�����ادة  �الأ����ش���ق���اء  م���ع 

جامعة  �أه���د�ف  لتحقيق  �لعربية 
و�ل���رق���ي بحياة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����دول 
�ملنطقة  ب��ه��ذه  و�ل��ن��اأي  مو�طنينا 
عن �ل�شر�عات و�خلالفات و�لعمل 
�قت�شادي  ت��ك��ام��ل  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 

يخدم تطلعات �ل�شعوب �لعربية.
وق��ال �ل�شلطان هيثم بن ط��ارق - 
�الأنباء  �أوردت��ه��ا وكالة  له  يف كلمة 
�أد�ئ��ه ق�شم �ليمني  �لعمانية عقب 
ملجل�شي  م�شركة  جل�شة  يف  �أم�س 
�شلطنة  �إن   - و�ل�����دف�����اع  ُع����م����ان 
كع�شو  دوره������ا  ���ش��ت��و����ش��ل  ع���م���ان 
�ملتحدة  �الأمم  منظمة  يف  ف��اع��ل 
حترم ميثاقها وتعمل مع �لدول 
�ل�شلم  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  �الأع���������ش����اء 
�لرخاء  ون�شر  �ل��دول��ي��ني  و�الأم����ن 
�لعامل  دول  جميع  يف  �القت�شادي 
دول  و�شتبني عالقاتها مع جميع 
�ل���ع���امل ع��ل��ى ت����ر�ث ع��ظ��ي��م خلفه 
�ل�شلطان �لر�حل عليه رحمة �هلل 
ومغفرته، �أ�شا�شه �اللتز�م بعالقات 
�ل�����ش��د�ق��ة و�ل��ت��ع��اون م��ع �جلميع 
و�ح���������ر�م �مل����و�ث����ي����ق و�ل���ق���و�ن���ني 
مع  �أم�شيناها  �لتي  و�التفاقيات 

خمتلف �لدول و�ملنظمات.

�ل�شلطان هيثم بن طارق �آل �شعيد خالل �د�ئه ق�شم �ليمني  )رويرز(

�ساعقة حتت قبة الربملان:
تون�س: ليلة اإ�سقاط حكومة حركة النه�سة!

•• الفجر – تون�ص -خا�ص

�أزمة �شيا�شية تلك �لتي بد�أت يف تون�س و�شتتحدد مدى خطورتها عند  �إنها 
��شتكمال �مل�شار يف مر�حله �لقادمة. فبعد �شهرين من �ملفاو�شات و�النقالبات 
يف �لتحالفات و�ملو�قف، مثل رئي�س �حلكومة �ملكلف �حلبيب �جلملي، �جلمعة، 
�أجل ك�شب ثقته، ولعّله كان يدرك �شعوبة �ملهّمة �و حتت  �أم��ام �لربملان من 

تخدير منطق حتول �لنتيجة يف �لدقيقة �لت�شعني.   )�لتفا�شيل �س12(

عقوبات اأمريكية جديدة بحق م�سوؤولني اإيرانيني كبار 
•• وا�صنطن-وكاالت

ع��ل��ى ثمانية م�شوؤولني  ع��ق��وب��ات ج��دي��دة  �مل��ت��ح��دة،  �ل���والي���ات  ف��ر���ش��ت 
�ير�نيني كبار، �تهمتهم و��شنطن بالعمل على زعزعة ��شتقر�ر �ملنطقة، 

وكذلك على كبار منتجي وم�شّنعي �ل�شلب يف �إير�ن.
وقال وزير �خلز�نة �الأمريكي �شتيفن منوت�شني خالل موؤمتر �شحفي 
يف �لبيت �الأبي�س �إنه نتيجة لهذه �لعقوبات �شوف مننع و�شول مليار�ت 

�لدوالر�ت من �لدعم �إىل �لنظام �الإير�ين.
للمجل�س  �لعام  �الأم��ني  بالعقوبات،  �مل�شتهدفني  �لكبار  �مل�شوؤولني  وبني 
�لعامة  �الأرك���ان  هيئة  ورئي�س  �شمخاين،  علي  �لقومي  لالأمن  �الأع��ل��ى 
ر�شا  غ���الم  �ل��ب��ا���ش��ي��ج  ميلي�شا  وق��ائ��د  �أ���ش��ت��ي��اين،  ر���ش��ا  حم��م��د  �لعميد 

�شليماين.
و�الأملنيوم  �ل�شلب  و�إنتاج  للتعدين  �شركة   17 �أي�شا  �لعقوبات  وطالت 

�عتربت �ل�شلطات �الأمريكية �أنها تدر مليار�ت �لدوالر�ت من �الأرباح.
وجزر  �ل�شني  تتخذ  كيانات  ثالثة  من  �شبكة  �أي�شا  �لعقوبات  و�شملت 
ونقل  وبيع  �شر�ء  يف  متورطة  �شفينة  �إىل  �إ�شافة  لها،  مقر�  �ل�شي�شيل 

منتجات �ل�شلب �الإير�ين، وفق وز�رة �خلز�نة.
على  رد�  ج��اء  و�ل�شركات،  �مل�شوؤولني  ��شتهد�ف  �أن  منوت�شني،  و�أ���ش��اف 
�ل�شربات �ل�شاروخية �الإير�نية �لتي ��شتهدفت قو�عد ع�شكرية عر�قية 

تتمركز فيها قو�ت �أمريكية، ح�شبما ذكرت فر�ن�س بر�س.

عداء  نريد  ل  عبداملهدي: 
اأمركا ذلييك  يف  مبا  اأحييد  مع 

•• اأربيل-وكاالت

�لعر�قي  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  �أع���ل���ن 
عبد�ملهدي،�أم�س  ع��ادل  �مل�شتقيل، 
�ل�شبت، �أن بالده ال تريد عد�ء مع 
�أح��د مب��ا يف ذل��ك �أم��ريك��ا، وف��ق ما 

نقلته وكالة �أنباء �لعر�ق.
و�أ�شاف: نحن مع �أي قر�ر يحفظ 
و�شيادة  و�أم��ن  و��شتقر�ر  م�شلحة 
�جتماعه،  خالل  ذلك  جاء  �لعر�ق 
مع م�شرور بارز�ين رئي�س حكومة 
�ملهدي  و�أكد عبد  �إقليم كرد�شتان. 
لبارز�ين �أن وجود �لثقة كفيل بحل 
�حلالية  و�الأزم����ة  �لق�شايا  جميع 
تتطلب �لتعاون. وكان عبد �ملهدي، 
جميع  ت���رف�������س  ب�������الده  �أن  �أك�������د 
�شيادته،  ت��ن��ت��ه��ك  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
مبا يف ذلك �لعملية �الأخ��رية �لتي 

��شتهدفت عني �الأ�شد و�أربيل

املكلف  الرئي�س  ي�سمي  عون 
اللبنانية احلكومة  بت�سكيل 

•• بريوت-وكاالت

رئا�شة  ل�شوؤون  �لدولة  وزير  �أعلن 
ت�شريف  ح��ك��وم��ة  �جل��م��ه��وري��ة يف 
�الأعمال �للبنانية �شليم جري�شاتي 
�أم�س �ل�شبت، �أن رئي�س �جلمهورية 
بت�شكيل  �مل��ك��ل��ف  �ل��رئ��ي�����س  ي�شمي 
�شالحياته  ب��ح�����ش��ب  �حل���ك���وم���ة 
�أ�شا�شياً  مبادر�ً  ويكون  �لد�شتورية 

يف تاأليف �حلكومة.
�شادر  ب��ي��ان  يف  جري�شاتي،  وق���ال 
رئي�س  �إن  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  رئ��ا���ش��ة  ع��ن 
ي�شمي  �ل������ذي  ه����و  �جل���م���ه���وري���ة 
�ل��رئ��ي�����س �مل��ك��ل��ف ب��ال��ت�����ش��اور مع 
رئي�س جمل�س �لنو�ب، ��شتناد�ً �إىل 
يطلعه  ملزمة  نيابية  ��شت�شار�ت 

ر�شمياً على نتائجها.
�جلمهورية  رئ��ي�����س  �أن  و�أو����ش���ح، 
وهذه  وي�شمي،  ويت�شاور  ي�شت�شري 
���ش��الح��ي��ة جت��ع��ل م��ن��ه م���ب���ادر�ً يف 
ع��م��ل��ي��ة �ل��ت�����ش��م��ي��ة وم���ك���م���اًل لها 

و�شريكاً �أ�شا�شياً فيها.
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اأخبـار الإمـارات
وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ت�ستقطب اأكرث من 23 ا�ست�ساريًا وخبرًا اإىل 10 م�ست�سفيات يف 20 تخ�س�سا طبيا 

•• دبي-الفجر:

�لز�ئرين  �الأط��ب��اء  ج���دول  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
مل�شت�شفياتها يف �شهر يناير 2020، و�لذي ي�شم نخبة من �ال�شت�شاريني، 
تابعة  م�شت�شفيات  بلغت �أكرث من 23 ��شت�شاريا مت ��شتقد�مهم �إىل 10 
�أحدث  وف��ق  للمر�شى  وعالجية  ت�شخي�شية  خدمات  لتقدمي  ل��ل��وز�رة، 

�ملمار�شات �لعاملية.
 ،2020 يناير  ل�شهر  �لز�ئرين  �الأطباء  برنامج  خدمات  من  وي�شتفيد 
م�شت�شفيات  وهي  للوز�رة،  تابعة  م�شت�شفيات  عدة  يف  �ملر�جعني  �ملر�شى 
و�لوالدة  للن�شاء  و�لقا�شمي  وخورفكان  )�ل�شارقه(  و�لكويت  �لقا�شمي 

و�لطب  �لطبيعي  �لعالج  ومركز  �شقر  مل�شت�شفى  باالإ�شافة  و�الأط��ف��ال، 
�الأمل  وم�شت�شفى  ودب��ا،  �لفجرية  وم�شت�شفى  �خليمة،  بر�أ�س  �لريا�شي 

بدبي. 

طبي  تخ�س�س   20
�لقلب(،  )تخطيط  �لقلب  كاأمر��س  تخ�ش�شا،   20 وت�شمل خرب�تهم، 
�لتد�خلية، جر�حة  �لقلب  �أمر��س  �لعلوية(،  جر�حة �لعظام )�الأطر�ف 
و�الأوعية  �لقلب  �أمر��س  �لفقري،  و�لعمود  �الأع�شاب  جر�حة  �ل�شمنة، 
�أمر��س  و�لكتف(،  )�لركبة  �لعظام  جر�حة  �ل�شمنة،  �أمر��س  �لدموية، 
جتميل  )ج��ر�ح��ة  وحنجرة  و�أذن  �أن��ف  �لروبوتية(،  )�جل��ر�ح��ات  �لن�شاء 

�الأنف(.
كما ت�شم تخ�ش�شات �أخرى متعددة، كاأمر��س �لغدد �ل�شماء لالأطفال، 
�الأع�شاب  ج��ر�ح��ة  �الإدم����ان(،  وط��ب  )�لف�شام  �لنف�شي  �لطب  �أم��ر����س 
)�ل��ت��دخ��ل �مل��ح��دود جل��ر�ح��ة �ل��ع��م��ود �ل��ف��ق��ري و�الإ���ش��اب��ات �لع�شبية(، 
�ل��ط��ب �لطبيعي و�ل��ت��اأه��ي��ل )�إ���ش��اب��ات �ل��ع��ام��ود �ل��ف��ق��ري(، ط��ب �لعيون 

)�جللوكوما(، �ل�شيدلة �الأكلينيكية،
�ملركزة،    و�لعناية  �لتخدير  طب  �ل�شمنة،  جلر�حة  �مل��ح��دود  �ل������تدخل   
�ل����طب  �أم�����ر��س  �ل�����طبيعي،  �ل����عالج  �ل�����ه�شمي،  �ل����جهاز  �أم��ر����س 
�لتجميلية  �جل��ر�ح��ة  �ل���وج���د�ين(،  و�الإ���ش��ط��ر�ب  )�الإك��ت��ئ��اب  �لن��ف�شي 

و�لرميمية.

برنامج يواكب طموح اخلم�سني القادمة
�لز�ئرين،  �الأطباء  مكتب  مدير  �ل�شريف  �أحمد  �شلطان  �لدكتور  و�أ�شار 
�ملقدمة للمر�شى،  �لعالجية  �ل��وز�رة على تطوير �خلدمات  �إىل حر�س 
وخطة  �لعاملية.  �لطبية  �ل�شاحة  على  و�مل�شتجد�ت  �لتطور�ت  ومو�كبة 
برنامج  دور  وي���ربز  �ل��ق��ادم��ة.  ع��ام��اً  �خلم�شني  نحو  �لطموحة  �ل��دول��ة 
�لتخ�ش�شات  يف  �لعاملية  �لكفاء�ت  �أه��م  ��شتقطاب  يف  �لز�ئرين  �الأط��ب��اء 
�آالم  تخفف  متقدمة  عالجية  ط��رق  لتوفري  و�ل��ن��ادرة،  �ملعقدة  �لطبية 
و�ال�شتفادة  بالوز�رة  �لطبية  �لكو�در  خرب�ت  الإث��ر�ء  باالإ�شافة  �ملر�شى، 
�ل����وز�رة لتقدمي  ي��ت��و�ف��ق م��ع ��شر�تيجية  �ل��ع��امل��ي��ة، مب��ا  م��ن �خل���رب�ت 

خدمات �لرعاية �ل�شحية �ل�شاملة و�ملتكاملة مبعايري عاملية.

حممد بن را�سد ي�سدر قانون مركز دبي املايل العاملي للإيجارات
•• دبي-وام: 

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء رعاه �هلل ب�شفته حاكما الإمارة دبي قانون مركز دبي 

�ملايل �لعاملي رقم 1 لعام 2020 ب�شاأن �الإيجار�ت يف �ملركز.
ويهدف �لقانون �جلديد لالرتقاء مبقومات �ل�شوق �لعقاري يف حدود �شلطة 
تنظيمي  �إط��ار عمل  بتوفري  �لعاملي  �مل��ايل  دبي  �لتز�م مركز  ويوؤكد  �ملركز، 

وقانوين متكامل ين�شجم مع �أعلى �ملعايري و�ملمار�شات �لعاملية.
وي�شهم �لقانون �جلديد مبلحقاته �لتنظيمية بتوفري �حلماية و�ل�شمانات 
تاأجري  بعقود  يرتبطون  ممن  و�مل�شتاأجرين  �لعقار�ت  الأ�شحاب  �الإ�شافية 
�لقانون  يدعم  �أن  �ملتوقع  ومن  للمركز.  �ملالية  �ملنظومة  �شمن  للعقار�ت 
وت�شريعاته �لتز�م �ملركز باإر�شاء بيئة تنظيمية متكاملة ت�شمن مزيد� من 

�لنمو و�الزدهار لل�شركات و�الأعمال �لدولية.

تتعلق  ب��ن��ود� حم���ددة  �لتنظيمية  ول��و�ئ��ح��ه  �جل��دي��د  �ل��ق��ان��ون  و���ش��ي��ع��ال��ج 
�ل�شروط  �لعاملي، لتغطية  �ملايل  �لقائمة يف مركز دبي  �لعقارية  باملمتلكات 
و�ملتطلبات �الأ�شا�شية �لد�عمة لتوفري بيئة تنظيمية تتما�شى مع ممار�شات 
وذلك  دب��ي،  يف  �لتنظيمية  و�جلهات  �لعام  بالقانون  �ملتخ�ش�شة  �ل�شلطات 
�لعاملي كمنطقة مالية حرة  �ملايل  �ملرموقة ملركز دبي  �ملكانة  �ن�شجاما مع 

وم�شتقلة يف دولة �الإمار�ت. و�شيحقق �لقانون تلك �الأهد�ف من خالل :
�الإيجار  بعقود  و�خلا�شة  �لعامة  و�ل�شروط  �ملتطلبات  تنفيذ  �شمان   .1  

وتاأمني �اللتز�مات �لعامة للم�شتاأجرين و�ملوؤجرين.
�لعقار�ت �ل�شكنية، حتت  �إيجار  عقود  على  �الإيجار  ود�ئع  نظام  تطبيق   .2

�إد�رة �مل�شجل �لعقاري.
يف  �ملحددة  �ل�شيغة  وفق  �ل�شكنية،  �لعقار�ت  موؤجري  تقارير  ��شتالم   .3

قانون �الإيجار.
4. فر�س حد �أق�شى على ود�ئع �لتاأمني و�ل�شمان �ملقدمة ملوؤجري �لعقار�ت 

�ل�شكنية، ف�شال عن حتديد بنود و�أحكام خا�شة باإيجار تلك �لعقار�ت.
�إنهاء �الإيجار ونقل �ملتعلقات و�الأمالك بعد  5. �إ�شافة بنود و��شحة حول 

�إنهاء �لعقد �أو خروج �مل�شتاأجر من �لعقار.
وق���ال ���ش��ع��ادة عي�شى ك��اظ��م، حم��اف��ظ م��رك��ز دب��ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي : �شيوفر 
ق��ان��ون �الإي���ج���ار�ت �جل��دي��د نهجا �أو���ش��ح الآالف �مل���الك و�مل�����ش��ت��اأج��ري��ن يف 
�أ�شا�شية لتنفيذ خطة �لتو�شع �لتي  �ملركز �ملايل، عو�شا عن متثيله خطوة 
�شتحول م�شتقبل �لقطاع �ملايل، ون�شتمر بتعزيز بنيتنا �لتحتية �لقانونية 
و�لت�شريعية لت�شهيل مز�ولة �الأعمال د�خل �ملركز �ملايل بهدف منح عمالئنا 

�حلالني و�ملحتملني ثقة �أكرب �شمن معايرينا �لقانونية �ل�شارمة.
�حلماية  �شيعزز  �جل��دي��د  �ل��ق��ان��ون  ه��ذ�  ب���اأن  �لتامة  �لثقة  لدينا  و�أ���ش��اف 
مكانة  على  �لتاأكيد  مع  �شو�ء  حد  على  و�مل�شتاأجرين  �لعقار�ت  الأ�شحاب 
مركز دبي �ملايل �لعاملي باعتباره بيئة م�شتقرة وحرة توفر فر�س �لتطور 

و�الزدهار.

الإمارات تعلن دعمها لنداء الأمم املتحدة لوقف الت�سعيد يف ال�سرق الأو�سط
•• نيويورك -وام: 

تاأييدها  �الإم��������ار�ت  دول����ة  �أك�����دت 
ل���ل���دع���وة �ل���ت���ي �أط���ل���ق���ه���ا �الأم�����ني 
�أنطونيو  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم  �ل���ع���ام 
يف  �لت�شعيد  ب��وق��ف  غ��وت��ريي�����س، 
�لتعاون  تن�شيط  و�إع����ادة  �ملنطقة 
�ل�شدد  ه���ذ�  �ل����دويل، جم���ددة يف 
حلول  الإي��ج��اد  بال�شعي  �ل��ت��ز�م��ه��ا 
�شيا�شية ولعب دور �لو�شاطة ون�شر 

قيم �لت�شامح.
جاء ذلك خالل بيان �لدولة �لذي 
وفد  باالأعمال يف  �لقائم  به  �أدل��ت 
غ�شق  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �لدولة 
�شاهني، �أمام �ملناق�شة �لعامة �لتي 
�ل��دويل يف  عقدها جمل�س �الأم��ن 
حول  ب��ن��ي��وي��ورك،  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 

�الأمم �ملتحدة لت�شوية �لنز�عات يف 
�ملنطقة بطريقة �شلمية.

ب��ي��ان �لدولة  ���ش��اه��ني يف  و���ش��ددت 
�الأمن  جمل�س  تعزيز  �أهمية  على 
مع  و�لتن�شيق  �ل��ت�����ش��اور  لعمليات 
�أجل  �ل���دول �الأع�����ش��اء �ملعنية م��ن 
م���ع���اجل���ة �حل��������االت �مل�����درج�����ة يف 
�أعماله بفعالية، موؤكدة يف  جدول 
�ل���دور �حليوي  �ل�����ش��دد على  ه��ذ� 
�ملنظمات  تلعبه  �أن  مي��ك��ن  �ل���ذي 
يف  �الإق��ل��ي��م��ي��ة  ودون  �الإق��ل��ي��م��ي��ة 
�الأمن  �لتوتر�ت وحتقيق  معاجلة 

و�ال�شتقر�ر.
كما �شددت على �أن �ملجتمع �لدويل 
�لتكلفة  باله  ع��ن  يغيب  �أال  يجب 
تفاقمت  �ل��ت��ي  لل�شر�ع  �لب�شرية 
ب�شبب عدم �لتقيد بتنفيذ �مليثاق، 

من وي��الت �حلرب"، و�أك��دت على 
�أن �لت�شديق على �مليثاق وحده ال 
يكفي لتحقيق مقا�شده ومبادئه، 
ح���ي���ث ي��ت��ط��ل��ب �الأم��������ر �ل���ت���ز�م���ا 
من  م�شتمرة  وج��ه��ود�  متو��شال 
قبل جميع �لدول لتحقيق �أهد�فه 

�ل�شامية .
و�أ���ش��اف��ت " ف��ق��د ت��ز�ي��دت حاالت 
طو�ل  �مليثاق  باأحكام  �لتقيد  عدم 
�إىل م��زي��د من  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل��ع��ق��ود 
عدم �ال�شتقر�ر و�لفو�شى، خا�شة 
�نتهاكات  ت�شهد  �لتي  منطقتنا  يف 
فاعلة  جهات  جانب  من  م�شتمرة 
من �لدول وغريها ملبادئ �ل�شيادة 
عليها  ين�س  �لتي  �لتدخل  وع��دم 
و�شددت  �ملتحدة".  �الأمم  ميثاق 
�ل�����دول  ت���ع���زز  �أن  �����ش����رورة  ع���ل���ى 

�الأمم  مبيثاق  " �اللتز�م  مو�شوع 
�مل��ت��ح��دة م��ن �أج���ل ���ش��ون �ل�شالم 
م�شتعر�شة   ،" �لدوليني  و�الأم���ن 
�لتي  �حل�شا�شة  �مل��رح��ل��ة  خ��الل��ه��ا 
�الأو�شط،  �ل�شرق  بها منطقة  متر 
من  �لتهدئة  ���ش��رورة  وت�شتدعي 
�ل�شبل  و�ت����ب����اع  �ل���ت���وت���ر�ت  ح����دة 
�ملنطقة  لتجنيب  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�إىل  الف��ت��ة  �لت�شعيد،  م��ن  �مل��زي��د 
�ملتحدة  �الأمم  م��ي��ث��اق  ت��وق��ي��ع  �أن 
�شكل  ع����ام����ا   75 ح��������و�يل  ق���ب���ل 
�لعامل  الن��ت��ق��ال  مف�شلية  نقطة 
�ل�����ش��الم. وقالت  �إىل  م��ن �حل���رب 
�مل��ي��ث��اق يف  �أح���ك���ام  �شيغت  ل��ق��د   "
�لثانية،  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل����رب  خ�����ش��م 
منها  �الأوىل  �جلملة  ���ش��ددت  وق��د 
�ملقبلة  �الأجيال  الإنقاذ  �لعزم  على 

�لهامة  �ملرحلة  ه��ذه  �الأع�����ش��اء يف 
و�لقانون  ب��امل��ي��ث��اق  �ل��ت��ز�م��ه��ا  م��ن 
�ل������������دويل، ب���و����ش���ف���ه �ل�������ش���ام���ن 
�لرئي�شي لل�شلم و�الأمن �لدوليني 
وخا�شة بالن�شبة للدول �ل�شغرية 
�لقانون  ق����وة  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  �ل��ت��ي 

�لدويل حلماية �شيادتها و�أمنها.
وقالت " �إن دول��ة �الإم��ار�ت توؤمن 
للنز�عات  �ل�شلمية  �لت�شوية  ب��اأن 
�الأ�شا�شية  �ل���رك���ائ���ز  �إح�����دى  ه���ي 
�ملتحدة،  �الأمم  عليها  بنيت  �لتي 
تعاملها  بو�شوح يف  وهو ما جتلى 
م����ع ق�����ش��ي��ة �جل������زر �الإم����ار�ت����ي����ة 
�ل��ث��الث " ط��ن��ب �ل��ك��ربى وطنب 
�ل�شغرى و�أبو مو�شى" .. وجددت 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  دع���م 
تقودها  �لتي  �ل�شيا�شية  للعمليات 

�ل��ت��ي ي��رم��ي م��ع��ر���س �إك�����ش��ب��و دبي 
يف  مب���ا  حت��ق��ي��ق��ه��ا،  �إىل   2020
حلول  وتقدمي  �شر�كات  بناء  ذلك 
�أن ت�شكل عامل  مبتكرة من �شاأنها 

موؤكدة �أن دولة �الإمار�ت �شتو��شل 
ريادتها يف دعم �مل�شاريع �الإن�شانية 
و�لتنموية يف جميع �أنحاء �لعامل.

�الأهد�ف  بيانها،  ختام  يف  و�أب��رزت 

ت��ت��ع��زز ف��ي��ه �لعالقات  �ل��ت��ي  �ل��غ��د 
�ل�����ودي�����ة ب�����ني �ل�����ب�����ل�����د�ن، ك���اأح���د 
�الأمم  ميثاق  يف  �لرئي�شية  �ملبادئ 

�ملتحدة.

مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء يح�سل على �سهادة جودة احلياة يف بيئة العمل
 من امل�ستوى البلتيني

•• دبي-وام:

جمل�س  رئ����ا�����ش����ة  م���ك���ت���ب  ح���ق���ق 
���ش��وؤون جمل�س  وز�رة  �ل����وزر�ء يف 
�لت�شنيف  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �ل�������وزر�ء 
�ل���ب���الت���ي���ن���ي جل�������ودة �حل����ي����اة يف 
معهد  مينحه  �ل��ذي  �لعمل،  بيئة 
للمباين  بيلدينغ" �ل��دويل  "ويل 
�ملتميزة يف تبني وتطبيق مفاهيم 
ومبادر�ت و�أف�شل ممار�شات جودة 
�حلياة يف بيئة �لعمل، ليكون �أول 
�ل�شرق  منطقة  يف  حكومية  جهة 
�الأو�شط و�شمال �إفريقيا تنال هذ� 
فوزية  و�أك��دت  �لعاملي.  �لت�شنيف 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لطاير 
مكتب  يف  �مل��وؤ���ّش�����ش��ّي��ة  �خل���دم���ات 
رئ��ا���ش��ة جم��ل�����س �ل������وزر�ء ب����وز�رة 
�شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل، 
ت��ع��زي��ز ج���ودة �حل��ي��اة يف بيئة  �أن 
وتطوير منظومة حمفزة  �لعمل 
�أ�شا�شيا  للموظفني ي�شكل حمور�ً 
لالرتقاء  �مل���ك���ت���ب  ت���وج���ه���ات  يف 
مب�شتويات �الأد�ء و�الإنتاجية، من 
ومفاهيم  م��ب��ادئ  تر�شيخ  خ���الل 
ث���ق���اف���ة عمل  �حل�����ي�����اة �جل�����ي�����دة 
فوزية  وقالت  حياتية.  وممار�شة 
رئا�شة  مكتب  ح�شول  �إن  �لطاير 
جمل�س �لوزر�ء على �شهادة جودة 
�حلياة يف بيئة �لعمل، يوؤكد ريادة 
حكومة دولة �الإم��ار�ت يف تر�شيخ 
�ل�شاملة،  �حل��ي��اة  ج���ودة  مفاهيم 
من خالل بيئة عمل ممكنة تبني 
على �ملو�هب وتطورها وت�شتقطب 
�لعقول وت�شجع �البتكار و�الإبد�ع 
�إي��ج��اب��ي��ا يف جودة  �أث����ر�  وحت����دث 

حياة �الأفر�د.
رئ���ا����ش���ة جمل�س  م��ك��ت��ب  وي��ع��م��ل 
�ل������وزر�ء ب������وز�رة ����ش���وؤون جمل�س 
كمحفز  و�مل�������ش���ت���ق���ب���ل  �ل�����������وزر�ء 
�حلكومي  �ل���ق���ط���اع  يف  ل���ل���ري���ادة 
ود�ع������م ل��ل��ج��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�لقدر�ت  وب��ن��اء  �أع��م��ال��ه��ا  تطوير 

ويتابع  �ل���وط���ن���ي���ة،  و�ل����ك����ف����اء�ت 
�ملرتبطة  �مل���������ش����اري����ع  م�����و�ءم�����ة 
�ال�شر�تيجية  ب���ال���ت���وج���ه���ات 
�لرئي�شية،  و�شيا�شاتها  للحكومة 
�ملمار�شات  �أف�شل  �ملكتب  ويطبق 
�لوطني  �لربنامج  يتبناها  �لتي 
لر�شيخ  �حلياة  وج��ودة  لل�شعادة 
�ل�����ش��ام��ل جل����ودة �حلياة  �مل��ف��ه��وم 
يف ب��ي��ئ��ة �ل��ع��م��ل، ب��ال��رك��ي��ز على 
�أربعة  على  قائمة  ثقافة  تطوير 
�ل�شحة  ت����ع����زي����ز  ه�����ي  حم��������اور 
وحتقيق  �ل����ع����الق����ات  وت����وط����ي����د 

�لقدر�ت وتر�شيخ �لغاية.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ري���ك فيدريزي 
�لرئي�س  �الإد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
�لتنفيذي للمعهد �لدويل جلودة 
مكتب  "�إن  �مل����ب����اين:  يف  �حل���ي���اة 
رئ��ا���ش��ة جم��ل�����س �ل������وزر�ء ب����وز�رة 
و�مل�شتقبل  �لوزر�ء  �شوؤون جمل�س 
يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
مي��ث��ل ح��ا���ش��ن��ة ومن���وذج���اً معزز�ً 
جل��ه��ود حت�شني ج���ودة �حل��ي��اة يف 
�ملمار�شات  خالل  من  �لعمل  بيئة 

و�الأ�شاليب �ملتبعة.
حل�شوله  �ملكتب  فيدريزي  وهناأ 
 WELL ���������ش��������ه��������ادة  ع�������ل�������ى 
�أن�����ه ميثل  �ل��ب��الت��ي��ن��ي��ة، م����وؤك����د�ً 
خالل  م��ن  للتميز  عالًيا  م��ع��ي��اًر� 
دمج �ل�شحة وجودة �حلياة لي�س 
به،  �لعمل �خلا�شة  بيئة  فقط يف 
ب��ل ملختلف �جل��ه��ات يف �الإم���ار�ت 
ملا ميثله من منوذج ملهم لتعزيز 
بيئة  يف  �جل��ي��دة  �حل��ي��اة  مفاهيم 

�لعمل.
ومي���ث���ل �مل���ع���ي���ار �ل���ع���امل���ي جل����ودة 
WELL" " �مل��ب��اين  �حل��ي��اة يف 

�ل�شحة  وت���ع���زي���ز  ل��ق��ي��ا���س  �أد�ة 
وج���ودة �حل��ي��اة يف �مل��ب��اين وبيئات 
�ل���ع���م���ل ح�����ول �ل�����ع�����امل، وق�����د مت 
�لبحث  من  جهود  بعد  ت�شميمه 
و�ل��ت��ط��وي��ر ب��ال�����ش��ر�ك��ة م���ع كبار 
و�ملتخ�ش�شني،  و�لعلماء  �الأطباء 

رئا�شة جمل�س  مكتب 
�ل��������وزر�ء ب�����وز�رة 

جمل�س  �شوؤون 
�ل�������������������������وزر�ء 
مل�شتقبل  � و
ت����������������رك����������������ز 

تعزيز  ع����ل����ى 
من������ط �حل����ي����اة 

�لن�شط  �ل�����ش��ح��ي 
ت�شميمها  خ������الل  م�����ن 

�ملبتكر وطريقة حتفيز �ملوظفني 
�لغذ�ئية  �خليار�ت  �أف�شل  التباع 
ينعك�س  ما  و�حلياتية  و�ل�شحية 
�الإنتاجية  م�شتويات  على  �إيجاباُ 

و�الأد�ء يف �ملكتب.
�مل��ك��ت��ب ي�شم  �أن  �مل��ع��ه��د  و�أو����ش���ح 
�لكفاء�ت  م��ن  متخ�ش�شا  فريقا 
ي��ع��م��ل ع���ل���ى ت���ط���وي���ر �مل�����ب�����ادر�ت 
و�لرب�مج �لهادفة لتعزيز �ل�شحة 
للموظفني،  و�ل��ب��دن��ي��ة  �ل��ذه��ن��ي��ة 
من خالل توفري فر�س ممار�شة 

�ملختلفة،  �الأن�����ش��ط��ة 
وت���ن���ظ���ي���م ور�����س 
عمل  وب���ر�م���ج 
ت�����������ش�����ه�����م يف 
حت���������������ش�������ني 
حياة  ج�����ودة 
�مل������وظ������ف������ني 
بيئة  وت���ه���ي���ئ���ة 
عمل �شعيدة، �إ�شافة 
�إىل تطوير مبادر�ت تعزز 
�حلياة  وت���دع���م  �ل��ع��م��ل  م���رون���ة 
�الأ�����ش����ري����ة ل��ل��م��وظ��ف��ني. و�أ�����ش����ار 
رئا�شة  م��ك��ت��ب  �أن  �إىل  �مل���ع���ه���د 
ح��ق��ق معايري  �ل��������وزر�ء  جم��ل�����س 
جودة �الأد�ء �لتي يتبناها �لتقييم، 
من خالل نتائجه يف 60 �ختباًر� 
�أد�ة،   20 با�شتخد�م  �ملوقع  د�خل 
�الأج��������و�ء  ت����وف����ري  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
تطبيق  يعزز  م��ا  للعمل  �ملنا�شبة 
�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات �ل�����ش��ح��ي��ة يف 

جودة �ملن�شاآت وبيئة �لعمل.

وي�����ش��ع��ى ل��ق��ي��ا���س �مل��م��ي��ز�ت �لتي 
ت���دع���م ���ش��ح��ة �الإن�������ش���ان وج����ودة 
�حل���ي���اة م���ن خ����الل �جل���م���ع بني 
�لت�شميم  يف  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
وقد  �لعلمي،  �لبحث  مع  و�لبناء 
مت �إطالقه يف �أكتوبر2014 بعد 
و�لتطوير  �لعمل  من  �شنو�ت   6
و�الخ����ت����ب����ار�ت ودم������ج �الأب����ح����اث 
�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ط��ب��ي��ة و�ل��ع��م��ل��ي��ة يف 

و�لعو�مل  �لبيئية  �ل�شحة  جمال 
�ل�شلوكية �لتي توؤثر على �ل�شحة 
�لر�ئدة  �ملمار�شات  �أف�شل  و�تباع 

يف ت�شميم �ملباين و�الإد�رة.
�إىل   "WELL" وت�������ش���ت���ن���د 
�لعلمية  �الأب��ح��اث  م��ن  جمموعة 
�ملباين  بني  �لعالقة  تدر�س  �لتي 
�لتي يق�شي فيها �الإن�شان حو�يل 
%90 من وقته، وتاأثري�تها على 

�شحته وجودة حياته.
معايري  �ل���ت�������ش���ن���ي���ف  وي���ت���ب���ن���ى 
ت���خ�������ش�������ش���ي���ة ت���ت�������ش���م���ن �مل�������و�د 
وم�شاحة  �ل��ب��ن��اء،  يف  �مل�شتخدمة 
�حل�����رك�����ة، ودرج����������ات �حل���������ر�رة، 
و�ل�شوء،  �ل�����ش��وت،  وم�����ش��ت��وي��ات 
و�ل�������ش���ح���ة �ل���ن���ف�������ش���ي���ة، وج������ودة 
وجودة  و�مل���اء،  و�لتغذية،  �ل��ه��و�ء، 
للموظفني  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �حل��ي��اة 
م���ن خم��ت��ل��ف �ل���ن���و�ح���ي. و�أ����ش���ار 
�مل��ع��ه��د �ل����دويل جل���ودة �مل��ب��اين /

بيئة �لعمل يف  �أن  �إىل   /IWBI

�سلطان النيادي و�سباب 
اإماراتيون يقدمون الدعم 

لأ�سرتاليا يف مواجهة احلرائق
•• كانربا-وام:

تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود  �إىل  �لنيادي  �شلطان  �الإم��ار�ت��ي  �لف�شاء  ر�ئ��د  �ن�شم 
�مل�شبوقة  �لعون يف جمابهة �حلر�ئق غري  يد  ملد  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
مبادرة  �شمن  �مل�شاعدة  لتقدمي  كانرب�  �إىل  و�شافر  �أ�شر�ليا  ت�شهدها  �لتي 
�لنيادي  �إىل جانب  ت�شم  �ل�شباب  وقامت جمموعة من  �الأ�شدقاء.  تعا�شد 
�لدفاع و�شارة �خلوري م�شغل مفاعل نووي  �ل�شقاف من وز�رة  �لر�ئد ز�يد 
يف بر�كة و�شمرية �لرئي�شي حقوقية يف هيئة �ل�شياحة بزيارة مركز عمليات 
�أح��د مالجئ  �إىل  باالإ�شافة  ويلز  �شاوث  نيو  �ل��ط��و�رئ يف مقاطعة كوما يف 
�الأحمر  و�ل�شليب  �الإم��ار�ت��ي  �الأحمر  �لهالل  هيئة  �أطلقت  وقد  �ل��ط��و�رئ. 
لل�شعب  ن��د�ًء  �أم�س  �أبوظبي  يف  �الأ�شر�لية  �ل�شفارة  جانب  �إىل  �الأ���ش��ر�يل 
�الإمار�تي للتربع ل�شندوق حر�ئق �لغابات لتقدمي �لدعم للعائالت �لذين 

فقدو� �أحد �أفر�دهم �أو م�شاكنهم �أو �شبل عي�شهم جر�ء هذه �حلر�ئق.
دولة  وزير  �لفال�شي  بالهول  �أحمد بن عبد �هلل حميد  �لدكتور  كان معايل 
�الإمار�ت  وكالة  جمل�س  رئي�س  �ملتقدمة  و�مل��ه��ار�ت  �لعايل  �لتعليم  ل�شوؤون 
للف�شاء، قد قال " �إننا نقف مت�شامنني مع �ملت�شررين من حر�ئق �لغابات 
يف  در����ش��ت��ي  خ��الل  ل�شنو�ت  فيه  ع�شت  �ل��ذي  �لبلد  ��شر�ليا،  يف  �مل��اأ���ش��اوي��ة 
�ملن�شقة بني دولة  " . وتاأتي عمليات �لدعم  مرحلتي �ملاج�شتري و�لدكتور�ة 
�أجر�ه  �ل��ذي  �لهاتفي  �الت�شال  عقب  �حل��ر�ئ��ق  ب�شاأن  و�أ�شر�ليا  �الإم���ار�ت 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�أ�شر�ليا  وزر�ء  رئي�س  �شكوت موري�شون  �مل�شلحة مع معايل  للقو�ت  �الأعلى 

و�أعلن خالله عن ت�شامن دولة �الإمار�ت مع �أ�شر�ليا يف هذه �الأزمة.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:  321170  بتاريخ:25 نوفمرب 2019
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية   

با�ش��م: �إت�شيبانيا كو.، �ل تي دي. 
وعنو�نه:6-12-23، ميت�شوي، �إيت�شينوميا-�شي، �آي�شي-كني، 491-8601، �ليابان     

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
كروكيت بنكهة �لكاري؛ منتجات �للحوم �ملعاجلة؛ �ملاأكوالت �لبحرية �ملعاجلة؛ �لزيوت و�لدهون �ل�شاحلة لالأكل؛ منتجات 
�أو �ملجمدة لال�شتهالك �لب�شري؛ بي�س؛ حيو�نات مائية )غري حية( �شاحلة لالأكل  �أو �ملربدة  �حلليب؛ �للحوم �لطازجة 
خملل؛  �أخ�شر  ب�شل  خملالت؛  �خل�شرو�ت؛  �شالطة  جممدة؛  فاكهة  جممدة؛  خ�شرو�ت  جممدة؛  �أو  م��ربدة  �أو  طازجة 
جمففة  توفو  قطع  )�أب����ور�ج(؛  حممرة  خممر(  �شويا  )ف��ول  توفو  قطع  معاجلة؛  وف��و�ك��ه  خ�شرو�ت  خمللة؛  خ�شرو�ت 
توفو  �حلليب(؛  )بد�ئل  �ل�شويا  حليب  )كونياكو(؛  �ل�شيطان  ل�شان  جذور  من  م�شنوع  هالم  )كوهري-دوفو(؛  وجممدة 
)فول �شويا خممر(؛ حبوب �شويا خممرة )ناتو(؛ بي�س معالج؛ خالئط ح�شاء؛ يخنة كاري م�شبقة �لطهي؛ رو �لكاري؛ 
خالئط �ليخنة؛ �أطباق كاري م�شبقة �لطهي معباأة يف �أكيا�س مرنة؛ م�شاحيق متبلة للر�س على �الأرز )فوري كاكي(؛ بقول 

حمفوظة؛ بقول معاجلة؛ �لربوتينات �لتي ت�شتخدم كاإ�شافات غذ�ئية.
29 �لو�ق�عة بالفئة:  

�ملكتوبة    «  CURRY HOUSE COCO ICHIBANYA عبارة«  �لعالمة من  تتكون  و�شف �لعالمة:  
 GOOD« ع��ب��ارة  على  حت��ت��وي  �ل��د�ئ��رة  و  معلقة  م��ع  �شحن  ميثل  د�ئ���ري  �شكل  بجانب  مميز  ب�شكل  التينية  ب��اأح��رف 

التينية باأحرف  �ملكتوبة   »COCO ICHIBANYA  « و   »SMELL. GOOD CURRY
�ال�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   25 نوفمرب 2019 �ملودعة حتت رقم: 321172 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية   

با�ش��م: �إت�شيبانيا كو.، �ل تي دي. 
وعنو�نه:6-12-23، ميت�شوي، �إيت�شينوميا-�شي، �آي�شي-كني، 491-8601، �ليابان      

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملح�شوة )جيوز� مطهوة(؛ زالبية �شينية مطهوة بالبخار )�شو�مي مطهوة(؛  �لكاري �ملطهو مع �الأرز؛ �لزالبية �ل�شينية 
غ��ذ�ء حم�شرة  )تاكوياكي(؛ علب  �الأخطبوط  �ل�شائل مع قطع �شغرية من  �لعجني  ك��ر�ت حممرة من خالئط  �شو�شي؛ 
�إ�شافة  با�شتخد�م كروكيت بنكهة �لكاري باعتباره �ل�شنف �لرئي�شي؛ وجبات غذ�ء مو�شوعة يف علب تتكون من �الأرز مع 
�شاندويت�شات؛  �لكاري؛  خبز  حملى؛  وكعك  خبز  ك��رمي(؛  )�آي�س  بوظة  حلويات؛  ر�فيويل؛  خ�شرو�ت؛  �أو  �أ�شماك  �أو  حلوم 
خبز بنكهة �لكاري مطهو بالبخار وحم�شو باللحم �ملفروم )ت�شوكا-ماجنوه(؛ خبز بنكهة �لكاري مطهو بالبخار وحم�شو 
بلحم مفروم بنكهة �لكاري )ت�شوكا-ماجنوه(؛ خبز مطهو بالبخار وحم�شو بلحم مفروم بنكهة �لكاري )ت�شوكا-ماجنوه(؛ 
خبز مطهو بالبخار وحم�شو باللحم �ملفروم )ت�شوكا-ماجنوه(؛ �شاندويت�شات هامربجر با�شتخد�م كروكيت بنكهة �لكاري 
كاكاو؛  ب��ن؛  �شاي؛  �للحم؛  فطائر  )�شاندويت�شات(؛  نقانق  بيتز�؛  �لهامربجر؛  �شاندويت�شات  �لرئي�شي؛  �ملكون  باعتباره 
مثلجات؛ تو�بل؛ �شل�شة �لكاري؛ تو�بل �شلطة؛ بهار�ت؛ م�شحوق �لكاري )تو�بل(؛ بن غري حمم�س؛ حبوب قهوة حمم�شة؛ 
رز مطهو معباأ بغر�س ت�شخينه يف فرن ميكروويف �أو �ملاء �ملغلي؛ م�شتح�شر�ت �حلبوب؛ �شل�شة �ملكرونة؛ �الأرز؛ �أرز مق�شر؛ 

�شوفان مق�شر؛ �شعري مق�شر؛ جلوتني لالأكل؛ دقيق لالأكل.-�لو�ق�عة بالفئة:  30
و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من عبارة« CURRY HOUSE COCO ICHIBANYA »  �ملكتوبة باأحرف 
 GOOD SMELL.« التينية ب�شكل مميز بجانب �شكل د�ئري ميثل �شحن مع معلقة و �لد�ئرة حتتوي على عبارة

التينية باأحرف  �ملكتوبة   »COCO ICHIBANYA  « و   »GOOD CURRY
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   25 نوفمرب 2019 �ملودعة حتت رقم:  321173 
  تاريخ �إيد�ع �الأولوية   

با�ش��م:  �إت�شيبانيا كو.، �ل تي دي. 
وعنو�نه: 6-12-23، ميت�شوي، �إيت�شينوميا-�شي، �آي�شي-كني، 491-8601، �ليابان    

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملطاعم؛  خدمات  �لكاري؛  مطبخ  �أطعمة  تقدمي  يف  �ملتخ�ش�شة  �ملطاعم  خدمات  و�ل�شر�ب؛  �لطعام  توفري 
�ملوؤقتة  �ملطاعم  خدمات  �لكافيريا؛  خدمات  �لكافيهات؛  خدمات  و�ل�شر�ب(؛  )بالطعام  �لتموين  خدمات 
�لوجبات  مطاعم  خدمات  �لذ�تية؛  �خلدمة  مطاعم  خدمات  �ملطاعم؛  خدمات  )�لكانتينات(؛  �ملتنقلة  �أو 

�خلفيفة.  
�لو�ق�عة بالفئة:  43

 CURRY HOUSE COCO ICHIBANYA »و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة
»  �ملكتوبة باأحرف التينية ب�شكل مميز بجانب �شكل د�ئري ميثل �شحن مع معلقة و �لد�ئرة حتتوي على 
 »COCO ICHIBANYA  « و   »GOOD SMELL. GOOD CURRY« ع��ب��ارة 

�ملكتوبة باأحرف التينية
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ينعي ال�سلطان قابو�س بن �سعيد واإعلن احلداد وتنكي�س الأعلم ثلثة اأيام

•• اأبوظبي-وام:

نعى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
ببالغ �حلزن و�الأ�شى �أخاه �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة 
�لذي و�فته �ملنية م�شاء �أم�س �الأول �جلمعة .. د�عيا �شموه �ملوىل عز وجل 
�أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �شلطنة عمان 

و�شعبها و�لعائلة �ملالكة �لكرمية جميل �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
وقال �شموه يف بيان �أ�شدرته وز�رة �شوؤون �لرئا�شة �إننا ننعي �ليوم زعيما من 
�أبرز و�أخل�س �أبناء �الأمتني �لعربية و�الإ�شالمية �أعطى �لكثري ل�شعبه و�أمته 

ووهب حياته دفاعا عن ق�شاياها ب�شدق و�إخال�س وجترد.
و�أ�شاف �شموه و�إذ نعرب عن خال�س تعازينا للعائلة �ملالكة ول�شعب �شلطنة 

نوؤكد  فاننا  �شعيد،  بن  قابو�س  �ل�شلطان  �لكبري  �لفقيد  يف  �ل�شقيقة  عمان 
ثقتنا �لكاملة يف نفاذ ب�شرية و�شالبة وقدرة �شعب �شلطنة عمان وقيادته 
خدمة  يف  �الأم��ة  لفقيد  �ملظفرة  �مل�شرية  �إك��م��ال  على  بها  كعهدنا  �حلكيمة 

ق�شايا �أمته و�لنهو�س مب�شرية �لعمل �لعربي �مل�شرك.
ونوه �شموه مبناقب �لفقيد �لذي عمل دون كلل على تقوية �لبنيان �لعربي 
وتعزيز متا�شكه، موؤكد� �أن �الأمتني �لعربية و�الإ�شالمية فقدتا قامة كبرية 
من  حلظة  �آخ��ر  حتى  �أمتها  ق�شايا  خدمة  عن  تتو�ن  مل  تاريخية  وق��ي��ادة 

حياتها.
�أي��ام �عتبار�   3 باإعالن �حل��د�د ملدة  �لدولة  �ل�شمو رئي�س  �أمر �شاحب  وقد 
من �م�س وتنكي�س �الأعالم خاللها بجميع �لدو�ئر �لر�شمية د�خل �لدولة 

و�شفار�تها وبعثاتها �لدبلوما�شية يف �خلارج.

مدينة زايد الريا�سية ت�ست�سيف ماراثون حتقيق اأمنية اخلري
•• اأبوظبي-وام:

�أم�س �الول فعاليات �لن�شخة �لثانية من مار�ثون موؤ�ش�شة  �نطلقت 
رعاية حرم �شمو �ل�شيخ  حتت  تقام  �لتي  �خلريي  �أمنية"  "حتقيق 
�لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لرئي�س  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  �شيف  بنت  �شيخة  �ل�شيخة  �ل��دول��ة 

�لفخري ملوؤ�ش�شة حتقيق �أمنية.
بالذكرى  �ملوؤ�ش�شة  �ح��ت��ف��االت  م��ع  يتز�من  و�ل���ذي  �مل��ار�ث��ون  وحقق 
 800 �شارك  حيث  ومُمّيز  ملحوظ  بنجاح  تاأ�شي�شها  على  �لعا�شرة 
م�شارك تناف�شو� يف �لفعاليات من خالل �شباق بنك �أبوظبي �لتجاري 

مدينة ز�يد �لريا�شية �لثاين مل�شافة 5 و10 كم.

�أمنية"  "حتقيق  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لزبيدي،  ه��اين  وق��ال 
بعام  ة  �خلا�شّ �ملوؤ�ش�شة  فعاليات  �أوىل  ي�شّكل  �خل��ريي  �مل��ار�ث��ون  �ن 
ر�شالة  ن�شر  �إىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ن�شعى  �ل��ت��ي  للخم�شني  �ال���ش��ت��ع��د�د 
وحب  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة  وتعزيز  �لنبيلة،  �الإن�شانية  �ملوؤ�ش�شة 
�مل��ردود �ملادي  �إىل جنب مع حتقيق  �خلري دون �نتظار ُمقابل، جنباً 
حياتهم  ُتهّدد  باأمر��س  �ملُ�شابني  �الأطفال  �أمنيات  لتحقيق  �ل��الزم 
�حتفاالت  تتز�من مع  �لفعالية  �ن  �ىل  و��شار  �لدولة.  وخ��ارج  د�خل 
�ملوؤ�ش�شة مبرور 10 �أعو�م على بدء عملنا �الإن�شاين يف حتقيق �أمنيات 
غر�س  مت  حيث  حياتهم،  ُتهّدد  خطرية  باأمر��س  �ملُ�شابني  �الأطفال 
بذور �ل�شعادة و�الأمل يف نفو�س �أكرث من 4000 طفل وطفلة د�خل 

وخارج �لدولة مع عائالتهم.

احلكام يعزون ال�سلطان هيثم بن طارق اآل �سعيد بوفاة ال�سلطان قابو�س
•• االإمارات- وام: 

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
�جلاللة  �شاحب  �أخيه  �إىل  تعزية  برقية  �ل�شارقة،  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
فيها عن  �ل�شقيقة عرب  �شلطان عمان  �شعيد  �آل  ط��ارق  بن  هيثم  �ل�شلطان 
خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته يف وفاة �شاحب �جلاللة �ل�شلطان قابو�س 
ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  تعاىل  �مل��وىل  �شائاًل  �شعيد،  بن 

جناته.
كما بعث �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة و�شمو 
حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
نائب حاكم  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو  �ل�شارقة 
�آل  ط��ارق  بن  هيثم  �ل�شلطان  جاللة  �إىل  مماثلة  تعزية  برقيات  �ل�شارقة، 

�شعيد.
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية �إىل �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن 
�آل �شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة يف وفاة �شاحب �جلاللة �ل�شلطان  طارق 

قابو�س بن �شعيد.
وفاة  يف  �ل�شادقة  ومو��شاته  تعازيه  خال�س  عن  برقيته  يف  �شموه  و�أع���رب 
ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  وجل  عز  �مل��وىل  ..�شائاًل  �لفقيد 

جناته.
كما بعث �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ 
نا�شر بن ر��شد �لنعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتني �إىل 

جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق �آل �شعيد.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 

حاكم �لفجرية برقية تعزية �إىل �أخيه �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن 
طارق �آل �شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة عرب فيها عن خال�س تعازيه و�شادق 
مو��شاته يف وفاة �شاحب �جلاللة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد، �شائال �ملوىل 

تعاىل �أن يتغمده بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته.
كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 

برقية تعزية مماثلة �إىل جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق �آل �شعيد.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
بن  هيثم  �ل�شلطان  �جلاللة  �شاحب  �ىل  تعزية  برقية  �لقيوين  �أم  حاكم 
طارق �آل �شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة عرب فيها عن خال�س تعازيه و�شادق 
مو��شاته فى وفاة �شاحب �جلاللة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد ، �شائال �لعلي 
�ال�شرة  يلهم  و�ن  جناته  ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  �لقدير 

�لكرمية و�ل�شعب �لعمانى �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين 
�شعيد  �آل  ط��ارق  بن  هيثم  �ل�شلطان  �جلاللة  �شاحب  �ىل  مماثلة  بربقية 

�شلطان عمان.
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل�شلطان  جاللة  �إىل  ومو��شاة  تعزية  برقية  �خليمة،  ر�أ���س  حاكم  �الأع��ل��ى 
هيثم بن طارق �آل �شعيد، �شلطان عمان، بوفاة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد 

بعد حياة حافلة وهبها لوطنه والمته �لعربية و�ال�شالمية.
ودعا �شموه �هلل عز وجل �أن يتغمد �لفقيد �لكبري بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه 
و�الأمة  �ل�شقيق  �لعماين  و�ل�شعب  �لكرمية  �الأ�شرة  يلهم  و�أن  ف�شيح جناته 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما  و�ل�شلو�ن.  �ل�شرب  و�الإ�شالمية  �لعربية 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي، ويل عهد ر�أ�س �خليمة، برقية تعزية مماثلة �إىل 

جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق �آل �شعيد، �شلطان عمان.

هيئة اأبوظبي للإ�سكان وكلية الإمارات 
للتكنولوجيا يبحثان اأوجه التعاون 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�جتمع �شعادة ب�شري خلفان �ملحريبي، مدير عام هيئة �أبوظبي لالإ�شكان مع �لدكتور حممد حمجوب �شياف، عميد 
كلية �الإد�رة، و�لدكتور جمال بلوط، رئي�س ق�شم �مل�شاقات �لعامة يف كلية �الإمار�ت للتكنولوجيا بابوظبي.

ذ�ت  �ملجاالت  �أه��م  �إىل  �لتطرق  مّت  كما  �جلانبني،  بني  تعاون  �تفاقية  توقيع  �إمكانية  بحث  �الجتماع  خ��الل  ومّت 
�الهتمام �مل�شرك بينهما و�لتي �شوف تكون جزء�ً من �التفاقية �ملذكورة. 

ويجئ هذ� �الجتماع يف �إطار م�شاعي كلية �الإمار�ت للتكنولوجيا لتلبية �حتياجات �شوق �لعمل يف �الإمار�ت ف�شاًل 
عن �ملُ�شاهمة جنباً �إىل جنب مع �جلامعات �خلا�شة �الأخرى يف �لدولة يف بناء نه�شتها �لعلمية و�القت�شادية.

و�تفقت هيئة �أبوظبي لالإ�شكان و كلية �الإمار�ت للتكنولوجيا على مو��شلة �مل�شاور�ت حلني �لتو�شل �ىل �لتوقيع 
على هذه �التفاقية.

لن�سر الوعي باأهداف التنمية امل�ستدامة 2030

اأ�سبوع اأبوظبي لل�ستدامة ي�ست�سيف معر�س جائزة اأهداف التنمية امل�ستدامة للت�سوير ال�سوئي
•• دبي-الفجر: 

للجنة  �ل���ع���ام���ة  �الأم�����ان�����ة  ت��ن��ظ��م 
�لتنمية  الأه������������د�ف  �ل����وط����ن����ي����ة 
�مل�������ش���ت���د�م���ة يف دول������ة �الإم��������ار�ت 
م���ع���ر����ش���اً ل�������ش���ور �مل�������ش���ارك���ني يف 
"جائزة �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 
للت�شوير �ل�شوئي"، و�لتي �أطلقت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ائ��زة ح��م��د�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لدولية 
للت�شوير �ل�شوئي. و�شيتم �إطالق 
�أبوظبي  �أ���ش��ب��وع  ���ش��م��ن  �مل��ع��ر���س 
لال�شتد�مة لذي يقام حتت رعاية 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �الأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�أبوظبي خالل �لفرة  �مل�شلحة يف 

يناير.   18-11
�ل�شور  ع��ل��ى  �مل��ع��ر���س  وي�����ش��ت��م��ل 

�لعامل  دول  �شتى  من  و�ملخت�شني 
�لوعي  ل����زي����ادة  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���ش��ة 
�لتنمية  �أه��������د�ف  ح�����ول  �ل���ع���امل���ي 
ومعربة  ملهمة  ب�شورة  �مل�شتد�مة 
من �شاأنها ت�شجيع �حلو�ر وحتفيز 
�ل�شر�كات بني خمتلف �لقطاعات 

�ملتحدة،  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة 
"�أهد�ف �لتنمية  يف تنظيم جائزة 
�ل�شوئي"،  للت�شوير  �مل�شتد�مة 
و������ش�����ع�����د�ء ب���ن���ق���ل �خُل�����ال������ش�����ات 
ممثَّلًة  ل��ل��ج��ائ��زة،  �ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة 
ب��ال�����ش��ور �مل���ت���اأّه���ل���ة و�ل���ف���ائ���زة يف 
�مل�شابقة لعر�شها يف كتاب "عاملنا" 
�أ�شبوع  �شمن  ب�شرّي  معر�ٍس  ويف 

�أبوظبي لال�شتد�مة.
ر�عي  �شمّو  روؤي���ة  و�أ�شاف:" وف��ق 
�جلائزة، �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم، ويلُّ عهد دبي 
نعمُل  �لتنفيذّي،  �ملجل�س  رئي�س 
�لفنية  �ل����روؤى  ح���و�ر  تعزيز  على 
�لب�شرية بني خمتلف �حل�شار�ت 
�شر�كاٍت  ل��ت��اأ���ش��ي��ل  �ل���ع���امل  ح���ول 
ثقافيٍة متينة قادرة على �لوقوف 

�أمام �لتحديات �مل�شركة. 
�ل�������ش���ورة  �شعادته:"  و�أ������ش�����اف 

�إىل  باالإ�شافة  �جلائزة  يف  �لفائزة 
�مل�شورين  م��ن  جم��م��وع��ة  �أع���م���ال 
جمموعة  خ�����الل  �الإم�����ار�ت�����ي�����ني، 
متنوعة من �ل�شور �لفوتوغر�فية 
�لتي ت�شلط �ل�شوء على �لتحديات 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  يف  و�حل���ل���ول 
رئي�شية،  حم����اور  خ��م�����ش��ة  ���ش��م��ن 
وهي �لنا�س، و�لكوكب، و�الزدهار، 
�إطار  و�ل�����ش��الم، ويف  و�ل�����ش��ر�ك��ات، 
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وق���ال ���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل، م��دي��ر عام 
للتناف�شية  �الحت�����ادي�����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�للجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  و�الإح�����ش��اء، 
�لتنمية  الأه������������د�ف  �ل����وط����ن����ي����ة 
�أبوظبي  ي�����ش��ك��ل  �مل�شتد�مة:" 
ل��ال���ش��ت��د�م��ة �ل����ذي ي��ج��م��ع نخبة 
�لقر�ر   و �شناع  �ل��ق��ادة  م��ن  ب���ارزة 

وبناء  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�������ش���رية  ل���دف���ع 
�ملقبلة،  لالأجيال  �أف�شل  م�شتقبل 
�ل�شور  وذل��ك ع��رب جمموعة م��ن 
�ل���ت���ي ق��دم��ه��ا حم���رف���ون وه����و�ة 
ت�شلط  �ل��ع��امل  دول  خم��ت��ل��ف  م��ن 
و�أبرز  �لتحديات  �أهم  �ل�شوء على 
�حلكومات،  جهود  وت��ربز  �حللول 
يف  �ملختلفة  �ملجتمعات  و�إ�شهامات 
�لتنمية  �أه����د�ف  م�����ش��رية  حتقيق 

�مل�شتد�مة على م�شتوى �لعامل. 
 م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ����ش���ع���ادة علي 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ث���ال���ث، �الأم�����ني �لعام 
جل��ائ��ز ة ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم �لدولية للت�شوير 
جائزة  بتعاون  “نفخر  �ل�شوئي: 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
مكتوم �لدولية للت�شوير �ل�شوئي، 
مع �الأمانة �لعامة للجنة �لوطنية 
الأه������د�ف �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة يف 

�ملعرفة  �أدو�ت  �أه������م  م����ن  ب���ات���ت 
ج�شور  وم������ّد  �ل����وع����ي  وت�����ش��ك��ي��ل 
�ل��ت��و����ش��ل �حل�����ش��اري ب��ني �الأمم، 
و�أث����ره����ا وف��اع��ل��ي��ت��ه��ا ك��ب��ريي��ن يف 
ق���ر�ءة �مل��ا���ش��ي وت��ط��وي��ر �حلا�شر 
�مل�������ش���ت���ق���ب���ل، حيث  و�����ش���ت�������ش���ر�ف 
روؤيًة  �حل��دث  ه��ذ�  �شتقدم  �شمن 
�لتنمية  الأه��د�ف  �إبد�عية  ب�شريًة 
�لفنون  فيها  تن�شهُر  �مل�شتد�مة، 
و�ملعارف يف بوتقٍة و�حدة .. �شعياً 

مل�شتقبٍل �أف�شل.
�أه���د�ف  "جائزة  م�شابقة  وك��ان��ت 
للت�شوير  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
يف  زخ���م���اً  ���َش��ه��دت  �ل�شوئي" ق���د 
�مل�شاركات، حيث بلغ عدد �مل�شاركني 
130 دولة  4105 م�شركاً من 
ح����ول �ل���ع���امل، ق���ّدم���و� �أك����رث من 
حم���اور  ���ش��م��ن  ����ش���ورة   7000

�جلائزة �ملختلفة.

حماكم راأ�س اخليمة توقع اتفاقية تعاون مع �ساعد
•• راأ�ص اخليمة-وام:

وقعت د�ئ��رة حماكم ر�أ���س �خليمة 
�ت���ف���اق���ي���ة ت�����ع�����اون م�������ش���رك مع 
�ملرورية  ل��الأن��ظ��م��ة  ���ش��اع��د  ���ش��رك��ة 
�الأحكام  تنفيذ  يف  �ل��ت��ع��اون  ب�شاأن 
�لتنفيذية  و�ل�شند�ت  و�ل��ق��ر�ر�ت 
�ل�����ش��ادرة م��ن د�ئ����رة �مل��ح��اك��م �إىل 

�شركة �شاعد.

جانب  م��ن  �الت��ف��اق��ي��ة  توقيع  ومت 
�أحمد  �مل�����ش��ت�����ش��ار  ���ش��ع��ادة  �مل��ح��اك��م 
حم��م��د �خل���اط���ري رئ��ي�����س د�ئ����رة 
وقعها  فيما  �خليمة  ر�أ���س  حماكم 
���ش��اع��د �شعادة  ���ش��رك��ة  م���ن ج��ان��ب 
�أحمد  �مل��ه��ن��د���س ح�����ش��ني  �ل��ع��م��ي��د 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  �حل����ارث����ي 
�ملرورية  ل��الأن��ظ��م��ة  ���ش��اع��د  ���ش��رك��ة 
�إبر�هيم  �ملهند�س  �شعادة  بح�شور 

�مل�شركة خلدمة �ملتعاملني وتبادل 
�خلرب�ت و�لتجارب.

�لتعاون  ه���ذ�  �أن  �خل��اط��ري  وب���ني 
�شجل  �إىل  ج��دي��دة  �إ���ش��اف��ة  ي�شكل 
�لتي  �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ات 
�لتعاون  وترجم  �لد�ئرة  تربمها 
مبتكرة  ح���ل���ول  الإي����ج����اد  �ل���ف���ع���ال 
وتطوير  �لق�شائي،  �لعمل  لتعزيز 
�أف�������ش���ل �مل���م���ار����ش���ات يف جم����االت 

تنفيذ�  �الت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  وي���اأت���ي 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�لقا�شمي  ���ش��ق��ر  ب����ن  ����ش���ع���ود  ب����ن 
رئي�س  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  ع��ه��د  ويل 
�شركة  ب��اع��ت��م��اد  �ل��ق�����ش��اء  جمل�س 
�الأحكام  تنفيذ  يف  للتعاون  �شاعد 

باالإمارة.
ج������رى ت���وق���ي���ع �الت����ف����اق����ي����ة بني 
د�ئ����رة �ملحاكم  �ل��ط��رف��ني يف م��ق��ر 

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  رم���ل  ي��و���ش��ف 
ل�شركة �شاعد.

توقيع  �أن  �خل�����اط�����ري  و�أو������ش�����ح 
�التفاقية ياأتي حتقيقا لتوجيهات 
ب���ن �شعود  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و 
�إطار  و�شمن  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
للد�ئرة  �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 
�ل��ر�م��ي��ة �إىل ت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ة مع 
�ل�شركاء و�ملجتمع، وتوحيد �جلهود 

�لعمل �حلكومي. ومن جانبه �كد 
�أن �شركة �شاعد حري�شة  �حلارثي 
مع  �شر�كاتها  ن��ط��اق  تو�شيع  على 
�ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي و�خل���ا����س يف 
ج�شور  وم��د  �ل��دول��ة  مناطق  كافة 
�لتعاون مبا يحقق توجهات �لدولة 
وروؤية �لقيادة �حلكيمة معربا عن 
حر�س �شاعد على توثيق عالقاتها 

مع �جلهات �لق�شائية يف �لدولة.

 الأمة تفقد قائدا فذا 
برحيل ال�سلطان قابو�س

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة "�أخبار �ل�شاعة" �أنه برحيل �ملغفور له �ل�شلطان قابو�س بن 
�شعيد، يفقد �لعامل و�لوطن �لعربي ودول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�لذين متيزو� باحلكمة،  و�لزعماء  �الأف��ذ�ذ  �لقادة  من  و�ح��د�ً  �لعربية 
�لتاريخ  يف  خ��ال��دة  ب�شمات  ت��رك��و�  �ل��ذي��ن  �لنه�شة  رو�د  م��ن  ور�ئ����د�ً 
و�العتد�ل  و�حلكمة  و�لتطور  ب��االزده��ار  غنياً  �إرث��اً  ل�شعوبهم  وتركو� 
�الأوط��ان وتوفري �حلياة  �إع��الء �شروح  �أجل  �لكبرية من  و�لت�شحيات 

�لكرمية للمو�طنني.
و�لبحوث  للدر��شات  �الإم����ار�ت  مركز  ع��ن  �ل�����ش��ادرة   - �لن�شرة  وق��ال��ت 
�ال�شر�تيجية يف �فتتاحيتها �م�س حتت عنو�ن " �الأمة تفقد قائد� فذ� 
ترك  �لعطاء  م��ن  ع��ام��اً   50 نحو  بعد   - " قابو�س  �ل�شلطان  برحيل 
وذك��رى خالدة  طيباً  �أث��ر�ً  و�الإ�شالمية  �لعربية  و�الأمتني  ُعمان  فقيد 
يف قلوب �أبناء عمان و�أ�شقائهم يف �لدول �لعربية كافة، فهو باين نه�شة 
وتتطلع  �لتليد  مبا�شيها  وتعتز  بقيمها  تتم�شك  �لتي  �حلديثة  ُعمان 
�أ�ش�شو�  �ل��ذي��ن  �ل��زع��م��اء  �أك���رث �زده�����ار�ً، وه��و و�ح���د م��ن  �إىل م�شتقبل 
وتدعيم  م�شريته  تعزيز  على  وح��ر���ش��و�  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
�أو��شر �للحمة بني دوله وحتقيق تطلعات �أبنائها يف مزيد من �لتقدم 
و�لوحدة و�لرخاء، وهو قائد عربي �شاهم ب�شكل فاعل يف توثيق عرى 
�ل�شف  وح��دة  على  وحر�س  �لتحديات،  مو�جهة  يف  �لعربي  �لت�شامن 
و�جتماع �لكلمة، ونا�شر ق�شايا �الأمة يف خمتلف �ملجاالت وعلى �ل�شعد 

كافة.
فقد�ن  على  عمان  �ل�شقيقة  حل��زن  حزنت  �الإم����ار�ت  دول��ة  �أن  و�أك���دت 
و�لتعبري  �لكبري  �لفقيد  نعي  �إىل  قيادتها  و�شارعت  قابو�س،  �ل�شلطان 
�لعماين  �لكرمية ولل�شعب  �لتعزية و�ملو��شاة لعائلته  �أحر م�شاعر  عن 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  نعاه  حيث  �ل�شقيق، 
�أبرز  " زعيماً من  و�الأ���ش��ى:  ببالغ �حل��زن  �ل��دول��ة، حفظه �هلل،  رئي�س 
و�أخل�س �أبناء �الأمتني �لعربية و�الإ�شالمية �أعطى �لكثري ل�شعبه و�أمته 
ووهب حياته دفاعاً عن ق�شاياها ب�شدق و�إخال�س وجترد" .. كما عرب 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  �شاحب 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، عن هذه �مل�شاعر بقوله:  رئي�س جمل�س 
ُعمان" ..  يف  الإخوتنا  تعازينا  و�حلكمة  و�ملحبة  �لوفاء  �شلطان  "رحل 
عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وك��ذل��ك 
ُعمان  "فقدت  بقوله:  �مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل�شقيقة و�الأمتان �لعربية و�الإ�شالمية قائد�ً حكيماً، وقامة تاريخية 
درب  ورفيق  ع��زي��ز�ً  �أخ��اً  عنا  رح��ل  قابو�س،  �ل�شلطان  �هلل  رح��م  كبرية، 
ب�شعبيهما  �لنهو�س  و�إخال�شهما  بحكمتهما  تقا�شما  ز�ي���د،  �ل�شيخ 
وخدمة وطنيهما، نعزي �أ�شرته �لكرمية و�شعبه، ون�شاأل �هلل �أن يتغمده 

بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته".
وقالت �إن هذ� �ملوقف وهذه �مل�شاعر �ل�شادقة �لنابعة من �لقلوب توؤكد 
خ�شو�شية �لعالقة بني دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�شلطنة عمان، 
ور�شوخ �أ�ش�شها ومتانة بنيانها؛ الأنها ت�شتند �إىل و�شائج �لقربى و�لدم، 
و�مل�شري  �لهدف  بوحدة  و�ل�شعبني  �لقيادتني  ل��دى  �ملطلق  و�الإمي���ان 
�زده����ار�ً  �أك���رث  م�شتقبل  نحو  و�لتطلعات  �ل����روؤى  وت��ط��اب��ق  �مل�����ش��رك، 
و�إ�شر�قاً، و�حلر�س على �أن تظل هذه �لعالقة على مدى �لتاريخ مثااًل 

يحتذى به بني �الأ�شقاء.
و�أ�شافت : لقد كان �ل�شلطان قابو�س، رحمه �هلل، رجل دولة من طر�ز 
رفيع وقائد�ً حمباً ل�شعبه، خمل�شاً لوطنه، حري�شاً على م�شالح �أمته، 
فقد حقق لعمان على �ل�شعيد �لد�خلي نقلة نوعية يف �ملجاالت كافة 
فنه�س بالتعليم و�لثقافة وطّور �القت�شاد ونّوع م�شادر �لدخل و�رتقى 
باخلدمات و�لبنية �لتحتية، ون�شج لها على �ل�شعيد �خلارجي عالقات 
و��شعة مع خمتلف دول �لعامل �أ�شا�شها �ملودة و�الحر�م و�لتعاون، كل 
ذلك بف�شل �شيا�شة خارجية جنحت د�ئماً �إىل �ل�شد�قة و�ملودة و�الأخّوة 
�ل�شوؤون  �ل��ت��دخ��ل يف  وع���دم  �جل����و�ر  و�ع��ت��م��دت ح�شن  �الإن�����ش��ان��ي��ة،  يف 
�لد�خلية للغري و�حر�م �لقو�نني و�ملو�ثيق و�الأعر�ف �لدولية، ونبذت 

�لعنف و�لتطرف و�لتع�شب.
و�ختتمت "�أخبار �ل�شاعة" �فتتاحيتها بالقول : �أحب �ل�شلطان قابو�س، 
رفاهية  وحتقيق  ُعمان  لنه�شة  نف�شه  ون��ذر  و�شعبه  وطنه  �هلل،  رحمه 
�لعمانيني  �أهلها، وعمل طو�ل فرة حكمه على تعزيز حقوق  و�شعادة 
و�أخل�شو�  �لعمانيون  فاأحبه  �ل�شيا�شية،  �حلياة  م�شاركتهم يف  وتطوير 
له �لوالء، وحافظ على مبادئ �لتعاي�س �ل�شلمي بني �ل�شعوب وح�شن 
�ل��ق��ري��ب و�لبعيد  �جل���و�ر وم��د �جل�����ش��ور م��ع �الآخ���ري���ن، فحظي بثقة 
و�أ�شكنه  �لكبري  �ل��ر�ح��ل  �هلل  رح��م   .. �أجمع  �لعامل  و�ح���ر�م  وبتقدير 
ف�شيح جناته، ووفق خليفته جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق �آل �شعيد 
ال�شتكمال م�شرية نه�شة ُعمان وحتقيق �ل�شعادة و�لرفاه الأبناء �ل�شعب 

�لعماين.

اأخبار ال�ساعة :
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اأخبـار الإمـارات

الأمم املتحدة ت�سيد با�ستعداد المارات لتنفيذ املرحلة الثانية من برنامج تدريب الن�ساء على عمليات حفظ ال�سلم 
•• ابوظبي-وام:

�ملتحدة  ل���الأمم  �ل��ع��ام��ة  �جلمعية  رئي�س  ب��ان��دي  حممد  تيجاين  ���ش��ع��ادة  �أ���ش��اد 
برنامج  من  �لثانية  �ملرحلة  لتنفيذ  �ملتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت  دول��ة  با�شتعد�د 
تدريب جمموعة من �لن�شاء يف �فريقيا و��شيا على عمليات حفظ �ل�شالم بعد 
�لنجاح �لذي حققته يف تنفيذ �ملرحلة �الوىل من �لربنامج يف تدريب جمموعة 

من �لن�شاء �لعربيات.
وقال يف ت�شريح له عقب زي��ارة ملقر �الحت��اد �لن�شائي �لعام بعد ظهر �م�س �ن 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
�العلى لالمومة و�لطفولة �لرئي�شة �العلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �ال�شرية �لتي رعت 
�ملرحلة �الوىل من �لربنامج بتدريب  �لف�شل يف جناح  �لربنامج كان لها  هذ� 
�لدعم  م��ن  �نطالقا  �ل�شالم  حفظ  عمليات  على  �لعربيات  �لن�شاء  جمموعة 

�لثابت �لذي تلقاه �ملر�ة يف دولة �المار�ت ويف كل مكان .
و�و�شح �ن هيئة �المم �ملتحدة �ختارت دولة �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة لتنفيذ 
هذه �لتجربة كاول دولة تقوم بهذ� �جلهد �ملميز نظر� ل�شجلها �لر�ئد يف جمال 
دعم �ملر�ة وتقدمي �لعون و�مل�شاعدة �الن�شانية الي حمتاج يف �لعديد من مناطق 

�لعامل .
و��شتقبل رئي�س �جلمعية �لعامة لالمم �ملتحدة و�شعادة النا زكي ن�شيبة �ملندوبة 
ملقر �الحتاد  ل��دى و�شولهما  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ل��دى  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��د�ئ��م��ة 
�لن�شائي �لعام بعد ظهر �ليوم من طرف �شعادة نورة �ل�شويدي مديرة �الحتاد 
�العلى  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �الم��ي��ن��ة  �لفال�شي  ع��ب��د�هلل  و�ل���رمي  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
لالمومة و�لطفولة و�لعقيد �لركن عفر�ء حممد �لفال�شي قائد مدر�شة خولة 
بنت �الأزور �لع�شكرية و�لدكتورة موزة �ل�شحي �ملديرة �لتنفيذية ملكتب �الت�شال 
و�مل�شوؤولني  �الد�ر�ت  م��در�ء  �بوظبي وعدد من  للمر�ة يف  �ملتحدة  لهيئة �المم 

باالحتاد �لن�شائي .
خطو�ت  على  و�طلعته  �ل���دويل  بامل�شوؤول  �ل�شويدي  ن��ورة  �شعادة  رحبت  وق��د 
و��شيا  �فريقيا  يف  �لن�شاء  جمموعة  تدريب  برنامج  من  �لثانية  �ملرحلة  تنفيذ 
على عمليات حفظ �ل�شالم �لذي ترعاه �شمو �م �المار�ت ويتابع تنفيذه �الحتاد 
�لن�شائي ومكتب �الت�شال لهيئة �المم �ملتحدة للمر�ة حيث تنفذه وز�رة �لدفاع 

�المار�تية مبدر�شة خولة بنت �الزور �لع�شكرية .
وقالت �شعادة نورة �ل�شويدي �ن دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادتها �لر�شيدة 
و�شمو �م �المار�ت حتيطان جمموعة �لن�شاء �ملتدربات بالرعاية �لتامة وتوفر 
لهن كافة �لت�شهيالت �لتي حتقق �لنجاح لهن يف هذه �لتجربة �لتي يعول عليها 

�جلميع .
مدر�شة  وهو  للتدريب  مثاليا  مكانا  هياأت  �المار�تية  �لدفاع  وز�رة  �ن  وذك��رت 
�لع�شكرية  �لن�شاء على �المور  �لعريقة يف تدريب  �لع�شكرية  خولة بنت �الزور 

وحتر�س على تقدمي �ف�شل و�شائل �لتدريب �حلديثة للمتدربات من �ملتدربات 
�ل�شالم  �لربنامج بنجاح حيث يتم تدريبهن على عمليات حفظ  ليجتزن هذ� 

وعلى �العمال �ملدنية �الخرى .
و��شارت �ىل �ن �الحتاد �لن�شائي �لعام وبتوجيهات من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك ترعى هذ� �لربنامج منذ بد�يته وتعاونت مع مكتب �الت�شال لهيئة�المم 
�ملتحدة للمر�ة يف �بوظبي ووز�رة �لدفاع �المار�تية على تنفيذ مذكرة �لتفاهم 
�لتي وقعتها �لدولة مع هيئة �المم �ملتحدة للمر�ة يف نيويورك يف �شهر �شبتمرب 
من �لعام 2018 . وو��شل �الحتاد �ت�شاالته مع كافة �جلهات حتى ��شبح هذ� 

�لربنامج و�قعا عمليا وينفذ على �ر�س دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
لالمم  �ل��ع��ام��ة  �جلمعية  رئي�س  �ل�شحي  م���وزة  �ل��دك��ت��ورة  �طلعت  جانبها  م��ن 
�ملتحدة على �جلهود �لكبرية �لتي تقوم بها �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�ل��ذي تلقاه �المم �ملتحدة من دولة  �مل��ر�أة يف كل مكان وكذلك �لدعم  يف دع��م 
�المار�ت يف جميع �مليادين وخطو�ت تنفيذ برنامج تدريب �لن�شاء على عمليات 

حفظ �ل�شالم .
عن  �ملتحدة  ل��المم  �لعامة  �جلمعية  لرئي�س  �شرحا  م��وزة  �ل��دك��ت��ورة  وق��دم��ت 
�إح��ر�زه يف �ملرحلة �الوىل من �لربنامج �لتدريبي �لذي رعاه  �لتقدم �لذي مت 
�الحتاد �لن�شائي �لعام ومكتب �الت�شال لهيئة �المم �ملتحدة للمر�أة يف �بوظبي 

بالتعاون مع وز�رة �لدفاع بدولة �المار�ت .

كما قدمت �لدكتورة موزة �شرحا عن عمل مكتب �الت�شال لهيئة �المم �ملتحدة 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من  �لكامل  �لدعم  يلقى  �ن��ه  وقالت  �بوظبي  يف  للمر�ة 
بنت مبارك "�أم �الإمار�ت" وهذ� يعطي �ملكتب جمااًل �أو�شع للعمل ل�شالح �ملر�أة 
�الإمار�تية و�ملر�أة يف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية وهو ما ي�شعى 

�إليه مكتب �الت�شال.
وكان رئي�س �جلمعية �لعامة لالمم �ملتحدة قد و�شل �ىل مقر �الحتاد �لن�شائي 
�لالتي  و��شيا  �فريقيا  يف  �لن�شاء  م��ن  جمموعة  م��ع  و�لتقى  �ل��ي��وم  ظهر  بعد 
�شيبد�ن يف �لتدريب على عمليات حفظ �ل�شالم حيث مت �لتقاط �شور تذكارية 
�لع�شكري  �لقطاع  �مل��ر�أة يف  ق��در�ت  لبناء  �لتدريبي  �لربنامج  �مل�شاركات يف  مع 

وعمليات حفظ �ل�شالم .
بعد ذلك قام �شعادة تيجاين حممد باندي بجولة يف قاعة �جلوهرة باالحتاد 
�لن�شائي و�طلع على جمموعة من �الأو�شمة و�ل�شهاد�ت و�ل��دروع �لتي ح�شلت 
و�ملوؤ�ش�شات و�جلهات  �ل��دول  قادة  بنت مبارك من  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  عليها 
�الإن�شانية  �لق�شايا  دع��م  يف  ل��دوره��ا  وت��ق��دي��ر�ً  لها  تكرمياً  و�ل��دول��ي��ة،  �ملحلية 

و�خلريية و�لنهو�س باملر�أة �الإمار�تية لت�شارك يف تنمية جمتمعها.
ويف ختام �جلولة �بدى �ل�شيف �عجابه مبا �شاهده من مناذج تو�شح �جلهود 
�لعظيمة �لتي يقدمها �الحتاد �لن�شائي �لعام يف جمال دعم ريادة ومتكني �ملر�أة 

يف كافة ميادين �حلياة برئا�شة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك.

�علنتا  قد  للمر�أة  �ملتحدة  �الأمم  وهيئة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  وكانت 
عن �طالق �لدورة �لثانية لربنامج تدريب �ملر�أة على �لعمل �لع�شكري وحفظ 

�ل�شالم يف �أكادميية خولة بنت �الأزور �لع�شكرية يف يناير 2020 .
وقال بيان �شدر يف مقر هيئة �المم �ملتحدة للمر�ة بنيويورك يف وقت �شابق �نه 
�لن�شاء  من  جمموعة  تدريب  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  برعاية  �شيتم 
يف �فريقيا و�آ�شيا على عمليات حفظ �ل�شالم و�شت�شرف على هذه �لدورة وز�رة 
�لن�شائي �لعام ومكتب �الت�شال لهيئة �المم  �لدفاع بدولة �الم��ار�ت و�الحت��اد 

�ملتحدة للمر�ة يف �بوظبي .
�أعمال  ِبجدول  �ملعنيني  �لدفاع  روؤ�شاء  �شبكة  �جتماع  قبل  �الع��الن  هذ�  جاء  و 
�ملر�أة و�ل�شالم و�الأمن يف �الأمم �ملتحدة ومب�شاركة وفد دولة �الإمار�ت برئا�شة 
�آل نهيان رئي�س هيئة  �أحمد بن طحنون بن حممد  �ل�شيخ  �للو�ء �لركن طيار 

�خلدمة �لوطنية و�الحتياطية .
وقال �للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ �أحمد بن طحنون بن حممد �آل نهيان �ن دولة 
�المار�ت توؤكد على �لدور �لهام للمر�أة يف و�شع خطط �ل�شالم و�الأمن �لدوليني 
وملمو�شة  حقيقية  ُم�شاهمات  �الأم��ن  قطاع  يف  �لن�شاء  ُتقدم  حيث  وتعزيزهما، 

للحفاظ على �أمن و�شالمة �الأ�شر و�ملجتمعات �ملحلية.
�مل��ر�أة و�ل�شالم و�الأم��ن ومتكني  �أعمال  �لد�ئم ِلدعم ج��دول  �لتز�منا  �ن  وذك��ر 
�ملر�أة دفعنا �إىل �ل�شر�كة مع هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة لتطوير هذ� �لربنامج 
باملهار�ت  �الأم��ن  �ل�شالم وقطاع  �لعامالت يف جمال حفظ  �لن�شاء  ي��زود  �ل��ذي 

�لالزمة ونحن فخورون بروؤيته يتو�شع لي�شمل �لن�شاء من �فريقيا و�آ�شيا .
�جلدير بالذكر �أن �ملرحلة �الوىل للربنامج �لتدريبي لبناء قدر�ت �ملر�أة �لعربية 
بنت  خولة  مدر�شة  يف  �إنطلقت  �ل�شالم  حفظ  وعمليات  �لع�شكري  �لقطاع  يف 
�الأزور �لع�شكرية يف �أبو ظبي يف 27 يناير من �لعام �ملا�شي 2019 مب�شاركة 
137 �مر�أة من 7 دول عربية هي مملكة �لبحرين و�ململكة �لعربية �ل�شعودية 
وجمهورية م�شر �لعربية وجمهورية �ل�شود�ن �لدميقر�طية، و�ململكة �الأردنية 
�لها�شمية ، و�جلمهورية �لعربية �ليمنية باال�شافة �ىل دولة �الإمار�ت �لعربية 
�الت�شال  ومكتب  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  �لربنامج  هذ�  على  و��شرف  �ملتحدة. 
�ل��دف��اع بدولة  وز�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ب��وظ��ب��ي  ل��ل��م��ر�أة يف  �مل��ت��ح��دة  لهيئة �المم 

�المار�ت .
و��شهم �لربنامج يف �إعد�د �شابطات للم�شاركة يف عمليات حفظ �ل�شالم �لتابعة 
�شبكات  و�إن�شاء  للعمل يف �جلي�س  �ملوؤهالت  �لن�شاء  وزي��ادة عدد  �ملتحدة  لالأمم 
حتقيق  يف  ��شهم  كما  �ل�شالم.  وحفظ  �لع�شكري  بالعمل  �ملهتمات  للن�شاء  دعم 
�الأه��د�ف �ال�شر�تيجية لقر�ر جمل�س �الأمن رقم 1325 ، و�لذي يركز على 
�أهمية بناء �لقدر�ت و�لتدريب وزيادة فعالية عمليات حفظ �ل�شالم من خالل 
�إ�شر�ك �ملزيد من �لن�شاء يف هذه �لعمليات وتعزيز �ل�شلم و�ال�شتقر�ر �لعامليني 

وتعزيز دور �ملر�أة يف قطاعات �ل�شالم و�الأمن.

جلنة �سوؤون التعليم للمجل�س الوطني توا�سل مناق�سة مو�سوع �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ساأن الإ�سراف على املدار�س 
•• دبي-الفجر:

و��شلت جلنة �شوؤون �لتعليم و�لثقافة و�ل�شباب و�لريا�شة و�الإعالم للمجل�س 
�لعامة  �الأم��ان��ة  مقر  �ل��ذي عقدته يف  �جتماعها  خ��الل  �الحت���ادي  �لوطني 
بدبي، برئا�شة �شعادة عدنان حمد �حلمادي رئي�س �للجنة، مناق�شة مو�شوع 
"�شيا�شة وز�رة �لربية و�لتعليم يف �شاأن �الإ�شر�ف على �ملد�ر�س، وفق حماوره 
�لتي مت �عتمادها، وذلك يف �إطار ممار�شة �ملجل�س الخت�شا�شاته �لت�شريعية 

و�لرقابية، وذلك بح�شور ممثلي �حلكومة.
مقرر  �لنقبي  �شعيد  �شذى  من:  كل  �شعادة  �للجنة  �أع�شاء  �الجتماع  ح�شر 
حميد  و�شر�ر  فلكناز،  حممد  و�شاره  �لطنيجي،  عبيد  �شيخه  ود.  �للجنة، 

بالهول، وعفر�ء بخيت �لعليلي، ونا�شر حممد �ليماحي.

�الجتماع  �إن��ه مت خ��الل  �للجنة  رئي�س  �حل��م��ادي  �شعادة عدنان حمد  وق��ال 
مناق�شة �ملو�شوع بح�شور ممثلي �جلهات �ملعنية وهم مدر�ء �لنطاق يف وز�رة 
�لربية و�لتعليم، وهيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية يف دبي، ود�ئرة �لتعليم 
و�ملعرفة يف �أبوظبي، وجمل�س �ل�شارقة للتعليم وجمعية �ملعلمني يف �ل�شارقة، 
معرباً عن �شكره لتلبية دعوة �للجنة ملناق�شة حماور �ملو�شوع، حيث مت تبادل 

�الآر�ء بكل �إيجابية ومناق�شتها لت�شب يف �مل�شلحة �لعليا للدولة.
�شاأن  يف  و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  �شيا�شة  م��و���ش��وع  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار 
ل��دى �ملجل�س م��ن �لف�شل  �ل��ت��ي  �مل��و���ش��وع��ات  �مل��د�ر���س م��ن  �الإ����ش���ر�ف على 
�لت�شريعي �ل�شاد�س ع�شر، ومت �إحالته �إىل �للجنة يف �جلل�شة �الأوىل من دور 
�النعقاد �لعادي �الأول للف�شل �لت�شريعي �ل�شابع ع�شر، حيث تت�شمن خطة 
عمل �للجنة عقد لقاء�ت مع �جلهات �ملعنية باملو�شوع، وذلك لالطالع عن 

و�الإجر�ء�ت  �ملد�ر�س  �الإ�شر�ف على  تو�جههم يف  �لتي  �لتحديات  قرب على 
�إنه جرى خالل �الجتماع تبادل  و�أو�شح �شعادته  �لتي تتخذها يف تذليلها. 
و�آليات  �لتي تتعلق باملد�ر�س يف �لدولة  �ملو�شوعات  �لعديد من  �الآر�ء حول 
�للجنة، م�شيفا  ت�شاوؤالت  �شفافية على  بكل  �لرد  �ال�شر�ف عليها، حيث مت 
�لقطاعني  �لتعليم يف  تناول مو�شوع تطوير جودة  �الجتماع  �أنه مت خالل 
�لتعليم  و��شر�تيجية  2021م،  �الإم��ار�ت  روؤي��ة  �لعام و�خلا�س مبا يحقق 
ودور  �لتدري�شية،  �لكو�در  ��شتقطاب  �شاأن  يف  �ل��وز�رة  ومعايري  2030م، 
تفعيل  �ل��وز�رة يف  ودور  بالدولة،  �ملد�ر�س  و�لرقابة على  �ملتابعة  �ل��وز�رة يف 

جمال�س �أولياء �أمور �لطلبة.
و�كد �شعادة عدنان حمد �حلمادي رئي�س �للجنة �أن �لتعليم يف �لدولة يحظى 
باهتمام كبري من �لقيادة �لر�شيدة �لتي حتر�س على تزويد �أبنائنا باملهار�ت 

و�ملعارف �لعلمية و�الأكادميية وت�شعهم يف مقدمة �هتماماتها لتكون �لدولة 
يف م�شاف �لدول �ملتقدمة، منوها �شعادته �إىل �أن �لدولة توؤمن بان �لتعليم 
ه��و �الأ���ش��ا���س يف ب��ن��اء �أج��ي��ال ق���ادرة على حتقيق روؤي���ة �الإم����ار�ت 2021م، 
و�لو�شول �ىل �أف�شل �ملر�تب �لعاملية، ومو��شلة م�شرية �لتنمية و�لريادة يف 
كافة �ملجاالت. و�أ�شار �شعادته �إىل �أن خطة عمل �للجنة يف مناق�شة مو�شوع 
"�شيا�شة وز�رة �لربية و�لتعليم يف �شاأن �الإ�شر�ف على �ملد�ر�س"، �شتت�شمن 
و�لفجرية،  ور�أ���س �خليمة  و�ل�شارقة  �أبوظبي  نقا�شية يف  �أي�شا عقد حلقات 
ح��ي��ث ���ش��ت��ح��ر���س �ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى دع����وة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ني و�مل��ه��ت��م��ني بالعملية 
�أمور و�لكادر �لتدري�شي و�جلمهور،  �لتعليمية، باالإ�شافة �إىل طلبة و�أولياء 
�ملد�ر�س  و�ل��رق��اب��ة على  �ملتابعة  �ل����وز�رة يف  ق��رب دور  ل��الط��الع ع��ن  وذل���ك 

بالدولة، ودورها يف تفعيل جمال�س �أولياء �أمور �لطلبة.
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اأخبـار الإمـارات
اإعادة تطبيق االمتحانات الت�سخي�سية

بدء ت�سجيل الطلبة املواطنني مب�سار النخبة للعام الدرا�سي املقبل
•• دبي - حم�صن را�صد:

�لثانية  �حللقة  طلبة  ت�شجيل  ب��دء  عن  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  ك�شفت 
للعام  �ملُ��ت��ق��دم  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات  �ل��ع��ل��وم  ب��رن��ام��ج  �لنخبة  �مل��و�ط��ن��ني مب�شار 
�ل��در����ش��ي �مل��ق��ب��ل، معلنة ب��دء �م��ت��ح��ان��ات �ل��ق��ب��ول و�مل��ق��اب��الت ب��ت��اري��خ 2 

فرب�ير �لقادم.
وحددت �لثامن من مار�س 2020 موعد�ً الإغالق تطبيق �لقبول، بينما 
�ملقبولني  و�لطالبات  للطلبة  �لقبول  �إخطار�ت  �إر�شال  �شيتم  باأنه  �أفادت 

بتاريخ 24 مار�س �ملقبل.
�أو �لطالبة  �أن يكون �لطالب  �ل��وز�رة للقبول مب�شار �لنخبة  و��شرطت 

من مو�طني دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، �أو من �أم �إمار�تية، موؤكدة 
على �أن تقدمي �شهادة خال�شة �لقيد �لز�مي.  

و�الإجنليزية  �لعربية  �للغة  يف  �إم�����ش��ات  �متحان  �جتياز  ��شرطت  كما 
% يف  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات و�ل��ع��ل��وم، �إ���ش��اف��ة �إىل �حل�����ش��ول على م��ع��دل 80 
وحتى  �لر�بع  من  �ل�شفوف  يف  �الجنليزية  و�للغة  و�لعلوم  �لريا�شيات 

�ل�شابع.
وخ�ش�شت وز�رة �لربية و�لتعليم ر�بطاً للت�شجيل يف حال رغبة �لطلبة 
يف ذلك، م�شددة على �شرورة مطابقة �ل�شروط �ملذكورة على �أي طالب 
�إد�ر�ت �ملد�ر�س بالتعميم على  �لت�شجيل.  ووجهت جميع  �أو طالبة قبل 
�لنخبة  �لت�شجيل مب�شار  �لطلبة و�لطالبات لعدم تفويت فر�شة  جميع 

على �لر�غبني منهم، خ�شو�شاً و�أن �الأمر مرهون مبو�عيد حمددة.
برنامج  هو  �ملُتقِدم  و�لريا�شيات  �لعلوم  برنامج  ب��اأن  �ل��وز�رة  و�أو�شحت 
ر �لتحديات و�لفر�س للطلبة، وهو برنامج معرف به عاملياً  �أكادميي ُيوفِّ

ز �الأكادميي يف �جلامعات. كمعيار للَتميُّ
و�أبانت �أن ذلك �لربنامج يوؤهل �لطلبة �الإمار�تيني للجامعات و�لدر��شات 
ُنخبة  ��شتقطاب  موؤكدة  �لتاأ�شي�شية،  �ل�شنة  ولي�س فقط الجتياز  �لعليا، 

من �ملعلمني �ملوهوبني من جميع �أنحاء �لعامل لتدري�س ذلك �مل�شار.
من  �أكادميياً  �ملتفوقني  للطلبة  م�شمم  �لنخبة  م�شار  منهج  �أن  وذك��رت 
�ل�شف �ل�شاد�س �ىل �ل�شف �لثاين ع�شر، �إذ يركز �ملنهج على �لريا�شيات 
مهار�ت  لتطوير  �لعلمية  و�لتجارب  �مل�شائل  من  بعدٍد  وُيدعم  و�لعلوم 

�لتحليل و�لتفكري �ملنطقي وحل �مل�شكالت بطرق عملية.
�إعادة  �ملد�ر�س  �ل��وز�رة يف تعميم وجهته الإد�ر�ت  �أك��دت  �أخ��رى  من جهة 
�ل�شفوف  لطلبة  �لعربية  �للغة  مل��ادة  �لت�شخي�شية  �المتحانات  تطبيق 

�لدر��شية من �الأول وحتى �لثالث.
من  �الأول  �الأ���ش��ب��وع  يف  �شتتم  �المتحانات  �إع���ادة  �أن  �ل����وز�رة  و�أو���ش��ح��ت 
�لف�شل �لدر��شي �لثاين، و�شيتم ر�شد �لدرجة يف نظام �ملنهل يف �خلانات 

�ملخ�ش�شة لالختبار يف �لف�شل �لدر��شي ذ�ته.
و�أ�شارت �إىل �أن مو�د �الختبار و�أدلة �لتقييم و�لتقدير متاحة للتنزيل يف 
�الأول  �لدر��شي  �لف�شل  �لت�شخي�شي يف  �أد�ة �الختبار  �ملنهل �شمن  نظام 

من �لعام �لدر��شي 2020/2019.
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الأمطار الغزيرة متلأ الأودية وحتا�سر امل�ساكن وتغلق ال�سوارع يف راأ�س اخليمة 
•• راأ�ص اخليمة – �صليمان املاحي 

�أكد  �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي �لقائد �لعام ل�شرطة ر�أ�س �خليمة 
- رئي�س فريق �إد�رة �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث �ملحلي باإمارة ر�أ�س �خليمة، 
�ملحلي  �لطو�رئ  �إد�رة  فريق  �أع�شاء  �خليمة، وجميع  ر�أ���س  �شرطة  جاهزية 
�جلمهور،  �إىل  �ل��الزم  �لدعم  توفري  نحو  و��شتعد�دهم  �ملخت�شة  و�جلهات 
بتوفري �ال�شتجابة �ل�شريعة و�لفّعالة لكافة حاالت �لطو�رئ نظر�ً لهطول 
 ) 999 �الأمطار �لغزيرة �لتي ت�شهدها �الإم��ارة ، باالت�شال على �الأرق��ام ) 
 ، ط��ارئ��ة  �لغري  و�حل���االت  لال�شتف�شار�ت   )  901  ( �أو  �ل��ط��ارئ��ة   للحاالت 
د�عياً جميع �شر�ئح �ملجتمع ب�شرورة �لتفاعل و�لتعاون مع �جلهاز �ل�شرطي 

باالإ�شافة  و�مل��روري��ة،  �الأمنية  �الإر���ش��اد�ت  و�ت��ب��اع  �ملخت�شة  �جلهات  وجميع 
و�لتو��شل  �الت�����ش��ال  ق��ن��و�ت  ع��رب  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  توجيهات  متابعة 
�لتو��شل �الجتماعية وجميع  �الإلكرونية على مو�قع  �ملعتمدة وح�شاباتها 
�مل�شادر �لر�شمية يف �لدولة. ونا�شد �للو�ء علي بن علو�ن �لنعيمي، �جلمهور 
�إىل مناطق �لوديان  �مل��وؤدي��ة  �ل��ط��رق  �مل��ن��ازل و�رت��ي��اد  ب�شرورة ع��دم م��غ��ادرة 
�لطرق  �إغ���الق بع�س  ب��اأن��ه مت  م��وك��د�ً  و�ملرتفعات،  �لقمم  و�أع���ايل  و�جل��ب��ال 
�ملوؤدية �إىل عدد من �لقمم �جلبلية يف �الإمارة، منعاً من تعر�س �جلمهور �إىل 
خطر �ل�شو�عق و�الن��زالق وتدحرج �ل�شخور نظر�ً لتغري �الأح��و�ل �جلوية 
باأن مر�كز  �أرو�ح �جلميع، م�شيفاً  ، وحفاظاً على �شالمة  وهطول �الأمطار 
�ل�شرطة يف �الإمارة على �أمت �ال�شتعد�د لتقدمي كافة خدماتها �إىل �جلمهور 

وعلى مد�ر �ل�شاعة، متمنياً �الأمن و�ل�شالمة للجميع.
ب��اأن ي�شعو� يف عني �العتبار  �أف��ر�د �جلمهور  �ل�شرطة  كما طالب قائد عام 
�خل��روج من  و�خلا�شة، وجتنب  �لعامة  و�ملمتلكات  �الآخرين  حياتهم وحياة 
�ملنازل �ثناء هطول �الأمطار �إال لل�شرورة �لق�شوى وعدم �ل�شماح لالأطفال 
�أهمية متابعة �لن�شرة �جلوية وتلقي معلومات  باللعب خارج �ملنازل، موؤكد�ً 
�لقيادة  وجتنب  �ملحلية،  �لر�شمية  �مل�����ش��ادر  م��ن  و�لطق�س  �جل��وي��ة  �حل��ال��ة 
باأن  م�شيفاً  �مل��ن��زل،  خ���ارج  �خل���روج  �ل�����ش��رورة  ��شتدعت  �إذ�  وت��ه��ور  بطي�س 
�ل�شاعة �الأوىل من هطول �الأمطار  ر�أ���س �خليمة قد �طلقت خالل  �شرطة 
جمموع )87( دورية مرورية �إ�شافية لتنظيم عملية �ل�شري وتقدمي �لدعم 
�لطرق، كما  و�ل�شالمة يف  �الأم��ن  ن�شر وتعزيز  �إىل �جلمهور بهدف  �ل��الزم 

تو�جد  وتكثيف  �ل�شو�طئ،  على  �لبحري  �الن��ق��اذ  ف��رق  ��شتعد�د  تكثيف  مت 
�شيار�ت �الإ�شعاف يف �ملناطق �لوعرة، ف�شاًل عن ن�شر فرق �لطو�رئ حل�شر 
كافة �الأ�شر�ر وتقدمي �لعون و�لدعم �لالزم ل�شمان �شالمة �أرو�ح �جلمهور 
�تخذت  �الأمطار  لغز�رة  ونتيجة  �ال�شتجابة.  ل�شرعة  معدل  �أعلى  وحتقيق 
�ل�شرطة و�جلهات �ملعنية �ج��ر�ء�ت متثلت ىيف �غالق كلي ل�شارع �ل�شهد�ء 
و�لطريق �ملوؤدي جلبل جي�س و�ملوؤدي �ىل ج�شر �خلر�ن بالقرب من حديقة 
�شقر بينما �الغالق �جلزئي طال �لطريق �ملوؤدي �ىل منطقة �لفلية �ل�شكنية 
وو�دي نقب يف �لفحلني . وحذرت �ل�شرطة �ملو�طنني و�ملقيمني من مناطق 
وفرق  و�مل���رور  �ل�شرطة  دوري���ات  جميع  جاهزية  م��وؤك��د  و�جلبلية  �الأودي����ة 

�ال�شعاف و�النقاذ ملو�جهة �حلاالت �لطارئة و�لبالغات ب�شورة فورية . 

طرق دبي ت�ستخدم جتريبيا الدرون يف تفتي�س اأنفاق مرتو دبي
•• دبي-وام:

حممد  م�����ط�����ر  م������ع������ايل  ك���������ش����ف 
ورئي�س  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  �ل���ط���اي���ر 
�لطرق  هيئة  يف  �ملديرين  جمل�س 
و�ملو��شالت بدبي عن عزم �لهيئة 
جتربة ��شتخد�م �لطائر�ت �مل�شرية 
�أعمال  يف  "�لدرون"  ط��ي��ار  دون 
دبي  م��رو  �أنفاق  وتفتي�س  فح�س 
و�الأخ�شر  �الأح��م��ر  �خل��ط��ني  على 
�لبالغ طولها قر�بة 14 كيلومر� 
للتاأكد من حالة �الأ�شول و�إمكانية 
و�شريعة  دقيقة  ب�شورة  تفتي�شها 
تقليل  يف  ت�شهم  �ملبادرة  �أن  موؤكد�ً 
�لوقت �مل�شتغرق يف عملية �لتفتي�س 
�لو�شول  و���ش��ه��ول��ة  �الأن���ف���اق  ع��ل��ى 

عن  ف��وري��ة  تقارير  ت��وف��ر  �لتقنية 
�ل�شيانة  و�أع��م��ال  �الأ���ش��ول  ح��ال��ة 
ون���وع���ي���ة �ل���ع���ي���وب �مل�����ش��ج��ل��ة وهو 
يف  �ل�شيانة  �إد�رة  بنظام  م��رب��وط 
رقمية  من�شة  ت��وف��ر  ك��م��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لتفتي�س مما  ورقية" الأعمال  "ال 
مثل  يف  �لب�شرية  �الأخ���ط���اء  يقلل 

هذه �الأعمال.
�لزيارة على  �لطاير خالل  و�طلع 
�لتطويرية  و�مل�����ش��اري��ع  �مل���ب���ادر�ت 
�ملوؤ�ش�شة لرفع كفاءة  �لتي تنفذها 
دب���ي مثل  م���رو  و���ش��ي��ان��ة  ت�شغيل 
لتقنية  �ل��ت��ج��ري��ب��ي  �ال����ش���ت���خ���د�م 
�ل��ن��ان��و يف حم��ط��ة ن���ور ب��ن��ك حيث 
�شاهمت يف خف�س تكلفة �لتنظيف 
 35% بن�شبة  للمحطة  �خلارجي 

�لعالية  و�لدقة  �ل�شعبة  لالأماكن 
يف حتديد حالة �الأنفاق.

جاء ذلك خالل زيارته ملر�آب مرو 
�ل�شيد  بح�شور  �لر��شدية  يف  دب��ي 
عبد �ملح�شن �إبر�هيم يون�س �ملدير 
�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لقطار�ت وعدد 

من مديري �الإد�ر�ت و�ملهند�شني.
وقال �لطاير �إن هذه �ملبادرة تاأتي 
مو�كبًة ال�شر�تيجية دبي 2021 
��شتخد�م  وت�شمل  �لذكية"  "دبي 
�لعملية  لهذه  خم�ش�شة  "درون" 
ك���ام���ري�ت لر�شد  ب���ع���دة  وم������زودة 
با�شتخد�م  ���ش��وري��ا  �الأن��ف��اق  ح��ال��ة 
كامري� عالية �لدقة ور�شد جدر�ن 
�الأ�شعة  تقنية  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ل��ن��ف��ق 
�أن  �إىل  م�������ش���ري�ً  �حل����م����ر�ء  حت����ت 

وتقليل دورية �لتنظيف و�ل�شيانة 
و�ج�����ه�����ات  ح����م����اي����ة  ج�����ان�����ب  �إىل 
و�أ����ش���ط���ح �مل���ح���ط���ات و�ل���ق���ط���ار�ت 
للخد�س  �الأ�شطح  وتعزيز مقاومة 
�لذ�تي  و�ل��ت��ن��ظ��ي��ف  و�الل���ت�������ش���اق 
�لعزل  خ����و������س  ت���ع���زي���ز  وك����ذل����ك 

�حلر�ري.
ل�����ش��رح ع��ن �لتطوير  ����ش��ت��م��ع  ك��م��ا 
وي�شمل  دب����ي  م����رو  يف  �ل���رق���م���ي 
����ش��ت��خ��د�م �ل�����ش��ا���ش��ات �ل��ذك��ي��ة يف 
عربات �ملرو �لتي توفر �الإر�شاد�ت 
للركاب  �مل����ت����غ����رية  و�مل����ع����ل����وم����ات 
وع��ر���س �الإع���الن���ات ب�����ش��ورة �آلية 
�الآلية  �ل��ت��ع��رف��ة  ب���و�ب���ات  وك���ذل���ك 
تكنولوجيا  با�شتخد�م  تتميز  �لتي 
معدل  حت�شني  يف  ت�شهم  متطورة 

وت��ط��وي��ر عو�مل  �ل���رك���اب  ت��دف��ق 
ت�شمل  ك���م���ا  و�ل�������ش���الم���ة  �الأم�������ن 
عمالقة  عر�س  �شا�شات  ��شتخد�م 
 80 بطول  �ملحطات  ر�شيف  على 

مر�ً.
و�طلع معاليه على مبادرة �ملخازن 
دبي  م��رو  م�شتودعات  يف  �لذكية 
حيث تعد هيئة �لطرق و�ملو��شالت 
نظام  ت��ط��ب��ق  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة  �أول 
�مل�شتودعات  يف  �ل��ذك��ي  �ل��ت��خ��زي��ن 
�لتابعة لها و�شاهم تطبيق �ملبادرة 
يف زيادة �لطاقة �ال�شتيعابية ملو�قع 
ورفع   700% بن�شبة  �لتخزين 
 50% بن�شبة  �لت�شغيلية  �لكفاءة 
ت�شنيع  �طلع على م�شتجد�ت  كما 
با�شتخد�م  دب��ي  م��رو  غ��ي��ار  قطع 

تقنية ثالثية �البعاد �لتي �شاهمت 
�ملنتج  وج���ودة  �ل��وق��ت  �خت�شار  يف 

�مل�شنع وخف�س �لتكلفة.
�لزيارة  خ��ت��ام  يف  �ل��ط��اي��ر  و�أ����ش���اد 

�لتطويرية  و�مل�����ش��اري��ع  ب��امل��ب��ادر�ت 
�لتي تنفذها موؤ�ش�شة �لقطار�ت.

�سرطة ال�سارقة ت�سرتد اأكرث من مليار واأربعة مليني درهم خلل ال�سنوات الأربع املا�سية

هطول اأمطار اخلر على اإمارة الفجرة 

•• ال�صارقة-وام:

�أظهرت �إح�شائية �شادرة عن وحدة �لبالغات �ملالية �لتابعة الإد�رة مر�كز 
من  �لوحدة  متكن  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �ل�شاملة  �ل�شرطة 
�ل�شلح  مبادرة  �شمن  درهم  �ألف  و127  و�أربعة ماليني  مليار  ��شرد�د 

خري منذ عام 2016 حتى نهاية �لعام �ملا�شي.
و�أفاد �لعميد دكتور خليفة كلندر مدير �إد�رة مر�كز �ل�شرطة �ل�شاملة �أن 
�إجمايل �ملبالغ �لتي مت ��شرد�دها عن طريق مبادرة �ل�شلح خري بوحدة 
�لبالغات �ملالية خالل عام 2019 بلغ 197.420.150 مليون درهم 

من �جمايل عدد �لبالغات 3555 بالغاً.
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أطلقتها  �لتي  خري  �ل�شلح  م��ب��ادرة  �أن  و�أو���ش��ح 
تن�شاأ  �لتي  �ملالية  �ملنازعات  بهدف حل  2011 جاءت  عام  �ل�شارقة منذ 

�لتي  ر�شيد  ب��دون  �ل�شيكات  ق�شايا  م��ن  و�حل��د  �الأط���ر�ف  ب��ني خمتلف 
�شهدت يف بع�س �لفر�ت �رتفاعاً ملحوظاً و�شجلت معدالت مرتفعة من 

�لق�شايا �أمام �ملحاكم.
و�أ�شاف : ياأتي ذلك يف �إطار �ل�شعي �إىل تعزيز ��شتقر�ر �ملجتمع ورعاية 
م�شالح �أفر�ده وموؤ�ش�شاته وحتقيق �أهد�ف �خلطة �ال�شر�تيجية لوز�رة 
�لد�خلية �لر�مية �إىل �ملحافظة على تعزيز ثقة �جلمهور بتقدمي خدمات 
متميزة وعالية �جلودة وحماية حقوق �أ�شحاب �لبالغات من �ملوؤ�ش�شات 
�إعد�د  و�مل�شارف و�الأف��ر�د و�شمان ��شرجاع �الأم��و�ل �ملتنازع عليها قبل 
حماية  جانب  �إىل  و�ملحاكم  �لعامة  �لنيابة  �إىل  و�إحالتها  �لق�شية  ملف 
كيان �ملجتمع و�مل�شكو يف حقه خا�شة يف حاالت �أرباب �الأ�شر و�أولياء �الأمور 
و�الأمهات ممن تتعر�س �أ�شرهم ملختلف �أنو�ع �ملعاناة �أو �لت�شدع يف حال 

تعر�شهم للعقوبات �لقانونية �ملرتبة على هذه �لق�شايا.

•• الفجرية -وام: 

�ملتو�شطة  تر�وحت بني  �أمطار �خلري  �م�س  �لفجرية  �إم��ارة  هطلت على 
و�لغزيرة �شاحبها برق ورعد. وتركزت �الأمطار �لغزيرة على مناطق د�خل 
مدينة �لفجرية و�لقرى �جلبلية �ملجاورة لها و�أدت �إىل جريان �لوديان 
�ل�شماء  ت��ز�ل  وال  و��شحة  ب�شورة  �حل��ر�رة  درج��ات  و�نخفا�س  و�ل�شعاب 

ملبدة بالغيوم. وتعاملت فرق �لعمل و�جلهات مع �حلالة �جلوية ب�شكل 
لت�شهيل  �ل�شرطة  دوري��ات  توفري  خ��الل  �ل�شاعة من  م��د�ر  وعلى  �شريع 
حركة �ملرور وتوفري �شهاريج ل�شحب مياة �المطار من �ل�شو�رع و�الحياء 

�ل�شكنية يف خمتلف مناطق �الإمارة و��شتقبال �ل�شكاوى و�ملالحظات.
�إىل  �لفجرية  و�ل��ك��و�رث يف  و�الأزم����ات  ل��ل��ط��و�رئ  �ملحلية  �للجنة  ودع��ت 

�البتعاد عن جماري �الأودية ل�شمان �شالمتهم.

�سرطة ال�سارقة تدعو ال�سائقني واأفراد اجلمهور اإىل توخي احليطة واحلذر خلل الأجواء املاطرة
•• ال�صارقة- وام:

�إىل  �ل�شائقني  �ل�شارقة  �شرطة  دع��ت 
و�لقيادة  و�حل������ذر  �حل��ي��ط��ة  ت���وخ���ي 
�ملتاأثرة  و�مل��و�ق��ع  �ل�����ش��و�رع  يف  بتمهل 
�لتي  �ل���غ���زي���رة  �الأم�����ط�����ار  ب���ه���ط���ول 
و�لتي  �الإم��ارة  مناطق  كافة  �شهدتها 
����ش��ت��م��رت ط�����و�ل �ل��ل��ي��ل��ة �مل��ا���ش��ي��ة - 
�جل��م��ع��ة ح��ت��ى ف��ج��ر �م�����س �ل�شبت - 
ويتوقع ��شتمر�رها حتى �ليوم �الأحد 

وفق تنبوؤ�ت �الأر�شاد �جلوية.
و�لكو�رث  �الأزم���ات  �د�رة  فريق  و�أك��د 
جاهزيته  �ل�����ش��ارق��ة  ب�شرطة  �مل��ح��ل��ي 
�لطو�رئ  ح���االت  ك��اف��ة  م��ع  للتعامل 
�إل��ي��ه على رقم  و�ل��ب��الغ��ات �لتي ت��رد 
و�لرقم   999 �ل��ط��ارئ��ة  �ل��ب��الغ��ات 
لال�شتف�شار�ت  �مل��خ�����ش�����س   901
و�لبالغات �لعادية حول �أي تطور�ت 
�أو حاالت ت�شتدعي �لتدخل ملعاجلتها، 
للتقيد  و�الأ�شر  �فر�د �جلمهور  د�عياً 

ت�شدر  �لتي  و�لتوجيهات  باالإر�شاد�ت 
و�جلهات  �ل�شرطة  �أجهزة  من  �إليهم 
�مل��ع��ن��ي��ة وع����دم �رت���ي���اد �مل���و�ق���ع �لتي 
حياتهم  على  خطر�  ت�شكل  �أن  ميكن 
و�ل�شعاب  �الأودي��ة  خا�شة  و�شالمتهم 
تتاأثر بجريان  �لتي  �جلبلية و�ملو�قع 
�لطرق  على  �ملياه  وجتمعات  �ل�شيول 
ت�شدر  �ل��ت��ي  �لتوجيهات  ج��ان��ب  �إىل 
و�لتو��شل  �لبحر  �إىل  �خل��روج  ب�شاأن 
�ل�������ش���ارق���ة ع���رب قنو�ت  ���ش��رط��ة  م���ع 
وح�شاباتها  �مل���ع���ت���م���دة  �الت���������ش����ال 
�الجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى 
..معربا عن متنياته للجميع باالأمن 
و�ل�شالمة و�لتمتع باالأجو�ء �ل�شتوية 
هذه  �ل���دول���ة  تعي�شها  �ل��ت��ي  �مل���اط���رة 

�الأيام.
من جانب �آخر نبهت �شرطة �ل�شارقة 
�ل�شائقني و�أفر�د �جلمهور �إىل وجود 
جت��م��ع��ات مل��ي��اه �الأم���ط���ار ع��ل��ى بع�س 
�ل��ط��رق �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ي مت �تخاذ 

بع�شها  ب���اإغ���الق  م��وؤق��ت��ة  �إج��������ر�ء�ت 
م�شار�ت  �إىل  �مل����رور  ح��رك��ة  وحت��وي��ل 
بديلة ومنها : - �شارع �ل�شيخ خليفة 
ب��ن ز�ي����د: �إغ����الق ج��زئ��ي م��ن ج�شر 
�إىل  باالجتاه  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 

تقاطع �ل�شيخ خليفة بن ز�يد.
�إغ���الق ج��زئ��ي من  - ���ش��ارع مليحة : 
�إىل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  ت��ق��اط��ع 

 1 ج�شر �لبديع كما مت �إغالق معرب 
و معرب 2 �إغالقاً كلياً .

- ����ش���ارع �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي�����د : 
�ل�شيخ حممد بن  ل�شارع  �غ��الق كلي 

ز�يد باال�شافة �ىل نفق �أم فنني.
�إغ����الق نفق  - ���ش��ارع �الإم������ار�ت : مت 
�إغالقاً  �لرحمانية  ون��ف��ق  �ل��رب����ش��ي 

كلياً.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام: 

�أج������از �مل��ج��ل�����س �ال���ش��ت�����ش��اري الإم�����ارة 
ل�شنة  ق�����ان�����ون  م���������ش����روع  �ل���������ش����ارق����ة 
2020م ب�شاأن �ملو�زنة �لعامة لدو�ئر 
�ل�شنة  ع��ن  �ل�شارقة  حكومة  وهيئات 
�لثالثة  جل�شته  يف  2020م  �مل��ال��ي��ة 
مبقره  �الأول  قبل  �أم�س  عقدها  �لتي 
�لعادي  �النعقاد  ل��دور  �أعماله  �شمن 
�لعا�شر  �لت�شريعي  �لف�شل  من  �الأول 
رئي�س  �ل�شويدي  ميحد  علي  برئا�شة 

�ملجل�س �ال�شت�شاري.
وناق�س �ملجل�س م�شروع قانون �ملو�زنة 
�ل�شنة  ع��ن  �ل�شارقة  حلكومة  �لعامة 
�ملالية 2020 م و�لتقرير �لو�رد من 
قبل جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�القت�شادية 
م�شروع  ب�����ش��اأن  باملجل�س  و�ل�شناعية 
�ل�شيخ  ب���ح�������ش���ور  وذل�������ك  �ل����ق����ان����ون 
حم��م��د ب���ن ���ش��ع��ود �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
�ل�شارقة  الإم����ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
ووليد  �ملركزية  �ملالية  �لد�ئرة  رئي�س 
�إب���ر�ه���ي���م �ل�����ش��اي��غ م��دي��ر ع���ام د�ئ���رة 
�ملالية ومعاونيهما من مدر�ء �الد�ر�ت 

و�خلرب�ء.
و�أ�شار علي ميحد �ل�شويدي �إىل ورود 
�لعامة  �الأم����ان����ة  م���ن  ك��ت��اب  �مل��ج��ل�����س 
�ل�شارقة  الإم���ارة  �لتنفيذي  للمجل�س 
�ملو�زنة  ب�شاأن  قانون  م�شروع  باإحالة 
�ل�شنة  عن  و�لهيئات  للدو�ئر  �لعامة 
�مل�شروع  يف  للنظر  2020م  �مل��ال��ي��ة 

متهيد� لرفعه ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 
ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة .

�لتحية  ك��ل��م��ت��ه  يف  �ل�����ش��وي��دي  ورف����ع 
ل�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة ول�شمو 
�ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
حاكم  ون���ائ���ب  ع��ه��د  ويل  �ل��ق��ا���ش��م��ي 

�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ارق��ة 
ودعمهما  �ل��ك��ب��ري  �ه��ت��م��ام��ه��م��ا  ع��ل��ى 
�حلكومية  و�لهيئات  �ل��دو�ئ��ر  لكافة 
و�ملتابعة  �الط����الع  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��م��ا 
�لروؤية  �إط��ار  يف  �لتقديرية  للمو�زنة 
�جلهاز  ب�������اأد�ء  ل���الرت���ق���اء  �ل���ر����ش���ي���دة 
بدوره  �لقيام  من  ومتكينه  �حلكومي 

وت���ق���دمي خدماته  �أك���م���ل وج����ه  ع��ل��ى 
بامل�شتوى �ملن�شود.

م��ن ج��ان��ب��ه �أ����ش���اد �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�ملجل�س  ب���ج���ه���ود  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ����ش���ع���ود 
�ال���ش��ت�����ش��اري وت���ع���اون���ه م���ع �ل���د�ئ���رة 
م�شروع  در�����ش���ة  يف  �مل���رك���زي���ة  �مل��ال��ي��ة 
ق��ان��ون �مل���و�زن���ة، م��ع��رب��ا ع��ن تقديره 
�ملتو��شل  و�ل���دع���م  �ل���ري���ادي  ل���ل���دور 
�لذي يقدمه �ملجل�س �ال�شت�شاري من 
�حلكومية  �جلهات  لكل  جلانه  خالل 
�إثر�ء  يف  �ملتو��شل  �جلهد  خ��الل  م��ن 

مبد�أ �ل�شورى.
م�شروع  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء  ون���اق�������س 
ممثلي  ردود  �إىل  و��شتعمو�  �مل��و�زن��ة 
د�ئرة �ملالية �ملركزية، ويف �خلتام �أجاز 
�ملجل�س م�شروع قانون �ملو�زنة �لعامة 
عن  �ل�شارقة  حكومة  وهيئات  لدو�ئر 

�ل�شنة �ملالية لعام 2020م.
م�شروع  مناق�شة  �جلل�شة  �شهدت  كما 
�لعامة  �الإد�رة  تنظيم  ب�����ش��اأن  ق��ان��ون 
�ل�شارقة  �إم�������ارة  يف  �مل�����دين  ل���ل���دف���اع 
�ل�شوؤون  جلنة  م��ن  �ل����و�رد  و�لتقرير 
و�لبلديات  و�الأوق��������اف  �الإ����ش���الم���ي���ة 

و����ش���وؤون �الأم�����ن و�مل���ر�ف���ق �ل��ع��ام��ة يف 
�ملجل�س بح�شور �لعقيد �شامي �لنقبي 
للدفاع  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  ع����ام  م���دي���ر 
�ل��دك��ت��ور من�شور  و�مل�����ش��ت�����ش��ار  �مل���دين 
حم��م��د ب��ن ن�����ش��ار م��دي��ر ع���ام �الإد�رة 
�لقانونية مبكتب �شمو حاكم �ل�شارقة 
و�ل��ع��ق��ي��د م��ع��ال ح��م��ي��د �مل��ع��ال مدير 
عبيد  �شعيد  و�مل��ق��دم  �لعمليات  �إد�رة 
�لدفاع  مر�كز  �إد�رة  مدير  �ل�شويدي 
�إبر�هيم  و�مل���ق���دم  ب��ال�����ش��ارق��ة  �مل����دين 

�حلماية  �إد�رة  م��دي��ر  علي  �آل  �شعيد 
تو�جد  ب��ج��ان��ب  و�ل�����ش��الم��ة  �مل��دن��ي��ة 
رئي�س �ملجل�س �لبلدي ملدينة �ل�شارقة 
وموظفيه  �ملجل�س  �أع�شاء  من  وع��دد 
وع����دد م���ن م��وظ��ف��ي ه��ي��ئ��ات ودو�ئ����ر 
�أع�شاء  وت���ب���ادل   . �ل�����ش��ارق��ة  ح��ك��وم��ة 
�لعامة  �الد�رة  مم��ث��ل��ي  م���ع  �مل��ج��ل�����س 
�الآر�ء يف خمتلف مو�د  �ملدين  للدفاع 
م�شروع �لقانون و�لتطرق �إىل خمتلف 
�الإد�رة  تتوالها  �لتي  و�ملهام  �الأع��م��ال 

بحكم دورها �حليوي يف �حلفاظ على 
�الأع�شاء  وق���دم  و�مل��م��ت��ل��ك��ات  �الأرو�ح 
�أر�آئهم فيما ورد يف م�شروع �لقانون من 
مو�د تنظم �شري �لعمل باالإد�رة �لعامة 
للدفاع �ملدين من حيث �الخت�شا�شات 

و�الأهد�ف و�ل�شالحيات .
وب��ع��د �ل��ن��ق��ا���س ����ش���ادق �مل��ج��ل�����س على 
�لعامة  �الإد�رة  تنظيم  قانون  م�شروع 
�ل�شارقة  �إم�������ارة  يف  �مل�����دين  ل���ل���دف���اع 
و�إدخ�������ال ع����دد م���ن �ل��ت��ع��دي��الت على 

•• اأبوظبي -وام:

ت���������ش����ارك �ل�������ش���ع���ب���ة �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�لوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  �الإم����ار�ت����ي����ة 
�الحتادي يف �أعمال �جلل�شة �لثانية 
للف�شل  �ل��ر�ب��ع  �الن��ع��ق��اد  دور  م��ن 
�شتعقد  �ل��ت��ي  �ل���ث���اين  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي 
مب��ق��ر ج��ام��ع��ة �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�ل��ق��اه��رة خ���الل �ل���ف���رة م���ن 13 
و�لتي  2020م،  ي��ن��اي��ر   15 �إىل 
�ملو�شوعات  م���ن  ع����دد�  ���ش��ت��ن��اق�����س 
�لعمل  وت��ف��ع��ي��ل  ب��ت��ع��زي��ز  �مل��ع��ن��ي��ة 
�ل��ع��رب��ي �مل�����ش��رك يف �ط���ار تفعيل 
بالتعاون  �لوطنية  �لربملانات  دور 
مع �حلكومات و�ملنظمات �ملختلفة، 
�ل���ق���ط���اع���ات ذ�ت  �ل���ع���دي���د م���ن  يف 
�لتنمية  مل�شرية  بالن�شبة  �الأول��وي��ة 
و�الجتماعية  و�لثقافية  �ل�شيا�شية 

و�القت�شادية يف �لدول �لعربية.
�لربملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  وف�����د  ي�����ش��م 
�الإمار�تية �أع�شاء �ملجل�س �لوطني 
�الحت��ادي �شعادة كل من : حممد 
�ل���ي���م���اح���ي ع�������ش���و جلنة  �أح�����م�����د 
و�ل�شيا�شية  �خل��ارج��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
عبد�هلل  وناعمة  �لقومي،  و�الأم��ن 
لرئي�س  �ل��ث��اين  �لنائب  �ل�شرهان 
�ل�شوؤون  جل��ن��ة  ع�����ش��وة  �مل��ج��ل�����س 
و�لثقافية  و�لربوية  �الجتماعية 
بو�شهاب  و�أحمد  و�ل�شباب،  و�مل��ر�أة 

�ل�شوؤون  جل��ن��ة  ع�����ش��و  �ل�����ش��وي��دي 
�القت�شادية و�ملالية، و�شذى �شعيد 
�ل�شوؤون  جل��ن��ة  ع�����ش��وة  �ل��ن��ق��ب��ي 
وحقوق  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لت�شريعية 

�الإن�شان.
�خلارجية  �ل�شوؤون  جلنة  وتناق�س 
�لقومي  و�الأم���������ن  و�ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
و�الأمنية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل���ت���ط���ور�ت 
و�ليمن  و���ش��وري��ا  ليبيا  م��ن  ك��ل  يف 
وم�شتجد�ت  ول���ب���ن���ان،  و�ل����ع����ر�ق 
�شوء  يف  �مل�����ش��رك  �ل��ع��رب��ي  �لعمل 
مقرر�ت �جلامعة �لعربية، وتقرير 
مب�شروع  �ملعنية  �لفرعية  �للجنة 

وثيقة �الأمن �ملائي �لعربي .
ك����م����ا ت���ن���اق�������س جل����ن����ة �ل���������ش����وؤون 
و�لثقافية  و�لربوية  �الجتماعي 
�لقانون  م�شروع  و�ل�شباب،  و�مل��ر�أة 
�ال�شر�شادي حلفظ �الآثار �لعربية، 
��شر�شادي عربي  قانون  وم�شروع 
م�شروع  �ج��ت��م��اع��ي،  �أم����ان  ل�شبكة 
�لعامل  يف  �لتعليم  تطوير  وثيقة 
مل�شروع  �الأول��ي��ة  و�مل�شودة  �لعربي، 
لتنظيم  عربي  ��شر�شادي  قانون 
�إن�شاء و�آلية عمل �ملنظمات �لعاملة 
يف �مل���ج���ال �خل�����ريي و�الإن�������ش���اين، 
ودر�����ش���ة ت�����ش��ور ع��ق��د ور���ش��ة عمل 
حول ق�شايا �لطالق و�لعنو�شة يف 

�لعامل �لعربي.
�إىل  تقرير  برفع  �للجنة  و�شتقوم 

�ملو�شوعات  متابعة  ح��ول  �لربملان 
�ل��ت��ي ي��ت��م �ل��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا يف �إط���ار 

ج���ام���ع���ة �ل�������دول �ل���ع���رب���ي���ة وذل����ك 
�لقمة  لعقد  �لرتيب  بخ�شو�س: 

و�إعد�د  �الأوىل  �لثقافية  �لعربية 
روؤية �للجنة حول مطالب �لربملان 

�إعد�د  وم�شتجد�ت  منها،  �لعربي 
ت�شور وخطة عمل لتنفيذ �الإعالن 

�لعربي  �ل���ع���م���ل  “دعم  �ل���ع���رب���ي 
للق�شاء على �الإرهاب« .

وتناق�س جلنة �ل�شوؤون �لت�شريعية 
و�ل���ق���ان���ون���ي���ة وح����ق����وق �الإن�������ش���ان 
م�����ش��روع دل��ي��ل �ل��ربمل��ان��ي��ني �لعرب 
ت�����ش��ري��ع وم��ر�ق��ب��ة تطبيق  ب�����ش��اأن 
حقوق �الإن�شان يف �لعامل �لعربية، 
�ال�شر�شادي  �ل��ق��ان��ون  وم�����ش��روع 
�ل���ع���رب���ي ب�������ش���اأن ع��ق��وب��ة �الإع������د�م 
و����ش���م���ان���ات ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف �ل����دول 
�لعربية، ف�شال عن متابعة حقوق 
�الإن�������ش���ان يف دول����ة ف��ل�����ش��ط��ني من 
ح��ي��ث �ل��ت��ق��ري��ر �ل����دور �مل��ق��دم من 
وفد دولة فل�شطني، ومذكرة حول 
ما مت ب�شاأن �لتقرير �ملخت�شر عن 
�نتهاكات �لقوة �لقائمة باالحتالل 
�ل�شعب  ح�����ق  يف  �الإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي خ����الل �ل���ف���رة من 
عام  �أك��ت��وب��ر  �شهر  �ىل  يناير  �شهر 

2019م.
ك����م����ا ت���ن���اق�������س جل����ن����ة �ل���������ش����وؤون 
�الق��ت�����ش��ادي��ة و�مل���ال���ي���ة ع�����دد� من 
�ملالية،  و�ل���������ش����وؤون  �مل���و����ش���وع���ات 
و���ش��ت��ط��ل��ع ع��ل��ى م���ذك���رة �الأم���ان���ة 
�لعامة حول متابعة تنفيذ تكليفات 
�للجنة يف �جتماعها �الأول من دور 
�النعقاد �لر�بع للف�شل �لت�شريعي 
�ل�����ث�����اين وم������ا �ن���ب���ث���ق ع���ن���ه���ا من 
ق��ر�ر�ت يف �جلل�شة �لعامة، ف�شال 

�لتالية:  �مل��ال��ي��ة  �مل��و���ش��وع��ات  ع��ن 
2018م  للعام  �خلتامي  �حل�شاب 
�لهيئة  ����ش��ت��ي��ف��اء م��الح��ظ��ات  ب��ع��د 
لالعتماد  �مل��ال��ي��ة  ل��ل��رق��اب��ة  �لعليا 
�لعامة،  �جل��ل�����ش��ة  ع���ل  و�ل���ع���ر����س 
مل�شاهماتها  �ل��دول  �شد�د  ومتابعة 
موقف  2019م،  ع��ام  م��و�زن��ة  يف 
�لدول  مل�شاهمات  �ملبكر  �لت�شديد 
2020م،  م���و�زن���ة  يف  �الأع�������ش���اء 
�ل�شادرة  �مل��ال��ي��ة  �ل���ق���ر�ر�ت  وم��ل��ف 
عن �لربملان �لعربي خالل �لفرة 

من 2012م2020-م،.
تقرير  ع����ل����ى  �ل���ل���ج���ن���ة  وت����ط����ل����ع 
�جتماعات �للجنة �لفرعية �ملعنية 
�لتالية:  �مل�������ش���روع���ات  ب���در�����ش���ة 
للنقل  ��شر�شادي  قانون  م�شروع 
روؤية  وم�شروع  �لعربي،  �لعامل  يف 
�لعربية  �ل�����ش��وق  لتفعيل  برملانية 
برملانية  روؤي��ة  وم�شروع  �مل�شركة، 
ب�شاأن �لربط �لكهربائي بني �لدول 
�ل���ع���رب���ي���ة، ف�����ش��ال ع����ن �الط�����الع 
�لبحوث  م��رك��ز  م��ق��رح��ات  ع��ل��ى 
�لربملاين  و�ل��ت��دري��ب  و�مل��ع��ل��وم��ات 
�لعربية  �مل��ن��ظ��م��ة  دور  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
حتقيق  ���ش��ب��ي��ل  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�الأق���ل من��اء يف  �ل���دول  �لتنمية يف 
����ش���وء �ل�������ردود �ل��������و�ردة م���ن تلك 
�لربملانية  �الأ�شئلة  حول  �ملنظمات 

�ملقدمة لها.

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اأعمال اجلل�سة الثالثة من دور النعقاد الرابع للربملان العربي بالقاهرة

ا�ست�ساري ال�سارقة يجيز م�سروع موازنة حكومة الإمارة 2020

•• اأبوظبي-الفجر: 

�البتكار  مركز  الب��ز،  كريبتو  مع  تعاونها  عن  للف�شاء  �الإم���ار�ت  وكالة  �أعلنت 
�لعاملي �لذي يتخذ من �أبوظبي مقر�ً له، الإطالق برنامج نيو �شبي�س لالبتكار 
على م�شتوى دولة �الإمار�ت، و�لذي يهدف �إىل  تعزيز منو �ل�شركات �لعاملة يف 
�لوكالة يف  ين�شجم مع جهود  �لف�شائية �خلا�شة. وذلك مبا  �لرحالت  قطاع 

ت�شريع وترية منو �ل�شركات �لتكنولوجية �لنا�شئة يف جمال علوم �لف�شاء. 
�ال�شتثمار  تعزيز  خطة  �إط���ار  �شمن  لالبتكار  �شبي�س  نيو  ب��رن��ام��ج  وي��ن��درج 
�القت�شاد  تنمية  يف  �لف�شائي  �لقطاع  دور  تعزيز  �إىل  ترمي  و�لتي  �لف�شائي 
و�مل�شاهمة  �لف�شاء،  جمال  يف  عالية  وطنية  وخ��ربة  ثقافة  وتر�شيخ  �لوطني، 
و�لتطبيقات  و�الب��ت��ك��ار  �مل��ع��رف��ة  على  ق��ائ��م  تناف�شي،  وط��ن��ي  �قت�شاد  ب��ن��اء  يف 
�أحد  لالبتكار  �شبي�س”  “نيو  برنامج  ميثل  حيث  �مل�شتقبلية.  �لتكنولوجية 
�أهم و�أبرز �ملبادر�ت �لتي �أطلقتها “خطة تعزيز �ال�شتثمار �لف�شائي”  و�لتي 

�عتمدتها وكالة �الإمار�ت للف�شاء يف �لربع �الأول من �لعام 2019. 
“كريبتو البز”  مع  �لتفاهم  بتوقيع  مذكرة  �ل�شدد  بهذ�  �لوكالة  قامت  كما 
�ملبادر�ت  خ��الل  م��ن  �ل��وع��ي  وتعزيز  ع  �ملتنوِّ �الإم��ار�ت��ي  �القت�شاد  دف��ع  بهدف 
و�لرب�مج �ملتخ�ش�شة �لتي تدعم ريادة �الأعمال يف جمال تكنولوجيا �لف�شاء، 

ولت�شريع عملية تنفيذ �خلطة �ال�شتثمارية ب�شكل فاعل ومبتكر.
�لتي وقع �الختيار عليها  �ل�شركات  �أبوظبي،  “كريبتو البز” يف  و�شت�شت�شيف 
ميكنهم  حيث  �أ���ش��ه��ر،  لثالثة  ميتد  �ل���ذي  �الأع��م��ال،  حا�شنة  ب��رن��ام��ج  �شمن 
�شيحظى  ذل��ك،  على  وع���الوة  �الأع��م��ال.  حا�شنة  م��ر�ف��ق  كافة  م��ن  �ال�شتفادة 

�مل�شاركون بفر�شة �لتعرف على �شبكة �مل�شتثمرين �ملحلني و�لعامليني �خلا�شة 
�لف�شاء  خ��رب�ء  �أف�شل  من  نخبة  يد  على  �شيتدربون  كما  البز”،  ب�”كريبتو 
�الأعمال  تاأ�شي�س  ميادين  يف  مهار�تهم  تطوير  فر�شة  مينحهم  ما  �لعامليني، 
�لطالب  �أم��ام  �لفر�شة  تتاح  كما  �مل��ج��االت.  من  وغريها  و�ملبيعات  و�لت�شويق 
ورو�د �الأعمال و�ل�شركات �لنا�شئة لتاأمني �لتمويل �لالزم لتجهيز ��شتثمار�تهم 

�لنا�شئة ملرحلة دخول �ل�شوق.
من  وف��ري��دة  مبتكرة  فكرة  تقدمي  �ملوؤهلني  �لطلبات  مقدمي  على  ويتوجب 
للتطوير.  وقابل  منتج مفيد  و��شحة، البتكار  فنية  نوعها مدعومة مبقاربة 

وعلى �لفرق �لر�غبة باال�شر�ك �أن حتظى مب�شارك �إمار�تي على �الأقل.
وبهذ� �ل�شدد، قال �شعادة �لدكتور �ملهند�س حممد نا�شر �الأحبابي، مدير عام 
وكالة �الإمار�ت للف�شاء: “ي�شرنا �لتعاون مع “كريبتو البز” للم�شاهمة يف �إلهام 
رو�د �الأعمال �ل�شباب يف �شبيل تقدمي �أفكارهم �الإبد�عية و�لنا�شئة و�مل�شاهمة يف 
منو قطاع �لف�شاء يف �لدولة، �إىل جانب تعزيز مفهوم �لتنوع �القت�شادي فيها. 
و�ل�شركات  �الأع��م��ال  ورو�د  �لطلبة  لالبتكار،  �شبي�س”  “نيو  برنامج  وي�شجع 
�لنا�شئة مل�شاركة �أفكارهم �الإبد�عية لتحويلها �إىل منتجات جتارية قّيمة، حيث 
قطاع  �شمن  �لف�شاء  تكنولوجيا  تطوير  جهود  دع��م  يف  �خلطوة  ه��ذه  ت�شهم 
�إمكانية  �إىل ت�شهيل  �الإم��ار�ت، و�لذي يهدف  �لف�شائية �خلا�شة يف  �لرحالت 

�لو�شول �إىل �لف�شاء من حيث �لتكلفة و�لفائدة �لتجارية.«
�لوطنية  �ال�شر�تيجية  مع  بان�شجامها  �مل��ب��ادرة  “تت�شم  �الأحبابي:  و�أ���ش��اف 
لقطاع �لف�شاء 2030 و�خلطة �لوطنية لتعزيز �ال�شتثمار �لف�شائي، و�لتي 
ترمي �إىل �لت�شجيع على �ال�شتثمار يف قطاع �لف�شاء �لنا�شئ يف دولة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة. وكجزء من �أهد�ف وكالة �الإمار�ت للف�شاء، نحر�س دوماً على 
تعزيز تطوير وتنفيذ كافة جماالت علوم وتكنولوجيا �لف�شاء يف �لدولة«.

“كريبتو  ل�شركة  �ملنتدب  �لع�شو  �لها�شمي،  �شالح  �لدكتور  ق��ال  جانبه،  من 
قدر�ت  وب��ن��اء  تعزيز  �إىل  لالبتكار  �شبي�س”  “نيو  ب��رن��ام��ج  “يهدف  البز”: 
�الإمار�ت  لوكالة  �شاكرون  ونحن  �لف�شاء.   وتكنولوجيا  علوم  يف  �ملو�طنني 
ون�شعى  �أهد�فنا.  حتقيق  �إىل  يدفعنا  �ل��ذي  �مل�شتمر  و�لدعم  �لتعاون  للف�شاء 
�الإب��د�ع و�حلما�س يف  روح  �إىل حتفيز  �ل�شباب  و�ل��رو�د  �ملبدعني  ت�شجيع  عرب 
خ مكانة �لدولة  �ل�شركات �لنا�شئة، البتكار حلول للتحديات �لعاملية �لتي تر�شِّ

على خريطة �البتكار �لعاملية، وُتعزز �ُشمعتها كمركز عاملي لريادة �الأعمال. 
و�لت�شريعات  �ل�شيا�شات  �إد�رة  مدير  �لر��شدي،  نا�شر  �ملهند�س  �أ�شاف  ب��دوره، 
�لف�شائية يف وكالة �الإمار�ت للف�شاء، ومدير �مل�شروع: “يعد �لربنامج �الأول 
من نوعه على م�شتوى �لدولة وب�شكل �إقليمي، حيث �أنه مت �لتخطيط له وفقاً 
�لربنامج  ي�شعى  حيث  �لعاملية،  �ملمار�شات  �أف�شل  على  وب��ن��اًء  �ملعايري  الأعلى 
كاجلهات  �ملختلفة،  �ملعنية  �جلهات  بني  �لفاعلني  و�ل�شر�كة  �لتعاون  لتحقيق 
من  �مل�شتفيدة  و�جل��ه��ات  �لف�شائي  و�ال�شتثمار  �لبحوث  وجهات  �الأك��ادمي��ي��ة 

تقنيات �لف�شاء وحا�شنات وم�شرعات �الأعمال يف �لدولة.«
و�أ�شاف �ملهند�س �لر��شدي: “يرمي �لربنامج �إىل �حت�شان وت�شريع منو �أربع 
�شركات نا�شئة لتلعب دور�ً رئي�شياً يف تر�شيخ ثقافة وطنية عالية يف جمال علوم 
“غد�ً  �لتنموية  �أبوظبي للم�شرعات  �لف�شاء. ويتما�شى �لربنامج مع برنامج 
21” و�لذي يهدف �إىل حتويل �إمارة �أبوظبي �إىل مركز عاملي لالبتكار. ويندرج 
�شمن �إطار “��شر�تيجية �لدولة للثورة �ل�شناعية �لر�بعة” �لتي تهدف �إىل 

تعزيز مكانة �لدولة كمركز عاملياً للتقنيات �حلديثة للثورة �ل�شناعية �لر�بعة. 
وبحلول فرب�ير 2020، ن�شعى �إىل �ختيار فرق من ذوي �ملهار�ت �لعالية �لتي 

تطرح �أفكار�ً مبتكرة لدفع روؤيتنا نحو بناء �قت�شاد تناف�شي ومتنوع. »
ح حتى �شهر فرب�ير 2020 �إىل  و�أردف �ملهند�س �لر��شدي: “ُيفتح باب �لر�ُشّ
رو�د �الأعمال و�أ�شاتذة وطالب �جلامعات و�ملهند�شني و�ملبتكرين، �لذين ميلكون 
�أفكار�ً مبتكرة �شمن ثالث جمموعات رئي�شية منها �البتكار يف علوم �لف�شاء، 
و�لتي ت�شمل تخزين �لطاقة، و�لربجميات و�لتطبيقات، و�لروبوتات و�الأنظمة 
ذ�تية �لت�شغيل، و�لنمذجة، وتكنولوجيا �ملعلومات و�ملعاجلة، و�الأدو�ت �لعلمية، 
�لب�شري يف  لتعزيز �حل�شور  �لربنامج  وي�شعى  �ال�شت�شعار.  و�أنظمة  و�ملر��شد 
و�أنظمة  �حلياة،  ودع��م  �ال�شتيطان،  �أنظمة  ي�شمل،  و�ل��ذي  �خلارجي،  �لف�شاء 
و�لعلوم  �حلياة  وعلوم  �لف�شاء،  يف  و�لهبوط  و�لدخول  �لب�شري،  �ال�شتك�شاف 
�لفيزيائية. ف�شاًل عن �ال�شتك�شاف و�الت�شاالت يف �لف�شاء، و�لتي ت�شم �أنظمة 
�الأر�شية  �الأنظمة  ومعاجلة  �الأر���ش��ي��ة،  �ملحطات  و�أنظمة  �حل��ر�ري��ة،  �الإد�رة 

و�أنظمة �الإطالق.«
�جلامعات  يف  ترويجية  ج��ول��ة  تنظيم  “�شيتم  �ل��ر����ش��دي:  �ملهند�س  و�أ���ش��اف 
�أمام  �ملت�شابقني  �أف��ك��ار  لَعر�س  م�شابقة  �إط���الق  قبل  �ل��دول��ة،  م�شتوى  على 
بعدها،  �لف�شاء.  تكنولوجيا  قطاع  يف  �لعامليني  �خل��رب�ء  من  مرموقة  جلنة 
“كريبتو البز”  يف  �مل�شاريع  برنامج ح�شانة  �لنهائيون يف  �ملت�شابقون  ي�شارك 
وُمبتكرة  جُمدية  وخدمات  منتجات  �إىل  �أفكارهم  لتحويل  �أ�شهر  ثالثة  مل��دة 
وتطوير مهار�تهم يف �إن�شاء �مل�شاريع، و�لت�شويق، و�ملبيعات، و��شر�تيجيات منو 

�الأعمال.«

•• راأ�ص اخليمة - وام:

تعاون  �تفاقية  �خليمة  ر�أ����س  يف  �الأمريكّية  �جلامعة  وقعت 
مع جامعة كو�شتال كاروالينا يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكّية 
و�لتوعية  و�لتعليم  �الأبحاث  وتعزيز  �لتعاون  لتحفيز  وذلك 
بغر�س تعزيز �لتنمية وتو�شيع �لتجارب �لعاملّية ون�شر �ملعرفة 
و�لهيئة  و�مل��وظ��ف��ني  �ل��ط��الب  ب��ني  �لثقافات  متعدد  و�لفهم 

�لتدري�شية.
من  ك��ل  �أع����و�م  خم�شة  ل��ف��رة  ت�شتمر  �ل��ت��ي  �التفاقية  ووق���ع 
�لربوفي�شور ح�شن حمد�ن �لعلكيم رئي�س �جلامعة �الأمريكّية 

�شينزو رئي�س  �إي��ه. دي  ر�أ���س �خليمة و�لربوفي�شور ديفيد  يف 
جامعة كو�شتال كاروالينا.

وتبادل  �لن�شاطات  ت�شمل  �أن  ميكن  �التفاقية  هذه  ومبوجب 
�أو ع���ام و�ح���د وبر�مج  ل��ف��رة ف�شل  �ل��ط��الب ط��وي��ل �الأم����د 
�لدر��شة ق�شرية �الأم��د يف �خل��ارج لكل من �لطالب و�لهيئة 
�لتدري�شية  �لهيئة  �أع�����ش��اء  وت��ب��ادل  و�مل��وظ��ف��ني  �لتدري�شّية 
لتوليد �ملعرفة وم�شاركتها وتعزيز �الأبحاث وتعميق �لتعاون 

بني �ملوؤ�ّش�شات.
يف  �الأم��ري��ك��ّي��ة  �جل��ام��ع��ة  ي�شر  �لعلكيم  �ل��ربوف��ي�����ش��ور  وق���ال 
�لفو�ئد  بالكثري من  �شتعود  �التفاقية  �ن هذه  ر�أ���س �خليمة 

لهم ذلك  و�شيتيح  �لتدري�شية  �مللمو�شة على طالبنا وهيئتنا 
�أ���ش��خ��ا���س من  ت��ع��زي��ز تعليمهم و�الخ���ت���الط و�ل��در����ش��ة م��ع 
خلفيات خمتلفة و�كت�شاب مهار�ت ومعارف �شت�شاعدهم كثري�ً 

يف �مل�شتقبل.
�ل��ن�����ش��اط��ات �لعلمية  �ل��ت��ع��اون يف  �أي�����ش��ا  وت�����ش��م��ل �الت��ف��اق��ي��ة 
�الأكادميية  و�ل�����ش��م��ع��ة  �ل��ت��ح�����ش��ني  ت��دع��م  �ل��ت��ي  و�الإب���د�ع���ي���ة 
“كو�شتال  وج��ام��ع��ة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  يف  �الأم��ري��ك��ي��ة  للجامعة 
كاروالينا” من خالل مبادر�ت مثل �إجر�ء �الأبحاث �مل�شركة 
وور�س �لعمل و�ملنتديات و�ملوؤمتر�ت ومنح �الأبحاث و�لنقا�شات 

�لتعاونية بو��شطة �لتكنولوجيا.

اأمريكية راأ�س اخليمة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة كو�ستال كارولينا

بالتعاون مع كريبتو البز

وكالة الإمارات للف�ساء تطلق برنامج نيو �سبي�س للبتكار على م�ستوى الدولة
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر  

�الأ�شالة  ع�شاق  م��ن  �ل���الآالف  ودع 
فعاليات  و�ل�����������ر�ث  و�ل�����ت�����اري�����خ 
 2020 �ل������دويل  ل���ي���و�  م���ه���رج���ان 
�لذي �ختتمت فعالياته م�شاء �أم�س 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  رع���اي���ة  حت���ت  �الأول 
ح��م��د�ن ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ممثل 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة  �شملت 
�لر�ثية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
تربز  �لتي  �لتاريخية  و�ملعرو�شات 
م��رح��ل��ة ه��ام��ة م��ن ت��اري��خ منطقة 
16 يوم  �ل��ظ��ف��رة  . وع��ل��ى م���دى 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  ق���دم���ت  م��ت��ت��ال��ي��ة 
متنوعة  ب��اق��ة  للمهرجان  �ملنظمة 
وخمتلفة من �لفعاليات و�الأن�شطة 
�ملتعددة �لتي تالم�س �هتمام ع�شاق 
تو�فدو�  �لذين  و�لتاريخ  �الأ�شالة 
باأعد�د كبرية على موقع تل مرعب 
�م��ام �ح��د �ك��رب �لتالل �لرملية يف 
�ل��ع��امل يف ���ش��ح��ر�ء �ل��رب��ع �خلايل 
وملتقيات  �ملخيمات  �نت�شرت  حيث 
�ل�شباب �خلليجي يف �جو�ء ممتعة 

و�شاحرة و�شط �لطبيعة .
رئي�شة  �ل�����ش��ام�����ش��ي  وت��ق��ول ح��م��دة 
 “ للمهرجان  �الع��الم��ي��ة  �للجنة 
ليو�  مهرجان  �ن  فيه  �شك  ال  مم��ا 
2020 حقق قفزة نوعية  �لدويل 
كبرية وجناح فاق �لو�شف و�لتوقع 
و�أ�شبح بالفعل عالمة مميزة لدى 
و�لباحثني  و�مل��ت��ع��ة  �الث����ارة  ع�شاق 
�ل�����ش��ع��ادة و�مل��غ��ام��رة و�ملهتمني  ع��ن 
ب��ال��ت��اري��خ و�ل�������ر�ث م���ن خمتلف 
�خلليجي  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
�لنجاح ما كان ليتحقق لوال  وهذ� 
ل�شاحب  �ل�����ش��دي��دة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
رئي�س �لدولة -حفظه �هلل ورعاه- 
ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �ل نهيان ويل عهد �بوظبي 
للقو�ت  �الع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ون����ائ����ب 
�مل�شلحة وكذلك �لرعاية و�الإ�شر�ف 
�����ش����و�ء قبل  �ل����د�ئ����م����ة  و�مل���ت���اب���ع���ة 
من  �لفعاليات  خ��الل  �و  �ملهرجان 
ز�يد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  قبل 
�ل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�ل���ظ���ف���رة  ح��ي��ث ظ���ل ���ش��م��وه على 
تو��شل د�ئم ملعرفة كافة �لتفا�شيل 
كافة  بتوفري  �لتوجيهات  و�إع��ط��اء 
�لالزمة  و�لتجهيز�ت  �المكانيات 
�جو�ء  و�إ�شفاء  �لفعاليات  الإجن��اح 

و�مل�شاركني  �ملهرجان  ل��زو�ر  ممتعة 
من د�خل �لدولة وخارجها

 
فعاليات ترفيهية وتراثية

 و�أو����ش���ح ع��ام��ر ب��ن ن����وه  �ملنهايل 
�ملهرجان  �أن  �الإع��الم��ي   �مل�شت�شار 
��شافة  م��رة  �شهد الأول  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
�خلدمات  كاملة  ترفيهية  منطقة 
ت����ل مرعب  م���وق���ع  و�مل������ر�ف������ق  يف 
ب����ع����ي����د� ع�����ن م����وق����ع �ل�������ش���ب���اق���ات 
باخل�شو�شية  وتتميز  و�لفعاليات 
وذكريات  و�لتاريخ  �ل��ر�ث  لع�شاق 
ليو�  ���ش��وق  �شمت  �جلميل  �ملا�شي 
�ل��ر�ث��ي وم��ا ي�شمه م��ن حمالت 
حالة  �شكلت  ت��ر�ث��ي��ة  وم��ع��رو���ش��ات 
ف���ري���دة م���ن �الب�������د�ع و�ل��ت��م��ي��ز يف 
�����ش���ت���ع���ر�����س  م�����ف�����رد�ت �مل�������وروث 
�الإمار�تي، عرب �مل�شغوالت �ليدوية 
�ل���ت���ي تبهر  �ل���ر�ث���ي���ة  و�الأع����م����ال 
�ل������زو�ر و�جل���م���ه���ور �ل��ك��ب��ري �لذي 

يحر�س على زيارة �أرجائه .
و�أوج�������������دت ن�������وع م�����ن �الرت�����ب�����اط 
�مل��ا���ش��ي و�حلا�شر  ب��ني  �ل��وج��د�ين 
�لكبرية  و�ملكانة  و�لبيئة  و�الإن�شان 
حياة  يف  �ل�����ش��ح��ر�ء   متثلها  �ل��ت��ي 
تطاأ  �ن  ف���م���ا  و�أج������د�دن������ا  �آب�����اءن�����ا 
�لر�ثية  ليو�  قرية  �ر�س  قدميك 
�ملا�شي  ر�ئ���ح���ة  م��ن��ه  ت���ف���وح  �ل�����ذي 
ح���ت���ى ت�����ش��ت�����ش��ع��ر ع���ب���ق �ل���ت���اري���خ 
وح�����ش��ارة �ل���ب���دوي  ح��ي��ث  تعك�س 
�ل��ق��ري��ة  و�ج���ه���ة   �ل����ر�ث �ملحلي 
�ملحلية  �ل��ي��دوي��ة  ب��احل��رف  �ل��غ��ن��ي 
قدميا   �ل��ب��دوي��ة  باحلياة  �ملرتبطة 

بح�شور  �ملهتمني  �ل�شائحني  �أم��ام 
�شيجدون  و�ل�����ذي�����ن  �مل����ه����رج����ان، 
�لغناء  ل��ل��و�ح��ة  �أم��ام��ه��م من���وذج���اً 
�لتي تعك�س �حلياة �لبدوية قدميا 
ل���ي���و� حيث  م��ن��ط��ق��ة  وخ���ا����ش���ة يف 

�لبدو�ة و�لتاريخ و�حل�شارة .

مك�سات ليوا 
و�لتي  مك�شات  جناح  يوجد  كذلك 
فعاليات  ���ش��م��ن  م����رة  الأول  �أق���ي���م 
�مل����ه����رج����ان و����ش���م جم���م���وع���ة من 
�ل�������ش���ب���اب �خل���ل���ي���ج���ي  ح���ي���ث ظل  
�لوجهة  ليو�”  “مك�شات  خم��ي��م 
�ل�شياحية  ل����ل����وف����ود  �مل���ف�������ش���ل���ة 
و�جلمهور و�الأ�شر، ملتابعة فعالياته 
و�ل���ت���ق���اط �ل�������ش���ور �ل���ت���ذك���اري���ة يف 
ثقافة  و�كت�شاب  �ملختلفة،  �أرك��ان��ه 
ومعرفة جديدة عن ثقافة �لر�ث 

يف �الإمار�ت .
و�����ش���ت���ط���اع خم��ي��م م��ك�����ش��ات  ليو�  
�شمن  �الوىل  ل��ل��م��رة  ي��ق��ام  �ل����ذى 
فعاليات مهرجان ليو� �لدوىل ، �أن 
يحقق جناحات نوعية طو�ل فرة 
مهرجان ليو� �لدوىل و�شهد �إقبااًل 
و�لنا�شئة  �ل�����ش��ب��اب  م��ن  م��ل��ح��وظ��اً 
و�ل������زو�ر و�ل�����ش��ي��وف خ��ا���ش��ة و�أن���ه 
جمتمعياً  ودور�ً  ر����ش���ال���ة  ي��ح��م��ل 
�ل�شعبي، ودعم  �ملوروث  يربز قيمة 
بعر�س  �ملنتجة،  �الإم��ار�ت��ي��ة  �الأ�شر 

منتجاتها �لر�ثية �ملتنوعة .

بيوت ال�سعر و�سب النار 
�ل�شعر  وب��ي��وت  �مل��خ��ي��م��ات  و���ش��ك��ل��ت 

فنية  ل���وح���ة  �مل���ه���رج���ان  م���وق���ع  يف 
ر�ئعة جتذب �نظار كل من ي�شاهد 
مهرجان  يف   م���رع���ب  ت����ل  م���وق���ع 
�مل�شاء  يف   2020 �ل������دويل  ل���ي���و� 
وتتالأالأ   �ملخيمات  حيث تر��ش�س 
يبهر  ب��دي��ع  تني�شق  يف  �أ����ش���و�وؤه���ا 
�ل������زو�ر و�جل���م���ه���ور ح��ي��ث يجتمع 
مكان  يف  و�ل���ر�ث  �ال�شالة  ع�شاق 
�ملا�شي  ذكريات  ي�شرجعون  و�حد 
�جلميل و�لتاريخ �لعريق يف موقع 
ت��ل م��رع��ب و���ش��ط ���ش��ح��ر�ء �لربع 

�خلايل �أمام �شب �لنار .
و�ملرتفعات  �لتالل   فمن بني هذه 
و�شطها  يف  ����ش���ي���دت  �ل����رم����ل����ي����ة، 
�لتاريخ  �أع�����ادت  ك��ب��رية،  خم��ي��م��ات 
�لر�ث  وه���ج  م��ن  م��ا يحمله  ب��ك��ل 
متنوعة   خميمات  �ملا�شي،  وعر�قة 
ت��ع��ك�����س ح���ي���اة �الآب��������اء و�الأج��������د�د 
قدميا، عندما كانت �خليمة وبيت 
�ل��ع��ري�����س ه��م��ا �ل�����ش��ك��ن و�مل�������اأوى، 
و�لتنقل.  �ل�شفر  و�شيلة  و�جل��م��ل 
وعلى مدى �كرث من �شهر �شهدت 
و�ملخيمات  �ل��رم��ل��ي��ة  �ل��ت��الل  ه���ذه 
منطقة  يف  �ل�شحر�وية  �ل�شياحية 
�إقبااًل متز�يد�ً  لي�س   ، تل مرعب  
م���ن ق��ب��ل �مل�����ش��ارك��ني و�ل������زو�ر من 
�لتعاون  جم���ل�������س  دول  خم���ت���ل���ف 
�خل��ل��ي��ج��ي ف��ح�����ش��ب ب���ل �ي�����ش��ا من  
و�أ�شر�ً  �أف�������ر�د�ً  �الأج���ان���ب  �ل�����ش��ي��اح 
قبل  �لتو�جد  على  حر�شو�  �لذين 
�ن��ط��الق ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ليو� 
�ي�شا  2020 وم�شتمرين  �لدويل 
حتى بعد �ملهرجان لال�شتمتاع مبا 

ي�شمه �ملوقع من خدمات ومر�فق 
�لكبري  �الهتمام  بجانب  متكاملة  
ب��ه��ذه �الج������و�ء �ل�����ش��ح��ر�وي��ة من 
قبل �ل��وف��ود �ل��ز�ئ��رة، �ل��ت��ي تعترب 
�ملز�ر�ت  �أهم  و�ح��دة من  �ل�شحر�ء 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة، �ل���ت���ي ت�����ش��ت��ق��ط��ب كل 
�أع�����د�د�ً م��ت��ز�ي��دة م��ن �ل�شياح  ع���ام 

�الأجانب من خمتلف �جلن�شيات
 

الريا�سة 
الأ�شحاب  ن��ي�����ش��ان  ف��ئ��ة  ����ش���ي���ار�ت 

�ملر�كز �الأوىل 
 2020 �ل������دويل  ل���ي���و�  م���ه���رج���ان 
ر�ئع  بتتويج  �خل��ت��ام  ملحطة  ي�شل 
ت���ل مرعب  ب��ط��ول��ة  ل��ل��ف��ائ��زي��ن يف 

لل�شيار�ت 
�الأول  �أم�����س  م�شاء  �ل�شتار  �أ���ش��دل 
على فعاليات مهرجان ليو� �لدويل 
�ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت   ،2020
نهيان ممثل  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة، و��شتمر 
�ملهرجان �لذي ��شتمل على �لعديد 
من �الأن�شطة �لرفيهية و�لبطوالت 
�ل�شيار�ت  مناف�شات  من  �لريا�شية 
و�لريا�شات �لر�ثية ملدة 16 يوماً 
و�الإث���ارة  �لتحديات  �أق���وى  �شهدت 
كان  حيث  �ل�شحر�ء،  مغامر�ت  يف 
مرعب  ت��ل  �شعود  ببطولة  �خل��ت��ام 

لل�شيار�ت.
علي  �شعادة حممد  �لفائزين  وتوج 
�لعليا  �للجنة  رئ��ي�����س  �مل��ن�����ش��وري، 
�مل��ن��ظ��م��ة مل���ه���رج���ان ل���ي���و� �ل����دويل 
خمي�س  ح��م��د  و���ش��ع��ادة   ،2020

�لتنفيذي  �مل����دي����ر  �مل����ن���������ش����وري، 
مل�شت�شفيات �لظفرة، و�شعادة حممد 
ر��شد �ملزروعي رئي�س جمل�س �إد�رة 
و�ملهند�س  �ل��ري��ا���ش��ي،  ل��ي��و�  ن����ادي 
مطر ���ش��امل �مل��ن�����ش��وري م��دي��ر عام 
وح�شل  �ل���ري���ا����ش���ي،  ل���ي���و�  ن������ادي 
على  �الأوىل  �ملر�كز  على  �لفائزين 
���ش��ي��ارة ف��ئ��ة ن��ي�����ش��ان، و���ش��ه��د حفل 
�خل��ت��ام �أي�����ش��ا تتويج �ل��ف��ائ��زي��ن يف 
�ال�شتعر��س  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات، 
�حلر، وبطولة �لدر�جات و�لبقيات 
�لرمايل  �ال���ش��ت��ع��ر����س  وب��ط��ول��ة 

بفئاتها �ملختلفة.
 

حم���م���د ع���ل���ي امل���ن�������س���وري : 
االآن  ب�����داأت  اال����س���ت���ع���دادات 

للن�سخة القادمة
 �أكد �شعادة  حممد علي �ملن�شوري 
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
�أن   2020 �ل���دويل  ليو�  ملهرجان 
�ملهرجان  م���ن  �حل��ال��ي��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
ومتميزة   ��شتثنائية  ن�شخة  تعترب 
����ش���ه���دت  م�������ش���ارك���ات دولية  ح��ي��ث 
�لعامل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  ك���ب���رية 
�لقوي  �ملناف�شة  م�شتوى  ب��ج��ان��ب 
وهو  �مل�شابقات  خ��الل  ظهر  �ل���ذي 
�ملهرجان يف جذب  ما يعك�س جناح 
و�رتفاع  �إل���ي���ه  �مل��ت�����ش��اب��ق��ني  �أ���ش��ه��ر 
يوؤكد  م��ا  وه��و  �مل�����ش��ارك��ات  م�شتوى 
كبري�ً  ح��ق��ق جن��اح��اً  �مل��ه��رج��ان  �أن 
لي�س على �مل�شتوى �ملحلي فح�شب، 
بل على �مل�شتوى �لعاملي �أي�شاً، كما 
�أنه جنح يف �أن يحفر لنف�شه مكانة 

�ل�شياحية  �خل��ري��ط��ة  ع��ل��ى  ك��ب��رية 
�ل���ع���امل���ي���ة، وه�����ذ� �ل���ن���ج���اح م���ا كان 
ليتحقق لوال  �لتوجيهات �ل�شديدة 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لدولة،  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ملحدود  غري  و�ل��دع��م  �هلل،  حفظه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �لذي يوليه �شاحب 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�مل�شلحة، وبرعاية ومتابعة  للقو�ت 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
�حل���اك���م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل 
�لظفرة �لذي وجه بت�شخري  كافة 
�لالزمة  و�لتجهيز�ت  �الإمكانيات 
�جو�ء  و�إ�شفاء  �لفعاليات  الإجن��اح 
و�مل�شاركني  �ملهرجان  ل��زو�ر  ممتعة 
م��ن د�خ���ل �ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا و�ن 
به  ي�شتمتع  ملتقى  �ملهرجان  يكون 

�جلميع .
�لباهر  �لنجاح  �ن  �شعادته  و�أ�شاف 
  2020 ن�����ش��خ��ة  �ل�����ذي حت��ق��ق يف 
�للجنة  م�شوؤولية  م��ن  �شي�شاعف 
�ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة ل��ب��ذل م��زي��د من 
ليظل  �لقادمة  �ل���دور�ت  يف  �جلهد 
يف ه���ذ� �مل��ن��ح��ن��ى �ل��ت�����ش��اع��دي من 
�ملتميز  و�مل�����ش��ت��وى  �ل���ق���وي  �الأد�ء 
�ل����ذي ي��ح��ر���س �جل��م��ي��ع ف��ي��ه على 
تلبية �حتياجات �مل�شاركني وتطوير 
�ملهرجان، لي�شفي مزيد�ً من �ملتعة 
و�الإثارة جلميع �مل�شاركني و�لزو�ر.

و��شار رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة 
بد�أ  �لقادمة  للدورة  �ال�شتعد�د  �ن 
من �الآن وذلك من خالل ��شتطالع 

و�ال�شتماع  و�ل���زو�ر  �مل�شاركني  �آر�ء 
بهدف  و�آر�ءه����م   مقرحاتهم  �إىل 
�ال�شتفادة منها يف تطوير �ملهرجان 
�لقادم، حيث تقوم �للجنة بتجميع 
ه��ذه �مل��ق��رح��ات ودر����ش��ت��ه��ا در��شة 
�ملتميزة  �ملقرحات  وو�شع  متاأنية، 
خالل  م��ن  �لتنفيذ  م��و���ش��ع  منها 
لال�شتفادة  �ملنظمة  �الآل��ي��ات  و�شع 

منها يف �مل�شاركات �مل�شتقبلية.
ليو�  م��ه��رج��ان  �ن  ���ش��ع��ادت��ه  وب���ني 
�أ���ش��ب��ح م��ن �كرث   2020 �ل���دويل 
على  �خلليجية  �ل�شبابية  �مللتقيات 
م�����ش��ت��وى �ل�����ش��رق �الو����ش���ط نظر� 
�ل�شباب  م���ن  �مل���ت���ز�ي���دة  ل����الأع����د�د 
�خلليجي �ىل موقع تل مرعب بعد 
�أن  ��شبح عالمة فارقة يف روزنامة 
بف�شل  و�مل��غ��ام��رة  �ل��ت��ح��دي  ع�شاق 
وم�شابقات  فعاليات  يف  ي�شمه  م��ا 
���ش��ائ��ق��ة وم���ت���م���ي���زة  ي�����ش��ت��م��ت��ع بها 
�جلمهور �لكبري من ع�شاق �الإثارة 

و�لتحدي من خمتلف دول �لعامل
 

باالتفاق وموافقة املت�سابقني
تاأجيل  ت���ق���رر  �مل���ن���ظ���م���ة  �ل���ل���ج���ن���ة 
لل�شيار�ت حلني  3 فئات  مناف�شات 
�لعليا  �للجنة  ق���ررت  �آخ���ر   �إ���ش��ع��ار 
�مل��ن��ظ��م��ة مل���ه���رج���ان ل���ي���و� �ل����دويل 
باقي  م��ن��اف�����ش��ات  ت��اأج��ي��ل   2020
�آخر  �إ�شعار  حل��ني  �ل�شيار�ت  فئات 
ب�شبب �شوء حالة �لطق�س وت�شاقط 
ب���غ���ز�رة وه����و م���ا ي�شكل  �الأم����ط����ار 

خطورة على حياة �ملت�شابقني .
�ملزروعي  ر�����ش���د  حم��م��د  و�أو�����ش����ح 
ليو�  ن�����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لريا�شي �ن قر�ر تاأجيل مناف�شات  
م�شابقة  م�����ن   �ل���ث���ان���ي���ة  �جل����ول����ة 
�ل�شيار�ت يف 3 فئات جاء بعد �تفاق 
�ملت�شابقني  م���ع  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�ل�شباق  ت��اأج��ي��ل  ع��ل��ى  وم��و�ف��ق��ت��ه��م 
حل���ني �إ����ش���ع���ار �آخ�����ر ت��ت��ح�����ش��ن فيه 
باإجر�ء  وت�شمح  �لطق�س  ظ���روف 
�مل��ن��اف�����ش��ة وف���ق ����ش��ر�ط��ات �المن 
�ن  �مل��زروع��ي  و�أ���ش��اف   . و�ل�شالمة 
�للجنة �ملنظمة ت�شع  �أمن و�شالمة 
وهو  �أولوياتها  ر�أ���س  على  �ملت�شابق 
�ت���خ���اذ قر�ر  �إىل  �ل��ل��ج��ن��ة  دع����ا  م���ا 
�لتاأجيل ولقي ��شتح�شان و��شتجابة 
من جميع �ملت�شابقني �لذي عقدت 
ت�شاوريا  �ج��ت��م��اع��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  معهم 
و�أع��ل��ن �جلميع  �ل��ق��ر�ر  �تخاذ  قبل 

ترحيبهم لهذ� �لقر�ر .

ع�ساق الرتاث يودعون ليوا الدويل 2020 بذكريات املا�سي العريق 

اأكرب ملتقى �سبابي خليجي  ي�سرتجعون الذكريات  و�سط اأجواء تراثية ممتعة

بيوت ال�سعر و�سب النار وخميمات ال�سحراء جذبت زوار املهرجان 

منطقة ترفيهية وتراثية متكاملة اخلدمات واملرافق يف �سحراء الربع اخلايل 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر 

ق����ال �ل����ر�ئ����د �ل���دك���ت���ور حم��م��د علي 
�الت�شال  م���رك���ز  م���دي���ر  �حل����م����ودي 
�لقيادة  مركز  الإد�رة  �لتابع   )901(
و�ل�شيطرة يف �الإد�رة �لعامة للعمليات 
�ملكاملات  جم���م���وع  �إن  دب�����ي،  ب�����ش��رط��ة 

�ل����و�ردة �إىل رق��م �الت�����ش��ال �مل��وح��د يف 
و220�ألفا  مليوناً  بلغ  �ملا�شي،  �لعام 
�ألفا   652 ب���و�ق���ع  م���ك���امل���ة،  و550 
و567  �مل�شتلمة،  للمكاملات  و592 
هذ�  �لذ�تية،  للخدمات  و958  �ألفا 
�الإج��اب��ة عن  �إىل ج��ان��ب متكنهم م��ن 
�إىل  �ل��������و�ردة  �مل���ك���امل���ات  م���ن   89%

 20 901 يف غ�شون  مركز �الت�شال 
و�لبالغ  �مل�شتهدف  متجاوزين  ثانية، 

.85%
و�أ�شار �لر�ئد �حلمودي �إىل �أن �ملكاملات 
 901 �الت�شال  مركز  ��شتلمها  �لتي 
�ملكاملات  جم��م��وع  م���ن   76% م��ث��ل��ت 
�الإد�رة  خدمات  مثلت  فيما  �مل�شتلمة، 

�جلنائية  و�ملباحث  للتحريات  �لعامة 
�شرطة  كلنا  وخ��دم��ة   ،4.4% ن�شبة 
�لعامة  �الإد�رة  وخ���دم���ات   ،14%
وخدمة   ،0.3% �مل��خ��در�ت  ملكافحة 

�لدعم �لفني 5%.
و�أ�شاف �أن مركز �الت�شال حقق ن�شبة 
للمكاملات  �ال���ش��ت��ج��اب��ة  يف   100%

�ملكاملات  ه���ذه  �ن  مو�شحا  �ل�����ش��ادرة، 
�لتي  �مل�شاعدة  تاأتي من خدمة مركز 
�لذكي،  دب��ي  �شرطة  تطبيق  يقدمها 
�مل�شتخدم  ���ش��غ��ط  خ���الل  م���ن  وذل����ك 
�شكل عالمة  �لتي على  �الأيقونة  على 
�ال���ش��ت��ف��ه��ام، وم���ن ث���م �خ��ت��ي��ار مركز 
�مل�شاعدة، و�ل�شغط على مو�فق ليقوم 

بامل�شتخدم  باالت�شال  �الت�شال  مركز 
الحقا.

وقال �لر�ئد �حلمودي �إن عدد �ملكاملات 
�إىل م��رك��ز �الت�����ش��ال يف عام  �ل�����و�ردة 
مقارنة   25% بن�شبة  ز�دت   2019
�إىل  �لزيادة  هذه  عازيا   ،2018 بعام 
�رتفاع �لوعي �ملجتمعي بالتو��شل على 

�لطارئة  غ��ري  للحاالت   901 �ل��رق��م 
وخالفه،  و�ل�شكاوى  كاال�شتف�شار�ت 
�لتوعوية  �حل���م���الت  ن��ت��ي��ج��ة  وذل�����ك 

للتو��شل  دب���ي  ���ش��رط��ة  تنفذها  �ل��ت��ي 
على �لرقم 999 يف �حلاالت �لطارئة 

فقط.

•• دبي-الفجر:

ن��ظ��م جمل�س �ل��ق��ي��اد�ت �ل�����ش��اب��ة يف 
ذهني  ع�����ش��ف  جل�شة  دب����ي،  ���ش��رط��ة 
�ل�شرطية،  �ملجال�س  �أمانة  مبنى  يف 
�ل�شباب  �مل����وظ����ف����ني  م�����ن   40 ل������ 
ملناق�شة  وذل��ك  �ل��ق��وة،  يف  �لعاملني 
�ملجل�س  �شيعمل  رئي�شية  حماور   3
على حتقيقها خالل �لعام 2020، 
�لتحديات  م���ن���اق�������ش���ة  يف  ت��ت��م��ث��ل 
�لب�شرية  �مل���و�رد  جانب  يف  �خلا�شة 
�حلياة  وج��ودة  و”�ل�شعادة  لل�شباب، 
يف �لعمل”، �إىل جانب مناق�شة �أهم 
�جلر�ئم �لتي يتم تنفيذها من قبل 
وتقدمي  معاجلتها  و�شبل  �ل�شباب 

�حللول للحد منها.
�شالمة  �مل����ه����ن����د�����ش����ة  و�ف����ت����ت����ح����ت 
�لقياد�ت  جمل�س  رئي�س  �لفال�شي 
�لذهني،  �ل��ع�����ش��ف  ج��ل�����ش��ة  �ل�����ش��اب��ة 
�إىل  تهدف  �جلل�شة  �أن  �إىل  م�شرية 
جاء  �لتي  �ل��ث��الث  �مل��ح��اور  مناق�شة 
�أجر�ها  در����ش��ة  على  بناء  �ختيارها 
ملعرفة  �ملا�شي  �لعام  خالل  �ملجل�س 
�أهم �ملو��شيع �لتي يحتاجها �ل�شباب 

للتطرق �إليها يف 2020.
�أن �الأ�شخا�س  ولفتت �لفال�شي �إىل 
للم�شاركة  �خ��ت��ي��اره��م  مت  �ل���ذي���ن 
يف ج��ل�����ش��ات �ل��ع�����ش��ف �ل��ذه��ن��ي هم 

م��وظ��ف��ون ���ش��ب��اب م��ن ���ش��رط��ة دبي 
�لب�شرية،  �مل��������و�رد  يف  خُم���ت�������ش���ون 
�حلياة”،  وج���������ودة  و”�ل�شعادة 
و�جلر�ئم �خلا�شة بال�شباب، موؤكدة 
�شيتم  �ل��ذه��ن��ي  �ل��ع�����ش��ف  ن��ت��ائ��ج  �أن 
�لقياد�ت  جمل�س  �أع�شاء  �إىل  نقلها 
�شيتم  ما  ومعرفة  لتحليلها  �ل�شابة 

تطبيقه منها على �أر�س �لو�قع.
�إىل  ����ش���رح���اً  �ل���ف���ال����ش���ي  وق����دم����ت 
�مل�شاركني يف جل�شة �لع�شف �لذهني 
حول جمل�س �لقياد�ت �ل�شابة �لذي 
�أن�شاأه معايل �للو�ء عبد �هلل خليفة 
�مل���ري �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�����ش��رط��ة دبي، 

ل���ي���ك���ون خ��ل��ي��ة ع���م���ل جت���م���ع نخبة 
�ل�����ش��ب��اب �ل��ع��ام��ل��ني يف ���ش��رط��ة دبي 
حتت مظلة و�حدة ليخرجو� باأفكار 
�لقيادة  ت��ط��ل��ع��ات  حت��ق��ق  �إب���د�ع���ي���ة 
�لعامة يف جيل �مل�شتقبل، م�شرية �إىل 
�أن �ملجل�س يهدف �إىل �لوقوف على 
�ل�شباب  يو�جهها  �ل��ت��ي  �لتحديات 
�حللول  و�ق������ر�ح  �ل��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  يف 
�ملنا�شبة  و�مل����ب����ادر�ت  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
�ل�شباب  متكني  على  و�لركيز  لها، 
ليكونو� قادة يف بناء م�شتقبل �شرطة 

دبي وتنمية مو�هبهم.
�إىل  ي��ه��دف  �مل��ج��ل�����س  �أن  و�أ����ش���اف���ت 

ت��ط��وي��ر م����ب����ادر�ت وم�����ش��اري��ع ذ�ت 
�لقوة،  يف  �ل�شباب  باهتمامات  �شلة 
الإبد�عهم  ح��ا���ش��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري 
ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  ���ش��م��ن 
�لفعالة  �مل�����ش��ارك��ة  وت��ف��ع��ي��ل  دب�����ي، 
ويف  �ملجتمع  يف  لل�شباب  و�الإيجابية 
على  و�لتعرف  �لقطاعات،  خمتلف 

�آر�ئهم عن كثب.
�لذهني  �ل��ع�����ش��ف  جل�شة  و���ش��ه��دت 
ناق�شت  ُم��ن��ف�����ش��ل��ة  ج��ل�����ش��ات  ث��الث��ة 
كل و�حدة منها حمور�ً من �ملحاور 
�مل�شاركون  ق���دم  ف��ي��م��ا  �مل���ط���روح���ة، 

جمموعة من �القر�حات �لّقيمة.

•• دبي-وام:

�لز�ئرين  �الأط���ب���اء  ع��ن ج����دول  �مل��ج��ت��م��ع  �ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
نخبة  من   23 �أكرث من  مل�شت�شفياتها يف �شهر يناير �جلاري و�لذي ي�شم 
لتقدمي  للوز�رة  تابعة  م�شت�شفيات   10 �إىل  ��شتقد�مهم  مت  �ال�شت�شارينب 

خدمات ت�شخي�شية وعالجية للمر�شى وفق �أحدث �ملمار�شات �لعاملية.
�ملر�شى  يناير  ل�شهر  �ل��ز�ئ��ري��ن  �الأط��ب��اء  ب��رن��ام��ج  خ��دم��ات  م��ن  وي�شتفيد 
�لقا�شمي  م�شت�شفيات  وه��ي  ل��ل��وز�رة  تابعة  م�شت�شفيات  ع��دة  يف  �ملر�جعني 
بال�شارقة  و�الأط���ف���ال  و�ل����والدة  للن�شاء  و�لقا�شمي  وخ��ورف��ك��ان  و�ل��ك��وي��ت 

وم�شت�شفى �شقر ومركز �لعالج �لطبيعي و�لطب �لريا�شي بر�أ�س �خليمة 
وت�شمل   . بدبي  �الأم��ل  وم�شت�شفى  �لفجرية  يف  ودب��ا  �لفجرية  وم�شت�شفى 
�لقلب  �أمر��س  20 تخ�ش�شا منها  �لز�ئرين  �الأطباء  خرب�ت وتخ�ش�شات 
وجر�حة  �ل�شمنة  وج��ر�ح��ة  �لتد�خلية  �لقلب  و�أم��ر����س  �لعظام  وج��ر�ح��ة 
وجر�حة  �لدموية  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  و�أم��ر����س  �لفقري  و�لعمود  �الأع�شاب 
�لعظام و�أمر��س �لن�شاء و�الأنف و�الأذن و�حلنجرة و�لغدد �ل�شماء لالأطفال 
و�ل�شيدلة  �ل��ع��ي��ون  وط��ب  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �لطبيعي  و�ل��ط��ب  �لنف�شي  و�ل��ط��ب 
و�لعناية  �لتخدير  وطب  �ل�شمنة  جلر�حة  �ملحدود  و�لتدخل  �الأكلينيكية 

�ملركزة و�أمر��س �جلهاز �له�شمي و �جلر�حة �لتجميلية و�لرميمية.

�لز�ئرين  �الأط��ب��اء  مكتب  مدير  �ل�شريف  �أح��م��د  �شلطان  �لدكتور  و�أ���ش��ار 
�ملقدمة  �لعالجية  �خل��دم��ات  تطوير  على  �ل����وز�رة  ح��ر���س  �إىل  ب���ال���وز�رة 
�لعاملية  �لطبية  �ل�شاحة  على  و�مل�شتجد�ت  �لتطور�ت  ومو�كبة  للمر�شى 
وخطة �لدولة �لطموحة نحو �خلم�شني عاما �لقادمة يف هذ� �ملجال . وقال 
�إن دور برنامج �الأطباء �لز�ئرين ي�شتهدف ��شتقطاب �أهم �لكفاء�ت �لعاملية 
متقدمة  عالجية  طرق  وتوفري  و�ل��ن��ادرة  �ملعقدة  �لطبية  �لتخ�ش�شات  يف 
و�ال�شتفادة  ب��ال��وز�رة  �لطبية  �ل��ك��و�در  خ��رب�ت  و�إث���ر�ء  �ملر�شى  �آالم  تخفف 
من �خلرب�ت �لعاملية مبا يتو�فق مع ��شر�تيجية �لوز�رة لتقدمي خدمات 

�لرعاية �ل�شحية �ل�شاملة و�ملتكاملة مبعايري عاملية.

•• دبي-الفجر

تر�أ�س معايل �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد 
مل�شار خدمات  �لعام  �ملفو�س  دبي،  ل�شرطة  �لعام 
عبد  �أحمد  �شعادة  بح�شور  �جتماعا  �ملو�طنني، 
�ملجتمع،  تنمية  هيئة  عام  �لكرمي جلفار، مدير 
و�شعادة �لدكتور حمد بن �ل�شيخ �أحمد �ل�شيباين، 
م��دي��ر ع��ام د�ئ���رة �ل�����ش��وؤون �الإ���ش��الم��ي��ة و�لعمل 
�خل���ريي ب��دب��ي، وع���دد م��ن �مل�����ش��وؤول��ني م��ن كال 
�جلانبني، وذلك �شمن �جتماعات م�شار خدمات 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  مع  متا�شيا  �ملو�طنني 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 

�ل��وزر�ء حاكم دبي- رعاه  �لدولة رئي�س جمل�س 
�هلل- و�لتي �أمر بها �شموه �شمن قر�ر�ت ت�شكيل 

�لعام �جلديد.  بد�ية  دبي” مع  “جمل�س 
�مل���ري،  ع��ب��د �هلل خليفة  �ل���ل���و�ء  م��ع��ايل  و�ط��ل��ع 
خالل �الجتماع على �خلدمات �لتي تقدمها كل 
م�شتوى  على  للمو�طنني  و�ل��د�ئ��رة  �لهيئة  من 
�إم��ارة دبي وعلى م�شتوى �لدولة ككل، وهيكلية 
تلبي  م�شتقبلية  خ��ط��ط  و���ش��ع  ب��ه��دف  �ل��ع��م��ل، 
يحقق  مبا  وتطلعاتها  �لر�شيدة  �لقيادة  طموح 
�مل�شتهدفات �ملرجوة من م�شار خدمات �ملو�طنني. 
وقال معايل �للو�ء �ملري، �إن هذ� �الجتماع ميثل 
عمل  منظومة  ت��اأ���ش��ي�����س  ن��ح��و  �الأوىل  �خل��ط��وة 

و�شيا�شات ترتقي الأهد�ف �حلكومة �شمن م�شار 
�لفريق  و�أنهم يعملون بروح  �ملو�طنني،  خدمات 
�مل�شار  �أه���د�ف  لتحقيق  حثيثة  وج��ه��ود  �ل��و�ح��د 
�إي�شال خدمات ذ�ت جودة متميزة وفق �أعلى  يف 

�ملعايري �لعاملية.
و�أكد معاليه �أنهم يعملون وفق توجيهات �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، لتحقيق 
�لرخاء و�لرفاهية للمو�طنني، م�شت�شهد� بقول 
و����ش��ت��ق��ر�ره و�شعادة  �مل��و�ط��ن  ر�ح��ة  “ �أن  �شموه 
�أ���ش��رت��ه ورخ��اءه��ا �أول��وي��ات متثل �مل��ح��رك �الأول 
لتوفري  �ل���د�ئ���م  �شعيها  م���ع  �حل��ك��وم��ة  جل��ه��ود 
لكافة  و�لكرمية  �لهانئة  �حلياة  مقومات  كافة 

ت���وف���ري �مل�شكن  ي�����ش��ك��ل  ب��ي��ن��م��ا  �مل��ج��ت��م��ع  �أف������ر�د 
لكونه ي�شكل  �الأول��وي��ات نظر�ً  �أه��م  �أح��د  �ملالئم 
و�أمنها  �الأ���ش��رة  ��شتقر�ر  يف  �الأ�شا�شية  �لركيزة 

�الجتماعي.«
�شمن  �مل�شركة  �جلهود  كافة  �أن  معاليه  وب��نّي 
تر�شم  عنها،  �الإع���الن  مت  �لتي  �ل�شتة  �مل�����ش��ار�ت 
ب���دوره���ا روؤي����ة �خل��م�����ش��ني ع��ام��ا �مل��ق��ب��ل��ة الإم����ارة 
دب���ي، وم���ن ه��ن��ا ت��ت��اأت��ى وظ��ي��ف��ة جمل�س دب���ي يف 
قيادة �لتحول يف �الإمارة و�الإ�شر�ف على حوكمة 
ل�شمان  و�الج��ت��م��اع��ي��ة،  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ملنظومة 
�القت�شادية  وري���ادت���ه���ا  �ل���دول���ي���ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا 

وجاذبيتها كاأف�شل �ملدن �لعاملية للحياة.

وزارة ال�سحة تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين خلل يناير

اللواء املري يرتاأ�س اجتماع م�سار خدمات املواطنني

ناق�ست 3 حماور لتنفيذها يف 2020

»القيادات ال�سابة يف �سرطة دبي« 
ينظم جل�سة ع�سف ذهني

مطارات دبي: الأحوال اجلوية اأثرت 
على بع�س عمليات مطار دبي الدويل

•• دبي-وام:

�أعلنت مطار�ت دبي عن تاأثر بع�س عمليات مطار دبي �لدويل ب�شبب �الأحو�ل 
�أمطار �شديدة وجتمعات  �لبالد و�لتي �شاحبها هطول  �لتي ت�شهدها  �جلوية 
�أنها تعمل ما بو�شعها مع �شركائها  للمياه. و�أكدت مطار�ت دبي يف بيان �م�س 
يف �خلدمة ال�شتعادة �لعمليات �إىل كامل طاقتها يف �أقرب وقت ممكن مع توقع 
�أو  �ل��رح��الت  �ل��رح��الت خ��الل �ليوم )�أم�����س( و�إل��غ��اء بع�س  �لتاأخري يف بع�س 
حتويلها �إىل مطار دبي ورلد �شنر�ل، د�عية �لعمالء �إىل �لتو��شل مبا�شرة مع 
�آخر تطور�ت رحالتهم ومنح �لوقت  �إطالع على  �شركة طري�نهم للبقاء على 

�لكايف للو�شول �إىل �ملطار.

حققت موؤ�سر %89 يف الرد خالل 20 ثانية

اأكرث من مليون مكاملة ملركز الت�سال املوحد يف 
�سرطة دبي لعام 2019

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
اعالن بيع  العقار بالن�صر

فى الدعوى رقم 2019/56 تنفيذ 
طالب �لتنفيذ: 1 - نا�شر من�شوري   2 - �شو�شن �شديقة 

�ملنفذ �شده : �شركة �شويت هومز �لقاب�شة )�شركة �شويت هومز هولدجن( 
عنو�نه : عجمان - �لر��شدية - �أبر�ج فالكون - �لطابق �خلام�س - مكتب �شويت هومز - هاتف رقم 067499090 

�شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �الي���ام  ويف  ظهر�   12.00 �ل�شاعة   2020/1/16 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  يف  �ن��ه 
�اللكروين موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الم���ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن���اه  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20 % من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول 
�ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ال تقل هذه 
�لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  :  
 �أو�شاف �لعقار : نوع �لعقار : �شقة - �ملنطقة : �لر��شدية 1 - �أبر�ج �خلور B4 - �لوحدة �لعقارية رقم 1304 رقم �ل�شند �ملميز : 
 320.000.00 �لتقديرية  �لقيمة   - 168.43 مر مربع   : �مل�شاحة    C  -  0  -  1  -  02-  02  -  139  -  B4  -  1304

)ثالث مائة وع�شرون �لف درهم(  ويباع العلى عطاء ، مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

يو�صف حممد بن خر�صم 
مدير اخلدمات القاب�صة  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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�شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �الي���ام  ويف  ظهر�   12.00 �ل�شاعة   2020/1/16 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  يف  �ن��ه 
�اللكروين موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الم���ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن���اه  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20 % من �لثمن �الأ�شا�شي قبل دخول 
�ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية 
جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ال تقل هذه 
�لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  
 :  �أو�شاف �لعقار : نوع �لعقار : �شقة - �ملنطقة : �لر��شدية 1 - �أبر�ج �خلور B4 - �لوحدة �لعقارية رقم 904 رقم �ل�شند �ملميز : 
 320.000.00 �لتقديرية  �لقيمة   - مربع  مر   168.43  : �مل�شاحة    C  -  0  -  1  -  02-  02  -  139  -  B4  -  904

)ثالث مائة وع�شرون �لف درهم(  ويباع العلى عطاء ، مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

يو�صف حممد بن خر�صم 
مدير اخلدمات القاب�صة  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

تعلن حمكمة ر�أ�س �خليمة �البتد�ئية – د�ئرة �المور �مل�شتعجلة – عن بيع �ل�شيار�ت �لتالية عن طريق �شركة 
�الإمار�ت للمز�د�ت �س.ذ.م.م يف متام �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء�ً يوم �الربعاء �ملو�فق 15  يناير 2020 وعلى من 

WWW.EmiratesAuction.COM يرغب مبعاينة �ل�شيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �اللكروين
و يف حالة �العر��س مر�جعة ق�شم �لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة االمور امل�ستعجلة

   
   2015 19778/2019   B Ajman 31617 14000    

   GLE 63 2016 5/2020   R Dubai 63036 200000   
   ES 350 2013 19676/2019   10 Abu Dhabi 98348 28000  
    2014 19675/2019   1 Sharjah 42791 12000     
    2017 19671/2019   16 Abu Dhabi 75036 22000   
    2018 19685/2019   15 Abu Dhabi 10716 38000   

    2017 19736/2019   14 Abu Dhabi 91832 23000     
    2015 19673/2019   WHITE Sharjah 21164 21000     
    2014 16944/2019   13 Abu Dhabi 96045 13000    

   2016 19541/2019   R Dubai 76160 13000     
  FH 440 2008 19537/2019   Dubai 86132  70000      

     2018 19280/2019   7 Abu Dhabi 34307 41000     
  F12 1995 19540/2019   Ajman 11071 8000     

    HSE  2013 19281/2019   D Fujairah 789 40000    
   2016 19536/2019   R Dubai 76159 13000    

      2017 19266/2019   B Ajman 52173 38000     
     2013 19259/2019   2 Sharjah 33075 22000        
    2400 2014 19270/2019   2 Sharjah 36707 18000       
     2016 19269/2019   WHITE Sharjah 85484 17000    

   2016 19542/2019   C Dubai 93064 13000    
    2016 19538/2019   2 Sharjah 85807 37000   
   2016 19535/2019   C Dubai 58348 13000    
   2016 19539/2019   C Dubai 52677 13000    

     2016 19265/2019   16 Abu Dhabi 19602 39000    
     2016 19264/2019   11 Abu Dhabi 67916 36000  
     2016 19263/2019   15 Abu Dhabi 52896 43000    

    2016 19352/2019   17 Abu Dhabi 36018 55000  
    2014 19355/2019   1 Sharjah 40415 12000     
    2016 19353/2019   14 Abu Dhabi 44302 38000     
    2016 19354/2019   C Ras al Khaimah 15705 35000    

     2017 19278/2019   13 Abu Dhabi 57670 46000    
     2013 19258/2019   WHITE Sharjah 97636 26000      
       2015 19279/2019   16 Abu Dhabi 65717 16000   

    2018 67/2020   12 Abu Dhabi 71595 32000    
      2018 62/2020   V Dubai 81075 77000    
   RCZ 2013 64/2020   F Dubai 72095 25000    
    2013 66/2020   WHITE Sharjah 94655 17000      
    2012 68/2020   T Dubai 65007 10000     
    2017 65/2020   U Dubai 54726 57000     
    2017 63/2020   D Dubai 44621 65000   
    2017 83/2020   U Dubai 78349 29000        
    2015 84/2020   F Dubai 79293 15000     
      2017 59/2020   17 Abu Dhabi 97419 130000     
   E 250 2014 61/2020   B Fujairah 12282 21000    
    2014 60/2020   C Ras al Khaimah 56697 25000   
   A4 2014 86/2020   L Dubai 84497 26000    

    2015 10026/2019   16 Abu Dhabi 33524 15000    
    2012 70/2020   R Dubai 54129 70000             

   JAC M1 2016 25301/2018   12 Abu Dhabi 98464 9000      
   2016 8046/2019   T Dubai 56245 95000     

   CLS 500 2014 15454/2018   9 Abu Dhabi 25324 60000     
  2014 16638/2019   Q Dubai 28538 45000        

     2012 4469/2018   10 Abu Dhabi 35944 25000    
    2013 16954/2019   14 Abu Dhabi 87402 38000      
    2013 27762/2018   C Ras al Khaimah 33608 16000     
   GS 350 2015 12798/2019   13 Abu Dhabi 36437 46000     
    2016 11145/2019   B Ajman 38730 15000   
    2012 9984/2019   A Umm al Quwain 98544 13000     
    2016 9983/2019   15 Abu Dhabi 40968 25000    
    2011 9987/2019   11 Abu Dhabi 80461 11000    
   S3 2017 8317/2019   6 Abu Dhabi 70619 17000     
    2013 8255/2019   1 Sharjah 59079 20000    
   A8 2013 2171/2018   8 Abu Dhabi 68535 42000      
    2011 27713/2018   1 Sharjah 10652 9000    
    2013 18679/2017   E Dubai 45080 20000    

   2014 3566/2017   12 Abu Dhabi 47830 11,500    
   2016 3890/2018   3 Sharjah 18940 14,000   
   2014 3277/2015   B Ajman 64656 11,500   
   2016 2259/2019   15 Abu Dhabi 90425 15,000    
    2014 19344/2019   A Fujairah 67312 15,000     
   2013 13677/2019   P Dubai 58788 12,000    
   2015 3598/2018   1 Sharjah 84192 12,000   
   2015 5707/2017   B Ajman 18400 9,000    
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•• حتقيق رم�صان عطا

�شمان  �إىل  �الإم������������ار�ت  »ت�������ش���ع���ى 
�لهمم  الأ�����ش����ح����اب  ك���رمي���ة  ح���ي���اة 
و�أ�����ش����ره����م، ف���ك���ان���ت �ل���ب���د�ي���ة من 
“ذوي �الإعاقة”  ��شتبد�ل م�شطلح 
مت  وع��ل��ي��ه  �لهمم”،  ب�”�أ�شحاب 
�أ�شحاب  خدمات  “م�شوؤول  تعيني 
و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  كل  �لهمم” يف 

�خلدمية،
�ل��ه��م��م بفر�س  �أ���ش��ح��اب  وي��ح��ظ��ى 
�أي  بها  يحظى  �لتي  نف�شها  �لعمل 
�شخ�س �آخر، فبات من �ل�شهل �ليوم 

�أن ي�شغلو� �ملنا�شب �حلكومية،
�أي  �لهمم”  “�أ�شحاب  ي��ج��د  وال 
�شعوبات يف �لتنقل من مكان الآخر 
�شمن دولة �الإم��ار�ت؛ �إذ مت تزويد 
�لتجارية  و�ملر�كز  �لعامة  �الأماكن 
و�لفنادق و�ملطار�ت مبد�خل وغرف 
خ�شي�شاً  معدة  وم��و�ق��ف  وم��ر�ف��ق 

الأ�شحاب �لهمم.
على  �ل���ت�������ش���ه���ي���الت  ت���ت���وق���ف  وال 
من  جتعل  يومية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
ب�شاطة  �أك��رث  �لهمم  �أ�شحاب  حياة 
رعاية  �إىل  تتعد�ها  ب��ل  و���ش��ال���ش��ة، 
لالندماج  وت��اأه��ل��ي��ه��ا  �ل��ف��ئ��ة  ه����ذه 
وجود  يف�شر  م��ا  وه��ذ�  �ملجتمع،  يف 
�ملوؤ�ش�شات  م����ن  و�����ش���ع���ة  ق����اع����دة 
�ملجتمعية �ملعنية باأ�شحاب �لهمم.«

�ل��دك��ت��ور مغري  ق���ال  �ل��ب��د�ي��ة  ويف 
تنمية  د�ئ��������رة  رئ���ي�������س  �خل���ي���ي���ل���ي 
�ملجتمع  تنمية  د�ئ����رة  �إن  �ملجتمع 
�حتياجات  ك��اف��ة  دع���م  �إىل  ت�شعى 
وت��ط��ل��ع��ات �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م، وذلك 
نو�حي  خمتلف  يف  متكينهم  ع��رب 
�ل��ع��م��ل على  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �حل���ي���اة، 
للقادرين  �الق��ت�����ش��ادي  �لتن�شيط 
وذلك  �لفئة،  ه��ذه  من  �لعمل  على 
�إمياناً منا بالدور �لكبري الأ�شحاب 
بالكفاء�ت  �ل��دول��ة  رف���د  يف  �ل��ه��م��م 
�لنجاحات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  �ل����ق����ادرة 

و�لتميز يف خمتلف �ملجاالت.
م�شاركة  �أن  �خل���ي���ي���ل���ي  و�أو������ش�����ح 
“�ك�شبو  يف  �ملجتمع  تنمية  د�ئ����رة 
�أ�شحاب �لهمم” تهدف لبناء حلقة 
م�شاركة  عاملية  ج��ه��ات  م��ع  �ت�����ش��ال 
�ل��ت��ي تبذلها  ب��اجل��ه��ود  و�ل��ت��ع��ري��ف 
�أب��وظ��ب��ي مدينة  �حل��ك��وم��ة ل��ت��ك��ون 
تعد  كما  �لهمم،  الأ�شحاب  �شديقة 
لتبادل  ع��ظ��ي��م��ة  ف��ر���ش��ة  �مل�����ش��ارك��ة 
على  و�ل��ت��ع��رف  و�خل�����رب�ت،  �الآر�ء 
متكني  جم��ال  يف  �ملمار�شات  �أف�شل 
ودعم �أ�شحاب �لهمم على �مل�شتوى 

�لعاملي.
كما بني رئي�س د�ئرة تنمية �ملجتمع، 
�أن �ك�شبو �أ�شحاب �لهمم هو من�شة 
عاملية توؤكد �ملكانة �لتي بلغتها دولة 
�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، جتاه 

رعاية �أ�شحاب �لهمم، 
وحتقيق  م����ن����ج����ز�ت����ه����م  و�إب��������������ر�ز 
�بد�عاتهم  ت�شدير  عرب  تطلعاتهم 
�أن �حلدث ينعك�س  �إىل �لعامل، كما 
�إي���ج���اب���اً ع��ل��ى �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م، �إذ 
بنف�شهم  ثقتهم  تعزيز  على  يعمل 
�لتو��شل  ج�����ش��ور  ب��ن��اء  خ���الل  م��ن 
بينهم وبني خمتلف زو�ر �ملعر�س. 

�شالمة  �شعادة  عّلقت  جهتها  وم��ن 
لهيئة  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  �ل���ع���م���ي���م���ي، 

�مل�شاهمات �ملجتمعية معاً قائلة: 
باأهمية  �ل��ه��م��م  �أ����ش���ح���اب  ي��ح��ظ��ى 
خ��ا���ش��ة يف �مل��ج��ت��م��ع، وت��اأك��ي��د�ً على 
دور�ت حمور  �أوىل  بد�أنا  فقد  ذلك 
مبو�شوع  �الجتماعية  معاً  حا�شنة 
وذل������ك �شمن  �ل���ه���م���م،  �أ�����ش����ح����اب 
�جتماعية  ح��ل��ول  الإي��ج��اد  ج��ه��ودن��ا 
مبتكرة عرب تنمية �الأفكار ورعايتها 
وموؤ�ش�شات  �أهلية  من�شاآت  لت�شبح 

�جتماعية.«
و�أ�شافت �أن حا�شنة معاً �الجتماعية 

تطلقها  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  �أوىل  ت��ع��د 
معاً،  �ملجتمعية  �مل�����ش��اه��م��ات  هيئة 
حكومة  وح��ر���س  حر�شنا  وتعك�س 
�لقطاع  دور  تفعيل  على  �أب��وظ��ب��ي 
�لثالث، و�إن�شاء منوذج ر�ئد ملجتمع 
�مل�شوؤولية  وحتمل  بالن�شاط  يت�شم 
�ل���وط���ن  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف خ����دم����ة 

ورفعته. 
�شعيد  رو����ش���ة  �ل���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
لهيئة  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  �ل�������ش���ع���دي، 

�أبوظبي �لرقمية: 
“دعم”  م����ب����ادرة  ب����اإط����الق  ق��م��ن��ا 
�لرئي�شية  �لتوجهات  مع  �ن�شجاماً 
حل��ك��وم��ة �أب���وظ���ب���ي �ل���ر�م���ي���ة �إىل 
�ل��ه��م��م، وتوفري  �أ���ش��ح��اب  مت��ك��ني 
�ل���ف���ر����س �مل��ت��ك��اف��ئ��ة ل���دجم���ه���م يف 
جم��������االت �ل���ت���ع���ل���ي���م و�ل���ت���وظ���ي���ف 
وقد  وغريها،  �ملجتمعية  و�مل�شاركة 
جاء �إطالق هذه �ملبادرة من خالل 
�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  �ت�������ش���ال  م���رك���ز 
منطلق  م��ن  وذل���ك  للهيئة،  �لتابع 
وقدر�تهم  �إر�دت���ه���م  ب��ق��وة  �إمي��ان��ن��ا 
و�لفعالة  �الإيجابية  �مل�شاركة  على 
وتعزيز  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  دع���م  يف 

�القت�شاد �لوطني.
مبادرة  تعترب  �ل�شعدي:  و�أ���ش��اف��ت 

“دعم” نتاجاً للتعاون �حلكومي بني 
وموؤ�ش�شة  �لرقمية  �أبوظبي  هيئة 
حيث  �لهمم،  الأ�شحاب  �لعليا  ز�يد 
متكني  �إىل  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  ت���ه���دف 
�أ�شحاب  �ملو�طنني �الإمار�تيني من 
�لهمم، من �مل�شاهمة يف دعم وتعزيز 
�إمارة  يف  �لرقمي  �لتحول  م�شرية 
تقدمي  نف�شه  �لوقت  ويف  �أبوظبي، 
�لهمم  �أ�شحاب  من  �إيجابية  مناذج 
م�شيدة  �الإمار�تي”،  �مل��ج��ت��م��ع  يف 

�لعديدة  ب����اخل����دم����ات  ����ش���ع���ادت���ه���ا 
�لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  تقدمها  �لتي 
الأ�شحاب �لهمم، وجهودها �ملبذولة 

لرعايتهم ودجمهم يف �ملجتمع. 
ومن جانبه، قال عبد�هلل عبد�لعايل 
ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �حل��م��ي��د�ن، 

ز�يد �لعليا الأ�شحاب �لهمم: 
تعمل موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا الأ�شحاب 
�لهمم جاهدة على ترجمة توجهات 
�حلكومة �لر�شيدة يف دمج جمتمعي 

ف��ع��ال الأ���ش��ح��اب �لهمم م��ن خالل 
�إن�شاء بر�مج توظيف ذ�ت ��شتد�مة 
ود�ع���م���ة ل��ت��ن��م��ي��ة �ل���دول���ة و�إم�����ارة 
�أبوظبي، وذلك �شمن روؤية �ملوؤ�ش�شة 
�ل�شعادة  ت��ع��م��ق  م��ت��ك��اف��ئ��ة  ب��ح��ق��وق 
لالأ�شخا�س  �ملجتمعي  و�ل��ت��م��ك��ني 
مبادرة  وتاأتي  �لهمم،  �أ�شحاب  من 
“ دعم” بالتعاون مع هيئة �أبوظبي 
موؤ�ش�شة  ج��ه��ود  �إط����ار  �ل��رق��م��ي��ة يف 
نحو  �لهمم  الأ���ش��ح��اب  �لعليا  ز�ي���د 

مت��ك��ني ودم����ج �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م يف 
توفري  ع���ل���ى  و�ل���ع���م���ل  �مل���ج���ت���م���ع، 
يف  بهم  خا�شة  حقيقة  عمل  فر�س 
�لقطاعات  ويف  و�لدو�ئر  �ملوؤ�ش�شات 
�ملختلفة،  و�خل���ا����ش���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 

مالئمة لقدر�تهم و�إمكاناتهم.  
�ل�شر�كة  �أن  �حل���م���ي���د�ن  و�أو�����ش����ح 
“ و” �أبوظبي  �لعليا  “ ز�ي���د  ب��ني 
تطبيق  يف  ت�������ش���اع���د   “ �ل���رق���م���ي���ة 
�ال�شر�تيجية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  خ��ط��ة 

�ل���ت���ي ت��رت��ب��ط ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر مع 
�مارة  �أهد�ف �ملحور �الجتماعي يف 
�أبوظبي ب�شاأن زيادة متكني �أ�شحاب 
�لربوية  �لبيئة  وت��ط��وي��ر  �ل��ه��م��م 
�لعمل  فر�س  وتنويع  و�لتاأهيلية، 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  وذل�����ك  ل���ه���م، 
�ل���ق���ي���ادة �حل��ك��ي��م��ة ب��ال��ع��م��ل على 
ب���ن���اء ج�����ش��ور �ل��ت��و����ش��ل م���ع كافة 
بهدف  �ملجتمع،  وموؤ�ش�شات  ف��ئ��ات 
�لهمم  �أ���ش��ح��اب  ب��ق��در�ت  تعريفهم 
�لفئات  م�����ع  دجم����ه����م  �أج�������ل  م�����ن 
لدى  �لعمل  روح  وتنمية  �الأخ���رى، 

طلبة �ملوؤ�ّش�شة.
�حلو�شني،  �أك��د ح�شن  ومن جانبه، 
�لب�شرية  �مل����و�رد  هيئة  ع���ام  م��دي��ر 
ب��االإن��اب��ة الإم�����ارة �أب��وظ��ب��ي حر�س 
تن�شيق  �����ش���ت���م���ر�ر  ع���ل���ى  �ل���ه���ي���ئ���ة 
�ل�شركاء  م���ع  �مل�����ش��رك��ة  �جل���ه���ود 
��شتقطاب  بهدف  �ال�شر�تيجيني 
ومت�����ك�����ني �ل������ك������ف������اء�ت �ل���وط���ن���ي���ة 
ل�شمان  �ل���ه���م���م  �أ�����ش����ح����اب  م�����ن 
�لقطاعات  يف  �لفعالة  م�شاهمتها 
�لفر�شة  و�إع���ط���ائ���ه���م  �حل���ي���وي���ة، 
يف  �ملهني  دوره���م  ملمار�شة  �لكاملة 
�ملجاالت  خمتلف  يف  �ل��ع��م��ل  ق��ي��ادة 
�مل�شاهمة  وب���ال���ت���ايل  و�ل��ق��ط��اع��ات 

�أبوظبي  �إم���ارة  تناف�شية  تعزيز  يف 
للدولة  �ل�شاملة  �لتنمية  وم�شرية 

ب�شكل عام. 
جلميع  �جلهود  ت�شافر  �أن  و�أو�شح 
�لقطاعات لدمج �أ�شحاب �لهمم يف 
�لعمل �لعام ميثل ركيزة �أ�شا�شية يف 
يف  �ال�شتثمار  غ��اي��ة  حتقيق  �شبيل 
�لطاقات �لب�شرية وتعزيز تناف�شية 
�لروؤية  وف���ق  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ك���ف���اء�ت 

�ل�شديدة للقيادة �لر�شيدة.
وقال حميد �ل�شمري، نائب �لرئي�س 
و�لرئي�س  للمجموعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ملوؤ�ش�شية  ل���ل�������ش���وؤون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

و�ملو�رد �لب�شرية يف مبادلة: 
بالتز�منا  ب��وف��ائ��ن��ا  ���ش��ع��د�ء  »ن��ح��ن 
قاعدة  وتطوير  با�شتقطاب  �لد�ئم 
�الإمار�تية،  �لكفاء�ت  من  متنوعة 
باأن  �لثابتة  قناعتنا  م��ن  �ن��ط��الق��اً 
باال�شتثمار  يبد�أ  �القت�شادي  �لنمو 
�ل���ك���ادر �ل��ب�����ش��ري، ول��ه��ذ� �شوف  يف 
با�شتثمار  م��ل��ت��زم��ة  م��ب��ادل��ة  ت��ظ��ل 
ق�������در�ت �مل���و�ط���ن���ني �الإم����ار�ت����ي����ني 
ون���ح���ن ف����خ����ورون مب�����ش��اه��م��ت��ن��ا يف 
�إعد�د �جليل �لقادم من �لقادة حيث 
�ملميزة  �لكفاء�ت  من  نخبة  قدمنا 
من  �لعديد  �الآن  ي�شغلون  و�ل��ذي��ن 
�ملنا�شب �لقيادية حلكومة �أبوظبي 

ودولة �الإمار�ت«.
يف  “نحن  �ل�������ش���م���ري:  و�أ�������ش������اف 
جم����م����وع����ة م�����ب�����ادل�����ة م���ل���ت���زم���ون 
ب��ات��خ��اذ ك���ل م���ا م���ن ���ش��اأن��ه توفري 
لتحقيق  �لهمم  الأ�شحاب  �لفر�س 
نه�شة  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  طموحاتهم 
بالدهم. ونفخر بتوفري بيئة عمل 
ت��ت��ي��ح ل��ل��ج��م��ي��ع ت��ق��دمي �أف�����ش��ل ما 

لديهم«.
رئي�س  ن��ائ��ب  د�وود،  ج��ع��ف��ر  وق����ال 
دولة  يف  �مل��ط��ار  لعمليات  دن��ات��ا  �أول 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة: 
ت��و����ش��ل دن��ات��ا، �أح���د �أك���رب م���زّودي 
�ل����ع����امل،  �خل������دم������ات �جل�����وي�����ة يف 
ل�شمان  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار 
الأ�شحاب  ���ش��ل�����ش��ة  ت��ن��ق��ل  جت���رب���ة 
و�آل مكتوم  دب��ي  م��ط��اري  �لهمم يف 

�لدوليني.
توظف  دن���ات���ا  �أن  د�وود  و�أ�����ش����اف 
950 �شخ�شاً متخ�ش�شاً كما تدير 
مر�فق خم�ش�شة وت�شتخدم معد�ت 
حديثة لتقدمي �أف�شل خدمة مطار 
فريقها  وي�شاعد  �لهمم.  الأ�شحاب 
يومياً حو�يل 4000 عميل الإجناز 
�إج�������ر�ء�ت �ل�����ش��ف��ر و�ل��ت��ن��ق��ل د�خل 

�ملبنى و�ل�شعود �إىل �لطائر�ت.
�ل�شفر  باأن  دناتا  “نوؤمن يف  وتابع: 
ن�شتثمر  ل����ذل����ك  ل���ل���ج���م���ي���ع،  ح����ق 
ومعد�ت  حتتية  بنية  يف  با�شتمر�ر 
�شل�شة  جت��رب��ة  ل�شمان  وت��دري��ب��ات 
�مل���ط���ار منذ  �ل��ه��م��م يف  الأ����ش���ح���اب 
�إجناز  ح��ت��ى  �مل��ط��ار  �إىل  و���ش��ول��ه��م 
�إجر�ء�ت �ل�شفر و��شتالم �الأمتعة«.

 و�أ�شاف جعفر د�وود قائاًل: “ي�شرنا 
مبادر�تنا  �أح�����دث  ع���ن  ن��ك�����ش��ف  �أن 
ون�����ش��ارك خ��رب�ت��ن��ا وم��ع��ارف��ن��ا مع 
�شركائنا يف معر�س �أ�شحاب �لهمم 
�ل������دويل. ون��و����ش��ل ب��ف�����ش��ل فريق 
عمل مثابر تقدمي �إجن��از�ت تعك�س 
مت��ي��ز خ��دم��ات��ن��ا ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن من 

�أ�شحاب �لهمم«.

»دمج جمتمعي فعال بف�سل االإرادة والطموح »

الإمارات جنحت باإخراج اأ�سحاب الهمم من دائرة العتماد اإىل التمكني وامل�ساركة

• رو�سة �سعيد ال�سعدي : نهدف لتمكني املواطنني من اأ�سحاب الهمم، للم�ساهمة يف دعم م�سرية التحول الرقمي يف اإمارة اأبوظبي 

• مغري اخلييلي : نهدف لبناء حلقة ات�سال مع جهات عاملية للتعريف بجهود احلكومة لتكون اأبوظبي مدينة �سديقة الأ�سحاب الهمم

• �سالمة العميمي: بداأنا اأوىل دورات حمور حا�سنة معًا االجتماعية اخلا�س باأ�سحاب الهمم

• عبداهلل احلميدان: متكني ودمج اأ�سحاب الهمم يف املجتمع، والعمل على توفري فر�س عمل حقيقة خا�سة بهم

كل ما من �ساأنه توفري الفر�س الأ�سحاب الهمم  باتخاذ  ملتزمون  مبادلة  جمموعة  يف  نحن   : ال�سمري  • حميد 
• ح�سن احلو�سني :ت�سافر اجلهود جلميع القطاعات لدمج اأ�سحاب الهمم يف العمل العام
• جعفر داوود: ن�ستثمر يف بنية حتتية ومعدات وتدريبات ل�سمان جتربة �سل�سة الأ�سحاب الهمم
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انتخابات يف تايوان تراقبها ال�سني عن كثب  
يوؤيد �إقامة عالقات وثيقة مع �ل�شني.

وقالت ت�شاي �إن �شعب تايو�ن فقط هو �لذي من حقه 
تقرير م�شتقبله ونددت بال�شني ل�شعيها للتاأثري على 
و�إمي���اء�ت  مغلوطة  معلومات  خ��الل  م��ن  �الن��ت��خ��اب��ات 
مثل عبور �أحدث حاملة طائر�ت �شينية م�شيق تايو�ن 

قبيل �النتخابات.
وتنفي �ل�شني تدخلها يف �النتخابات.

وقالت ت�شاي يوم �أم�س �الأول �جلمعة �إن �لت�شويت لها 
يعني �لت�شويت للدميقر�طية و�حلرية.

و�أ�شافت “ و�الأهم �إنه يثبت ت�شميمنا على �لدفاع عن 
بلدنا و�شيادتنا«.

�ل�شني  م��ع  �ل��ع��الق��ات  �شبط  �شيعيد  �إن���ه  ه���ان  وق���ال 
لتعزيز �قت�شاد تايو�ن ولكنه لن يتنازل عن �لدفاع عن 

دميقر�طيتها.

 •• تايبه-رويرتز

فتحت م��ر�ك��ز �الق�����ر�ع �أب��و�ب��ه��ا يف ت���اي���و�ن �أم�����س يف 
�نتخابات رئا�شية وبرملانية تتابعها عن كثب بكني �لتي 

تعترب تايو�ن �إقليما تابعا لها.
تايو�ن تقبل حكمها من  وع��ززت بكني جهودها جلعل 
�لع�شكري وم��ن خ��الل عر�س منوذج  �لرهيب  خ��الل 
ق��در� كبري� من  و�ل��ذي يتيح  “بلد و�ح��د ونظامني” 
�حلكم �لذ�تي مثلما تفعل بكني يف هوجن كوجن ب�شكل 

كبري.
ت��اي��و�ن �حلالية  ك��ل م��ن رئي�شة  �لنموذج  ه��ذ�  ورف�����س 
�لدميقر�طي  ل��ل��ح��زب  تنتمي  �ل��ت��ي  وي���ن  �إجن  ت�����ش��اي 
�لتقدمي ومناف�شها �الأ�شا�شي هان كو يو �لذي ينتمي 
�لذي  �ل�شيني(  �لقومي  )�حل���زب  كومينتاجن  حل��زب 

�شارت �أ�شعب” يف �لعر�ق على وجه �خل�شو�س.
و�أعلن ما�س عزمه �لتوجه �إىل �الأردن �ليوم �الأحد، مو�شحاً �أنه 
�إع��ادة بناء �لثقة مع �لقوى �ملعنية بتحقيق  يعتزم بحث كيفية 

�لتو�زن يف �ملنطقة.
و�غتالت �لواليات �ملتحدة ليلة �لثالث من يناير “كانون �لثاين” 
�جلاري قائد فيلق �لقد�س يف �حلر�س �لثوري �الإير�ين �جلرن�ل 
�لعر�قية  بالعا�شمة  ج��وي��ة  غ���ارة  يف  �شليماين،  ق��ا���ش��م  �ل��ب��ارز 
�شاروخية  بهجمات  �لثالثاء-�الأربعاء  ليلة  �إير�ن  وردت  بغد�د. 
على قو�عد ي�شتخدمها جنود �أمريكيون يف �لعر�ق. وبعد ذلك 
�أعلن �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب ونظريه �الإير�ين ح�شن 

روحاين رغبتهما يف �إد�رة �لنز�ع على �مل�شتوى �ل�شيا�شي �أواًل.

•• برلني-وكاالت

�حتمال حدوث  �الأملانية هايكو ما�س من  وزير �خلارجية  حذر 
ت�شعيد جديد يف �لنز�ع بني �لواليات �ملتحدة و�إير�ن.

وقال ما�س يف ت�شريحات ل�شحف جمموعة “فونكه” �الأملانية 
�الإعالمية �ل�شادرة �أم�س �ل�شبت: “�لنز�ع �لع�شكري �ملبا�شر مت 
جتنبه يف �لوقت �لر�هن، لكن خطر حدوث تاأجج جديد مل يتنه 

بعد«.
وذكر ما�س �أن �لتوتر�ت بني �لواليات �ملتحدة و�إير�ن متثل خطر�ً 
�ال�شتقر�ر  �إح��الل  نحو  “م�شاعينا  �أن  م�شيفاً  �ملنطقة،  يهدد 
ومكافحة تنظيم د�ع�س و�إنهاء �لنز�ع �لدموي يف �شوريا و�ليمن، 

اأملانيا حتذر من تاأجج النزاع جمددًا بني اأمريكا واإيران
عند  �لعملية  ل��ه��ذه  �لرخي�س  ينتهي  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  وك���ان 
جمل�س  يتو�شل  مل  �إذ�  �جلمعة  �الأول  �أم�����س  ليل  منت�شف 

�الأمن التفاق يف �آخر دقيقة.
�إن  لل�شحفيني  ك��ر�ف��ت  كيلي  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شفرية  وق��ال��ت 
“ �ل�شوريون �شيعانون  “ غري كاف متاما«. و�أ�شافت  �لقر�ر 
نتيجة  �شيموتون  �ل�شوريون  �ل��ق��ر�ر.  لهذ�  نتيجة  د�ع  دون 
لهذ� �لقر�ر«. وقالت �الأمم �ملتحدة �إن 2.7 مليون �شخ�س يف 
�شمال غرب �شوريا و1.3 مليون �آخرين يف �شمال �شرق �لبالد 
يعتمدون على �مل�شاعد�ت �لتي يح�شلون عليها من �لعمليات 
الأن  �شرورية  �ملجل�س  ومو�فقة  �حل���دود.  ع��رب  جت��ري  �لتي 
�مل�شاعد�ت  ت�شليم  عمليات  على  تو�فق  ال  �ل�شورية  �حلكومة 

عرب �حلدود.

•• االأمم املتحدة-رويرتز

�شنو�ت  �شت  ب���د�أت قبل  �ل���دويل عملية  �الأم���ن  ج��دد جمل�س 
�ل�شوريني  �ملدنيني  ملاليني  �حل��دود  عرب  �مل�شاعد�ت  لت�شليم 
لتفادي  �ل��رخ��ي�����س  وم����دة  �مل��ع��اب��ر  ع���دد  تقلي�س  ول��ك��ن مت 
�ملجل�س  و���ش��م��ح  “�لفيتو«.  �ل��ن��ق�����س  ح��ق  رو���ش��ي��ا  ����ش��ت��خ��د�م 
يف  موقعني  م��ن  �حل���دود  ع��رب  �مل�����ش��اع��د�ت  ت�شليم  با�شتمر�ر 
وجدد  و�الأردن.  �ل��ع��ر�ق  من  معربين  ��شتبعد  ولكنه  تركيا 
من  ب��دال  فقط  �أ�شهر  �شتة  مل��دة  �لعملية  ه��ذه  �أي�شا  �ملجل�س 
و�أثار تخفيف  �لت�شويت  �شنة. و�متنعت رو�شيا و�ل�شني عن 
�شيغة �لقر�ر غ�شب �لواليات �ملتحدة وبريطانيا و�متناعهما 
�أع�شاء �ملجل�س ل�شالح �لقر�ر.  عن �لت�شويت. و�شوت باقي 

الأمم املتحدة جتدد عملية امل�ساعدات عرب احلدود ب�سوريا 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�أن���دري���ا����س كلوث  و���ش��ف �ل��ك��ات��ب 
لالحتاد  �خل����ارج����ي����ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
تثبت  �إذ  فا�شلة؛  ب��اأن��ه��ا  �الأوروب�����ي 
�الأزمتان يف ليبيا و�إير�ن �أن �أوروبا 
تخ�شر عموماً يف �ل�شيا�شة �لعاملية 
�ل��ت��خ��ل��ي عن  ل���ذ� عليها  �مل��ت��ق��ل��ب��ة، 

�أوهامها حول �ل�شلطة و�لنفوذ. 
ويعترب �أندريا�س، يف مقال مبوقع 
�لرئي�س  �إر���ش��ال  �أن  “بلومربغ”، 
�لركي رجب طيب �أردوغان قو�ت 
مبثابة  ُي��ع��د  ليبيا  �إىل  ع�����ش��ك��ري��ة 
�الأوروبي  لالحتاد  �شمني  تذكري 
�ل�شيا�شية  يف  ع�����ج�����زه  مب�������دى 
�لدول  الأن  وب��خ��ا���ش��ة  �خل��ارج��ي��ة، 
�الأوروبية هي �لتي يتعني عليها �أن 

تتدخل دبلوما�شياً يف ليبيا. 

تق�سيم ليبيا 
ذلك،  م��ن  “بداًل  �ل��ك��ات��ب  وي��ق��ول 
تق�شيم  على  ورو���ش��ي��ا  تركيا  ت�شر 
غر�ر  على  نفوذ  مناطق  �إىل  ليبيا 
�أن  �شاأنه  من  �ل��ذي  �الأم��ر  �شوريا، 
ي��ل��ح��ق �ل�����ش��رر مب�����ش��ال��ح �الحت���اد 

�الأوروبي«. 
�الحت�������اد  �أن  ي����ب����دو  ذل��������ك،  �إىل 
�الأوروب��ي يحيد نف�شه عما يحدث 
دو�مة  �إىل  �نزلقت  �لتي  �إي���ر�ن  يف 
�الن��ت��ق��ام م��ع �ل��والي��ات �ملتحدة يف 
قا�شم  �جل������رن�ل  �غ���ت���ي���ال  �أع����ق����اب 
�شليماين قائد فيلق �لقد�س �لتابع 
للحر�س �لثوري �الإي���ر�ين.  وعلى 
كان  �لنووي  �أن �شفقة  �لرغم من 
�جناز  �أكرب  باعتبارها  �إليها  ُينظر 
�الأوروب���ي���ة،  �خل��ارج��ي��ة  لل�شيا�شة 
ت�شاهل  جم��رد  تبدو  �الآن  �أنها  �إال 
�آخر يف �ل�شذ�جة �الأوروبية، وذلك 
من  ط��ه��ر�ن  م��اليل  �ن�شحاب  بعد 
�الت��ف��اق �ل��ن��ووي �ل��ذي مت توقيعه 
يف عام 2015 مع �شت قوى عاملية 
مبا يف ذلك �لدول �لثالث �لكربى 
)فرن�شا  �الأوروب����������ي  �الحت�������اد  يف 

و�أملانيا وبريطانيا(. 

م�سالح اأوروبا على املحك 
�الحتاد  م�شالح  �أن  �لكاتب  وي��رى 
�الأوروبي �حليوية يف �إير�ن وليبيا 
�مل���ح���ك؛ ف��ع��ل��ى �شبيل  ب��ات��ت ع��ل��ى 
دولة  وه��ي  ليبيا،  �أ�شبحت  �مل��ث��ال 
�ل�شو�طئ  ع��ن  تف�شلها  ال  فا�شلة 
بالقارب،  رح��ل��ة  ���ش��وى  �الأوروب���ي���ة 
ومركز�ً  بالب�شر  ل��الجت��ار  م����الذ�ً 
�إىل �الحتاد  �ملتجهني  للمهاجرين 
�الأوروبي. وتتالم�س حدود مياهها 
و�ليونان  ت��رك��ي��ا  م���ع  �الإق��ل��ي��م��ي��ة 
وقرب�س ودول �أخرى تتناف�س على 

حقوق �لتنقيب عن �لغاز. 
�الحت������اد  ي���ت���خ���ذ  �أن  م����ن  وب��������داًل 
دبلوما�شياً  م���وق���ف���اً  �الأوروب�����������ي 
�الأع�شاء  �ل���دول  ت��دع��م  م�شركاً، 
�مل��ت�����ش��ارع��ة يف �حلرب  �الأط������ر�ف 
ح���ي���ث تدعم  �ل��ل��ي��ب��ي��ة،  �الأه���ل���ي���ة 
�ال�شتعمارية  �ل����ق����وة  �إي���ط���ال���ي���ا، 
�عرفت  �لتي  �حلكومة  �ل�شابقة، 
فايز  ب��ق��ي��ادة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ب��ه��ا 
بينما  ت��رك��ي��ا،  وك���ذل���ك  �ل�������ش���ر�ج، 
�مل�شري خليفة  ع��دوه  فرن�شا  تدعم 

حفر، وكذلك رو�شيا. 

و�أن  �الأ�شغر،  �ل��دول  نظر  وجهات 
ي�شعل  ���ش��وف  �ل��ع��ن��ي��ف  �ل��ف��ع��ل  رد 
�لر�ف�شة لالحتاد، مما  �ل�شعبوية 
�الأوروب����ي.  �الحت���اد  متا�شك  يهدد 
�ملوؤيدون  �أخرى، يرى  ومن ناحية 
�شوف  �أن����ه  ب��االأغ��ل��ب��ي��ة  للت�شويت 
ي���ح���م���ي �ل���������دول �ل�������ش���غ���رية من 
�ل�شغوط �ل�شينية و�لرو�شية على 
���ش��ب��ي��ل �مل���ث���ال، و���ش��ي��ج��ع��ل �الحت���اد 
�الأوروب�����������ي ب���اأك���م���ل���ه �أك�������رث ق����وة، 
باالأغلبية  �لت�شويت  ف��اإن  ولذلك 
ويلفت  ���ش��روري��ة«.   ب��د�ي��ة  ُي�شكل 
�لكاتب �إىل �أن �لت�شويت باالأغلبية 
ل���ن ي��ك��ون �حل���ل �ل�����ش��ح��ري لهذه 
�الأع�شاء  �ل���دول  الأن  �ال���ش��ك��ال��ي��ة، 
�شت�شتمر يف جتاهل �ل�شيا�شات �لتي 
ال توؤيدها، وهو ما تقوم به طو�ل 
تتفاخر  دول  بينها  وم��ن  �ل��وق��ت، 
عادة بكونها �أطر�فاً �أوروبية جيدة 
مثل �أملانيا �لتي مت�شى يف م�شروع 
خط �أنابيب �لغاز بينها وبني رو�شيا 
�لذي مير عرب بحر �لبلطيق رغم 
م��ع��ار���ش��ة �مل��ف��و���ش��ي��ة �الأوروب����ي����ة 
و�ل���ربمل���ان �الأوروب������ي و�أغ��ل��ب دول 

ويو�شح �لكاتب �أن هذ� جمرد مثال 
على �نق�شام �الحتاد �الأوروبي يف ما 
ب�شكل  �خلارجية  بال�شيا�شة  يتعلق 
عام. فقد �شار �الحتاد قوة عظمى 
عاملية يف �لتجارة من خالل �لعمل 
ي�شتلزم  عندما  حتى  تام  بان�شجام 
ل��ت�����ش��وي��ة فيما  �ل��ت��و���ش��ل  �الأم������ر 
للدول  �لوطنية  بامل�شالح  يتعلق 
�الأع�������ش���اء. ول��ك��ن ي��ب��دو �أن �أم���ور 
تظل  و�لدفاع  �خلارجية  �ل�شيا�شة 
بكل  تتعلق  خال�شة  وطنية  ق�شايا 

دولة على حدة. 

مع�سلة الفيتو 
�الحت����اد  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  وي��ل��ف��ت 
ب�شوت  �لتحدث  يحاول  �الأوروب���ي 
�لناحية  م��ن  م�شرك  دبلوما�شي 
من�شب  خالل  من  فقط  �لنظرية 

ت�سويت باالأغلبية 
ويقرح �ملقال حل هذه �الإ�شكالية 
�إل��غ��اء ���ش��رط �الجماع  م��ن خ���الل 
�ل�شيا�شة  ب���ق���ر�ر�ت  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف 
�خل���ارج���ي���ة ل���الحت���اد �الأوروب��������ي، 
�إ�����ش����د�ر  مي���ك���ن  ذل�����ك  ط���ب���ق  و�إذ� 
حقوق  ب�شاأن  �إع��الن��ات  �أو  عقوبات 
من   55% مب���و�ف���ق���ة  �الإن���������ش����ان 
�ل���دول �الأع�����ش��اء �ل��ت��ي متثل على 
�الحتاد  �شكان  م��ن   65% �الأق���ل 
�الأوروب�����ي. ول��ك��ن يظل ق���ر�ر ن�شر 
�ل���ق���و�ت �الأوروب����ي����ة يف ي���د �ل���دول 

�الأع�شاء. 
ويقول �لكاتب “يجادل �ملت�شككون 
يف ه���ذ� �الق����ر�ح وه���و م��ا �شيقود 
�ل�شيادة  ت���ر�ج���ع  م���ن  �مل���زي���د  �إىل 
�لوطنية لدول �الحت��اد؛ وبخا�شة 
الأن �لدول �لكربى �شوف تتجاهل 

�خلارجية  لل�شوؤون  �الأعلى  �ملمثل 
جو�شيب  ي�����ش��غ��ل��ه  �ل�����ذي  و�الأم������ن 
بالقلق  �الأخ�����ري  وي�����ش��ع��ر  ب���وري���ل. 
�ملزيد  �إىل  �الحت������اد  ح���اج���ة  �إز�ء 
�ل����وح����دة، وب��خ��ا���ش��ة يف هذ�  م���ن 
�لواليات  فيه  ت�شعى  �ل��ذي  �لعامل 
وتركيا  ورو���ش��ي��ا  و�ل�شني  �ملتحدة 
�شيا�شة  �ن��ت��ه��اج  �إىل  �أخ����رى  ودول 
و�قعية قا�شية، رمبا جتعل �الحتاد 
�الأوروبي يتحول من “العب” �إىل 
ل��الأح��د�ث.  ويلفت  جم��رد م�شرح 
�إخفاق  �أ���ش��ب��اب  �أه���م  �أن  �إىل  �مل��ق��ال 
�الحتاد �الأوروبي تتمثل يف حتمية 
�خلارجية  �ل�شيا�شة  قر�ر�ت  �تخاذ 
باالإجماع، ولذلك فاإنه من حق �أي 
دولة ع�شو، حتى مالطا �ل�شغرية، 
��شتخد�م حق �لفيتو �شد �أي �شيء. 
ف��ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل �مل����ث����ال، خ����الل يوم 

و�حد من �لعام �ملا�شي ��شتخدمت 
�إيطاليا حق �لفيتو �شد قر�ر ب�شاأن 
ف��ن��زوي��ال، وم��ن��ع �أع�����ش��اء �آخ����رون 
نووية  معاهدة  �نهيار  ب�شاأن  بياناً 
ورو�شيا،  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  ب���ني 
عر�شاً  و�مل���ج���ر  ب��ول��ن��د�  ورف�����ش��ت 
�لتعامل  ي�شتهدف  �لعربية  للدول 
�ل���ه���ج���رة.  وت�����ش��ت��غ��ل �لقوى  م���ع 
�ل��ع��امل��ي��ة �الأخ�����رى ���ش��ع��ف �الحت���اد 
على  �ل�شني  ق��ام��ت  �إذ  �الأوروب�����ي؛ 
�شبيل �ملثال بتمويل م�شاريع �لبنية 
�لتحتية �لكربى �ملرتبطة بالدول 
و�ليونان  �لربتغال  مثل  �الأع�شاء 
مبادرة �حلز�م  و�ملجر )كجزء من 
�ل�شريكة  �لدول  و�لطريق(، وهذه 
بع�س  �لفيتو �شد  ��شتخدمت حق 
م�����ش��اري��ع �الحت����اد �الأوروب�����ي �لتي 

ت�شتهدف �ل�شني. 

وتعاونا  ك���ام���ال  حت��ق��ي��ق��ا  ت���ري���د 
�الإير�نية  �ل�����ش��ل��ط��ات  م���ن  ت��ام��ا 
�لطائرة  ب���ح���ادث  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
على  رده  وذل���ك يف  �الأوك���ر�ن���ي���ة، 

�إعالن �إير�ن �إ�شقاطها.
 57 منهم  �شخ�شا،   176 وُقتل 
�لطائرة  منت  على  كانو�  كنديا، 
�الأرب��ع��اء بعد  ي��وم  �لتي حتطمت 
م���ن ط����ه����ر�ن. وتعرب  �إق���الع���ه���ا 
�عتقادها  ع���ن  �أي������ام  م��ن��ذ  ك���ن���د� 
�أُ���ش��ق��ط��ت ب�شاروخ  �ل��ط��ائ��رة  ب���اأن 
تنفي  ظلت  �إي����ر�ن  لكن  �إي����ر�ين، 

هذ� حتى �أم�س �ل�شبت.

م�����ن �الأ�����ش����خ����ا�����س �الأب�������ري�������اء«. 
و�أ����ش���اف �ل��رئ��ي�����س �الإي������ر�ين �أن 
لتحديد  تتو��شل  “�لتحقيقات 
ه��وي��ة وحم��اك��م��ة �مل�����ش��وؤول��ني عن 
و�خلطاأ  �ل��ك��ب��رية  �مل���اأ����ش���اة  ه����ذه 

�لذي ال يغتفر«.
�خلارجية  وزي����ر  ق����ال  وب�������دوره، 
�الإير�ين جو�د ظريف على توير  
�الأوكر�نية  �ل��ط��ائ��رة  حت��ط��م  �إن 
جنم عن خطاأ ب�شري و “�لنزعة 

�الأمريكية للمغامرة«.
“يوم حزين.  �أن���ه  ق��ائ��اًل،  وت��اب��ع 
للتحقيق  �مل���ب���دئ���ي���ة  �ل���ن���ت���ائ���ج 
�لقو�ت  �أج���رت���ه  �ل����ذي  �ل��د�خ��ل��ي 
�مل�شلحة ت�شري �إىل �أن خطاأ ب�شريا 
�أزم������ة جن��م��ت ع���ن نزعة  �أث����ن����اء 
�أدى  للمغامرة  �ملتحدة  �لواليات 
“نبدى  م�شيفاً  �لكارثة”،  لهذه 
�لعميق و�عتذ�رنا وعز�ءنا  �أ�شفنا 
�ل�شحايا  ك���ل  والأ�����ش����ر  ل�����ش��ع��ب��ن��ا 

وللدول �ملت�شررة �الأخرى«.
�أركان  هيئة  �أك��دت  جانبها،  وم��ن 
�ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �الإي���ر�ن���ي���ة �أن 
طائرة  �إ���ش��ق��اط  ع��ن  “�مل�شوؤول” 
�لبونيغ �الأوكر�نية �لتي حتطمت 
�أ�شفر عن  ما  �الأربعاء يف طهر�ن 
�شيحال  ق��ت��ي��ال،   176 ���ش��ق��وط 

“فور�” على �لق�شاء �لع�شكري.
وق��ال��ت ه��ي��ئ��ة �أرك�����ان �جل��ي�����س يف 
مبو��شلة  �أن��ه  لكم  “نوؤكد  بيان: 
�أ�شا�شية يف �الإجر�ء�ت  �إ�شالحات 
�لقو�ت  م�شتوى  على  �لعمالنية 
�مل�شلحة، �شنجعل تكر�ر مثل هذه 

�الأخطاء م�شتحيال«.

وق���ال ت����رودو يف ب��ي��ان ���ش��در عن 
مكتبه �إن �إير�ن �عرفت �الآن باأن 

قو�تها �أ�شقطت �لطائرة.
و�أ���ش��اف �أن ب��الده ما ز�ل��ت تركز 
و�ل�شفافية  “�ملحا�شبة  ع���ل���ى 
و�لعد�لة الأ�شر �ل�شحايا وذويهم. 
هذه ماأ�شاة وطنية وكل �لكنديني 

ي�شعرون بالفجيعة«.
�لعمل  “�شنو��شل  ق��ائ��ال  وت��اب��ع 
مع �شركائنا حول �لعامل ل�شمان 
كامل وم�شتفي�س  �إج��ر�ء حتقيق 
و�حلكومة  �ل���ط���ائ���رة،  ح����ادث  يف 
من  تاما  تعاونا  تتوقع  �لكندية 

�ل�����ش��ل��ط��ات �الإي����ر�ن����ي����ة«.  وق���ال 
�لرئي�س �الإير�ين ح�شن روحاين 
ب�شدة  ت��اأ���ش��ف  �إي�����ر�ن  �إن  �ل�����ش��ب��ت 
ل����ه����ذ� �خل����ط����اأ �ل����ك����ارث����ي �ل����ذي 
�إ�شقاط طائرة �لركاب  �أ�شفر عن 

�الأوكر�نية.
وكتب روحاين على موقع توير 
�ل���د�خ���ل���ي  �ل���ت���ح���ق���ي���ق  “خل�س 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  �أج���رت���ه  �ل����ذي 
لالأ�شف  �أطلقت  �شو�ريخ  �أن  �إىل 
ت�شببت  ب�������ش���ري  خ����ط����اأ  ب�����ش��ب��ب 
لطائرة  �ل���ره���ي���ب  �ل��ت��ح��ط��م  يف 
�ل��رك��اب �الإي��ر�ن��ي��ة وم���وت 176 

�الحتاد لهذ� �مل�شروع. 

ال نفوذ لالحتاد االأوروبي 
�ملناف�شني  �أن  م��ن  �لكاتب  وي��ح��ذر 
�جليو�شيا�شيني لالحتاد �الأوروبي 
مب���ا يف ذل����ك �ل�����ش��ني و�ل����والي����ات 
�شل�شلة  �لقوة  �أن  �ملتحدة يعتربون 
�إىل  و�لعمالت  �لتجارة  من  متتد 
�لتكنولوجيا و�ال�شتثمار و�لهجرة 
بحامالت  وت���ن���ت���ه���ي  و�ل����ط����اق����ة 
�ل���ط���ائ���ر�ت و�ل�����ش��و�ري��خ وغ����ار�ت 
مثل  ط���ي���ار  دون  م���ن  �ل���ط���ائ���ر�ت 
تلك �لتي قتلت �جلرن�ل �الإير�ين 
ق��ا���ش��م ���ش��ل��ي��م��اين.  وي��ن��ق��ل �ملقال 
�لهولندي  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  ع���ن 
مارك روتي �أنه �إذ� ��شتمر �الحتاد 
�الأوروب��ي يف �لوعظ باملبادئ فقط 
و�ب��ت��ع��د ع��ن مم��ار���ش��ة �ل��ق��وة، فاإن 
�ل���ق���ارة �الأوروب����ي����ة ���ش��ت��ك��ون دوم���اً 
ع��ل��ى ���ش��و�ب ول��ك��ن م��ن �ل��ن��ادر �أن 
يقرب  وبالفعل  نفوذ.  لها  ي�شبح 
�الحتاد من فقد�ن �لنفوذ يف �إير�ن 
د�ئماً  ميكنه  �إذ  و�خلليج،  و�لعر�ق 
�إىل �شبط  �الأط���ر�ف  دع��وة جميع 
�ملتعلقة  �ل��ق��ر�ر�ت  ول��ك��ن  �لنف�س، 
ب��احل��رب و�ل�����ش��الم ي��ت��خ��ذه��ا �الآن 
�الآخرون.  ويورد �لكاتب �أن �الحتاد 
�الأوروب�������ي غ��ائ��ب يف ل��ي��ب��ي��ا، حيث 
�شر�ج  بت�شليح حكومة  تركيا  تقوم 
منذ نوفمرب)ت�شرين �لثاين(، ويف 
�ملقابل و�ف��ق �الأخ��ري على �حلدود 
�أن  �لتي ميكن  �لبحرية مع تركيا 
تغلق خط �أنابيب �لغاز �ملخطط له 
و�ليونان.  وقرب�س  �إ�شر�ئيل  بني 
ليبيا  �إىل  قو�ته  �أردوغ���ان  وير�شل 
�إىل  يتو�شل  �شوف  �أن��ه  �إىل  وُيلمح 
�ت���ف���اق م���ع رو���ش��ي��ا ع��ن��دم��ا يلتقى 
�الأ�شبوع،  ه���ذ�  ب��وت��ني  ب��ال��رئ��ي�����س 
مثلما حدث يف �شوريا. وهذ� �شوف 
مينح �أردوغان نفوذ�ً على طريقني 

رئي�شيني للهجرة �إىل �أوروبا. 
�إي��ر�ن �إىل  ويختتم �ملقال باأنه من 
ليبيا، �أخفق �الحتاد �الأوروبي مرة 

�أخرى يف حماية م�شاحله. 

االحتاد االأوروبي غائب  حيث تقوم تركيا بت�سليح حكومة �سراج 

من اإيران اإىل ليبيا...م�سالح اأوروبا على املحك

ترودو يريد حتقيقا كامال يف حتطمها 

رو�سيا: طهران يجب اأن ُتلقن »در�سًا« من كارثة الطائرة
•• عوا�صم-وكاالت:

����ش���رح رئ���ي�������س جل���ن���ة �ل�������ش���وؤون 
�لرو�شي  �ل��ربمل��ان  يف  �خل��ارج��ي��ة 
�أم�س  كو�شات�شيف  كون�شتانتيت 
�إي�������ر�ن �لتي  �أن�����ه ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��ت 
�ع����رف����ت ب���اإ����ش���ق���اط �ل���ط���ائ���رة 
غ������ري عمد  ع������ن  �الأوك�������ر�ن�������ي�������ة 
هذه  م��ن  �لعرب”  “��شتخال�س 

�ملاأ�شاة.
ت�شريحات  يف  كو�شات�شيف  وق��ال 
�لرو�شية  �الأن���ب���اء  وك��ال��ة  نقلتها 
يثبت  مل  “�إذ�  )�ن���رف���اك�������س(: 
�الأ�شودين  �ل�����ش��ن��دوق��ني  حتليل 
�جلي�س  �أن  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  و�أع����م����ال 
�الإي��ر�ين فعل ذلك عمد�ً، ولي�س 
�إغالق  يجب  لذلك،  �شبب  هناك 
�حلادث. على �أمل �أن يكون قد مت 
كل  تتخذ  و�أن  �لعرب  ��شتخال�س 

�الأطر�ف �إجر�ء�ت«.
و�ملر�وغة،  �الإنكار  �أي��ام من  وبعد 
باأن  �ليوم  ر�شمياً  �إي��ر�ن  �عرفت 
�أ�شقط  �الإي��ر�ين هو من  �جلي�س 
�لتي  �الأوكر�نية  �ملدنية  �لطائرة 
قتلو�  ر�ك���ب���ا   176 ت��ق��ل  ك���ان���ت 

جميعاً.
وق��������ال �ل���ت���ل���ف���زي���ون �الإي���������ر�ين 
�لر�شمي، نقاًل عن بيان ع�شكري، 
“عن  �أ�شقطت  �إي��ر�ن  �إن  �ل�شبت، 
غري ق�شد” �لطائرة �الأوكر�نية 
مطار  مغادرتها  م��ن  دق��ائ��ق  بعد 

�الإمام �خلميني يف طهر�ن.
�لكندي  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  وق�����ال 
�إن حكومته  �أم�س  جا�شنت ترودو 

لندن تطلب من وا�سنطن ت�سليمها زوجة دبلوما�سي 
�أك���د م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �خلارجية  ورد�ً ع��ل��ى ���ش��وؤ�ل ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س، 
�الأمريكية جمدد�ً موقف و��شنطن. وقال “نظر�ً للظروف، نحن مقتنعون 

باأن طلب �لت�شليم �شيكون غري منا�شب للغاية” و”جتاوز«.
زوجة  بالقوة  �إع��ادة  بهدف حماولة  ت�شليم  “��شتخد�م معاهدة  �أن  و�عترب 
�لواليات  �أن  �إىل  م�شري�ً  للغاية”  مزعجة  �شابقة  ي�شكل  �شابق،  دبلوما�شي 

�ملتحدة �شتو��شل “در�س �الحتماالت” يف هذ� �مللّف �حل�شا�س.
�لنارية  در�جته  ت�شادم بني  19 عاماً، يف ح��ادث  �لبالغ  د�ن  ه��اري  وق�شى 
�ل�شائقة  2019. وكانت  �آب-�أغ�شط�س   27 و�شيارة يف و�شط بريطانيا يف 
غري �ملعتادة على �لقيادة على �لي�شار، تقود �شيارتها على �جلهة �خلاطئة 

من �لطريق.

•• لندن-اأ ف ب

�لربيطانية  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت 
�أنها وّجهت �إىل �ل�شلطات �الأمريكية 
دبلوما�شي  زوج�������ة  ت�����ش��ل��ي��م  ط���ل���ب 

�أمريكي متهمة بالت�شبب مبقتل �شائق در�جة نارية يف بريطانيا.
�الأول-دي�شمرب  كانون  �أو�خ��ر  يف  24 عاماً  �لبالغة  �شاكوال�س  �آن  و�أُدي��ن��ت 
�لعامة �لربيطانية  �لنيابة  �لتي ت�شببت باملوت. وكانت  بالقيادة �خلطرية 
�أطلقت �آلية ت�شّلم، يف قر�ر �أعربت وز�رة �خلارجية �الأمريكية يف و��شنطن 

عن �أ�شفها له.
وقال �ملتحدثة با�شم �لد�خلية �لربيطانية “بعد �الإد�نة �لتي قررها مكتب 
�ملدعي، وّجهت وز�رة �لد�خلية طلب ت�شليم �إىل �لواليات �ملتحدة ي�شتهدف 

�آن �شكوال�س«.
و�أ�شاف “بات �لقر�ر �الآن يعود �إىل �ل�شلطات �الأمريكية«.

انفجار يف رتل قوات اأجنبية بجنوب اأفغان�ستان 
 •• قندهار-رويرتز

قنبلة على  �إن  �أفغاين  �الأطل�شي وم�شوؤول  �شمال  با�شم حلف  قال متحدث 
بجنوب  قندهار  باإقليم  �أجنبية  ق��و�ت  رت��ل  م��رور  �أث��ن��اء  �نفجرت  �لطريق 
�أفغان�شتان �أم�س �ل�شبت، لكن مل ترد على �لفور تفا�شيل عن �شقوط قتلى 

يف �النفجار �لذي �أعلنت حركة طالبان م�شوؤوليتها عنه.
ورغم هدوء �لقتال مع ت�شاقط �لثلوج �لكثيف يف �جلبال حيث ياأخذ مقاتلو 
هجومهم  قبل  �أنف�شهم  جتميع  ويعيدون  �لر�حة  من  ق�شطا  عادة  طالبان 
�ل�شنوي يف ف�شل �لربيع، ال تز�ل �لقنابل �ملزروعة على �لطرق ت�شيب قو�ت 
�أفغانية وقو�ت �أجنبية متحالفة معها. وقال م�شوؤول ع�شكري �أفغاين كبري 
يف قندهار �إن �النفجار وقع يف منطقة د�ند عندما �نفجرت �لعبوة �لنا�شفة 

يف �إحدى �ملركبات �ملدرعة �لتابعة للقو�ت �الأمريكية.

و��شتناد�ً �إىل �حل�شانة �لدبلوما�شية، 
لثالثة  �أّم  وه����ي  ���ش��اك��وال���س  ع�����ادت 

�أطفال �إىل �لواليات �ملتحدة.
ومذ�ك، يطالب و�لد� �ل�شحية وهما 
�لق�شاء  د�ن،  وت��ي��م  �شارلز  ���ش��ارل��وت 
�شكوال�س  عن  �لدبلوما�شية  �حل�شانة  رفع  على  �ملتحدة  �لواليات  ويحّثان 

لتعود �إىل �ململكة �ملتحدة بغية حماكمتها.
طلب  توجيه  �إع��الن  بعد  �شيغر  ر�د  �ل�شحية  عائلة  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
و�أ�شاف  “�إنها خطوة كبري �إىل �الأمام لتحقيق �لعد�لة لهاري”.  �لت�شليم 

“ال �أحد فوق �لقانون، �شو�ء كان دبلوما�شياً �أم ال«.
لندن  توتر� بني  بريطانيا،  بتفاعل كبري يف  �لتي حتظى  �لق�شية  و�أث��ارت 
مرّوع”  “حادث  �أن��ه  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  و�عترب  و��شنطن. 
على  �أم��ريك��ي  �شائق  يعتاد  �أن  �شعوبة  و�إىل  وق��در  ق�شاء  �أن��ه  �إىل  م�شري�ً 

�لقيادة على �لي�شار.
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�شيع �ملئات �أم�س جثماين �شحافيني بارزين �غتيال بر�شا�س جمهولني 
حّمل  فيما  �ل��ع��ر�ق،  بجنوب  �لب�شرة  حمافظة  يف  �شيارتهما  ��شتهدف 
ل�”ميلي�شيات«.  �الغ��ت��ي��ال  م�شوؤولية  �ل�شحافة  حرية  ع��ن  م��د�ف��ع��ون 
قناة  مر��شل  قتل  �لعر�قي،  �ل�شحافية”  �حلريات  “مر�شد  وبح�شب 
“دجلة” �الإخبارية يف �لب�شرة �أحمد عبد �ل�شمد )37 عاماً( وزميله 
�مل�شور �شفاء غايل )26 عاماً( بيد “م�شلحني ين�شطون د�خل �ملدينة” 
�لتي تقع على �حلدود مع �إير�ن وت�شيطر عليها ف�شائل م�شلحة مو�لية 
هويته  ك�شف  ع��دم  طلب  ب�شري  �شحايف  عن  �ملر�شد  ونقل  لطهر�ن. 
و�شط  �ل�شرطة  قيادة  مقر  من  بالقرب  “قتال  �ل�شحافيني  �إن  قوله 
�لب�شرة من قبل �مل�شلحني �لذين كانو� ي�شتقلون �شيارة رباعية �لدفع«. 
ولفت �ملر�شد �إىل �أن عبد �ل�شمد كان قد �أر�شل للمنظمة مقطع فيديو 
وثق فيه “تهديد�ت يتلقاها من ميلي�شيات ب�شبب تطرقه النتقاد �إير�ن 
يف تغطياته �ل�شحافية«. ونددت نقابة �ل�شحافيني �لعر�قيني باحلادث 
“قائد عمليات �لب�شرة وقائد �شرطة �لب�شرة  وطالبت  “�الإجر�مي”، 
بالك�شف عن �جلناة ومالحقتهم وتقدميهم �إىل �لعد�لة«. وقبل �شاعات 
في�شبوك  على  �شفحته  ع��رب  فيديو  �ل�شمد  عبد  ن�شر  �غتياله،  م��ن 
حتدث خاللها عن حملة �عتقاالت تطال �ملتظاهرين �لذين ��شتاأنفو� 
يف  و�الأم��ريك��ي  �الإي���ر�ين  بالتدخلني  منددين  �جلمعة،  �حتجاجاتهم 

�لبالد، على غر�ر حمافظات عدة.

�عتربت وزيرة �جليو�س �لفرن�شية فلور�ن�س باريل �أم�س �أنه يجب “�غتنام 
حول �مللف  �أمام حمادثات و�ملفاو�شات”  �ملنا�شبة لفتح �ملجال من جديد 
�لنووي مع �إير�ن، �لتي �أقرت باإ�شقاط طائرة مدنية �أوكر�نية عن طريق 
�إنر  ف��ر�ن�����س  �إذ�ع����ة  م��ع  �لفرن�شية يف مقابلة  �ل��وزي��رة  وق��ال��ت  �خل��ط��اأ. 
“من �ملهم ��شتغالل هذه �ملنا�شبة لفتح �ملجال من جديد �أمام �ملحادثات 
�شحايا”  “لعائالت  حزنها  عن  نف�شه  �لوقت  يف  معربة  و�ملفاو�شات”، 
ور�أت  �لدولية.  �الأوكر�نية  �جلوية  للخطوط  �لتابعة  �ملنكوبة  �لطائرة 
�لوزيرة �لفرن�شية �أن “�لدرو�س �لتي ��شتخل�شناها من �شل�شلة �الأحد�ث 
�أن��ه يجب  2019، هي  عام  نهاية  منذ  �شهدناها  �لتي  �الأخ��رية  �ملتتالية 
مت  �لنتيجة  “هذه  ب���ان  �ع��ت��ق��اده��ا  ع��ن  و�أع���رب���ت  للت�شعيد«.  ح��د  و���ش��ع 
�لتو�شل �إليها منذ 8 كانون �لثاين/يناير، فقد �ختار �لرئي�س �الأمريكي 
�أال يرد ع�شكرياً بعد �ل�شربات �الإير�نية على قو�عد ع�شكرية �أمريكية يف 
�لعر�ق”، �لتي جاءت بدورها رد�ً على �غتيال �لواليات �ملتحدة لقائد فيلق 
�لقد�س �ل�شابق يف �حلر�س �لثوري �الإي��ر�ين قا�شم �شليماين يف 3 كانون 
�لثاين-يناير. و�أ�شارت �إىل �أن فرن�شا ت�شعى �إىل جتنب �لعودة الأزمة �نت�شار 
نووي، مو�شحًة �أن ذلك يعني “�أال نقتل �التفاق )�لنووي �الإير�ين(،�لذي 
مت �لتو�شل �إليه يف فيينا قبل خم�س �شنو�ت. هذه �لو�شيلة �لوحيدة �لتي 
منلكها... ويرتب على ذلك �أي�شاً �أن تكف �إير�ن عن �نتهاكاتها �لتدريجية 

)لالتفاق( �لتي بات من �ملتعذر �لرجوع عنها �إىل حد ما«.

ت�شل �مل�شت�شارة �الأملانّية �أجنيال مريكل �إىل مو�شكو الإجر�ء حمادثات مع 
�لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني ُترّكز على �لتوّتر�ت بني �إير�ن و�لواليات 
�ملتحدة و�حلرب يف ليبيا. وُينتظر و�شول مريكل بعد �لظهر �إىل �لعا�شمة 
بوتني يف مايو  لقائها  رو�شيا منذ  �إىل  لها  �الأوىل  زي��ارة هي  �لرو�شية، يف 
)�أيار( 2018 يف �شوت�شي. و�شرُيكز �لزعيمان جزء�ً من حمادثاتهما حول 
�لنار  وق��ف الإط��الق  �إىل  �الأرب��ع��اء  دعتا  و�أن��ق��رة  كانت مو�شكو  ليبيا حيث 
�بتد�ًء من �الأحد، على �لّرغم من ت�شارب م�شاحلهما هناك. وت�شهد ليبيا 
وزير  و�أّك��د   .2011 عام  �لقذ�يف يف  �شقوط معمر  منذ  وفو�شى  �شر�عاً 
“�الأ�شباب  �أح��د  هو  �لتوتر�ت  ت�شاعد  �أن  ما�س،  هايكو  �الأمل��اين  �خلارجّية 
�لرئي�شية” الجتماع مريكل وبوتني. وتنوي برلني لعب دور �لو�شيط يف 
“�شوريا ثانية«. كما  �إنها ال ترغب يف روؤي��ة �لبالد تتحول �إىل  �إذ  �الأزم��ة، 
�شُتوجه مريكل دعوًة �إىل بوتني حل�شور موؤمتر حول ليبيا �شُينظم يف وقت 
الحق من �ل�شهر �حلايل يف برلني، وفق ما قالت م�شادر دبلوما�شية. وقال 
�لكرملني من جهته، �إن �ملحادثات مع �مل�شت�شارة �الأملانية �شركز �أي�شاً على 
“ت�شاعد �لتوتر�ت” يف �ل�شرق �الأو�شط بعد مقتل �جلرن�ل �الإير�ين قا�شم 
��شتهدفت  �إير�نية  �شربات  من  ذلك  تال  وما  �أمريكية،  ب�شربة  �شليماين 

قاعدتني ت�شمان جنود�ً �أمريكيني يف �لعر�ق.

عوا�صم

بغداد

باري�س

مو�سكو

البيت الأبي�س يدر�س تو�سيع 
»حظر دخول اأمريكا«

•• وا�صنطن-وكاالت

تر�مب،  دون��ال��د  �الأم��ري��ك��ي،  �لرئي�س  �أن  �ل�شبت  �أم�����س  �أمريكية  م�شادر  ك�شفت 
�ملفرو�س على بع�س  “حظر �ل�شفر”  �إ�شد�ر قر�ر جديد، يو�شع من قر�ر  ينوي 
�لدول �إىل �لواليات �ملتحدة. و�أفادت وكالة “�أ�شو�شيتد بر�س” �الأمريكية، �ليوم، 
�أن �لبيت �الأبي�س يفكر يف تو�شيع �حلظر على �ل�شفر للواليات �ملتحدة، لي�شمل 
مزيد�ً من �لدول، و�أن قر�ر �حلظر �جلديد قيد �لدر��شة وقد يعلن عنه يف وقت 
�أنها �طلعت على  6 م�شوؤولني مطلعني. وذك��رت �لوكالة  �أك��ده  الحق، بح�شب ما 
وثيقة ت�شع فيها �لواليات �ملتحدة �لدول �لتي �شتتاأثر بقر�ر حظر �ل�شفر، و�أكد 
�لك�شف عن هويتهما الأنهما  ��شرطا عدم  �لوثيقة، ولكن  م�شدرين �شحة تلك 
“�لوثيقة  �إن  �الأمريكية،  للوكالة  وق��اال  �الإع���الم.  مع  باحلديث  خمولني  لي�شا 
�خلا�شة بالتغيري�ت، قد حجبت �أ�شماء �لدول �لتي �شتتاأثر بها، وذلك الأنه مل يتم 

�النتهاء حتى �الآن من �تخاذ �لتد�بري �لالزمة �لنهائية بخ�شو�شها«. 
و�أ�شاف �مل�شدرين، �أن “�لقر�ر �شيت�شمن عدد�ً من �لدول �لتي �شبق و�شدر بحقها 
قر�ر تنفيذي باحلظر يف يناير )كانون �لثاين( 2017، فيما �شتغيب دول �أخرى 

مثل �لعر�ق و�ل�شود�ن وت�شاد، بعد جوالت تقا�شي و��شعة.
كما من �ملقرر �أن يت�شمن قر�ر “حظر �ل�شفر” 5 دول ذ�ت �أغلبية م�شلمة، وهي: 
�أن ي�شم �إىل جانب  �إي��ر�ن وليبيا و�ل�شومال و�شوريا و�ليمن، ولكن قرر تر�مب 
�لبيت  ورف�س  �ل�شمالية.  وكوريا  فنزويال  وهما:  دولتني جديدتني  �ل��دول  تلك 
�إال �أن م�شادر  �الأبي�س نفي �أو تاأكيد �ملعلومات �لتي ن�شرتها “�الأ�شو�شيتد بر�س”، 
رجحت �أن يتم �إعالن �لقر�ر ر�شمياً بالتز�من مع �لذكرى �ل�شنوية �لثالثة لقر�ر 

حظر �ل�شفر �الأول لر�مب يف 27 يناير )كانون �لثاين( 2017.

دول عربية واأجنبية تنعى ال�سلطان قابو�س 

�سلطان عمان يوؤكد حفاظه على العلقات الودية مع كل الدول

الرئي�سة التايوانية تت�سدر النتائج اجلزئية للنتخابات  
•• تايبيه-اأ ف ب

�لنتائج  ل��ت��اي��و�ن  والي��ت��ه��ا  �ملنتهية  �لرئي�شة  ت�����ش��درت 
�لرئا�شية،  �أم�س لالنتخابات  �ل�شادرة  �الأولية �جلزئية 
بعد �قر�ع طغى عليه خ�شو�شاً حتدي م�شتقبل عالقة 
هذه �جلزيرة �لتي يبلغ عدد �شكانها 23 مليون ن�شمة، 

مع بكني.
%56 من  �إينغ-وين ما ن�شبته  ونالت �لرئي�شة ت�شاي 
�شتة م��الي��ني ���ش��وت مت ف��رزه��ا، وف��ق و���ش��ائ��ل �الإع���الم 

�لرئي�شية �ملحلية.
وح�شل خ�شمها �لرئي�شي هان كيو-يو على %39 من 

�الأ�شو�ت.
و���ش��وت 19 م��ل��ي��ون ن��اخ��ب ل��الخ��ت��ي��ار خ�����ش��و���ش��اً بني 
�لرئي�شة ت�شاي �إينغ-وين �لتي ت�شعى لتجديد واليتها، 

وخ�شمها �لرئي�شي هان كيو-يو.
وقالت ت�شاي �لتي �أدلت ب�شوتها �شباحاً لل�شحافة �إنها 
من  كمو�طنني  و�جباتهم  �لتايو�نيون  ي��وؤدي  �أن  تاأمل 

�أجل “تعزيز �لدميوقر�طية �لتايو�نية«.
من جهته، رف�س هان �الإدالء باأي ت�شريح �أثناء مروره 
�أمام مكتب �القر�ع يف معبد يف كاوه�شيونغ، ثاين �أكرب 

مدينة يف تايو�ن، و�لتي ير�أ�س هان بلديتها.
ولهذين �ملر�شحني روؤيتان خمتلفتان مل�شتقبل عالقات 

�جلزيرة مع بكني �أكرب �شريك �قت�شادي لتايو�ن.
وتعترب �ل�شني تايو�ن �أر�شا تابعة لها وتعهدت �ل�شيطرة 

عليها من جديد، بالقوة �إذ� لزم �الأمر.

�شعيد، قائد� حكيما منح عمره لوطنه والأمته، زعيما عربيا 
�شي�شجل له �لتاريخ �أنه رمز لقوة ووحدة �شلطنة ُعمان على 

مد�ر ن�شف قرن حقق لها �ملكانة و�لنه�شة و�لعزة«.
وبعث رئي�س �جلمهورية �لعر�قية برهم �شالح، برقية تعزية 
بوفاة  �شعيد،  �آل  ط��ارق  بن  هيثم  ٌعمان �جلديد  �شلطان  �إىل 

�ل�شلطان قابو�س بن �شعيد.
“تلقينا  بيان مكتبه �الإعالمي:  �لرئي�س �شالح ح�شب  وقال 
�شلطان  �شعيد  ب��ن  قابو�س  �ل�شلطان  رحيل  نباأ  بالغ  باأ�شف 
ُعمان وباين نه�شتها �حلديثة و�إن �لعامل �لعربي و�ملنطقة، 
�ل�شلطان  برحيل  تخ�شر  ُع��م��ان،  �شلطنة  �ل�شقيقة  وقبلهما 

قابو�س بن �شعيد قائد� وعقال حكيما«.
و�أ�شاف �شالح �أن “�خل�شارة كبرية بفقد�ن �ل�شلطان قابو�س 
بن �شلطان لكن �لثقة �أكيدة باأن �لعائلة �ل�شلطانية و�ل�شعب 
�لدور  ه��ذ�  مو��شلة  على  مت��ام��ا  ق����ادرون  �ل�شقيق  �ل��ع��م��اين 
بناء  ���ش��و�ء يف  �ل��ر�ح��ل  �ل�شلطان  ب��ه  ��شطلع  �ل��ذي  �حل��ي��وي 

وتقدم ُعمان �أو يف �نتهاج �شيا�شة �إقليمية حكيمة ومتو�زنة«.
وقّدم �الأمني �لعام للجامعة �لعربية، �أحمد �أبو �لغيط، �أحّر 
�لتعازي لل�شعب �لُعماين “لفقده رجال لعب �لدور �الأكرب يف 

•• عوا�صم-وكاالت

�أم�س  �شعيد،  �آل  ط��ارق  بن  هيثم  �شلطان عمان �جلديد  قال 
�لدول،  كل  مع  �لودية  �لعالقات  على  �شيحافظ  �إنه  �ل�شبت، 
على غر�ر �لنهج �لذي كان قد �تبعه �شلفه �لر�حل قابو�س بن 

�شعيد على مد�ر �أعو�مه يف �حلكم.
و�أكد �شلطان عمان هيثم بن طارق �آل �شعيد يف خطاب �ألقاه 
�خلارجية  �ل�شيا�شة  �شيو��شل  �أن���ه  تن�شيبه  مر��شم  خ��الل 
وعدم  �ل����دويل،  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شلمي  �لتعاي�س  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة 
�لتدخل يف �شوؤون �لدول. ومت تعيني �ل�شلطان هيثم بن طارق 
�آل �شعيد �أم�س �ل�شبت، بعد �أن دعا جمل�س �لدفاع �الأعلى يف 
�ل�شلطنة، جمل�س �لعائلة �ملالكة لالنعقاد لتحديد من تنتقل 

�إليه والية �حلكم يف �لبالد.
تن�شيبه:  عقب  له  ت�شريح  �أول  يف  �جلديد  �ل�شلطان  وق��ال 
“�شوف نرت�شم خط �ل�شلطان �لر�حل موؤكدين على �لثو�بت 
)..( و�شيا�شة بالدنا �خلارجية �لقائمة على �لتعاي�س �ل�شلمي 
بني �الأمم و�ل�شعوب وح�شن �جلو�ر وعدم �لتدخل يف �ل�شوؤون 

�خلارجية لغرينا و�حر�م �شيادة �لدول«.
وعينه  و�ل��ث��ق��اف��ة،  ل��ل��ر�ث  وزي����ر�  �جل��دي��د  �ل�شلطان  وك���ان 
�لرئي�شية  للجنة  رئ��ي�����ش��ا   2013 ع���ام  ق��اب��و���س  �ل�����ش��ل��ط��ان 

�مل�شوؤولة عن تطوير �ل�شلطنة.
�جلديد  �ل�شلطان  دعا  �لر�شمي،  �لتلفزيون  نقلها  كلمة  ويف 
�إىل بذل جهود لتنمية �لبلد و�ل�شري على نهج �شلفه �ل�شلطان 
قابو�س بن �شعيد �لذي تويف �أم�س  �الأول �جلمعة وبنى دولة 

عمان �حلديثة ولعب دور �لو�شيط يف �ملنطقة.
ونعت دول عربية و�أجنبية، �أم�س �ل�شبت، �ل�شلطان قابو�س بن 
�شعيد، �شلطان ُعمان، و�لذي تويف م�شاء �أم�س �الأول �جلمعة، 

عن عمر ناهز 79 عاما.
وقال  قابو�س،  �ل�شلطان  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  ونعت 
“ببالغ �حلزن و�الأ�شى تلقى  �لديو�ن �مللكي يف بيان �ل�شبت: 
�آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم 
بن  �شلمان  بن  �الأم��ري حممد  �مللكي  �ل�شمو  و�شاحب  �شعود، 
عبد�لعزيز �آل �شعود ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
نباأ وفاة �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد بن تيمور ، �شلطان ُعمان، 

رحمه �هلل رحمة و��شعة و�أ�شكنه ف�شيح جناته«. 
عن  �لعهد  وويل  �ل�شعودي  �لعاهل  “�أعرب  �ل��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
يف  �لكرمية  �ملالكة  للعائلة  �ملو��شاة  و�شادق  �لتعازي  خال�س 

�لعربية  ولالأمة  �ل�شقيق،  �لُعماين  ولل�شعب  ُعمان،  �شلطنة 
نه�شتها  وموؤ�ش�س  ُعمان  �شلطنة  قائد  وف��اة  يف  و�الإ�شالمية 
م�شرية  �أمت  �أن  ب��ع��د  رب���ه  ج����و�ر  �إىل  رح���ل  �ل����ذي  �حل��دي��ث��ة 
�الأنباء  وكالة  ذك��رت  ما  وف��ق  و�لبناء”،  و�لعطاء  �الإجن���از�ت 

�ل�شعودية “و��س«.
�حلد�د  و�أع��ل��ن��ت  ق��اب��و���س،  �ل�شلطان  �أي�����ش��ا  �لبحرين  ون��ع��ت 
لثالثة �أيام، وتنكي�س �الأعالم بجميع �لدو�ئر �لر�شمية د�خل 

�ململكة و�شفار�تها وبعثاتها �لدبلوما�شية يف �خلارج.
�ل�شباح،  �جلابر  �الأح��م��د  �شباح  �ل�شيخ  �لكويت  �أم��ري  وبعث 
برقية تعزية �إىل �ل�شلطان هيثم بن طارق بن تيمور �شلطان 
“بالغ  �لكويتي عن  �ل�شعب  با�شمه وبا�شم  �أعرب فيها  ُعمان، 
�حلزن و�الأ�شى وخال�س �لتعازي و�شادق �ملو��شاة له ولالأ�شرة 
قابو�س  �ل�شلطان  بوفاة  �ل�شقيق  �لُعماين  ولل�شعب  �لكرمية 

بن �شعيد«.
و�أكد �أمري �لكويت باأن “�لعامل فقد برحيل �ل�شلطان قابو�س 
و�الأ�شرة  ُع��م��ان  �شلطنة  ف��ق��دت  ك��م��ا  �ل��ع��ظ��ام  �أح���د رج��االت��ه 
حكيما  ق��ائ��د�  و�الإ���ش��الم��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  و�الأم���ت���ني  �خلليجية 
كّر�س حياته خلدمة وطنه و�شعبه وق�شايا �الأمتني �لعربية 

و�الإ�شالمية«.
ووج����ه �أم����ري �ل��ك��وي��ت، ب���اإع���الن �حل����د�د �ل��ر���ش��م��ي وتنكي�س 
�أيام  �لدو�ئر �حلكومية ملدة ثالثة  �الإع��الم، وتعطيل جميع 

�عتبار� من �ليوم، حد�د� على وفاة �ل�شلطان قابو�س.
وباأمر  �لها�شمي،  �مللكي  �الأردين  �لديو�ن  �أعلن  جانبه  ومن 
من �لعاهل �الأردين �مللك عبد �هلل �لثاين “�حلد�د على فقيد 
�الأمة �لكبري، �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد، يف �لبالط �مللكي 

�لها�شمي ملدة ثالثة �أيام �عتبار� من �ليوم �ل�شبت«.
“فقدنا  قائال:  “توير”  على  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  وغ��ّرد 
�ل�شقيقة،  ُعمان  �شلطان  �شعيد،  بن  قابو�س  �ل�شلطان  بوفاة 
�أحد �لقادة �حلكماء �لذي كان �أخا كبري� يل و�شديقا عزيز� 
�لق�شايا  ع��ن  �ل��دف��اع  يف  ل����الأردن  وحليفا  �حل�شني  ل��و�ل��دي 
مبادئ  �إىل  م�شتند�  وت����و�زن  بحكمة  و�الإ���ش��الم��ي��ة  �لعربية 
�ل�شقيق  �لُعماين  ولل�شعب  بالرحمة  له  �هلل  ندعو  ر��شخة. 

بال�شرب و�ل�شلو�ن«.
حالة  باإعالن  �ل�شي�شي،  �لفتاح  عبد  �مل�شري  �لرئي�س  ووج��ه 

�حلد�د يف �لبالد ملدة ثالثة �أيام لرحيل �ل�شلطان قابو�س.
�لعربية  �الأم���ة  “فقدت  ب��ي��ان:  يف  �مل�شرية  �لرئا�شة  وذك���رت 
ق��اب��و���س بن  �ل�شلطان  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �ل��رج��ال،  �أع���ز  زعيما م��ن 

تقليدياً  ين�شط  �لذي  �لتقدمي،  �لدميوقر�طي  حزبها 
من �أجل ��شتقالل تايو�ن.

عن  تتوقف  مل  �لتي  بكني  غ�شب  ه��ذ�  موقفها  ويثري 
�لت�شعيد �شد تايو�ن منذ و�شول ت�شاي �إىل �ل�شلطة.

حكومة  م��ع  �لر�شمية  �مل��ب��ادالت  لذلك  �ل�شني  قطعت 

عام  منذ  �لرئا�شة  تتوىل  �لتي  �إينغ-وين  ت�شاي  وتقّدم 
2016، نف�شها على �نها �ل�شامنة لقيم �لدميوقر�طية 
�شي  ورئي�شها  �ل�����ش��ني  ت�شلط  مب��و�ج��ه��ة  �جل���زي���رة،  يف 

جينبينغ.
وترف�س ت�شاي مبد�أ �لوحدة بني بكني و�جلزيرة، كما 

نه�شة �لبالد يف �لع�شر �حلديث«.
“�الأمة �لعربية فقدت حاكما من طر�ز  �أن  �أبو �لغيط  و�أك��د 
نادر، د�أب خالل فرة حكمه على تبني خٍط م�شتقل لبالده 
�عت�شرت  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ر�ع��ات  �الأزم�����ات  م��ن  �ل��ك��ث��ري  جنبها 
�ملنطقة، كما �نحاز �نحياز� و��شحاً للتحديث و�لتنمية وجنح 
يف نقل �لبالد نقلة نوعية هائلة منذ توىل �حلكم يف 1970، 
����ش��ت��ق��ر�ر و�زده���ار  حتى ���ش��ارت على م��ا ه��ي عليه �الآن م��ن 

و�نفتاح على �لعامل«.
بن  يو�شف  �الإ�شالمي،  �لتعاون  ملنظمة  �لعام  �الأم��ني  و�شّرح 
�لعامل  تلقى  و�الأ���ش��ى  �حل���زن  “ببالغ  �أن���ه  �لعثيمني  �أح��م��د 
تيمور،  بن  �شعيد  بن  قابو�س  �ل�شلطان  وف��اة  نباأ  �الإ�شالمي 
���ش��ل��ط��ان ُع���م���ان، رح��م��ه �هلل رح��م��ة و����ش��ع��ة و�أ���ش��ك��ن��ه ف�شيح 

جناته«.
�ملو��شاة  و���ش��ادق  �ل��ت��ع��ازي  “خال�س  ع��ن  �لعثيمني  و�أع����رب 
�لُعماين،  ُعمان، ولل�شعب  �شلطنة  �لكرمية يف  �ملالكة  للعائلة 
ُعمان  �شلطنة  قائد  وف��اة  يف  و�الإ���ش��الم��ي��ة  �لعربية  ول��الأم��ة 
وموؤ�ش�س نه�شتها �حلديثة �لذي رحل �إىل جو�ر ربه بعد �أن 

�أمت م�شرية �الإجناز�ت و�لعطاء و�لبناء«.

�القت�شادية  �ل�شغوط  نف�شه  �لوقت  ت�شاي، م�شعدًة يف 
هان  يف�شل خ�شمها  �ملقابل  �لع�شكرية. يف  و�لتدريبات 
كيو-يو �لتقارب مع بكني، م�شلطاً �ل�شوء خ�شو�شاً على 
�ملكا�شب �لتي قد تنالها �جلزيرة يف �ملجال �القت�شادي.

ر�أي  ��شتطالعات  نتائج  ن�شر  مينع  �أي���ام  ع�شرة  وم��ن��ذ 
على  تتقدم  ت�شاي  �أن  يبدو  �الآن،  حتى  لكن  تايو�ن.  يف 

خ�شمها بفارق كبري.
يف  ت�شاي  تكون  �أن  �ملتوقع  م��ن  يكن  مل  ع��ام،  قبل  لكن 
هذ� �ملوقع �نتخابياً. فقد كانت تعاين حينها من تر�جع 
�لقومي  �حل��زب  �ل��ر�أي، مقابل حتقيق  ��شتطالعات  يف 

�ل�شيني �ملعار�س �خر�قاً يف �النتخابات �ملحلية.
�حلياة  على  �جلديد  �لو�فد  كيو-يو،  ه��ان  حينها  وف��از 
�ل�شيني،  �ل��ق��وم��ي  �حل����زب  �إىل  و�مل��ن��ت��م��ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
للحزب  تاريخياً  كانت  �لتي  كاوه�شيونغ  بلدية  برئا�شة 

�لدميوقر�طي �لتقدمي.
�ملحيط  �لزخم  �أن  غري  حزبه.  لرئا�شة  الحقاً  وتر�شح 
نق�شه  معار�شيه خ�شو�شاً  �نتقاد  مع  تر�جع  بر�شحه 

خربته وعالقاته �لقريبة جد�ً مع بكني.
�حلاكم  �ل�شيوعي  �حل��زب  ت�شلط  م��ن  �مل��خ��اوف  وتلعب 
�لرئا�شية  �الن��ت��خ��اب��ات  حملة  يف  دور�ً  ك��ذل��ك  ب��ك��ني  يف 

�لتايو�نية.
جينبينغ  �شي  �ل�شيني  �لرئي�س  �أل��ق��ى  �ملا�شي،  و�ل��ع��ام 
�مر  �الأم  �لوطن  �إىل  تايو�ن  �أن �شّم  فيه  �عترب  خطاباً 
“ال مفر منه«. و��شتثمرت ت�شاي يف حملتها �النتخابية 

بتلك �ملخاوف.

اعتقال م�سلح اإيراين قريبًا من منتجع ترامب

تنفيذ  وق���رر  �نعقد  ق��د  �ملجل�س  �أن  يف  متثل  �ملالكة  �لعائلة  جمل�س 
و�شية �ل�شلطان قابو�س، و�أوكل جمل�س �لعائلة �ملالكة ملجل�س �لدفاع 
“ ت�شرف  �أنه  �لقيام بفتح �لو�شية«. و�أ�شاف جمل�س �لدفاع يف بيانه 
بح�شور �أف��ر�د �لعائلة �ملالكة، �شهود� على �الإج��ر�ء�ت، وعليه مت فتح 
�لو�شية وقر�ءتها ب�شكل مبا�شر على جميع �حلا�شرين، و�الإعالن باأن 

�ل�شلطان هيثم بن طارق بن تيمور �شلطان عمان.
�شابق  بيان  �لدفاع �الأعلى يف �شلطنة عمان، قد دعا يف  وك��ان جمل�س 
جمل�س �لعائلة �ملالكة لالنعقاد لتحديد من تنتقل �إليه والية �حلكم 

يف �لبالد بعد وفاة �ل�شلطان قابو�س.

•• م�صقط -وام: 

�شعيد  �آل  ط���ارق  ب��ن  هيثم  تعيني  ع��ن  ر�شميا  ع��م��ان  �شلطنة  �أع��ل��ن��ت 
�شلطانا للبالد خلفا للر�حل �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد �لذي و�فته 

�ملنية م�شاء �أم�س �الول �جلمعة.
�لعمانية  �الأنباء  �أوردت��ه وكالة  �لعماين يف بيان  �لدفاع  وقال جمل�س 
بدعوة  قيامه  فيه عن  �أعلن  �ل��ذي  �الأول  �لبيان  �إىل  باالإ�شارة  �أن��ه   “
جمل�س �لعائلة �ملالكة لالنعقاد لتحديد من تنتقل �إليه والية �حلكم، 
من  رد�   2020 يناير   11 �ل�شبت  �م�س  �ل��دف��اع  جمل�س  ت�شلم  فقد 

ونقلها ملن�شاآت تابعة لقو�ت �الأمن.
وتو��شلت �ل�شرطة �ملحلية مع �ملباحث �لفيدر�لية )�إف بي �أي( �لتي تعمل 

حالياً على �لتحقيق يف �لو�قعة، وفقاً ملا ذكرته نف�س �لقناة.
�عتقل  �ل��ذي  به  �مل�شتبه  ح��ول  �ملعلومات  �الآن ال يوجد مزيد من  وحتى 
على ج�شر بعيد جد�ً عن منتجع تر�مب �لو�قع جنوب جزيرة بامل بيت�س، 
�أي من  �الأمريكي يف  للرئي�س  �ل�شتوي  �الإقامة  �ل�شرطة مقر  ومل تذكر 

ت�شريحاتها حول �لق�شية.
�غتيال  عقب  ق�شوى  ت��وت��ر  حل��ظ��ات  و�إي����ر�ن  �ملتحدة  �ل��والي��ات  وت�شهد 
�جلرن�ل �الإير�ين قا�شم �شليماين بهجوم �أمريكي يف بغد�د يف �لثالث من 

يناير “كانون �لثاين” �جلاري.
وتوعدت �ل�شلطات �الإير�نية بالرد على �غتيال �جلرن�ل �لذي �أكد تر�مب 

�أنه كان يخطط لهجمات �شد 4 �شفار�ت �أمريكية.

•• وا�صنطن-وكاالت

�عتقلت �شرطة بامل بيت�س، �ملدينة �لو�قعة جنوب �شرقي والية فلوريد� 
�الأمريكي  للرئي�س  �ل�شتوي  �مل��ق��ر  �أالغ���و،  م��ار  منتجع  حتت�شن  و�ل��ت��ي 
دونالد تر�مب، رجاًل �إير�نياً كان يحمل �شاطور�ً وفاأ�شاً ومبلغ 22 �ألف 

دوالر، ح�شبما �أفادت و�شائل �إعالم حملية.
وك��ان على  �شفره،  وفقاً جل��و�ز  زول��ه،  ياريويل  �ل�شخ�س م�شعود  ويدعى 
بيت�س، حني  ب��امل  بوي�شت  بيت�س  ب��امل  تربط جزيرة  �لتي  �جل�شور  �أح��د 
��شتبهت به وعقب تفتي�شه عرثت على �الأ�شلحة  �أوقفته �ل�شرطة بعدما 

و�ملال بحوزته، وفقا ملاً ذكره موقع )ماي بامل بيت�س بو�شت(.
�أن  �كت�شفت  �ل�شرطة  ف���اإن  �لتلفزيونية،   )WPTV( ق��ن��اة  وبح�شب 
�ملعتقل كان لديه مركبة م�شفوفة مبطار بامل بيت�س �لدويل ومت �شحبها 

�سلطنة عمان : تعيني هيثم بن طارق اآل �سعيد
 �سلطانا للبلد خلفا لل�سلطان قابو�س

تك�سا�س الأمركية ترف�س ا�ستقبال لجئني  لبنان »ياأ�سف« خل�سارته حق الت�سويت يف الأمم املتحدة  
•• بريوت-اأ ف ب

�للبنانية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أع���رب���ت 
لبنان  خل�شارة  “�أ�شفها”  ع��ن  �أم�����س 
�لعامة  �جلمعية  يف  �لت�شويت  ح��ق 
ت�شديده  ع��دم  ج��ر�ء  �ملتحدة  ل��الأمم 
�ال���ش��ر�ك��ات �مل��ال��ي��ة �مل��ت��وج��ب��ة عليه 

للمنظمة �لدولية.
دول،  �شبع  �أن  �ملتحدة  �الأمم  و�أعلنت 
�أ�شهر  م��ن  يعاين  �ل��ذي  لبنان  بينها 
مو�طنيه  ُيهدد  �قت�شادي  �إنهيار  من 
ووظائفهم، خ�شرت  عي�شهم  لقمة  يف 
ت�شديدها  ل���ع���دم  �ل���ت�������ش���وي���ت  ح����ق 

�مل�شاهمات �لالزمة.
بيان  يف  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  وق����ال����ت 
لالإعالم  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  ن��ق��ل��ت��ه 
للقر�ر، �آملة �أن “تتم  �أنها “تاأ�شف” 
معاجلة �مل�شاألة يف �أ�شرع وقت ممكن، 

الأنه ميكن ت�شحيح �الأمر«.
�أن  جهتها  م��ن  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  و�أك����دت 

•• هيو�صنت-اأ ف ب

�أ�شبحت تك�شا�س �أول والية �أمريكية 
عام  �ل��الج��ئ��ني  ��شتقبال  ع��دم  تعلن 
مكافحة  �شيا�شة  �إط���ار  يف   ،2020
�لرئي�س  ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ه���ج���رة 
�جل��م��ه��وري دون���ال���د ت���ر�م���ب. وقال 
حاكم �لوالية �جلمهوري غريغ �أبوت 
�إن  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �إىل  ر���ش��ال��ة  يف 
�لوالية �لو�قعة جنوبا يجب �أن تركز 
�ملتو�جدين  “على  متويلها  م�شادر 
ه����ن����ا �أ�������ش������اًل وم����ن����ه����م �ل����الج����ئ����ون 
�لو�قع،  و�مل�����ش��ردون. يف  و�مل��ه��اج��رون 
�أبوت  و�أو�شح  تك�شا�س«.  �شكان  جميع 
�أنه يتعني على تك�شا�س �لتي ت�شتقبل 
�لذين  �لالجئني  %10 من  حو�ىل 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  طلباتهم  ُقبلت 
�أي�شاً  ت����و�ج����ه  �أن   ،2010 م���ن���ذ 
متجان�شة”  غ��ري  ه��ج��رة  “م�شكلة 
�ملهاجرين  �آالف  ع�شر�ت  و�شول  مع 

�ملتوجب  �ملبلغ  بدفع  �ل��وزي��ر  “�أوعز 
حتديد  دون  م��ن  �الثنني”،  ���ش��ب��اح 
19 من  �مل�������ادة  ق��ي��م��ت��ه. ومب����وج����ب 
يكون  “ال  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  م���ي���ث���اق 
لع�شو �الأمم �ملتحدة �لذي يتاأخر عن 
�ملنظمة  يف  �ملالية  ����ش��ر�ك��ات��ه  ���ش��د�د 
�لعامة  �جلمعية  يف  �لت�شويت  ح��ق 
م�شاوياً  عليه  �مل��ت��اأخ��ر  قيمة  ك��ان  �إذ� 
عليه  �مل�شتحقة  �ال���ش��ر�ك��ات  لقيمة 
�أو  �ل�شابقتني  �لكاملتني  �ل�شنتني  يف 

ز�ئد�ً عنها«.
�أ�شباب  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  حُت���دد  ومل 
لكنها  �مل�شاهمات  ت�شديد  يف  �لتاأخري 
و�جباتها  ب��ك��ل  “قامت  �أن���ه���ا  �أك�����دت 
�ملهلة  �شمن  كافة  �ملعامالت  و�أن��ه��ت 
�كرث  �مل��ر�ج��ع��ات  و�أج���رت  �لقانونية، 

من مرة مع �ملعنيني دون نتيجة«.
وعادة ترفع �ل��وز�ر�ت طلباتها �ملالية 
لوز�رة �ملالية لتحرير �ملبالغ �ملطلوبة 
وت�شديدها. �إال �أن وز�رة �ملالية �أعلنت 

2018 ب�شكل غري  �لذين ع��ربو� يف 
لطلب  �ملك�شيك  مع  �حل��دود  قانوين 
�أعلن  �أي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب،  �ل��ل��ج��وء. يف 
�أن����ه ي���رك �خل���ي���ار ملختلف  ت���ر�م���ب 
رف�����س الجئني  �أو  ب��ق��ب��ول  �ل���والي���ات 
يف �إط������ار ب���رن���ام���ج ف������در�يل الإع�����ادة 
�الأمريكية  �الإد�رة  و�أعلنت  توزيعهم. 
�للجوء  طلبات  ع��دد  تخفي�س  �أي�شاً 
مليز�نية  ط��ل��ب  �أل����ف   18 �مل��ق��ب��ول��ة: 
�الأول  ب����د�أت يف  �ل��ت��ي   2020 �ل��ع��ام 
 2019 �الأول/�أك��ت��وب��ر  ت�شرين  م��ن 
2018 وقر�بة  عام  �ألفاً   30 مقابل 
�إعادة  2016. وبرنامج  �ألفاً يف   85
�لتوزيع �لذي �أُن�شئ يف �لعام 1980، 
ي��ع��ن��ي الج���ئ���ني ت���خ���ت���اره���م وك�����االت 
�الأمن و�ال�شتخبار�ت �الأمريكية من 
جميع  يف  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  خم��ي��م��ات 
�أنحاء �لعامل، وهم ب�شكل �أ�شا�شي من 
على  �الأك���رث �شعفاً  �الأ���ش��خ��ا���س  ب��ني 
و�ملعّوقني.  و�الأر�م�����ل  �مل�شنني  غ���ر�ر 

من جهتها �أنها “مل تتلق �أي مر�جعة 
�أو مطالبة بت�شديد �ي من �مل�شتحقات 

��ملتوجبة الأي جهة«.
���ش��ن��و�ت م��ن من��و متباطئ مع  وب��ع��د 
عجز �ل�شلطات عن �إجر�ء �إ�شالحات 
�أ�شهر  م��ن��ذ  ل��ب��ن��ان  ي�����ش��ه��د  ب��ن��ي��وي��ة، 
�أ����ش���و�أ �أزم����ة �ق��ت�����ش��ادي��ة م��ن��ذ �حلرب 
و�شط   )1990-1975( �الأه��ل��ي��ة 
�أ�شعار  �أزم��ة �شيولة ح��ادة و�رت��ف��اع يف 
�لبنك  �الأ�شا�شية، يف وقت حذر  �ملو�د 
�لدويل من �رتفاع معدل �لفقر )ثلث 

�للبنانيني( �إىل خم�شني يف �ملئة.
ومبو�ز�ة ذلك، ت�شهد �لبالد منذ 17 
�حتجاجات  �الأول-�ك���ت���وب���ر  ت�شرين 
�لطبقة  �أ�شكااًل خمتلفة �شد  �تخذت 
يتهمها  �ل���ت���ي  ك���ام���ل���ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ويحملونها  ب��ال��ف�����ش��اد  �مل��ت��ظ��اه��رون 
م�شوؤولية تدهور �لو�شع �القت�شادي، 
�إيجاد  �أن��ه��ا ع��اج��زة ع��ن  وي��ع��ت��ربون 

حلول لالأزمة.

�أكرث  حتملت  “تك�شا�س  �أب���وت  وق���ال 
�آلية  يف  �مل�����ش��اع��دة  يف  ��ت��ه��ا  ح�����شّ م���ن 
�إع����ادة ت��وزي��ع �ل��الج��ئ��ني، وت��ق��ّدر �أن 
ت����ك����ون والي��������ات �أخ��������رى م���ت���اح���ة يف 
�خلارجية  وبح�شب  �جل���ه���ود«.  ه���ذه 
�أ�شارت  38 والي���ة  ف���اإن  �الأم��ريك��ي��ة، 
��شتقبال  �شيا�شة  ت��و����ش��ل  �أن��ه��ا  �إىل 
�الأخرى  �لواليات  ول��دى  �لالجئني. 
�لثاين/يناير  كانون   21 حتى  مهلة 

الإعالن قر�رها بهذ� �ل�شاأن.
يف  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  �ملعار�شة  ود�ن���ت 
�لبالد  يف  �لثانية  �ل��والي��ة  تك�شا�س، 
�ل�شكان، قر�ر �حلاكم  من حيث عدد 
�لذي �عترب �لنائب خو�كني كا�شرو 
للتع�شب  ك��ام��ل  ب�شكل  “خ�شع  �أن���ه 
جهتها،  م���ن  �الأج�����ان�����ب«.  وك���ر�ه���ي���ة 
مل�شاعدة  ت��ك�����ش��ا���س  م��ن��ظ��م��ة  ن�������ّددت 
�لهجرة  بني  ب�”�لتبا�س”  �لالجئني 
غ����ري �ل���ق���ان���ون���ي���ة وب����رن����ام����ج �إع������ادة 

�لتوزيع.
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ميزتها و�شط �ملجتمع �الأممي«.
وع�������رّب �حل�������زب ع����ن �رت����ي����اح����ه �ث���ر 
ت�شويت �لربملان على ��شقاط حكومة 
�جل��م��ل��ي الل��ت��ف��اف ع���دد م��ن �لنو�ب 
و�لكتل �لربملانية حول خيار ��شتبعاد 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي و�ع�����الء مكانة  �الإ����ش���الم 
�ملوؤمنة  �ل��وط��ن��ي��ة �حل��د�ث��ي��ة  �ل��ق��وى 
“�لت�شويت  معترب�  �ل��دول��ة  مبدنية 
باأغلبية مريحة على ��شقاط حكومة 
يف  لل�شروع  �إيجابية  ب��د�ي��ة  �الإخ���و�ن 
للمنظومة  ���ش��ام��ل  �����ش���الح  ع��م��ل��ي��ة 
على  حتما  �شينعك�س  مما  �ل�شيا�شية 

�الأو�شاع �القت�شادية و�الجتماعية«.

جبهة برملانية
ومن نتائج �لليلة �لطويلة حتت قبة 
�ل���ربمل���ان، �ع����الن ح���زب ق��ل��ب تون�س 
وح����رك����ة �ل�����ش��ع��ب وك���ت���ل���ة �ال����ش���الح 
�لوطني وكتلة �مل�شتقبل وحتيا تون�س، 
بعد �شقوط حكومة �حلبيب �جلملي، 
عن تكوين جبهة برملانية ت�شم �أكرث 
من 90 نائبا، لتقدمي مبادرة وطنية 
للت�شاور مع رئي�س �جلمهورية حول 

�لفرة �ملقبلة. 
نبيل  تون�س،  رئي�س حزب قلب  وق��ال 
�لربملان  يف  �ملمثل  حزبه  �إن  �لقروي، 
حزبي  م����ع  ����ش���ي���ب���ادر  ن���ائ���ب���ا،   38 ب����� 
وكتلتي  تون�س،  وحتيا  �ل�شعب  حركة 
�مل�شتقبل و�الإ�شالح �لوطني، بتقدمي 
م�����ب�����ادرة وط���ن���ي���ة ل��ب��ق��ي��ة �الأح��������ز�ب 
�إثر �لت�شويت على  و�لكتل �لربملانية 
ع���دم م��ن��ح �ل��ث��ق��ة حل��ك��وم��ة �حلبيب 

�جلملي.
�إعالمية  ن��ق��ط��ة  يف  �ل���ق���روي  و���ش��دد 
عن  ممثلني  �شحبة  ب���اردو  ق�شر  يف 
هذه  �أن  على  برملانية،  وكتل  �أح���ز�ب 
نائبا،   90 �أك��رث م��ن  �مل��ب��ادرة ميثلها 
�ملجهول،  نحو  ت�شري  “ال  تون�س  و�أن 
مبينا  د�شتورية”،  �شمانات  وه��ن��اك 
�لت�شاور  �لد�شتور  ح�شب  �شيتم  �أن���ه 
�لغر�س.  يف  �جل��م��ه��وري��ة  رئي�س  م��ع 
و�أكد �أن “�أيادي �أ�شحاب تلك �ملبادرة 
الأي  �إق�����ش��اء  دون  للجميع  مم����دودة 

طرف«.
و�أك����د رئ��ي�����س ح���زب ق��ل��ب ت��ون�����س، �أن 
�لبالد  على  �أ�شاعت  �لنه�شة  حركة 
يتم  مل  �شخ�شا  و�خ���ت���ارت  ���ش��ه��ري��ن 
ت�����ش��اور، معترب�  ب��دون  �الت��ف��اق عليه 
�أن خيار �لنه�شة كان خاطئا وهو ما 
ف�شر ح�شول �حلكومة �ملقرحة على 

73 �شوتا فقط.
و�أ�شار �لقروي �إىل �أن حركة �لنه�شة 
ح�شولها  ف��ب��ع��د  ت��ت��غ��ول،  �أن  �أر�دت 
25 باملائة من �لربملان ورئي�س  على 
تاأخذ  �أن  �أر�دت  و�حل��ك��وم��ة  �ل��ربمل��ان 
80 ب��امل��ائ��ة م��ن �حل��ك��وم��ة يف �لوقت 
�لت�شاور  �إىل  تون�س  فيه  �لذي حتتاج 
و�ل��ت��ع��اون و�ل��ع��م��ل �جل��م��اع��ي ولي�س 

�إىل �لتغول.
 م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال �ل��ن��ائ��ب ع���ن حتيا 
تون�س  �إن  كور�شيد،  م��ربوك  تون�س، 
�إنقاذ  ح��ك��وم��ة  ق��ري��ب��ا  ل��ه��ا  “�شتكون 
�لدقيق”،  �ل��ظ��رف  ه��ذ�  يف  حقيقية، 
�ملقبلة  �حلكومة  ت�شكيل  �شيتم  و�إن��ه 
ب��ال��ت�����ش��اور م���ع رئ��ي�����س �ل���دول���ة ومع 

�لكتل �لربملانية.
حركة  عام  �مني  �ملغز�وي  زهري  لكن 
�ل�����ش��ع��ب، �أو����ش���ح �أم�������س �ل�����ش��ب��ت، �ّن 
�ل�شيا�شي  باخلط  ملتزمة  “�حلركة 
�لتي جتمعها  للكتلة �لدميقر�طية”، 
ب��ح��زب �ل��ت��ي��ار، ن��اف��ي��ا �ل��ت��ح��ال��ف مع 
و�مل�شتقبل  تون�س  وحتيا  تون�س  قلب 
و�ال�شالح �لدميقر�طي، مو�شحا يف 
نف�س �لوقت �أّن “�لكتلة منفتحة على 
�لربملاين  �مل�شهد  كامل  مع  �لتن�شيق 

يف �شبيل ت�شكيل �حلكومة«.
�مل�شل�شل م�شتمر... وعنا�شر �لت�شويق 
ل��ن ت��ن��ق�����ش��ه... ل��ك��ن يف �الث���ن���اء، بلد 
وتع�شف  �القت�شادية  �الزم��ة  تخنقه 
وتقرع  �الج���ت���م���اع���ي���ة...  �الزم�����ة  ب���ه 

طبول �حلرب على حدوده...!

ت�����ش��اق��ط��ت �ل��ت��ه��م ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري على 
ف����ري����ق �جل����م����ل����ي، وك��������ان م�����ن بني 
�ل�شابق  �ل��وزي��ر  �ي�����ش��ا،  �ل�����ش��اخ��ط��ني 
حلركة  �ل�������ش���اب���ق  �ل����ع����ام  و�الأم����������ني 
قال  �ل���ذي  �ل���ع���ذ�ري،  زي���اد  �لنه�شة 
�لت�شويت  ي��ك��ون مب��ق��دوره  “لن  �ن��ه 
الأنها ح�شب  ل�شالح هذه �حلكومة”، 
م�شروع  �أو  روؤي���ة  متلك  “ال  تعبريه 
وتاأكيد  �إ���ش��ارة  يف  جناح”،  �شروط  �أو 
ل��الن��ق�����ش��ام �حل���ا����ش���ل د�خ�����ل حركة 
�ل��ن��ه�����ش��ة، ول��ل��خ��الف��ات �ل���ت���ي خرج 

بع�شها للعلن.
�ل�شخرية: ففي  �الم��ر حد  بل و�شل 
�العالن  بعد  دق��ائ��ق  ن�شرها  تدوينة 
ع�����ن ف�������ش���ل ح����ك����وم����ة �ل���ن���ه�������ش���ة يف 
�لنو�ب،  جمل�س  ثقة  على  �حل�شول 
�ال�شالمية  �حلركة  يف  �لقيادي  علق 
لرئي�س  متوجها  �ملكي،  �للطيف  عبد 
�مل���ج���ل�������س وزع�����ي�����م �حل�����رك�����ة ر�����ش���د 
“ بنربة �شاخرة  “�أح�شنت  �لغنو�شي، 
على �شقوط حكومة �حلبيب �جلملي 

�لذي عينه �شورى �لنه�شة.
�أن  ���ش��ب��ق وع���ل���ق،  �مل��ك��ي  �أن  ل��ل��ت��ذك��ري 
و�لنه�شة  للربملان  �لغنو�شي  رئا�شة 
يف �ن و�ح���د �أم���ر غ��ري ق��ان��وين، وقد 
يكون �ملكي من �أبرز �لوجوه �ملر�شحة 
�لقادم  �مل��وؤمت��ر  يف  �لغنو�شي  خلالفة 

للحزب �ال�شالمي.

ا�ست�سالم
�حلبيب  �ملكلف  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  رد 
�جل���م���ل���ي ع���ل���ى م����د�خ����الت �ل���ن���و�ب 
وو�ب������ل �ل�����ش��خ��ط و�الت����ه����ام����ات جاء 
لل�شر��شة  يفتقر  وخم��ت��زال،  �شاحبا 
�لذي  �مل�شت�شلم  وبلهجة  و�حل��م��ا���س، 
يتوالها.  �ن  قبل  نهاية مهامه  �أدرك 
و�كتفى بنقد بع�س مو�قف �الحز�ب 
�مل�شاور�ت  يف  �شاركت  �نها  ق��ال  �لتي 
ويف �ع��د�د �لربنامج، م�شدد� على �ن 
يف  ت�شمينه  مت  �ق��رح��ت��ه  م��ا  بع�س 

برنامج �حلكومة �ملقرحة.
ت�شكيل �حلكومة  “مت  وق��ال �جلملي 
دخلنا   … ع�������ش���ري  خم����ا�����س  ب���ع���د 
�شيا�شية  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  م�����ش��ار  يف 
م�شتقلة...  ب���ك���ف���اء�ت  م��دع��وم��ة  �و 
�شارت  ط��وي��ال،  وقتا  �الم��ر  ��شتغرق 
م�شاور�ت ومفاو�شات ونقا�شات، بد�أنا 
ب��ال��ربن��ام��ج وه���و �ل��ي��وم ب��ني �يديكم 
�ع��د�ده خ��رب�ت كثرية  وتعاونت على 
وع����دي����دة مب���ا ف��ي��ه��ا �الح�������ز�ب �لتي 
�ن كل  رغ���م  �ل��ربن��ام��ج  �ل��ي��وم  تنتقد 

�شيء موثق عندنا«.
�النتقاد�ت  ي��ت��ق��ب��ل  �ن���ه  ع��ل��ى  و����ش���دد 
و��شاف  مو�شوعي  تقييم  �ىل  د�عيا 
باأية نتيجة تكون، لكن ما  “�نا �قبل 
غري  �لتقييمات  ه��ي  نف�شي  يف  يحز 

�ملو�شوعية..
 وهناك من يقول �أ�شياء وهو يف نف�شه 
…على كل  غ���ري ر������س ع��م��ا ي��ق��ول 
هذه هي �ل�شيا�شة ونتمنى �ن يتح�ّشن 

هذ� يف �مل�شتقبل«.
لت�شكيل  م�شاور�ت  يف  “دخلنا  وتابع 
�شيا�شي  ح��ز�م  ذ�ت  �شيا�شية  حكومة 
و�����ش���ع ... ت��ق��ب��ل��ن��ا ك���ل �الق���ر�ح���ات 
�لتي �درجت وكانت مكتوبة من قبل 
وه��ذ� موثق عندي  �الح���ز�ب  ممثلي 
و�شوف نن�شر ذلك يف و�شائل �لتو��شل 
�تفاق  �ىل  تو�شلنا   ... �الج��ت��م��اع��ي 
ت�شّمن حتديد طلباتهم يف �لوز�ر�ت 
على  وقتها  و�تفقنا  باأيديهم  م��وّق��ع 
�التفاق على هياكلهم  يتم عر�س  �ن 

�حلزبية”..
�لتيار  ب��ني  �الت���ف���اق  �ىل  ����ش��������ارة   يف 
وحركة  و�ل��ن��ه�����ش��ة  ت���ون�������س  وحت���ي���ا 

�ل�شعب.
و�أب�����رز �ن���ه �ت��ف��ق وق��ت��ه��ا ع��ل��ى �حالة 
�ملر�شحني  حت���دي���د  ب��ع��د  �حل���ك���وم���ة 
�جلمهورية  رئ��ي�����س  ع��ل��ى  ل����ل����وز�ر�ت 
قي�س �شعيد، و�ن �ملو�قف تغريت و�نه 
�لكفاء�ت  حلكومة  �مل��رور  بعدها  قرر 

�مل�شتقلة.

خ�سارة مدوّية
هذ� �لدفاع �لباهت مل مينع ��شقاط 
حلكومة  �ل����ربمل����ان  يف  ن��ائ��ب��ا   134
و�لنو�ب  �ملقرحة،  �جلملي  �حلبيب 
�ل� 134 ينتمون لالأحز�ب �لتي كانت 
عن  �لعامة  �جلل�شة  قبل  �علنت  ق��د 
رف�شها منح �لثقة حلكومة �جلملي، 
وحتيا  تون�س)38(  ق���ل���ب  وه������ي 
�حلر  و�ل���د����ش���ت���وري   )14( ت��ون�����س 
 )41( �لدميقر�طية  و�لكتلة   )17(
 )9( و�مل�شتقبل   )4( �لرحمة  وحزب 
وجمموع   )15( �لوطني  و�ال�شالح 
��شو�تها 134 مبا يعني �ن ت�شويت 

نو�بها مت ب�شكل موحد.
�لثقة  مبنح  تعهدت  �لتي  �لكتل  �م��ا 
حركة  كتلة  م��ن  ك��ل  فهي  للحكومة 
�ئتالف  وكتلة  نائبا(   54( �لنه�شة 
�لتزمتا  وق���د  ن��ائ��ب��ا(   18( �ل��ك��ر�م��ة 
عن  �ل��ن��ائ��ب  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  بتعهد�تهما 
�ل��ع��ذ�ري، وهو  زي���اد  �لنه�شة  ح��رك��ة 
�أث��ار حفيظة حزبه وكتلته وجعل  ما 
با�شتقالته  يطالبون  �لقياد�ت  بع�س 
لقر�ر  �ن�شباطه  ل��ع��دم  �ل��ربمل��ان  م��ن 

�حلزب.
حركة  كتلة  من  نائبا   53 وت�شويت 
كتلة  مم��ث��ل��ي  ن��ائ��ب��ا  و18  �ل��ن��ه�����ش��ة 
ي��ج��ع��ل جمموع  �ل���ك���ر�م���ة  �ئ����ت����الف 
يعني  م����ا  وه�����و  ن���ائ���ب���ا   71 �ل����ن����و�ب 
ب��ال�����ش��رورة وج����ود ن��ائ��ب م���ن خارج 
لفائدة  �����ش����ّوت  �ل���ك���ت���ل���ت���ني  ه����ذي����ن 
�حل��ك��وم��ة �مل��ق��رح��ة، وح�����ش��ب بع�س 
�مل�شادر فان �لنائب �ملعني ينتمي �إىل 
�مل�شتقبل وهو �ل�شحبي �شمارة،  كتلة 
�لكتلة  رئ��ي�����س  �أّن  �إىل  �الإ����ش���ارة  م��ع 
للحكومة  �لثقة  منحهم  ع��دم  �أع��ل��ن 

�ملقرحة.
هذ� �لت�شويت �أدى �إىل ف�شل حكومة 
�حل��ب��ي��ب �جل��م��ل��ي �مل��ق��رح��ة يف نيل 
 72 ثقة �لربملان بعد ح�شولها على 
جمموع  من  �لربملان  يف  فقط  �شوتا 
209 نائبا كان حا�شر� خالل عملية 
�لت�شويت، مقابل 134 نائبا �شوتو� 
ن����و�ب   3 ����ش���ده���ا يف ح����ني �ح���ت���ف���ظ 

باأ�شو�تهم.
�لر�ف�شة  و�ىل جانب جناح �الحز�ب 
فاإنها  حكومته،  ��شقاط  يف  للجملي 
جنحت �ي�شا يف �خلروج من �جلل�شة 
�لعامة متما�شكة رغم مر�هنة �جلملي 
على  �حل�شول  على  �لنه�شة  وحركة 
�لتزكية �لربملانية باإحد�ث �نق�شامات 
���ش��ل��ب��ه��ا، وف���ق م��ا ���ش��رح ب��ه �جلملي 
عبد  �ل�شورى  جمل�س  رئي�س  و�أي�شا 
�نعقاد  �لكرمي �لهاروين �شاعات قبل 

�جلل�شة.
وه���ذ� �ل��ت�����ش��وي��ت مي��ث��ل ت��ط��ور� غري 

“�لف�شل  وحكومة  �لتنظيم �ل�شري” 
�جلديد” يف ��شارة �ىل عدم �لت�شويت 
ع��ل��ى م��ن��ح �ل��ث��ق��ة حل��ك��وم��ة �حلبيب 

�جلملي �ملقرحة.
ون�����ش��ر �حل�����زب �أم�������س ت��دوي��ن��ة على 
في�شبوك،  مبوقع  �لر�شمية  �شفحته 
�حلبيب  �ل��زع��ي��م  “نبتة  ف��ي��ه��ا  ج���اء 
ب��ورق��ي��ب��ة �ل���ت���ي زرع���ه���ا ط��ي��ل��ة فرة 
حكمه تثمر �ليوم وتعطينا جمموعة 
�ملفعمني  �ل���وط���ن  �أب���ن���اء  م���ن خ����رية 
�لتون�شي  �حل��د�ث��ي  �لوطني  بالفكر 
�ل�����ذي ي��رف�����س �ل��ت��ف��ري��ط يف �الم���ة 
ل�����ش��ال��ح �الإخ������و�ن وبقية  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�أجنبية  والء�ت  لها  �لتي  �لتنظيمات 
�ل�شعب  مل�شالح  �هتمام  �ي  تعري  وال 

�لتون�شي«.
و�عترب �حلزب �ن �شقوط ما و�شفها 
�أن يكون  بحكومة �الخ��و�ن، ال يجب 
�ال ب���د�ي���ة خل���ط���و�ت �خ�����رى ذ�ك����ر� 
نهائيا  �لوطن  “تخلي�س  بالتحديد 
ب�  �حل��زب  نعتها  �لتي  �لنه�شة”  من 
وفّقرت  �ل��ب��الد  تنخر  �ل��ت��ي  “�الفة 
نف�س  يف  �حل���زب  و����ش��اف  �ل�شعب”، 
هو  فعله  ما يجب  بني  “من  �ل�شياق 
�إ�شقاط �لغنو�شي من رئا�شة �لربملان 
وت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ج���دي���دة م���ن دون 
�لنه�شة  تنظيم  ملفات  وفتح  �خ��و�ن 
وعادل  م�شتقل  ق�شاء  على  و�حالتها 

ونزيه لكي يبت فيها«.
ودعا �حلزب �لد�شتوري �حلر خمتلف 
�لذين  �ل��ربمل��ان��ي��ة  و�ل��ك��ت��ل  �ل���ن���و�ب 
�جلملي  حكومة  ��شقاط  يف  �شاهمو� 
الإم�شاء عري�شة يف �شحب �لثقة من 
رئي�س جمل�س نو�ب �ل�شعب وت�شحيح 
ما �عتربه “خطاأ فادحا مت �رتكابه يف 
�لتي  �لد�شتورية  �ملوؤ�ش�شة  ه��ذه  ح��ق 
�لوطنية  �حل���رك���ة  زع���م���اء  �أ���ش�����ش��ه��ا 
و���ش��ال��ت م��ن �أج��ل��ه��ا دم���اء ���ش��ه��د�ء 9 

�أبريل 1938«.
و�أع���ل���ن �حل����زب يف ب��ي��ان ����ش���ادر عنه 
�حلزب  كتلة  ن��و�ب  �م�شاء  ي�شع  �ن��ه 
�ل�����ش��ب��ع��ة ع�شر  �حل�����ر  �ل���د����ش���ت���وري 
�شوتا   73 جمع  يف  لل�شروع  كبد�ية 

�مل�شتوجبة لتمرير هذه �لعري�شة.
�ل�شيا�شية  �ل��ق��وى  “كافة  دع���ا  ك��م��ا 
�ختيار  �إىل  �حل����د�ث����ي����ة  �ل���وط���ن���ي���ة 
تتمتع  ج���ام���ع���ة  وط���ن���ي���ة  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
ب���ال���ك���ف���اءة و�الإ�����ش����ع����اع وت���ق���ط���ع مع 
بتكوين  لتكليفها  �ل�شيا�شي  �الإ�شالم 
حكومة دون متثيلية لتنظيم �الإخو�ن 
لتون�س  ي��ت�����ش��ن��ى  ح��ت��ى  وم�����ش��ت��ق��ات��ه 
و�النعتاق  �خل��ان��ق��ة  �أزم��ت��ه��ا  تخطي 
من منظومة �لف�شل �لتي �أدت بها �ىل 
و��شعفت  للخارج  و�الرتهان  �لتد�ين 
طاملا  �ل��ت��ي  �لديبلوما�شية  مو�قفها 

و�لرقابة.
مر�جعة  ����ش���ورة  يف  �ن����ه  �ىل  و�����ش���ار 
�لعنا�شر �لثالثة �ملذكورة فان هناك 
م�شهد  �ىل  للو�شول  �أح�شن  فر�شة 

�شيا�شي م�شتقر.

الرابحون واخلا�سرون
�ل����ذر�ع  ع��م��ل��ي��ة يل  �ل��ف��ائ��زي��ن يف  �إن 
قي�س  �لرئي�س  ه��م  ه���ذه،  �ل�شيا�شية 
�ملنتهية  �حل��ك��وم��ة  ورئ��ي�����س  ���ش��ع��ي��د، 
حزب  وزعيم  �ل�شاهد،  يو�شف  واليته 
قلب تون�س نبيل �لقروي، فقد كانت 
فر�شة لهذ� �الخري الإثبات �أنه العب 
من  وللخروج  ا،  �أي�شً رئي�شي  �شيا�شي 
�لتي  �ل�����ش��ع��ب��وي،  �أو  �ل��ف��ا���ش��د  ���ش��ورة 

�لت�شقت به منذ �النتخابات. 
فهي  ���ش��اه��د،  ي��و���ش��ف  �إىل  وبالن�شبة 
�لنه�شة  م�����ن  ل���الن���ت���ق���ام  ف���ر����ش���ة 
�النتخابات  يف  ب��دع��م��ه  وع���دت  �ل��ت��ي 

�لرئا�شية ومل تفعل ذلك. 
ف��ه��و ر��شد  ���ش��خ�����ش��ي��اً  �م����ا �خل��ا���ش��ر 
كبرية  هزمية  تكبد  �ل��ذي  �لغنو�شي، 
�ل���ي���وم كر�شيه  ي���رى  �حل���ج���م، وب����ات 
ي��ه��ت��ز، ل��ي�����س د�خ����ل �ل���ربمل���ان فقط، 

و�منا د�خل حركته �أي�شا.
�حل�����زب  ع������رّب  �ل���������ش����ي����اق،  ه������ذ�  ويف 
�ل�شبت،  �أم�������س  �حل�����ر،  �ل���د����ش���ت���وري 
م���ا و�شفها  ب�����ش��ق��وط  �ب��ت��ه��اج��ه  ع���ن 
و”حكومة  �الخو�ن”  “حكومة  ب���� 

م�����ش��ب��وق يف ت��ون�����س م��ا ب��ع��د 2011 
�جلميع  ����ش��ط��ف  م����رة  الأول  ح��ي��ث 
الإ���ش��ق��اط �حل��ك��وم��ة �مل��ق��رح��ة رغم 
جبهة  ت�شق  �لتي  �لعميقة  �خلالفات 

ر�ف�شيها.

»حكومة الرئي�س”
 وامل�سارات القادمة

�لنه�شة،  ���ش��د  �جل��م��ي��ع  ت��وّح��د  �ذن، 
فقط  مدعومة  نف�شها  وج���دت  �ل��ت��ي 
وتكبدت  �لكر�مة،  �ئتالف  كتلة  من 
ت��ك��ون كلفتها  ق���د  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ه��زمي��ة 
غ��ال��ي��ة يف ق�����ادم �الي������ام، خ��ا���ش��ة مع 
ت�شكيل  م�شاور�ت  يف  ر�شميا  �لدخول 
ب�شقوط  �ذ  �لرئي�س”،  “حكومة 
�ملقرحة،  �جلملي  �حلبيب  حكومة 
���ش��ي��ت��م ت��ف��ع��ي��ل �ل��ف��ق��رة �ل��ث��ان��ي��ة من 
�لتون�شي،  �لد�شتور  من   89 �لف�شل 
�جلمهورية  رئ���ي�������س  مي���ن���ح  �ل�������ذي 
�أيام  ع�شرة  �ق�شاه  �أجال  �شعيد  قي�س 
الختيار �ل�شخ�شية �القدر، وتكليفها 

بت�شكيل حكومة.
د�شتورية  �ج��ال  �الق��در  ولل�شخ�شية 
باب  ويفتح  لت�شكيل �حلكومة،  ب�شهر 
�لف�شل يف منحها �لثقة، �مكانية حل 
�شابقة  �ن��ت��خ��اب��ات  وتنظيم  �ل��ربمل��ان 
الأو�ن����ه����ا، وذل����ك يف ����ش���ورة م����رور 4 
�أ���ش��ه��ر دون ح�����ش��ول �حل��ك��وم��ة على 

�لثقة.

�لقانون  �أ�شتاذ  �شر�شار  �شفيق  و�أك��د 
 40 �أن  �ل�����ش��ب��ت،  �أم�������س  �ل��د���ش��ت��وري 
يوما فقط هي �ملدة �الق�شى د�شتوريا 
مو�شحا  �لقادمة،  �حلكومة  لت�شكيل 
�نه باإمكان رئي�س �جلمهورية وبد�ية 
م���ن �ل���ي���وم �الن���ط���الق يف �أج����ل 10 
و�لكتل  �الئتالفات  مع  للت�شاور  �أي��ام 
�ل�شيا�شية  و�الح���������ز�ب  �ل���ربمل���ان���ي���ة 
الخ����ت����ي����ار �ل�������ش���خ�������ش���ي���ة �الف�������ش���ل 

لتكليفها.
و����ش���دد ���ش��ر���ش��ار يف ت���دخ���ل �ذ�ع�����ي، 
د�شتوريا  ���ش��ع��ّي��د  ع��ل��ى  حم��م��ول  �أن����ه 
�ل�شيا�شية  �الأط������ر�ف  م���ع  �ل��ت�����ش��اور 
�نه  وعلى  �حلكومة  بت�شكيل  �ملعنية 
�ل��ك��ايف الختيار  �ل��وق��ت  �ت��خ��اذ  يجب 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �ل���ت���ي ���ش��ي��ك��ل��ف��ه��ا حتى 
�لربملان خالل  �أم��ام  ي�شمن مرورها 
جل�شة �لت�شويت �لتي �شيتم حتديدها 

يف وقت الحق.
و�و����ش���ح �أن�����ه يف ����ش���ورة ع����دم م���رور 
�ل��ق��ادم��ة وع���دم نيلها ثقة  �حل��ك��وم��ة 
�لربملان فانه �مام رئي�س �جلمهورية 
ح��ل��ني �م���ا ح��ل �ل��ربمل��ان و�مل����رور �ىل 
�ن��ت��خ��اب��ات ���ش��اب��ق��ة الأو�ن���ه���ا وه���و حل 
جذري و�شيفرز �أغلبية غري م�شتقرة، 
�خرى  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات  �إىل  �مل����رور  �أو 
ت�شريف  حكومة  على  �الب��ق��اء  منها 
�إىل  �ل�شاهد  يو�شف  برئا�شة  �العمال 
�أو �مل����رور �إىل  ح��ني �ت�����ش��اح �ل���روؤي���ة 

�ن �حلكومة  م���ربز�  �ق��ل��ي��ة،  ح��ك��وم��ة 
�الخرية هي حكومة مل تتح�شل على 
يوجد  ال  �لوقت  نف�س  يف  لكن  �لثقة 
مالحظا  ����ش��ق��اط��ه��ا،  ي�شتطيع  م���ن 
�أنها و�شعية ه�شة و�أنها جتعل �حلياة 
غري  و�شعية  يف  و�ل��ب��الد  �ل�شيا�شية 

مريحة.
باإمكان  ل��ي�����س  ب��ان��ه  و�ف����اد ���ش��ر���ش��ار 
ح��ك��وم��ة �الق��ل��ي��ة يف �غ��ل��ب �الوق����ات 
�أنه  مبّينا  �شنة،  م��ن  �أك���رث  �ل�شمود 
ن��ي��ل ح��ك��وم��ة رئي�س  يف ���ش��ورة ع���دم 
“�آخر  ف��ان  �لربملان  ثقة  �جلمهورية 
�حلل  �ن  م��و���ش��ح��ا  �لكي”،  �ل������دو�ء 
�النتخابات  �ع��ادة  يف  يتمثل  �الف�شل 

�لت�شريعية.
لتنظيم  �مل���رور  يتم  �ن  “ناأمل  وق��ال 
�لقادمة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �الن���ت���خ���اب���ات 
نتائج  م��ع��ت��رب�  �أف�������ش���ل،  ظ�����روف  يف 
يف  “�شابقة  �الأخ�������رية  �الن���ت���خ���اب���ات 

�مل�شهد �ل�شيا�شي«.
�مل�شهد  ت�����ش��ت��ت  ����ش���ر����ش���ار  و�رج��������ع 
�النتخابي  �ملناخ  نتائج  �إىل  �لربملاين 
م�شدد�  �ل��ن��اخ��ب��ني،  وع������زوف  �ل���ع���ام 
�ملفرو�س مر�جعة  ك��ان من  �أن��ه  على 
�لقانون �النتخابي يف 3 نقاط كربى 
�لتي  �لر�شحات  مر�جعة  يف  تتمثل 
للمعايري  م��ط��اب��ق��ة  غ���ري  �ن���ه���ا  ق����ال 
و�حلملة  �الق��ر�ع  وطريقة  �لدولية 
بالتمويل  ع���الق���ة  يف  �الن���ت���خ���اب���ي���ة 

اأ�ساعت  النه�سة  الييقييروي:  نبيل 
اجلملي باختيارها  �سهرين  للبلد 

ت��ك��وي��ن جبهة  االإع����الن ع��ن 
برملانية لتقدمي مبادرة وطنية

ما بعد اجلملي: 10 اأيام اأمام قي�س 
�سييعيد لختيييار ال�سيخ�سية الأقدر

 الد�ستوري احلّر: �سقوط حكومة اجلملي ينبغي اأن يتبعه اإ�سقاط الغّنو�سي

�ساعقة حتت قبة الربملان:

تون�س: ليلة اإ�سقاط حكومة حركة النه�سة...!
•• الفجر – تون�ص -خا�ص

اإنها اأزمة �سيا�سية تلك التي بداأت يف تون�س و�ستتحدد 
مراحله  يف  امل�سار  ا�ستكمال  عند  خطورتها  م��دى 
واالنقالبات  املفاو�سات  من  �سهرين  فبعد  القادمة. 
يف التحالفات واملواقف، مثل رئي�س احلكومة املكلف 

اأجل  من  ال��ربمل��ان  اأم��ام  اجلمعة،  اجلملي،  احلبيب 
ك�سب ثقته، ولعّله كان يدرك �سعوبة املهّمة او حتت 
تخدير منطق حتول النتيجة يف الدقيقة الت�سعني، 
رغم ان اخر التطورات حتى �سباح اجلل�سة العامة، 
ت�سري جميعها اىل ان كل االحتماالت واردة واأبرزها 

ال�سقوط... 

متوقًعا:  كان  مما  اأك��رب  جاء  الهزمية  حجم  ان  اال 
ح�سل  للعبور،  ال�سرورية  اأ���س��وات   109 من  ب��داًل 
م�سروع حكومته على 72 �سوًتا فقط، لتكون حكومة 
يف  الربملان  ي�سقطها  حكومة  اأول  اجلملي  احلبيب 

تاريخ تون�س.
لقد كان يوما طويال، ما يقرب من اثني ع�سر �ساعة 

بني  ت��وزع��ت  ال��ربمل��ان،  قبة  حت��ت  املونولوجات  م��ن 
جتريح و�ستم واتهامات و�سلت حد هتك االأعرا�س، 
وبني دفاع م�ستميت من طرف حركة النه�سة، وتابعها 
ائتالف الكرامة، فاحلركة كانت تدرك، مهما تخّفت، 
ان ال�سقوط يف العمق لي�س للحبيب اجلملي، وامنا هو 

�سقوط حلركة النه�سة اأ�سا�سا. 

�حلبيب �جلملي... �شكر �هلل �شعيكم

جبهة برملانية جديدة

حكومة �لنه�شة تف�شل يف نيل ثقة �لربملان

�لكرة �الن يف ملعب قي�س �شعيد

�لد�شتوري �حلر يدعو ال�شقاط �لغنو�شي

الأول مرة ا�سطف اجلميع الإ�سقاط احلكومة املقرتحة رغم اخلالفات التي ت�سقهم 
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باأهمية  �إميانها  وهو ما ينطلق من  “�آيرينا”  للطاقة �ملتجددة 
هذ� �لقطاع يف حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة لل�شعوب.

وعن �مل�شاريع �لتي ت�شارك �لدولة يف تنفيذها ومتويلها بقطاع 
�لطاقة �ملتجددة مبختلف دول �لعامل .. قال : �إنها جهود هامة 
فالدعم  �ل�شاأن  ه��ذ�  تقدم منوذجا يحتذى يف  �الإم���ار�ت  ودول��ة 
�لذي تقدمه ال يقت�شر على حميط بعينه و�إمن��ا ميتد لي�شمل 
�لتي  �ملتجددة  �لطاقة  �لعامل مثل م�شاريع  �لعديد من مناطق 

تقوم يف دول �لكاريبي ودول �لبا�شفيك.
وحول �جلهود �لتي ينبغي �ال�شطالع بها من �أجل حتقيق �أهد�ف 
�الأمم �ملتحدة للتنمية �مل�شتد�مة 2030 .. �أو�شح معاليه : �إننا 
بحاجة �إىل تعزيز �ال�شتثمار�ت يف �لطاقة �ملتجددة ملكافحة تغري 

�ملناخ وكذلك دعم �ال�شتثمار�ت بهذ� �لقطاع يف �لدول �لنامية.

�لطاقة �ملتجددة يف �لعامل. و�أثنى على جهود “�آيرينا” يف دعم 
بتوفري  �ملتعلق  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  م��ن   7 رق��م  �ل��ه��دف 
طاقة نظيفة وباأ�شعار معقولة وهو ما ي�شهم يف �النتقال �لعادل 
م�شيد�  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  �جل��دي��د  �الأخ�����ش��ر  �القت�شاد  �إىل 
لبناء  �ل�شغرية  �جلزرية  للدول  �لوكالة  تقدمه  �ل��ذي  بالدعم 

قدر�تها يف قطاع �لطاقة �ملتجددة.
و�أك��د جم��دد�ً على �أهمية �لتعاون �ل��دويل متعدد �الأط��ر�ف من 
�أجل �لو�شول �إىل طاقة م�شتد�مة مبختلف �أنحاء �لعامل منوها 
100 دول���ة يف  �أك���رث م��ن  �أه��م��ي��ة ه��ذ� �لتجمع �لكبري م��ن  �إىل 
�جلمعية �لعمومية ل�”�آيرينا” ملناق�شة م�شتقبل �لطاقة �ملتجددة 
يف �لعامل فهذ� �لقطاع �لهام باالإ�شافة �إىل �أهميته للدول كافة 

فاإنه ي�شهم يف توفري ماليني فر�س �لعمل.

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �لربوفي�شور تيجاين حممد باندي رئي�س �جلمعية 
�لعامة لالأمم �ملتحدة يف دورتها �ل� 74 �أن دولة �الإمار�ت منوذج 
�لبارزة  �لعاملية  ج��ه��وده��ا  ظ��ل  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  يف  ع��امل��ي 
�لعامل م�شيد�  �ملتجددة يف  �لطاقة  ن�شر حلول  �لهام يف  ودوره��ا 
بدعمها �مل�شتمر لرب�مج �ملنظمة ال�شيما على �مل�شتوى �الإن�شاين 

و�لتنموي.
�إن دولة  وقال باندي - يف حديث لوكالة �أنباء �الإمار�ت “و�م” - 
�الإمار�ت متتلك روؤية فريدة حالية وم�شتقبلية يف قطاع �لطاقة 
�مل�شاريع  م��ن  �ل��ع��دي��د  وتنفذ  �ل��وط��ن��ي  �ل�شعيد  على  �مل��ت��ج��ددة 
�ل��ه��ام��ة يف ه���ذ� �مل��ج��ال ك��م��ا ت��ع��د دول���ة �مل��ق��ر ل��ل��وك��ال��ة �لدولية 

دول  �مل�شرك بني خمتلف  �ل��دويل  �لتعاون  تعزيز  �أهمية  و�أك��د 
�لعامل يف هذ� �ملجال وتبادل �ملعلومات و�خل��رب�ت و�لعمل بجد 
م�شاريع  لتنفيذ  �ل��الزم  �لتمويل  لتوفري  طرق  �إيجاد  �أج��ل  من 

�لطاقة �ملتجددة يف �لعديد من �لدول.
وعن �لدعم �لذي تقدمه دولة �الإم��ار�ت لرب�مج منظمة �الأمم 
�ملتحدة .. �أ�شاد معاليه بالدور �لذي تقوم بها دولة �الإمار�ت يف 

هذ� �ل�شدد ال�شيما على �ل�شعيد �الإن�شاين و�لتنموي.
وحول م�شاركته يف �أعمال �لدورة �لعا�شرة من �جلمعية �لعامة 
عن  معاليه  �أع��رب   .. �آيرينا  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية  للوكالة 
�حلدث  ه��ذ�  يف  و�مل�شاركة  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  بالتو�جد  �شعادته 
�لعاملي �لهام �لذي من �شاأنه �أن يدعم جهود �الأمم �ملتحدة من 
حلول  ون�شر  �مل�شتد�مة  للتنمية  �أجندتها  �أه���د�ف  حتقيق  �أج��ل 

�سوق اأبوظبي العاملي .. دور رائد يف تعزيز ممار�سات التمويل امل�ستدام

اأبوظبي العاملي ي�ست�سيف الدورة الثانية من ملتقى التمويل امل�ستدام 15 يناير
اأحمد ال�سايغ: ملتقى اأبوظبي للتمويل امل�ستدام يدعم اأولويات اال�ستدامة يف االإمارات
ملتقى اأبوظبي للتمويل امل�ستدام يطلق مبادرة عاملية يف جمال التغير املناخي

مليني درهم مبيعات مزاد عجمان للخيول العربية الأ�سيلة  4

األقى كلمة رئي�سية خالل افتتاح منتدى الطاقة العاملي للمجل�س االأطل�سي: 

% الرئي�س التنفيذي لي اأدنوك: الإمارات جنحت يف م�ساعفة اإنتاجها من الطاقة ال�سم�سية مبقدار 400 

�لتمويل للم�شاريع �لتي يتم و�شعها 
م�شتد�مة  ح��ل��ول  �إي���ج���اد  ب��غ��ر���س 
لتحديات �جتماعية معينة مبقابل 
�جتماعية  نتائج  بتحقيق  �الل��ت��ز�م 

ملمو�شة ذ�ت �أثر م�شتد�م.
�أبوظبي  ���ش��وق  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
مالية  م���ن���ظ���وم���ة  ي���وف���ر  �ل���ع���امل���ي 
يف  ُت�شهم  �لنطاق  وو��شعة  متكاملة 
تر�شيخ مكانة �أبوظبي كمركز عاملي 
�الأعمال  وم���ز�ول���ة  للتمويل  ر�ئ���د 
وح��ل��ق��ة و����ش���ٍل ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة بني 
�ل�شرق  يف  �مل��ت��ن��ام��ي��ة  �الق��ت�����ش��اد�ت 
�آ�شيا  و�إف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب  �الأو����ش���ط 

و�شائر �أنحاء �لعامل.
وترتكز ��شر�تيجية �شوق �أبوظبي 
�لعاملي على �ملقومات ونقاط �لقوة 
�أبوظبي  متتلكها  �ل��ت��ي  �لرئي�شية 
وت�شمل �خلدمات �مل�شرفية �خلا�شة 
�الأ�شول  و�إد�رة  �ل�����رثو�ت  و�إد�رة 
و�ل�شلع  �مل��ال��ي��ة  �مل�شتقات  وت����د�ول 

و�البتكار �ملايل و�ال�شتد�مة.

�ل�شياق  �الحتاد للطري�ن. ويف ذ�ت 
�ملجتمعية  �مل�شاهمات  هيئة  وقعت 
�لعاملي  �أب���وظ���ب���ي  و����ش���وق  “معا” 
م�شاعيها  ���ش��م��ن  ت���ع���اون  �ت��ف��اق��ي��ة 
�مل�شتد�م  �لتمويل  �أج��ن��دة  لتطوير 
ب��ه��دف تطوير  �أب��وظ��ب��ي وذل���ك  يف 
دولة  يف  �مل�����ش��ت��د�م  �لتمويل  ف��ر���س 
ي�شتخدم  م�شطلح  وه��و  �الإم����ار�ت 
�ملالية  �خل���دم���ات  �أ���ش��ك��ال  ل��و���ش��ف 
�لبيئية  باملعايري  تلتزم  �لتي  كافة 
�أو �الجتماعية �أو معايري �حلوكمة 
يف قر�رتها �لتجارية و�ال�شتثمارية 

لتحقيق �شالح �ملجتمع.
�الجتماعي  �الأث�����ر  ع��ق��ود  وت��ع��ت��رب 
عليها  متعارف  مبتكرة  مالية  �أد�ة 
توجيه  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ش��اه��م  دول���ي���ا 
�ال�����ش����ت����ث����م����ار�ت ل����دع����م �ل����رب�م����ج 
�الجتماعي  �الأث����ر  ذ�ت  و�مل�����ش��اري��ع 
�أ�شا�س قاعدة  �مل�شتد�م، وتقوم على 
حيث  �لنتيجة”  م��ق��اب��ل  “�لدفع 
مبوجبها  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات  ت��وج��ه 

تربيتها  ع���ل���ى  ب��ن��ف�����ش��ه  و�إ�����ش����ر�ف����ه 
ويهدف  كافة.  فعالياتها  ومتابعته 
و�ملربني  �مل����الك  مت��ك��ني  �إىل  �مل�����ز�د 
الإتاحة �لفر�شة لهم القتناء خيول 
وجتديد  خيولهم  لتطوير  ج��دي��دة 
�لدماء يف مر�بطهم و�شخ �ملزيد من 
�ملالك  و��شتقطاب  �جليدة  �خليول 

الإثر�ء �ملناف�شات وزيادة �لتناف�س.

�ىل بع�س �لدول �ل�شقيقة.
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  وت��وج��ه��ت 
و�لتقدير  بال�شكر  و�مل���ز�د  للبطولة 
ب����ن حميد  �ل�������ش���ي���خ ع����م����ار  ل�����ش��م��و 
ع��ج��م��ان على  ع��ه��د  �ل��ن��ع��ي��م��ي ويل 
�هتمامه وت�شجيعه ودعمه �ملتو��شل 
ل��ل��خ��ي��ول �ل��ع��رب��ي��ة وت����زوي����د �مل����ز�د 
خمتلفة  ������ش�����الالت  ذ�ت  ب���خ���ي���ول 

•• اأبوظبي -وام:

�لعاملي  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  ي�شت�شيف 
فعاليات �لدورة �لثانية من ملتقى 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��م��وي��ل �مل�������ش���ت���د�م يف 
�أ�شبوع  �شمن  �جل����اري  ي��ن��اي��ر   15
مركز  يف  ل���ال����ش���ت���د�م���ة  �أب���وظ���ب���ي 
وذلك  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي 
وم����وؤث����ري  رو�د  �أب�������رز  مب�������ش���ارك���ة 
مل��ن��اق�����ش��ة خمتلف  �مل�����ايل  �ل���ق���ط���اع 
و�ل���ت���ح���دي���ات يف جمال  �مل��و����ش��ي��ع 
�ل��ت��م��وي��ل �مل�����ش��ت��د�م و�ال���ش��ت��ث��م��ار . 
وي��اأت��ي ه��ذ� �حل��دث يف �إط��ار �لتز�م 
�شوق �أبوظبي �لعاملي يف دعم �أجندة 
�ال�شتد�مة يف �لدولة حيث �شيعلن 
�مل��ل��ت��ق��ى ع����ن �مل����ب����ادئ �الإر�����ش����ادي����ة 
�لثانية  و�جلولة  �مل�شتد�م  للتمويل 
�أبوظبي  �إع���الن  على  �ملوقعني  م��ن 
ل��ل��ت��م��وي��ل �مل�����ش��ت��د�م وغ���ريه���ا من 
�مل����ب����ادر�ت �ل����ر�ئ����دة. وق����ال معايل 
�أحمد بن علي حممد �ل�شايغ وزير 
�شوق  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  دول����ة 

لالأعمال  مبتكرة  من�شة  الإي��ج��اد 
جماالت  نحو  �ال�شتثمار�ت  ت��وج��ه 
�ال���ش��ت��د�م��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة ح��ي��ث �شهد 
ملتقى  �إط���������الق  �مل����ا�����ش����ي  �ل�����ع�����ام 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��م��وي��ل �مل�������ش���ت���د�م يف 
�إطالق  خاللها  ومت  �الأوىل  دورت��ه 
�مل�شتد�م  للتمويل  �أبوظبي  �إع��الن 
�جلهات  بني  �لتعاون  تعزيز  بهدف 
�لتنظيمية  و�جل���ه���ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل�شركاء  وكافة  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات 
�ال�شر�تيجيني �إ�شافة �إىل حت�شني 
�لتمويل  وخدمات  منتجات  نوعية 
لتطوير  �أب���وظ���ب���ي  يف  �خل�������ش���ر�ء 
�ل���ق���ط���اع �مل�����ايل وحت��ق��ي��ق �أه�����د�ف 

�لتنمية �مل�شتد�مة يف �لدولة.
وت�شهم �أجندة �شوق �أبوظبي �لعاملي 
خارطة  ر�شم  يف  �مل�شتد�م  للتمويل 
ط���ري���ق ل��ت��ط��وي��ر م��ن�����ش��ة �أع���م���ال 
تكوين  عملية  ي��دع��م  مب��ا  مبتكرة 
�ملنتجات لدعم  �ملال وتطوير  ر�أ���س 
�إيجابية  نتائج  وحتقيق  �القت�شاد 
و�الجتماعي  �القت�شادي  �ملجال  يف 

ع���ن م���ب���ادر�ت ه��ام��ة وه���ي �إط���الق 
�لتغيري  ع��امل��ي��ة يف جم���ال  م���ب���ادرة 
�الأث���ر �الجتماعي  وع��ق��ود  �مل��ن��اخ��ي 
معا   “ �ملجتمعية  �مل�شاهمات  هيئة 
�ل�شند�ت  م�����ش��رع��ات  وب���رن���ام���ج   ”ً
�إ�شافة  �لبيئة  د�ئ��رة  مع  �خل�شر�ء 
ت���دري���ب���ي يف  ب���رن���ام���ج  �إط������الق  �إىل 
�مل�������ش���ت���د�م فيما  �ل��ت��م��وي��ل  جم����ال 
م��ر����ش��م �جلولة  �مل��ل��ت��ق��ى  ���ش��ي�����ش��م 
�ل��ث��ان��ي��ة م��ن �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى �إعالن 
�أبوظبي للتمويل �مل�شتد�م و�إطالق 
�ملبادئ �الإر�شادية للتمويل �مل�شتد�م 

لدولة �الإمار�ت.
دورت���ه  يف  �مل��ل��ت��ق��ى  �شيت�شمن  ك��م��ا 
�الأوىل  نقا�شيتني  جل�شتني  �لثانية 
“ �لفر�س �الإقليمية حل  بعنو�ن : 
�لتمويل  خ��الل  �لتمويل من  �أزم��ة 
“نظرة  بعنو�ن  و�لثانية  �مل�شتد�م” 
�مل�شتد�م  �لتمويل  �لعاملي  �مل�شتثمر 

ومنطقة �خلليج«.
�إطار  يف  �مل�����ش��ت��د�م  �لتمويل  وي��اأت��ي 
�لعاملي  �أب����وظ����ب����ي  �����ش����وق  ج����ه����ود 

“معا«. و�شهدت �لدورة �الأوىل من 
�مل�شتد�م  للتمويل  �أبوظبي  ملتقى 
م�شاركة   2019 يف  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي 
و�شكلت  �لقطاع  خ��رب�ء  م��ن   200
مبادر�ت عدة  لالإعالن عن  من�شة 
�أبوظبي  �إع�����الن  ع��ل��ى  وق����ع  ح��ي��ث 
من  ج��ه��ة   25 �مل�����ش��ت��د�م  للتمويل 
بهدف  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاع 
وتعزيز  �ال����ش���ت���د�م���ة  ج���ه���ود  دع����م 
�قت�شاد �لدولة وذلك يف ظل جتاوز 
و�لقرو�س  �ل�����ش��ن��د�ت  �إ������ش�����د�ر�ت 
منذ  دوالر  مليار   200 �خل�شر�ء 
تقرير  ح�شب   2019 �لعام  بد�ية 

مبادرة �شند�ت �ملناخ �لعاملية.
و����ش��ت��ك��م��ااًل ل��ل��ن��ج��اح �ل����ذي حققه 
�مل�شتد�م  للتمويل  �أبوظبي  ملتقى 
�لعام �ملا�شي �شت�شم دورة هذ� �لعام 
�لنقا�شية  �جل��ل�����ش��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�إعالنات  م���ب���ادر�ت  ع��ن  و�ل��ك�����ش��ف 

جديدة من قبل �شركاء �لقطاع.
ملتقى  من  �لثانية  �ل��دورة  وت�شهد 
�أبوظبي للتمويل �مل�شتد�م �الإعالن 

و�لبيئي حيث ت�شتند �الأجندة على 
دمج  وه���ي  رئي�شية  حم���اور  �أرب���ع���ة 
�الإطار  �شمن  �ال���ش��ت��د�م��ة  معايري 
�لتعاون  وتعزيز  لل�شوق  �لتنظيمي 
مع �لهيئات �ملحلية و�لعاملية �إ�شافة 
و�ملعرفة  �ل���ت���و�����ش���ل  ت���ع���زي���ز  �إىل 
و�لرويج ملبادئ �ال�شتد�مة و�إيجاد 
�شوق  م�����ش��ت��د�م��ة يف  �أع���م���ال  ب��ي��ئ��ة 

�أبوظبي �لعاملي.
الإعالن  �ل�شركاء  توقيع  عن  ونتج 
خالل  �مل�شتد�م  للتمويل  �أب��وظ��ب��ي 
�أبوظبي  �ل��دورة �الأوىل من ملتقى 
�شركة  مت��وي��ل  �مل�����ش��ت��د�م  للتمويل 
�الحت����اد ل��ل��ط��ري�ن م�����ش��روع يهدف 
�ملتحدة  �الأمم  �أه������د�ف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�مل�����ش��ت��د�م��ة ح��ي��ث يوفر  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
بنك �أبوظبي �الأول و�شوق �أبوظبي 
�ل���ع���امل���ي ق��ر���ش��ا م��ال��ي��ا ي�����ش��ل �إىل 
 404.2“ ي������ورو  م���ل���ي���ون   100
مليون درهم” لدعم تو�شعة جممع 
�شيتم  و�ل������ذي  �مل�������ش���ت���د�م  �الحت������اد 
يف  �ل�����ش��ي��اف��ة  ل��ط��و�ق��م  تخ�شي�شه 

ياأتي  �مللتقى  �إن  �ل��ع��امل��ي  �أب��وظ��ب��ي 
لتعزيز  �مل�شتمرة  �جل��ه��ود  �إط���ار  يف 
ودعم  �مل�شتد�م  �لتمويل  م��ب��ادر�ت 
�لدولة  يف  �ال����ش���ت���د�م���ة  �أول����وي����ات 
ونتطلع للرحيب بكافة �ملتحدثني 
من  �لثانية  �ل���دورة  يف  و�مل�شاركني 

�مللتقى«.
�لثانية  دورت����ه  يف  �مل��ل��ت��ق��ى  وي�����ش��م 
متحدثني بارزين من بينهم معايل 
�ل��دك��ت��ور ث��اين ب��ن �أح��م��د �لزيودي 
و�لبيئة  �مل���ن���اخ���ي  �ل���ت���غ���ري  وزي������ر 
وم����ع����ايل �أح����م����د ب����ن ع���ل���ي حممد 
جمل�س  رئي�س  دول��ة  وزي��ر  �ل�شايغ 
�إد�رة �شوق �أبوظبي �لعاملي و�ل�شيخة 
���ش��م��ا ب��ن��ت ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة �آل 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نهيان 
حتالف من �أجل �ال�شتد�مة �لعاملية 
حلقة  موؤ�ش�شة  م��ن  ك���ّل  وم��وؤ���ِش�����س 
�الأمل و�أحمد جا�شم �لزعابي رئي�س 
�أدنوك   “ ملجموعة  �ملالية  �ل�شوؤون 
�ملدير  �لعميمي  �شالمة  و�شعادة   “
�ملجتمعية  �مل�شاهمات  لهيئة  �لعام 

�ألف   260 بلغ  �مل��ز�د  يف  �شعر  �أعلى 
ود(  ج  �ل��ف��ر���س )ع  ب��ي��ع  دره���م فيما 
درهم  �أل��ف   240 ب���  عجمان  ملربط 
ت����ري�ن( ملربط  �ل��ف��ر���س )ع ج  وب��ي��ع 
درهم  �أل���ف   190 ب���  �أي�����ش��ا  عجمان 
�إم��اره( و�ململوك  وبيع �لفر�س )ع ج 
درهم  �أل��ف   160 ب���  عجمان  ملربط 
كما بيع �لفر�س ع ج ر�وية ب 160 

�خليول  قيمة  وب��ل��غ��ت  ج����و�د�.   54
�مل��ب��اع��ة يف �مل�����ز�د �ل����ذي �أق���ي���م على 
ع���ج���م���ان جلمال  ب���ط���ول���ة  ه���ام�������س 
بن�شختها   2020 �لعربية  �خليول 
�للجنة  ون��ظ��م��ت��ه  ع�����ش��رة  �ل��ث��ام��ن��ة 
و74  م��الي��ني   4 للبطولة  �ل��ع��ل��ي��ا 

�ألف درهم .
وح��ق��ق ف��ر���س ت��اب��ع مل��رب��ط عجمان 

•• عجمان- وام:

حقق مز�د عجمان للخيول �لعربية 
�الأ���ش��ي��ل��ة �ل���ذي �أق��ي��م م�����ش��اء �أم�س 
للفرو�شية  ع��ج��م��ان  ب���ن���ادي  �الأول 
مبيعات  ون�������ش���ب���ة  ك����ب����ري�  جن����اح����ا 
�خليول  جميع  بيع  مت  حيث  عالية 
عددها  و�ل��ب��ال��غ  �مل���ز�د  يف  �ملعرو�شة 

�ألف درهم فيما تفاوت �أ�شعار �خليول 
�الأخ��رى مابني 20 �ألف �إىل 150 
�أل����ف دره����م. و���ش��ه��د �مل����ز�د ح�شور� 
دولة  من  و�ملهتمني  للمالك  مميز� 
�الإمار�ت و�ململكة �لعربية �ل�شعودية 
عمان  و�شلطنة  �لبحرين  ومملكة 
باالإ�شافة  و�الأردن  �ل��ك��وي��ت  ودول���ة 

�لعاملية  �ل��ط��اق��ة  �أج���ن���دة  الإع�����د�د 
ل���ه���ذ� �ل����ع����ام وم���ن���اق�������ش���ة �الآث������ار 
و�جليو�قت�شادية  �جليو�شيا�شية 
مل��ت��غ��ري�ت منظومة  �مل���دى  ب��ع��ي��دة 
�أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  �لطاقة?.? 
�ملجل�س �الأطل�شي يتخذ �لعا�شمة 
�الأم��ري��ك��ي��ة و����ش��ن��ط��ن م��ق��ر� له، 
بحثية  م���وؤ����ش�������ش���ة  مي���ث���ل  ح���ي���ث 
وت�شجيع  �ل�شر�كات  بتعزيز  تعنى 
�ملو��شيع  حول  �لبناءة  �لنقا�شات 
ويوفر  �مللحة،  �لدولية  و�لق�شايا 
�ملجل�س منتدى ملناق�شة �لتغري�ت 
�لقرن  و�ل�شيا�شية يف  �القت�شادية 
�حل�����ادي و�ل��ع�����ش��ري��ن ع���رب �شبكة 
�شعيا  عامليني  ق���ادة  ت�شم  م��وؤث��رة 
لتعزيز �الأمن و�الزدهار يف �لعامل

•• اأبوظبي-وام:

�ل��دك��ت��ور �شلطان بن  ق��ال م��ع��ايل 
�لرئي�س  �أحمد �جلابر وزير دولة 
�لتنفيذي ل�شركة برول �أبوظبي 
وجمموعة  �أدن����������وك  �ل���وط���ن���ي���ة 
�إن �لتوقعات �مل�شتقبلية  �شركاتها، 
 2020 ل��ع��ام  �ل��ع��امل��ي  لالقت�شاد 
مقارنة  و�إي��ج��اب��ي��ة  مب�شرة  ت��ب��دو 
ب��ال��ع��ام �مل��ا���ش��ي ح��ت��ى م���ع بع�س 
حاالت عدم �ليقني �لتي تفر�شها 
�لتي  �جل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا 

ي�شهدها �لعامل.
و�أ�شار معاليه يف كلمته �لرئي�شية 
�لدورة  �فتتاح  خالل  �ألقاها  �لتي 
�لطاقة  م��ن��ت��دى  من”  �ل��ر�ب��ع��ة 
�لذي  �الأطل�شي  للمجل�س  �لعاملي 
�أبوظبي �شمن فعاليات  ينعقد يف 
�إىل  لال�شتد�مة،  �أبوظبي  �أ�شبوع 
�جليو�شيا�شية  �ل��ت��وت��ر�ت  ه���دوء 
�ملا�شية  �لقليلة  �الأي����ام  م��ر  ع��ل��ى 
ح��ي��ث ت���ب���دو �حل��ك��م��ة و�ل����ت����و�زن 
�ملوقف  ���ش��ي��دة  و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

حاليا.
وقال خماطبا جمموعة من قادة 
 : �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  �شيا�شة  و���ش��ن��اع 

�أه��م��ي��ة �حل�����و�ر بني  �إىل  م��ن��وه��ا 
م�شتثمرين  من  �الأط���ر�ف  جميع 
و�شركات �لنفط و�لغاز ومنظمات 
�مل���ج���ت���م���ع �مل��������دين و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�إيجاد  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل  �الأك���ادمي���ي���ة 
�شر�كات  و�إب�������ر�م  ع��م��ل��ي��ة  ح���ل���ول 
��شتثمار  فر�س  وحت��دي��د  ج��دي��دة 
وينعقد  وجم�������دي�������ة.  ج������دي������دة 
“منتدى �لطاقة �لعاملي للمجل�س 
 11 يف  ي��وم��ني  مل���دة  �الأطل�شي” 
بالتعاون  �جل������اري  ي��ن��اي��ر  و12 
و�ل�شناعة  �ل���ط���اق���ة  وز�رة  م���ع 
و”مبادلة”  “�أدنوك”  و���ش��رك��ات 
ويجمع  و”م�شدر”،  و”�آيبيك” 
�حلكوميني  �مل�شوؤولني  من  ع��دد� 
�لطاقة،  ق���ط���اع  وق������ادة  وخ������رب�ء 

�شهرين  م���ن���ذ  �أط���ل���ق���ت  �أدن���������وك 
�نركونتننتال  �أبوظبي  “بور�شة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �الآجلة”  ل��ل��ع��ق��ود 
و�شركات  �نركونتننتال  بور�شة 
ع�����امل�����ي�����ة ك���������ربى وم������ت������د�ول������ني 
�شتكون  حيث  رئي�شني،  ومنتجني 
هذه �لبور�شة مقر� لتد�ول “خام 
مربان” عايل �جلودة �لذي تنفرد 

�أبوظبي باإنتاجه.
�لعقود  ب��ور���ش��ة  “�شتقوم  وق���ال: 
ت�شعري  �آل��ي��ة  بتطبيق  �مل�شتقبلية 
م�شتقبلية عو�شا عن �لبيع ب�شعر 
للم�شرين  ي��ت��ي��ح  مم����ا  رج����ع����ي، 
?ويعود  �ملخاطر?  م��ن  �لتحوط 
ويحقق  عمالئنا،  على  بالفائدة 
�شوقا  وي��خ��ل��ق  �إ����ش���اف���ي���ة،  ق��ي��م��ة 
تعر�شا  و�أق��ل  كفاءة  �أك��رث  للنفط 

لتقلبات �أ�شعار �لطاقة«.
�أو����ش���ح معايل  ك��ل��م��ت��ه،  ويف خ��ت��ام 
�لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر 
هذ�  كر�شت  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ?�أن 
�لعام “عام �ال�شتعد�د للخم�شني” 
�إيذ�نا بانطالق م�شرية �ال�شتعد�د 
الإنتاج  ي��ح��ت��اج  �ل���ذي  للم�شتقبل 
�مل��زي��د م��ن �ل��ط��اق��ة م��ع م�شتوى 
�لبيئة،  �ل��ت��اأث��ري�ت على  م��ن  �أق���ل 

حدة  و�نخفا�س  �الن��ف��ر�ج  ظل  يف 
و�ملوؤ�شر�ت  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ت��وت��ر�ت 
�ل�شناعي  �لقطاع  �لنمو يف  بعودة 
و�رت��������ف��������اع م���������ش����ت����وى �الت�����ف�����اق 
نتطلع  �أن  ميكننا  �ال���ش��ت��ه��الك��ي 

للم�شتقبل بتفاوؤل حذر.
? ? وت���ن���اول م��ع��ال��ي��ه ت���اأث���ري�ت 
على  �القت�شادية  �لتوجهات  هذه 
م�شتعر�شا  �لطاقة،  على  �لطلب 
و�أدنوك  �الإم����ار�ت  دول��ة  منهجية 
ومو�كبة  �مل���رن���ة  �ال���ش��ت��ج��اب��ة  يف 
�لتغري�ت �ملت�شارعة �لتي ي�شهدها 

قطاع �لطاقة �لعاملي.
وقال معاليه : “ ت�شري �لتوقعات 
على  �لطلب  �أن  �إىل  �القت�شادية 
�ملدى  على  ق��وي��ا  �شيظل  �ل��ط��اق��ة 
�ل��ق�����ش��ري و���ش��ي��و����ش��ل �الرت���ف���اع 
�لقادمني  �لعقدين  خ��الل  لينمو 
ولن   ،25% ع��ن  ت��ق��ل  ال  بن�شبة 
يكون مبقدور م�شدر و�حد تلبية 
ه����ذه �ل����زي����ادة، مم���ا ي��ع��ن��ي وجود 
�إنتاج  ك��ي��ف��ي��ة  يف  رئ��ي�����ش��ي  حت����دي 
�ملحافظة  م��ع  �لطاقة  م��ن  م��زي��د 
�النبعاثات  من  م�شتوى  �أقل  على 

�ل�شارة«.
و�أ������ش�����اف : “ م����ن خ�����الل روؤي�����ة 

�لهيدروكربونية  �مل������و�رد  �إن���ت���اج 
ب�����ش��ك��ل م�����ش��وؤول ل�����ش��م��ان توفري 
وموثوقة  م�����ش��ت��ق��رة  �إم�����������د�د�ت 
�لعاملية.    ل��الأ���ش��و�ق  �ل��ط��اق��ة  م��ن 
وق���ال : “ مت�شي “ �أدن���وك “ يف 
�الإنتاجية  �ل�شعة  لزيادة  خططها 
4 ماليني  �إىل  �لنفط �خل��ام  من 
�لعام،  ه��ذ�  بنهاية  يوميا  برميل 
هدفنا  حت���ق���ي���ق  م�����ن  ون�����ق�����رب 
�الإم��ار�ت لالكتفاء  بو�شول دول��ة 
�إمكانية  م���ع  �ل���غ���از  م���ن  �ل���ذ�ت���ي 
�أعلنا  كما  �مل�شتقبل،  يف  ت�شديره 
�كت�شافات  ع��ن  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  يف 
م����ه����م����ة ج������دي������دة م������ن �مل����������و�رد 
ت��ق��دم��ت دولة  �ل��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة 
�الإم����ار�ت م��ن خاللها م��ن �ملركز 
�لرتيب  يف  �ل�شاد�س  �إىل  �ل�شابع 
�حتياطيات  ح��ي��ث  م���ن  �ل���ع���امل���ي 

�لنفط و�لغاز«.
و�شلط معايل �لدكتور �شلطان بن 
جهود  على  �ل�شوء  �جلابر  �أحمد 
“ �أدنوك “ لتعزيز دورها �لريادي 
موؤكد�  �لبيئة،  على  �ملحافظة  يف 
نهج  على  بال�شري  �ل�شركة  �ل��ت��ز�م 
ز�ي���د بن  �ل�شيخ  �مل��وؤ���ش�����س  �ل��و�ل��د 
�هلل  /ط���ي���ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 

�ل���ق���ي���ادة �ل��ر���ش��ي��دة، ت��ن��ظ��ر دولة 
�لتحدي  ه������ذ�  �إىل  �الإم�������������ار�ت 
و�متد�د� طبيعيا  باعتباره فر�شة 
�ملحافظة  يف  �ل����ري����ادي  ل����دورن����ا 
دولة  �ل��ب��ي��ئ��ة، فلقد جن��ح��ت  ع��ل��ى 
�لع�شر  �ل�شنو�ت  خ��الل  �الإم���ار�ت 
�إنتاجها  م�����ش��اع��ف��ة  يف  �الأخ������رية 
مبقد�ر  �ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  م���ن 
م�شاريع  يف  و��شتثمرت   ،400%
�لدولة  د�خ���ل  �مل��ت��ج��ددة  للطاقة 
25 دولة حول �لعامل  وكذلك يف 
تقارب  �إجمالية  �إنتاجية  بطاقة 
�ل���ط���اق���ة  م�����ن  ج�����ي�����ج�����او�ت   12
وقال: “ �شن�شيف  �لنظيفة”.    
�ل�شلمية  �ل�����ن�����ووي�����ة  �ل����ط����اق����ة 
مو�ردنا  حمفظة  �إىل  و�لنظيفة 
مع  �لتعاون  خ��الل  وم��ن  �ملحلية، 
�لذرية،  للطاقة  �لدولية  �لوكالة 
�شت�شبح دولة �الإم��ار�ت هذ� �لعام 
�أول دولة يف �ملنطقة تدير حمطة 
الأغر��س  �لنووية  �لطاقة  الإنتاج 

جتارية ب�شورة �آمنة و�شلمية«.
�الإمار�ت  دول��ة  �أن  و�أك��د معاليه    
ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي������ادة �إن��ت��اج��ه��ا من 
تو��شل  ك��م��ا  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة،  �ل��ط��اق��ة 
لزيادة  ج��ه��وده��ا  �ل��وق��ت  نف�س  يف 

ث���ر�ه/ �ل��ذي �أر���ش��ى م��ب��د�أ �الإنتاج 
�مل�شوؤول للطاقة، وذلك يف �شعيها 
مر�حل  كافة  يف  �أعمالها  لتو�شعة 
لقطاع  �لقيمة  �شل�شلة  وج��و�ن��ب 
�لنفط و�لغاز.  وقال : “ لقد كان 
�شابقا  �هلل/  /رح��م��ه  ز�ي��د  �ل�شيخ 
لع�شره يف �إر�شاء �شيا�شة �حلد من 
حرق �لغاز، وو�شع �الأ�ش�س و�ملبادئ 
�لتي جعلت �أدنوك و�حدة من �أقل 
�شركات �لنفط يف �لعامل من حيث 
ومن   .. �ل��ك��رب��ون��ي��ة  �الن��ب��ع��اث��ات 
خالل �ال�شتفادة من �إرثنا �لعريق 
�أول  �أطلقنا  �لبيئية،  �ل��ري��ادة  يف 
جتاري  نطاق  على  من�شاأة  و�أك���رب 
و��شتخد�م  الل��ت��ق��اط  �ملنطقة  يف 
تلتقط  و�لتي  �لكربون،  وتخزين 
م��ن ثاين  �أل���ف ط��ن   800 حاليا 
�أك�شيد �لكربون �شنويا .. ونخطط 
بن�شبة  �ل��ك��م��ي��ات  ه���ذه  مل�����ش��اع��ف��ة 
�ل�شنو�ت  خالل   500% تتجاوز 
معاليه  و�أك��د  �لقادمة”.   �لع�شر 
�أدن�����وك لتوفري  ����ش��ت��م��ر�ر ج��ه��ود 
�لطاقة  م���ن  �ل���ع���امل  �ح��ت��ي��اج��ات 
�أن  �إىل  م��ن��وه��ا  م�������ش���وؤول،  ب�����ش��ك��ل 
�ل�شركة ت�شهم يف تعزيز �ل�شفافية 
يف �أ����ش���و�ق �ل��ط��اق��ة. و�أو����ش���ح باأن 

مليون درهم ح�سيلة مزاد   293
اأبوظبي العقاري من بيع 32 عقارا

•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي،  �لق�شاء يف  د�ئ��رة  نظمته  �ل��ذي  للعقار�ت،  �أبوظبي  م��ز�د  �شجل 
ح�شيلة مبيعات و�شلت �إىل 293 مليون درهم، وذلك يف ظل �الإقبال على 
و�شهد  �ملطروحة.  �لعقار�ت  على  �ملز�يدة  يف  �لكبرية  و�ملناف�شة  �مل�شاركة 
�ملز�د - �لذي عقد خالل �لفرة من 17 �إىل 25 دي�شمرب 2019 - بيع 
32 عقار�ً من �أ�شل 42 عقار�ً معرو�شاً، �إذ مت بيع 17 عقار�ً �شكنياً بقيمة 
8 عقار�ت جتارية  �ألف درهم، وبيع  127 مليونا و500  �إجمالية بلغت 
�إجمالية بلغت  �أر��شي زر�عية بقيمة   6 153 مليون درهم، وبيع  بقيمة 
�ألف   548 بقيمة  و�ح��د  �شناعي  عقار  منفعة  وبيع  دره���م،  مليون   12

درهم.
 2019 دي�شمرب   17 يوم  �ملنظمة  للمز�د،  �الفتتاحية  �جلل�شة  و�شهدت 
 123 بلغت  بح�شيلة  ع��ق��ار�ً،   19 بيع  وح��ده��ا  �الإم����ار�ت،  ق�شر  بفندق 
�أي��ام عمل  �شتة  ملدة  تبع  �لتي مل  �لعقار�ت  و��شتمر عر�س  دره��م،  مليون 
متو�لية يف جل�شات مببنى د�ئرة �لق�شاء، لي�شل عدد �لعقار�ت �ملباعة �إىل 

32 عقار�ً.
�لتعريف  على  �أبوظبي، مبختلف قطاعاتها،  �لق�شاء يف  د�ئ��رة  وحر�شت 
بالعقار�ت �ملعرو�شة قبل �نعقاد �ملز�د، وذلك عرب �شفحاتها على مو�قع 
�لذكي  و�لتطبيق  �الإل��ك��روين  �ملوقع  عن  ف�شال  �الجتماعي،  �لتو��شل 

للد�ئرة.
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�مل�شابقة  �إج��ر�ء  و�شيتم  �ل�شناعي، 
�شيمنح  حيث  �مل��ع��ر���س  �أي���ام  طيلة 
�ل���ف���ائ���زون جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 
ت���ق���دمي  ج�����ان�����ب  �إىل  �جل�������و�ئ�������ز 
يف  للم�شاركني  معتمدة  ���ش��ه��اد�ت 
فعاليات  �شيتخلل  ك��م��ا  �مل�����ش��اب��ق��ة، 
�ملعر�س عقد �لعديد من �لندو�ت 
�لك�شف  ع��ن  ف�شال  �ملتخ�ش�شة، 
و�لتجهيز�ت  �الآالت  �أح�����دث  ع���ن 
�ل�شلب  و�ملكائن �خلا�شة ب�شناعة 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة يف جماالت 
�الأ�شطح  و�إع�����د�د  �مل��ع��ادن  ت�شكيل 
و�لقطع  و�ل��ط��ح��ن  و�ل��ت�����ش��ط��ي��ب 
من  وغ����ريه����ا  �الآالت  وت�����ش��ن��ي��ع 
ذ�ت  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
�ل�شلة. وينعقد �شتيل فاب 2020 
بالتز�من مع �لدورة �خلام�شة من 
�إي�شت”  ميدل  وورل��د  فا�شترنز   “
�حلدث �لتجاري �ملخ�ش�س للربط 
و���ش��ن��اع��ة �ل��ت��ث��ب��ي��ت، و�ل����ذي يقدم 
�لتثبيت  ل��و���ش��ائ��ل  �شاملة  تغطية 
�لتجميع  و�أن���ظ���م���ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
ت�شنيع  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و�ل��رك��ي��ب 
و�شائل �لتثبيت وخدمات �لتخزين 

و�خلدمات �للوج�شتية.
من  يوميا  �أبو�به  �ملعر�س  ويفتتح 
�ل�����ش��اع��ة �ل��ع��ا���ش��رة ���ش��ب��اح��ا وحتى 
�ل�����ش��اع��ة �ل�����ش��اب��ع��ة م�������ش���اء، حيث 
�آخر  �لعار�شني  من  نخبة  �شيقدم 
�لرقمي  �ل��ت��ح��ك��م  يف  �ب��ت��ك��ار�ت��ه��م 
و�أنظمة  �مل�����ش��ن��ع��ة،  و�ل���روب���وت���ات 
�الإلكرونية  و�لت�شميم  �خلر�طة 
وغريها من �لتقنيات �الأ�شا�شية يف 

�لت�شنيع وت�شكيل �ملعادن.

•• ال�صارقة-الفجر:

�أن  �ل�����ش��ارق��ة،  �إك�شبو  م��رك��ز  �أع��ل��ن 
من  وع��امل��ي��ة  حملية  �شركة   300
�ل��ع��امل، �شت�شارك  35 دول��ة ح��ول 
من  ع�����ش��رة  �ل�����ش��اد���ش��ة  �لن�شخة  يف 
�ل�شلب  وت�شكيل  �شناعة  معر�س 
 ،”2020 ف���اب  “�شتيل  و�مل���ع���ادن 
بدعم  وي�شت�شيفه  �شينظمه  �لذي 
من غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة، 
 16 13 وحتى  خالل �لفرة من 

يناير �جلاري.
عالمة   700 �ملعر�س  و��شتقطب 
على  �مل�شنعني  ك��ب��ار  م��ن  جت��اري��ة 
�شتحتل  ح��ي��ث  �ل���ع���امل،  م�����ش��ت��وى 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ت��ق��دم��ة و�أح����دث 
�ل�������ش���د�رة يف جمال  �الإب����ت����ك����ار�ت 
�ملعادن،  وت�شكيل  �ل�شلب  �شناعة 
و�لت�شطيب،  �الأ����ش���ط���ح،  و�إع�������د�د 
و�أدو�ت  و�ل����ق����ط����ع،  و�ل����ط����ح����ن، 
�الآالت،  وت�شنيع  �للحام  وتقنيات 
ما يعك�س �أهمية �ملعر�س �لذي ُيعد 
�حلدث �لتجاري �الأبرز، �ملتخ�ش�س 
�ل�����ش��ل��ب على  يف جم����ال ���ش��ن��اع��ة 

م�شتوى دولة �الإمار�ت و�ملنطقة.
�شيقام  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س  و�شيحظى 
مر  �أل��������ف   20 م�������ش���اح���ة  ع����ل����ى 
م��رب��ع، ب��دع��م و����ش��ع م��ن جمعيات 
�ل�شركات  �حت��اد  ر�ئ��دة مثل  عاملية 
�مل�شنعة لالأدو�ت �الآلية �الإيطالية 
و�ل����روب����وت����ات و�أن���ظ���م���ة �الأمت���ت���ة 
�شي�شهد  كما  �مل�شاعدة،  و�ملنتجات 
تعد  �لتي  “�إيتا”  ر�بطة  م�شاركة 
�لعاملية  �جلمعيات  �أ�شخم  �إح��دى 

�بتكار�ت  �أف�شل  من خالل تقدمي 
�مل�����ش��ن��ع��ني �ل��رئ��ي�����ش��ي��ني و�أح�����دث 
فائقة  �لتكنولوجيا  وح��ل��ول  �آالت 
��شت�شافته  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ت��ط��ور، 
�لتميز يف جمال  �ل�شنوية خلرب�ء 
و�البتكار  و�لهند�شة  �لتكنولوجيا 
�ل��دول �مل�شنعة، ف�شال  من كربى 
ع��ن �ل��دع��م �ل����ذي ي��ح��ظ��ى ب��ه من 
�لدولية  عدد كبري من �جلمعيات 
من  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ�  يف  �ملتخ�ش�شة 

خمتلف دول �لعامل.

اأول م�سابقة الأف�سل حلام
�شطاف  �شلطان  توقع  جانبه  م��ن 
و�لت�شويق  �مل��ب��ي��ع��ات  �إد�رة  م��دي��ر 

�أن  �ل�������ش���ارق���ة،  �إك�����ش��ب��و  م���رك���ز  يف 
ت�������ش���ه���د �ل����������دورة �جل�����دي�����دة من 
عن  �أف�����ش��ل  �أد�ًء   ،2020 �شتيل 
نتيجة  وذل���ك  �ل�شابقة،  �ل����دور�ت 
�ملعر�س،  �لتي يحظى بها  لل�شمعة 
لكربى  با�شتقطابه  جتلت  و�ل��ت��ي 
�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة، �إىل 
�شي�شهدها  �لتي  �لفعاليات  جانب 
عرو�شا  ت���ن���ظ���ي���م  ����ش���ي���ت���م  ح���ي���ث 
ح����ي����ة الأح����������دث �الب������ت������ك������ار�ت يف 
�ملعادن،  وت�شكيل  ���ش��ن��اع��ة  جم���ال 
تنظيم  �مل���ع���ر����س  ���ش��ي�����ش��ه��د  ك���م���ا 
)حل�����ام(  الأف�������ش���ل  م�����ش��اب��ق��ة  �أول 
�إلكريك  لينكولن  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للتدريب  �الأو�شط  �ل�شرق  ومعهد 

 ، �الأنابيب  �شناعة  يف  �ملتخ�ش�شة 
�إىل جانب م�شاركة عدد من �لدول 
�ل�شلب  �شناعة  جمال  يف  �لر�ئدة 
�أبرزها  وم���ن  و�مل����ع����ادن،  و�ل��ل��ح��ام 
و�إيطاليا  و�أمل��ان��ي��ا  �ملتحدة  �ململكة 

وتايو�ن وغريها.

يلبي ويواكب 
احتياجات امل�سنعني

�ملدفع  حممد  �شيف  ���ش��ع��ادة  و�أك���د 
�إك�شبو  مل��رك��ز  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لتكنولوجيا  ت��ط��ور  �أن  �ل�����ش��ارق��ة، 
�شناعة  ق����ط����اع  ي�������ش���ه���ده  �ل�������ذي 
�ل�شمة  �شيكون  �مل���ع���ادن،  وت�شكيل 
�ل��ت��ي ���ش��ت��م��ي��ز ن�����ش��خ��ة ���ش��ت��ي��ل فاب 

م�شتمرة،  ب�شورة   “ ف��اب  “�شتيل 
�الأحد�ث  �أب��رز  كاأحد  دوره  لتعزيز 
ب�شناعة  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  �ل���ع���امل���ي���ة 
وم�شاعفة  و�ل�������ش���ل���ب،  �حل���دي���د 
ودولية  �إقليمية  كمن�شة  �أهميته 
تقنيات  ب��اأح��دث  للتعريف  ر�ئ����دة 
�ملعدنية،  �الأعمال  �شوق  و�بتكار�ت 
وذلك يف �إطار �شعي �ملركز لتن�شيط 
�شناعة �حلديد و�ل�شلب يف �لدولة 
و�مل���ن���ط���ق���ة، مب����ا ي����خ����دم وي���دع���م 
بها،  �ملرتبطة  �لقطاعات  خمتلف 
من خالل جمع �مل�شنعني �لفاعلني 
يف جم���ال �الأع���م���ال �مل��ع��دن��ي��ة من 
�إىل جانب  �لعامل  خمتلف مناطق 
�لدولية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �جل��م��ع��ي��ات 

معظم  ���ش��رك��ز  ح��ي��ث   ،  2020
ت���ق���دمي وعر�س  ع��ل��ى  �ل�����ش��رك��ات 
وجعلها  �لعاملية  �البتكار�ت  �أح��دث 
يف م��ت��ن��اول �مل��ه��ت��م��ني، و�ل���ت���ي من 
حتقيق  على  ت�شاعدهم  �أن  �شاأنها 
�لتمّيز �شمن �شوق تت�شم بدرجات 
ع��ال��ي��ة م���ن �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة، وه����و ما 
و�أهميته  �مل���ع���ر����س  دور  ���ش��ي��ع��زز 
�ملنطقة  ل�شركات  ر�ئ���دة  كمحطة 
�لتكنولوجيا  عن  �لبحث  رحلة  يف 
�مل�شنعني  �شيجد  حيث  �ملنا�شبة، 
�حتياجات  وي�����و�ك�����ب  ي���ل���ب���ي  م����ا 
م�شري�  ���ش��ن��وي،  ب�شكل  م�شانعهم 
يحر�س  �ل�����ش��ارق��ة  �إك�شبو  �أن  �إىل 
فعاليات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  ����ش���ن���وي���ا 

�مل��ه��ن��ي��ة و�أ���ش��ح��اب �مل�����ش��ال��ح حتت 
مظلة هذ� �حلدث.

و�عترب �ملدفع، �أن معر�س “�شتيل 
ت��ط��ور ع��ل��ى م���دى دور�ت����ه  فاب” 
حكومة  م�����ن  ب����دع����م  �ل�������ش���اب���ق���ة 
�ل�����ش��ارق��ة و�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى هذه 
�ل�����ش��ن��اع��ة، وب���ال���ت���ع���اون م���ع �أب����رز 
�أثمرت  و�لتي  �لعامليني،  �مل�شنعني 
عن تبوء “�شتيل فاب” هذه �ملكانة 
�ملعار�س  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  �مل��رم��وق��ة 
�أهميته  وت���ع���زي���ز  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة، 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل�����ش��ري��ح��ة و�����ش���ع���ة من 
�الإقليمي،  �مل�شتوى  على  �ملهتمني 
الفتا �إىل �أن معر�س “�شتيل فاب” 
مكانته  تر�شيخ  �إىل  �شنويا  ي�شعى 

تنطلق فعالياته غدا على م�ساحة 20 األف مرت مربع يف اإك�سبو ال�سارقة

�ستيل فاب 2020 ي�ستقطب 700 علمة جتارية من اأهم امل�سنعني على امل�ستوى املحلي والعاملي

حممد  و�ملهند�س  باأبوظبي  �لطاقة  د�ئ��رة  رئي�س  �مل��رر  مر�شد  عوي�شة 
�إبر�هيم �حلمادي �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لنووية 
و�لبروكيماويات  �لبرول  لقطاع  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لكعبي  وم�شبح 
يف �شركة “مبادلة” ونخبة من �أبرز �ل�شخ�شيات �ل�شيا�شية وقادة �لفكر 

�لعامليني و�الإقليميني.
وقال فريدريك كيمب �لرئي�س و�لرئي�س �لتنفيذي للمجل�س �الأطل�شي 
�إن �أبوظبي تبذل جهود� كبرية للحد من �نبعاثات �لكربون �لناجمة عن 
��شتد�مة  قطاع �لنفط و�لغاز جلعل �ملجتمع منخف�س �لكربون و�أكرث 

وهو ما يجعل جتربتها م�شدر �إلهام للكثري من دول �لعامل.
و�أو�شح �أن منتدى �لطاقة �لعاملي ي�شهد �إقامة �لعديد من ور�س �لعمل 
�أن  �إىل  �ملتقدمة م�شري�  و�لتقنيات  �البتكار�ت  �ملعتمدة على  و�جلل�شات 
مركزية  منطقة  �الأو�شط  �ل�شرق  �أن  يوؤكد  لال�شتد�مة  �أبوظبي  �أ�شبوع 

عقد� جديد� لت�شكيل م�شتقبل م�شهد �لطاقة �لعاملي.
من  �ملنطقة  ت�شهده  م��ا  ظ��ل  يف  موثوقا  �شريكا  تعد  �أبوظبي  �إن  وق��ال 
تطور�ت جيو�شيا�شية وتوتر�ت ناجتة عن وجود حالة من عدم �ليقني 
باأنها  �ملنطقة  يف  �ل�شركاء  مع  �الأمريكية  �مل�شالح  ..و��شفا  �ل�شيا�شي 
قوية، و�أعرب عن �أمله يف حتقيق تقدم ملحوظ يف هذه �مل�شالح ي�شمل 
حموريا  دور�  �شتلعب  �لتي  �لطاقة  ال�شيما  و�لقطاعات  �جلو�نب  كافة 

يف �مل�شتقبل.
وجهات  لتقريب  فر�شة مهمة  يعد  �لعاملي  �لطاقة  منتدى  �أن  و�أ�شاف 
�لنظر وتقوية �لرو�بط حيث ميكن ��شتخد�م �لطاقة الإر�شاء �ال�شتقر�ر 
و�الزده����ار يف �ل��ع��امل وذل��ك م��ن خ��الل �مل�شاركة م��ع �ل���دول �لتي لي�س 
لديها تقنيات ت�شمح لها بتخطي �لتلوث يف تنميتها وتوفري حياة �أف�شل 

ملجتمعاتها.

•• اأبوظبي -وام:

�آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  حتت رعاية �شاحب 
مر��شم  �م�س  ..�أقيمت  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لعاملي  �ل��ط��اق��ة  ملنتدى  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شنوية  ل��ل��دورة  �لر�شمي  �الف��ت��ت��اح 
وذلك  �أم�����س  �أع��م��ال��ه  �نطلقت  �ل���ذي  �أب��وظ��ب��ي  يف  �الأط��ل�����ش��ي  للمجل�س 
مب�شاركة 700 م�شوؤول ميثلون 75 دولة الإر�شاء �أجندة �لطاقة �لعاملية 

للعام �جلديد 2020 �شمن �أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة.
ح�شر �الفتتاح �لر�شمي ملنتدى �لطاقة �لعاملي للمجل�س �الأطل�شي معايل 
�شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة و�ل�شناعة ومعايل 
�لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر وزير دولة �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
�ملهند�س  �شركاتها ومعايل  �أدن��وك وجمموعة  �لوطنية  �أبوظبي  برول 

يعمل  حيث  �لعامل  م�شتوى  على  �ل�شالم  و�إر�شاء  �ال�شتقر�ر  حتقيق  يف 
�ملجل�س �الأطل�شي على �حلد من �لتطور�ت �جليو�شيا�شية يف �ملنطقة من 

خالل �لتعاون مع �ل�شركاء.
بع�س  �شهدتها  �لتي  �لغابات  حر�ئق  �إىل  حديثة  خالل  كيمب  وتطرق 
�ملتعلقة  ب��االأح��د�ث  مليئا  ك��ان   2019 �ل��ع��ام  �إن  وق���ال   .. �ل��ع��امل  دول 
�أن  �أكرث �الأعو�م �رتفاعا باحلر�رة مو�شحا  بالتغيري �ملناخي حيث كان 
خالل  دوالر  تريليون  نحو  �لعاملي  �القت�شاد  كلفت  �لطبيعية  �لكو�رث 
�ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية وهو ما يتطلب تكاتف �جلهود �لعاملية ملو�جهة 

�لتحديات �مل�شتقبلية.
�جلرن�ل  �الأطل�شي  للمجل�س  �لفخري  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أك��د  ب��دوره 
جيم�س جونز م�شت�شار �الأمن �لقومي للرئي�س �الأمريكي �ل�شابق بار�ك 
يبد�أ  �لعاملي  �لطاقة  منتدى  �أن  للمنتدى  �الفتتاحية  كلمته  يف  �أوباما 

ت�سارك بجناح ي�ستعر�س خدماتها ومزاياها التناف�سية 

حرة احلمرية تتطلع ل�ستقطاب كربى �سركات ال�سلب واملعادن يف معر�س �ستيل فاب 2020
حممد احلمادي: 2020 عام ا�سرتاتيجي 

لقطاع الطاقة امل�ستدامة يف الإمارات
•• اأبوظبي -وام:

ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �حل��م��ادي  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  �ملهند�س  ���ش��ع��ادة  �أك���د 
�الإمار�ت للطاقة �لنووية تطور منتدى �لطاقة �لعاملي للمجل�س �الأطل�شي حتى 

�أ�شبح من�شة عاملية بارزة لقادة قطاع �لطاقة.
�أبوظبي  ��شت�شافة  �أن  �م�س  للمنتدى  �لر�شمي  �الفتتاح  خالل  كلمته  يف  وق��ال 
لهذ� �ملنتدى ياأتي كونها �لعا�شمة �لعاملية �الأهم للطاقة بف�شل ما تتمتع به من 
�إمكانيات متطورة ور�ئدة  �إ�شافة �إىل  قيادة ��شتثنائية لديها روؤية بعيدة �ملدى 
�أن برنامج �ملنتدى ي�شهم يف كل عام يف بلورة �شورة  يف قطاع �لطاقة. و�أ�شاف 
و��شحة عن حالة قطاع �لطاقة يف �شوء �لتطور�ت �جليو�شيا�شية �لعاملية.. وقال 
�إن هذه �لدورة من منتدى �لطاقة �لعاملي تت�شم باأهمية خا�شة بالن�شبة ملوؤ�ش�شة 
�الإمار�ت للطاقة �لنووية. و�أكد �حلمادي �أن �لعام �جلاري 2020 �شن�شهد فيه 
تنفيذ و�حد من قر�ر�ت �لطاقة �ال�شر�تيجية �لذي �تخذته قيادة �لدولة منذ 
عام 2009 و�لذي يهدف لتلبية �لطلب �مل�شتقبلي على �لطاقة �لكهربائية يف 
�لدولة وذلك باإطالق �لربنامج �لنووي �ل�شلمي �الإمار�تي مبا يتما�شى مع �أعلى 
�ملعايري �لعاملية يف هذ� �لقطاع و�لذي يهدف لدعم �لنمو يف �لدولة و�مل�شاهمة يف 
�جلهود �لر�مية �إىل �حلد من �النبعاثات �لكربونية خالل عملية �نتاج �لطاقة 
�لكهربائية. و�أو�شح �حلمادي �أنه من �شاأن 
�أ�شاليب دعم  �أن ُيغرّي من  هذ� �مل�شروع 
�شُي�شهم  كما  �الإم����ار�ت  دول���ة  يف  �لنمو 
يف �حلد من �النبعاثات �لكربونية �إىل 
�لطبيعية  �مل���و�رد  على  �حلفاظ  جانب 

�لقّيمة.
�لتطوير  �أع��و�م من جهود  وقال:”بعد 
�ل�شالمة  مب��ع��اي��ري  مت���ام���ٍا  �مل��ل��ت��زم��ة 
موؤ�ش�شة  ب������اأّن  �أُع���ل���م���ك���م  �أن  ي�����ش��رين 
�شريكها  �لنووية مع  للطاقة  �الإم��ار�ت 
يف �الئتالف �مل�شرك و�ملقاول �لرئي�شي 
�ل��ك��وري��ة للطاقة  �ل�����ش��رك��ة  ل��ل��م�����ش��روع 
نو�ة  و���ش��رك��ة  “كيبكو”  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
من  تقرب  للموؤ�ش�شة  �لتابعة  للطاقة 
بدء �لعمليات �لت�شغيلية الأوىل �ملحطات 
 .APR-1400 لنووية �الأربع يف بر�كة �لتي ت�شم �ملفاعل �ملتقدم من طر�ز�
وخالل مطلع �لعام �جلاري 2020 �شنكون جاهزين لبدء �لت�شغيل �لتدريجي 

للمحطة �لنووية �الأوىل.
�أّن تطوير م�شروع حمطات �لطاقة �لنووية  وتابع �حلمادي:” �أّننا بتنا ندرك 
و�ملوثوقة  �الآمنة  �لكهربائية  �لطاقة  �نتاج  جُم��رد  �أك��رث من  لنا  ُيتيح  �ل�شلمية 
�إ�شافة قيمة �قت�شادية ملمو�شة ويفتح  �إذ ُي�شهم �مل�شروع يف  و�ل�شديقة للبيئة 
و�لقطاع.  �ملجتمع  جو�نب  كافة  يف  �لتطور  من  ُكلياً  جديدة  حقبة  �أم��ام  �لباب 
كبرية  كميات  �شتوفر  �ل�شلمية  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��ر�ك��ة  حم��ط��ات  �أن  و�أ���ش��اف 
وفور  �الإم���ار�ت  دول��ة  كهرباء  ل�شبكة  للبيئة  و�ل�شديقة  �ملوثوقة  �لكهرباء  من 
��شتكمال �ملحطات �الأربع يف بر�كة وبدء ت�شغيلها فاإنها �شتكون قادرة على �نتاج 
طاقة كهربائية م�شاوية تقريباً للكمية �لتي تنتجها �حدى �لدول �الوروبية . 
كما �شُت�شاهم هذه �لطاقة �لكهربائية �الآمنة و�لوفرية يف بدء حقبة جديدة من 
�عتماد �القت�شاد يف دولة �الإمار�ت على �لطاقة �لكهربائية منخف�شة �النبعاثات 
�ل�شلمية  �لنووية  للطاقة  بر�كة  ملحطات  �لكربى  �الأهمية  وح��ول  �لكربونية. 
�أ�شهمت  فقد  �لدولة  مبو�طني  يتعلق  �حلمادي:”فيما  قال  للدولة..  بالن�شبة 
�ملحطات و�شُت�شهم لعقود مقبلة يف تطوير جيل كامل من �ملتخ�ش�شني يف قطاع 
بفر�شة  �الإم���ار�ت  يف  �جلديدة  �الأجيال  حظيت  فقد  �ل�شلمية  �لنووية  �لطاقة 
جانب  �إىل  �لنووية  �ملحطات  لت�شغيل  �ل�شرورية  و�خل���رب�ت  �مل��ه��ار�ت  �كت�شاب 

�ملهار�ت �خلا�شة بالقطاعات �ملدنية، كالطب و�ل�شالمة �لغذ�ئية.

�مل�شتثمرين  كافة  �مل��زروع��ي،  ودع��ا 
و�لالعبني �الأ�شا�شيني من �شركات 
�حل��دي��د و�ل�����ش��ل��ب و�ل��ل��ح��ام، �إىل 
�ال�شتفادة من �شريحة و��شعة من 
خدمات �لهيئة، �لتي مت ت�شميمها 
�حتياجات  م���ع  ل��ت��ت��الءم  ب��ع��ن��اي��ة 
وتوفر  و�ل�شلب،  �حلديد  �شركات 
ل���ه���م ق���ي���م���ة م�������ش���اف���ة يف ج�����ودة 
وك���ف���اءة م��ن��ت��ج��ات��ه��م، م��ع��رب��ا عن 
ناجحة  ن�شخة  �إىل  �لهيئة  تطلع 
ت�شمل  “�شتيل فاب”  من معر�س 

��شتكمااًل للنجاحات �ل�شابقة. 

•• ال�صارقة-الفجر:

�أك����������دت ه���ي���ئ���ة �مل���ن���ط���ق���ة �حل�����رة 
�شناعة  م��ع��ر���س  �أن  ب��احل��م��ري��ة، 
�شتيل  و�مل��ع��ادن  �ل�شلب  وت�شكيل 
مثالية  من�شة  يعد   2020 ف��اب 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ب��ي��ئ��ة �ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
�لتي  �لتناف�شية  و�ملز�يا  �ل�شارقة، 
�ل�شلب  ل�شركات  �الإم���ارة  توفرها 
�لهيئة  �أن  �إىل  م�����ش��رية  و�مل���ع���ادن، 
�شركز جهودها خالل م�شاركتها 
كربى  ��شتقطاب  على  �ملعر�س  يف 
و�لعاملية  �الإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات 
�ملتخ�ش�شة يف هذ� �ملجال �إىل حرة 

�حلمرية. 
و�أع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة 
ب���احل���م���ري���ة، ع����ن م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
�ل��ن�����ش��خ��ة �ل�������ش���اد����ش���ة ع�����ش��ر من 

��شتهالك  من����و  ت���وق���ع   2020
�ل����دول����ة  �حل����دي����د و�ل�������ش���ل���ب يف 
مب��ع��دل من��و ���ش��ن��وي م��رك��ب يبلغ 
 ،2020-2016 ل��ل��ف��رة   8%
مما يعك�س �أهمية �لقطاع و�لطلب 
للفرة  م��ن��ت��ج��ات��ه  ع���ل���ى  �ل����ع����ايل 
�لتنموية  �مل�شاريع  ظل  يف  �ملقبلة 
و�ل����ع����م����ر�ن����ي����ة و�ال�����ش����ت����ث����م����ار�ت 
تطوير  يف  �مل��ت��ن��وع��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
الفتاً  �ل��دول��ة،  يف  �لتحتية  �لبنية 
باحلمرية  �حل��رة  �ملنطقة  �أن  �إىل 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال مثيل  م���ز�ي���ا  ت���وف���ر 
هذ�  يف  �ملتخ�ش�شة  لل�شركات  لها 
متطورة،  حتتية  بنية  م��ن  �مل��ج��ال 
حديثة،  وم�����ش��ت��ودع��ات  وم���ر�ف���ق 
و�شبكة ربط لوج�شتية قريبة من 
و�لبحري  �جل��وي  �لنقل  خطوط 

و�لربي.  

ل���ل���ت���ع���رف على  �ال����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
و�لتقنيات  �الب����ت����ك����ار�ت  �أح�������دث 
و�لرويج  �ل��ق��ط��اع،  يف  �مل��ع��ت��م��دة 
للمنطقة �حلرة باحلمرية كمركز 
ر�ئد ومثايل لل�شركات �ملتخ�ش�شة 
و�ل�������ش���ل���ب  �حل������دي������د  ق�����ط�����اع  يف 
وتعزيز  بها،  �ملرتبطة  و�ل�شناعات 
من  ف��ي��ه��ا  �مل�شتثمرين  تناف�شية 
خالل عقد �للقاء�ت و�الجتماعات 
�لعاملية  �ل�������ش���رك���ات  ك�����ربى  م����ع 
�ل��ق��ط��اع و�لعمل  �ل���ر�ئ���دة يف ه���ذ� 

على نقل �خلرب�ت لهم.
ولفت �ملزروعي، �إىل �أهمية �شناعة 
�ل�شلب و�ملعادن كركيزة من ركائز 
�أن  �إىل  م�شري�ً  �مل�شتقبلي،  �لنمو 
�أند  “ري�شري�س  ل�  حديثاً  تقرير�ً 
م�شهد  ع����ن����و�ن  ح���م���ل  م���ارك���ت�������س 
�شناعة �ل�شلب يف �الإم��ار�ت للعام 

�أحد �لقطاعات �لرئي�شية �مل�شاهمة 
يف �لناجت �الإجمايل �ملحلي الإمارة 
�حلرة  �ملنطقة  وت�شم  �ل�����ش��ارق��ة، 
 180 من  �أك��رث  حالياً  باحلمرية 
يف  عاملة  وعاملية  �إقليمية  �شركة 
جمايل �للحام و�لتعدين، �لد�عمة 

ل�شناعة �ل�شلب و�ملعادن.  

الرتويج للمنطقة
 كمركز رائد

و�أ�شار �شعادة �شعود �شامل �ملزروعي، 
م����دي����ر ه���ي���ئ���ة �مل���ن���ط���ق���ة �حل�����رة 
�مل�شاركة يف  �أهمية  �إىل  باحلمرية، 
يعترب  �ل���ذي  ف��اب  �شتيل  معر�س 
تنظمها  �لتي  �ملعار�س  �أب���رز  �أح��د 
�إىل  الف��ت��اً  �ل�شارقة،  �إم���ارة  �شنوياً 
�حلرة  �ملنطقة  هيئة  م�شاركة  �أن 
خططها  �إط��ار  يف  تاأتي  باحلمرية 

�لذي   2020 �شتيل فاب  معر�س 
�إك�شبو  مركز  وي�شت�شيفه  ينظمه 
جتارة  غرفة  م��ن  بدعم  �ل�شارقة 
�لفرة  خ��الل  �ل�شارقة،  و�شناعة 
�جلاري،  يناير   16 �إىل   13 م��ن 
للحدث،  د�ع��م��ا  �شريكا  ب�شفتها 
خا�س  جناح  للهيئة  �شيكون  حيث 
مع  و�الجتماعات  �للقاء�ت  لعقد 
ممثلي �ل�شركات �مل�شاركة باملعر�س 
فيها  �ال�شتثمار  مبز�يا  لتعريفهم 
و�لت�شهيالت  �الأع��م��ال،  وتاأ�شي�س 
�لتي توفرها �ملنطقة مل�شتثمريها.

ويعترب معر�س �شتيل فاب �أحد �أهم 
�لتي  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �ملعار�س 
�لعار�شني  كبار  �شنوياً  ت�شتقطب 
بالقطاع،  و�مل��ه��ت��م��ني  و�مل�����ش��ن��ع��ني 
بال�شناعات  الرت����ب����اط����ه  ن����ظ����ر�ً 
تعد  و�لتي  و�الإن�شائية  �لتحويلية 

% من اإنتاج نفط الهلل جميد جعفر: الغاز الطبيعي ي�سكل حاليا 85 
�أنظف  طاقة  م��و�رد  لتوفري  �الأو�شط  �ل�شرق  مبنطقة  ومعرفتنا  در�يتنا 
�إليها  ��شتندنا  �لتي  �لركائز  �أه��م  ومن  �الجتماعية.  �ال�شتد�مة  وتعزيز 
�الأو�شط من مو�رد  �ل�شرق  يف م�شريتنا هو تطوير ما تتمتع به منطقة 
�لغاز  �حتياطي  باملئة من   42 كامنة، كيف ال ويف منطقِتنا  غاز طبيعي 
�ملوؤكد على م�شتوى �لعامل باأكمله.. “نحن متفائلون مبا يحمله �مل�شتقبل 
جمتمعاتها  ��شتد�مة  يف  �ال�شتثمار  �أن  ون��درك  ول�شعبها،  �ملنطقة  لهذه 

ورفاهيتهم هو من �أهم عو�مل جناحنا يف �مل�شتقبل«.
�لهالل  “منتدى  �لنقا�شية  �ل�شل�شلة  �لعاملي  �لطاقة  منتدى  تخلل  وقد 
نقا�س  بحلقة  ��شُتِهّلت  �ل��ه��الل،  نفط  من  بتنظيم  �الأفكار”  ال�شتنباط 
�النبعاثات”  قليلة  طاقة  نحو  �لتوجه  “متكني  بعنو�ن  �مل�شتوى  رفيعة 
�شهدت م�شاركة ُثّلة من �لقادة وكبار �مل�شوؤولني من �لقطاع بهدف مناق�شة 
ورقة  وهي  �جلديدة”،  �لطاقة  م�شار�ت  يف  و�لغاز  �لنفط  �شركات  “دور 
بي�شاء متمخ�شة عن �ملجل�س �الأطل�شي برعاية من نفط �لهالل تناق�س 
دور �شركات �لطاقة يف قيادة �لتوجه �لعاملي �مل�شرك نحو عامل م�شتد�ٍم 

يقوم على طاقة قليلة �النبعاثات �لكربونية.
لقطاع  حمورية  ركيزة  �ال�شتد�مة  حت  �أ�شْ “لقد   : جعفر  جميد  وذك��ر 
�ل��ط��اق��ة، وم��ن و�ج��ب��ن��ا �ل��ت��ع��اون ل��دع��م م�����ش��ار�ت �ل��ت��وج��ه نحو ��شتخد�م 
�إمد�د�ت طاقة قليلة �النبعاثات �لكربونية وباالأخ�س يف �لدول �لنامية. 
لقد قّدم عملنا مثااًل و��شحاً عن دور �لغاز �لطبيعي يف تقليل �نبعاثات 
عملنا  م��ن��اط��ق  يف  ه���ذه  خ��ربت��ن��ا  لتطبيق  و�شن�شعى  �ل��دف��ي��ئ��ة،  �ل���غ���از�ت 
و�شنحر�س كل �حلر�س على ت�شخري معارفنا وقدر�تنا للم�شاهمة يف حل 
بع�س �أ�شعب �لتحديات خدمًة للمنطقة و�شعوبها، وهذه هي �لروؤية �لتي 
توجه جهودنا وجتعل �ال�شتد�مة يف قلب عملياتنا يف �الإمار�ت ويف �لعر�ق 

ويف �ملناطق �الأخرى«.

�الإجمايل بن�شبة 0.7 باملئة من �إنتاجها وتتطلع �إىل �لتخل�س منها كلياً 
تقريباً يف �ل�شنو�ت �ملقبلة.

كانت �إمد�د�ت �لغاز �لطبيعي �لتي وّفرتها نفط �لهالل �لعقد  و�أ�شاف”: 
�ملا�شي بحّد ذ�تها كفيلة بتجنب 33 مليون طن من ثاين �أك�شيد �لكربون 
�لديزل،  عن  �لطاقة عو�شاً  لتوليد  �لطبيعي  �لغاز  ��شتخد�م  عن طريق 
فاأدى ذلك �إىل نتائج بيئية مذهلة وكاأمنا �أُخِلَيت �شو�رع �الإمار�ت من 3 
�أن تزيد   PwC �شركة  لعامني كاملني، وتتوقع  ماليني مركبة تقريباً 

هذه �الآثار �لعقد �لقادم باأكرث من ثالثة �أ�شعاف«.
قال  �مل�شتد�مة،  �لطاقة  توفري  �إط��ار  يف  �ل�شركة  جهود  على  تعليقه  ويف 
جميد جعفر :”�لتزمنا يف نفط �لهالل طو�ل 50 عاماً تقريباً بت�شخري 

•• اأبوظبي -وام:

�ل�شركة  �أن  �ل��ه��الل  نفط  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  جعفر  جميد  �أك��د 
تعتزم بذل جهود مكّثفة على مدى �لعقود �لقادمة ل�شمان م�شتقبل �أكرث 
��شتد�مة حيث تطمح نفط �لهالل للحد ب�شورة �أكرب من �إحر�ق �لغاز يف 
حت�شني  �إىل  باالإ�شافة  �لعر�ق  كرد�شتان  �إقليم  يف  مور  خور  يف  حمطتها 
بر�مج �ال�شتد�مة �ملختلفة �لتي تنفذها يف مو�قعها يف �إقليم كرد�شتان ويف 
�ل�شارقة وغريها من �ملناطق و�لتي تدعو �إىل �لتقليل من ��شتهالك �ملياه 
على  �أعمالها  تاأثري  مر�عاة  على  منها  حر�شاً  وذل��ك  و�لوقود  و�لكهرباء 

�لبيئة ب�شورة عامة.
2020” خالل  لعام  �لطاقة  �أجندة  “و�شع  بعنو�ن  ذلك يف جل�شة  جاء 
باأبوظبي  �الأطل�شي  للمجل�س  �لعاملي  �لطاقة  ملنتدى  �لر�شمي  �الفتتاح 
يو�جهها  �لتي  �جليو�شيا�شية  �ملخاطر  خمتلف  �جلل�شة  وتناولت  �م�س 
قليلة  �ل��وق��ود  م�شادر  نحو  �لتوجه  ع��ن  كذلك  وحت��دث��ت  �لطاقة  قطاع 
لعام  �لطاقة  �أج��ن��دة  �شياغة  جهود  توجه  �لتي  و�ل��ت��ط��ور�ت  �النبعاثات 
2020 �لتي �شتحدد م�شتقبل �لطاقة. و�أ�شار �إىل �أن نفط �لهالل تبو�أت 
مكانة ر�ئدة على م�شتوى �ملنطقة بف�شل �إمد�د�ت �لغاز �لطبيعي �لنظيف 
�لغاز  �إم����د�د�ت  بلغت  �إذ  �لطاقة  توليد  عمليات  لت�شغيل  توفرها  �ل��ت��ي 
�لطبيعي يف �لوقت �حلايل �أكرث من 85 باملئة من جمموع �إنتاجها. ومع 
توجه �ل�شركات و�لدول نحو ��شتبد�ل �لوقود عايل �النبعاثات �لكربونية- 
مثل �لفحم و�لديزل - بامل�شادر قليلة �النبعاثات كالغاز �لطبيعي متكنت 
نفط �لهالل من خف�س �لكثافة �لكربونية لكل برميل مكافئ ُتنتجه �إىل 
�لقطاع وهي تعتزم �ال�شتمر�ر  �ملحقق على م�شتوى  �ملعدل  �أقل من ثلث 
بتقليل هذه �لن�شبة. وقد جنحت نفط �لهالل يف خف�س م�شتوى �الإحر�ق 
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املال والأعمال

ثاين الزيودي : جهود اآيرينا اأ�سهمت يف تعزيز حتول الطاقة عامليا 

موانئ اأبوظبي ت�سجل اإجنازات لفتة واأداء متميزا خلل 2019 
•• اأبوظبي-وام: 

�الإجن���از�ت  م��ن  �لعديد  بتحقيق   2019 �ل��ع��ام  �أب��وظ��ب��ي  م��و�ن��ئ  �ختتمت 
�لعاملية  �لتجارة  متكني  �إىل  �لر�مية  �أهد�فها  مع  متا�شياً  وذل��ك  �لالفتة 

وتوفري قيمة عالية للعمالء و�ل�شركاء و�أ�شحاب �مل�شلحة.
وعززت مو�نئ �أبوظبي من قدر�تها �لت�شغيلية ب�شكل كبري و�أطلقت �لعديد 
من �مل�شاريع �ال�شر�تيجية �جلديدة وفازت بالعديد من �جلو�ئز �ملرموقة 
�شمن جهودها �لدوؤوبة الإر�شاء بيئة �أعمال د�عمة لال�شتثمار وحتقيق �ملزيد 
�القت�شادية  �لتنمية  م�شرية  يدعم  مبا  عملياتها  يف  و�لتطور  �لنمو  من 

و�الجتماعية يف �أبوظبي ودولة �الإمار�ت.
�أبوظبي  مو�نئ  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �الأحبابي،  حممد  فالح  معايل  و�أ�شاد 
حتققت  �أن��ه��ا  م��وؤك��د�ً   ،2019 ع��ام  يف  �ل�شركة  حققتها  �لتي  ب��االإجن��از�ت 
�لقيادة  ج��ان��ب  م��ن  �ل�شركة  ب��ه  �ل���ذي حتظى  �ل��الحم��دود  �ل��دع��م  بف�شل 
و�أ�شحاب  �ل�شركاء  م�شاهمة  بف�شل  وك��ذل��ك  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لر�شيدة 

�مل�شلحة و�لعمالء.
�ل�����ش��وء على  �أب��وظ��ب��ي  مل��و�ن��ئ  �ل��الف��ت��ة  “تلقي �الإجن�����از�ت  وق���ال معاليه: 
وكذلك  �الإم����ار�ت  دول���ة  حكومة  تطلعات  حتقيق  على  �ملجموعة  ح��ر���س 
�إر�شاء  �إىل  �لر�مية   2030 �الإقت�شادية  �أبوظبي  روؤي��ة  و�أول��وي��ات  �أه��د�ف 
�قت�شاد متنوع وم�شتد�م وقائم على �ملعرفة و�البتكار. ولقد قطعت مو�نئ 
�لتنمية  ب�شكل كبري يف دعم م�شرية  ت�شاهم  وباتت  �أ�شو�طاً الفتة  �أبوظبي 
�الإمار�ت  دولة  مكانة  تعزيز  خالل  من  للدولة  و�الجتماعية  �القت�شادية 
�لكابنت حممد  �لعاملية.” من جانبه، قال  �لتجارة  و�أبوظبي على خارطة 
جمعة �ل�شام�شي، �لرئي�س �لتنفيذي ملو�نئ �أبوظبي، �إن �الإجناز�ت �لتي مت 

�لتي  و�لنجاحات  �الجن���از�ت  م�شرية  تعزز   2019 �لعام  خ��الل  حتقيقها 
�أنها كانت ثمرة  �إىل  2006، الفتاً  تاأ�شي�شها يف عام  �ل�شركة منذ  حققتها 
لالأهد�ف بعيدة �الأمد وكذلك �ال�شتثمار�ت �ال�شر�تيجية �لتي تقوم بها 
�ل�شركة لتطوير �لبنية �لتحتية وتقدمي حلول متكاملة للعمالء وبالتايل 
�للوج�شتية  و�خلدمات  للتجارة  �إقليمي  كمركز  �أبوظبي  مبكانة  �الرتقاء 
و�ل�شناعة. وقال: “�إنني فخور بنجاح مو�نئ �أبوظبي يف �إبر�م �لعديد من 
�لقطاعات  خمتلف  يف  ر�ئ��دة  عاملية  �شركات  مع  �ال�شر�تيجية  �ل�شر�كات 
و�إطالق م�شاريع مهمة لتطوير كفاءة �لعمليات وزيادة �لطاقة �ال�شتيعابية 
و��شتقطاب �ملزيد من �ال�شتثمار�ت �الأجنبية �ملبا�شرة �إىل �لدولة.” وميثل 
��شتثمار مو�نئ �أبوظبي يف تو�شعة �ملو�نئ و�ملر�فق �لتابعة لها خالل �الأ�شهر 
�ال�شتيعابية  �لطاقة  رف��ع  �إىل  تهدف  حيوية  خطوة  �ملا�شية  ع�شر  �الإثني 
لهذه �ملو�نئ. وخالل عام 2019، بد�أت حمطة كو�شكو �أبوظبي للحاويات 
�ملحدودة  للمو�نئ  �مل��الح��ي��ة  كو�شكو  ل�شركة  و�ل��ت��اب��ع��ة  خليفة،  ميناء  يف 
ج�شرية  ر�فعة   11 �ملحطة  ��شتقبلت  حيث  �لتجارية  عملياتها  �ل�شينية، 
عمالقة حديثة /من �ل�شفن �إىل �ل�شاطئ/، ما �شاعف طاقتها �ال�شتيعابية 
من 2.5 مليون حاوية منطية �إىل 5 ماليني حاوية منطية. وبات ميناء 
خليفة �ملركز �للوج�شتي �الإقليمي يف �ملنطقة ل�شبكة كو�شكو �ملالحية �لتي 
يف  حيوياً  دور�ً  �مليناء  ه��ذ�  يلعب  �ل��ع��امل، حيث  �أن��ح��اء  37 ميناء يف  ت�شم 

مبادرة �حلز�م و�لطريق �ل�شينية.
يف  خليفة  ميناء  يف  �أبوظبي  مو�نئ  بها  تقوم  �لتي  �ال�شتثمار�ت  و�نعك�شت 
ل�شحن  �شفينة  �أك��رب  �مليناء  ��شتقبل  حيث  ومهمة،  ف��وري��ة  منافع  حتقيق 
و�إ�شافة  منطية.  ح��اوي��ة  �أل��ف   20 على  تزيد  ب�شعة  �ل��ع��امل  يف  �حل��اوي��ات 
�إىل ذلك �أ�شبح ميناء خليفة �أول ميناء يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

طن،  �أل��ف   200 ب�شعة  بالكامل  �ملحملة  �لعمالقة  �ل�شحن  �شفن  ي�شتقبل 
وذلك بف�شل �لتو�شعات �حلديثة �لتي �شهدها.

ميناء  يف  �أبوظبي  مو�نئ  بها  تقوم  �لتي  �لطموحة  �لتو�شع  جهود  بلغت  و 
��شتثمار كبري  �أعلنت عن  خليفة م�شتوى متقدماً يف �شهر دي�شمرب، حيث 
و�ملنطقة  �جلنوبي  �لر�شيف  لتطوير  �مليناء  يف  دره��م  مليار   2.2 بقيمة 
�للوج�شتية مليناء خليفة، ويف �لوقت نف�شه، ��شتثمرت مر�فئ �أبوظبي 1.6 
مليار درهم لتو�شيع من�شاآتها، وي�شمل جزء� منها زيادة طول ر�شيفها من 
1،400 �إىل 2،265 مر�ً. وعند �كتمال هذ� �مل�شروع �حليوي، �شي�شجل 
ميناء خليفة قفزة يف �لطاقة �ال�شتيعابية ملناولة �حلاويات من 5 ماليني 
�ملتمثلة  �أهد�فه  لتحقيق  جاهز�  وليكون  منطية،  حاوية  مليون   7.5 �إىل 

مبناولة 9 ماليني حاوية منطية خالل �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة.
يف  و�لفعالية  ب��ال��ك��ف��اءة  تتمتع  نقل  �شبكة  ت��اأم��ني  باأهمية  منها  و�إمي���ان���اً 
تفاهم  مذكرة  �أبوظبي  مو�نئ  وّقعت  �مل�شتقبل،  يف  �الأع��م��ال  وتعزيز  منو 
��شر�تيجية مع �شركة �الحتاد للقطار�ت لربط ميناء خليفة ب�شبكة �ل�شكك 
�حلديدية �لوطنية. وتهدف هذه �خلطوة �إىل تعزيز �لبنية �لتحتية للنقل 
وربط �ملر�فق �حليوية مثل �ملو�نئ ب�شبكة �لقطار�ت لت�شهيل نقل �حلاويات 
للبيئة،  و�شديقة  �لكفاءة  وعالية  �آمنة  بطريقة  �لب�شائع  �أن��و�ع  وخمتلف 

خا�شة �أن �لقطار �لو�حد قادر على نقل حمولة 300 �شاحنة.
ومن جانب �آخر، �شجل ميناء ز�يد، و�لذي يعد �أكرب ميناء متعدد �الأغر��س 
يف �ملنطقة، �لعديد من �الإجناز�ت �ملهمة خالل عام 2019، حيث ��شتحوذ 
مبو�نئ  �خلا�شة  �لعامة  �لب�شائع  مناولة  حجم  من   %  25 قر�بة  على 
�أبوظبي. ويدعم ميناء ز�يد قطاع �لنفط و�لغاز يف �ملنطقة، وكذلك �أن�شطة 

�أ�شول �أدنوك �لبحرية، من خالل نقل �شحنات �ل�شلب و�ملعادن.

دائرة الطاقة يف اأبوظبي تك�سف عن تفا�سيل م�ساركتها يف اأ�سبوع اأبوظبي لل�ستدامة
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أ�شبوع  �أبوظبي، عن تفا�شيل م�شاركتها يف فعاليات  ك�شفت د�ئرة �لطاقة يف 
�أبوظبي لال�شتد�مة” �حلدث �لعاملي �لذي يقام حتت رعاية �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة بالعا�شمة �أبوظبي يف �لفرة 11-18 يناير �جلاري ، وت�شت�شيفه 

�شركة �أبوظبي لطاقة �مل�شتقبل م�شدر.
�لد�ئرة  ت�شلط  لال�شتد�مة  �أبوظبي  الأ�شبوع  �لرئي�شي  �ل�شريك  وب�شفتها 
�أب��وظ��ب��ي م��ن خ��الل عدد  �ل��ط��اق��ة يف  �ل�����ش��وء على ق��ط��اع  خ��الل م�شاركتها 
�أبوظبي”  “نحو ع�شر جديد لطاقة  �شعار  �لفعاليات و�الأن�شطة  حتت  من 
و�لتي تربز �أي�شاً �شعي �لد�ئرة نحو �إ�شر�ك �ملجتمع يف منظومة �ال�شتد�مة 
م�شوؤوليها  م��ن  وع���دد  �لتنفيذية  قياد�تها  م�شاركة  خ��الل  م��ن  �الإم����ارة  يف 

�أنحاء  جميع  من  خ��رب�ء  مب�شاركة  �لطاقة،  يف  �لعاملي  و�ال�شتثمار  و�الإن��ت��اج 
خالل  رئي�شية  كلمة  �مل��رر  مر�شد  عوي�شة  �ملهند�س  معايل  ويلقي  �ل��ع��امل. 
يف  �لفعالة  �مل�شاركة  ح��ول  تتمحور  �ال�شتد�مة”   م�شتقبل  “قمة  فعالية 
مناق�شات حول �أجندة �ال�شتد�مة. ومتهد �لقمة، �لتي تقام يومي 14 و15 
يناير على هام�س �أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة، �لطريق �أمام �إجر�ء مناق�شات 
يف  �لتطور  ودور  �لعاملية  �ال�شتد�مة  �أج��ن��دة  ح��ول  لالأفكار  وحمفزة  مثمرة 
جماالت �لذكاء �ال�شطناعي و�لبيانات �ل�شخمة و�إنرنت �الأ�شياء يف ت�شريع 

وترية �لتنمية �مل�شتد�مة.
كما ك�شفت �لد�ئرة �أنها �شركز  من خالل �أن�شطتها على جهودها يف جمال 
متكني �ملر�أة و�ل�شباب وخمتلف �شر�ئح �ملجتمع، وذلك من خالل م�شاركتها يف 
مبادرة “ �شباب من �أجل �ال�شتد�مة” وملتقي “�ل�شيد�ت لال�شتد�مة و�لبيئة 
�أجل  “ �شباب من  ملبادرة  �لد�ئرة عن رعايتها  و�أعلنت  �ملتجددة”.  و�لطاقة 

وينظم   �الأ�شبوع.  فعاليات  خالل  �إطالقها  بعد  كامل  عام  ملدة  �ال�شتد�مة” 
“جمل�س �ل�شباب د�ئرة �لطاقة” جل�شات �شمن جمل�س خا�س �شمن مبادرة 
�لنقا�شات  �ملجل�س من�شة لطرح  يوفر  حيث  �ال�شتد�مة”.  �أجل  “�شباب من 
�ملتحدثني  دعوة عدد من  و�شيتم  �لطاقة،  م�شتقبل  �لهامة حول  و�ملو��شيع 
لطرح مو��شيع حول ��شتد�مة �لطاقة.. و�شمن جهودها �لد�عمة لالبتكار 
جديدة،  مبتكرة  من�شة  �إط���الق  ع��ن  �لطاقة  د�ئ���رة  �شتعلن  و�لتكنولوجيا، 
�أ�شبوع  و�شيتم �لك�شف عن مزيد من �لتفا�شيل حول �ملن�شة خالل فعاليات 
�أبوظبي لال�شتد�مة. و�شتقوم د�ئرة �لطاقة برعاية ملتقى “تبادل �البتكار�ت 
�ل�شباب  بني  �لتي جتمع  �لفريدة  �لعاملية  �ملن�شة  – كليك�س”  �ملناخ  مبجال 
�شر�كات  �شياغة  بهدف  �ال�شتثمارية  و�جل��ه��ات  و�ملبتكرين  �الأع��م��ال  ورو�د 
موؤثرة ت�شهم يف �حلد من تد�عيات تغري �ملناخ و�لذي ينعقد يف �إطار فعاليات 

�أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة.

من  نخبة  بني  �لرثية  و�لنقا�شات  �حل���و�ر�ت  ع��دد من  وتنظيم  �ملنتديات  يف 
�ملتخ�ش�شني و�حل�شور ومن خالل من�شتها رقم )A200( لعر�س عدد من 
�ملو�شوع  �لطاقة حول  د�ئرة  وبر�مج  �أن�شطة  وتتمحور  و�لرب�مج.  �الأن�شطة 
�لرئي�شي الأ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة هذ� �لعام وهو “ت�شريع وترية �لتنمية 
باالإ�شافة �إىل حماور �لنقا�س �لرئي�شية �لتي تتمثل يف �ل�شباب،  �مل�شتد�مة”، 
�أن�شطة تتعلق مبحاور  �لد�ئرة عدة  و�لذكاء �ال�شطناعي، و�ملجتمع. وتقيم 
�لنقا�س �شمن من�شتها يف “�لقمة �لعاملية لطاقة �مل�شتقبل “ وخالل فعاليات 

�ليوم �الأخري  يف مقر مدينة “م�شدر«.
�لطاقة، و�شعادة  د�ئرة  �ملرر رئي�س  �ملهند�س عوي�شة مر�شد  وي�شارك معايل 
�ملهند�س حممد بن جر�س �لفال�شي وكيل �لد�ئرة، خالل فعاليات �الأ�شبوع يف 
عدد من �ملنتديات �لتي تتناول مو�شوعات �لطاقة و�ملياه و�لنفايات �لبيئية 
�ال�شتهالك  يف  �لتفكري  �إع����ادة  م��و���ش��وع��ات  ح��ول  وتتمحور  �ل��ذك��ي��ة  و�مل���دن 

7.3 �شنت �أمريكي للكيلوو�ت �شاعة انطلق اأعمال اجلمعية العامة العا�سرة لي اآيرينا يف اأبوظبي
و�أدنى �شعر للكيلوو�ت �شاعة بتقنية 
�لكهرو�شوئية  �ل�شم�شية  �الأل����و�ح 
و�شي�شم  ����ش���ن���ت.   2.4 ب���ق���ي���م���ة 
�مل�شروع �أعلى برج �شم�شي يف �لعامل 
وي�شتخدم  م����ر�ً   260 ب���ارت���ف���اع 
/ �لعاك�شة  �مل��ر�ي��ا  م��ن   70،000
�لتي تتبع حركة   /heliostats
باأكرب  �مل�شروع  يتميز  كما  �ل�شم�س 
�ل�شم�شية  للطاقة  تخزينية  ق��درة 
على م�شتوى �لعامل ملدة 15 �شاعة 
ما ي�شمح بتو�فر �لطاقة على مد�ر 
�ملرحلة  ت�شغيل  ومت  ���ش��اع��ة.   24
�الأوىل من �ملجمع با�شتخد�م تقنية 
تبلغ  و�لتي  �لكهرو�شوئية  �الأل��و�ح 
ق��درت��ه��ا ب��ق��درة 13 م��ي��ج��او�ت يف 

•• دبي-وام:

ب��ح��ث��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
�ل�شيني  �حلرير  طريق  و�شندوق 
تعزيز �لتعاون �مل�شرك يف جماالت 
�لنظيفة  �لطاقة  �شيما  ال  �لطاقة 
�آفاق  �إىل  بها  و�الرت��ق��اء  و�ملتجددة 

�أو�شع.
معايل  ��شتقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
�لع�شو  �ل���ط���اي���ر  حم���م���د  ���ش��ع��ي��د 
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب 
رئي�س  دو  �شيه  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
طريق  ����ش���ن���دوق  �إد�رة  جم���ل�������س 
حممد  بح�شور  �ل�شيني  �حل��ري��ر 
جمل�س  رئي�س  �أبونيان  عبد�هلل  بن 
وليد  و�ملهند�س  باور”  “�أكو�  �إد�رة 
للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب  �شلمان 
و�لتميز  �الأع���م���ال  ت��ط��وي��ر  ل��ق��ط��اع 
وعبد  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  يف 
�لعام  �مل����دي����ر  �مل���ه���ي���دب  �حل���م���ي���د 
للطاقة-1  ن��ور  ل�شركة  �لتنفيذي 
�شري  ت����ق����دم  �جل����ان����ب����ان  وب����ح����ث   .
�الأع���م���ال يف �مل��رح��ل��ة �ل��ر�ب��ع��ة من 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  جممع 
تنفذها  �ل��ت��ي  �ل�شم�شية  ل��ل��ط��اق��ة 
بالتعاون  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
�ل�شعودية  ب�����اور  �أك�����و�  ���ش��رك��ة  م���ع 
�ل�شيني  �حلرير  طريق  و�شندوق 
للطاقة-1  ن��ور  �شركة  خ��الل  م��ن 
حيث تعد هذه �ملرحلة �أكرب م�شروع 
����ش��ت��ث��م��اري يف م���وق���ع و�ح�����د على 

تقنيتي  �لعامل يجمع بني  م�شتوى 
و�لطاقة  �ملركزة  �ل�شم�شية  �لطاقة 
�ل�شم�شية �لكهرو�شوئية وفق نظام 
ت�شل  با�شتثمار�ت  �مل�شتقل  �ملنتج 
�إىل 15.78 مليار درهم و�شتعتمد 
هذه �ملرحلة على �لطاقة �ل�شم�شية 
ميجاو�ت   700 ب���ق���درة  �مل����رك����زة 
با�شتخد�م منظومة عاك�شات �لقطع 
ميجاو�ت   600 ب���ق���درة  �مل���ك���اف���ئ 
�ل�شم�شية  �ل���ط���اق���ة  ب����رج  وت��ق��ن��ي��ة 
ميجاو�ت؛   100 ب��ق��درة  �مل���رّك���زة 
�لكهرو�شوئية  �ل�شم�شية  و�لطاقة 

بقدرة 250 ميجاو�ت.
عدة  بتحقيق  �مل�شروع  هذ�  ويتميز 
�أرقام قيا�شية عاملية منها �أدنى �شعر 
بقيمة  �مل��رك��زة  �ل�شم�شية  للطاقة 

�ملرحلة  �ف��ت��ت��اح  ومت   .2013 ع��ام 
ميجاو�ت   200 الإن���ت���اج  �ل��ث��ان��ي��ة 
م����ن �ل���ك���ه���رب���اء ب��ت��ق��ن��ي��ة �الأل�������و�ح 
 .2017 مار�س  يف  �لكهرو�شوئية 
ويجري بناء �ملرحلة �لثالثة بقدرة 
�الأل���و�ح  وبتقنية  م��ي��ج��او�ت   800
�لكهرو�شوئية على 3 مر�حل حيث 
منطقة  يف  نوعها  م��ن  �الأوىل  تعد 
�إفريقيا  و���ش��م��ال  �الأو���ش��ط  �ل�����ش��رق 
�لتي ت�شتخدم نظام �لتتبع �ل�شم�شي 
�إنتاجية  ل����زي����ادة  �مل���ح���ور  �أح�������ادي 
�لطاقة بن�شبة تر�وح بني 20 �إىل 
%30 مقارنة بالركيبات �لثابتة. 
و�شيتم �النتهاء من �ملرحلة �لثالثة 
هذ�  �لكهرو�شوئية  �الأل��و�ح  بتقنية 

�لعام.

هيئة  �أن  �ل���ط���اي���ر  م���ع���ايل  و�أك�������د 
�شركات  ت�شارك  دبي  ومياه  كهرباء 
م�شروعات  يف  ع��دة  ك��ربى  �شينية 
بن  حممد  جممع  وخا�شة  �لهيئة 
�ل�شم�شية  للطاقة  مكتوم  �آل  ر��شد 
�أك���رب م�����ش��روع للطاقة  �ل���ذي ي��ع��د 
على  و�ح���د-  م��وق��ع  يف  �ل�شم�شية- 
�ل��ع��امل و���ش��ت�����ش��ل قدرته  م�����ش��ت��وى 
ميجاو�ت   5000 �إىل  �الإن��ت��اج��ي��ة 
وبا�شتثمار�ت   2030 ع��ام  بحلول 
وعند  دره��م.  مليار   50 �إىل  ت�شل 
�كتماله �شي�شهم يف تقليل �أكرث من 
�نبعاثات  م���ن  ط���ن  م��الي��ني   6.5
�لكربون �شنوياً وتوفري �آالف فر�س 
�لعمل يف جماالت �لطاقة �لنظيفة 

و�القت�شاد �الأخ�شر.

�شمن  �ختيارها  مت  �لتي  �لبلد�ن  ع��ن  �أي�شاً  �الإع���الن  �شيتم 
م�شروعات  مت��وي��ل  مل��ب��ادرة  �ل�شابعة  �لتمويلية  �ل���دورة  �إط���ار 
�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة ب��ال��ت��ع��اون ب��ني ���ش��ن��دوق �أب��وظ��ب��ي للتنمية 
و�لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة و�شيتم �لتوقيع على ثالث 
�تفاقيات قرو�س يف هذ� �ل�شياق. وتنعقد �جلمعية �لعمومية 
لتحقيق  �جلهود  تكثيف  ت�شتدعي  مهمة  مرحلة  يف  �لعا�شرة 
�الأهد�ف �لعاملية يف تلبية �الحتياجات �الجتماعية �الأ�شا�شية 
ومع  م�شتد�مة.  �قت�شادية  نتائج  وبناء  �ملناخ  تغري  ومكافحة 
�مل��ت��ج��ددة يف  ل��ل��ط��اق��ة  ب��امل�����ش��اه��م��ة �مل��ح��وري��ة  ت��ن��ام��ي �الإدر�ك 
�مل�شاركون  �شيناق�س  �لتنموية  �الأه���د�ف  من  �لعديد  حتقيق 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  ب�شيا�شات  �ملتعلقة  �لق�شايا  �الج��ت��م��اع  يف 
�لعمومية  �جلمعية  �أن  �إىل  ي�شار  و�لتكنولوجيا.  و�ال�شتثمار 
بد�ية  يف  تنعقد  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية  للوكالة  �لعا�شرة 
�لعاملية  �لقمة  �ن��ع��ق��اد  وت�شبق  لال�شتد�مة  �أب��وظ��ب��ي  �أ���ش��ب��وع 
يف  �لقر�ر  و�شناع  �لقادة  فيها  يجتمع  �لتي  �مل�شتقبل  لطاقة 

•• اأبوظبي-وام:

�لعا�شرة  �لعامة  �جلمعية  �أع��م��ال  �أبوظبي  يف  �م�س  �نطلقت 
�أكرث  مب�شاركة  “�آيرينا”  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية  للوكالة 
�حلكومات  روؤ�شاء  من  �مل�شتوى  رفيعة  �شخ�شية   1500 من 
وق����ادة �مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة و�الإق��ل��ي��م��ي��ة و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ملالية 
يعقد  �ل��ذي   - �حل��دث  ويت�شمن  �خل��ا���س.  �لقطاع  و�شركات 
ع��ل��ى م���د�ر ي��وم��ني - ع��ق��د ث��الث��ة �ج��ت��م��اع��ات وز�ري����ة تغطي 
م�شادر  تبني  وت���رية  بت�شريع  �ملتعلقة  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �لق�شايا 
�إجر�ء�ت  متويل  �الأول  �الجتماع  يناق�س  �مل�شتد�مة،  �لطاقة 
مكافحة تغري �ملناخ بالتو�زي مع و�شع �شيا�شات �ملناخ و�لطاقة 
�ملنا�شبة يف حني يتناول �الجتماع �لثاين مو�شوع �لهيدروجني 
�لنظيف ودوره �ملحتمل يف �إز�لة �لكربون من �لقطاعات �لتي 
ويركز  و�ل�����ش��ن��اع��ة.  �لنقل  مثل  منها  �ل��ك��رب��ون  ن��زع  ي�شعب 
�لكهرومائية عالوة على ذلك  �لطاقة  �لثالث على  �الجتماع 

كهرباء دبي و�سندوق طريق احلرير ال�سيني يبحثان التعاون يف جمال الطاقة

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري 
املناخي والبيئة اأن اجلهود التي بذلتها الوكالة الدولية 
دولها  من  وتعاون  بدعم  “اآيرينا”  املتجددة  للطاقة 
االأع�ساء لن�سر وا�ستخدام حلول الطاقة املتجددة عامليًا 
�ساهمت يف تعزيز وتكثيف التعاون والعمل الدويل ملفهوم 
حتول الطاقة حيث ت�ساعف حجم االإنتاج العاملي للطاقة 
لتتجاوز  جيجاوات   1136 من  املتجددة  امل�سادر  عرب 

يف  ذل��ك  ج��اء  االأخ���ري.  العقد  خ��الل  وات  ميجا   2350
كلمة دولة االإمارات يف افتتاح اأعمال الدورة العا�سرة من 
اجتماعات اجلمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة 
اأعمال  م�ستهل  يف  اأبوظبي  يف  ام�س  “اآيرينا”  املتجددة 
اإن  معاليه  وقال   .»2020 لال�ستدامة  اأبوظبي  “اأ�سبوع 
دعمًا  العوامل  اأهم  اأحد  �سهدت  االأخري  الع�سر  ال�سنوات 
انخفا�س  يف  واملتمثل  املتجددة  الطاقة  ومنو  النت�سار 
حيث  ال�سم�سية  للطاقة  وباالأخ�س  االإنتاجية  الكلفة 
عامليًا.  املائة  يف   77 جت��اوزت  بن�سبة  الكلفة  انخف�ست 

واأ�ساف : على الرغم من النجاح واالنت�سار الذي حققته 
تواجه  تزال  ما  اأنها  اإال  عامليًا  املتجددة  الطاقة  حلول 
العامل  دول  من  العديد  يف  وت�سريعية  تقنية  حتديات 
ومن اأهمها �سمان تاأمني اإمدادات الطاقة املتجددة ب�سكل 
م�ستمر، االأمر الذي يتطلب تن�سيقا عامليا ال يقت�سر على 
تلك  ا�ستدامة  تعزيز  يتناول  واإمنا  فح�سب  احللول  ن�سر 
االإمدادات. ولفت معاليه اإىل اأن الدور الهام الذي لعبته 
يف  ناجحة  م�سرية  واكبته  املا�سي  العقد  خالل  اآيرينا 

ا�ستخدام حلول الطاقة املتجددة يف دولة االإمارات

�الجتماع �إن ��شتخد�م �لهيدروجني 
وت�شغيل  �لطاقة  �نتاج  �الأخ�شر يف 
و�شائل �لنقل بات و�حد� من �أحدث 
خلف�س  �البتكارية  �حل��ل��ول  و�أه���م 
�العتماد  وزي��ادة  �لكربون  معدالت 
للطاقة،  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  �مل�����ش��ادر  ع��ل��ى 
م�����ش��ري�ً �إىل �أن����ه ع��ل��ى �ل��رغ��م من 
�أن  �إال  حالياً  �الإن��ت��اج  قيمة  �رت��ف��اع 
�شت�شهد  �ملقبلة  �خلم�س  �ل�شنو�ت 
1000 يف  ت���ق���ارب  ب��ن�����ش��ب��ة  زي�����ادة 
�نتاج �لطاقة عرب تقنيات  �ملائة يف 

وحلول �لهيدروجني �الأخ�شر.
و�أ�شار �إىل �أن دولة �الإمار�ت �شمن 
�لتقنيات  لتوظيف  ��شر�تيجيتها 
�حلديثة يف حتقيق �ال�شتد�مة تبنت 
ح��ل��ول �ل��ه��ي��دروج��ني �الأخ�����ش��ر يف 
م�شروع �ملن�شاأة �جلديدة بني كهيئة 
كهرباء ومياه دبي و�شركة �شيمن�س 

و�أك�شبو 2020 كما �عتمدت هيئة 
و�ملقايي�س  للمو��شفات  �الإم����ار�ت 
وو�شائل  للمركبات  مو��شفة  �أول 
�لنقل �لعامل بخاليا �لهيدروجني 

يف �ملنطقة.
وع���ل���ى ه���ام�������س �ل���ف���ع���ال���ي���ات عقد 
معايل  مع  ثنائيا  �جتماعا  معاليه 
رئي�س  ب����ان����دي  حم���م���د  ت���ي���ج���اين 
�ملتحدة  ل���الأمم  �ل��ع��ام��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
تعزيز  �لنقا�س حول  تناوال خالله 
�لتعاون بني �الأمم �ملتحدة و�لوكالة 
�لدولية للطاقة �ملتجددة “�آيرينا” 
ودولة �الإمار�ت لدعم جهود �لعمل 
من �أجل �ملناخ وحتقيق �ال�شتد�مة 

�لعاملية.
ك��م��ا ع��ق��د م��ع��ال��ي��ه جم��م��وع��ة من 
�لتعاون  لتعزيز  �لثنائية  �للقاء�ت 
�مل�شوؤولني  م���ن  ع���دد  م���ع  �ل�����دويل 

�لقليلة �ملا�شية �لكلفة �الأقل عامليا 
�الإن���ت���اج ح��ي��ث مل يتجاوز  ل��وح��دة 

1.7 �شنت لكل كيلو و�ت.
�أن دول���ة �الإم�����ار�ت وعرب  و�أو����ش���ح 
كان  “�آيرينا”  وك��ال��ة  م��ع  تعاونها 
وتعزيز  ن�����ش��ر  يف  ب������ارز�ً  دور�ً  ل��ه��ا 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  ح��ل��ول  و����ش���ول 
�لعامل،  ح���ول  �ل����دول  م��ن  للعديد 
دولة  ر���ش��دت   2013 �ل��ع��ام  فمنذ 
مليار  بقيمة  م�شاعد�ت  �الإم����ار�ت 
لتنفيذ  �ل���ن���ام���ي���ة  ل����ل����دول  دوالر 
ومتثل  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة  م�شاريع 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �مل���ت���ع���ددة  �مل�����ش��اري��ع 
�شندوق �أبوظبي للتنمية بالتعاون 
�أحد �الأمثلة �لهامة  “�آيرينا”  مع 
ن�����ش��ر هذه  �الإم�������ار�ت يف  دور  ع��ل��ى 

�حللول عاملياً.
�ملا�شي  �لعام  �أن��ه خالل  �إىل  و�أ�شار 

�الإنتاجية  �ل��ق��درة  �رت��ف��ع��ت  حيث   
�ملتجددة  �مل�������ش���ادر  ع���رب  ل��ل��ط��اق��ة 
�إىل  و�ت  م��ي��ج��ا   10 م���ن  حم��ل��ي��ا 
�أن  ينتظر  كما  و�ت  ميجا   1800
جديدة  و�ت  ميجا   6500 تدخل 
 2030 �لعام  �إىل �خلدمة بحلول 
لتتجاوز �لقدرة �الإنتاجية للطاقة 
جيجا   8.4 �الإم���ار�ت  يف  �ملتجددة 

و�ت 2030.
�لذي  �ل��ن��م��و  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���ار 
�لطاقة  م�������ش���اري���ع  ح���ج���م  ����ش���ه���ده 
�ملتجددة خلق حالة من �لتناف�شية 
يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت  �ل�شعرية 
�شجل  حيث  �الإن��ت��اج  تكلفة  خف�س 
�خلام�شة  �مل��رح��ل��ة  مناق�شة  ط��رح 
م�����ن جم����م����ع حم����م����د ب�����ن ر������ش����د 
بقدرة  دب��ي  يف  �ل�شم�شية  للطاقة 
�الأ�شابيع  خ��الل  و�ت  ميجا   900

ف��ح�����ش��ب �أط��ل��ق��ت دول����ة �الإم������ار�ت 
�ل�شم�شية  للطاقة  م�شاريع  ثالثة 
يف جزر �لباهاما وبربادو�س و�شانت 
�إطار  فن�شنت وغرينادين وذلك يف 
���ش��ن��دوق �ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني �الإم�����ار�ت 
للطاقة  �ل��ك��اري��ب��ي  �ل��ب��ح��ر  ودول 
�ملتجددة �لبالغة قيمته 50 مليون 

دوالر.
�لقيمة  ل��ت��ع��زي��ز  ���ش��م��ان��اً   : وق�����ال 
�لنظيفة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات  �ل���ت���ج���اري���ة 
ول���ل���ت���غ���ل���ب ع���ل���ى حت������دي ت���اأم���ني 
�إم����د�د�ت �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة ب�شكل 
م�شتمر بادرت �لعا�شمة �الإمار�تية 
�أبوظبي خالل �لدورة �ملا�شية من 
�أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة باإطالق 
�شبكة  يف  م��ت��م��ث��ل  �ب���ت���ك���اري  ح����ل 
توليد  منظومة  تخدم  �فر��شية 
�لطاقة �ملتجددة عرب �إ�شافة نظام 

تخزين للطاقة ب�شعة 108 ميجا 
دولة  �أن  �إىل  معاليه  ول��ف��ت  و�ت. 
�الإم��ار�ت وبف�شل روؤى وتوجيهات 
دعم  على  عملت  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لتكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  �الب��ت��ك��ار 
ن�������ش���ر و�����ش���ت���خ���د�م  �حل����دي����ث����ة يف 
�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة و�إط����الق حلول 
�أول  بناء  م�شروع  ومنها  �بتكارية 
يف  �الأخ�����ش��ر  للهيدروجني  من�شاأة 
�لدولة ويف منطقة �ل�شرق �الأو�شط 
ب�����ش��ك��ل ع����ام ب��ال��ت��ع��اون ب���ني هيئة 
كهرباء ومياه دبي ومكتب “�إك�شبو 
2020 دبي” و�شركة “�شيمن�س” 
�إنتاج  على  يعتمد  و�ل��ذي  �الأملانية 
�لهيدروجني وتخزينه ال�شتخد�مه 
و�شائل  وت�شغيل  �ل��ط��اق��ة  �ن��ت��اج  يف 

�لنقل وجماالت �أخرى عدة.
و�أ�شاف : كما و�شعت وز�رة �لتغري 

مبادر�ت  باإ�شر�ف  و�لبيئة  �ملناخي 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�الأ���ش��ا���س يف  ح��ج��ر  “حفظه �هلل” 
�لنفايات  معاجلة  حمطة  م�شروع 
�لوقود  و�إن���ت���اج  �ل�����ش��ل��ب��ة  �ل��ب��ل��دي��ة 
�لقيوين  �أم  �إم��ارة  يف  منها  �لبديل 
�الإنتاجية  قدرتها  �شت�شل  و�ل��ت��ي 
من �لوقود �لبديل �إىل 300 �ألف 

طن �شنوياً.
و�����ش����ارك م���ع���ايل �ل����دك����ت����ور ثاين 
�ل���زي���ودي خ���الل ف��ع��ال��ي��ات �ل���دورة 
�جلمعية  �جتماعات  م��ن  �لعا�شرة 
�جتماع  يف  “�آيرينا”  ل�  �لعمومية 
 .. �ل����وز�ري  �مل�شتديرة  “�لطاولة 
�لهيدروجني   – �ل��ك��رب��ون  خف�س 

�الأخ�شر«.
ك��ل��م��ت��ه خالل  م��ع��ال��ي��ه يف  وق������ال 

�يفان  م���ع���ايل  وم��ن��ه��م  �ل���دول���ي���ني 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  كوليندفيلو 
�ل�������وزر�ء وزي�����ر �ل��ط��اق��ة و�مل���و�ف���ق 
و�شعادة  م��وري�����ش��ي��و���س،  يف  �ل��ع��ام��ة 
�الحتاد  مفو�س  �شيم�شون  ق���دري 
�لطاقة،  مب��ل��ف  �ملكلفة  �الأوروب�����ي 
فونتانا  م��اث��ي��و  �أن����دري����ا  و����ش���ع���ادة 
�شفري �الحتاد �الأوروبي لدى دولة 
�الإم������ار�ت، و���ش��ع��ادة �إب��ر�ه��ي��م ثياو 
�الأمم  التفاقية  �لتنفيذي  �الأم��ني 

�ملتحدة ملكافحة �لت�شحر.
�الأمور  م��ن  ع���دد�  معاليه  ون��اق�����س 
للطاقة  �لدولية  بالوكالة  �ملتعلقة 
�مل����ت����ج����ددة وب����رن����ام����ج ع��م��ل��ه��ا مع 
���ش��ع��ادة ث��ور���ش��ت��ني ه����ريد�ن �ملدير 
�لوز�رة  يف  �لطاقة  ل�شيا�شات  �لعام 
�القت�شادية  ل��ل�����ش��وؤون  �الحت���ادي���ة 

و�لطاقة �الأملانية.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:
�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء “رعاه �هلل” ب�شفته حاكما الإمارة دبي �ملر�شوم رقم 

/1/ ل�شنة 2020 ب�شاأن �إخ�شاع �ملوؤ�ش�شات �لريا�شية �حلكومية الإ�شر�ف 
جمل�س دبي �لريا�شي.

فيها  مبا  �حلكومية،  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات  تخ�شع  �أن  على  �ملر�شوم  ون�س 
�ملن�شاأة �أو �ملنظمة مبوجب ت�شريع، الإ�شر�ف جمل�س دبي �لريا�شي، على �أن 

�أحكام هذ� �ملر�شوم كل من : نادي دبي للفرو�شية، ونادي دبي  ي�شتثنى من 
ي�شدر  ريا�شية  موؤ�ش�شة  و�أي  �لهجن،  ل�شباقات  دبي  ون��ادي  �خليل،  ل�شباق 

بتحديدها قر�ر من رئي�س �ملجل�س.
ووفقا للمر�شوم، يحدد رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي مبوجب قر�ر ي�شدر عنه 

يف هذ� �ل�شاأن، نطاق �الإ�شر�ف على �ملوؤ�ش�شات �لريا�شية �حلكومية، و�ل�شروط 
و�ل�شو�بط و�ملعايري و�الإجر�ء�ت �لتي تطبق على هذه �ملوؤ�ش�شات.

ويلغى �أي ن�س يف �أي ت�شريع �آخر �إىل �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� 
�ملر�شوم، وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية، ويعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما باإخ�ساع املوؤ�س�سات الريا�سية احلكومية لإ�سراف جمل�س دبي الريا�سي

••  اأبوظبي-وام

�جلمعة  �أم�������س  �أول  م�����ش��اء  �خ��ت��ت��م��ت 
�ل�شر�ع  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ف��ع��ال��ي��ات 
�ل������دول������ي������ة ل����ق����ف����ز �حل�������و�ج�������ز من 
�أقيمت  و�ل�����ت�����ي  �ل���ن���ج���م���ت���ني،  ف���ئ���ة 
بن  بنت هز�ع  فاطمة  برعاية�ل�شيخة 
منتجع  و��شت�شافها  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
يومني  �لدوليفي  �لريا�شي  �لفر�شان 
ب��داًل عن ثالثة �أي��ام. وق��ررت �للجنة 
�ملنظمة و�لفنية �إلغاء مناف�شات �ليوم 
�الأخري للبطولة و�لتي كان مقرر�ً �أن 
تقام �أم�س �ل�شبت، وجاء قر�ر �الإلغاء 
مكان  وت��اأث��ر  �جلوية  �الأح���و�ل  ب�شبب 
خا�شة  وب�شفة  حولها  وم��ا  �لبطولة 
�الإحماء  وم���ي���د�ن  �ل��رئ��ي�����س  �مل���ي���د�ن 
�ملكان  غمرت  �لتي  �لغزيزة  باالأمطار 
ومن منطلق �حلر�س   . كثيف  ب�شكل 
على �شالمة�لفر�شان و�خليول و�أطقم 
�ل��ع��م��ل وج��م��ي��ع �ل��ل��ج��ان �ل��ع��ام��ل��ة يف 
مناف�شات  ج��رت  قد  وكانت  �لبطولة، 
�أج����و�ء  يف  و�ل���ث���اين  �الأول  �ل��ي��وم��ني 
ماطرة �إال �أنها مل توؤثر على �ملناف�شات 
ن�شبة للتجهيز�ت عالية �مل�شتوى، وما 
يتو�فر فيه من �إمكانيات كبرية كانت 

�ملناف�شات  جميع  ت�شيري  على  ق���ادرة 
ب�شالم وح�شب ما خطط لها.

ق�����ال عمر�ن  �الإل������غ������اء،  ق������ر�ر  وع�����ن 
�لبطولة:  رئ���ي�������س  �أح���م���د�ل���ع���وي�������س 
�لفر�شان  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  “حفاظاً 
�لعاملة،  �الأط��ق��م  وج��م��ي��ع  و�خل��ي��ول 
وب��ع��د �ل��ت��و����ش��ل م��ع �الحت���اد �لدويل 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  ق����ررت  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة، 
�خلتامي  �ل���ي���وم  م��ن��اف�����ش��ات  �إي����ق����اف 
ل���ب���ط���ول���ة �ل�����������ش�����ر�ع �ل�����دول�����ي�����ة من 
هطول  ب�������ش���ب���ب  �ل���ن���ج���م���ت���ني،  ف����ئ����ة 
ت�شوية  ومت�����ت  �الأم����ط����ار�ل����غ����زي����رة، 
�ملعنيني  �ل����ف����ر�����ش����ان  م�����ع  م���ر����ش���ي���ة 
وتوزيع  �ال���ش��ر�ك،  ر�شوم  بخ�شو�س 
جميع  ع��رب  جهتهم  وم���ن  �جل���و�ئ���ز. 
ب���اأن ق���ر�ر �الإلغاء  �ل��ب��ط��ول��ة  ف��ر���ش��ان 
ك����ان ���ش��ائ��ب��اً ل�����ش��الم��ة�جل��م��ي��ع، بعد 
ه���ط���ول �مل����زي����د م����ن �الأم�����ط�����ار �لتي 
�مل�شتحيل  �مليادين و�أ�شبح من  غمرت 
دور  مثمنني  عليها،  �إقامة�ملناف�شات 
لفعاليات  �إد�رت��ه��ا  يف  �ملنظمة  �للجنة 

�لبطولة يف يوميها �الأول و�لثاين.
 وكانت مناف�شات �ليوم �لثاين للبطولة 
و�لتي �شهدجانباً منها �للو�ء �لدكتور 
�حتاد  رئي�س  �ل��ري�����ش��ي،  نا�شر  �أح��م��د 

�الإمار�ت للفرو�شية و�ل�شباق، وممثلو 
�جلهات �لر�عية لالأ�شو�ط، قد جرت 
فئة  من  دوليتان  مناف�شتان  �شمنها  
�لنجمتني، و�ل�شوط �لثاين منها من 
�رتفاعها  ح��و�ج��ز  على  و�ح���دة  جولة 
�أبوظبي  )145( �شم برعاية جمل�س 
�ل��ري��ا���ش��ي، وه���و ذ�ت �الرت���ف���اع �لذي 
�جلائزة  مناف�شة  ب��ه  �شتحفل  ك��ان��ت 
�ل����ك����ربى ل��ل��ب��ط��ول��ة م����ع �ل����ف����ارق يف 
�ملو��شفات �لفنية بينهما، و�شارك فيه 
�جلولة  و�أكمل  وفار�شة،  فار�شاً   46
مناف�شة  وبعد  خطاأ.  دون  9فر�شان 
وتقدميهم  �ل��ف��ر���ش��ان،  ب���ني  ���ش��اخ��ن��ة 
فيميادين  �ال�����ش����ت����ع����ر������س  الأروع 
�لتوقيت  بفارق  �ل�شد�رة  حاز  �لقفز، 
�ل�����ش��اب �الإي���رل���ن���دي مايكل  �ل��ف��ار���س 
فورتون”  ��س  �ت�س  �لفر�س”�ت�س  مع 
و�أنهى �جلولة يف زمن بلغ )61.28( 
بجائزة  ل��ن��ف�����ش��ه  حم��ت��ف��ظ��ا  ث���ان���ي���ة، 
باجلو�د  حققه  و�ل��ذي  �لثالث  �ملركز 
زمن)62.61(  يف  “كاز�نوفا” 
�مل���رك���ز �لثاين  ث��ان��ي��ة، ون�����ال ج���ائ���زة 
�لفار�س �لربتغايل لوي�س �شابينو مع 
 )62.55( و�لزمن  �جلو�د”�أرغان” 
ث��ان��ي��ة. مل ي���ك �ل���ف���ار����س �الإم����ار�ت����ي 

حم��م��د ����ش���ايف �ل��رم��ي��ث��ي ب���ع���ي���د�ً عن 
و����ش��ت��الم��ه جائزة  �ل��ت��ت��وي��ج  م��ن�����ش��ة 
بالفر�س”�شيباليا”  �ل���ر�ب���ع  �مل���رك���ز 

و�لزمن )65.68( ثانية.
لل�شرعة،  �الأول  �ل�������ش���وط  وج�������اء   
مب��و����ش��ف��ات �جل��ول��ة �ل���و�ح���دة عك�س 
�شم،   )130( ح��و�ج��ز  ع��ل��ى  �ل���زم���ن، 
وفار�شة،  ف���ار����ش���اً   59 ف��ي��ه  و����ش���ارك 
 18 �أخ����ط����اء  دون  �جل����ول����ة  و�أك����م����ل 
فار�شاً، وباأف�شلية �لزمن تّوج �لفار�س 
باجلو�د  �لكربي  علي حمد  �الإمار�تي 
يف  �جلولة  و�أنهى  ويند”  ذ�  “كات�س 
وت���ّوج  ث��ان��ي��ة،   )49.56( ب��ل��غ  زم���ن 
مفتاح  �الإمار�تي  �لثاين  �ملركز  بكاأ�س 
“�إك�شبلو�شيف”  ب��اجل��و�د  �ل��ظ��اه��ري 
و�لزمن)50.09( ثانية. وحاز جائزة 
�لربتغايل  �ل���ف���ار����س  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز 
الف  و�لفر�س)بلو  م��ارك��وال���س  ج��و�و 
زمن  يف  �جل��ول��ة  معها  و�أن��ه��ى  ترو”، 

بلغ )50.41( ثانية.
و�أك��م��ل �ل��ف��ار���س �الإم���ار�ت���ي عبد �هلل 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة م��ع �لفر�س  �ل��ك��رب��ي  ح��م��د 
�لدولية  �ملناف�شة  يف  “تايجرللي” 
برعاية  �الأ�����ش����ب����ال  ل���ف���ئ���ة  �ل���ث���ان���ي���ة 
�أك�����ادمي�����ي�����ة ف����اط����م����ة ب����ن����ت م����ب����ارك 

مبو��شفات  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة،  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
�جل�����ول�����ة م�����ع مت����اي����ز ع���ل���ى ح���و�ج���ز 
فر�شان،   8 مب�����ش��ارك��ة  ���ش��م،   )120(
جولة  �ىل  ف���ر����ش���ان   3 م��ن��ه��م  ���ش��ع��د 
�لفار�س  خطاأ  دون  �لتمايز،و�أكملها 
�لكربي، وتقدم �لفار�س �ل�شوري ليث 
زد”  �آر  “كابيتوال��س  بالفر�س  غريب 
�ملركز  �إىل  ج����ز�ء  ن��ق��اط   4 ب��ر���ش��ي��د 
�ل��ف��ار���ش��ة �مل�شرية  ، و�ل��ث��ال��ث  �ل��ث��اين 
“هري�”  �أ�شامة �لربعي و�لفر�س  هيا 
وتو��شلت  ج���ز�ء.  ن��ق��اط   4 بر�شيد 
مبارك  بنت  فاطمة  �أك��ادمي��ي��ة  رع��اي��ة 
�لفر�شان  ل�شوط  �لن�شائية،  للريا�شة 
)�جل���ون���ي���ورز( م��ن ج��ول��ة م��ع متايز 
مب�شاركة  �شم،  حو�جز)135(  على 
�إىل  و�ن��ت��ق��ل  وف���ار����ش���ة،  ف��ار���ش��اً   25
7 منهم، و�أحرز �ملركز �الأول  �لتمايز 
ب�شارة  دوم��ن��ي��ك  �لنم�شاوي  �ل��ف��ار���س 
ونالت  نك�شت”،  “كمينغ  ب���اجل���و�د 
�الأردنية  �لفار�شة  �لثاين  جائزة�ملركز 
�شي”  “كا�شنغر  باجلو�د  �أجمد  اليان 
حممد  �الإم��ار�ت��ي  �ل��ف��ار���س  وحلثالثاً 
�شلطان �ليحيائي و�لفر�س “�شانيتا«.

ويف �شوط �لفر�شان �ل�شباب من جولة 
�شم،   )140( حو�جز  على  متايز  مع 

�شارك 15 فار�شاً، 9 منهم يف �لتمايز، 
�الأردين  ��ل��ف��ار���س  �ل�����ش��د�رة  وح��ق��ق 
“�إلينور”،  ب���اجل���و�د  حم��م��ود  ح��م��زة 
�ل��ث��اين �لفار�س  �مل��رك��ز  ون���ال ج��ائ��زة 
�الإمار�تي علي حمد �لكربي بالفر�س 
�ل�شعودي  �ل��ف��ار���س  وج���اء  “بوغبا” 
ف��ي�����ش��ل �أب����ا�خل����ي����ل ث���ال���ث���اً ب���اجل���و�د 

“كوينالن«.
تناف�س  �ل������ه������و�ة  �ل����ف����ر�����ش����ان  وم������ن 

لل�شرعة  �شوط  وفار�شة يف  46فار�شاً 
برعاية �ل�شر�ع، على حو�جز )110( 
�الإمار�ت  جمدد�ًفر�شان  و�شيطر  �شم، 
�لفار�س  �الأوىل،  �لثالثة  �ملر�كز  على 
خليفة حممد �ل�شام�شي بالفر�س”جي 
�شيف  �رح����م����ا  و�ل�����ث�����اين  كاليانا”، 
“جافا”وثالثا  ب��ال��ف��ر���س  �ل����ع����و�ين 
�ملنهايل  �����ش����امل  م�������ربوك  �ل����ف����ار�����س 
مر�كز  وت��و�ل��ت  “�أجنلينا”،  بالفر�س 

�لثاين  م��ن  �ل��ه��و�ة  �الإم����ار�ت  فر�شان 
وحتى �خلام�س يف �شوط �ل�شرعة على 
 23 �شم،مب�شاركة   )120( ح��و�ج��ز 
فار�شاً، وت�شدرها �لفار�س �لفل�شطيني 
بالفر�س”بابريكا”،  �أمي������ن  ع���م���ر 
و�لثاين �لفار�س عبد �لعزيز �لعوي�س 
�لفار�س  و�لثالث  باجلو�د”�شوبني”، 
خ���ال���د حم���م���د �ل����ظ����اه����ري ب���اجل���و�د 

“نيما«.

االأمطار الغزيزة توقف املناف�سات  

الإيرلندي مايكل يظفر بلقب اأقوى اأ�سواط قفز احلواجز الدولية

•• ال�صارقة -الفجر

على  �لطلبة  تعويد  بهدف  �لودية  �لريا�شية  �ملناف�شات  من  ع��دد  �إط��ار  يف 
�شوؤون  ع��م��ادة  �جل��ام��ع��ي نظمت  للطالب  ح��ي��اة  �أ���ش��ل��وب  �ل��ري��ا���ش��ة  �ت��خ��اذ 
ال�شر�ك  ه��دف��ت  متنوعة  ريا�شية  ب��ر�م��ج  �لقا�شمية  باجلامعة  �ل��ط��الب 

�لطلبة يف �لرب�مج �لريا�شية .
لن�شر  �جلامعة  �لتي تالقت مع خطط  �لريا�شية  �لرب�مج  تنفيذ  وجرى 

�لع�شر�ت من  لي�شارك  �لطلبة من خمتلف �جلن�شيات  �لريا�شة بني كافة 
71 جن�شية مقيدة بالدر��شة باجلامعة  �لطالب �لذين ميثلون �أكرث من 

لتكون �لريا�شة هدفهم للتالقي كما تالقو� على مقاعد �لدر��شة .
منذ  �ملمزر  حديقة  يف  �لريا�شي  �لربنامج  �لطالب  �شوؤون  عمادة  ونفذت 
�لطلبة  لينخرط  يوم متكامل  �متد�د  وعلى  �ل�شباح  �الأوىل من  �ل�شاعات 
يف مناف�شات كروية و�أخرى مائية بجانب �الألعاب �خلفيفة و�لتلي مات�س 

و�لعدو وغريها .

و�أقبل طالب �جلامعة �لقا�شمية على ممار�شة كافة �أ�شكال �لريا�شة �ملتاحة 
على �شاطئ �ملمزر وتوزعو� يف جمموعات تناف�شو� يف �ل�شباحة ويف كرة �ل�شلة 
بجانب �لكرة �ل�شاطئية و�جلري و�أبرزو� خالل �ملناف�شات �لودية عدد� من 

�ملو�هب كونهم من جن�شيات عديدة وميتلكون �أد�ء ريا�شيا و�عد� .
ويف هذ� �الإطار �أكدت عمادة �شوؤون �لطلبة باجلامعة �لقا�شمية على حر�شها 
�لد�ئم على فتح �ملجال لكافة �لطلبة ملمار�شة �لريا�شة يف خمتلف �ملو�قع 
�ملختلفة ومتكينهم من �لتالقي و�أبر�ز مو�هبهم و�النخر�ط يف مناف�شات 

ودية ال�شيما خالل �أيام �لعطل �الأ�شبوعية 
ولفتت �إىل �أن �لرب�مج وفق خطط �جلامعة ومبادر�تها فتح �ملجال مل�شاحات 
كبرية للمناف�شات �لريا�شية �ملتنوعة بني كافة �لطلبة خا�شة  يف خمتلف 
�ملو�قع �ملتاحة ملمار�شة �لريا�شة من باب �لتعرف على بع�س مو�قع �إمارة 
و���ش��و�ح��ل وكذلك  �ل�����ش��ارق��ة م��ن بنية ريا�شية  ي��ت��و�ف��ر يف  �ل�����ش��ارق��ة ومب��ا 
�الإمار�ت �ملجاورة موؤكدة على �أهمية ن�شر �لريا�شة كاأ�شلوب حياة للطالب 

�جلامعي .

بهدف اتخاذ الريا�سة اأ�سلوب حياة..طلب اجلامعة القا�سمية ميار�سون الريا�سة يف اإطار عدد من املناف�سات الودية يف حديقة املمزر 

دور�ت  يف  �الأول  لقبها  �أل��ك�����ش��ن��دروف��ا  �إي��ك��ات��ري��ن��ا  �ل��رو���ش��ي��ة  حققت 
حمرفات كرة �مل�شرب، بتغلبها على �إيلينا ريباكينا من كاز�خ�شتان 
�ل�شينية  �شينزين  ل��دورة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  و4-6   2-6 بنتيجة 

�ل�شبت.
و�حتاجت �لرو�شية �لبالغة من �لعمر 25 عاما و�مل�شنفة 34 عامليا، 
73 دقيقة فقط لتحقيق لقبها �الح��ر�يف �الأول، وب��دء مو�شم  �ىل 

�أوىل  �ملفتوحة،  �أ�شر�ليا  لبطولة  حت�شري�  مثايل  ب�شكل   2020
�ل��ب��ط��والت �الأرب���ع �ل��ك��ربى، و�ل��ت��ي م��ن �مل��ق��رر �ن تنطلق يف مدينة 
�أد�ء  �ل�شابة  �لرو�شية  وتوجت  يناير.  �لثاين  كانون   20 يف  ملبورن 
الفتا قدمته هذ� �الأ�شبوع يف �لدورة �ل�شينية، و�شهد فوزها يف �لدور 
�الإ�شبانية  �شابقا  عامليا  �أوىل  �مل�شنفة  على  �جلمعة  �لنهائي  ن�شف 

غاربيني موغوروت�شا مبجموعتني دون رد.

�أعلنت �لكندية بيانكا �أندريي�شكو �مل�شنفة �شاد�شة عامليا غيابها عن بطولة 
�أ�شر�ليا �ملفتوحة، �أوىل �لبطوالت �الأربع �ملفتوحة يف كرة �مل�شرب �لتي 

تقام �أو�خر �ل�شهر �حلايل، ب�شبب مو��شلتها �لتعايف من �إ�شابة.
وبرزت �أندريي�شكو )19 عاما( يف �لعام �ملا�شي مع �إحر�زها ثالثة �ألقاب 
�أبرزها �أول لقب كبري يف م�شريتها �الحر�فية، وذلك يف بطولة فال�شينغ 

ميدوز �الأمريكية، �آخر بطوالت �لغر�ند �شالم للعام.
لكن �لكندية �ل�شابة عانت يف �أو�خر �ملو�شم من �إ�شابة يف �لركبة �لي�شرى 
�شتبعدها عن بطولة �أ�شر�ليا �لتي من �ملقرر �ن تقام يف مدينة ملبورن 

بني 20 كانون �لثاين/يناير و�لثاين من �شباط/فرب�ير.
تعافيها  �ن  “توير”،  موقع  على  ح�شابها  عرب  �أندريي�شكو  و�أو�شحت 
بطولة  لكن   )...( يوم  يوما عن  بالتح�شن  و�أ�شعر  جيد  ب�شكل  “يجري 
من  �أمتكن  لن  ولالأ�شف  �إليها(  )بالن�شبة  مبكر  وقت  يف  حتل  �أ�شر�ليا 

�مل�شاركة هذ� �لعام«.
و�أكدت �لالعبة �ل�شابة �ن قر�ر عدم �مل�شاركة يف �لبطولة �لكربى �الأوىل 
�للعب يف ملبورن،  �أع�شق  “كان قر�ر� �شعبا جد� الأنني  للمو�شم �حلايل 

لكن علي �حر�م برنامج �لتعايف«.

لقب احرتايف اأول للرو�سية 
األك�سندروفا 

اأندريي�سكو تغيب عن بطولة اأ�سرتاليا 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

ب����ن حمد�ن  �أح����م����د  �ل�����ش��ي��خ  ت���اب���ع   
�آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جلنة  ب��ن حم��م��د 
و�لتزحلق  �شريف  للكايت  �الإم���ار�ت 
على �ملاء يوم �أم�س �ل�شبت مناف�شات 
بطولة دبي �ملفتوحة للكايت �شريف 
و�لتي  و�خل��ت��ام��ي  �ل��ث��اين  يومها  يف 
يف  بيت�س  ن�شنا�س  �شاطئ  �حت�شنها 
جمري� مب�شاركة ما يزيد عن 100 
من  �أك���رث  م��ن  ومت�شابقة  مت�شابق 

دولة.   30
بن  حمد�ن  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شهد 
حممد �آل نهيان �ملناف�شات �لتي جرت 
وم�شائية  ���ش��ب��اح��ي��ة  ف��رت��ني  ع��ل��ى 
ب��ح�����ش��ور حم���م���د ع���ب���د �هلل ح����ارب 
�لدويل  دبي  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير 
حممد  وه��زمي  �لبحرية  للريا�شات 

�لقمزي مدير �إد�رة �ل�شباقات.
وحر�س رئي�س جلنة �الإمار�ت للكايت 
���ش��ريف و�ل��ت��زح��ل��ق ع��ل��ى �مل����اء على 
�اللتقاء باللجنة �ملنظمة و�ملت�شابقني 
وباقي  �لوطني  منتخبنا  جن��وم  من 
�مل�شاركني و�الطمئنان على نتائجهم 

�لذي  �حلدث  عن  �لعام  و�نطباعهم 
�لتو�يل  ع��ل��ى  �ل��ث��ال��ث��ة  لل�شنة  ي��ق��ام 
�لبحرية  �ل�شباقات  روزن��ام��ة  �شمن 

لدبي.
ب���ن حمد�ن  �أح���م���د  �ل�����ش��ي��خ  و�أ�����ش����اد 
�آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جلنة  ب��ن حم��م��د 
و�لتزحلق  �شريف  للكايت  �الإم���ار�ت 
ع��ل��ى �مل����اء ب����دور ن����ادي دب���ي �ل���دويل 

على  وحر�شه  �لبحرية  للريا�شات 
هذه  �أن  م����وؤك����د�  �حل������دث  ت��ن��ظ��ي��م 
�جلهود من �شاأنها �الرتقاء مب�شتوى 
�كت�شاف  ف��ر���س  وزي������ادة  �ل��ري��ا���ش��ة 
�ل�شائقة  �لريا�شة  ه��ذه  يف  �مل��و�ه��ب 

و�لنا�شئة.
يوم  ج��رت  �ل��ت��ي  �ملناف�شات  و�شهدت 
�أربع  و�شملت  �جلمعة  �الأول  �أم�����س 

هايدروفويل  ف��ئ��ات  �شمن  م��ر�ح��ل 
ب��ط��ل��ن��ا ع���ب���د�ل���ع���زي���ز عبد  ت���ت���وي���ج 
ملناف�شات  ب���ط���ال  �مل������رزوق������ي   �هلل 
�شمن  م����و�ط����ن����ني  ه����اي����دروف����وي����ل 
�ملفتوحة  دب�����ي  ب���ط���ول���ة  ف���ع���ال���ي���ات 
�ملرزوقي  وت���ف���وق  ����ش���ريف   ل��ل��ك��اي��ت 
�للذين  �أبطالنا  من  مناف�شيه  على 
ميار�شون هذه �للعبة م�شجال �أف�شل 

معدل متفوقا على �شهيل �ملري �لذي 
حل ثانيا و�شامل بن جر�س �ل�شويدي 
و�لذي �أحرز �ملركز �لثالث يف ترتيب 

فئة �ملو�طنني.
�أقيمت  �ل���ت���ي  �مل��ن��اف�����ش��ات  و����ش���ه���دت 
�أم�س  م����ن  �أول  �الأول  �ل����ي����وم  يف 
�شهى  �لفل�شطينية  ح�شول  �جلمعة 
�إ���ش��م��اع��ي��ل ع��ل��ى �مل���رك���ز �ل���ث���ال���ث يف 

ف��ئ��ة ه��اي��دروف��وي��ل -���ش��ي��د�ت خلف 
�لتي  د�ري��ن  �شيلمينكي  �ملت�شابقتني 
و�جنيلكو  �الأول  �مل����رك����ز  يف  ح���ل���ت 

باربري �لتي جاءت يف �ملركز �لثالث.
�أوروبا  بطل  �لعاملي  �مل�شنف  وجن��ح 
�ل���ف���رن�������ش���ي م���ات���ي���و يف م����ن �ن���ت���ز�ع 
�ل�شد�رة يف فئة هايدروفويل -رجال 
ومن  �مل�شاركني  جميع  على  متفوقا 

�ولفي  باربن�شون  �ملت�شابقني  بينهم 
�شاحب �ملركز �لثاين وريناود باربري 

�لذي حل ثالثا.

�سيد  م�سابقة  مل�سقات  ت�سليم 
االأ�سماك اليوم

يف �شياق �آخر ،�أعلنت �للجنة �ملنظمة 
للريا�شات  �ل�����دويل  دب����ي  ن�����ادي  يف 

�لتح�شري�ت  ب�����دء  ع����ن  �ل���ب���ح���ري���ة 
بتنظيم  �خل���ا����ش���ة  و�ل���ت���ج���ه���ي���ز�ت 
دبي  ب��ط��ول��ة  م���ن  �الأوىل  �جل���ول���ة 
ل�����ش��ي��د �الأ�����ش����م����اك ح���ي���ث ي����ب����د�أ يف 
للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن���ادي  مقر 
ت�شليم  �الأح��������د  �ل����ي����وم  �ل���ب���ح���ري���ة 
�مل��ل�����ش��ق��ات �خل��ا���ش��ة ب��امل�����ش��ارك��ني يف 
��شتعد�د� النطالقة �حلدث  �حلدث 
يوم �لثالثاء علما �أن ��شتالم �ل�شيد 
�شيبد�أ يوم �الأربعاء يف مقر �لبطولة 
مارينا�س  �أو  �أن�����د  ب���ي  م���ر�����ش���ي  يف 

.»5 “جمري� 

نتائج اليوم االأول
هايدروفويل- مو�طنني:

 2-  ، �هلل  ع���ب���د  -1عبد�لعزيز 
ب��ن جر�س  ���ش��امل   3- ، �مل���ري  �شهيل 

�ل�شويدي 
- هايدروفويل -�شيد�ت :

،-2�جنيلكو  د�ري��ن  �شيلمينكي   1-
باربري ،-3 �شهى �إ�شماعيل

- هايدروفويل -رجال:
�ولفي  باربن�شون    2-، يف  -1ماتيو 

باربري  ، -3ريناود 

اأحمد بن حمدان اآل نهيان تابع احلدث

املرزوقي يتاألق يف بطولة دبي للكايت �سرف
جلنة االإمارات ت�سيد بدور »دبي البحري« يف تطوير الريا�سة

ميادين  على  منتظرة  مل�شاركة  �ل�شورية،  �لعربية  �جلمهورية  العبات  ت�شتعد 
من  �خلام�شة  �لن�شخة  مناف�شات  �شمن  وذل��ك  و�لكار�تيه،  �لطائرة،  �لكرة 
دورة �الألعاب لالأندية �لعربية لل�شيد�ت، �حلدث �لريا�شي �الأبرز على �شعيد 
12 فرب�ير  2 وحتى  �مل��ر�أة �لعربية، �لذي ينطلق خالل �لفرة من  ريا�شة 

�ملقبل يف �إمارة �ل�شارقة.
وتنظم �لدورة موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة برعاية قرينة �شاحب �ل�شمو 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي،  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة،  حاكم 

�الأعلى ل�شوؤون �الأ�شرة، رئي�شة موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة. 

وحتقيق  للم�شاركة  العباتها  على  �الآم��ال  �ل�شورية  �لريا�شية  �لبعثة  وتعقد 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن��دي��ة م��ن:  �لتي تو�جه فيها  �ملناف�شات  �الأل��ق��اب يف 
و�لبحرين،  و�جلز�ئر،  �لكويت،  ودول��ة  �لها�شمية،  �الأردنية  و�ململكة  �ملتحدة، 
وفل�شطني،  وليبيا  �ل�شعودية،  �لعربية  و�ململكة  �لعربية،  م�شر  وجمهورية 
ثرية ومتنوعة من  ريا�شية  لقاء�ت  �لعربي على موعد مع  ليكون �جلمهور 

حيث �لتجربة �الأ�شلوب. 
�للجنة  رئي�س  نائب  �لنقبي،  ع�شكر  ندى  �شعادة  قالت  �مل�شاركة،  هذه  وح��ول 
�ملنظمة �لعليا للدورة، رئي�س جلنتها �لتنفيذية، مدير عام موؤ�ش�شة �ل�شارقة 

�لالتي  �لعربيات  �لالعبات  من  متميزة  م�شاركات  ننتظر  �ملر�أة:”  لريا�شة 
عايل  تناف�شي  �أد�ء  ت��ق��دمي  على  �ل�شابقة  �ل����دور�ت  خ��الل  ق��در�ت��ه��ن  �أث��ب��نت 
م�شرية  يف  �أخ��رى  نوعية  خطوة  �لقادمة  �ملناف�شات  تكون  �أن  وناأمل  �مل�شتوى 
تطوير قطاع ريا�شة �ملر�أة �لعربية وتعزيز م�شاركتها يف �لبطوالت �الإقليمية 

و�لعاملية«. 
وتابعت مدير عام موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة:” �إن �لهدف �الأ�شمى للدورة 
هو جمع �الأندية �لعربية و�لالعبات على �أر�شية م�شركة ت�شهم، لي�س فقط 
يف �إثر�ء �ملناف�شات �لريا�شية، بل ويف تعزيز �لعالقات بني �ملوؤ�ش�شات و�الأندية 

�لريا�شية و�لعمل على تطويرها لتقوم بدورها يف تهيئة بيئة حتت�شن �ملو�هب 
و�لقدر�ت وت�شنع �ملزيد من �لنماذج �لريا�شية �ملبدعة، فاملنجز�ت �لريا�شية 
للمر�أة كانت و�شتبقى �أحد �آهم �أ�شباب فخر �الأمم ملا متثله من دليل على رقي 

�ملجتمعات ونبل �لثقافات وخلوها من �لتمييز �أو تنميط �الأدو�ر«. 
�لعربية  لالأندية  �الألعاب  دورة  من  �خلام�شة  �لن�شخة  مناف�شات  يف  وي�شارك 
لل�شيد�ت 16 دولة يف ت�شعة �ألعاب هم: �لرماية، وكرة �ل�شلة، وكرة �لطائرة، 
وك����رة �ل��ط��اول��ة، و�أل���ع���اب �ل���ق���وة، و�ل��ف��رو���ش��ي��ة، و�مل����ب����ارزة، وق��و���س و�ل�شهم، 

و�لكار�تيه.

ت�سارك بعثتها الريا�سية �سمن األعاب الكرة الطائرة والكاراتيه

ر ملناف�سات »عربية ال�سيدات 2020«  »�سوريا« تتح�سّ
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�لكاأ�س  نهائي  �الأح��د مع  �ليوم  �الإ�شبانية على موعد  �لقدم  كرة  �شتكون 
�لقطبني  درب��ي مدريد بني  �ل�شعودية، يف  �الأوىل يف  ن�شختها  �ل�شوبر يف 

ريال و�أتلتيكو �لذي حرم بر�شلونة خو�س �ل�”كال�شيكو” �شد 
غرميه.

و��شت�شاف ملعب “�جلوهرة �مل�شعة” يف مدينة �مللك 
�لتي  �لكاأ�س  مناف�شات  ج��دة،  يف  �لريا�شية  عبد�هلل 
�أقيمت للمرة �الأوىل ب�شيغة مبار�تي ن�شف نهائي 
�الأحد�ث  �شل�شلة من  وتاأتي �شمن  نهائية،  ومبار�ة 
تعزيز  �شياق  يف  �ململكة  ت�شت�شيفها  �لتي  �مل��ت��ز�ي��دة 

ح�شورها على �خلريطة �لريا�شية.
�لنهائية بني  �مل��ب��ار�ة  �ن جتمع  يوؤمل  ك��ان  ويف حني 
قطبي �لكرة �الإ�شبانية ريال وبر�شلونة، حال �أتلتيكو 

بنتيجة  �لنهائي  ن�شف  يف  بتغلبه  ذل��ك،  دون 
�لكاتالوين،  �ل���ن���ادي  ع��ل��ى   2-3

بفوزه  �لنهائي،  يف  �الأوىل  �لبطاقة  حجز  قد  ك��ان  �ل��ذي  بريال  ليلتحق 
�ملريح على فالن�شيا بنتيجة 1-3.

وكان �ل� “كال�شيكو” هدفا م�شمر� على �الأرجح لقرعة �ل�شيغة �جلديدة 
ن�شف  �الآخ���ر يف  م��ن  بعيد�  �لقطبني  م��ن  ك��ل  بو�شع  �مل�شابقة،  م��ن 

�لنهائي.
وعلى رغم �ن بر�شلونة بطل �لدوري يف �ملو�شمني �ملا�شيني، بقي 
�أتلتيكو، تلقى  �الأخ��رية �شد  �لع�شر  �لدقائق  2-1 حتى  متقدما 
مرماه هدفني يف غ�شون دقائق، ما ز�د من �ل�شغوط على مدربه 
جنمه  مع  �لنادي  تو��شل  عن  تقارير  و�شط  فالفريدي،  �إرن�شتو 
لعر�س  حاليا،  �لقطري  �ل�شد  م��درب  هرنانديز،  ت�شايف  �ل�شابق 

�مكانية توليه �الإد�رة �لفنية بحال �إقالة فالفريدي.
��شتهته �شفن �ملنظمني،  �مللعب على عك�س ما  �أر�س  جرت رياح 
“كال�شيو”  �ل���  متابعة  يف  �لر�غبني  على  و�شيكون 
من  �الأول  حتى  �النتظار  �ملو�شم،  ه��ذ�  �لثاين 
نهاية  بعد  �ملحلي،  �ل���دوري  يف  �آذ�ر/م���ار����س 
�ملا�شي  �ل�شهر  �لطرفني  بني  �الأول  �للقاء 
نحو  م��ن��ذ  �الأوىل  ل��ل��م��رة  ���ش��ل��ب��ي  ب���ت���ع���ادل 

عقدين.
�ل�شادرة  �الإ���ش��ب��ان��ي��ة  �ل�����ش��ح��ف  وع��ك�����ش��ت 
�جل��م��ع��ة، غ����د�ة خ�����ش��ارة ب��ر���ش��ل��ون��ة �أم���ام 
�أت��ل��ت��ي��ك��و، �خل��ي��ب��ة م��ن ع���دم خ��و���س ريال 

و�لنادي �لكاتالوين �ملبار�ة �لنهائية.
ديبورتيفو”  “موندو  �شحيفة  وكتبت 
قبل  م��ن  �شتحدد  �ل�����ش��وب��ر  “�لكاأ�س 
يف  �ل�����دوري  يف  �ل���ث���اين  �شيفيها 
نهائي  ن�شف  بلغ  فريق  مو�جهة 

�لكاأ�س«.
وعادة ما كانت �لكاأ�س �ل�شوبر جتمع 
بني بطل �لدوري وكاأ�س �مللك، وهما 
وفالن�شيا.  بر�شلونة  �حل���ال  ه���ذه  يف 
�ىل  �أ���ش��اف��ت  �جل���دي���دة  �ل�شيغة  ل��ك��ن 
يحتالن  �ل��ل��ذي��ن  �لفريقني  �مل�شابقة 

�ملركزين �الأعلى يف �لدوري.
و�شكلت �مل�شابقة �لتي �شتنظم يف �ململكة 
للفرة  للتجديد  قابلة  �أع��و�م  لثالثة 

ذ�تها بحال مو�فقة �لطرفني �الإ�شباين و�ل�شعودي، فر�شة للفرق �مل�شاركة 
الختبار �أد�ئها قبل �لعودة �ىل مناف�شات �لليغا �أو �مل�شابقات �لقارية.

�الأوىل للفريق بعد  �لنهائي،  �أمام ريال يف ن�شف  وكانت خ�شارة فالن�شيا 
�شبع مباريات متتالية دون هزمية، يف حني �ن خ�شارة بر�شلونة يف �لدقائق 
�أتلتيكو، وهو ما تكرر يف مباريات عدة يف عهد فالفريدي،  �الأخ��رية �أمام 

�أعادت ت�شليط �ل�شوء على م�شتقبل �ملدرب يف عا�شمة كاتالونيا.
وعلق فالفريدي بالقول بعد �خل�شارة “عندما تخ�شر، ثمة عدم ��شتقر�ر 

د�ئما«.
�الإ�شبانية م�شتقبل فالفريدي حتت �ملجهر  �لريا�شية  �ل�شحف  وو�شعت 
يف �أعقاب ما �أطلقت عليه �شحيفة “ماركا” �ملدريدية لقب “�أزمة جدة”، 
)جلهة  م�شريه  ح�شمت  �أنها  “يبدو  �أتلتيكو  �أم��ام  �خل�شارة  �ن  معتربة 

�الإقالة(«.
فالفريدي )55  �ن  “ماركا” �ىل  �أ���ش��ارت  ذل��ك،  رغ��م  على 

�لقائد  ال�شيما  �لالعبني،  بثقة  يحظى  ي��ز�ل  ال  عاما( 
لوي�س  و�الأوروغ��وي��اين  مي�شي  ليونيل  �الأرجنتيني 

�أجرته  ��شتطالع  و�أظهر  بيكيه.  وج��ري�ر  �شو�ريز 
�ل�شحيفة، �ن 58 باملئة من �مل�شاركني فيه )نحو 

ولي�س  �لالعبني  يحّملون  �شخ�س(  �أل��ف   80
يف  �أتلتيكو  �أم���ام  �خل�����ش��ارة  م�شوؤولية  �مل����درب، 

ن�شف �لنهائي.
�لكاأ�س  �لكاتالونية، قدمت  ويف مقابل �خليبة 
�لعا�شمة  ل��ق��ط��ب��ي  م��ع��ن��وي��ا  دف���ع���ا  �ل�����ش��وب��ر 
�ل���ب���اح���ث���ني ع����ن �ن����ت����ز�ع ل���ق���ب �ل��������دوري من 
�الأه��د�ف عن ريال،  �ملت�شدر بفارق  بر�شلونة 

وخم�س نقاط عن �أتلتيكو �لثاين.
�أت��ل��ت��ي��ك��و �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي دييغو  وق����ال م����درب 

�شيميوين �إن �لفوز على بر�شلونة “كان مهما 
�أف�شل فريق هجومي  للنادي، لقد تغلبنا على 

“�لرغبة”  �أظهرو�  �ن العبيه  يف �لعامل”، معترب� 
بالفوز يف مبار�ة �خلمي�س يف جدة.

�لر�بح �الأكرب هو حتى �الآن ريال ومدربه �لفرن�شي زين 
�لدين زيد�ن �لذي قدم �أد�ء قويا يف مو�جهة فالن�شيا بغياب 
�ثنني من �أبرز العبيه هما �لهد�ف �لفرن�شي كرمي بنزمية 
�مل�شاب يف �لع�شلة �خللفية، و�جلناح �لويلزي غاريث بايل 

�لذي يعاين من �لتهاب يف �جلهاز �لتنف�شي.

وخرج �لنادي �مللكي من مو�جهة فالن�شيا دون خ�شارة للمبار�ة �خلام�شة 
�ل�شوبر  �لكاأ�س  لقب  الإح���ر�ز  �الأف�شلية  موقع  يف  وي��ب��دو  تو�ليا،  ع�شرة 

ت��اري��خ��ه، وحرمان �مل����ح����ل����ي����ة  ع�����ش��رة يف  ل��ل��م��رة �حل���ادي���ة 
�أتلتيكو من �لكاأ�س �لثالثة له.

فالن�شيا،  على  �ل��ف��وز  بعد  زي���د�ن  و�أك���د 
ريال،  يقدمه  �ل��ذي  �الأد�ء  عن  ر�شاه 
م�شدد� يف �لوقت ذ�ته على �ن �لفريق 

بعد«. �شيء  باأي  يفز  “مل 
و���ش��ي��ك��ون ري����ال �أم�����ام ف��ر���ش��ة �إح����ر�ز 
�للقب �لعا�شر له يف عهد زيد�ن، و�الأول 
�لفريق  على  لالإ�شر�ف  عودته  منذ 

يف منت�شف �ملو�شم �ملا�شي.

كحال �شيطرتهما على مناف�شات كرة �مل�شرب، قاد كل من �مل�شنف �أول عامليا ر�فايل ناد�ل و�لثاين 
نوفاك ديوكوفيت�س منتخبي �إ�شبانيا و�شربيا �ىل نهائي �لن�شخة �الأوىل لكاأ�س ر�بطة �ملحرفني 

�لذي �شي�شهد مو�جهة مرتقبة بينهما.
وح�شمت �إ�شبانيا �ملو�جهة �لثانية يف ن�شف �لنهائي على ح�شاب �أ�شر�ليا �مل�شيفة، لتلحق ب�شربيا 
�لتي كانت قد تغلبت يف وقت �شابق �ليوم على رو�شيا وجنمها د�نييل مدفيديف �مل�شنف خام�شا 

عامليا.
ويلتقي �ملنتخبان �لفائز�ن �الأحد يف �ملبار�ة �لنهائية يف �شيدين، على �ن يكون �للقاء �ملرتقب يف 

�لفردي بني ناد�ل وديوكوفيت�س، �ذ �ن نظام �مل�شابقة �لتي تقام للمرة �الأوىل، ين�س على �أن 
يو�جه �أعلى العب ت�شنيفا يف �لفردي يف كل منتخب، نظريه يف �ملنتخب �ملناف�س.

و�شيكون هذ� �للقاء �لرقم 55 بني �ثنني من �أعظم العبي كرة �مل�شرب على مر �لتاريخ، 
مع �أف�شلية ن�شبية لديوكوفيت�س �لفائز 28 مرة مقابل 26.

ن��اد�ل يف نهائي دورة روما  2019، فكان �لفوز من ن�شيب  و�لتقى �لقطبان مرتني يف 
�ملفتوحة،  �أ�شر�ليا  نهائي بطولة  بينما تفوق ديوكوفيت�س يف  )�ألف نقطة(،  للما�شرز 
�أوىل �لبطوالت �الأربع �لكربى، و�لتي ي�شتعد للدفاع عن لقبه فيها بدء� من 20 كانون 

�لثاين/يناير �حلايل.
 ،6-4 �أليك�س دي مينور  وتغلب ناد�ل يف مبار�ة �لفردي �ل�شبت على �الأ�شر�يل �ل�شاب 

�الإ�شباين  �أنهاها  دقيقة،  و13  �شاعتني  �متدت  �شهلة  مبار�ة غري  و6-1 يف   5-7
ثالث فوز له على �الأ�شر�يل يف ثالث مبار�ة بينهما.

وح�شم فوز ناد�ل �لنتيجة ل�شالح �إ�شبانيا ب�شرف �لنظر عن نتيجة �ملبار�ة 
�لثالثة �الأخرية )�لزوجي(، �ذ �ن مو�طنه روبرتو باوتي�شتا �أغوت كان قد 

فاز ب�شهولة يف مبار�ة �لفردي �الأوىل على 
�الأ�شر�يل �مل�شاغب نيك كرييو�س 

ب�شهولة ن�شبية، وذلك بنتيجة 
81 دقيقة  6-1 و6-4 يف 

فقط.
وفر�س دي مينور �لبالغ من 

�لعمر 20 عاما و�مل�شنف 18 
مناف�شة �شعبة يف مو�جهة  عامليا، 

�ملتوج  ع��ام��ا(   33( ن����اد�ل  �مل��خ�����ش��رم 
ب�19 لقبا كبري�.

يف  ل�شاحله  �الأوىل  �ملجموعة  �الأ����ش���ر�يل  وح�شم 
لكن  �الأول.  �شوطها  يف  ناد�ل  �إر�شال  وك�شر  دقيقة   46

�الأخري رد بك�شر يف �ملجموعة �لثانية، و�أنهى �لثالثة ل�شاحله 
ب�شهولة.

كانت  وم��ن جهتي  عاليا،  “قدم م�شتوى  ب��اأن خ�شمه  ن��اد�ل  و�أق��ر 
بالعو�طف  م�شحونة  �أم�شية  كانت  لكنها  �ملعتاد.  من  �أق��ل  طاقتي 

و�للعب هنا �أمر ممتع«.
�شعبة  مو�جهة  �شتكون  �أنها  “نعرف  �شربيا  �شد  �للقاء  ب�شاأن  وتابع 

جد�. نوفاك يحب �للعب كثري� هنا، وح�شد نتائج ر�ئعة. لذ� علينا �ن 
نرى”، موؤكد� �أن �إ�شبانيا لديها “فريق جيد” بدورها.

و�أتى �لتاأهل �الإ�شباين بعد �شاعات من قيادة ديوكوفيت�س بالده �ىل �لنهائي.
�لنهائي بالفوز يف مبار�تي �لفردي، مع تفوق دو�شان  وح�شمت �شربيا �ملو�جهة �الأوىل يف ن�شف 
اليوفيت�س بد�ية على كارن خات�شانوف بنتيجة 7-5 و7-6 )7-1(، قبل �ن يح�شم ديوكوفيت�س 

�ملو�جهة �شد مدفيديف �خلام�س عامليا بنتيجة 6-1، 5-7، و4-6.
و�أنهت �شربيا ن�شف �لنهائي بالعالمة �لكاملة بفوزها يف مبار�ة �لزوجي.

يف  جمموعة  ديوكوفيت�س  خ�شر  �شابوفالوف،  دني�س  �لكندي  �شد  �لنهائي  رب��ع  يف  مبار�ته  وكما 
مبار�ة �لفردي �شد مدفيديف )23 عاما(، �أبرز �لالعبني �لرو�س حاليا، و�أحد �أبرز رموز �جليل 

�جلديد يف �لكرة �ل�شفر�ء.
حاليا،  �لعامل  يف  �الأف�شل  بني  من  ديوكوفيت�س  يعده  �ل��ذي  مدفيديف  وفر�س 

مناف�شة قوية مبو�جهة خ�شمه �لذي �حتاج �ىل �شاعتني و47 دقيقة للفوز.
و�أتى فوز ديوكوفيت�س )32 عاما( يف يوم �أعلن منظمو دورة �أدياليد �الأ�شر�لية 
باأنها  �لرجيح  رغم  �الأ�شباب،  �ي�شاح  دون  �ن�شحابه  �الأح��د،  غد�  تنطلق  �لتي 
تعود للجهد �لذي بذله يف كاأ�س �ملحرفني حيث عانى كغريه من �لالعبني، 

من �لتاأثري �ل�شلبي الرتفاع درجات �حلر�رة ون�شبة �لرطوبة.
وقال �ل�شربي بعد فوزه �لر�بع على �لرو�شي يف �شاد�س مو�جهة بينهما 
من  �ل��ع��دي��د  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ا.  ل��ق��اء  “كان  ه��زمي��ت��ني  ب��ع��د  و�الأول 
�أف�شل  �أح���د  ه��و  مدفيديف  د�ن��ي��ي��ل  �ملنهكة.  �ل��ت��ب��ادالت 

�لالعبني يف �لعامل، وقد �أظهر ذلك �ليوم«.
�أ�شاف “من �ل�شعب ك�شر �إر�شاله من على �خلط 
�شنتم   198( �لقامة  طويل  العب  هو  �خللفي، 
باإر�شال  وي��ت��م��ت��ع  �مل��ح��رف��ني(  ر�ب��ط��ة  بح�شب 
جيد. كان هذ� �أ�شعب حتدٍّ خ�شته حتى �الآن 

هذ� �لعام«.
�الأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  دي��وك��وف��ي��ت�����س  و�أن����ه����ى 
ب�شهولة ن�شبية ويف 31 دقيقة فقط، بعدما 
�إر�����ش����ال م��دف��ي��دي��ف م��رت��ني للتقدم  ك�����ش��ر 
يف  �لك�شر  �ل�شربي  وع���اود  و1-5.   1-3
قبل  �لثانية،  �ملجموعة  من  �الأول  �ل�شوط 
�ن يرد �لرو�شي ب�شكل قوي، ويك�شر �إر�شال 
�الأمر  وي��ك��رر  �ل��ت��ايل  �ل�شوط  يف  �ل�شربي 

للتقدم 1-3.
وح�شم �لرو�شي �ملجموعة �لثانية ل�شاحله، 
بينما بد� �لغ�شب و��شحا على ديوكوفيت�س 
عاود  �ل�شربي  لكن  م�شربه.  حطم  �ل��ذي 
�الإم�شاك بزمام �ملبادرة يف �ملجموعة �لثالثة 

ويح�شم �للقاء ل�شاحله.
ب�����دوره ب�شعوبة  �أق����ر  ق���د  وك����ان الي��وف��ي��ت�����س 
عامليا،   17 �مل�شنف  خات�شانوف  �شد  �مل��و�ج��ه��ة 
يف  �ملباريات  �أ�شعب  من  “و�حدة  خا�س  �ن��ه  معترب� 

م�شريتي، نظر� �ىل �لو�شع، �لتوتر، و�أهمية �للحظة«.

دربي مدريد يف نهائي كاأ�س ال�سوبر اليوم

نادال يواجه ديوكوفيت�س يف نهائي كاأ�س املحرتفني  ليكرز ي�سِقط دال�س.. ويوتا يعزز انت�ساراته 
للتغلب  ليكرز  �أجنلي�س  لو�س  فريقه  جيم�س  ليربون  قاد 
ديفي�س  �أن��ط��وين  بغياب  مافريك�س  د�ال����س  م�شيفه  على 
�مل�شاب، بينما عزز يوتا جاز �شل�شلة �نت�شار�ته �ملتتالية يف 

دوري كرة �ل�شلة �الأمريكي للمحرفني .
ومنح جيم�س ليكرز مت�شدر ترتيب �ملنطقة �لغربية، �لفوز 
دون�شيت�س  لوكا  �ل�شلوفيني  وجنمه  د�ال���س  م�شيفه  على 
بنتيجة 129-114، بينما عزز ميلووكي باك�س مت�شدر 
على  ب��ف��وز  �ل����دوري  يف  �الأف�����ش��ل  �شجله  �ل�شرقية  ترتيب 
م�شيفه �شاكر�منتو كينغز 127-106، وحقق يوتا فوزه 
هورنت�س  ت�شارلوت  �شيفه  على  بالتغلب  تو�ليا  �لثامن 

بنتيجة 92-109.
وحقق ليكرز فوزه �ل�شابع تو�ليا، و�أتى على ح�شاب فريق 
يبدو - مثله مثل فريق لو�س �أجنلي�س - مر�شحا للذهاب 
بعيد� هذ� �ملو�شم. وبرز جيم�س مع 35 نقطة و16 متابعة 
و�شبع مترير�ت حا�شمة، علما باأنه خا�س �للقاء وهو يعاين 
من فريو�س، لكن كان من �ل�شعب على ليكرز عدم �إ�شر�كه 
يف غياب ديفي�س ب�شبب �إ�شابة يف �أ�شفل �لظهر عانى منها 
ج���ر�ء ���ش��ق��وط��ه �ل��ق��وي يف �مل���ب���ار�ة ���ش��د ن��ي��وي��ورك نيك�س 

)117-87( �خلمي�س.
�لهجوم  يف  �الإي��ق��اع  حت��دي��د  �أح����اول  “كنت  جيم�س  وق���ال 
و�لدفاع كان غياب �أنطوين خ�شارة كبرية، ما عنى �ن علينا 

جميعا تعزيز �أد�ئنا �لفردي«.
وح��ق��ق ج��ي��م�����س �ل����ذي �خ��ت��ري �أرب�����ع م����ر�ت �أف�����ش��ل العب 
يف  �أ�شبح  �ذ  �أم�����س،  �شخ�شيا  �جن���از�  �يه”،  ب��ي  “�ن  �ل���  يف 
�لناجحة  �ملحاوالت  �ل��دوري جلهة  تاريخ  �لر�بع يف  �ملركز 

)12197(، متقدما �أ�شطورة �للعبة مايكل جورد�ن.
هذ�  ليكرز  �ىل  �ملن�شم  وديفي�س  جيم�س  �لثنائي  وي��ربز 
�لفريق  م�شعى  يف  بيليكانز،  �أورليانز  نيو  من  �آتيا  �ملو�شم 
للعودة �ىل م�شاف �لكبار بعد غيابه عن �الأدو�ر �الق�شائية 
معدل  ديفي�س  ويت�شدر  �ملا�شي.  �ملو�شم  �أوف” يف  “بالي 

�لت�شجيل يف �لفريق مع 27،1 نقطة يف �ملبار�ة �لو�حدة.
�لالتفي  ل��الع��ب��ه  د�ال�������س  �ف���ت���ق���اد  ت���و�����ش���ل  �مل���ق���اب���ل،  يف 
�ل�شت  �مل��ب��اري��ات  ع��ن  غ��اب  �ل��ذي  بورزينغي�س  كري�شتاب�س 

�الأخرية ب�شبب �الإ�شابة.
وعانى جنم مافريك�س هذ� �ملو�شم دون�شيت�س من �ل�شغط 
�لدفاعي �لذي فر�شه عليه العبو ليكرز، لكنه متكن من 
�إنهاء �للقاء مع 25 نقطة وع�شر متابعات و�شبع مترير�ت 

حا�شمة، لكنه خ�شر �لكرة �شت مر�ت.
وفر�س ليكرز �شيطرته ب�شكل كامل، ومل ي�شمح ملافريك�س 
�ن  قبل  �الأول،  �ل��رب��ع  يف  بنقطتني  ب��ف��ارق  �شوى  بالتقدم 
نقطة يف   22 �ىل  �ل��ف��ارق  ويو�شع  �مل��ب��ادرة  ب��زم��ام  مي�شك 
�ل���ث���اين، وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ن��ح��و 20 ن��ق��ط��ة م��ن �ل���ف���ارق يف 

مر�حل عدة من �لربع �الأخري.
وحقق ليكرز فوزه �ل�شابع تو�ليا، يف �شل�شلة هي �لثانية من 

نوعها منذ �أو�ئل كانون �الأول/دي�شمرب �ملا�شي، بعدما فاز 
و�ل�15 منه،  �ل�شهر  �لثالث من  �أي�شا بني  ب�شبع مباريات 

قبل �أن يتلقى �أربع هز�ئم متتالية.
�ملنطقة  ترتيب  مت�شدر  باك�س  ميلووكي  ع��زز  جهته،  من 
�ل�شرقية، �شجله �الأف�شل يف �لدوري هذ� �ملو�شم، بتحقيق 
�ل�34 مقابل �شت هز�ئم فقط، و�ل��ذي جاء بنتيجة  فوزه 

كينغز. �شاكر�منتو  م�شيفه  ح�شاب  على   106-127
 27 م��ع  ميدلتون  كري�س  مليلووكي  م�شجل  �أف�شل  وك��ان 
�آخر  يف  له  �ل�شابع  �لفوز  حتقيق  �ىل  فريقه  وق��اد  نقطة، 
�ليوناين  �لفريق  �شجل جنم  مباريات. من جهته،  ثماين 

ياني�س �أنتيتوكومنبو 13 نقطة مع 10 متابعات.
�الأف�شل  �ملتتالية  �النت�شار�ت  �شل�شلة  ج��از  يوتا  وو����ش��ل 
�شيفه  على  بفوز  ثمانية  �ىل  ورفعها  �ل����دوري،  يف  حاليا 

ت�شارلوت هورنت�س 92-109.
 16 �أنهاه بفارق  وهيمن يوتا بدء� من �لربع �الأول �لذي 
نقطة )29-13(، وو��شل �لتقدم ب�شكل تدريجي و�شوال 

�ىل حتقيق فارق 33 نقطة يف �لربع �لثالث.
وعّول يوتا على �أد�ء جماعي من العبيه �لذين برز منهم 
20 نقطة، بينما �شجل �لكرو�تي  جورد�ن كالرك�شون مع 
بويان بوغد�نوفيت�س 16 نقطة، وكل من �لفرن�شي رودي 

غوبري وجورج نيانغ 15 نقطة.
�ل�شاد�س له  م��ب��ار�ة، وه��و   38 �ل�26 يف  ف��وزه  وحقق يوتا 

تو�ليا على �أر�شه.
لو�س  خلف  �لغربية  �ملنطقة  يف  �لر�بع  �ملركز  جاز  ويحتل 
غولدن  �شيفه  ع��ل��ى  �أم�����س  ف���از  �ل���ذي  كليبريز  �أجن��ل��ي�����س 

�شتايت ووريرز بنتيجة 100-109.
بكو�هي  �ملو�شم  ه��ذ�  �شفوفه  ع��زز  �ل���ذي  كليبريز  وح��ق��ق 
لينارد بعد قيادته تورونتو ر�بتورز �ىل �إحر�ز لقب �ملو�شم 
�ملا�شي للمرة �الأوىل يف تاريخه، فوزه �ل�27 يف 39 مبار�ة، 
ويدين به ب�شكل �أ�شا�شي �ىل لينارد �لذي كان �أف�شل م�شجل 

يف �ملبار�ة مع 36 نقطة، �أ�شاف �إليها ت�شع متابعات.
يف �ملقابل، تلقى غولدن �شتايت بطل �لدوري ثالث مر�ت 
يف �الأعو�م �خلم�شة �ملا�شية، خ�شارته �حلادية و�لثالثني يف 
ي�شهد تر�جعه ب�شكل كبري. ويتذيل  مو�شم  يف  مبار�ة   40
غياب  م��ن  ي��ع��اين  وه��و  �لغربية،  �ملنطقة  ترتيب  ووري���رز 
وكالي  ك��وري  �شتيفن  �أب��رزه��م  �أ�شا�شيني  لالعبني  طويل 

طوم�شون.
 11 �آخ���ر  يف  �لثامن  ف���وزه  بيليكانز  �أورل��ي��ان��ز  نيو  وح��ق��ق 
مبار�ة، بتغلبه 123-111 على م�شيفه نيويورك نيك�س 

�لذي تلقى خ�شارته �خلام�شة تو�ليا.
�لذي  �إينغر�م  بر�ندون  بالفوز �ىل العبه  بيليكانز  ويدين 
���ش��ج��ل 28 ن��ق��ط��ة، و�أ����ش���اف �إل��ي��ه��ا ���ش��ت م��ت��اب��ع��ات وت�شع 
11 مبار�ة،  �آخر  �ل�شابعة يف  �ملرة  مترير�ت حا�شمة. وهي 

ي�شجل فيها هذ� �لالعب 25 نقطة على �الأقل.

�لفريق  تطوير  �إىل  �الإي���ط���ايل،  م��ي��الن  ن���ادي  �إد�رة  تتطلع 
و�إعادة هيبته على �ل�شعيدين �ملحلي و�الأووربي، لذلك ت�شعى 
يف فرة �ملريكاتو �ل�شتوي �حلايل، �إىل �لتعاقد مع مدير فني 
حمنك جديد مثل ما�شيميليانو �أليغري، لقيادة �لفريق �إىل 

�لطريق �ل�شحيح.
ي�شعى ميالن قبل �لتعاقد مع �أليغري �أو غريه من �ملدربني، 
�إىل �ل��رك��ي��ز يف �ل���ف���رة �مل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى ���ش��م جم��م��وع��ة من 
�الإيطايل،  �ل���ن���ادي  م�شتقبل  ل��ت��دع��ي��م  �مل��م��ي��زي��ن  �ل��الع��ب��ني 

وبهدف م�شاعدة �ملدير �لفني �لقادم على �الإبد�ع يف عمله.
�لذ�تية  �ل�شرية  �أليغري بحكم  �لتعاقد مع  يرغب ميالن يف 
�ملميزة للمدرب �ل�شابق ليوفنتو�س، كما �أن �ملدرب نف�شه قاد 
2014، وحقق مع  و   2010 �ملا�شي بني عامي  ميالنو يف 

�لفريق نتائج جيدة.
�إىل  بالعودة  �أليغري  �إق��ن��اع  هي  �ل�شعبة  �ملهمة  تبقى  ولكن 
�الإجنليزية  �لفرق  �أحد  بتدريب  �مل��درب يرغب  �إيطاليا، الأن 
�الإد�رة  تقوم  رمب��ا  ولكن  يونايتد،  مان�ش�شر  مثل  �ل��ك��ربى 

باإعطائه عقد�ً طوياًل على نهج مدرب “�ل�شياطني �حلمر” 
�ل�شابق �أليك�س فريغ�شون، من �أجل بدء م�شروع طويل �الأجل 

يف �شان �شريو.
ومي��ت��ل��ك �أل���ي���غ���ري �ل��ه��وي��ة �مل��ث��ال��ي��ة مل���ا ي��ب��ح��ث ع��ن��ه بوبان 
وم��ال��دي��ن��ي، �ل��ذي��ن ل��دي��ه��م يف �ع��ت��ب��اره��م ب��ن��اء ف��ري��ق قوي، 
وعالوة على ذلك فاإنهم يرغبون يف �أن يكون ميالن �جلديد 
قادر�ً على �للعب بت�شكيالت متعددة، و�أن �أليغري يعترب ملك 

�للعب �لتكتيكي.

هل ميلن بحاجة اإىل األيغري لإنقاذه من الغرق؟
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جمتمع االمارات

 افتتاح مطعم »را�سوي « بفندق جمرا اأبراج الحتاد اأبوظبي
مت  �فتتاح مطعم »ر��شوي« �ل�شهري يف فندق جمري� يف �أبر�ج �الحتاد باأبوظبي. 
�شل�شلة مطاعم  �لهندية جزء من  �ملاأكوالت  �ملتخ�ش�س يف  �ملطعم  ويعد هذ� 
وجنيف  ل��ن��دن  يف  بهاتيا  فينيت  �ل��ع��امل��ي  �ل�شيف  �ل�شيف  �فتتحها  ف��اخ��رة 
هندي  �شيف  �أول  وهو  بهاتيا،  فينيت  �ل�شيف  وقال  وموري�شيو�س.  ومومباي 
يح�شل على جنمة مي�شيلني، �إنه �شوف ي�شتعر�س �أحدث �بتكار�ته يف �الأطباق 

�لهندية لل�شيوف و�لزو�ر  يف �بوظبي . 
�لعامل،  �إب��د�ًع��ا وحما�ًشا يف  �أك��رث �لطهاة  �أح��د  �ل�شيف فينيت هو  ب��اأن  ويذكر 
ل�شيوف  �لهندية. حيث ميكن  �مل��اأك��والت  �إع���د�د  يف  �خل��ا���س  بنهجه  ومي��ت��از 
�لهندي  �لطهو  ع��امل  يف  ر�ئعة  ذوقية  مبغامرة  �ال�شتمتاع  »ر����ش��وي«  مطعم 

�ملعا�شر �لذي ت�شدره فينيت على مد�ر �لعقود �لثالثة �ملا�شية. 

 ت�����ش��ت��ع��د دب������ي م���ط���ل���ع ك�����ل ع���ام 
ال���ش��ت�����ش��اف��ة �ل���ع���دي���د م���ن جنوم 
�ل�����ع�����امل خ������الل م����ه����رج����ان دب���ي 
�شيطرب  �ل���ع���ام  وه����ذ�  ل��ل��ت�����ش��ّوق، 
ع�ّشاق �ملو�شيقى على �أنغام عدد من 
�لنجوم �لعامليني خالل �شل�شلة من 
�شيكون  كما  �ملو�شيقية،  �حلفالت 
مع  موعد  على  و�ملقيمون  �ل���زّو�ر 
�لكوميدية  �ل���ع���رو����س  م���ن  ع����دد 

�مل�شحكة خالل �ملهرجان.

�ملو�هب  ب���رن���ام���ج  م��ت��اب��ع��و  وك�����ان 
موعد  ع��ل��ى  ف��وي�����س«  »ذ�  �ل�شهري 
مب�شاركة   2 ووك  ����ش���ي���ت���ي  يف 
�ملو�شم  من  �لنهائيني  �ملت�شابقني 
�مل��ا���ش��ي. و�أح���ي���ى �ل��ف��ن��ان حممد 
يناير،   8 يف  حماقي حفاًل غنائياً 
بينما �أحيى ر�غب عالمة و�أحالم 
يوم  م��ع��اً  �الأول  �ل��غ��ن��ائ��ي  حفلهم 

�خلمي�س 9 يناير. 
�لتجاري  دب���ي  م��رك��ز  و����ش��ت�����ش��اف 
�ل��ع��امل��ي ح��ف��ل��ني غ��ن��ائ��ي��ني يف 10 
يناير، و�أحيى �حلفل �الأول �ملغني 
�جلو�ئز  ع��ل��ى  �حل���ائ���ز  و�مل����وؤل����ف 
�شونو نيجام، و�لذي يعد من �أهم 
جنوم بوليوود ومن �أكرث �لفنانني 
تنّوعاً، و�شارك نيجام يف عدد من 
�أهم �الأفالم مثل »بويل ت�شوديان« 

و»ك���������ال ه�����و نا 
و�شهدت  ن������و«. 
مهرجان  ليايل 
للت�شّوق  دب�����ي 
�لغنائي  �حلفل 
�ل������ذي  �الأول 
ج�����م�����ع �مل���غ���ن���ي 
و�مل������������م������������ث������������ل 
حممد  �مل�شري 
مع  رم�����������ش�����ان 
و�ملوؤلف  �مل��غ��ن��ي 
�شعد  �مل���غ���رب���ي 
و�أدى  مل�����ج�����ّرد، 

�لتي  »�إن�شاي«  �أغنية  �لثنائي  هذ� 
مليون   100 م���ن  �أك����رث  ح��ق��ق��ت 
م�شاهدة خالل �شهرها �الأول على 

موقع يوتيوب. 

�ألبوماتها  م����ن  �ل���ك���ال����ش���ي���ك���ي���ة 
�خلم�شة �لناجحة. 

�لتجاري  دب��ي  م��رك��ز  وي�شت�شيف 
�لعاملي يف 16 يناير ليلة كوميدية 
ومنر  عامر  مو  �لفنانون  يقّدمها 
وبدر �شالح وعلي �ل�شيد، و�شيكون 
�أم�شية  م��ع  م��وع��د  �حل�����ش��ور على 
�لفّعالية  خ��الل  بال�شحك  مليئة 

�لتي تبد�أ �ل�شاعة 9 م�شاًء.
�لكبري  �مل�����ش��ري  �ل��ف��ن��ان  وي���ق���ّدم 
 24 يف  غنائياً  حفاًل  دي��اب  عمرو 
ي��ن��اي��ر ع��ل��ى م�����ش��رح م��دي��ن��ة دبي 
�لفنان  ���ش��ي��وؤدي  ل���الإع���الم، ح��ي��ث 
�حلائز على جو�ئز »ورلد ميوزك 
»نور  م��ث��ل  �أغ��ن��ي��ات��ه  �أج��م��ل  �أورد« 
�لهو�ء  ع��اي�����س« يف  و»�أن�����ا  �ل���ع���ني« 

�لطلق �أمام جماهريه يف دبي. 

�ملو�شيقي  ع�����ّش��اق 
كانو�  �لفلبينية 
ع���ل���ى م���وع���د مع 
ح��������ف��������ل ل������ف������رق 
»دي�شمرب  �ل��روك 
و»�شايلنت  �أڤنيو« 
 » ي ر نكت�شو �شا
�الأول  �أم�����س  ي���وم 
��شتاد  يف  �جلمعة 
���ش��وق دب��ي �حلرة 
و�أطربت  للتن�س. 
»دي�شمرب  ف��رق��ة 
جمهورها  �أڤنيو« 
ب���ع���دد م����ن �أه������م �أغ���ن���ي���ات���ه���ا مثل 
و)�شيتي اليت�س(،  غ��و(  ت��و  )ت��امي 
)�شايلنت  ف���رق���ة  ق���دم���ت  ب��ي��ن��م��ا 
�أغنياتها  �أج���م���ل  ���ش��ان��ك��ت�����ش��وري( 

عاملياً  ح��ف��اًل  دب��ي  مدينة  وت�شهد 
�ل����ت����اري����خ )24  ن��ف�����س  يف  �آخ��������ر�ً 
�ملغني �لكبري  يناير(، حيث يحيي 
�أمام  روبي ويليامز حفاًل ح�شرياً 
على  ب��وي��ن��ت«  »ذي  يف  ج��م��اه��ريه 

نخلة جمري�. 
يوم  �الحتفالية  �الأج���و�ء  وتكتمل 
24 يناير مع حفل �ملغني �لهندي 
بر�تيك كوهاد يف »ذي روتوند�«  يف 

فندق »�شيزرز باال�س«

عرو�س وفعاليات �ستوية يف »حدائق املنتزه«
 

تتزّين »جزيرة �الأ�شاطري«، �حلديقة �لرفيهية �لتابعة ل�»حد�ئق �ملنتزه«، �إحدى �أبرز �لوجهات �لرفيهية و�لعائلية 
�س م�شاحات للعب �الأطفال ومينحهم فر�شة لال�شتمتاع  يف �إمارة �ل�شارقة، بالثلوج يف »ملعب �لثلج«، �لذي يخ�شّ
باالأجو�ء �ل�شتوية �ملمتعة مع عائالتهم، حيث يفتح �أبو�به للزو�ر من �ل�شاعة 06:00 حتى 08:00 م�شاًء خالل 

�أيام �الأ�شبوع، وحتى �ل�شاعة 09:00 م�شاًء �أيام �جلمعة و�ل�شبت. ت�شتمر �لفعالية لغاية 25 يناير 2020.
وحتيط بامللعب متاثيل رجال �لثلج، وغزالن  )�لرنة(، و�أ�شجار �ل�شرو و�ل�شنوبر �ملغطاة بالثلوج، لتتحول �إىل ملعٍب 
�ل�شالمة  معايري  �أعلى  وفق  �مل�شّممة  �حلديقة،  يف  �ل�شحرية   باالأجو�ء  �ال�شتمتاع  فر�شة  لالأطفال  يوّفر  �شخم 
و�الأمن من حيث نوعية �لثلج �ل�شناعي �مل�شتخدم، و�لذي يحول دون �ل�شعور بالربد �ل�شديد �لذي ير�فق ف�شل 

�ل�شتاء.
و�شيتمكن �ل�شغار من �ال�شتمتاع مبزيٍج من �الأن�شطة �لرفيهية و�لتفاعلية، مثل �لر�شم على �لوجوه و�للعب مع 
�شخ�شيات ثلجية و�لتقاط �ل�شور �لتذكارية معها، و�ال�شتمتاع ب�26 لعبة حتت�شنها “جزيرة �الأ�شاطري” وت�شرد 

جمموعة من �حلكايات �خليالية و�الأ�شاطري، �مل�شتوحاة من ت�شع ح�شار�ت. 

جتربة مليئة بالثلج
 مع الألعاب ال�ستوية يف »وايف«

 WAFI’s« لقد حان �لوقت لال�شتمتاع بالثلج مع �الألعاب �ل�شتوية يف و�يف 
�شتحظى  �ل��ع��ام.  ه��ذ�  للت�شوق  دب��ي  مهرجان  خ��الل   »Winter Games
�لر�ئعة.  �لثلج  �أل��ع��اب  جمموعة  مع  و�مل��رح  باملتعة  حافل  بوقت  �لعائالت 
�ل�شحب  يف  و�لدخول  �الألعاب  بجميع  �مل�شاركة  �لز�ئرين  باإمكان  و�شيكون 

لفر�شة ربح جو�ئز مالية �أ�شبوعية. 

لومبارد اأودييه يعنّي غاي اأوليفييه 
بامبول رئي�ًسا ملكتب البنك يف دبي

ر�شمًيا  �أودي��ي��ه  لومبارد  بنك  �أعلن 
عن تعيني غاي �أوليفييه بامبول يف 
من�شب نائب �ملدير �لتنفيذي �ملحلي 
ملكتب متثيل لومبارد �أودييه يف دبي 
مل�شرف  �مل��ب��ا���ش��ر  �الإ�����ش����ر�ف  حت���ت 
�ملركزي.  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
وميتلك بامبول خربة و��شعة تناهز 
�لعقد من �لعمل يف �ملوؤ�ش�شات �ملالية 
�ل�شوي�شرية و�لعاملية، و�شيتوىل من 
�الإ�شر�ف  �جل��دي��د  من�شبه  خ���الل 
على عمليات مكتب متثيل لومبارد 

�أودييه يف دبي.
ويف هذه �ملنا�شبة، قال �أرنو لو كلري، 
�الأ�شو�ق  ورئي�س  �ملحدود  �ل�شريك 
لومبارد  جم��م��وع��ة  يف  �جل����دي����دة 
بال�شيد  نرّحب  �أن  �أودييه:ي�شعدنا 
لومبارد  متثيل  مكتب  يف  ب��ام��ب��ول 
دبي. ونحن ملتزمون يف  �أودييه يف 
لومبارد �أودييه مبو��شلة ��شتقطاب 
�أهم �ملو�هب و�لكفاء�ت �لتي �شتعزز 
وتر�ّشخ  لعمالئنا  خدمتنا  م�شتوى 

متيزنا يف هذ� �ملجال. 

فعاليات ترفيهية مميزة يف مو�سم 
اأعياد نهاية ال�سنة يف »�سوق الينابيع« 

��شتمتعو� باأجو�ء �ل�شتاء �ل�شاحرة هذ� �ملو�شم يف �شوق �لينابيع مع جمموعة 
من �الأن�شطة و�لفعاليات �لرفيهية �مل�شتوحاة من �أعياد نهاية �ل�شنة. 

ولغاية 18 يناير، ميكن لالأطفال مت�شية �أروع �الأوقات مع �الألعاب �مل�شلية 
من  �لعديد  �إىل  باالإ�شافة  �ل�شتاء،  ف�شل  مع  تن�شجم  �لتي  و�ملعرو�شات 
و�الأ�شدقاء يف  �الأه��ل  ب�شحبة  تن�شى  ال  �أوقاتاً  لهم  �لتي ت�شمن  �الأن�شطة 

�لهو�ء �لطلق. 

اأفراح كرم وب�سر
 �أق�����ام ج��ا���ش��م حم��م��د كرم 
حفل ع�شاء يف �شالة �لبيت 
�خليمة  ر�أ������س  يف  م��ت��وح��د 
جنله  زف��������اف  مب���ن���ا����ش���ب���ة 
ع��م��ار ج��ا���ش��م حم��م��د كرم 
على كرمية �ملرحوم �حمد 
حممد عبد�هلل ب�شر تهنئة 
خ��ا���ش��ة م���ن �الأه������ل ومن 
�إبر�هيم  حممد  �الأ�شدقاء 
حممد  وحم��م��ود  �ل�شغري 
وعبد�هلل  �حلمادي  ح�شني 
�ل�����ش��روم��ي وع��ل��ي درب���ول 

�ل�شحي .

جنوم عامليون ي�سيئون �سماء املدينة خلل مهرجان دبي للت�سّوق 25

»ال�سارقة �سديقة للطفل« ي�سارك يف »منتزه ال�سرطة ال�سحراوي« بتحدي الألغاز لليافعني 

خالد بن �سعود ي�سهد حفل 
زفاف اأحمد حروز ال�سحي

�ل�شحي حفل ع�شاء  �ل�شيد �شامل ح��روز �خلنبويل  �ق��ام   
يف �شيح و�دي �لبيح بر�أ�س �خليمة مبنا�شبة زفاف جنله 
ر��شد  �ل�شيد  ك��رمي��ة  على  �ل�شحي  ح���روز  ���ش��امل  �أح��م��د 

حممد �حلب�شي ، 
و�شهد �حلفل �ل�شيخ خالد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي  
و�لتطوير،  �ال�شتثمار  مكتب  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
علي  بن  مفتاح  و�ل�شيخ  �ملكتوم  �شهيل  بن  عبيد  و�ل�شيخ 
�خل��اط��ري وع���دد م��ن ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني و�أع��ي��ان �لقبائل 

و�ملو�طنني و�الأ�شدقاء .

و�لرب�يل،  و�الجن��ل��ي��زي��ة  �لعربية 
مغامرة فريقني �الأول هم �لفتية: 
�الإم����ار�ت����ي����ان ر�����ش���د و�إب���ر�ه���ي���م، 
و���ش��ام��ي م��ن ���ش��وري��ا، وح��ام��د من 
�لعر�ق، وعلي من تون�س، و�لثاين 
وهن  �ل�شديقات،  �لفتيات  ف��ري��ق 
�أخت  و�شلمى  ر����ش��د،  �أخ���ت  م���رمي 

 ��شتقبل  �ل�شيد �شاميون �شتامرب، �ملدير �لعام لفندق ڤوكو 
�شعادة  �لعاملية،  �إنركونتيننتال  جمموعة  فنادق  �أحد  دبي، 
و�لت�شويق  �ل�شياحة  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  �مل���ري،  �شعيد  ه��الل 
�ملري  و�ط��ل��ع    . �لفندق  �إىل  زي��ارت��ه  خ��الل  بدبي  �لتجاري 
على �لعالمة �لتجارية لفنادق ڤوكو عن كثب،و على م�شرية 
منو فندق ڤوكو دبي منذ �فتتاحه يف �أبريل 2019. ثم قام 
لعالمة  �ملُمّيزة  �ل�شمات  �أه��م  وناق�س  �ملن�شاأة،  د�خ��ل  بجولة 
ڤوكو �لتجارية، و�لتي تنفرد بهوية جريئة ومُمّيزة، �أ�شلوب 

خ��دم��ة غ��ري ر���ش��م��ي م��ع مل�����ش��ات ف��اخ��رة وم��درو���ش��ة تر�فق 
�ل�شيوف طو�ل فرة �إقامتهم. كما �حتّلت �ال�شتد�مة، �لتي 
�لنقا�شات،  من  حّيز�ً  و�لهامة،  �ل�شاخنة  �ملو��شيع  من  ُتعّد 
وتفخر عائلة فنادق ڤوكو باالإعالن عن ُم�شاهمتها موؤخر�ً 
يف �إع����ادة ت��دوي��ر �أك���رث م��ن 3 م��الي��ني زج��اج��ة بال�شتيكية 
نهج  وه��و  �ل��ف��ن��ادق،  د�خ��ل  للبيئة  م���الء�ت �شديقة  لتوفري 
وُيقابل برحيب  لدى �جلميع  �شدًى جيد�ً  يلقى  م�شتد�م 

من كافة �شيوف ڤوكو.

�لذين  �لهند،  من  و�أندريا  �شامي، 
مليحة  م��رك��ز  يف  حت��دي��اً  يعي�شون 
جائزة  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ول  ل����الآث����ار 

قيمة.
و�لفتيات  �لفتية  ف��ري��ق  ويتمكن 
�لو�شول  م���ن  �ل��ق�����ش��ة  ن��ه��اي��ة  يف 
خالل  م����ن  �الأخ��������ري،  �ل���ل���غ���ز  �إىل 

ليايل »بون فاير « املثرة ت�ستقبل 
ال�سيوف يف  ق�سر المارات 16 يناير

ت�����ش��ت��ق��ط��ب ل���ي���ايل »ب�����ون ف���اي���ر« �لتي 
ُي��ق��ي��م��ه��ا ف���ن���دق »ق�������ش���ر �الإم����������ار�ت«، 
�أعد�د�ً كبرية من �ل�شيوف لال�شتمتاع 
�ل�شاطئ وق�شاء  �ل�شو�ء على  بحفالت 
�لر�ئعة  باالأجو�ء  و�شط  �الأوق��ات  �أمتع 
يف �لهو�ء �لطلق، يف جتربة غامرة قرب 
حفرة �لنار �ل�شخمة على �شاطئ �لبحر 
�خلا�س بالفندق. هل ُتفّكر بال�شفر يف 
رحلة ُمثرية مع �الأ�شدقاء و�الأحبة �إىل 
نقودك  وّف��ر  �إذن  �ال�شتو�ئية،  �ملناطق 
وت��وّج��ه م��ع �أ���ش��دق��ائ��ك �ملُ��ق��ّرب��ني يوم 
�خلمي�س �لقادم لالحتفال معاً بق�شاء 
�أوقات حافلة باالإثارة و�حلما�شة حول 
حفرة �لنري�ن �ل�شخمة �مل�شتوحاة من 
منطقة �لبحر �لكاريبي مابني �ل�شاعة 
م�شاًء.   11:30 وحتى  م�شاًء   7:00
�الندماج  بال�شو�ء،  �ال�شتمتاع  ميكنك 
من  �حل��ّي��ة  �ملو�شيقى  نغمات  �أروع  م��ع 
ف��رق��ة ك��ال��ي��ب�����ش��و، وق�����ش��اء ���ش��اع��ات ال 
�لناب�شة باحلياة  ُتن�شى و�شط �الأجو�ء 
�أن  �ملوؤكد  من  �أم�شية  يف  �ل�شاطئ  على 

ذكر�ها �شر�فقك على �ملدى �لبعيد. 

�ل�����ش��ارق��ة �شديقة  م��ك��ت��ب  ����ش���ارك 
من  �ل��ر�ب��ع��ة  �لن�شخة  يف  للطفل، 
�ل�شحر�وي”،  �ل�شرطة  “منتزه 
يف  �لكهيف  مبنطقة  �أق��ي��م  و�ل���ذي 
تفاعلي،  ب��ج��ن��اح  �ل���ذي���د،  م��دي��ن��ة 
ق�شة  من  م�شتوحاة  متاهة  ج�ّشد 
�شحر  للكاتبة  �ملدينة”  يف  “لغز 
جنا حمفوظ، �لتي �أ�شدرها �ملكتب 
للن�شر،  ك��ل��م��ات  د�ر  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�لتابعة ملجموعة كلمات.
و�شهد جناح �ملكتب يف �أيام �لفعالية، 
�الأطفال  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��ري�ً  �إق���ب���ااًل 
و�ل����ع����ائ����الت، �ل���ذي���ن ب��ح��ث��و� عن 
ق�شة  قدمتها  �لتي  �الأل��غ��از  حلول 
��شتهدف  حيث  �ملدينة”،  يف  “لغز 
�ملكتب من خالل �ملتاهة رفع وعي 
بق�شاياهم  و�ل��ي��اف��ع��ني  �الأط���ف���ال 
�لتعاون،  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 
�ل��ف��ري��ق، وحتفيز  ب����روح  و�ل��ع��م��ل 

قدر�تهم �لبدنية و�لذهنية.
باللغات  �ل�����ش��ادرة  �لق�شة  وت���روي 

  املدير العام لدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي  يزور فندق فوكو

�ل��ع��م��ل �جل��م��اع��ي و�مل�����ش��اع��دة من 
ف���ري���ق �ل���ف���ت���ي���ات، وه����و رق����م خط 
ويف   ،800700 �ل��ط��ف��ل  جن����دة 
�لفريقان  ي��ف��وز  �ل��ق�����ش��ة،  ن��ه��اي��ة 
�أك���ادمي���ي���ة  ت���دري���ب���ي���ة يف  ب��������دورة 
�شرطة �ل�شارقة، يتعلمون خاللها 
�أ�شا�شيات �لعمل �ل�شرطي و�لتفكري 



يتزوج 4 يف يوم واحد.. لإر�ساء والدته
�بتكر �شاب �شعيدي من حمافظة قنا �مل�شرية حيلة غريبة الإر�شاء 
و�لدته �لتي تلّح عليه يومياً كي تر�ه عري�شاً مع "بنت �حلالل"، 
فقرر حتويل ق�شته مع و�لدته ملوقف كوميدي من �أجل �إ�شعادها، 
عليه  �ل�شغط  ممار�شة  عن  �لوقت  نف�س  يف  �لتوقف  �إىل  ودفعها 

ب�شاأن �لزو�ج.
وكان �ل�شاب �مل�شري عمر عبدو )29عاماً( �لذي يعمل مدير�ً يف 
�شركة خدمة عمالء قد �شاق ذرعاً من حديث و�لدته معه يومياً 
عن �لزو�ج، وحماولتها ممار�شة �أ�شلوب �ل�شغط عليه ب�شتى �لطرق 
حيث كانت جتعله يق�شي جميع �حتياجاته بنف�شه مثل حت�شري 
طعامه بعد عودته من �لعمل، وحني يعاتبها ترّبر: "�جتوز وخليها 

تخدمك".
وبعدما ف�شل يف �إقناعها بعدما رغبته يف �لزو�ج، ��شتعان ب� 4 فتيات 
كاملة  بدلة  "فوتو�شي�شن" وهو يرتدي  للم�شاركة معه يف جل�شة 
وب�شحبته �لفتيات مبالب�س �لزفاف، ليحقق �لق�شم �لذي قطعه 
�أمام و�لدته ب�شبب �إ�شر�رها �ل�شديد �لذي يزد�د يومياً عند دخوله 

�ملنزل رغم �أن لديه 3 �أ�شقاء متزوجني.
"وجدت �شعوبة يف  قال عمر:  تنفيذ �حليلة،  �ل�شعوبات يف  وعن 
�لعثور على فتيات يف منطقته خا�شة �أن عاد�ت �ملجتمع �ل�شعيدي 
رف�شن  ولكنهن  "موديلز"  مع  �لتو��شل  فحاولت  ذل��ك،  ترف�س 
بعد معرفة �لق�شة، حتى تو��شلت مع فتيات �أ�شدقاء، يعملن فى 
جمال �مل�شرح، ومت �لتن�شيق معهن لعمل "�ل�شي�شن" يف حمافظة 

�الأق�شر"، وفقاً ملا نقلته �شحيفة �ليوم �ل�شابع �مل�شرية.
حيلته  �كت�شفت  �لتي  ل��و�ل��دت��ه  �ل�شور  و�أر���ش��ل  ذل��ك  مت  وبالفعل 
�شعادتها  عن  عربت  حيث  ريا�شية  ب��روح  ��شتقبلتها  لكنها  �شريعاً 
�بنها،  نفذها  �ل��ذي  �خلدعة  ه��ذه  من  ��شتغر�بها  مبدية  بال�شور 
"باأن يكرمه  �آملة  لكنها باملقابل و��شلت �لدعاء له وهي مبت�شمة 

بابنة حالل ليتزوجها".

اأم تواجه ال�سجن.. ب�سبب �سور زعماء كوريا ال�سمالية
تخ�شع �أم يف كوريا �ل�شمالية للتحقيق من جانب �ل�شلطات �الأمنية 
لتحديد مدى ��شتحقاقها لعقوبة �ل�شجن، بعد �أن علمت �شلطات 
�ملوت،  �أطفالها من  لتنقذ  �ملحرق  ملنزلها  دخلت  �أنها  يانغ  بيونغ 

لكنها مل تنقذ �شور زعماء كوريا �ل�شمالية �ملعلقة على �حلائط.
ق��ري��ة مبقاطعة  ع��ائ��ل��ت��ان يف  ت�شكنه  ك��ب��ري مب��ن��زل  و���ش��ب ح��ري��ق 
هاميونغ �لقريبة من �حلدود مع �ل�شني، وكان كل من �الأبوين يف 

�لعائلتني خارج �ملنزل للعمل �أو ق�شاء �حلاجات �ملنزلية.
وب��ع��د حت��ذي��ر م��ن ب��اق��ي �ل�����ش��ك��ان، ع���ادت ك��ل م��ن �ل��و�ل��دت��ني �إىل 
�أنه يبدو  �إال  �الأطفال،  �مل�شرك �ملحرق، ودخلتا الإنقاذ  منزلهما 
�أن و�حدة منهما ن�شيت يف خ�شم �الأحد�ث �أن تنتزع �شور �لزعيم 
كيم يونغ �أون وباقي �لزعماء �ل�شابقني من على �حلائط، �أو �أنها 
مل تكن متتلك �لوقت �لكايف الإنقاذ كل من �الأوالد و�ل�شور، وفقا 

ملا ن�شرته �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
وحتتجز �ل�شلطات �الأم حاليا الإنهاء �لتحقيقات، وهذ� تركها غري 
قادرة على زيارة �أطفالها �لذي تعر�شو� حلروق بالغة، كما �أنها ال 
ميكنها �شر�ء بع�س �مل�شاد�ت �حليوية �لتي طلبتها �مل�شت�شفى من 

�أجل عالج �الأطفال.
وتردد �لرو�يات عن رغبة بع�س �جلري�ن يف م�شاعدة �الأم، �إال �أن 
هذه �لرغبة مل ترجم �إىل م�شاعدة حقيقية، نظر� خلوف �جلميع 
من تقدمي �أي نوع من �مل�شاعدة �أو حتى �إبد�ء �أي قدر من �لتعاطف 

مع �الأم �ملتهمة، لتاليف غ�شب �ل�شلطات و�لتعر�س للعقوبة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ملياردير مينح متابعيه على تويرت 9 مليني دولر
9 ماليني دوالر ملتابعيه على توير، فيما  �لياباين يو�شاكو مايز�و�، نحو  �الأزي��اء  �مللياردير وقطب �شناعة  يقدم 

و�شفه ب�"جتربة �جتماعية" ملعرفة ما �إذ� كانت �الأمو�ل �شت�شاعد يف تعزيز �شعادتهم.
ومن �ملقرر �أن مينح يو�شاكو مايز�و� مليون ين، �أو ما يعادل 9000 دوالر، الألف من متابعيه على توير مت �ختيارهم 
ع�شو�ئيا من بني �أولئك �لذين �أعادو� ن�شر تغريدة له قام بن�شرها على ح�شابه يف توير يف �الأول من يناير �جلاري، 

حيث �شيتم تعقب تاأثري �ملال عليهم بو��شطة ��شتطالع عادي للر�أي.
وقال مايز�و�، �لبالغ من �لعمر 44 عاما، على يوتيوب "�إنها جتربة �جتماعية جادة"، م�شيفا �أنه ياأمل �أن جتذب 

�هتمام �الأكادمييني وخرب�ء �القت�شاد، وفقا ملا ذكرته وكالة "رويرز".
ومن �ملعروف �أن ميز�و� ي�شتهر باإنفاقه �لكبري على �للوحات �لفنية و�ل�شيار�ت �لريا�شية، ولكن لديه �أي�شا ميل 
للتاأمل يف �أفكار مثل عامل خال من �ملال. وربط �مللياردير �لياباين �لهبة بفكرة �لدخل �الأ�شا�شي، �أو نظرية توفري 
وبدعم من  �ل�شيا�شية  �الأو�شاط  بع�س  �كت�شبت جاذبية يف  و�لتي  �ملو�طنني،  قيود جلميع  ب��دون  دوري��ة  مدفوعات 
�ملر�شح �لدميقر�طي للرئا�شة �الأمريكية �أندرو يانغ. وقال كبري �القت�شاديني يف "معهد �أبحاث حياة د�ي �إيت�شي" 
تو�شيهريو ناغاهاما �إن "�الأ�شا�شي" هنا تعني "�حلد �الأدنى �ملعتاد �لذي يوفر �ل�شعور باالأمان، وما يقدمه مايز�و� 
�شعر  �ملدفوعات، فقد  �لفر�غ" لت�شديد  �مل��ال ووق��ت  "لديه  �أن��ه  �إىل  بالنظر  �أن��ه  م��اي��ز�و�  و�أو���ش��ح  خمتلف متاما". 

باحلاجة �إىل حماولة �إثارة نقا�س �أكرب حول مز�يا �لنظرية يف �ليابان.
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يكت�سف كوكبا بعد اأيام من تدريبه يف نا�سا
�إجن��از علمي مميز،  �لثانوية من حتقيق  �ملرحلة  �أمريكي يف  متّكن طالب 
�لف�شاء  وكالة  ل��دى  لتدريب  خ�شوعه  بعد  ج��دي��د�،  كوكبا  �كت�شف  حيث 

�الأمريكية "نا�شا".
ي��ت��درب يف م��رك��ز غ����ود�رد لالإطالق  �ل��ط��ال��ب وول���ف ك��وك��ري  وبينما ك���ان 
�لف�شائي يف مرييالند، �كت�شف كوكبا جديد� �أطلق عليه ��شم "توي 1338 

بي"، وهو عبارة عن كوكب يدور حول �شم�شني.
�أي���ام م��ن �لتحاقه   3 �ل��ع��امل �جل��دي��د، بعد  �ل��ط��ال��ب وول���ف ه��ذ�  و�كت�شف 
ب�وكالة �لف�شاء �الأمريكية كمتدرب، وفقا ملا ذكرته موقع �شحيفة "بيبول" 
للكوكب  ع��ام��ا،   17 �لعمر  م��ن  �لبالغ  وول���ف،  �كت�شاف  وج��اء  �الأم��ريك��ي��ة. 
"تر�نزيتبنغ  �لفلكي  �ملر�شد  �لتقطها  �لتي  �ملعلومات  يفح�س  كان  بينما 
ذكرت  ما  بح�شب  "تي�س"،  با�شم  �خت�شار�  �شرييف" �ملعروف  �إك�شوبالنيبت 

"نا�شا".
وقال �لطالب وولف: "كنت �أبحث يف �ملعطيات و�لبيانات عن �أي �شيء و�شفه 
�ملتطوعون باأنه نظام متطور �أو عن نظام �شم�شي من جنمني يدور�ن حول 
لالآخر  يت�شبب  منهما  ك��ل  �أن  يتبني  �الأر����س  م��ن  موقعنا  وم��ن  بع�شهما، 
بك�شوف.. لكن بعد 3 �أيام من �لتحاقي بوكالة نا�شا، ر�أيت �إ�شارة من �لنظام 
�أنه  �عتقدت  �لبد�ية  وتابع قائال:"يف  �لذي يطلق عليه ��شم توي 1338". 

كان ك�شوفا جنميا، لكن �لتوقيت كان خاطئا، وهكذ� �ت�شح �أنه كوكب".

فندق م�ستوحى من منتجات الأجبان 
من �ملزمع �أن يفتتح يف نهاية �ل�شهر �حلايل يف �لعا�شمة �لربيطانية لندن، 

فندق م�شتوحى بالكامل من منتجات �الأجبان بجميع �أنو�عها. 
�شكل  تتخذ  �لتي  وحمتوياته  بديكور�ته  و�لي�س،  �أردم��ان��ز  فندق  ويتميز 
�الأجبان، �إ�شافة �إىل خدمة طلب جميع �أنو�ع �جلنب على مد�ر 24 �شاعة. 
ومن �ملزمع �أن يتم �فتتاح �لفندق يف �لتا�شع و�لع�شرين من يناير )كانون 
�لثاين( �حلايل، وحتى 6 فرب�ير )�شباط( �ملقبل، و�شيكون �حلد �الأق�شى 
ملدة �الإقامة فيه ليلة و�ح��دة فقط.  ويقدم �لفندق �لذي يقع يف منطقة 
�خلا�س  طعامهم  لتح�شري  ل��ل��ن��زالء  ف��ر���ش��ة  ب��احل��ي��اة،  �لناب�شة  ك��ام��دن 
�لفندق،  يوفرها  �لتي  �لطهي  كتب  بالعديد من  �ال�شتعانة  باأنف�شهم عرب 
ناهيك عن �خلط �ل�شاخن على مد�ر 24 �شاعة لطلب بع�س �الأطباق �لتي 
باعتمادها  �لفندق  يف  �لطعام  قائمة  وتتميز  تركيبتها.   يف  �جل��نب  يدخل 
�الأ�شا�شي على �الأطباق �لتي حتتوي على �جلنب باأنو�عه، �بتد�ء من �لت�شيز 
�لفندق  �أجنحة  ت��زي��ني  و�شيتم  ب��اجل��نب.   �لغنية  بالبيتز�  و�ن��ت��ه��اء  ب��رغ��ر 
و�ل�شابون  �حلائط  ورق  مثل  �الأجبان،  منتجات  من  م�شتوحاة  بديكور�ت 
وعبو�ت �ل�شامبو ومنا�شف �ال�شتحمام.  وبح�شب �إد�رة �لفندق، فاإن �لهدف 
برين�س  "ذ�  جمعية  ل�شالح  �لتربعات  جمع  هو  �لفندق،  ه��ذ�  �فتتاح  من 

املطوية الأوىل 
ل�سك�سبر للبيع 

�أعلنت د�ر كري�شتيز للمز�د�ت �أنها 
�شتعر�س للبيع للمرة �الأوىل كتابا 
وليام  �لكاتب  �أع��م��ال  يجمع  ن���ادر� 
�شك�شبري ويعود لعام 1623 خالل 
ني�شان  �أبريل-  �شهر  يقام يف  م��ز�د 

�ملقبل.
يباع  �أن  تتوقع  �إن��ه��ا  �ل���د�ر  وق��ال��ت 
با�شم  ع���امل���ي���ا  �مل�����ع�����روف  �ل���ك���ت���اب 
ير�وح  ب�شعر  �الأوىل(  )�مل��ط��وي��ة 
ب��ني �أرب��ع��ة و���ش��ت��ة م��الي��ني دوالر. 
كاملة  ن�شخ  �شت  م��ن  و�ح���د  وه���ذ� 
�أو  �أ�شخا�س  بحيازة  �أنها  معروف 

موؤ�ش�شات خا�شة.
على  �الأوىل(  )�مل��ط��وي��ة  وحت��ت��وي 
م�شرحيات �شك�شبري �لبالغ عددها 
�ملطوية  36 م�شرحية. ولوال هذه 
بعد  للكاتب  �أ�شدقاء  جمعها  �لتي 
�مل�شرحيات،  لبع�س  ك��ان  مل��ا  وف��ات��ه 
مثل )ماكبث( و)�لعا�شفة( و)كما 

ت�شاء(، �أن ُتن�شر �أو ترى �لنور.
جولة  يف  �لن�شخة  ه��ذه  و�شتخرج 
ت��ب��د�أ �الأ���ش��ب��وع �ملقبل يف ل��ن��دن ثم 
وه��وجن كوجن  نيويورك  �إىل  تتجه 
نيويورك  �إىل  تعود  �أن  قبل  وبكني 
 24 ل��ل��ب��ي��ع يف م�����ز�د يف  ل��ع��ر���ش��ه��ا 

�أبريل -ني�شان.
ب��ح��ي��ازة كلية ميلز،  �ل��ك��ت��اب  وه���ذ� 
خا�شة  ليرب�لية  فنون  كلية  وه��ي 
كاليفورنيا  ب���والي���ة  �أوك����الن����د  يف 

�الأمريكية.
�إن �أعلى �شعر  وقالت د�ر كري�شتيز 
)�ملطوية  م���ن  ن�����ش��خ��ة  ب���ه  ب��ي��ع��ت 
�الأوىل( كان يف مز�د يف عام 2001 
مليون   6.2 ب��ن��ح��و  ب��ي��ع��ت  ح����ني 

دوالر.

زيت الأفوكادو .. ينبوع 
اجلمال للب�سرة

�الأملانية  "هاوت.دي"  �جل��م��ال  ب��و�ب��ة  �أوردت 
�جلمال  ينبوع  مبثابة  يعد  �الأف��وك��ادو  زي��ت  �أن 
�لب�شرة  ترطيب  على  يعمل  �إنه  حيث  للب�شرة؛ 
ويحارب �اللتهابات و�لت�شقق و�لبثور و�لروؤو�س 

�ل�شود�ء وي�شاعد على جتدد �خلاليا.
يعد  �الأف��وك��ادو  زي��ت  "هاوت.دي" �أن  و�أ�شافت 
ل��ل��ب�����ش��رة �جل���اف���ة و�حل�����ش��ا���ش��ة ب�شفة  م��ث��ال��ي��اً 
�ملز�يا  ه��ذه  يف  �لف�شل  �أن  �إىل  م�شرية  خا�شة، 
�جلمالية يرجع �إىل �حتو�ئه على �لفيتامينات 
وجمال  ل�شحة  �مل��ه��م��ة  �ل��ده��ن��ي��ة  و�الأح��م��ا���س 
�لب�شرة مثل فيتامني A وفيتامني D وفيتامني 
�للينولييك  وح��م�����س  �الأول��ي��ي��ك  وح��م�����س   E

وحم�س �لبامليتولييك.
فعااًل  ����ش���الح���اً  �الأف�������وك�������ادو  زي�����ت  ي���ع���د  ك���م���ا 
مل��و�ج��ه��ة �ل��ب��ق��ع، �ل��ت��ي ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى �جل��ل��د مع 
مادة  �إن��ه يحتوي على  �لعمر؛ حيث  �لتقدم يف 

�ل�شبغية.  �لبقع  حتارب  �لتي  "�شتريولني"، 

تويف بعد 4 �سنوات من تناوله �ساندويت�س م�سممة      
تويف �شاب يف �أملانيا بعد 4 �شنو�ت من تناوله �شاندويت�س 

م�شمم مبادة "�لزئبق"، قدمه له زميله يف �لعمل.
وفاة  �خل��م��ي�����س،  بيليفيلد،  يف  �ل��والي��ة  حمكمة  و�أك����دت 
�ل�شاب، �لبالغ من �لعمر 26 عاما، بعد �أن دخل يف غيبوبة 
طو�ل 4 �شنو�ت �إثر تناوله "�شاندويت�س" قدمت �إليه من 

قبل زميل يف �لعمل.
وك��ان��ت �مل��ح��ك��م��ة نف�شها �أد�ن�����ت �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي رج���ال يف 
�ل�شابعة و�خلم�شني من عمره، بتهمة ت�شميم زمالئه يف 

�لعمل، عن طريق �شاندويت�شات م�شممة بالزئبق.
وقالت وكالة �الأنباء �الأملانية، �إن �ملتهم، �لذي عرف با�شمه 
�الأول "كالو�س" لغايات ذ�ت عالقة باخل�شو�شية، حكم 

عليه مدى �حلياة يف مار�س �ملا�شي.
�لقتل،  مبحاولة  مذنبا  كالو�س  وج��دت  �ملحكمة  وكانت 
ملا ذكره موقع �شبكة  ��شتاأنف �شد �حلكم، وفقا  �أنه  غري 

نيوز". "�شكاي 
كميات  بر�س  كالو�س  قام  فقد  �لق�شية،  ملجريات  ووفقا 
�ل�شاندويت�شات، فت�شببت  �أخ��رى على  وم��و�د  �لزئبق  من 
�آخرين  �ثنني  كلى  وتعر�شت  غيبوبة،  يف  �ل�شاب  بدخول 

من زمالئه الأ�شر�ر خطرية.
ك�شفته  �أن  ب��ع��د   2018 م��اي��و  يف  ك��الو���س  �ع��ت��ق��ال  ومت 
كامري�ت مر�قبة وهو ي�شيف م�شحوقا مثري� لل�شبهات 
يف �شاندويت�شات زمالئه يف �لعمل يف بلدة �شلو�س هولت 
�شتوكنربوك. �جلدير بالذكر �أن �لتعر�س للزئبق ميكن 
ذلك  يف  مب��ا  �ل�شحية  �مل�شكالت  م��ن  ع��دد  يف  يت�شبب  �أن 

م�شاكل �جللد و�جلهاز �لع�شبي و�لكلى.

طفلة تفوز مبيدالية كاراتيه رغم حالتها اخلطرة
فازت طفلة بريطانية �شغرية مبيد�لية كار�تيه بعد عام 
�لتي  �ل�شحية  حالتها  رغ��م  �ملتو��شلة،  �لتدريبات  م��ن 

تطلبت تغذيتها باأنبوب خا�س ملدة خم�س �شنو�ت. 
�ل�شابعة من عمرها،  �إميلي نوري�س، وهي �الآن يف  ُولدت 
مع حالة �شحية نادرة جد�ً حيث �شخ�س �الأطباء حالتها 
�إثر والدتها  بت�شوه يف �لرئة ناجم عن ��شطر�ب ور�ث��ي، 
تغذية خا�س يف  الأنبوب  ��شتدعى حاجتها  مبا�شرة، مما 

�شنو�ت عمرها �خلم�س �الأوىل.
من  باملئة   70 الإز�ل���ة  جر�حية  لعملية  �إميلي  وخ�شعت 
�لكي�شي  �لغدي  �خللقي  �لت�شوه  عن  �لناجمة  �لكيي�شات 
قبل عيد ميالدها �الأول. وبعد ذلك �كت�شف �الأطباء باأنها 
�إز�لته  ومت  �لكي�شات،  �ملتعدد  �لتن�شج  يف  خلل  من  تعاين 

وهي يف عمر �لثالثة. 
وعلى �لرغم من م�شكالتها �ل�شحية، فقد �أثبتت �إميلي 
على  ح�شلت  بعدما  وخا�شة  �شلبة  ب����اإر�دة  تتحلى  �أن��ه��ا 
�مليد�لية �لربونزية يف فنون �لقتال بعد عام و�حد فقط 

من دخولها هذ� �ملجال. 
ومتار�س �إميلي متارين �لكار�تيه ثالث مر�ت يف �الأ�شبوع 
ي��ول��ي��و م���ن �لعام  ن����اٍد ري��ا���ش��ي يف  �إىل  �ن�����ش��م��ت  ب��ع��دم��ا 

�ملا�شي. 
وقالت مدربتها يف �لنادي، �إنها تتحلى بروح قتالية وطاقة 
على  بالتفاوؤل  �شعورها  �إىل  �إ�شافة  نوعها،  م��ن  ف��ري��دة 
�لدو�م و�لذي يظهر عرب كالمها وت�شرفاتها رغم �شنها 

�ل�شغري، بح�شب ما نقل موقع "ميرو" �الإلكروين. املمثلة االأمريكية ت�سيل�سي كري�س حت�سر جولة �سحفية ل� ABC عن حفل تي �سي ايه ال�ستوي 2020 يف با�سادينا ، كاليفورنيا. ا ف ب

هكذا �سيبدو هاتف 
اآيفون اجلديد

�جلديدة  �مل�����ش��رب��ة  �ل�����ش��ور  تظهر 
iPhone SE 2 �جلديد  للهاتف 
كبري  ح��د  �إىل  ي�شبه  ت�شميمه  �أن 
�إ�شد�ره  �ل��ذي مت   8 �آي��ف��ون  هاتف 

منذ �أكرث من عامني. 
ب�شا�شة  �ل��ه��ات��ف  ت���زوي���د  و���ش��ي��ت��م 
م�����ش��اب��ه��ة ل�����ش��ا���ش��ة �آي����ف����ون 8 من 
لب�شمات  وما�شحة  �حلجم،  حيث 

�الأ�شابع.
ت�شريبها  مت  �ل��ت��ي  لل�شور  ووف��ق��اً 
و�آي  ل��ي��ك  �أون  م��وق��ع��ي  ق��ب��ل  م���ن 
�لهاتف على  بلوك، �شحتوي  غيك 
�شا�شة مل�س قيا�س 4.7 بو�شة، وهو 
�لذي   8 �آيفون  �شا�شة  حجم  نف�س 

مت �إ�شد�ره يف عام 2017.
 iPhone هاتف  �شماكة  و�شتكون 
SE 2 �جلديد 0.3 بو�شة، �أي �أكرث 
بقليل من �شماكة �آيفون 8 �لبالغة 
�شحيفة  ب��ح�����ش��ب  ب��و���ش��ة،   0.28

ميل" �لربيطانية. "ديلي 
و�شيكون �لفارق �الأكرب بني هاتفي 
هو   8 و�آي���ف���ون   iPhone SE 2
�لزجاج �ملتجمد �مل�شتخدم يف هاتف 
�لزجاج  ب��خ��الف  ب���رو،   11 �آي��ف��ون 

�لالمع يف �آيفون 8.
�آخ�����ر هاتف  8 ه���و  �آي����ف����ون  وك�����ان 
ب�شمات  م�����ش��ح  مب��ي��زة  ت���زوي���د  مت 
�الأ������ش�����اب�����ع ب���ال���ل���م�������س، ح���ي���ث مت 
�آي����ف����ون  �����ش���ت���ب���د�ل���ه يف ه�����و�ت�����ف 
�ل���الح���ق���ة مب���ي���زة �ل���ت���ع���رف على 
�أي  �إ���س  �آيفون  هاتف  لكن  �لوجه، 
2 �القت�شادي �شي�شتعيد هذه �مليزة 
من جديد عند �إطالقه �ملتوقع يف 

وقت الحق من 2020.

فورد ت�سنع قطع ال�سيارات من خملفات الب
30 مليون  م��ن  �أك��رث  تنتج ماكدونالدز  ع��ام،  ك��ل 
خملفات  م��ن  �لتخل�س  وي��ت��م  �ل��ق��ه��وة،  م��ن  كيلو 
مد�فن  يف  �لتحمي�س  عملية  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  �ل��نب 
هذه  ت�شتخدم  ب��د�أت  ف��ورد  �شركة  لكن  �لنفايات، 

�ملخلفات وحتولها �إىل قطع غيار لل�شيار�ت.
140 مليون ط��ن من  �إر���ش��ال م��ا ي��ق��رب م��ن  ومت 
�لنفايات �ل�شلبة �إىل مد�فن �لنفايات يف �لواليات 
مكب  �إىل  ت�شل  وعندما   ،2017 ع��ام  يف  �ملتحدة 
حرق  عن  وينتج  كبرية،  م�شكلة  ت�شبب  �لنفايات، 
و�نبعاثات  �ل��ك��رب��ون  �أك�شيد  ث��اين  غ��از  �ل��ن��ف��اي��ات 

غاز�ت �لدفيئة �الأخرى �ل�شارة بالبيئة. 
لكن فورد تعتقد �أن بع�س �ملو�د ال يجب �أن ينتهي 
بها �ملطاف يف مد�فن �لنفايات، مثل ق�شور �لنب، 
ح��ي��ث دخ����ل ف��ري��ق �أب���ح���اث ف����ورد يف ���ش��ر�ك��ة مع 
ماكدونالدز للح�شول على ’خملفات �لنب، الإعادة 
ت�شنيعها. وكانت فورد ت�شتخدم بالفعل منتجات 
�ملنتجات  وح��ت��ى  و�ل��ط��م��اط��م  و�ل��ق��م��ح  �ل�����ش��ب��ار 
و�كت�شف  �ل�شيار�ت،  غيار  قطع  لت�شنيع  �لثانوية 
�لفريق �أنه ميكن �أي�شاً ��شتخد�م �لق�شور لت�شنيع 

قطع غيار �ل�شيار�ت، خا�شة تلك �لتي حتتاج �إىل 
�مل�شابيح  مثل  �لعالية،  �حل���ر�رة  درج��ات  مقاومة 
�الأم���ام���ي���ة و�أغ��ط��ي��ة ب��ط��اري��ة �ل�����ش��ي��ارة، بح�شب 

�شحيفة بيزن�س �إن�شايدر �الأمريكية.
وع��ن��دم��ا ي��ت��م ت�����ش��خ��ني ق�����ش��ور �ل���نب �إىل درج���ات 
حر�رة عالية ومزجها بالبال�شتيك و�ملو�د �مل�شافة 
�الأخرى، تتحول �إىل مادة ميكن ت�شكيلها يف �أ�شكال 
�لتخفيف  ع��ل��ى  �الأم����ر  يقت�شر  ول���ن  خم��ت��ل��ف��ة.  
�ل��ن��ف��اي��ات يف م��د�ف��ن �ل��ن��ف��اي��ات، ولكن  م��ن كمية 
بالفعل،  ف��ورد  �شيار�ت  �شيفيد  �لق�شور  ��شتخد�م 
�أن ت�شنيع بع�س قطع �لغيار منها �شيجعل  حيث 

�ل�شيارة �أخف وزناً بن�شبة %20 على �الأقل.
وبد�أت فورد يف تثبيت �مل�شابيح �الأمامية �مل�شنوعة 
من خملفات �لنب يف �شيار�تها من طر�ز لينكولن 
�أن  �ملتوقع  وم��ن   .2019 دي�شمرب  يف  كونتيننتال 
تتبعها ط��ر�ز�ت �أخ��رى. لكن هذ� ال يلغي �مل�شكلة 
�لبيئية بالكامل، ففي نهاية حياة �ل�شيارة، �شتظل 
بع�س �الأجز�ء يف مد�فن �لنفايات الأنها م�شنوعة 

من �لبال�شتيك.

مريام اأوزريل اأف�سل 
ممثلة �سينمائية 2019

لعام  �شينمائية  ممثلة  �أف�شل  بجائزة  �أوزريل  مريمي  �لركية  �ملمثلة  فازت 
2019، وفور تلقيها �جلائزة ن�شرت عدة �شور �أثناء ��شتالمها �جلائزة وعّلقت 
عليها قائلة: "�شكر� جزيال على جائزة �أف�شل ممثلة �شينمائية �الآن ، يف هذه 
 "engelsizyasamvakfi" ، �أعرب عن تقديري �خلا�س ملوؤ�ش�شة  �ملنا�شبة 
على كل ما تبذلونه من جهود لتح�شني �لظروف �ملعي�شية لالأ�شخا�س ذوي 
وتطوير  و�لثقافية،  �الجتماعية  �حلياة  يف  �مل�شاركة  من  لتمكينهم  �الإعاقة 
لعام  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  و�لفنية بح�شب  و�لفكرية  �الإبد�عية  �إمكاناتهم 

2008. �هلل ير�شل لكم �لقوة و�لربكة".


