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الإمارات تقدم 80 طنا من امل�ساعدات الغذائية 
ل�سكان لبنة واحل�سري و�سواحيهما يف ح�سرموت

•• ح�رضموت-وام:

قدمت دولة الإمارات العربية املتحدة عرب فرق هيئة الهالل الأحمر 
الإماراتي األف �سلة غذائية تزن حوايل 80 طنا و800 كيلو جرام 
ا�ستفاد منها خم�سة اآلف �سخ�ص من الأ�سر غري القادرة مبنطقتي 
لبنة واحل�سري و�سواحيهما مبديرية دوعن يف حمافظة ح�سرموت 

اليمنية.             )التفا�سيل �ص 4(

بدعم اإماراتي .. الهالل يزود م�ست�سفى املخا 
يف تعز ب�سيارتي اإ�سعاف وكميات من الأدوية

•• املخا-وام: 

الإماراتي  الأحمر  الهالل  �سلمت هيئة   .. الإم��ارات  دولة  بدعم من 
�سيارتي   .. اليمنية  املخا يف حمافظة تعز  املحلية مبديرية  ال�سلطة 
العام  املخا  م�ست�سفى  ل�سالح  الأدوي���ة  من  جديدة  كميات  و  اإ�سعاف 
وذلك يف اإطار الإ�ستجابة الطارئة من قبلها دعما للقطاع ال�سحي يف 

ال�ساحل الغربي و جميع املديريات واملحافظات اليمنية املحررة.
وترية  املا�سية من  الأ�سابيع  خ��الل  رفعت  قد  الإم���ارات  دول��ة  كانت 
دعمها للقطاع ال�سحي يف البلدات واملديريات املحررة كافة بال�ساحل 

الغربي.
واأكد حممد اجلنيبي مدير ال�سوؤون الإن�سانية لهيئة الهالل الأحمر 
عام  م��دي��ر  بح�سور  الت�سليم  عملية  خ��الل   - اليمن  يف  الإم���ارات���ي 
وخمتلف  ال�سحي  القطاع  اأن   - املحلية  ال�سلطة  ق��ي��ادة  و  املديرية 
القطاعات التي مت�ص حياة املواطنني يف ال�ساحل الغربي واملحافظات 
املحررة تت�سدر قائمة اهتمامات دولة الإمارات . )التفا�سيل �ص 3(
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و�سول جثامني �سهداء 
الإمارات اإىل اأر�ض الوطن

•• اأبوظبي-وام:

و�سلت اإىل مطار البطني اخلا�ص باأبوظبي ظهر اأم�ص جثامني �سهداء 
اأحمد را�سد املن�سوري والوكيل  الوطن الأب��رار ال�ستة .. النقيب �سعيد 
�سهيل  م�سلم  زاي���د  اأول  وال��وك��ي��ل  الظنحاين  اأح��م��د  ع��ب��داهلل  علي  اأول 
العامري والوكيل اأول �سالح ح�سن �سالح بن عمرو والوكيل اأول نا�سر 
حممد حمد الكعبي والرقيب �سيف �ساوي را�سد الطنيجي وذلك على 

منت طائرة ع�سكرية تابعة للقوات امل�سلحة.
وقد جرت على اأر�ص املطار املرا�سم الع�سكرية اخلا�سة با�ستقبال جثامني 

ال�سهداء حيث كان يف ال�ستقبال عدد من كبار �سباط القوات امل�سلحة.
)التفا�سيل �ص 3(

الإمارات توؤكد ت�سامنها مع �سعوب الدول 
النامية �سد التدابري الق�سرية النفرادية

•• جنيف-وام:

لدى  الم���ارات  لدولة  الدائم  املندوب  الزعابي  �سامل  عبيد  �سعادة  ق��ال 
لالأمم املتحدة يف جنيف اإن دولة الإمارات توؤكد تاأييدها مل�سروع اإعالن 
الأمم املتحدة ب�ساأن الأثر ال�سلبي للتدابري الق�سرية النفرادية يف التمتع 
بحقوق الإن�سان باعتباره يعك�ص �سيا�سة الدولة يف ت�سامنها مع ال�سعوب 
املحاولت  دثه  الالتينية �سد ما تحُ واأمريكا  واآ�سيا  اإفريقيا  النامية يف 
يف  ال�سعيفة  والفئات  الفقراء  على  بالغة  اآث���ار  م��ن  اجل��ان��ب  الأح��ادي��ة 
املجتمع، اإل اأنه �سدد على اأن ذلك ل يجب اأن مينع الإمارات من اتخاذ 
اأية تدابري تراها مالئمة للحفاظ على �سيادتها الوطنية و�سمان اأمنها 
القومي وذلك وفقا ملبادئ القانون الدويل، والقانون الدويل الإن�ساين، 
مة للعالقات ال�سلمية بني  وميثاق الأمم املتحدة، والقواعد واملبادئ املنظِّ

الدول.                                                                      )التفا�سيل �ص 4(
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ال�ساهد يعاتب مع�سكر الزبيدي

اطلع على نتائج تقييم خدمات 600 مركز خدمي يف الإمارات

حممد بن را�سد يوجه ب�سرف مكافاأة لفرق عمل املراكز احلكومية 
الأف�سل وتغيري مدراء املراكز الأ�سواأ واإعادة تاأهيل الكوادر الإدارية

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  اأك�������د 
اآل مكتوم نائب  حممد بن را�سد 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جمل�ص  رئ��ي�����ص 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل، اأن 
نافذة  ه��ي  احلكومية  اخل��دم��ات 
امل���واط���ن���ني ع���ل���ى ح��ك��وم��ت��ه��م .. 
اأولوية  وت��ط��وي��ره��ا  وت�سينها 
مو�سحاً  وم�����س��ت��م��رة،  رئ��ي�����س��ي��ة 
اخلدمات  ج��ودة  بالقول:  �سموه 
هو هدف متحرك ولي�ص ثابتاً.. 
وت���وق���ع���ات ال���ن���ا����ص ال����ي����وم غري 
توقعاتهم قبل 5 اأو 10 �سنوات .. 
واحلكومة املواكبة للتوقعات هي 
�سموه  ،لفتاً  الناجحة  احلكومة 
�سيكون  اخل��دم��ات  تقييم  اأن  اإىل 
�سنوي  تقييم  ول��دي��ن��ا  ���س��ن��وي��اً.. 
ومدراء  ال��وك��الء  وكافة  ل��ل��وزراء 
العموم .. وتقييم �سنوي للوزرات 
و�سنعر�ص   .. اأي�����س��ا  وال��ه��ي��ئ��ات 

كافة تقاريرنا ب�سفافية.
ج��اء ذل��ك خ��الل اط��الع �ساحب 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

الإمارات ت�ضتنكر ب�ضدة الهج�م الإرهابي وت�ؤكد ت�ضامنها مع اململكة 

ال�سعودية تخمد حريقني بـاأرامكو بعد ا�ستهدافها بـ »درون«
•• اأبوظبي -وام-عوا�صم-وكاالت:

ا�ستنكرت دولة الإمارات العربية املتحدة ب�سدة الهجوم الإرهابي الذي طال 
�سباح اأم�ص ال�سبت معملني تابعني ل�سركة اأرامكو يف حمافظة بقيق وهجرة 
ان��دلع حريقني متت  اإىل  اأدى  ال�سعودية، مما  العربية  اململكة  خري�ص يف 

ال�سيطرة عليهما واحلد من انت�سارهما.
والتخريبي  الإرهابي  العمل  بهذا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  ون��ددت 
واعتربته دليال جديدا على �سعي اجلماعات الإرهابية اإىل تقوي�ص الأمن 

وال�ستقرار يف املنطقة.                             )التفا�سيل �ص3(
كما دانت الوليات املتحدة الهجوم الذي تعر�ست له من�ساأتا نفط �سعوديتان 
اأم�ص. وكتب ال�سفري الأمريكي يف الريا�ص، جون اأبي زيد، على ح�سابه يف 
تويرت “تدين الوليات املتحدة ب�سدة الهجمات التي نفذتها ام�ص طائرات 

م�سرية على من�ساأتي نفط يف حمافظة بقيق وهجرة خري�ص«.
والتي  احليوية  التحتية  البنية  ت�ستهدف  التي  الهجمات  هذه  اأن  واأ�ساف 
تعر�ص املدنيني للخطر ت�سرف غري مقبول، و�ستف�سي عاجاًل اأم اآجاًل اإىل 

فقدان اأرواح بريئة.
ال�سيطرة على حريقني  ام�ص  اأعلنت  ال�سعودية قد  الداخلية  وزارة  وكانت 

اأرامكو مبحافظة بقيق وهجرة خري�ص نتيجة  يف معملني تابعني ل�سركة 
ا�ستهدافهما بطائرات بدون طيار درون.

ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية عن املتحدث الأمني بوزارة الداخلية قوله : 
عند ال�ساعة الرابعة من �سباح ام�ص ال�سبت، با�سرت فرق الأمن ال�سناعي 
ب�سركة اأرامكو حريقني يف معملني تابعني لل�سركة مبحافظة بقيق وهجرة 
خري�ص نتيجة ا�ستهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”، حيث مت بتوفيق 
اهلل ال�سيطرة على احلريقني واحلد من انت�سارهما، وقد با�سرت اجلهات 

املخت�سة التحقيق يف ذلك.
واأكدت اأرامكو، اآنذاك، عدم وقوع اأي اإ�سابات يف هذا الهجوم، لفتة اإىل اأن 

اإمدادات عمالئها من النفط اخلام والغاز “مل تتاأثر«.
ويف اأعقاب احلادث، طالبت ال�سعودية الأمم املتحدة بتطبيق قرارات جمل�ص 
اإيران،  املدعومة من  التي تظر على ميلي�سيات احلوثي  ال��دويل،  الأم��ن 

ا�ستخدام ميناء احلديدة غربي اليمن، كمن�سة لإطالق عمليات اإرهابية.
واعتربت الريا�ص اأن هذه املمار�سات احلوثية، تقو�ص جهود الأمم املتحدة 
لنزع  فورية  ب��اإج��راءات  الأم��ن،  جمل�ص  مطالبة  �سلمي،  حل  اإىل  للتو�سل 
واندلع  املنطقة،  يف  ت�سعيد  ح���دوث  ملنع  الن��ق��الب��ي��ة،  امليلي�سيات  ���س��الح 

مواجهات اإقليمية.

رو�سيا ت�سنع �سالح املوت املجنح 
•• عوا�صم-وكاالت:

ك�سفت تقارير غربية اأن رو�سيا �سنعت �ساروخا نوويا جديدا مرعبا وقويا مبا يكفي 
لتدمري مدن باأكملها، وميكنه التحليق مل�سافات �سا�سعة ول ميكن اإيقافه.

لي�ص هذا فح�سب، بل لقد مت ت�سميم اآلة القتل الوح�سية هذه لتكون قادرة للتحليق 
لأيام بحثا عن نقاط ال�سعف يف دفاعات الدول الغربية، قبل اأن متطر املوت والدمار 

على اأهدافها.
ووفقا لعمالء املخابرات الأمريكية فاإن هذا ال�سالح الفتاك الفائق �سيتم ت�سغيله يف 
للبدء يف بناء ملجاأ يوم  الكايف  الوقت  يوفر  اأن  �ساأنه  من  ما  وهو  �سنوات،  غ�سون 6 

القيامة.
اإ�سعاعي يف  األقى بع�ص اخلرباء باللوم على ال�ساروخ يف انفجار حديث وت�سرب  وقد 
مرفق اختبار، قتل خالله ما ل يقل عن 5 علماء وفنيني، على الرغم من اأن ال�سبب 

احلقيقي لهذه الكارثة حمل جدل.
ويطلق على ال�ساروخ الرو�سي املرعب ا�سم بوريفي�ستنيك، وهو عبارة عن �ساروخ كروز 
جمنح، بح�سب ما ذكرت �سحيفة ميرتو الربيطانية. وعادة ما تلق هذه الأ�سلحة 
مل�سافة ت�سل اإىل 1610 كيلومرتات، لكن بوريفي�ستنيك يعمل بالطاقة النووية، لذا 

ميكنه التحليق مل�سافات طويلة قبل اإطالق العنان لروؤو�ص حربية نووية مدمرة.

تقييم  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم  اآل 
يف  خ�������دم�������ات  م������رك������ز   600
اتادية،  حكومية  ج��ه��ة   29
ح��ي��ث ك���ان ���س��م��وه ق���د وج���ه يف 
مراكز  بتقييم  امل��ا���س��ي  ي��ول��ي��و 
وتديد  احلكومية  اخل��دم��ات 
املراكز اخلم�سة الأف�سل وتلك 

الأ�سواأ.
التقييم، وجه  نتائج  اإث��ر  وعلى 
���س��م��وه ب��ت��غ��ي��ري م������دراء اأ����س���واأ 
املراكز فوراً، واإحاللهم مبدراء 
ي��ع��رف��ون ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
اجلمهور مب�ستوى يليق بدولة 
الم����ارات، كما وج��ه ب���اأن ينزل 

م��دي��ر ع���ام اجل��ه��ة اأو ال����وزارة 
املتاأخرة  املراكز  لها  تتبع  التي 
ليبا�سر عمله ملدة �سهر يف هذه 
املراكز ويطور خدماتها، بحيث 
���س��ي��ق��وم ����س���م���وه ب����زي����ارة هذه 
اآلية العمل فيها  املراكز وتفقد 

بنف�سه.      )التفا�سيل �ص2(

الي�م يختار الت�ن�ضي�ن رئي�ضهم:
التيار احلداثي يتدارك 

ت�سظيه يف المتار الأخرية!
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

24 مرت�سًحا،  التون�سي رئي�سه من بني  اليوم الأحد، �سيختار الناخب 
توقع  ي�ستحيل  انتخابات  ويف  الخ��رية،  الأم��ت��ار  اثنني يف  ان�سحاب  بعد 
مالها ونتيجتها، اذ ان ال�ساكن القادم لق�سر قرطاج يرف�ص ان يك�سف 
الخوة  حل��رب  اأ�سا�سا  وامن���ا  ف��ق��ط،  الطاحمني  ل��ك��رة  لي�ص  م��الحم��ه 
الأع��داء، واحلروب القائمة داخل نف�ص العائالت ال�سيا�سية، وعلى ذات 

اخلزان النتخابي.                                         )التفا�سيل �ص 13(

�ضحايا مدني�ن بق�ضف للنظام رغم الهدنة
فتح ممر اآمن يف اإدلب.. ومل يخرج اأحد

•• بريوت-وكاالت:

لقوات  �ساروخي  ق�سف  ج��راء  معظمهم  الأق���ل،  على  مدنيني   6 قتل 
�سريان  رغ��م  �سوريا،  غربي  �سمال  اإدل��ب  حمافظة  جنوب  على  النظام 
وقف لإطالق النار منذ اأ�سبوعني، وفق ح�سيلة اأوردها املر�سد ال�سوري 
حلقوق الإن�سان، اأم�ص ال�سبت. وبداأ �سريان وقف لإطالق النار يف اإدلب 
وحميطها اأعلنته مو�سكو ووافق عليه النظام يف نهاية اآب اأغ�سط�ص، اإل 
اأنه يتعر�ص خلروقات متزايدة، وفق املر�سد. وت�سبب ق�سف �ساروخي 
نفذته قوات النظام، على مدينتي معرة النعمان وكفرنبل يف ريف اإدلب 
اجلنوبي مبقتل 5 مدنيني، بينهم طفلة، فيما قتل مدين �ساد�ص جراء 

�سربات رو�سية ا�ستهدفت قرية يف ريف اإدلب الغربي، وفق املر�سد.
اإىل ذلك، ذكرت و�سائل اإعالم �سورية ر�سمية اأن القوات احلكومية فتحت 
ممرا اآمنا، لل�سماح ل�سكان من اإدلب �سمال غربي البالد باملغادرة، لكن 
الأنباء الر�سمية ال�سورية �سانا، اأم�ص  وكالة  وقالت  اأحد«.  يخرج  “مل 
اإدلب،  حمافظة  معظم  على  ي�سيطرون  الذين  املت�سددين  اإن  ال�سبت، 
التي يقطنها نحو 3 ماليني �سخ�ص، منعوا املدنيني من مغادرة املناطق 

اخلا�سعة ل�سيطرة احلكومة عرب معرب اأبو ال�سهور.

حمزة  مقتل  يــوؤكــد  تــرامــب 
اأمريكية  بعملية  لدن  بــن 

•• وا�صنطن-وكاالت:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  اأع��ل��ن 
ال�������س���ب���ت، مقتل  اأم���������ص  ت����رام����ب، 
حمزة بن لدن، جنل زعيم تنظيم 
لدن.  بن  اأ�سامة  الراحل  القاعدة 
اأن حمزة بن لدن  واأو�سح ترامب 
ملكافحة  اأم��ريك��ي��ة  عملية  يف  ��ت��ل  قحُ
 - اأف��غ��ان�����س��ت��ان  الإره�����اب مبنطقة 
ب��اك�����س��ت��ان، وف���ق م���ا ذك����رت وكالة 
روي���رتز. وت��اب��ع ف��ق��دان ح��م��زة بن 
لدن ل يحرم تنظيم القاعدة من 
املهارات القيادية الهامة والعالقة 
بل  وال����ده فح�سب،  م��ع  ال��رم��زي��ة 
يقو�ص الأن�سطة الت�سغيلية املهمة 
للجماعة. حمزة بن لدن م�سوؤول 
ع����ن ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���ام���ل مع 

خمتلف اجلماعات الإرهابية.

اعتقالت ع�سكرية جديدة يف 
تركيا بذريعة النقالب الفا�سل

•• اأنقرة-وكاالت:

الع��ت��ق��الت غري  اإط����ار حملة  يف 
ال�سلطات  ت�سنها  التي  امل�سبوقة 
الرتكية، �سدر اأمر جديد باإلقاء 
يف  ع�سكريا   223 ع��ل��ى  القب�ص 
اخلدمة باأنحاء البالد وجمهورية 
����س���م���ال ق����رب�����ص، ل���ال����س���ت���ب���اه يف 
�سلتهم بالداعية فتح اهلل غولن، 
بتدبري  اأن�����ق�����رة  ت��ت��ه��م��ه  ال�������ذي 

حماولة انقالب عام 2016.
وق��ال��ت ق��ن��اة ت��ي اآر ت��ي خ���رب، اإن 
على  للقب�ص  ت�����س��ع��ى  ال�����س��ل��ط��ات 
تركيا  اإقليما   49 بهم يف  امل�ستبه 
اأن  اإىل  لفتة  قرب�ص،  �سمال  ويف 
من بني هوؤلء 100 من اجلي�ص 
و41 م��ن ال��ق��وات اجل��وي��ة و32 

من البحرية.

اىل ع�ساق ال�سينما عادل احلالوي يهدي اجلمهور 
اقوى فيلم اماراتي.. مزيج من  الك�سن والرومان�سية

اىل ع�ساق ال�سينما عادل احلالوي يهدي اجلمهور 
اقوى فيلم اماراتي.. مزيج من  الك�سن والرومان�سية
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اأخبـار الإمـارات

اطلع على نتائج تقييم خدمات 600 مركز خدمي يف الإمارات

 حممد بن را�سد يوجه ب�سرف مكافاأة لفرق عمل املراكز احلكومية الأف�سل وتغيري مدراء املراكز الأ�سواأ واإعادة تاأهيل الكوادر الإدارية
مركز الهيئة الحتادية لله�ية واجلن�ضية بالفجرية الأف�ضل ومركز بريد الإمارات يف اخلانة الأ�ض�اأ

•• دبي-وام:

اأك���د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
احلكومية  اخل��دم��ات  اأن  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
وت�سينها   .. حكومتهم  على  املواطنني  نافذة  هي 
وتطويرها اأولوية رئي�سة وم�ستمرة، مو�سحاً �سموه 
بالقول: جودة اخلدمات هو هدف متحرك ولي�ص 
قبل  توقعاتهم  غري  اليوم  النا�ص  وتوقعات  ثابتاً.. 
للتوقعات  املواكبة  واحلكومة   .. �سنوات   10 اأو   5
تقييم  اأن  اإىل  �سموه  ،لفتاً  الناجحة  احلكومة  هي 
�سنوي  تقييم  ول��دي��ن��ا  ���س��ن��وي��اً..  �سيكون  اخل��دم��ات 
وتقييم   .. العموم  وم��دراء  الوكالء  وكافة  ل��ل��وزراء 
.. و�سنعر�ص كافة  اأي�سا  �سنوي للوزارات والهيئات 

تقاريرنا ب�سفافية.
ج���اء ذل���ك خ���الل اط����الع ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم على نتائج تقييم 600 
مركز خدمات يف 29 جهة حكومية اتادية، حيث 
كان �سموه قد وجه يف يوليو املا�سي بتقييم مراكز 
امل���راك���ز اخلم�سة  اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة وت���دي���د 

الأف�سل وتلك الأ�سواأ.
وعلى اإثر نتائج التقييم، وجه �سموه بتغيري مدراء 
اأ�سواأ املراكز فوراً، واإحاللهم مبدراء يعرفون كيفية 
التعامل مع اجلمهور مب�ستوى يليق بدولة الإمارات، 
كما وجه باأن ينزل مدير عام اجلهة اأو الوزارة التي 
�سهر  مل��دة  عمله  ليبا�سر  امل��ت��اأخ��رة  امل��راك��ز  لها  تتبع 
�سيقوم  وي��ط��ور خ��دم��ات��ه��ا، بحيث  امل��راك��ز  ه���ذه  يف 
فيها  العمل  اآلية  وتفقد  املراكز  هذه  بزيارة  �سموه 
بنف�سه. وقال �سموه: حكومتنا حكومة ديناميكية.. 
ال��ن��ا���ص .. وم��ن ل  وم��ت��غ��رية.. وم��واك��ب��ة لتطلعات 
ي�ستطيع م�سايرتنا ميكن اأن يرتاح بعيداً عن العمل 
املو�سم  بر�سالة  �سموه  مذكراً  وامل��ي��داين،  احلكومي 
اجلديد التي اأكد فيها من بني بنود الر�سالة ال�ستة 
اأروقة  عن  بعيداً  امل��ي��دان،  هو  امل�سوؤولني  مكان  ب��اأن 
والتاأكد  واملعاينة  للمتابعة  وامل��وؤمت��رات،  املنتديات 
الأهداف  وترجمة  وال��ربام��ج  اخل��ط��ط  تنفيذ  م��ن 

وال�سيا�سات التنموية على الأر�ص.
ن��ع��ي�����ص يف ع����امل مفتوح  ب���ال���ق���ول:  ���س��م��وه  واأ�����س����ار 
ومرتابط .. ول اأحد ي�ستطيع اأن يتخفى بتق�سريه 

.. وكل جمتهد هو جنم ومنوذج نحتفي به.
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  واأ�ساف �ساحب 
 .. اأدق  تقارير  يعطينا  امل��ي��داين  التقييم   : مكتوم 
اخلدمات..  تقييم  يف  املواطنني  لإ�سراك  و�سن�سعى 
مت�ص  التي  ال�سيا�سات  وتقييم  امل�سوؤولني..  وتقييم 
���س��م��وه: ل��دي��ن��ا اجل�����راأة لتقييم  ح��ي��ات��ه��م، م���وؤك���داً 
اأنف�سنا وفرق عملنا بكل �سفافية.. لأن تكلفة اإخفاء 

الأخطاء والتق�سري اأكرب بكثري.
الهيئة  مركز  ت�سدر  فقد  التقييم،  نتائج  وبح�سب 
الت���ادي���ة ل��ل��ه��وي��ة واجل��ن�����س��ي��ة ب��ال��ف��ج��رية قائمة 
اأف�سل خم�سة مراكز خدمية حكومية على م�ستوى 
الدولة، فيما حل مركز بريد الإم��ارات يف ال�سارقة 
لتقدمي  مركز  اأ�سواأ  لقب  منتزعاً  القائمة،  ذيل  يف 
�سموه  .. وقد وجه  الدولة  اخلدمات احلكومية يف 
ب�سرف مكافاأة راتب �سهرين لكافة الفرق يف املراكز 
اخلدمية احلكومية اخلم�سة املتقدمة لتفانيهم يف 
روؤية  ترجمة  على  وحر�سهم  واإخ��ال���س��ه��م  العمل 
التميز  على  القائم  الإم����ارات  يف  احلكومي  العمل 

والإجناز، ومنح مراكزهم ت�سنيف 5 جنوم.
ميدانية  درا���س��ات  اإىل  بال�ستناد  التقييم  هذ  ياأتي 
مكثفة وم�ستفي�سة قامت بها فرق عمل تتبع مكتب 
مبا�سرة،  ال�����وزراء  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال�سمو  ���س��اح��ب 
بزيارات  ال��ق��ي��ام  على  �سهرين  م��دى  على  حر�ست 
يومية ملختلف املراكز احلكومية يف الدولة ومتابعة 
اآلية عمل املوظفني �سمن خمتلف م�ستويات الهرم 
احلكومي، وقيا�ص ر�سا املتعاملني و�سعادتهم ورفع 

تقارير يومية يف هذا اخل�سو�ص.
وب���ن���اء ع��ل��ى ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج، وج����ه ���س��اح��ب ال�سمو 
مدراء  بتغيري  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
كيفية  يعرفون  وا�ستبدالهم مب��دراء  امل��راك��ز،  اأ���س��واأ 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع اجل���م���ه���ور مب�����س��ت��وى ي��ل��ي��ق بدولة 
واأكر  وال��ف��اع��ل��ي��ة،  ب��ال��ك��ف��اءة  يتمتعون  الم�����ارات، 
كما  احلكومة.  توجهات  ترجمة  على  واأق��در  كفاءة 
وجه �سموه باإعادة تاأهيل الكوادر الإدارية يف املراكز 
اخل��دم��ي��ة ال��ت��ي اح��ت��ل��ت امل��راك��ز ال��دن��ي��ا، ���س��واء من 
املراكز  اأو من  النتائج  تذيلت  التي  املراكز اخلم�سة 
الأخرى التي نالت تقييماً غري مرتفع اأو ذات الأداء 
اإحلاقهم  خ���الل  م��ن  وذل���ك  وامل��ت��و���س��ط،  ال�سعيف 
نح فرق العمل يف املراكز  بدورات تاأهيلية، بحيث متحُ
املتدين  التقييم  وذات  الأداء  املتوا�سعة  اخلدمية 
فر�سة لتح�سني اأدائهم واإعادة بناء منظومة العمل 
لديهم مبا يتوافق مع معايري العمل احلكومي يف 

الدولة امل�سنف من بني الأف�سل عاملياً.
ووجه �سموه كذلك باأن يلتحق مدير عام اجلهة اأو 
ذي  باملركز  املتاأخرة  امل��راك��ز  لها  تتبع  التي  ال���وزارة 
ليتابع  �سهر،  مل��دة  فيه  عمله  يبا�سر  بحيث  ال�سلة، 
وي�سع  اخللل  م��واط��ن  وير�سد  كثب،  ع��ن  الو�سع 
والرتقاء  ال��ع��ام  الأداء  لتح�سني  املنا�سبة  اخلطط 

بنوعية اخلدمات وكفاءتها.
ووفقاً للنتائج التف�سيلية التي خل�ص اإليها التقييم، 
وجه �سموه بت�سكيل جلنة متابعة لتطوير خدمات 

الطب الوقائي ومراكز خدمات الهوية امللحقة بها 
يف الدولة، ملا ي�سكله هذا القطاع من حمور اأ�سا�سي 
يف تقدمي اخلدمات للمواطنني واملقيمني. كما وجه 
التي قامت  القطاع اخلا�ص  باإخ�ساع مراكز  �سموه 
خدماتها  بتعهيد  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة 
لعملية  و”تدبري”،  “ت�سهيل”  مراكز  مثل  اإليها، 
ت��ق��دمي اخلدمات،  مل�����س��ت��وي��ات��ه��ا يف  ���س��ام��ل��ة  ت��ق��ي��ي��م 
وق��ي��ا���ص ك��ف��اءت��ه��ا وق��درت��ه��ا ع��ل��ى م��واك��ب��ة املعايري 

العالية التي تتبناها احلكومة يف هذا املجال.
يف الإط��ار ذات��ه، وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
النجوم  ت�����س��ن��ي��ف  ب�����س��ح��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
احلكومية  اخلدمية  امل��راك��ز  بع�ص  عليه  احلا�سلة 
اخلدمات،  تقدمي  يف  الأ�سواأ  املراكز  �سمن  الواقعة 
اخلدمات  لت�سنيف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��وم  ن��ظ��ام  �سمن 
املعتمد يف دولة الإمارات، وحرمان هذه املراكز منه 
يف املرحلة احلالية، بحيث ل ت�ستعيده اإل بعد اإجراء 
والرت���ق���اء مب�ستوى  لأدائ���ه���ا  ���س��ام��ل  تقييم  اإع����ادة 

اخلدمات التي تقدمها.
واأثنى �سموه على عدد من الكوادر الإدارية املتميزة 
املوظف  الظهوري  حممد  اأول  امل�ساعد  اأم��ث��ال  م��ن 
املتميز يف مركز املرور والرتخي�ص يف اإمارة عجمان، 
الرتبية  وزارة  م��رك��ز  م�����س��وؤول��ة  اجل�����س��م��ي  و����س���ارة 
فاطمة  اأول  وامل�ساعد  عجمان،  اإم���ارة  يف  والتعليم 
وا�سط  �سرطة  مركز  يف  املتميزة  املوظفة  الدرمكي 
بال�سارقة، ومرمي الزعابي امل�سوؤولة مبركز برنامج 

ال�سيخ زايد لالإ�سكان براأ�ص اخليمة.

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��اد 
اخلم�سة  احلكومية  اخل��دم��ات  مراكز  ب���اأداء  مكتوم 
التي حققت اأف�سل تقييم على م�ستوى الدولة، من 
خالل حر�سها على تطبيق اأعلى معايري اخلدمات 
احلكومية التي تتما�سى مع اأهداف برنامج الإمارات 
للخدمة احلكومية املتميزة، على نحو ي�سمن كفاءة 
الأداء ونوعية اخلدمات و�سعادة املتعاملني ور�ساهم. 
ويف ما يلي نظرة على هذه املراكز : “ مركز الهيئة 
“ : ت�سدر  بالفجرية  التادية للهوية واجلن�سية 
م��رك��ز ال��ه��ي��ئ��ة الت����ادي����ة ل��ل��ه��وي��ة واجل��ن�����س��ي��ة يف 
اأف�سل مراكز اخلدمات احلكومية  الفجرية قائمة 
من  امل���رك���ز  مت��ك��ن  ح��ي��ث  ال����دول����ة،  يف   600 ال����� 
فريق  اأب��دى  وق��د   .. اأعلى معايري اخلدمة  تطبيق 
املتعاملني،  ع��ال��ي��ة يف خ��دم��ة  م���رون���ًة  امل��رك��ز  ع��م��ل 
للتحديات  املبتكرة  احللول  اإيجاد  يف  مبادرة  وروح 
الكفاءة  والرتقاء مب�ستوى اخلدمات واجلمع بني 

والفاعلية و�سرعة الإجناز.
مبداأ  تطبيق  ع��ل��ى  �سيا�ساته  يف  امل��رك��ز  وي��ح��ر���ص 
على  واحل��ر���ص  املتعاملني  م��ع  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��وا���س��ل 
كافة  وت���وف���ري  ب������اأول  اأول  ل��ل��م�����س��ك��الت  ال��ت�����س��دي 
واإيالء  اإب��ط��اء،  دون  املعامالت  لإجن��از  الت�سهيالت 
اه��ت��م��ام ب��اجل��ان��ب الإن�����س��اين ���س��واء ع��ل��ى م�ستوى 
يف  اأ�سهم  ما  املوظفني،  م�ستوى  على  اأو  املتعاملني 

تعزيز بيئة عمل �سحية ذات اإنتاجية عالية.
» مركز وزارة الرتبية والتعليم يف عجمان “ : حقق 
م�ستوى  عجمان  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مركز 

عالياً من اللتزام والبتكار يف تقدمي اخلدمات .. 
ومتيز بتقدمي خدمات �سريعة ومتطورة تعتمد على 
اأحدث الو�سائل التكنولوجية، حيث اأدخل ت�سينات 
على رحلة املتعامل من �سمنها توفري اأجهزة لوحية 
مبادرة  اإط���الق  اإىل  اإ���س��اف��ة  الن��ت��ظ��ار،  وق��ت  تقلل 

املن�سة املتنقلة لإجناز اخلدمات.
كذلك، يحر�ص املركز، الذي التزم بخطة تطويرية 
اإيجابية  بيئة  تعزيز  على  الرتبية،  وزارة  انتهجتها 
لتوليد الأفكار اخلالقة من خالل جل�سات الع�سف 
للموظفني  دوري  ب�سكل  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ذه��ن��ي 
املركز على  اإدارة  واملتعاملني وال�سركاء، مع حر�ص 
اأن تكون يف امليدان ومتابعة �سري العمل على الأر�ص، 
والتفاعل مع املوظفني واملتعاملني، والإ�سراف على 
�سمن  ذل��ك  ك��ل  مبا�سر،  ب�سكل  املتعاملني  خ��دم��ة 
تت  التحفيز  م��ن  كبري  ب��ق��در  يتمتع  عمل  ف��ري��ق 
ما  ك��ل  التميز يف  اإىل تقيق  ت�سعى  م��وح��دة  روؤي���ة 

تقوم به.
امل�����رور وال��رتخ��ي�����ص يف عجمان  » م��رك��ز خ���دم���ات 
امل���رور وال��رتخ��ي�����ص يف  خ��دم��ات  م��رك��ز  ي��ق��دم   : “
عجمان التابع لوزارة الداخلية خدمات ترتكز على 
الهتمام باملتعاملني، وقد ح�سل املركز على اأف�سل 
تتنا�سب  توفري خدمات  به من  ملا متيز  التقييمات 
مع الحتياجات ال�سخ�سية لكل متعامل، والتفاعل 
وت�سهيل  املواطنني  كبار  من  املتعاملني  مع  املتميز 

ح�سولهم على خدمات تفوق توقعاتهم.
ان�سجاماً  املركز  الذي حققه  النوعي  التميز  وياأتي 

والتي  امل���رك���ز،  اإدارة  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي  الأه�����داف  م��ع 
ت�سمل العمل على ت�سخري كافة اجلهود والإمكانات 
لتوفري خدمات متطورة جتمع بني الدقة وال�سرعة 
عمل  منظومة  وت��ب��ن��ي  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  ر���س��ا  لتحقيق 
موؤ�س�سية تر�ص على تطبيق اأرقى معايري اجلودة 
اأدوات تقنية  والكفاءة، ومواكبة كل ما ي�ستجد من 
القيام  امل��ج��ال مب��ا ي�سمن  ه��ذا  فعالية يف  واإداري����ة 
مبراجعة دورية لالأداء العام وت�سينه، كل ذلك مبا 
ي�سهم يف تعزيز جودة احلياة واخلدمات للمجتمع 

الإماراتي بكل فئاته واأطيافه.
» م��رك��ز ���س��رط��ة وا���س��ط ب��ال�����س��ارق��ة “ : ح���ّل مركز 
الداخلية  ل��وزارة  التابع  ال�سارقة  يف  وا�سط  �سرطة 
�سمن اأف�سل خم�سة مراكز خدمات حكومية، نظراً 
لتجربته املتفردة يف تغيري ال�سورة النمطية ملراكز 
ال�سرطة، بحيث حر�ست الإدارة العامة، مب�سوؤوليها 
وموظفيها، على جعل ر�سا العمالء غاية رئي�سية، 
كافة  واخت�سار  ب�سرعة  املعامالت  كافة  اإجن��از  عرب 
الإجراءات الروتينية التي ت�ستهلك الوقت واجلهد 

وت�سكل هدراً لالإمكانات واملوارد.
اإي���ج���اب���ي���ة ت���وف���ر خدمات  وي��ت��م��ي��ز امل���رك���ز ب��ب��ي��ئ��ة 
مع  وتتنا�سب  املتعاملني  توقعات  تتجاوز  ا�ستباقية 
ال�ستعانة  خالل  من  لهم،  ال�سخ�سية  الحتياجات 
املتعاملني  وح��ث  التكنولوجية  ال��و���س��ائ��ل  ب��اأح��دث 
قناًة  يوّفر  كما  عليها،  والعتماد  ا�ستخدامها  على 
بهدف  املتعاملني  م��ع  وامل�ستمر  املبا�سر  للتوا�سل 

تبادل املعلومات وت�سهيل عمليات تقدمي اخلدمة.

» مركز برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان براأ�ص اخليمة 
لالإ�سكان يف  زاي��د  ال�سيخ  برنامج  مركز  ب��رز   :  “
نوعية  خ��دم��ات  تقدميه  خ��الل  م��ن  اخليمة  راأ����ص 
احتياجاتهم  مع  وتتوافق  املتعاملني  تطلعات  تلبي 
تتميز  متعاملني منوذجية  املركز جتربة  ويوّفر   ..
�سيارات  تخ�سي�ص  خالل  من  وال�سرعة  بال�سهولة 
واأ�سحاب  امل��واط��ن��ني  ل��ك��ب��ار  اخل���دم���ات  ل��ت��و���س��ي��ل 
دولة  حكومة  اأه����داف  تقيق  ي�سمن  مب��ا  ال��ه��م��م، 
الإم��ارات يف الرتقاء بتجربة املتعامل، وجعل ر�سا 
وتوفري كل عوامل  رئي�سياً  و�سعادته هدفاً  املواطن 

الرفاه مبا ي�سهم يف تقيق ال�ستقرار املجتمعي.
600 مركز  تقييم  نتائج  اأ�سفرت  ذات��ه،  ال�سياق  يف 
خدمات يف 29 جهة حكومية اتادية، عن تديد 
اأدنى م�ستوى  اأ�سواأ خم�سة مراكز حكومية، �سجلت 
يف تقدمي اخلدمات ومل تتمكن من تقيق اأهداف 
ل��ل��خ��دم��ة احلكومية  ب��رن��ام��ج الإم������ارات  وم��ع��اي��ري 
املتميزة .. وهذه املراكز هي : “ مركز بريد الإمارات 
“ : �سجل مركز بريد  ال�سارقة  مبنطقة اخل��ان يف 
الإم��ارات يف منطقة اخلان بال�سارقة اأدنى م�ستوى 
الدولة،  م�ستوى  على  اخلدمة  مراكز  مع  مقارنة 
اأدائه  ت�سني  اإىل  امل��رك��ز  حاجة  التقييم  اأظ��ه��ر  اإذ 
املتميزة،  على م�ستوى حماور اخلدمات احلكومية 
واأهمها رفع م�ستوى اأداء املركز يف تقدمي اخلدمة، 
احتياجات  مع  التفاعل  يف  موظفيه  اأداء  وت�سني 

املتعاملني.
بني  ال�سعادة  م�ستويات  ت��دين  التقييم  اأظ��ه��ر  كما 
اإجن��از اخلدمة، مبا  اإج���راءات  موظفي املركز جتاه 
الرتقاء  يف  احلكومية  التوجهات  م��ع  يتما�سى  ل 
�سعادة  ت��ق��ي��ق  اإىل  و����س���ول  ال��وظ��ي��ف��ي  ب��ال��ر���س��ا 

املوظفني و�سعادة املتعاملني.
 “ ب��دب��ي  املحي�سنة  يف  واجلن�سية  ال��ه��وي��ة  م��رك��ز   «
: اأظ���ه���ر ت��ق��ي��ي��م م��رك��ز امل��ح��ي�����س��ن��ة ال��ت��اب��ع للهيئة 
يف  الوقائي  الطب   - واجلن�سية  للهوية  الت��ادي��ة 
دبي، احلاجة اإىل تطبيق معايري الإن�ساف يف تقدمي 
املتعاملون عدة  .. وقد وجه  للمتعاملني  اخلدمات 
واإجراءات  املوظفني  �سلوك  عن  �سلبية  مالحظات 
تقدمي اخلدمة، التي ات�سمت بالبطء وعدم الكفاءة 
تقدمي  م�ستوى  عن  ر�ساهم  ع��دم  مبدين  عموماً، 
وم�ستوى  لحتياجاتهم  يرقى  ل  ال��ذي  اخل��دم��ات، 

تطلعاتهم.
واأ�سارت نتائج التقييم اإىل قلة عدد موظفي ال�سف 
الأمامي الذين ينبغي تواجدهم خلدمة املتعاملني 
باملقارنة مع عدد نوافذ اخلدمات، الأمر الذي يوؤدي 
اإىل زيادة مدد النتظار، ويعك�ص �سورة ل تتما�سى مع 
توجيهات القيادة، فيما بنّي ر�سد لو�سائل التوا�سل 
الجتماعي وجود تكد�ص بني املتعاملني، كما اأظهر 
تفاعل  ال�ستقبال وعدم  قلة عدد موظفي  التقييم 
�سعادة  املطلوبة يف تقيق  الكفاءة  املوظفني �سمن 
املتعاملني، بو�سف ال�سعادة متطلباً جوهرياً �سمن 
روؤية ور�سالة منظومة عمل املوؤ�س�سات احلكومية يف 

دولة الإمارات.
والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���س��ات  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��رك��ز   «
تقييم  نتيجة  ك�سفت   :  “ بال�سارقة  الجتماعية 
والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���س��ات  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���رك���ز 
الجتماعية يف ال�سارقة عن �سرورة العمل لتطوير 
م�ستوى اخلدمات املقدمة للمتعاملني، بالنظر اإىل 
بتقدمي  الكايف  الهتمام  املركز  اإب��داء موظفي  عدم 
م��ع توجهات  يتما�سى  ن��ح��و  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ة،  خ��دم��ات 
ت�سهيل جتربة  اإىل  الهادفة  الإم��ارات  حكومة دولة 
خ�سو�ساً  اأولوية،  احتياجاته  تلبية  وجعل  املتعامل 
اخلدمات  ح���ول  ف��ن��ي��ة  ا���س��ت��ف�����س��ارات  ورود  ح���ال  يف 
هذه  بتقدمي  املرتبطة  الآل��ي��ات  وك��اف��ة  احلكومية 

اخلدمات و�سبل توفريها ب�سرعة وكفاءة.
واأظهر التقييم تدين اأداء موظفي املركز، حيث مل 
يرتق مل�ستوى اخلدمة املتميزة الذي تتبناه حكومة 
اأط��ر وهياكل  كافة  وا�سح يف  الإم���ارات كنهج  دول��ة 
واأن خدمات  امل��وؤ���س�����س��ي، خ��ا���س��ة  ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي 
الإم���ارات  دول���ة  يف  املهمة  الفئات  ت�ستهدف  امل��رك��ز 

ممثلة بكبار املواطنني والأرامل.
» مركز ال�سوؤون الجتماعية يف بني يا�ص باأبوظبي “ 
: ك�سف تقييم مركز بني يا�ص لل�سوؤون الجتماعية 
يف اأبوظبي، التابع لوزارة تنمية املجتمع عدم اتباع 
وعدم  املفتوح،  الباب  �سيا�سة  املركز  على  القائمني 

تفاعل موظفيه باأ�سلوب ودي مع املتعاملني.
توجيهات  يطبق  ل  امل��رك��ز  اأن  التقييم  ك�سف  كما 
خدمات  جتربة  تقدمي  يف  الإم���ارات  حكومة  قيادة 
اإذ ل يتواجد موظفو ال�ستقبال  حكومية متميزة، 
يف مواقعهم لتوجيه املتعاملني اإىل اخلدمة املنا�سبة 

لهم.
مركز  تقييم  اأظهر   : “ بالفجرية  توطني  مركز   «
الب�سرية  امل��وارد  ل��وزارة  التابع  الفجرية  توطني يف 
مركز  مع  مقارنة  متدنيا،  اأداء  م�ستوى  والتوطني 
توطني يف اإمارة عجمان، الذي يعمل موظفوه على 
عمليات  يف  املتعاملني  وم�����س��اع��دة  اخل��دم��ات  ���س��رح 

الت�سجيل، وتوفري كل الت�سهيالت املمكنة لهم.
اأوجه ق�سور عّدة يف تقدمي  التقييم كذلك  وك�سف 
لتوجيه  ال�ستقبال  يتواجد موظفو  اإذ ل  اخلدمة، 
الباحثني عن عمل والإجابة عن ا�ستف�ساراتهم، كما 
يعمد املوظفون اإىل اإعادة توجيه الباحثني عن عمل 

للتقدمي عرب املوقع الإلكرتوين.

خليفة �سات يلتقط �سورة عالية الو�سوح لقاعدة بايكونور الف�سائية قبيل مهمة 25 �سبتمرب
•• مو�صكو -وام:

التقط القمر ال�سطناعي »خليفة �سات« �سورة ف�سائية 
عالية الو�سوح لقاعدة بايكونور الف�سائية يف كازاخ�ستان 
و�سلطان  امل��ن�����س��وري  ه����زاع  الآن  ف��ي��ه��ا  ي��ت��واج��د  وال��ت��ي 
النيادي خالل فرتة العزل ال�سحي والتي من املقرر اأن 
اإماراتي  ف�ساء  رائ��د  اأول  املن�سوري،  ه��زاع  منها  ينطلق 

اإىل حمطة الف�ساء الدولية يف 25 �سبتمرب اجلاري.
بايكونور  قاعدة  اإىل  الإماراتيان  الف�ساء  رائ��دا  وو�سل 
الف�سائية يف 10 �سبتمرب واأجروا عدة اختبارات للتحقق 

ال�سقر والتي يتم  ال�سوكول  الف�ساء  من جاهزية بدلة 
ال�سويوز خالل رحلتي الإطالق  ارتداوؤها داخل مركبة 
اإىل حمطة الف�ساء الدولية والعودة اإىل الأر�ص اإ�سافة 
اإىل الفح�ص الأول ملركبة ال�سويوز MS-15 للتاأكد اأن 
جميع املعدات والأجهزة واحلمولة يف و�سعها الطبيعي 
عن  امل�����س��وؤول��ني  للمهند�سني  مالحظات  اأي  ولت�سجيل 
املركبة ا�ستعدادا ملهمة انطالق اأول رائد ف�ساء اإماراتي 

اإىل حمطة الف�ساء الدولية يف 25 �سبتمرب.
�سات«  »خليفة  ال�سطناعي  القمر  اأن  ذك���ره  واجل��دي��ر 
بالكامل  ت�سنيعه  ومت  اخ����رتاع  ب����راءات  خم�ص  ميتلك 

يف خم���ت���ربات ت��ق��ن��ي��ات ال��ف�����س��اء يف م���رك���ز حم��م��د بن 
بن�سبة  اإماراتيني  مهند�سني  اأي��دي  على  للف�ساء  را�سد 
تطّوراً  ال�سطناعية  الأق��م��ار  اأك���ر  ��ع��ّد  يحُ اإذ   100%
لأغرا�ص  خم�س�ص  وه��و  ال��ع��امل  م�ستوى  على  فئته  يف 
مراقبة ور�سد الأر�ص ويوفر خدمات تناف�سية يف قطاع 
ال�سور الف�سائية على م�ستوى العامل وت�ستخدم �سوره 
املدين  التخطيط  متطلبات  م��ن  متنّوعة  جمموعة  يف 
ر�سد  يف  ي�سهم  ك��م��ا  وال��ع��م��راين  احل�����س��ري  والتنظيم 
التغريات البيئية ودعم اجلهود العاملية يف احلفاظ على 

البيئة.
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اأخبـار الإمـارات

و�سول جثامني �سهداء الإمارات اإىل اأر�ض الوطن
•• اأبوظبي-وام:

اخلا�ص  ال���ب���ط���ني  م���ط���ار  اإىل  و����س���ل���ت 
ب��اأب��وظ��ب��ي ظ��ه��ر ام�����ص ج��ث��ام��ني �سهداء 
�سعيد  النقيب   .. ال�ستة  الأب���رار  الوطن 
اأحمد را�سد املن�سوري والوكيل اأول علي 
اأول  والوكيل  الظنحاين  اأحمد  عبداهلل 
زايد م�سلم �سهيل العامري والوكيل اأول 
والوكيل  عمرو  بن  �سالح  ح�سن  �سالح 
اأول نا�سر حممد حمد الكعبي والرقيب 
���س��ي��ف ����س���اوي را����س���د ال��ط��ن��ي��ج��ي وذلك 
على منت طائرة ع�سكرية تابعة للقوات 

امل�سلحة.
امل���ط���ار املرا�سم  اأر������ص  وق���د ج���رت ع��ل��ى 
جثامني  با�ستقبال  اخلا�سة  الع�سكرية 
عدد  ال�ستقبال  يف  ك��ان  حيث  ال�سهداء 

من كبار �سباط القوات امل�سلحة.
وكانت القيادة العامة للقوات امل�سلحة قد 
الذين  ال�ستة  ال�سهداء  الول  اأم�ص  نعت 
حادث  نتيجة  رب��ه��م  ج���وار  اإىل  ان��ت��ق��ل��وا 
اأدائهم  خ���الل  ع�سكرية  اآل���ي���ات  ت�����س��ادم 
العمليات،  اأر����ص  يف  ال��وط��ن��ي  لواجبهم 
اأن يتغمدهم بوا�سع  �سائلة اهلل عز وجل 
رحمته ومغفرته وي�سكنهم ف�سيح جناته 

ويلهم اأهلهم ال�سرب وال�سلوان.

الإمارات ت�ستنكر ب�سدة الهجوم الإرهابي على معملني ل�سركة اأرامكو بال�سعودية
•• ابوظبي -وام:

تابعني  ال�سبت معملني  ام�ص  الذي طال �سباح  الإرهابي  الهجوم  ب�سدة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ا�ستنكرت 
ل�سركة اأرامكو يف حمافظة بقيق وهجرة خري�ص يف اململكة العربية ال�سعودية، مما اأدى اإىل اندلع حريقني متت 

ال�سيطرة عليهما واحلد من انت�سارهما.
ونددت دولة الإمارات العربية املتحدة بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتربته دليال جديدا على �سعي اجلماعات 

الإرهابية اإىل تقوي�ص الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  الكامل مع  الإم��ارات  دولة  ال��دويل ت�سامن  والتعاون  وزارة اخلارجية  واأك��دت 
والوقوف معها يف �سف واحد �سد كل تهديد يطال اأمنها وا�ستقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه من اإجراءات حلفظ 

اأمنها و�سالمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�سيها.
واأ�ساف البيان اأن اأمن دولة الإم��ارات واأمن اململكة العربية ال�سعودية كل ل يتجزاأ واأن اأي تهديد اأوخطر يواجه 

اململكة تعتربه الدولة تهديدا ملنظومة الأمن وال�ستقرار يف الإمارات.

ملتقى ال�سارقة لل�سرد ينطلق الثالثاء املقبل يف الأردن
•• ال�صارقة-وام:

�سبتمرب اجلاري  تطلق دائرة الثقافة يف ال�سارقة يوم 17 
يف  لل�سرد  ال�سارقة  ملتقى  من   16 ال���  الن�سخة  فعاليات 
العا�سمة الأردنية - عّمان على مدى ثالثة اأيام مب�ساركة 
واأك��ادمي��ي��ني ع��رب وا�ست�سافة ع��دد من  ون��ق��اد  روائ��ي��ني 
اأدباء دول املهجر و ذلك تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص 

الأعلى حاكم ال�سارقة .
وت���اأت���ي ن�����س��خ��ة م��ل��ت��ق��ى ال�����س��رد ه����ذا ال���ع���ام ت���ت عنوان 
“الرواية التفاعلية - املاهية واخل�سائ�ص” وت�ستمل على 
حماور خم�سة يتم طرحها ومناق�ستها يف جل�سات �سباحية 

وم�سائية هي “ماهيه الرواية التفاعلية”، و”بنية ال�سرد 
التقنيات  التفاعلية:  و”الرواية  التفاعلية”  ال��رواي��ة  يف 
والأبعاد اجلمالية” و”الرواية التفاعلية والنقد الرقمي” 
فيما ياأتي املحور الأخري تت عنوان “الرواية التفاعلية 

واأثرها يف الرواية التقليدية«.
وقال �سعادة عبداهلل حممد العوي�ص رئي�ص دائرة الثقافة 
بال�سارقة : لقد اأ�سبح ملتقى ال�سارقة لل�سرد بف�سل روؤية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة عالمة فارقة يحظى 
الإبداع  ت��ن��اول  يف  ال��ع��رب وحقق جن��اح��اً  الأدب����اء  باهتمام 
درا�سات  خ��الل  م��ن  احل��دي��ث��ة  مفاهيمه  �سمن  ال�����س��ردي 
وبحوث نقدية متنوعة«. واأ�ساف اأن الن�سخة اجلديدة من 

امللتقى �ست�سهد م�ساركة 51 مبدعاً من اإماراتيني وعرب 
و اأدباء من دول املهجر يتم خالله مناق�سة اأبرز الق�سايا 
املتعلقة بالرواية التفاعلية وفق حماور امللتقى واأ�سوة مبا 
�سبق �سيتم توثيق اأن�سطة امللتقى من خالل اإ�سدار خا�ص. 
ي�ست�سيف  ال��ذي  الثالث  البلد  يعد  الأردن  اأن  اىل  واأ���س��ار 
امللتقى خ��ارج دول��ة الإم��ارات بعد جمهورية م�سر يف عام 
اأن  اإىل  ..لفتا   2018 عام  يف  املغربية  واململكة   2017
الدورتني املا�سيتني �سارك بهما نقاد ومبدعون من البالد 
الثقافة  بدائرة  الن�سر  و  الدرا�سات  اإدارة  وتولت  العربية 
خا�ص  باإ�سدار  ملتقى  لكل  وال��درا���س��ات  الأب��ح��اث  توثيق 
حمل عنوان امللتقى ت�سمن الأبحاث و الدرا�سات و الأوراق 

العمل التي قدمت فيه.

اجلرمن : النتهاء من اإعداد م�سودة القانون اخلا�ض باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان
•• جنيف-وام:

عبدالرحمن  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  اأع��ل��ن 
اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  اجلرمن، 
وال��ت��ع��اون ال����دويل ل�����س��وؤون حقوق 
انتهاء  ال��دويل،  والقانون  الإن�سان 
اإعداد  املخت�سة من  املوؤقتة  اللجنة 
باإن�ساء  اخل��ا���ص  ال��ق��ان��ون  م�����س��ودة 
الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة 
اأن ي�سدر  وفقا ملبادئ باري�ص، على 

القانون يف القريب العاجل.
ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة ال���دول���ة التي 
الثانية  ال����������دورة  اأم��������ام  األ����ق����اه����ا 
والأربعني ملجل�ص حقوق الإن�سان يف 
جنيف والتي عرب يف م�ستهلها عن 
اجلديد  بالنهج  الإم����ارات  ترحيب 
اإىل  ال�سامية  املفو�سة  ت�سعى  الذي 

يعترب  ال�����ذي  للمناخ”  اأب���وظ���ب���ي 
�سيا�سات  ير�سم  متهيديا  م��وؤمت��را 
�سيتناولها  التي  القرارات  ومالمح 
املتحدة  الأمم  قمة  اأع��م��ال  ج���دول 
نيويورك  يف  �ستعقد  ال��ت��ي  للمناخ 

خالل ال�سهر اجلاري.

حقوق  منظومة  اإط��ار  يف  تر�سيخه 
اإىل  املفو�سة  دع��ت  حيث  الإن�����س��ان 
اإقامة �سراكات بني الدول ومكتبها 
ال��ق�����س��اي��ا احل��ال��ي��ة التي  مل��ع��اجل��ة 
الب�سرية جمعاء، ومن  تهم م�سري 
اأهمها م�ساألة التغري املناخي واآثاره 
ال�����س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى ك��اف��ة ال������دول. ويف 
ه���ذا الإط�����ار ن���وه ���س��ع��ادة اجلرمن 
باجلهود الكبرية التي بذلتها دولة 
الإمارات، حيث اأن�ساأت وزارة للتغري 
املناخي والبيئة، كما اأطلقت اخلطة 
 - 2017 الوطنية للتغري املناخي 
2050 والتي متثل خارطة طريق 
لدعم الأن�سطة واملبادرات الوطنية 
ال����رام����ي����ة مل����واج����ه����ة ال���ت���ح���دي���ات 
املناخية، يف حني ا�ست�سافت الدولة 
“اجتماع   2019 يوليو  �سهر  يف 

واأك����د ���س��ع��ادت��ه اأن دول����ة الم����ارات 
تعزيز  ن���ح���و  ج����ه����وده����ا  ت����وا�����س����ل 
وح���م���اي���ة ح����ق����وق الن���������س����ان على 
اأن  اإىل  م�سريا  ال��وط��ن��ي،  ال�سعيد 
الإم���ارات �سوف ت�سهد خ��الل �سهر 
هامة  م���رح���ل���ة   2019 اأك���ت���وب���ر 
املجل�ص  ان���ت���خ���اب���ات  يف  ���س��ي��ا���س��ي��ا 
�سرتتفع  حيث  الت���ادي،  الوطني 
يف  م��رة  ولأول  امل����راأة  متثيل  ن�سبة 
خطوة  يف   ،50% اإىل  امل��ج��ل�����ص 
ت��ر���س��خ ت���وج���ه���ات دول�����ة الإم�������ارات 
يف  امل�����راأة  مت��ك��ني  ن��ح��و  امل�ستقبلية 
احلياة العامة ومراكز اتخاذ القرار 
. ويف ما يتعلق بالق�سايا الإقليمية 
وال����دول����ي����ة، اأك������د م�������س���اع���د وزي����ر 
اخلارجية والتعاون الدويل ل�سوؤون 
حقوق الن�سان والقانون الدويل اأن 

اأمن منطقة اخلليج العربي يحُعترب 
جزءاً اأ�سا�سيا من ال�ستقرار العاملي، 
العامل  م��ن  البقعة  ه���ذه  متثله  مل��ا 
و�سيا�سية  ا�سرتاتيجية  اأهمية  من 
العاملي،  الأم���ن  مت�ص  واق��ت�����س��ادي��ة 
م�����س��ددا يف ه����ذا ال�����س��دد ع��ل��ى اأن 
التي  الأحداث واملمار�سات الأخرية 
واملتمثلة  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  ت�����س��ه��ده��ا 
ب��ا���س��ت��ه��داف ال�����س��ف��ن ال��ت��ج��اري��ة يف 
تهديدا  ي�����س��ك��ل  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج 
البحرية.  املالحة  حلركة  خطريا 
�سعادة  اأك�������د  الإط�����������ار،  ه������ذا  ويف 
اجل���رم���ن ع��ل��ى م���وق���ف الإم�������ارات 
ال��وا���س��ح وامل��ط��ال��ب ب�����س��رورة قيام 
املجتمع الدويل بتحمل م�سوؤوليته 
حركة  و�سالمة  باأمن  امل�سا�ص  ملنع 

املالحة البحرية الدولية.

•• اأبوظبي-وام:

“ فخر واع��ت��زاز دولة  ال�ساعة  “ اأخ��ب��ار  اأك���دت ن�سرة 
الإمارات مبا يقدمه اأبناوؤها من القوات امل�سلحة من 
ت�سحيات عز نظريها خا�سة يف هذا الزمن الغريب 
الذي ل يفكر فيه الكثريون اإل يف اأنف�سهم ول ياأبهون 
تدمي  اإن�سانية  وك��وارث  ماآ�ص  من  حولهم  يجري  ملا 

قلوب الأحرار.
وقالت “ اإن اأبناء دولة الإمارات، يوا�سلون ت�سحياتهم 
يف �سبيل احلق والواجب، حيث ا�ست�سهد كوكبة جديدة 
من اأبناء الوطن وهم يوؤدون واجبهم الوطني يف اأر�ص 
لوحة  اإىل  البوا�سل  ه��وؤلء  ين�سم  وهكذا  العمليات، 
اأبناء  التي ت�سم كواكب من خرية  ال�سرف والكرامة 
اأرواحهم ودماءهم الزكية  هذا الوطن الذين قدموا 
يدافعون  لواجب قومي، حيث  وتلبية  فداء لوطنهم 
عن اأمن هذه الأمة وكرامتها، وواجب اإن�ساين، حيث 
ال�سعب  لأبناء  وامل�ساعدة  العون  اأ�سكال  كل  يقدمون 
ال�سلطة  على  مت���ردت  بع�سابة  ابتلي  ال���ذي  اليمني 
ال�سلطة  يف  ملطامع  رهينة  اليمن  وا�ستلبت  ال�سرعية 
والنفوذ،  للتمدد  ت�سعى  اأجنبية  دول  مل�سالح  وخدمة 
ل  وباأ�ساليب  العربية  البالد  يف  الفو�سى  ن�سر  عرب 

اأخالقية ول اإن�سانية« .
اأخ���رى من  “ كوكبة  الن�سرة ت��ت ع��ن��وان  واأ���س��اف��ت 
ال�سهداء يف �سبيل احلق والواجب “ اإن دولة الإمارات، 
وهي تودع هذه الكواكب من ال�سهداء ت�سعر بالفخر 
والعتزاز مبا يقدمه اأبناوؤها من قواتنا امل�سلحة من 
ت�سحيات عز نظريها، وخا�سة يف هذا الزمن الغريب 
ال����ذي ل ي��ف��ك��ر ف��ي��ه ال��ك��ث��ريون اإل يف اأن��ف�����س��ه��م، ول 
اإن�سانية  ياأبهون ملا يجري حولهم من ماآ�ص وك��وارث 
تدمي قلوب الأحرار، وقد اأعرب �سمو ال�سيخ حمدان 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة،  بن زايد 
ع��ن ت��ع��ازي ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة و���س��ع��ب الإم������ارات يف 
ال�سهداء الأبرار، الذين و�سفهم باأنهم م�سدر الفخر 

والعتزاز.
واأكدت الن�سرة ال�سادرة عن مركز الإمارات للدرا�سات 
لن  الت�سحيات  ه���ذه  اأن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وال��ب��ح��وث 
تذهب هدرا، فقد حققت قواتنا امل�سلحة اإجن��ازات ل 
ال�ستقرار  تقيق  يف  ت�سهم  حيث  اأح��د،  على  تخفى 
ال�سقيق  اليمن  بينها  وم��ن  امل��ن��اط��ق،  م��ن  العديد  يف 
ب�سكل فعال ورئي�سي يف ترير معظم  اأ�سهمت  حيث 
الأرا�سي اليمنية من اأيدي النقالبيني؛ وهي توا�سل 
كامل  تطهري  اأج��ل  من  ت�سحياتها،  وتقدم  جهودها 
كما  اإليه؛  وال�ستقرار  الأمن  واإع��ادة  ال�سقيق،  اليمن 
ب��ارزة يف املجال  اآث��ار جهود الإم���ارات وت�سحياتها  اأن 

الإن�����س��اين، ح��ي��ث ي��وا���س��ل اأب��ن��اوؤن��ا ال��ع��م��ل ل��ي��ل نهار، 
النا�ص  اأك��رب ع��دد ممكن م��ن  اإىل  اأج��ل الو�سول  م��ن 
الإعمار  اإع���ادة  عمليات  ع��ن  ف�سال  ه���ذا،  لإغ��اث��ت��ه��م، 
واملناطق  امل��دن  من  عدد  الكبرية يف  امل�ساريع  وتنفيذ 
اأن  اإىل  م�سرية  النقالبيني،  من  تريرها  مت  التي 
عربت  فقد  التاريخ  �سيخلدها  الت�سحيات  ه��ذه  ك��ل 
يف  اإليها  الإماراتية  امل�ساعدات  و�سلت  التي  ال�سعوب 
للت�سحيات  وتقديرها  �سكرها  عن  كثرية  منا�سبات 
الإماراتية وللجهود املخل�سة التي يبذلها اأبناء زايد، 
هذه  ظ��ل  يف  وم�ساعدتهم  معاناتهم  م��ن  للتخفيف 

الظروف ال�سعبة التي فر�ست عليهم.
وقالت : “ �ستظل اأ�سماء ال�سهداء، النقيب �سعيد اأحمد 
اأحمد  ع��ب��داهلل  علي  اأول  وال��وك��ي��ل  املن�سوري،  را���س��د 
الظنحاين، والوكيل اأول زايد م�سلم �سهيل العامري، 
اأول �سالح ح�سن �سالح بن عمرو، والوكيل  والوكيل 
ال��ك��ع��ب��ي، وال��رق��ي��ب �سيف  ن��ا���س��ر حم��م��د ح��م��د  اأول 
على  �سبقوا  ممن  وغريهم  الطنيجي،  را�سد  �ساوي 
هذا الطريق امل�سرف، حمفورة يف قلب كل اإماراتي، ملا 
قدموه من بذل وت�سحية وتفان واإخال�ص، يف �سبيل 
القيام بالواجب وم�ساندة احلق، والدفاع عن الأ�سقاء 
اإن دم���اء هوؤلء  ال��ت��ح��دي��ات والأخ���ط���ار،  يف م��واج��ه��ة 
يج�سدون  كانوا  لأنهم  هباء،  تذهب  ولن  مل  الزكية، 
مبادئ الإمارات الثابتة، التي اأر�ساها ور�سخها املغفور 
له، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه 

. «
و�سددت على اأن ا�ست�سهاد اأبناء الوطن يف �ساحات احلق 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يثني  ل��ن  وال��واج��ب 
اأبدا عن ال�ستمرار يف الدفاع عن الأ�سقاء، والوقوف 
التي  وامل��خ��اط��ر  التحديات  مواجهة  يف  جانبهم  اإىل 
تواجههم، واحلفاظ على اأمنهم وا�ستقرارهم، ولهذا 
ت��ر���ص الإم�����ارات دوم���ا ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف اأي جهد 
القومي  الأم���ن  مقت�سيات  على  احل��ف��اظ  ي�ستهدف 

اخلليجي والعربي بوجه عام.
 “ بالقول  افتتاحيتها  ال�ساعة”  اأخ��ب��ار   “ واختتمت 
اأبناء  ت�سحيات  ن���ور،  م��ن  ب��اأح��رف  ال��ت��اري��خ  �سيخلد 
�سهدائنا  اأ�سماء  و�ستظل  البوا�سل،  امل�سلحة  ال��ق��وات 
ك��ن��م��اذج للت�سحية  اإم���ارات���ي،  الأب�����رار يف ذاك����رة ك��ل 
احل�سينة  ال��درع  امل�سلحة  القوات  و�ستبقى  وال��ف��داء، 
الإمارات  دول��ة  ب��اأم��ن  امل�سا�ص  اأي جهة ت�����اول  ل��ردع 
الأ�سقاء  دع��م  يف  دوره��ا  و�ستوا�سل  املتحدة،  العربية 
املحدقة  التحديات  ملواجهة  ج��واره��م  اإىل  وال��وق��وف 
بهم، وحماية املنطقة العربية وت�سينها من الأطماع 
واملخاطر التي تلم بها، والت�سدي بكل قوة لكل ما من 

�ساأنه اأن يقو�ص من ا�ستقرارها اأو يهدد اأمنها«.

اأخبار ال�ضاعة :
كوكبة اأخرى من ال�سهداء يف �سبيل احلق والواجب

بدعم اإماراتي .. الهالل يزود م�ست�سفى املخا يف تعز ب�سيارتي اإ�سعاف وكميات من الأدوية
•• املخا-وام: 

بدعم من دولة الإمارات .. �سلمت “ هيئة الهالل 
مبديرية  املحلية  “ ال�سلطة  الإم��ارات��ي  الأحمر 
املخا يف حمافظة تعز اليمنية .. �سيارتي اإ�سعاف 
ل�سالح م�ست�سفى  الأدوي��ة  و كميات جديدة من 
املخا العام وذلك يف اإطار الإ�ستجابة الطارئة من 
قبلها دعما للقطاع ال�سحي يف ال�ساحل الغربي و 

جميع املديريات واملحافظات اليمنية املحررة .
الأ�سابيع  الإم���ارات قد رفعت خ��الل  كانت دول��ة 
يف  ال�سحي  للقطاع  دعمها  وت���رية  م��ن  املا�سية 
بال�ساحل  ك��اف��ة  امل���ح���ررة  وامل���دي���ري���ات  ال��ب��ل��دات 
ال�سوؤون  مدير  اجلنيبي  حممد  اأك��د  .و  الغربي 
يف  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  لهيئة  الإن�سانية 
مدير  بح�سور  الت�سليم  عملية  خ��الل   - اليمن 
عام املديرية و قيادة ال�سلطة املحلية - اأن القطاع 
حياة  مت�ص  التي  القطاعات  وخمتلف  ال�سحي 

املواطنني يف ال�ساحل الغربي واملحافظات املحررة 
تت�سدر قائمة اهتمامات دولة الإم��ارات . و قال 
اجلنيبي اإنه �سمن حملة دولة الإمارات ال�سحية 
تويل  الغربي  ال�ساحل  م��دي��ري��ات  يف  املتوا�سلة 
اأهمية  ال�سحي  اجل��ان��ب  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
الأهايل  لنداء  ا�ستجابة عاجلة  خا�سة وذلك يف 
و  اليمنيني.  للمواطنني  العامة  لل�سحة  �سيانة 
نوه اإىل اإعادة تاأهيل م�ست�سفى املخا العام يف وقت 
�سابق ليكون م�ست�سفى حموريا ورفده ب�سيارتي 
اإ�سعاف لتتمكن اأطقمه من الو�سول اإىل خمتلف 
املناطق النائية و نقل املر�سى اإىل جانب تزويده 
الأدوي��ة واملحاليل املخربية  ب�سحنة جديدة من 

املتكاملة لتعزيز خدماته املجانية للمواطنني.
املخا  و عرب �سلطان حممود مدير عام مديرية 
ع��ن ���س��ك��ره ل��ل��دور ال���ري���ادي ال���ذي ت��ب��ذل��ه دولة 
الإم��ارات عرب ذراعها الإن�سانية - هيئة الهالل 
اإن��ع��ا���ص ال��ق��ط��اع ال�سحي يف  الأح���م���ر- ل��دع��م و 

املواطنني  كاهل  ع��ن  املعاناة  لتخفيف  املديرية 
ال����ذي تقدمه  ال�����س��خ��ي  ال��دع��م  اأن ه���ذا  م���وؤك���دا 

يف  حم��ف��ورا  �سيظل  ال��ي��م��ن��ي  لل�سعب  الإم������ارات 
الذاكرة. من ناحيته اأكد الدكتور اأمني ال�ساذيل 

دولة  دع��م  اأن  املديرية  يف  ال�سحة  مكتب  مدير 
اأ���س��ه��م يف ان��ع��ا���ص ال��ق��ط��اع ال�سحي و  الإم�����ارات 

من  والتخفيف  اليمنيني  املواطنني  حياة  اإنقاذ 
معاناتهم.

يف حلقة ح�ارية ركزت على انعكا�ضات �ض�رة اجل�ضد على حياة ال�ضباب

»الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة احلياة«  و»املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب« يختتمان �سل�سلة حلقات �سبابية حول جودة احلياة وال�سحة النف�سية
•• دبي-وام:

املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  احلياة  وج��ودة  لل�سعادة  الوطني  الربنامج  اختتم 
التادية لل�سباب �سل�سلة حلقات �سبابية ركزت على اأهمية ال�سحة النف�سية 
يف تعزيز جودة احلياة �سمن برامج ال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة 
2031 التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” وتركز يف اأحد 

اأهدافها الرئي�سية على تعزيز ال�سحة النف�سية اجليدة لالأفراد.
اجل�سد  “ �سورة  بعنوان  بدبي،  ال�سباب  مركز  يف  الثالثة  احللقة  وعقدت 
ق�سم  رئي�ص  واأداره����ا  النف�سية”،  بال�سحة  وعالقتها  احل���ايل  الع�سر  يف 
ا�ست�سراف امل�ستقبل يف هيئة الأوراق املالية وال�سلع رئي�ص جمل�ص ال�سباب 
لقت�ساد امل�ستقبل عمار املعيني، وا�ست�سافت الدكتور عادل الكراين مدير 
م�ست�سفى الأمل، وهال اأبو طه اأخ�سائية التغذية يف املركز الأمريكي النف�سي 
والع�سبي، وعمر العوي�ص طالب العالقات الدولية يف اجلامعة الأمريكية 
يف  للج�سد  اإيجابية  ���س��ورة  تكوين  ت��دي��ات  احللقة  وناق�ست  بال�سارقة. 

مراحل حياته املختلفة وبالتايل على م�ستوى جودة حياته.
علمية  لدرا�سات  اأك��د احلاجة  ال�سباب  احل��وار مع  اأن  اإىل  ال��ك��راين  واأ���س��ار 
معمقة حول املو�سوع، مبا اأن الكثري من املعلومات ال�سائعة غري دقيقة، ول 
تنطبق على جمتمعنا يف دولة الإمارات، لفتا اإىل اأهمية اإجراء درا�سة على 

فئة ال�سباب، حول نظرتهم لأج�سادهم، ومدى ر�ساهم عن هذه ال�سورة.
هذه  مثل  تنظيم  اأن  التغذية  اأخ�سائية  ط��ه  اأب���و  ه��ال  اأك���دت  جهتها،  م��ن 
اآرائ��ه��م ح��ول خمتلف  اإب��داء  ال�سباب من  احللقات احل��واري��ة مهم لتمكني 
اأ�سحاب  من  ال�سلمية  العلمية  املعلومات  ولتلقي  تهمهم،  التي  املوا�سيع 

اخلربة والخت�سا�ص.
مثل  فائدة  يلم�سون  واملخت�سني  اخل��رباء  من  املتحدثني  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
هذه احللقات يف التعرف اإىل توجهات ال�سباب واآرائهم يف خمتلف املجالت، 
مبا ي�سهم يف بناء ت�سور �سليم ملو�سوع النقا�ص، وتوجيه ال�سباب بطريقة 

علمية، والإجابة على ا�ستف�ساراتهم.
اأكرب من الغذاء  اأن تكلفة الغذاء ال�سحي  اإىل  ولفت امل�ساركون يف احللقة 
لل�سباب،  الغذائية  ال��ع��ادات  على  ينعك�ص  ذل��ك  اأن  موؤكدين  ال�سحي،  غري 

التي  الأدوار  اإىل  وتطرقت  ال�����س��ورة،  ه��ذه  تعزيز  و�سبل  ال��راه��ن،  الع�سر 
ميكن اأن توؤديها التكنولوجيا وو�سائل التوا�سل الجتماعي يف هذا املجال، 
و�سلطت ال�سوء على �سبب انت�سار اأعرا�ص ا�سطرابات الطعام، وا�ستعر�ست 

عددا من الأدوات والآليات الداعمة للو�سول اإىل ج�سد مثايل.
واملخت�سني حول  الآراء مع اخلرباء  امل�ساركون يف احللقة  ال�سباب  وتبادل 
مدى تاأثري �سورة و�سكل اجل�سد على ال�سحة النف�سية، وتاأثري ا�سطراب 
الطعام على �سلوك الأفراد، اإ�سافة اإىل النتائج التي قد تولدها حالة عدم 
الر�سا عن اجل�سد من قلق واكتئاب وتوتر، واحللول التي توفرها اأمناط 
احلياة ال�سحية املختلفة ويف مقدمتها الريا�سة، وا�ستعر�سوا �سبل تعزيز 
حياة  وج��ودة  النف�سية  ال�سحة  على  وانعكا�ساتها  الإيجابية  اجل�سد  �سورة 

الأفراد.
الأم��ل على جهود منظمي  الكراين مدير م�ست�سفى  عادل  الدكتور  واأثنى 
احللقة ال�سبابية، واختيارهم الرتكيز على مو�سوع �سورة اجل�سد، والذي 
اأهمية تقبل �سورة اجل�سد  ال�سباب، موؤكدا  يعد مهما جدا بالأخ�ص لفئة 
يف  للفرد  النف�سية  ال�سحة  على  ينعك�ص  ما  الطفولة،  منذ  الإن�سان  عند 

جودة  على  يوؤثر  ما  النف�سية،  و�سحتهم  اأج�سادهم  �سورة  على  وبالتايل 
حياتهم ب�سكل عام.

التوا�سل  ي��واج��ه��ون يف ع�سر  ال�����س��ب��اب  اإن  ال��ع��وي�����ص  ع��م��ر  ال��ط��ال��ب  وق���ال 
الجتماعي �سغوطات كبرية لكت�ساب �سورة ج�سد مثالية، موؤكدا اأهمية اأن 
يتفهم ال�سباب م�سوؤوليتهم جتاه ذاتهم وج�سدهم، واأهمية توحيد اجلهود 
العادات الغذائية واأمناط  النف�سية التي تفرزها  ملواجهة تديات ال�سحة 
احلياة غري ال�سحية مبا ي�سهم يف تعزيز جودة حياة فئة ال�سباب خ�سو�سا 

واملجتمع عموما.
احلياة  وج��ودة  النف�سية  ال�سحة  ال�سبابية حول  احللقات  �سل�سلة  اأن  يذكر 
النف�سية  ال�سحة  وخ��رباء  ال�سباب  جتمع  تفاعلية  من�سة  بناء  على  عملت 
واملخت�سني للعمل معا على ن�سر وتبني اأف�سل التجارب واملمار�سات الكفيلة 

بتعزيز ال�سحة النف�سية اجليدة لل�سباب.
وجاء تركيز املبادرة على فئة ال�سباب ملا تمله هذه املرحلة العمرية املهمة 
من عوامل موؤثرة يف بناء ال�سخ�سية، ولرتباطها بجوانب مهمة يف رحلة 

احلياة ت�سمل التح�سيل الدرا�سي، وبدء امل�سار الوظيفي، وتكوين الأ�سرة.
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات توؤكد ت�سامنها مع �سعوب الدول النامية �سد التدابري الق�سرية النفرادية
•• جنيف-وام:

الإم���ارات لدى  لدولة  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  الزعابي  �سامل  �سعادة عبيد  ق��ال 
لالأمم املتحدة يف جنيف اإن دولة الإم��ارات توؤكد تاأييدها مل�سروع اإعالن 
الأمم املتحدة ب�ساأن الأثر ال�سلبي للتدابري الق�سرية النفرادية يف التمتع 
بحقوق الإن�سان باعتباره يعك�ص �سيا�سة الدولة يف ت�سامنها مع ال�سعوب 
املحاولت  دثه  تحُ ما  �سد  الالتينية  واأمريكا  واآ�سيا  اإفريقيا  يف  النامية 
ال��ف��ق��راء وال��ف��ئ��ات ال�سعيفة يف  اآث���ار بالغة على  الأح��ادي��ة اجل��ان��ب م��ن 
املجتمع، اإل اأنه �سدد على اأن ذلك ل يجب اأن مينع الإم��ارات من اتخاذ 

اأية تدابري تراها مالئمة للحفاظ على �سيادتها الوطنية و�سمان اأمنها 
القومي وذلك وفقا ملبادئ القانون الدويل، والقانون الدويل الإن�ساين، 
ال�سلمية  للعالقات  مة  املنظِّ وامل��ب��ادئ  والقواعد  املتحدة،  الأمم  وميثاق 
بني ال��دول. وعرب الزعابي يف كلمة الإم��ارات التي األقاها يف اإطار حلقة 
النقا�ص حول م�سروع اإعالن الأمم املتحدة ب�ساأن الأثر ال�سلبي للتدابري 
مل�سروع  ت��اأي��ي��ده  ع��ن  الإن�����س��ان  بحقوق  التمتع  يف  الن��ف��رادي��ة  الق�سرية 
اجلمعية العامة ب�ساأن اإعداد اإعالن حول الإج��راءات الق�سرية الأحادية 
الذي  للن�سال  تتويجا  الإم����ارات  دول���ة  تعتربه  وال���ذي  ال��ق��ان��ون  ودول���ة 
تخو�سه دول اجلنوب التي تعاين �سعوبها من عقوبات اقت�سادية �ساملة 

وقا�سية، م�سريا اإىل اأن هذه العقوبات تت�سبب يف حرمان الفئات ال�سعيفة 
من الو�سول اإىل املنتجات الغذائية والأدوية واملعدات التعليمية وغريها 
اإىل  الن�سانية  امل�ساعدات  و�سول  دون  تول  كما  الأ�سا�سية  املعدات  من 
�سعوب دول اجلنوب، نتيجة لل�سغوطات التي تفر�سها بع�ص دول ال�سمال 
من  املمار�سة  بهذه  الإم���ارات  دول��ة  ن��ددت  حيث  �سيا�سية،  لأ�سباب  عليها 
الإن�سان ذات ال�سلة خالل  ق��رارات جمل�ص حقوق  تاأييدها لكافة  خالل 
فرتة ع�سويتها يف املجل�ص وكذلك ب�سفتها دولة مراقبة. ونّوه �سعادته 
اإىل اأن القانون الدويل و�سكوك الأمم املتحدة تحُف�ّسر الجراءات الق�سرية 
الأحادية على اأنها قيود تفر�سها عدد من الدول بهدف “عرقلة تقيق 

التنمية القت�سادية والجتماعية الكاملة، ل �سيما يف اأقل البلدان منواً 
الإن�سان  ح��ق��وق  ق���رار جمل�ص  ذل��ك يف  ج��اء  النامية” كما  ال��ب��ل��دان  ويف 
من �سوء ا�ستخدام  الدول  ملنع  ياأتي  التف�سري  هذا  اأن  واأو�سح   .  3-40
لالإفالت من  اأو  داخلية  �سيا�سية  لأغرا�ص  الأحادية  الإج��راءات  مفهوم 
بع�ص الت�سرفات امل�ستبه فيها والتي مينعها القانون الدويل مثل متويل 
الرهاب واإيواء املنظمات املتطرفة ون�سر خطاب الكراهية .. وقال “ لقد 
ادع��اءات قطر  املا�سية يف منطقتنا، بعد  القليلة  �سهدنا ذلك يف الأ�سهر 
التي تتذرع باأنها �سحية اإجراءات ق�سرية اأحادية وهمية ملغالطة املجتمع 

الدويل وت�سليله«.

الإمارات تقدم 80 طنا من امل�ساعدات الغذائية ل�سكان لبنة واحل�سري و�سواحيهما يف ح�سرموت

بدعم من الإمارات .. حملة النظافة مبديرية احلوطة يف حلج تختتم اأعمالها

•• ح�رضموت-وام:

الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  ف��رق  ع��رب  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  قدمت 
الإماراتي األف �سلة غذائية تزن حوايل 80 طنا و800 كيلو جرام ا�ستفاد 
منها خم�سة اآلف �سخ�ص من الأ�سر غري القادرة مبنطقتي لبنة واحل�سري 

و�سواحيهما مبديرية دوعن يف حمافظة ح�سرموت اليمنية.
ذراعها  و  الإم���ارات  لدولة  �سكرهم  عن  امل�ساعدات  من  امل�ستفيدون  عرب  و 
م�ساعدات  تقدمه من  ما  على  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  الإن�سانية 
التغلب على  التي جنحت يف  اإغاثية لتخفيف معاناتهم من خالل فرقها 
وعورة الطرق يف منطقتي لبنة واحل�سري ملد يد العون لأهايل املنطقتني. 
جدير بالذكر اأن عدد ال�سالل الغذائية التي مت توزيعها منذ بداية “عام 
و  ط��ن��ا   2160  / مب��ع��دل  غ��ذائ��ي��ة  �سلة   /  26744/ بلغت  الت�سامح” 
القادرة يف  الأ�سر غري  ا�ستهدفت /133720/ فردا من  915.2 كيلو/ 

حمافظة ح�سرموت.

•• حلج-وام:

بدعم من دولة الإمارات ممثلة يف ذراعها الإن�سانية هيئة الهالل الأحمر 
الإم�����اراتي اختتم “ �سندوق النظافة و ت�سني املدينة “ مبحافظة حلج 
ا�ستمرت  التي  احلوطة  ب���مديرية  النظ�����افة  ح�����ملة  اأع�����مال  اليمني����ة 
املاأهولة  املناطق  و�سط  املكد�سة  القمامة  اأك��وام  اإزال��ة  �سملت  و  اأي��ام   5

بال�سكان.
و اأ�ساد “ حممد الرجاعي” مدير عام ال�سندوق مبحافظة حلج بجهود 
الهالل الأحمر الإماراتي عرب متويله و اإ�سرافه على احلملة حفاظا على 

ال�سحة العامة ومنعا لنت�سار الأمرا�ص .
لدولة  امتنانهم  و  �سكرهم  ع��ن  احل��وط��ة  اأب��ن��اء  م��ن  م��واط��ن��ون  ع��رب  و 
الإمارات العربية املتحدة و ذراعها الإن�سانية “ الهالل الأحمر “ و التي 
ل تاألو جهدا يف �سبيل تقدمي كل اأوجه الدعم لتطبيع حياة ال�سكان يف 

املديرية بوجه خا�ص واليمن بوجه عام.

ال�سحة تنظم حملة توعوية مبنا�سبة يوم القلب العاملي
•• دبي-وام:

ووق���اي���ة  ال�������س���ح���ة  وزارة  ت��ن��ظ��م 
اجلاري  �سبتمرب  خ��الل  املجتمع 
احلملة التوعوية اخلا�سة ب�سحة 
الن�ساء  ت�����س��ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال��ق��ل��ب 
عام  ب�سكل  واملجتمع  خا�ص  ب�سكل 
وت��اأت��ي ب��ال��ت��زام��ن م��ع ي���وم القلب 
العاملي الذي ي�سادف يوم 29 من 

�سبتمرب من كل عام.
تقام  – ال���ت���ي  احل���م���ل���ة  وت����ه����دف 
القلب  ج��م��ع��ي��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
القلب  وج���م���ع���ي���ة  الأم����ري����ك����ي����ة 
الفطيم”  و”ماجد  الإم���ارات���ي���ة 
رفع  اإىل   - “برجيل”  م�ست�سفى 

القلبية  الأم����را�����ص  ك����ون  وذل�����ك 
ما  ع��ن  امل�سوؤولة  تعترب  الوعائية 
بالأمرا�ص  ال��وف��ي��ات  ثلث  ي��ق��ارب 
الدول  خمتلف  يف  ال�����س��اري��ة  غ��ري 
ما يجعلها القاتل الأول يف العامل 
وبن�سبة بلغت 31 باملائة من عدد 
رفع  اأن  م���وؤك���دا  ع��امل��ي��ا  ال���وف���ي���ات 
ال��وع��ي وت��ع��زي��زه وال��رتك��ي��ز على 
اأهمية الوقاية ي�سهم يف ال�سيطرة 
القلب وعلى عوامل  اأمرا�ص  على 

اخلطر امل�سببة لها.
ف�سيلة  الدكتورة  اأ���س��ارت  ب��دوره��ا 
اإدارة  م�����دي�����رة  ����س���ري���ف  حم���م���د 
ال�سحي  وال���ت���ع���زي���ز  ال���ت���ث���ق���ي���ف 
ت�سعى  احل��م��ل��ة  اأن  اإىل  ب���ال���وزارة 

الدم وفح�ص كتلة اجل�سم وتقدمي 
اأخ�سائية  من  تغذوية  ا�ست�سارات 
ال��ت��غ��ذي��ة وا���س��ت�����س��ارات ط��ب��ي��ة من 
توعوية  م��واد  وتوزيع  قبل طبيب 
فيما نظمت الوزارة بهذه النا�سبة 
ل��ل��ك��وادر الطبية  ت��دري��ب��ي��ة  ور���س��ة 
التغذية  واأخ�سائي  والتمري�سية 
الطبية  ال����ف����ح����و�����س����ات  ح��������ول 
وال�ست�سارات وفق اأحدث التقنيات 

اللكرتونية والذكية .
عبد  ح�سني  الدكتور  �سعادة  واأك��د 
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال��رن��د  ال��رح��م��ن 
لقطاع املراكز والعيادات ال�سحية 
بوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع اأن 
بالتزامن  الفعاليات  ه��ذه  تنظيم 

�سرائح  ع���ن���د  ال����وع����ي  م�������س���ت���وى 
ع��ل��ى عوامل  وال��ت��ع��رف  امل��ج��ت��م��ع 
الخ����ت����ط����ار امل������وؤدي������ة لأم�����را������ص 
اإجراء  واأهمية  وال�سرايني  القلب 
ال��ف��ح��و���س��ات ال��ط��ب��ي��ة ال���دوري���ة 
بتنفيذ  ال���������وزارة  ���س��ت��ق��وم  ح���ي���ث 
مراكز  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ع����دد 
الفطيم  مل��اج��د  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت�����س��وق 
وراأ�ص  عجمان  وال�سارقة  دب��ي  يف 
اخل��ي��م��ة وال��ف��ج��رية خ���الل �سهر 
اأيام  ال�سهر اجلاري مبعدل ثالث 
وت��ق��دم فيها  اأ���س��ب��وع  ك��ل  يف نهاية 
فحو�سات طبية جمانية للجمهور 
مثل فح�ص ال�سكر العادي وال�سكر 
الرتاكمي والكولي�سرتول و�سغط 

م���ع ي���وم ال��ق��ل��ب ال��ع��امل��ي ي���اأت���ي يف 
ال����������وزارة خلف�ص  ج����ه����ود  اإط��������ار 
القلب  اأم����را�����ص  ان��ت�����س��ار  ن�����س��ب��ة 
لتح�سني  ال���دول���ة  يف  وال�����س��راي��ني 
نتائج املوؤ�سرات الوطنية ال�سحية 
اأمرا�ص  وف���ي���ات  ب��ع��دد  امل��رت��ب��ط��ة 
القلب وال�سرايني لكل 100 األف 
من ال�سكان �سمن اأهداف الأجندة 
الدكتور  ون��وه   .  2021 الوطنية 
ال��رن��د اإىل وف����اء دول����ة الإم�����ارات 
بتعهداتها بخ�سو�ص بذل اجلهود 
ال�����الزم�����ة ل���ل���ح���د م����ن ال���وف���ي���ات 
الأمرا�ص  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
حتى  ت�����س��ل  بن�سبة  امل��ع��دي��ة  غ���ري 
 2025 ب��امل��ائ��ة ب��ح��ل��ول ع���ام   25

القلب  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف 
الإ�سابة  خم��اط��ر  م��ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل 

ل���ت���م���ك���ني اأف�����������راد امل���ج���ت���م���ع من 
ت�ساهم  اإيجابية  تغيريات  اإج���راء 

باأمرا�ص القلب وال�سكتة الدماغية 
وعوامل اخلطر امل�ساحبة لها.
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اأخبـار الإمـارات

جناح الإمارات يختتم م�ساركته يف معر�ض الدفاع ومعدات الأمن الدويل 2019 بلندن

ملوؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ�����س��ي�����ص 
موؤ�س�سة  ب���ان  ال��ت��ج��اري��ة  احل���م���راء 
تاأ�س�ست  ال��ت��ي  احل��م��راءال��ت��ج��اري��ة، 
لديها  اأب���وظ���ب���ي  يف   1982 ع����ام 
املنطقة،  يف  م��ن��ت�����س��رة  ل��ف��روع  ع���دة 
على  اأ�سا�سي  ب�سكل  ال�سركة  وتركز 
والأمنية  الع�سكرية  املعدات  توفري 
للقوات  واخل����دم����ات  والت�������س���الت 
القانون  ت��ط��ب��ي��ق  وق�����وات  امل�����س��ل��ح��ة 
وال��دف��اع امل��دين واجل��م��ارك ووزارة 

الداخلية.
خالل  عر�ست  املجموعة  ان  وذك���ر 
الع�سكرية  اأن��ظ��م��ةال��دف��اع  معر�ص 
يف  وخ��دم��ات��ه��ا  اأن��ظ��م��ت��ه��ا   2019
وحماية  اجل�������وي  الأم��������ن  جم������ال 
املوانئ  ومراقبة  احل�سا�سة  املن�ساآت 
توازن  وامل��راف��ئ.،وال��ت��دري��ب جممع 

الربازيل، اململكة العربية ال�سعودية، 
ال�سويد واجلناح الكندي.

واأك������د اأه���م���ي���ة ه����ذا امل���ع���ر����ص على 
املجال  يف  العاملية  املعار�ص  خريطة 
الدفاعي والأمني، م�سيداً بامل�ساركة 
ال��دول��ي��ة ال��وا���س��ع��ة ال��ت��ي مت��ي��ز بها 
م��ع��ر���ص م���ع���دات ال���دف���اع والأم�����ن 
ن�سخته  يف  ال���ع���ام  ه����ذا  يف  ال�����دويل 
اأكر  م�����س��ارك��ة  يف  م��ت��م��ث��ل��ة  ال�20 
 300 ون��ح��و  1600 ع��ار���س��اً  م��ن 
مثمناً  دول���ة،   84 م��ن  وف��د ر�سمي 
املعر�ص،  فعاليات  حل�سور  الدعوة 

وم�سيداً مب�ستوى التنظيم.
و�سهد جناح الإمارات تكرمي �سعادة 
بالهول  خ��ل��ف��ان  ع���ب���داهلل  م��ن�����س��ور 
املتحدة  اململكة  لدى  الدولة  �سفري 
ك��م��ا ���س��ه��د ج��ن��اح الإم������ارات توقيع 

ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ن��ف�����س��ه��ا م���ن جمرد 
ال�سركات  م��ن  اإق��ل��ي��م��ي��ة  جم��م��وع��ة 
اخلدمات  م��ن  ع��امل��ي��ة  �سل�سلة  اإىل 
امل��ح��دودة. واك��د املقدم يو�سف  غري 
جمعة احل��داد رئي�ص ترير جملة 
الر�سمية  امل��ج��ل��ة  الوطن”  “درع 
ال����دول����ة ان  امل�����س��ل��ح��ة يف  ل���ل���ق���وات 
�سهرية  ب�سورة  ت�سدر  التي  املجلة 
املو�سوعات  اأح����دث  ن�سر  ع��ل��ى  ت��ك��ز 
باللغتني  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
العربية والإجنليزية وتوزيعها عن 
بالإ�سافة  معتمدين،  وكالء  طريق 
القنوات  ط��ري��ق  ع��ن  ت��وزي��ع��ه��ا  اإىل 

الع�سكرية وال�سرتاكات.
الكعبي  ف��ا���س��ل  ق����ال  وم����ن ج��ان��ب��ه 
ل�سركة  ال����ت����ن����ف����ي����ذي  ال����رئ����ي���������ص 
ان���رتن���ا����س���ي���ون���ال ج����ول����دن ج����روب 

والأمنية  ال��دف��اع��ي��ة  ل��ل�����س��ن��اع��ات 
ال��وط��ن��ي��ة ي��ت��م ف��ي��ه ع��ر���ص اأح���دث 
الدفاعية  وال���ت���ق���ن���ي���ات  امل���ن���ت���ج���ات 
امل�ستقلة  والأن����ظ����م����ة  والأم����ن����ي����ة 
باجلودة  ت��ت��م��ي��ز  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي���ة 
والكفاءة العالية واملناف�سة العاملية.

وقام اللواء النيادي والوفد املرافق 
بجولة يف املعر�ص �سملت عدداً من 
ال�����دول وم��ن�����س��ات عر�ص  اأج��ن��ح��ة 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�������س���رك���ات 
ال�سناعات  جم���ال  يف  املتخ�س�سة 
اأحدث  على  اطلع  حيث  الدفاعية، 
الدفاعية  ال�������س���رك���ات  ت��ن��ت��ج��ه  م����ا 
العاملية  وال�����س��رك��ات  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
والقدرات  وامل���ع���دات  الأ���س��ل��ح��ة  م��ن 
الدفاعية والأمنية، و�سملت الزيارة 
اليابان،  اأ�سرتاليا،  من  كل  اأجنحة 

ال�سناعي.
توازن  “جممع  اجلناح  يف  وي�سارك 
توازن  ل�سركة  التابع  ال�سناعي”، 
رئي�سياً  وباعتباره ع�سواً  القاب�سة. 
لل�سركات  الإم����������ارات  جم��ل�����ص  يف 
من  ع����دداً  وي�ست�سيف  ال��دف��اع��ي��ة، 
الأع�ساء الآخرين حيث يعد جممع 
منطقةمتكاملة  ال�سناعي  ت���وازن 
ل��ل��ت�����س��ن��ي��ع وت�����ق�����دمي اخل����دم����ات 
والبنية  ب�����اإدارةامل�����راف�����ق  اخل���ا����س���ة 
والعاملية  املحلية  لل�سركات  التحتية 
الدفاع والت�سنيع  العاملة يف قطاع 
ال�سرتاتيجي. وقال من�سور احمد 
التنفيذية  الإدارة  ع�سو  الرميثي 
ملجموعة  التابعة  الرميثي  موؤ�س�سة 
ال��رم��ي��ث��ي ان���ه وع��ل��ى م���دار العقود 
املجموعة  عملت  املا�سية  ال��ث��الث��ة 

املعروفة  الأم��ن��ه  املدينة  جمموعة 
با�سم �سيف �سيتي يف جناح الإمارات 
معر�ص  يف  م�ساركتها  هام�ص  على 
الدفاع والأمن والذي اأقيم يف باك�سل 
بن�سبة  ا���س��ت��ح��واذ  ات��ف��اق��ي��ة  ل���ن���دن 
افيت  �سركة  ا�سهم  من  باملئة   20
الربيطانية واملتخ�س�سة يف �سناعة 
وت�سجيل  توثيق  واجهزة  منظومة 
التحقيقات  ع��ن  الناجته  الإف����ادات 
ال�سركات  والأمنية. وعربت  املدنية 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
امل��ع��ر���ص ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
و  املتخ�س�سه  امل��ع��ار���ص  ه���ذه  م��ث��ل 
اللتقاء مع اأبرز القادة وامل�سوؤولني 
واخلرباء و�سناع القرار يف معر�ص 

الدفاع والأمن الدويل.
ق���ال ع��ل��ي حم��م��د اب��راه��ي��م املناعي 

•• لندن-وام:

امل�سارك  الإم���ارات  �سهد جناح دول��ة 
الأمن  ال��دف��اع وم��ع��دات  يف معر�ص 
ت���ق���ام  ال����������ذي   2019 ال�����������دويل 
الربيطانية  العا�سمة  يف  فعالياته 
اإقباًل  اأم�����ص  اأخ��ت��ت��م  ل��ن��دن وال����ذي 
كبار  م��ن  لف��ت��اً  اإع��الم��ي��اً  واهتماماً 
الع�سكرية  وال�سركات  ال�سخ�سيات 
ال�سخ�سيات  م��ن  ع��دد  اط��ل��ع  حيث 
زيارتهم اجلناح على  البارزة خالل 
الع�سكرية  ال�سناعة  ت��ط��ورات  اآخ��ر 
ال��وط��ن��ي��ة وامل��ك��ان��ة امل��رم��وق��ة التي 

حققتها يف الأ�سواق العاملية.
���س��ارك وف��د م��ن وزارة الدفاع  وق��د 
امل�سلحة،  للقوات  العامة  وال��ق��ي��ادة 
ب���رئ���ا����س���ة ال�����ل�����واء ال����رك����ن ط���ي���ار، 
النيادي، رئي�ص الإدارة  مبارك علي 
والتعاون  ل��ل�����س��ي��ا���س��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�سعادة  وبح�سور  ال��دف��اع،  وزارة  يف 
بالهول  خ��ل��ف��ان  ع���ب���داهلل  م��ن�����س��ور 
املتحدة  اململكة  لدى  الدولة  �سفري 
من  الع�سرين  ال����دورة  فعاليات  يف 
م��ع��ر���ص امل���ع���دات والأم�����ن ال���دويل 
املعار�ص  م���رك���ز  يف  اأق���ي���م  وال������ذي 
لندن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 
ال���ذي  ال���دول���ة  ال���وف���د ج���ن���اح  وزار 
لل�سركات  الإم��ارات  جمل�ص  ينظمه 
م���ع وزارة  وب��ال��ت��ع��اون  ال��دف��اع��ي��ة، 
الدفاع وجمل�ص التوازن والقت�ساد 
ال�سركات  م�����ن   17 مب�������س���ارك���ة 
الوطنية  ال���دف���اع���ي���ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

الإماراتية.
مهمة  من�سة  الدولة  جناح  ويعترب 

IGG تخطط  �سركة  بان   IGG
الرائدة  الت�سنيع  بان ت�سبح �سركة 
التكنولوجيا  اأ����س���ال���ي���ب  لأح�������دث 

والأنظمة الع�سكرية.
“اأكيال  �����س����رك����ة  ت�����������س�����ارك  ك����م����ا 
»اإك�ست�سون  �سركة  و  اأيرو�سبي�ص” 
األأل�����س��ي« �سمن جناح  اإن��رتب��راي��زز 
تقنياتها  وح��دث  خدماتها  ال��دول��ة 
وقد لفت ال��زي الإم��ارات��ي الوطني 
ال�������ذي ت����رت����دي����ة اب����ن����ة الإم����������ارات 
امل�������س���ارك���ات ب���ج���ن���اح الإم�����������ارات يف 
م��ع��ر���ص م���ع���دات ال���دف���اع والأم�����ن 
امل��ع��ر���ص ونال  اأن��ظ��ار زوار  ال���دويل 
من  عك�سه  ملا  وتقديرهم  اإعجابهم 
لدولة  والرتاثي  احل�ساري  الوجه 
الوطنية  الهوية  واإب���رازه  الإم���ارات 
ل��ل��دول��ة ومل ي��ك��ن ه����ذا وح�����ده بل 
تعرفوا  عندما  لهم  امل��ف��اج��اأه  كانت 
جناح  يف  امل�ساركات  اعمال  اه��م  عن 
املهند�سة وخبرية  الإم��ارات فمنهن 
ال�سيانه  يف  واملتخ�س�سة  الت�سويق 
الإم���ارات يف  دول��ة  بنجاح  م�سيدين 
الكفاءات  وت��ن��م��ي��ة  ت��ط��وي��ر  عملية 
ال�سناعات  جم�����ال  يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
ال��ع�����س��ك��ري��ة، وال��ع��م��ل يف ب��ن��اء جيل 
درجة  اأعلى  على  متخ�س�ص  مهني 
واحلرفية«  ال���ك���ف���اءة  درج�����ات  م���ن 
امل�ساركات يف جناح  املواطنات  وعرب 
ع���ن فخرهم  ب��امل��ع��ر���ص  الإم�������ارات 
واعتزازهم بوجودهم يف هذا املحفل 
التقدير  ه��ذا  “اإن  وق��ال��وا  ال���دويل 
اجلهد  م���ن  امل���زي���د  اىل  ���س��ي��دف��ع��ن��ا 
كافة  يف  ت��خ�����س�����س��ات��ن��ا  جم�����ال  يف 

ال�سناعات الع�سكرية املختلفة.

بالتعاون مع الرتبية وندوة الثقافة والعل�م 

»اأمريكية دبي« تطرح م�سابقة الق�سة الق�سرية لطلبة الثانوية بعنوان الت�سامح 
د. ديفيد �ضميت:  تقدمي منحة درا�ضية كاملة للفائز الأول

•• دبي-الفجر:

ت��ن��ظ��م اجل���ام���ع���ة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
الرتبية  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  دب��ي 
والعلوم  الثقافة  ون��دوة  والتعليم، 
الق�سرية  الق�سة  م�سابقة  ب��دب��ي 
ال�سف  ال��ع��ام��ة،  ال��ث��ان��وي��ة  لطلبة 
الدولة  م���دار����ص  يف  ع�سر  ال��ث��اين 
وللطلبة  واخل���ا����س���ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
وميكن  وامل���ق���ي���م���ني.  امل����واط����ن����ني 

والعلوم  ال��ث��ق��اف��ة  ل��ن��دوة  بال�سكر 
وكذلك  ورعايتها،  امل�سابقة  لدعم 
الذي  الوطني  دب��ي  بنك الم���ارات 
عزز دوره املجتمعي يف رعايته هذه 

الفعالية. 
الدعوة  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص  ووج�����ه 
العامة  الثانوية  طلبة  جميع  اىل 
احلكومية  ال����دول����ة  م����دار�����ص  يف 
امل�سابقة  يف  للم�ساركة  واخل��ا���س��ة 
نفو�سهم  يف  يجول  عما  والتعبري 

ط��ي��ب اهلل  ث���راه -ك���ان ي��دع��و اىل 
لالإن�سانية  م��ن��ارة  وك��ان  الت�سامح 
معنى،  م��ن  الكلمة  تعنيه  م��ا  بكل 
�سكلت  زاي������د  ل��ن��ه��ج  وا����س���ت���م���رارا 
�ساحب  بقيادة  الم����ارات  حكومة 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
دب��ي- رعاه  ال���وزراء حاكم  جمل�ص 
اهلل- وزارة للت�سامح للم�سي قدما 
يف ن�سر املبادئ ال�سامية التي بنيت 

كما مت تديد اآخر موعد ل�ستالم 
امل�ساركات يوم  7 نوفمرب 2019 
، وتعلن النتائج يف حفل ر�سمي يف 
بدبي م�ساء  والعلوم  الثقافة  ندوة 

الأربعاء  20 نوفمرب2019  
منحة  على  الأول  الفائز  يح�سل 
والعلوم  ال��ف��ن��ون  كلية  يف  درا���س��ي��ة 
دبي،  الأم��ري��ك��ي��ة يف  اجل��ام��ع��ة  يف 
وال��ف��ائ��زون ال��ع�����س��رة الأوائ�����ل لهم 

جوائز قيمة.

اأو  ال���ع���رب���ي���ة  ب���ال���ل���غ���ة  ك���ت���اب���ت���ه���ا 
الإجنليزية.

�سرح بذلك الدكتور ديفيد �سميت 
رئي�ص اجلامعة، وا�ساف اأنه تزامنا 
التي  ال��دول��ة  الت�سامح يف  ع��ام  م��ع 
امل�سرتك  للعي�ص  واح���ة  اأ���س��ب��ح��ت 
والكراهية،  ال��ت��م��ي��ي��ز  وم��ك��اف��ح��ة 
منحة  لتقدم  امل�سابقة  هذه  ج��اءت 

درا�سية كاملة للفائز الأول. 
ال�سيخ -زايد  املغفور له  اإن  وق��ال: 

م���ن خ����الل ك��ت��اب��ة ق�����س��ة ق�سرية 
تعزز مفهوم الت�سامح يف الدولة.

تفا�سيل امل�سابقة :
� ال���ق�������س���ة ال���ق�������س���رية ب���ع���ن���وان - 
الت�سامح - و ميكن كتابتها باللغة 
اأن  اأو الإجن��ل��ي��زي��ة، ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
ع���دد ال��ك��ل��م��ات ل ي��ق��ل ع��ن 600 
1200 كلمة،  كلمة ول يزيد عن 
لتكون  اأن  ي�سرتط  اأن  وي�سرتط 

قد ن�سرت �سابقا .

عليها الدولة.
بال�سكر  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص  وت��وج��ه 
والتعليم  الرتبية  ل��وزارة  اجلزيل 
ل��دع��م امل�����س��اب��ق��ة وت��ع��م��ي��م��ه��ا على 
م��دار���ص ال��دول��ة لت��اح��ة الفر�سة 
مما  فيها،  للم�ساركة  الطلبة  اأم��ام 
يعزز هدفها يف دعم اجليل ال�ساعد 
ل�سقل  ال�سابة  امل��واه��ب  واكت�ساف 
ليكونوا  واإع�����داده�����م  م��وه��ب��ت��ه��م 
توجه  كما  امل�ستقبل.  لأدب���اء  ن���واة 

مع  ي����رف����ق  اأن  ال����ط����ال����ب  وع����ل����ى 
مدر�سته،  وا���س��م  ا�سمه،  م�ساركته 
ورقم هاتفه، وبريده اللكرتوين.

ث�������م ي�����ر������س�����ل امل�������������س������ارك������ات اىل  
nmakansi@aud.edu

د. ديفيد �ضميت 

»�سقر اخلريية « توزع حقائب وقرطا�سية على 4750 طالبًا
•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

الرتبوية  مبادرتها  م��ن  انطالقا 
ال�����س��ن��وي��ة ق��ام��ت م��وؤ���س�����س��ة �سقر 
لالأعمال  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د  ب���ن 
بتوزيع  والإن�������س���ان���ي���ة  اخل����ريي����ة 
متكاملة،  مدر�سية”  ح���ق���ائ���ب 
تتوي على الأدوات املدر�سية، على 
4 اآلف و750 طالبا وطالبة، من 
مدار�ص  طلبة  من   1800 بينهم 
التعليمية  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ 

اخلريية .

يد العون والإح�سان لذوي الدخل 
ال��دول��ة وخارجها،  امل��ح��دود داخ���ل 
احلياتية،  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
وامل�����س��اه��م��ة اجل�����ادة وال��ف��اع��ل��ة يف 
ال�ساملة،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وت���ع���زي���ز م��ف��ه��وم ال����س���ت���دام���ة يف 
ال���ع���م���ل اخل������ريي والإن���������س����اين يف 
الإم����ارات وال��ع��امل، ودع��م القطاع 
ال�����رتب�����وي ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ت����دي����دا، 
التنمية  م�����س��رية  دف����ع  ���س��ب��ي��ل  يف 
الدور  ظل  يف  الدولة،  يف  ال�ساملة 
احليوي للتعليم يف تعزيز التنمية 

ب����ن �سقر  اأح����م����د  ال�����س��ي��خ  وق������ال 
اإدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ال��ق��ا���س��م��ي، 
موؤ�س�سة �سقر بن حممد القا�سمي 
والإن�سانية:  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
راأت  الرتبوية اخلريية  املبادرة  اإن 
النور بالتعاون مع “دبي العطاء”، 
اخليمة  راأ���������ص  م���ن���اط���ق  وه���ي���ئ���ة 
وبالتن�سيق  “راكز”،  القت�سادية 
م���ع م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود بن 
موؤكدا  اخلريية،  التعليمية  �سقر 
ن�سب  ت�سع  �سقر”  “خريية  اأن 
ومد  املحتاجني  م�ساعدة  عينيها 

والتطوير وال�ستدامة .
“احلقائب  ت�������وزي�������ع  ح���������س����ر   
�سوفة  را���س��د  اأح��م��د  املدر�سية”، 
الزعابي، مدير عام موؤ�س�سة �سقر 
و�سمية  والإن�������س���ان���ي���ة،  اخل���ريي���ة 
منطقة  م��دي��رة  ال�سويدي،  ح��ارب 
ورئي�سة  التعليمية،  اخليمة  راأ���ص 
جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة ال�سيخ �سعود 

بن �سقر .
املبادرة  اأن  ���س��وف��ة  اأح���م���د  وب���ني   
مدر�سية  حقائب  بتوفري  تكفلت 
الدرا�سية،  الأدوات  بكافة  م���زودة 

يومهم  يف  الطلبة  يحتاجها  التي 
الدرا�سي، على مدار العام، يف اإطار 
اإىل املدار�ص(، التي  حملة )العودة 
تر�ص املوؤ�س�سة على اإطالقها مع 
ان��ط��الق��ة ك��ل ع��ام درا���س��ي جديد، 
مو�سحا اأن احلملة اقت�ست توزيع 
والقرطا�سية  املدر�سية  احلقائب 
ع���ل���ى احل���������الت امل�������س���ج���ل���ة ل���دى 
يف  امل�ستحقة،  وال��ف��ئ��ات  امل��وؤ���س�����س��ة 
���س��وء ال��ت��ق��اري��ر امل��ي��دان��ي��ة ال���واردة 
م��ن جل��ان البحث الج��ت��م��اع��ي يف 

املوؤ�س�سة.
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اأخبـار الإمـارات

مب�ضاركة اجلهات احلك�مية واخلا�ضة والنفع العام

مركز عجمان للم�سوؤولية املجتمعية ينظم دورة »اأخ�سائي يف مبادئ امل�سوؤولية املجتمعية«
•• عجمان ـ الفجر 

جتارة  غرفة  م��ب��ادرات  اإح���دى  املجتمعية  للم�سوؤولية  عجمان  مركز  نظم 
امل�سوؤولية  م��ب��ادئ  يف  اأخ�سائي   “ بعنوان  تدريبية  دورة  عجمان  و�سناعة 
ن�سر  ب��ه��دف  الإداري،  للتدريب  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املجتمعية” 
العمل،  بيئة  يف  ممار�ساتها  وتطبيق  املجتمعية،  امل�سوؤولية  وثقافة  مبادئ 
وح�سر الدورة نا�سر الظفري الرئي�ص التنفيذي ملركز عجمان للم�سوؤولية 
املجتمعية.  �سارك يف الدورة التي اأقيمت يف فندق عجمان 32 م�سارك من 

موظفي اجلهات احلكومية واخلا�سة وجهات النفع العام.
واأكد نا�سر الظفري الرئي�ص التنفيذي ملركز عجمان للم�سوؤولية املجتمعية، 

املجتمعية  امل�سوؤولية  وم��ب��ادئ  مفهوم  على  التعرف  يف  ال���دورة  اهمية  على 
للموؤ�س�سات، وتديد اأ�سباب اأهمية امل�سوؤولية املجتمعية للجهات احلكومية 
واخلا�سة والنفع العام والتمكن من تطبيق امل�سوؤولية املجتمعية يف املوؤ�س�سات 
وفقا لأف�سل املمار�سات اإىل جانب التمكن من تطبيق امل�سوؤولية املجتمعية يف 

املوؤ�س�سات وفقا لأف�سل املمار�سات.
وا�ساف ان املركز يعمل كمن�سة تعمل على توفري املوارد والتوجيهات املعنية 
الفعال  الدعم  وتوجيه  مبادئها  وتطبيق  للموؤ�س�سات  املجتمعية  بامل�سوؤولية 
كافة  يف  لها  وال��رتوي��ج  للموؤ�س�سات  املجتمعية  بامل�سوؤولية  التوعية  ل��زي��ادة 

اجلهات احلكومية واخلا�سة والنفع العام.
واو�سح الظفري اأن الدورة تعد خري دليل واقعي على جهود القطاع اخلا�ص 

يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية وتعزيز ممار�ستها وذلك من خالل م�ساهمة 
واإ�ست�سافة  تنفيذ  يف  ع��ج��م��ان  وف��ن��دق  الإداري   ل��ل��ت��دري��ب  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز 
وتناولت  حافظ،  داليا  الدكتورة  ال��دورة  قدمت  جماناً.   التدريبية  ال��دورة 
التوريد،  املالية،  الإداري��ة،  الب�سرية،  باملوارد  املجتمعية وعالقتها  امل�سوؤولية 
اخلا�ص  والقطاع  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  وتطبيقات 
امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات  املنظمة ملواثيق  واملجتمع املدين، والنماذج 
و التوجيهات والآليات املتبعة لتمكني املوؤ�س�سات من تطبيق ودمج املمار�سات 
امل�سوؤولية  وم��ب��ادئ  جم��الت  على  امل�ساركون  واإط��ل��ع  جمتمعياً.  امل�سوؤولية 
لإدارة  الأوروب��ي��ة  املوؤ�س�سة  ح�سب  املجتمعية  امل�سوؤولية  ومعايري  املجتمعية 
اجلودة وكيفية اإعداد تقارير امل�سوؤولية املجتمعية  بالإ�سافة اإىل كيفية و�سع 

موؤ�سرات الأداء يف التقرير وفقا للمبادرة العاملية لإعداد التقارير.
ويف ختام الدورة وجه نا�سر الظفري ال�سكر للح�سور واأ�ساد بجهود املركز 
العربي للتدريب الإداري وتعاونه يف تنفيذ الدورة كما اأثنى على دور فندق 
عجمان يف اإ�ست�سافة الدورة، موؤكدا اأن مركز عجمان لللم�سوؤولية املجتمعية 
حري�ص على تعزيز �سراكاته مع كافة اجلهات املتخ�س�سة لالرتقاء مبجال 
امل�سوؤولية املجتمعية واتباع اأف�سل املمار�سات واعتمادها يف خمتلف اجلهات 
اأهداف  ويحقق  واملجتمع   الفرد  �سعادة  يف  ي�سب  مبا  واخلا�سة  احلكومية 

املركز التي تواكب روؤية اإمارة عجمان.
املركز  اإىل  تذكاري  درع  امل�ساركة على احل�سور، وقدم  �سهادات  بتوزيع  وقام 

العربي للتدريب الإداري وفندق عجمان.

بلدية مدينة اأبوظبي تطلع ال�ست�ساريني واملقاولني ب�ساأن متطلبات جائزة اخلوذة الذهبية

وال�سحة  ال��ب��ي��ئ��ة  ب������اإدارة  مم��ث��ل��ة 
ت��ك��ون الفئة  ب��ح��ي��ث  وال�����س��الم��ة، 
امل�ستهدفة لهذه اجلائزة الكيانات 
والإن�ساء  البناء  العاملة يف قطاع 
م���ن مقاولني  اأب��وظ��ب��ي  مب��دي��ن��ة 
النطاق  ���س��م��ن  وا����س���ت�������س���اري���ني 
ب��ل��دي��ة مدينة  ل��ع��م��ل  اجل���غ���رايف 
ت��ن��ق�����س��م هذه  اأب����وظ����ب����ي، ح���ي���ث 
رئي�ستني:  ف��ئ��ت��ني  اإىل  اجل���ائ���زة 
اإدارة  ن��ظ��ام  اأداء  الأوىل  ال��ف��ئ��ة 
ال�سركة.  يف  وال�سحة  ال�سالمة 
ال�سركات  ال���ف���ئ���ة  ه����ذ  وت�����س��م��ل 
اإدارة  اأن���ظ���م���ة  ب��ه��ا  ي���وج���د  ال���ت���ي 
معتمدة  وال�������س���ح���ة   ل��ل�����س��الم��ة 
اأبوظبي  اإم����ارة  متطلبات  ح�سب 
الدولية  امل��وا���س��ف��ة  متطلبات  اأو 
 18001:2007 الأو�����س����ا�����ص 
 ،  45001:2018 الأي�����زو  اأو 
وال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ج��ائ��زة تتعلق 
ب��ت��ط��ب��ي��ق اأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات يف 

وتوفري  الحتياطات وال�سمانات 
�سالمتهم  ل���ه���م  ت�����س��م��ن  ال���ت���ي 
يعرب  ما  وهذا  العامة،  و�سحتهم 
 ، ل��الإم��ارات  الإن�سانية  القيم  عن 
رعاية  جم��ال  يف  عامليا  وري��ادت��ه��ا 
اأن  ، ون��اأم��ل  اأف���راد املجتمع  ك��اف��ة 
ال�سنوية  اجل����ائ����زة  ه����ذه  ت���ك���ون 
داف��ع��ا وحم��ف��زا اإي��ج��اب��ي��ا جلميع 
املواقع  ع��ن  وامل�����س��وؤول��ني  املعنيني 
الإن�سائية لتطوير اأدائهم ، واتباع 
على  للمحافظة  ال�����س��ب��ل  اأف�����س��ل 
���س��الم��ة ال��ع��م��ل، وت��ط��ب��ي��ق خطة 
البيئة وال�سحة وال�سالمة يف كل 
ب�سفتها  اإليها  والنظر   ، م�سروع 
م��وك��ن��ا اأ���س��ا���س��ي��ا م��ن م��ك��ون��ات اأي 
م�سروع و�سرطا ملزما ل�ستكمال 
اإجراءات ترخي�ص م�ساريع البناء 
التزاما  ك��ون��ه��ا  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،
اإن�������س���ان���ي���ا واأخ����الق����ي����ا م����ن قبل 
الإن�سائية  املواقع  على  القائمني 

الفئة  ل��ه��ذه  الفنية  امل��ع��اي��ري  اأم���ا 
فت�سم:

وي�سمل  ال���ت���دق���ي���ق  حم�����ور   1-
ع���دد ح���الت ع���دم ام��ت��ث��ال كربى 
تدقيقني  اآخ��������ر  يف  و�����س����غ����رى 
�سنويني �سابقني من طرف ثالث 

خارجي.
ع���دد  ال���ت���ف���ت���ي�������ص:  حم������ور   2-
وال�سحة  ال�����س��الم��ة  خم���ال���ف���ات 
والبيئة ال�سادرة من بلدية مدينة 
اأبوظبي خالل العامني ال�سابقني 

جلميع م�ساريع ال�سركة.
وي�سمل  احل������وادث:  حم���ور   3-
اإ�سابات  اأو  وف��ي��ات  ح����وادث  ع���دد 
اأمرا�ص  اأو  للوقت  م��ه��درة  بليغة 
اأو  ل��ل��وق��ت  م��ه��درة  بليغة  مهنية 
وقائع خطرية  يف ال�سركة خالل 

العامني ال�سابقني.
ال�����ط�����وارئ:  اإدارة  حم�����ور   4-
اإجراء  وج���ود  امل��ح��ور  ه��ذا  ويهتم 

مب��ا ي��ت��ف��ق م��ع ال���روؤي���ة احلكيمة 
وحر�سها  اأب����وظ����ب����ي  حل���ك���وم���ة 
فئات  جميع  و�سالمة  حياة  على 
امل��ج��ت��م��ع وخ�����س��و���س��ا ال��ع��م��ال يف 
املواقع الإن�سائية، وبال�سكل الذي 
البناء  ق��ط��اع  يف  العاملني  ي��وؤه��ل 
والإن�ساء لنيل هذه اجلائزة التي 
من �ساأنها اأن ت�سكل نقطة نا�سعة 
يف �سجل الإجنازات املميزة لهوؤلء 

ال�سركاء. 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأن  واأك���د 
الريادة  �ساحبة  كونها  تت�سرف 
جائزة  اإط�������الق  يف  والأ����س���ب���ق���ي���ة 
نابع  وه�����ذا   ، ال��ذه��ب��ي��ة  اخل������وذة 
خدمة  يف  ور���س��ال��ت��ه��ا  قيمها  م��ن 
امل��ج��ت��م��ع واإر�����س����اء امل��ع��اي��ري التي 
للعمال  وال��رع��اي��ة  العناية  ت��ويل 
يف مواقع عملهم ، وهذه حماولة 
ج����������ادة خل����ف���������ص ن���������س����ب ك���اف���ة 
احلوادث، وتعزيز �سالمة العمال، 

جمال البيئة وال�سحة وال�سالمة 
وت�سمل جميع الكيانات. 

ه���ذه اجلائزة  ت��رم��ي  واأ����س���اف���ت: 
بني  للتناف�ص  جم��الت  خلق  اإىل 
والإن�ساء  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  ك��ي��ان��ات 
مما ي�ساعد يف التميز يف جمالت 
ال�سالمة وال�سحة املهنية والبيئة 
القطاع  م���ع  ال�������س���راك���ة  وت���ق���وي���ة 

اخلا�ص. 
اجلائزة  ومعايري  �سروط  وح��ول 
الأوىل  الفئة  اأن  ال�ساملي  اأ���س��ارت 
ال�سالمة  اإدارة  نظام  ب��اأداء  تتعلق 
وال�����س��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة ل��ل��ك��ي��ان، ومن 
ال�سركات  ال��ف��ئ��ة  ه����ذه  ����س���روط 
اإدارة  اأن���ظ���م���ة  ب��ه��ا  ي���وج���د  ال���ت���ي 
معتمدة  وال�������س���ح���ة  ل��ل�����س��الم��ة 
اأبوظبي  اإم����ارة  متطلبات  ح�سب 
الدولية  امل��وا���س��ف��ة  متطلبات  اأو 
اأو   18001:2007 الأو���س��ا���ص 

الأيزو 45001:2018.

جتاه العمال .
واأو�سحت  ذات�����ه  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
ال���دك���ت���ورة ه���دى ال�����س��امل��ي مدير 
وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  اإدارة 
من  بالعديد  زخ���رت  ال��ور���س��ة  اأن 
امل��ح��اور ك��ان م��ن اأه��م��ه��ا العر�ص 
ت���ن���اول فئات  ال�����ذي  ال��ت��ق��دمي��ي 
اجل���ائ���زة وامل���ح���اور ال��رئ��ي�����س��ة، مت 
عقد جل�سة حوارية ملناق�سة كافة 
 ، ومتطلباتها  اجل���ائ���زة  ج��وان��ب 
والرد على ال�ستف�سارات والأ�سئلة 
امل����وج����ه����ة م�����ن ال����س���ت�������س���اري���ني 

واملقاولني بهذا ال�ساأن .
واأو�سحت الدكتورة هدى ال�ساملي 
الذهبية عبارة  اأن جائزة اخل��وذة 
جمال  يف  تناف�سية  م�سابقة  ع��ن 
ال�سالمة وال�سحة املهنية والبيئة  
ل��ق��ط��اع ال��ب��ن��اء والإن�������س���اء، تقوم 
والإ�سراف  واإدارت���ه���ا  بتنظيمها 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ع��ل��ي��ه��ا 

•• اأبوظبي-الفجر:

ن��ظ��م ق��ط��اع ت��خ��ط��ي��ط امل����دن من 
وال�سحة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  خ����الل 
تعريفية  ور������س�����ة  وال���������س����الم����ة 
مب���ت���ط���ل���ب���ات ج������ائ������زة اخل��������وذة 
الذهبية ا�ستهدفت اطالع املكاتب 
وامل����ق����اول����ني على  ال����س���ت�������س���اري���ة 
وم�ستجداتها  اجلائزة  متطلبات 
وف���ئ���ات���ه���ا ، وذل������ك ���س��م��ن اإط�����ار 
ال��ت��م��ي��ز يف تقيق  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر 
وال�سالمة  الأم���ن  معايري  اأع��ل��ى 
وحماية  الإن�����س��ائ��ي��ة  امل���واق���ع  يف 
العمال من كافة اأ�سكال الأخطار، 
واآمنة،  مثالية  عمل  بيئة  واإيجاد 
اتباع  ع���ل���ى  ال�������س���رك���اء  وت���ف���ي���ز 
�ساأنها  التي من  املمار�سات  اأف�سل 
العمال  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 

و�سالمتهم.
املهند�ص  ���س��ع��ادة  اأك���د  جانبه  م��ن 
املدير  النعيمي  �سلطان  خ��ل��ف��ان 
املدن  تخطيط  لقطاع  التنفيذي 
لأعمال  الفتتاحية  كلمته  خالل 
ت�ستهدف  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  ال��ور���س��ة 
اإط����الع  ال���ور����س���ة  ه����ذه  م���ن وراء 
�سركائها على م�ستجدات اجلائزة 
ت��ع��زي��ز عالقات  ، وب��ال��وق��ت ذات���ه 
�سركاء  ك��ون��ه��م  م��ع��ه��م  ال���ت���ع���اون 
ا�سرتاتيجيني مهمني وموؤثرين، 
اأهداف  اإجن���اح  يف  مهماً  وحم���ورا 
اجلائزة وتقيق قيمها ور�سالتها 
ت�ستثمر  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  واأ����س���اف   .
هذه الور�سة لدعوة ال�ست�ساريني 
اأق�سى  تبني  اأج��ل  من  واملقاولني 
درج���������ات الل������ت������زام ب���ال���ق���وان���ني 
عمل  بيئة  تر�سخ  ال��ت��ي  وال��ل��وائ��ح 
اآمنة ومطمئنة جلميع العاملني، 

ي�ستمل  ال���ط���وارئ  لإدارة  م��ن��ف��ذ 
الوهمية  ال��ت��م��اري��ن  تنفيذ  ع��ل��ى 
املتطلبة.  الطوارئ  ل�سيناريوهات 
وهمية  مت����اري����ن  وت��ن��ف��ي��ذ  ع���م���ل 

لل�سيناريوهات الأتية: 
- حادث للحريق “حادث �سقوط 
رافعة  اأو  برجية  رافعة  “انهيار 
اأماكن  من  ال�سقوط  او  متحركة 

مرتفعة”حادث اإجهاد حراري. 
ويت�سمن  ال��ت��دري��ب:  حم��ور   5-
للتدريب  م��ن��ف��ذ  اإج�������راء  وج�����ود 
العاملني   م�������س���ت���وي���ات  جل���م���ي���ع 
م�سفوفة  ت��ن��ف��ي��ذ  ال�������س���رك���ة.  يف 
تدريب �سنوية ت�ستمل على دورات 
ال�سالمة  تدريبية حول موا�سيع 
امل�ستويات  ت���غ���ط���ى  وال�������س���ح���ة 

الوظيفية الآتية:
اأوًل للمقاولني: 

- الإدارة العليا.   
- الطاقم الفني “مدراء امل�ساريع 

- املهند�سني – الفنيني«
- امل�سرفني.

- العمال.
 

ثانياً لال�ست�ساريني: 
- الإدارة العليا.   

- الطاقم الفني “مدراء امل�ساريع 
- املهند�سني – الفنيني«

- املفت�سني.. 
ال��ث��ان��ي��ة من  ال��ف��ئ��ة  اأن  ون���وه���ت 
باأف�سل  وامل���ت���ع���ل���ق���ة  اجل������ائ������زة 
وال�سحة  ال���ب���ي���ئ���ة  مم����ار�����س����ات 
فلها  ال����ك����ي����ان  يف  وال���������س����الم����ة 
�سروط عامة واأخرى فنية، ومن 
���س��روط��ه��ا ال��ع��ام��ة وج���ود رخ�سة 
جتارية – مهنية �ساحلة تتوي 
بالبناء  ع��الق��ة  ل���ه  ن�����س��اط  ع��ل��ى 

منتدى الإعالم العربي ينطلق يف دبي 25 مار�ض
•• دبي-وام:

اأعلن نادي دبي لل�سحافة انعقاد 
ال�����دورة ال��ت��ا���س��ع��ة ع�����س��رة ملنتدى 
الإعالم العربي يومي 25 و26 
2020 تت  ���س��ه��ر م��ار���ص  م��ن 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  رع���اي���ة 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����ص جمل�ص  رئ��ي�����ص 

الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل« .
نخبة  م�ساركة  امل��ن��ت��دى  وي�سهد 
من اأهم الرموز املحلية والعربية 
و�سناع  ال�����س��ا���س��ة  م���ن  وال��ع��امل��ي��ة 
واملفكرين  وال����ك����ت����اب  ال�����ق�����رار 
وال��ق��ي��ادات الإع��الم��ي��ة واخلرباء 
ال����ق����ط����اع  يف  وامل���ت���خ�������س�������س���ني 
يف  �سيجتمعون  الذين  الإعالمي 

دبي.
ال�����س��ب��ل التي  وي��ن��اق�����ص احل�����دث 
الإع�������الم  ب���ه���ا  اأن مي���ن���ح  مي���ك���ن 
ال�����س��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة ال���ق���درة على 
التي  ال����ع����رات  م����ن  ال���ن���ه���و����ص 
�سمن  املنطقة،  م�ستقبل  ت��واج��ه 
اأك������رب جت���م���ع ����س���ن���وي ل���الإع���الم 

العربي واملعنيني به.
ويف هذا ال�سدد .. ك�سفت اللجنة 
يف  ممثلة  للمنتدى  التنظيمية 

�سمن خمتلف القطاعات، وفيما 
الإع��الم��ي، متكن  بالقطاع  يعني 
م���ن���ت���دى الإع��������الم ال���ع���رب���ي من 
تتالقى  مهمة  كمن�سة  امل�ساهمة 
واأفكار الإعالميني يف  فيها روؤى 
خارطة  لر�سم  وال��ع��امل  املنطقة 
القائمني  ت�����س��اع��د  ا���س��ت�����س��راف��ي��ة 
ع���ل���ى امل���وؤ����س�������س���ات الإع����الم����ي����ة 
التحديات  العربية على مواجهة 

وا�ستغالل الفر�ص القادمة«.
ولفتت رئي�سة نادي دبي لل�سحافة 
اإىل اأن املنتدى �سياأخذ على عاتقه 
ت�سورات  املقبلة و�سع  ال��دورة  يف 
الإعالمي  امل�سهد  ملعامل  وا�سحة 
العربي حاليا وما ميكن اأن يكون 
انعكا�ص  وم��دى  م�ستقبال،  عليه 
املنطقة  ق�������س���اي���ا  ع���ل���ى  اأدائ����������ه 
م����ن ت�����اأث�����ريات اإي���ج���اب���ي���ة ميكن 
ميكن  �سلبية  اأو  منها،  ال�ستفادة 
جتنبها بدرا�سة كافة البعاد التي 
تد من تاأثريها، موؤكدة اعتزاز 
واأكرب حدث  اأهم  النادي بتنظيم 
العربي  الإع����الم  اأق��ط��اب  يجمع 
واأب����رز رم���وزه ت��ت �سقف واحد 
يف دبي وعلى اأر�ص دولة الإمارات 
التي طاملا وفرت امل�ساحة الالزمة 
فقط  لي�ص  البناء  احل���وار  لدعم 

ال���ع���ام ال�����ذي اخ���ت���ريت دب����ي من 
قبل وزراء الإعالم العرب لتكون 
العربي،  ل��الإع��الم  عا�سمة  ف��ي��ه 
مب���ا ي��ح��م��ل��ه ه����ذا الخ���ت���ي���ار من 
حجم  من  يزيد  وتكليف،  تكرمي 
مع  ا�ست�سعرناها  التي  امل�سوؤولية 
للمنتدى  الأوىل  ال���دورة  اإط��الق 
قبل ما يقرب من ع�سرين عاما. 
ولفتت اإىل اأن دبي جنحت يف بناء 
مكانة خا�سة لها كمركز اإعالمي 
واملنتدى  الأول،  ال����ط����راز  م���ن 
ك��ان دائ��م��ا ح��ا���س��را يف قلب هذه 
�سارعت  ال��ت��ي  احل��اف��ل��ة  امل�����س��رية 
ف��ي��ه��ا دب�����ي اخل���ط���ى ب����اإجن����ازات 
كبرية كان لقطاع الإع��الم حظه 
اعتزاز  اأمي��ا  ونعتز  منها،  ال��واف��ر 
باأن يكون منتدى الإعالم العربي 
اأحد تلك الإجنازات و�ساهدا على 
تطور دبي وتنامي اإ�سهامات دولة 
الإم��ارات عرب �سنوات من العمل 
ال��������دوؤوب وا����س���ل���ت ف��ي��ه��ا دوره����ا 
ممكنة  ووجهة  للمبدعني  كقبلة 
لهم ومظلة جامعة للحوار البناء 
اأق��ط��اب �سناعة الإع����الم يف  ب��ني 

املنطقة والعامل”.
“ من��ر بعامل �سريع   واأ���س��اف��ت : 
التا�سعة  وال����������دورة  ال����ت����غ����ريات 

الدورة  اأن  لل�سحافة،  دب��ي  ن��ادي 
على  �ستعمل  ل��ل��م��ن��ت��دى  امل��ق��ب��ل��ة 
على  ال�سوء  ت�سليط  يف  التو�سع 
���س��ب��ل ت���ع���زي���ز اإ�����س����ه����ام الإع������الم 
جمابهة  يف  ودوره  ال����ع����رب����ي 
ور�سد  الراهنة  املرحلة  تديات 
قطاعات  ال��ت��ط��وي��ر  م��ت��ط��ل��ب��ات 
خمتلف  �سمن  العربية  الإع���الم 
ا�ستعرا�ص  جانب  اإىل  م�ساراتها، 
املتلقي  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ال���ع���رب���ي ب���اخل���ط���اب الإع����الم����ي 
ال���ع���رب���ي ورف������ع م�������س���ت���وى وعي 
امل����ج����ت����م����ع����ات ال����ع����رب����ي����ة ح����ول 
ع��الق��ات��ه��ا م���ع و���س��ائ��ل الإع����الم 
ل�سيما فيما يتعلق بالتعامل مع 
وهو  واملعلومات  الأخبار  م�سادر 
امل�ساحة  ي�����س��غ��ل  ال����ذي  امل��و���س��وع 
الأكرب من الهتمام عند احلديث 
باملجتمع  وعالقته  الإع���الم  ع��ن 

تاأثريا وتاأثرا.
املري،  غ��امن  منى  �سعادة  وقالت   
لل�سحافة  دب�����ي  ن������ادي  رئ��ي�����س��ة 
رئي�سة اللجنة التنظيمية ملنتدى 
ن�ستعد   “ ال����ع����رب����ي:  الإع���������الم 
ا�ستثنائية  جديدة  دورة  لتقدمي 
العربي  الإع��������الم  م���ن���ت���دى  م����ن 
مع  متزامنا  انعقاده  ياأتي  ال��ذي 

يف جم�����ال الإع��������الم ول���ك���ن عرب 
ال��ت��ي تالم�ص  ال��ق��ط��اع��ات  ���س��ت��ى 
حياة النا�ص وتوؤثر فيها، اإذ يبقى 
الأوىل  اخل���ط���وة  دائ���م���ا  احل�����وار 
اأي  منها  ينطلق  التي  وال��رك��ي��زة 

م�سروع ناجح«.
“منتدى  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج����دي����ر 
اأهم  م��ن  العربي” يعد  الإع����الم 
الفعاليات التي ينظمها نادي دبي 
�سنوية  اأج��ن��دة  �سمن  لل�سحافة 
ال�سحافة  “جائزة  ت�سمل  حافلة 
توزيع  يتزامن  وال��ت��ي  العربية” 
جوائزها كل عام مع ختام اأعمال 
رواد  “قمة  وك����ذل����ك  امل���ن���ت���دى، 
العرب”  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
الإماراتي”  الإع���الم  “منتدى  و 
وغريها من الفعاليات واملبادرات 
التي تعنى مبجتمع الإعالم �سواء 

املحلي اأو العربي عموما.
قالبه  خ��الل  م��ن  املنتدى  ويتيح 
ال���ت���ف���اع���ل���ي وم������ا ي��ت�����س��م��ن من 
اللقاء  فر�سة  م�ساحبة  فعاليات 
مل��ن��اق�����س��ة ح�����ال ق���ط���اع الإع������الم 
وال�سبل  ت���ط���وي���ره  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
ال������الزم������ة ل���ت���ح���ق���ي���ق ال���������س����ورة 
والأدوار  العربي  لالإعالم  املثلى 
اأك������رب جتمع  م���ن���ه يف  امل���ن���ت���ظ���رة 

ع�������س���رة ل���ل���م���ن���ت���دى ���س��ت��ع��ق��د يف 
العربي  عاملنا  فيها  ين�سغل  وق��ت 
بالعديد من الق�سايا التي تطال 
ال�سيا�سي والقت�سادي  امل�سهدين 
يبقى  ل  بينما  ����س���واء،  ح��د  ع��ل��ى 
امل��ج��ال الإع���الم���ي يف م��ن��اأى عن 
ت��داع��ي��ات ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات، لقد 
املنتدى  ال����دورات  خ��الل  ناق�سنا 
الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د  امل��ت��ع��اق��ب��ة 
ال���ت���ي ���س��اه��م��ت ب��رتاك��م��ات��ه��ا يف 
ودولية،  اإقليمية  اأزم���ات  ت�سكيل 
على  امل��ب��ا���س��ر  انعكا�سها  وكيفية 
العربي،  الإع�����الم  واأداء  ����س���ورة 
و�سنوا�سل من خالل هذه الدورة 
�سناع  ب��ني  اجل��م��ع  يف  م�ساعينا 
القرار الإعالمي ونخب املفكرين 
وال�سيا�سة  الإع��الم  يف  واملوؤثرين 
للوقوف بو�سوح على الجتاهات 
اجلديدة  وال���ت���ط���ورات  ال��ع��امل��ي��ة 
الإعالمي،  امل�سهد  ر���س��م  واإع����ادة 
لنكون م�ستعدين للم�ستقبل بكل 

متغرياته«.
التحديات   ”: امل�������ري  وق����ال����ت 
امل��ح��ي��ط��ة ب���ن���ا دف��ع��ت��ن��ا يف دول����ة 
من�سات  اب���ت���ك���ار  اإىل  الإم��������ارات 
م�ساعدة  اإىل  خاللها  من  هدفنا 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  املنطقة على 

ي�سم املعنيني بالإعالم �سواء من 
املختلفة  م�����س��ارات��ه  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
من  خ��ارج��ه  م��ن  ب��ه  املهتمني  اأو 
وبحثية من  اأك��ادمي��ي��ة  ق��ط��اع��ات 
على  تر�ص  التي  التخ�س�سات 
اأك�������رب مظلة  ����س���م���ن  امل�������س���ارك���ة 

جامعة لقطاع الإعالم يف املنطقة 
وتظى �سنويا مب�ساركة وح�سور 
3000 متخ�س�ص ميثلون  نحو 
واأغلبهم  اجل���ه���ات  ت��ل��ك  ج��م��ي��ع 
و�سناع  الإعالمية  القيادات  من 

القرار الإعالمي.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

بريك لين لرتكيب وبيع الفرامل
رخ�سة رقم:CN 1142804 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

الوطني التادي  املجل�ص  ي�سارك 
ب��رمل��ان��ات ال��ع��امل الح��ت��ف��ال باليوم 
ال����ع����امل����ي ل���ل���دمي���ق���راط���ي���ة ال�����ذي 
�سهر  م��ن  ع�سر  اخلام�ص  ي�سادف 

�سبتمرب.
اأك�������دت معايل  امل���ن���ا����س���ب���ة  وب����ه����ذه 
القبي�سي  اهلل  عبد  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة 
التادي  الوطني  املجل�ص  رئي�سة 
اأن احتفال هذا العام باليوم العاملي 
منا�سبة  ي�����س��ك��ل  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة 
لتاأكيد  ا�ستثمارها  يتعني  مهمة 
دور الربملانات الوطنية والإقليمية 
واملبادئ  القيم  تعزيز  يف  والدولية 
واتخاذ  الدميقراطية،  واملوؤ�س�سات 
التدابري الالزمة لتطوير املمار�سة 
التوا�سل  وتقيق  الدميقراطية، 
الفاعل بني الربملانيني واملواطنني 

وموؤ�س�سات املجتمع كافة.
وق����ال����ت م���ع���ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
“ يف دول�����ة الإم�������ارات  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
املفتوحة  احل��ك��ام  جم��ال�����ص  ت�سكل 
للجميع مظهرا هاما من مظاهر 
انبهار  مل�سنا  وق���د  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
جميع الوفود الزائرة والربملانيني 
بهذا النموذج الدميقراطي الفريد 
الذي يرتجم اأجمل �سور التالحم 
وال�سعب  احل���اك���م  ب���ني  امل��ج��ت��م��ع��ي 
هذه  ت�ساهم  حيث  واح���دة  كعائلة 
ال�سورى  نهج  تعزيز  يف  املجال�ص  
وت����ق����دم من����وذج����اً ي���ح���ت���ذى ب����ه يف 
املواطنني  م��ع  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��وا���س��ل 
وخمتلف  اأع�����م�����اره�����م  مب���خ���ت���ل���ف 
ق����ط����اع����ات و�����س����رائ����ح امل���ج���ت���م���ع ، 

ومت���ك���ي���ن���ه���م م�����ن ال���ت���ع���ب���ري عن 
واهتماماتهم  واآمالهم  تطلعاتهم 
ثقافة  لتعزيز  وذل��ك   ، وهمومهم 
امل�������س���ارك���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال����وع����ي 
ال�سيا�سي بني جميع فئات املجتمع 
اأي�ساً  احل��ك��ام  جمال�ص  و�ساهمت 
املبادرات  من  جمموعة  خالل  من 
فيها  يف  تناق�ص  ال��ت��ي  وامل��وا���س��ي��ع 
ج��ع��ل امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي  يت�سم 
املتوحد  والبيت  والتما�سك  بالقوة 
الواحد  ب��ال��وط��ن  اأب���ن���اوؤه  وي���وؤم���ن 
يف  ال�ساحلة  املواطنة  على  القائم 
والتعاي�ص  النفتاح  قيم  من  اإط��ار 
والت�سامح والعتدال وقبول الآخر 

.
 وقالت معاليها اإن املغفور له باإذن 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  اهلل تعاىل 
“طيب اهلل ثراه” اأ�س�ص  اآل نهيان 
ال�سيا�سية،  للم�ساركة  فريد  نهجا 
ن��ه��ج ت��رت���س��خ ف��ي��ه اأ���س��م��ى معاين 
امل�ساركة ل�سعب الإمارات يف تقيق 
الإجن��ازات، وليكون املواطن �سانع 
اأية  يف  الرئي�سة  وال��رك��ي��زة  ال��ق��رار 
عملية تنمية وتطور ت�سهدها دولة 

الإمارات.
واأ�سافت اأن النهج الفريد للم�ساركة 
الذي  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال�سيا�سية 
اهلل-  -رحمه  زاي��د  ال�سيخ  ارت�ساه 
ال�سورى  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ي��ق��وم  وال����ذي 
الرا�سخ يف دولة الإمارات، �ساهم يف 
تاأ�سي�ص عالقة متميزة بني القيادة 
واملواطن، العالقة التي مكنت من 
وتقيق  املجتمع  ط��اق��ات  اإط����الق 

التنمية ال�ساملة جلميع فئاته .
وق����ال����ت م���ع���ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 

الوطني  املجل�ص  رئي�سة  القبي�سي 
التادي، اإن دولة الإمارات تعي�ص 
اإطار  وطنياً، يف  الأي��ام عر�ساً  ه��ذه 
امل�����س��رية ال��ربمل��ان��ي��ة، ال��ت��ي جت�سد 
وامل�سورة،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  م��ب��ادئ 
احلبيبة  دولتنا  عليها  قامت  التي 
يف  وت�������س���ه���م   ،1971 ع�����ام  م���ن���ذ 
تقيق التنمية ال�ساملة امل�ستدامة 
ك���اف���ة، وفقاً  امل���ج���الت  ل��ل��دول��ة يف 
لتحقيق  وو�سوًل   ،2021 لروؤية 
ملئوية  العاملية  التناف�سية  اأه���داف 
اإىل  م�سرية   .... الإمارات2071 
ت�����س��ه��د هذه  الإم��������ارات  دول�����ة  اأن  
الأيام التجربة النتخابية الرابعة 
للمجل�ص الوطني التادي والتي 
ت��اأت��ي يف ظ��ل ق��رار �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�ص الدولة “ حفظه اهلل” برفع 
الإم��ارات��ي��ة يف  امل����راأة  ن�سبة متثيل 
امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي الت������ادي اإىل 
يف  ال��ق��ادم��ة،  ال����دورة  م��ن   50%
�سبقاً  وت��ع��ت��رب  ت��اري��خ��ي��ة  خ���ط���وة 
م�ستوى  ع��ل��ى  الإم���������ارات  ل���دول���ة 
التمكني  تقق   ، ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن 
وتوؤكد  الإم��ارات��ي��ة  للمراأة  الكامل 
ع��ل��ى دوره�����ا ال���ري���ادي وامل���وؤث���ر يف 
كافة القطاعات احليوية يف الدولة 
خا�سة يف جمال امل�ساركة ال�سيا�سية 
ال��ربمل��اين  وب��ذل��ك تقق  والعمل 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة يف زم��ن قيا�سي 
ال��ع��امل يف  م��ا حققته مثيالتها يف 

عقود طويلة، بل تتفوق عليهم .
املجل�ص  رئ��ي�����س��ة  م���ع���ايل  وق����ال����ت 
م�سرية  اإن  الت��������ادي   ال���وط���ن���ي 
عهد  يف  �سهدت  الربملانية  احل��ي��اة 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة،  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
مهمة،  حم����ط����ات  اهلل،  ح���ف���ظ���ه 
�ساهمت يف متكني املجل�ص الوطني 
التادي من ممار�سة اخت�سا�ساته 
ال�سورى،  الد�ستورية، وتعزيز نهج 
�سنع  يف  امل����واط����ن����ني  وم�������س���ارك���ة 
م�سرية  ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف  ال����ق����رار،  
التنمية املتوازنة ال�ساملة، ترجمة 
الإن�سان  تعترب  التي  �سموه  لروؤية 
واأنه  وغايتها،  التنمية  ه��دف  ه��و 
يف الوقت ذاته اأداتها وو�سيلتها ... 
م�سريا اإىل اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
نهجاً  اعتمد   اهلل،  الدولة، حفظه 
ي�ستند على ا�سرتاتيجيات حمددة 
الغايات والأهداف واملقا�سد، وعلى 
منهجية علمية، وخطط موؤ�س�سية 
العمل  �سخي يف  مربجمة، وعطاء 
الوطني، لإعالء �سروح الإجنازات 
مرحلة  يف  تققت  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة 

التاأ�سي�ص
اكت�سب  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  اأن  واأ���س��اف��ت 
بعد  م��ا  مرحلة  يف  موؤ�س�سيا  ب��ع��دا 
ت��اأ���س��ي�����ص دول���ة الت����اد يف الثاين 
يد  1971 على  دي�سمرب عام  من 
�سلطان  زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور 
اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، والذي 
الد�ستورية  املوؤ�س�سات  بناء  و�سع 
اأولوياته  �سدارة  يف  احلكم  لنظام 
الدولة،  تاأ�سي�ص  عند  واهتماماته 
املجل�ص  تاأ�سي�ص  اإع��الن  جاء  حيث 
اإىل  ال����وط����ن����ي الت����������ادي ج���ن���ب���ا 
ج��ن��ب م���ع اإع������الن ق���ي���ام ال���دول���ة، 
تاأ�سيل  �����س����رورة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د 

د�ستوريا  وت��اأط��ريه  ال�����س��ورى  نهج 
العالقة  يف  ال��زاوي��ة  حجر  ليكون 
وليكون  وال�����س��ع��ب،  ال���ق���ي���ادة  ب���ني 
من  ال��راب��ع��ة  الت���ادي���ة  ال�سلطة 
ال�سلطات  �سلم  يف  الرتتيب  حيث 
املن�سو�ص  اخل���م�������ص  الت�����ادي�����ة 

عليها يف الد�ستور .
الحتفال  اإن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق����ال����ت 
هذا  للدميقراطية  العاملي  باليوم 
ال���ع���ام، وال����ذي ي��اأت��ي ت��ت عنوان 
فر�سة  مي��ث��ل  ح��ي��ث  “امل�ساركة” 
ل���ل���ت���ذك���ري ب��������اأن ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
فالدميقراطية  بالنا�ص.  مرتبطة 
واملعاملة  ال�������س���م���ول،  ع��ل��ى  ��ب��ن��ى  تحُ
فهي  امل�ساواة،  قدم  على  وامل�ساركة 
لل�سالم  اأ���س��ا���س��ي��ة  ل��ب��ن��ة  ب��ال��ت��ايل 
وحقوق  امل�������س���ت���دام���ة  وال���ت���ن���م���ي���ة 
فعلية  حاجة  يعك�ص  مما  الإن�سان 
الربملانية  املوؤ�س�سات  دور  لتعزيز 
تعزيز  يف  ال��ع��امل  دول  خمتلف  يف 
العاملي،  وال�ستقرار  الأم��ن  قواعد 
والعي�ص  ال��ت�����س��ام��ح  ث��ق��اف��ة  ون�����س��ر 
الت�سريعية  البنى  ودع��م  امل�سرتك 
التطرف  وم����واج����ه����ة  ال�����الزم�����ة، 
والذي  اأ�سكاله،  بجميع  والإره���اب 
ب���ات م��ن اأخ��ط��ر ال��ت��ه��دي��دات التي 
الإن�سان  وح��ق��وق  التنمية  ت��واج��ه 
واحل�����ري�����ات الأ����س���ا����س���ي���ة والأم������ن 

وال�سلم يف دول �ستى حول العامل.
واأك��������دت م���ع���ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل  
القبي�سي موا�سلة املجل�ص الوطني 
العمل يف خدمة ق�سايا  الت��ادي 
ومواكبة  وامل����واط����ن����ني،  ال����وط����ن 
ال��دول��ة يف  ال���ذي ت�سهده  ال��ت��ط��ور 
الدعم  ظ����ل  يف  امل����ج����الت  ج��م��ي��ع 

املتوا�سل الذي تظى به م�سريته 
ال��ر���س��ي��دة وعلى  ال��ق��ي��ادة  م��ن قبل 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  راأ����س���ه���ا 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�ص 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  و����س���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب 
العلى  امل��ج��ل�����ص  اع�����س��اء  ال�����س��م��و 
ح��ك��ام الإم�����ارات احل��ري�����س��ون على 
التادي  الوطني  املجل�ص  متكني 
الد�ستورية،  �سلطاته  ممار�سة  من 
ب���اع���ت���ب���ار ذل�����ك م����ن رك����ائ����ز جناح 
ال���ت���ن���م���ي���ة ال�������س���ام���ل���ة م����ن خ���الل 
بني  الي��ج��اب��ي  والتفاعل  ال��ت��ع��اون 
ال�سلطات �سمن فريق وطني واحد 
موروثنا  عن  ب�سدق  يعرب  نهج  يف 
والتاريخي،  وامل��ج��ت��م��ع��ي  ال��ث��ق��ايف 
ويوحد  املجتمعي  التما�سك  ويعزز 
اأب����ن����اء ال�����س��ع��ب ك���اف���ة ت����ت راي����ة 

الإمارات .
واأعربت معاليها عن اعتزاز املجل�ص 
املتدرج  بالنهج  الت��ادي  الوطني 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اختطته  ال���ذي 
لتعزيز احلياة الربملانية وامل�ساركة 
الربنامج  من  انطالقا  ال�سيا�سية 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سيا�سي 
رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ال����ذي  اهلل”،  “حفظه  ال�����دول�����ة 
النهج  وت��ع��زي��ز  تر�سيخ  ي�ستهدف 
خمتلف  ومت���ك���ني  ال���دمي���ق���راط���ي 

����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع ل���س��ي��م��ا امل�����راأة 
الدولة  ح��ق��ق��ت  ح��ي��ث  وال�����س��ب��اب، 
تو�سيع  يف  ك��ب��رية  نوعية  اإجن����ازات 
وتهيئة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  قاعدة 
املواطنني  اأم���ام  الوا�سعة  الفر�ص 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ����س���ن���اع���ة ال���ق���رار 
وتمل م�سوؤوليات العمل الوطني، 
وا�سعا  ال����ب����اب  ف���ت���ح  ع����ن  ف�����س��ال 
للم�ساركة  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اأم���ام 
الرت�سح  امل�ستويني  ال�سيا�سية على 
والنتخاب، يف خطوة تتوج م�سرية 
الإم���ارات���ي���ة وتتيح  امل������راأة  ن��ه�����س��ة 

لدولتنا ال�ستفادة من قدراتها .
بهذه  حققت  الدولة  اأن  واأو�سحت 
اأي�����س��ا جن��اح��ات متميزة  اخل��ط��وة 
واإجنازات م�سهودة على ال�سعيدين 
وخمتلف  وال�����س��ي��ا���س��ي  ال���ربمل���اين 
م�سرية  ال��وط��ن��ي،  العمل  جم���الت 
ركائز  م���ن  ي��ع��د  ال��ت��م��ك��ني  اأن  اإىل 
يف  ال�ساملة  التنمية  ا�سرتاتيجية 
دولة الإمارات التي ت�سعى لتحقيق 
نواحي  خمتلف  يف  �ساملة  نه�سة 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  احل��ي��اة 
والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، حيث 
النهج  الإم������������ارات  دول�������ة  ت��ت��ب��ن��ى 
لتحقيق  للدميقراطية  التكاملي 
ج�������وان�������ب ال����ت����ن����م����ي����ة وال�����ت�����ق�����دم 
والثقايف  والجتماعي  القت�سادي 
جنبا اإىل جنب مع خطط التمكني 
اأن  معاليها  واأ���س��اف��ت  ال�سيا�سي. 
م�ساركة املجل�ص الوطني التادي 
ال���ع���امل���ي  ب����ال����ي����وم  يف الح����ت����ف����ال 
للدميقراطية تاأتي تكري�سا للدور 
ال��ري��ادي ال���ذي ي��ق��وم ب��ه، ���س��واء يف 
ممار�سة �سالحياته واخت�سا�ساته 

اأو من  ال��ق��ب��ة،  ال��د���س��ت��وري��ة ت���ت 
الربملانية  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  خ����الل 
املحافل  يف  امل��ج��ل�����ص  وم�������س���ارك���ات 
الإقليمية  الربملانية  والفعاليات 
والدولية، م�سرية اإىل اأن ما �سهده 
اأدائه  يف  نوعي  تطور  من  املجل�ص 
دوره، يعد جت�سيدا حقيقيا وعمليا 
ال�سيا�سي،  ال��ت��م��ك��ني  ل���ربن���ام���ج 
التجربة  ن�����س��ج  م�����دى  وي��ع��ك�����ص 
واأ�سالتها  الإم����ارات  يف  الربملانية 
ال���ن���اب���ع���ة م����ن ت���ق���ال���ي���د وظ�����روف 

جمتمعنا وخ�سو�سيته.
اأم��ل القبي�سي اإىل  واأ���س��ارت معايل 
الت�����ادي  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����ص  اأن 
برملانية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ����س���اغ  ق���د 
 -  2016 ل������الأع������وام  م����ت����ط����ورة 
فاعلية  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف   ،  2021
دوره واآليات ممار�سة اخت�سا�ساته 
وعلى   ، وال���رق���اب���ي���ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
 ، الربملانية  الدبلوما�سية  �سعيد 
قيادتنا  تطلعات  لرتجمة  و�سعياً 
من�سي  اأن��ن��ا  اإىل  منوهًة   ، و�سعبنا 
يف �سياغة جتربة دميقراطية لها 
 ، امل��ت��ف��ردة  و�سماتها  خ�سو�سيتها 
ومبادئها  الإم����ارات  روح  وتكت�سي 
وقيمها ونهجها املتفرد ومنوذجها 
ي�ستهدف  الذي  الريادي  التنموي 
اإ�سعاد �سعبها ، وتوفري �سبل الرفاه 
والرخاء والزدهار له ، حيث تحُعزز 
اخلربات الربملانية قدرات املجل�ص 
ممار�سة  يف  الت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
الوعي  ت��ع��زي��ز  ع��ن  ف�����س��اًل   ، دوره 
ال�سيا�سية  ب��امل�����س��ارك��ة  اجل��م��ع��ي 
البناءة ، ما يعك�ص جدارة وفاعلية 
يحُوفر  الذي  والتدرج  ال�سورى  نهج 
لتجربتنا التنموية مناخ ال�ستقرار 
متطلبات  اأه�����م  اأح�����د  ���ع���د  يحُ ال�����ذي 

عملية التنمية .

•• عمان- الفجر:

للمجل�ص  الربملانية  ال�سعبة  ت�سارك 
الدورة  اأع��م��ال  يف  الت���ادي  الوطني 
ال�ساد�سة والع�سرين للجنة التنفيذية 
لالتاد الربملاين العربي واجتماعات 
امل�����س��اح��ب��ة، والتي  ال��ل��ج��ان اخل��ا���س��ة 
ال��ع��ا���س��م��ة الأردن����ي����ة عمان  ت��ع��ق��د يف 
 20 اإىل   14 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
من  ع��دد  وتناق�ص   ،2019 �سبتمرب 
ال��ت��ي تتعلق  امل��و���س��وع��ات وال��ق�����س��اي��ا 

بالإرهاب واملراأة والطفل.
ي�������س���م وف�������د ال�������س���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
اأع�ساء  ع�����س��وي��ت��ه  يف  الإم����ارات����ي����ة 
املجل�ص الوطني التادي، �سعادة كل 

واأحمد  النعيمي،  يو�سف  اأحمد  م��ن: 
حم��م��د احل���م���ودي، وخ��ل��ف��ان عبداهلل 

بن يوخه.
والع�سرين  ال�ساد�سة  ال��دورة  وتناق�ص 
الربملاين  لالتاد  التنفيذية  للجنة 
ال��ع��رب��ي خ���الل اج��ت��م��اع��ات��ه��ا تقرير 
الأم����ني ال��ع��ام ل��الت��اد ح���ول تنفيذ 
والع�سرين  التا�سع  امل��وؤمت��ر  ق����رارات 
العامة  الأم���ان���ة  واأن�����س��ط��ة  ل���الت���اد، 
لالتاد منذ انعقاد الدورة 25 للجنة 
تاريخ  ل���الت���اد، وح��ت��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
التنفيذية،  26 للجنة  الدورة  انعقاد 
كما �ستناق�ص تقرير اللجان اخلا�سة، 
عن  املنبثقة  امل�سغرة  اللجنة  وتقرير 
اخلا�سة  واللجنة  التنفيذية،  اللجنة 

ب���ال���ف���ري���ق ال����ق����ان����وين امل���ن���ب���ث���ق عن 
ف�سال  ل��الت��اد�،  التنفيذية  اللجنة 
ع��ن ب��رن��ام��ج ع��م��ل��ه��ا، واإق�����رار جدول 

اأعمالها.
م�سروع  ك���ذل���ك  ال��ل��ج��ن��ة  و���س��ت��در���ص 
لعام  املوازنة  وم�سروع  العمل  برنامج 

اأعمال  ج����دول  وم�����س��روع   ،2020
الربملاين  لالتاد  الثالثني  امل��وؤمت��ر 
املنظمات  ق��ائ��م��ة  واإق�������رار  ال���ع���رب���ي، 

املوؤمترات  اأعمال  ح�سور  اإىل  املدعوة 
القادمة لالتاد.

اللجان  اأع������م������ال  ج��������دول  وح�������س���ب 
امل�سغرة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ع��ق��د  امل�����س��اح��ب��ة 
التنفيذية  ال���ل���ج���ن���ة  ع����ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة 
ال��ع��رب��ي، والتي  ال���ربمل���اين  ل���الت���اد 
تتاألف من ممثلي 9 دول بينهم دولة 
بالإ�سافة  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
اإىل الأمانة العامة لالتاد الربملاين 
 16-15 يومي  اجتماعاتها  العربي، 
خاللها  و�ستناق�ص  اجل��اري،  �سبتمرب 
م�سروع برنامج عملها وم�سروع جدول 
اأعمالها. و�ستدر�ص اللجنة اقرتاحات 
ال���داخ���ل���ي لالتاد  ال��ن��ظ��ام  ت��ع��دي��ل 
الربملاين العربي، ومقرتحات املجل�ص 

الوطني التادي حول تعديل ميثاق 
ال��ع��رب��ي ونظامه  ال���ربمل���اين  الت����اد 
النظام  ي��ت�����س��م��ن  ب��ح��ي��ث  ال���داخ���ل���ي، 
العربي  ال��ربمل��اين  ل��الت��اد  الداخلي 
�سبعة ف�سول تتعلق بالأحكام العامة، 
واخت�سا�ساته،  الت������اد  وجم��ل�����ص 
التنفيذية  واللجنة  الت��اد،  ورئا�سة 
الدائمة  وال��ل��ج��ان  واخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا، 
العامة  والأم����ان����ة  واخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا، 

واخت�سا�ساتها، والأحكام اخلتامية.
كما يعقد الفريق القانوين املنبثق عن 
الربملاين  بالتاد  التنفيذية  اللجنة 
 17 العربي اجتماعه ال�ساد�ص يومي 
ويناق�ص   ،2019 ���س��ب��ت��م��رب  و18 
وم�سروع  ال��ع��م��ل  ب���رن���ام���ج  م�������س���روع 

ج��دول الأع��م��ال، ف�سال عن مناق�سة 
حول  ا�سرت�ساديه  منوذجية  م�ساريع 
ث���الث���ة ق����وان����ني ت��ت��ع��ل��ق ب�����الإره�����اب، 
ال�سعبة  وامل��راأة، والطفولة. و�ستتقدم 
الربملانية للمجل�ص الوطني التادي 
مبقرتحاتها  الج��ت��م��اع  ه���ذا  خ���الل 
امل�ساريع  ه����ذه  ح����ول  وم��الح��ظ��ات��ه��ا 
تعنى  التي  ال�سرت�سادية  النموذجية 
ب���الإره���اب وامل����راأة وال��ط��ف��ول��ة، وذلك 
اللجنة  ت��و���س��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  اإط������ار  يف 
العامة  الأم���ان���ة  بتكليف  التنفيذية 
باإعادة  ال��ع��رب��ي  ال���ربمل���اين  ل���الت���اد 
�سياغة امل�ساريع ال�سرت�سادية �سالفة 
الواردة  املقرتحات  اإدخ��ال  بعد  الذكر 

من ال�سعب الربملانية العربية.

•• دبي -وام:

وقعت دائرة املوارد الب�سرية حلكومة 
دبي مذكرة تفاهم مع �سركة الإمارات 
بهدف  دو،  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ل��الت�����س��الت 
على  التدريب  التطويري،  التدريب 
“ريادة”  مبادرة  �سمن  العمل،  راأ���ص 
الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة  التي اطلقتها 
م�����ن خ������الل فريق  دب������ي  حل���ك���وم���ة 

م�سرعات املوارد الب�سرية.
تعزيز  اإىل  “ريادة”  مبادرة  وتهدف 
وبناء  امل��ه��ن��ي��ة  امل���وظ���ف���ني  م�������س���ارات 
متعددي  املوظفني  م��ن  جديد  جيل 
امل��ه��ارات م��ن خ��الل ت��ب��ادل اخلربات 
احلكومية  اجل���ه���ات  ب���ني  وامل���ع���رف���ة 

املوظف  ي��ع��م��ل  ب��ح��ي��ث  واخل���ا����س���ة، 
بدوام كامل  امل�ست�سيفة  لدى اجلهة 
والفنية  ال�سلوكية  الكفاءات  مكت�سباً 
املطلوبة يف التخ�س�سات التي تتطلع 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ل��ت��ط��وي��ره��ا يف 

كوادرها الوطنية.
وقع مذكرة التفاهم عائ�سة املحيا�ص 
املواطنة  ال��ق��درات  ب��ن��اء  اإدارة  م��دي��ر 
ال��ب�����س��ري��ة حلكومة  امل������وارد  ب���دائ���رة 
الرئي�ص  نائب  املن�سوري  وعلي  دبي، 
 ، ���س��رك��ة دو  ال��ب�����س��ري��ة يف  ل���ل���م���وارد 
ب��ح�����س��ور ع����دد م���ن امل�����س��وؤول��ني من 

اجلانبني.
واأك�����دت ع��ائ�����س��ه امل��ح��ي��ا���ص اأن دائ���رة 
الب�سرية حلكومة دبي تهدف  املوارد 

تدوير  اإىل  امل���ذك���رة  ه���ذه  وراء  م���ن 
موظفي  م����ن  امل���واط���ن���ة  ال����ك����ف����اءات 

املوظفني  واك�������س���اب  دب�����ي،  ح��ك��وم��ة 
امل���ه���ارات ال���الزم���ة، واحل�����س��ول على 

التدريب الذي يحتاجونه من خالل 
ال��ت��دري��ب ع��ل��ى راأ�����ص ال��ع��م��ل، بحيث 

ي��ت��م ت���دري���ب م��وظ��ف��ي احل��ك��وم��ة يف 
اخلا�ص  القطاع  و�سركات  موؤ�س�سات 
املهارات  اإك�سابهم  اأج��ل  من  املتميزة 

واخلربات.
واأ�سافت اأن توقيع هذه املذكرة ياأتي 
ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ن��ت��ائ��ج حم���ور ال��ت��وط��ني يف 
الب�سرية،  امل����وارد  م�سرعات  خمترب 
ال��������ذي اأو�������س������ى ب���ت���ن���م���ي���ة امل����واه����ب 
القطاعات  يف  امل��واط��ن��ة  وال����ق����درات 
امل����ح����وري����ة وال���������س����ي����ادي����ة، وت���اأه���ي���ل 
ال�������س���ف���ني ال�����ث�����اين وال�����ث�����ال�����ث من 
القيادات املواطنة، من خالل التدوير 
املوظفني  م��ن  للكفاءات  التطويري 
احلكومية،  اجل���ه���ات  يف  امل���واط���ن���ني 
بهدف رفع م�ستوى الكفاءات الفنية 

وال�سلوكية لهم، وتبادل املعارف بني 
اجلهات احلكومية واخلا�سة يف دولة 

الإمارات وخارجها اإن لزم.
بدبي  ال�سحة  هيئة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
تعد من اأبرز اجلهات احلكومية التي 
طبقت املبادرة وا�ستفاد منها موظفو 
ع��دد منهم يف  ت���دّرب  ال��ذي��ن  الهيئة 
دوائ�����ر ح��ك��وم��ي��ة اأخ�����رى م��ث��ل هيئة 

املعرفة والتنمية الب�سرية بدبي .
وم�������ن ج����ان����ب����ه ق�������ال ال�������س���ي���د علي 
للموارد  الرئي�ص  ن��ائ��ب  امل��ن�����س��وري، 
امل����ب����ادرة  ه�����ذه  ان  دو  يف  ال��ب�����س��ري��ة 
املميزة تهدف اإىل الرتقاء بالكفاءات 
امل��واط��ن��ة م��ن خ��الل ت��ب��ادل املهارات 
موؤكدا  اجل���ان���ب���ني  ب���ني  واخل�������ربات 

ح���ر����ص دو ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب ك����وادر 
اإماراتية واعدة، وخلق م�سار مهني ل 
وظيفي يرتقي بهم وبقدراتهم، ً مبا 
التوطني  ا�سرتاتيجية  مع  يتما�سى 
ومبوجب  الر�سيدة.  القيادة  وروؤي���ة 
دوائ�����ر  ���س��ت��ق��وم  “ريادة”  م����ب����ادرة 
والتعاون  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  دب���ي  ح��ك��وم��ة 
الب�سرية حلكومة  امل���وارد  دائ���رة  م��ع 
م���ن موظفيها  ع����دد  ب��رت���س��ي��ح  دب����ي 
القطاع  يف  دو،  �سركة  يف  لتدريبهم 
موظفوها  ي��ح��ت��اج  ال��ت��ي  الإدارة  اأو 
امل��زي��د م��ن اخلربات  احل�����س��ول على 
وامل��ه��ارات يف ه��ذا ال��ق��ط��اع، م��ن اأجل 
ن��ق��ل خ����ربات ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص اإىل 

القطاع احلكومي.

•• جنيف-وام:

املتحدة  الأمم  مكتب  ل��دى  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال��دائ��م��ة  البعثة  افتتحت 
لت�سليط  معر�سا  جنيف  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  م��ع  ب��ال���س��رتاك 
�سفراء  من  ع��دد  ح�سره  الأط��ف��ال،  �سلل  ا�ستئ�سال  مبادرة  على  ال�سوء 
املعنية  ال��دول��ي��ة  واملنظمات  جنيف  يف  املعتمدة  الدبلوما�سية  البعثات 
اللجنة  اأع�ساء  ال�سحي، وكذلك  القطاع  امل�ستوى يف  رفيعو  وم�سوؤولون 
اأ�سبوع، متهيداً  العليا لالأمرا�ص املزمنة. ياأتي املعر�ص الذي ميتد ملدة 
امليل  بلوغ  منتدى  هام�ص  على  �ستعقد  التي  التربعات  اإع��الن  لفعالية 

املقبل، و�سوف ي�سهد  اأبوظبي يف �سهر نوفمرب  الذي ت�ست�سيفه  الأخري 
هذا املعر�ص عر�ص �سل�سلة من �سور مت التقاطها لت�سليط ال�سوء على 
باك�ستان ف�سال  الأطفال يف  �سلل  برنامج مكافحة  الإن�ساين يف  اجلانب 
عن فيلم وثائقي ق�سري وجمموعة من ال�سور اخلا�سة بحملة الإمارات 

ل�ستئ�سال �سلل الأطفال يف باك�ستان.
 417 تقدمي  الآن  حتى  ا�ستطاع  الربنامج  ه��ذا  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
مليون قطرة من لقاحات ال�سلل لالأطفال دون �سن 5 �سنوات، حيث بلغ 
باك�ستان،  يف  طفل  مليون   16 الربنامج  من  امل�ستفيدين  الأطفال  عدد 

ال�سحة. جمال  يف  العاملني  من  اآلف  مب�ساركة 106 

واأكد �سعادة ال�سفري عبيد �سامل الزعابي املندوب الدائم لدولة المارات 
الدور  على  املنا�سبة  ب��ه��ذه  ل��ه  كلمة  يف  جنيف  يف  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ل��دى 
ال�سمو  الإم���ارات بدعم وتوجيه من �ساحب  دول��ة  تلعبه  ال��ذي  الريادي 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى  ال�سيخ حممد بن زايد 
جمال  يف  والب��ت��ك��ار  الأط��ف��ال  �سلل  على  الق�ساء  يف  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات 

ال�سحة.
كما اأثنى �سعادة ال�سفري الزعابي على العمل املنهجي والكبري الذي يقوم 
به الدكتور تيدرو�ص اأدهانوم غيربيي�سو�ص، املدير العام ملنظمة ال�سحة 
الفرتة  تغطي  ا�سرتاتيجية  و���س��ع  خ���الل  م��ن  ال��ع��م��ل  وف��ري��ق  ال��ع��امل��ي��ة 

2019 - 2023 وتهدف اإىل خلق عامل خاٍل من جميع فريو�سات �سلل 
الأطفال ب�سكل دائم.

العام  املدير  غيربيي�سو�ص،  اأده��ان��وم  تيدرو�ص  الدكتور  اأثنى  جانبه  من 
�ساحب  بها  يقوم  التي  الكبرية  اجل��ه��ود  على  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة 
اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
العاملية ملكافحة �سلل الأطفال،  املبادرة  اإطار  امل�سلحة، يف  الأعلى للقوات 
منظمتها  اأن  “روتاري”  ممثلة  دمي��ان��ت،  ج��ودي��ت  ال�سيدة  اأك���دت  فيما 
تتطلع اإىل امل�ساهمة ب�سكل فعال يف منتدى اأبوظبي واأنها �ستقدم تعهدا 

ماليا خالل املنتدى.

بعثة الدولة يف جنيف و »ال�سحة العاملية« تنظمان فعالية خا�سة مببادرة ا�ستئ�سال �سلل الأطفال

مبنا�ضبة الحتفال بالي�م العاملي للدميقراطية: 

اأمل القبي�سي: الإمارات مت�سي بثقة يف �سياغة جتربة دميقراطية ريادية

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اجتماعات جلان الحتاد الربملاين العربي بالعا�سمة الأردنية عمان

»املوارد الب�سرية حلكومة دبي« و »دو« تتعاونان ب�ساأن مبادرة »ريادة« للتدريب التطويري

• جمال�س احلكام ت�ضاهم يف تعزيز نهج ال�ض�رى ومن�ذجا فريدا يف املمار�ضة الدميقراطية 
• ال�ضيخ زايد اأ�ض�س نهجا فريدا للم�ضاركة ال�ضيا�ضية، ترت�ضخ فيه اأ�ضمى معاين امل�ضاركة ل�ضعب الإمارات يف حتقيق الإجنازات
• الإمارات تعي�س هذه الأيام عر�ضًا وطنيًا دميقراطيًا يف اإطار امل�ضرية الربملانية وتعزيز امل�ضاركة ال�ضيا�ضية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

اآل  را�سد  بن  حمدان  موؤ�س�سة  اأطلقت 
مكتوم لالأداء التعليمي املتميز ملتقى 
واملوهبة  للتميز  را����س���د  ب���ن  ح���م���دان 
ال�سنوي بدورته ال� 22 وذلك بح�سور 
نخبة من املخت�سني يف جمال التميز، 
وذلك يوم  اأم�ص ال�سبت 14 �سبتمرب 
“انرتكونتيننتال  ف��ن��دق  يف  اجل����اري 

في�ستفال �سيتي” يف دبي.
وافتتح الدكتور جمال املهريي، نائب 
العام  الأم���ني  الأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ملوؤ�س�سة 
لالأداء التعليمي املتميز امللتقى واألقى 
ب��احل�����س��ور، كما  كلمة رًح���ب خ��الل��ه��ا 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  تيات  نقل 
ن��ائ��ب ح��اك��م دبي  اآل م��ك��ت��وم،  را����س���د 
حل�سور  املوؤ�س�سة  راع��ي  املالية  وزي��ر 
امللتقى. مهنئا اجلميع بانطالق العام 
يكون  اأن  متمنياً  اجل��دي��د  ال��درا���س��ي 
م�سرية  يف  املثمر  التميز  م��ل��وؤه  ع��ام��اً 

التنمية الوطنية امل�ستدامة.
ك��م��ا رّح����ب ال��دك��ت��ور ج��م��ال املهريي 
ب���ن �سعيد   ���س��ع��ود  ال���دك���ت���ور  مب���ع���ايل 
امللك  ملوؤ�س�سة  العام  الأم��ني  املتحمي، 
والوفد  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز 
الفّعال  ب�����دوره  م�����س��ي��داً  ل���ه،  امل���راف���ق 
اإر����س���اء مبادىء  ال��ع��ام��ل يف  وف��ري��ق��ه 

التعاون بني املوؤ�س�ستني.
قائال:  امل���ه���ريي  ال���دك���ت���ور  واأ�����س����اف 
اليوم انطالقة جديدة مللتقى  “ن�سهد 
حمدان للتميز واملوهبة، والذي ميثل 

عر�ص  يف  ال�سنوية  حمطاتنا  اإح���دى 
وهي  امل��ت��م��ي��زة،  التعليمية  امل��م��ار���س��ات 
والتناق�ص  للتباحث  فر�سٌة  بالتاأكيد 
اإىل  اإ������س�����اف�����ًة  وت������ب������ادل اخل�����������ربات، 
واقرتاح  التحديات  اأب���رز  ا�ستعرا�ص 
باأن  م��وؤم��ن��ني  ل��ه��ا،  ال�سديدة  احل��ل��ول 
ال��ن��خ��ب امل��ت��م��ي��زة يف ال��ت��ع��ل��ي��م ق����ادرة 
وم���ت���م���ك���ن���ة يف اب����ت����ك����ار الأف���������س����ل يف 
الإن�سان وطرح ما  بناء  ا�سرتاتيجيات 

يخدم اأركان النظام التعليمي«. 
قائال:  امل����ه����ريي  ال���دك���ت���ور  واأردف 
بالعديد  ح��ول��ن��ا  م���ن  ال���ع���امل  “مير 
ظهرت  وقد  املت�سارعة،  التغريات  من 
�ست�سكل  وال����ت����ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل  م���الم���ح 
ينجح  ول��ن  للجميع  ك��ب��رية  ت��دي��ات 
يف ذلك اإل اأولئك الذين ا�ستثمروا  يف 
اقت�ساد املعرفة، واملبادرون وامل�ستعدون 
امل�ستجدات.  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ج����ي����ًدا 
للقيادة  احل��ك��ي��م��ة  ال���روؤي���ة  وب��ف�����س��ل 
الإم���ارات يف  دول��ة  اأ�سبحت  الر�سيدة، 
طليعة الدول التي ت�سعى اإىل اأن يكون 
لها م�ساهمة فعالة يف ذلك امل�ستقبل، 
هذا  يف  ملمو�سة  خطوات  خطت  وق��د 
الأولوية  م��ن��ح  اأه��م��ه��ا  ك���ان  ال�����س��دد، 
لتجويد التعليم والهتمام باملوهوبني 

واملتميزين«.
“عاماً  قائاًل:  املهريي  الدكتور  واأك��د 
تلو عام، اأ�سبح ملتقى حمدان للتميز 
واملوهبة نقطة م�سيئة يف جهود دولة 
املواهب  اأ���س��ح��اب  لتمكني  الإم������ارات 
اثنني  ومنذ  ال�ستثنائية.  وال��ق��درات 
وجهة  امللتقى  غ���دا  ع��ام��اً،  وع�����س��ري��ن 

منذجة  يف  ت��ف��وق��وا  مم��ن  للمبدعني، 
اأنف�سهم  وق����دم����وا  امل���ت���م���ي���ز،  الأداء 
ك���م���راج���ع لأق����ران����ه����م ف���اأ����س���ب���ح كٌل 
اآفاق  بلوغ  يف  يحتذى  من��وذج��اً  منهم 

التميز«.
على  من  اأود  املنا�سبة  “وبهذه  وق��ال: 
انطالق  ع��ن  اأع��ل��ن  اأن  امللتقى  من�سة 
الثانية والع�سرين من جوائز  ال��دورة 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  موؤ�س�سة 
موا�سلني  املتميز،  التعليمي  ل���الأداء 
لأك���ر م��ن ع��ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن على 
التعليمية  باملنظومة  الرت���ق���اء  دع���م 
املنظومة  عنا�سر  واإل��ه��ام  وال��رتب��وي��ة 
والتميز  ال���ت���ف���وق  ن���ح���و  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والبتكار. كما يطيب يل اأن اأعلن عن 
الإلكرتوين  التحكيم  ن��ظ��ام  تطبيق 
دول  م�ستوى  على  اجل��ائ��زة  ملناف�سات 

جمل�ص التعاون اخلليجي، وذلك بعد 
جناح  تطبيقه على م�ستوى املناف�سات 
املحلية العام املا�سي، يف خطوة تر�سخ 
�سريًكا  اأ�سبحت  وق��د  املوؤ�س�سة  مكانة 
اإقليمية  منظمات  م��ع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً 
“اليون�سكو”  مثل  م��رم��وق��ة  ودول��ي��ة 
الأوروبية  واملنطمة  و”الإي�سي�سكو” 
للجودة ال�ساملة، بالإ�سافة للع�سويات 
العاملي  امل��ج��ل�����ص  ب��ه��ا يف  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي 
ونادي  العاملي،  لب  والفاب  للموهبة، 

املوهوبني يف اليون�سكو وغريها«. 
 

واختتم الدكت�ر املهريي حديثه 
م�جهًا �ضكره للح�ض�ر متاأماًل اأن 
مل�ضتقبٍل  اإ�ضافًة  امللتقى  يك�ن 

مزدهٍر للتعليم.
بن  ح��م��دان  موؤ�س�سة  ج��ائ��زة   ومت��ث��ل 

را�سد لالأداء التعليمي املتميز اجلائزة 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال����رائ����دة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
انطالقها  م��ن��ذ  وامل��ن��ط��ق��ة  الإم������ارات 
ع��ام 1998. وجت��ت��ذب اجل��ائ��زة من 
خ���الل ف��ئ��ات��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن الطالب 
للفوز  للم�ساركة  واملدار�ص  واملعلمني 
خمتلف  ت�������س���ج���ع  ال����ت����ي  ب����اجل����ائ����زة 
الأطراف الفاعلة يف التعليم وتقدمي 
اأف�������س���ل ال���ت���ج���ارب وامل���م���ار����س���ات من 
التعليمية  باملنظومة  الرت��ق��اء  اأج���ل 
من  احلديثة  التكنولوجيا  ومواكبة 
التقنيات ودعم  اأح��دث  خالل تطبيق 
واملتميزين يف كل  املوهوبني  الطالب 

املجالت.
الدكتور  األقى معايل  امللتقى،  وخالل 
عام  اأم��ني  املتحمي،  �سعيد  ب��ن  �سعود 
ورجاله  ال��ع��زي��ز  عبد  امل��ل��ك  موؤ�س�سة 

رئي�سية  ورق����ة  والإب��������داع،  ل��ل��م��وه��ب��ة 
ال�ستثمار  “املوهوبون،  ب���ع���ن���وان 
فيها  اأكد  الب�سرية”،  الأمثل لزده��ار 
اأهمية دعم واكت�ساف هوؤلء املوهوبني 
وتهيئة البيئة املنا�سبة لهم كي تتحول 
تلك املواهب مل�ساريع م�ستقبلية نافعة 
تلك  وت��وظ��ي��ف  الب�سرية  بها  ت��زده��ر 

املواهب ملواجهة التغريات العاملية.
د.”جراي  ال���ربوف�������س���ور  األ���ق���ى  ث���م   
امل�ساعد  ال��ع��م��ي��د  هارفيت”  جيم�ص 
الرتبية  كلية  يف  وال��ت��دري�����ص  للتعلم 
ب��ج��ام��ع��ة ه��ون��غ ك��ون��غ، ورق����ة بحثية 
اإع���داد  يف  ع��امل��ي��ة  “اجتاهات  ب��ع��ن��وان 
املعلم  اإع���داد  اأن  فيها  املعلمني” ذك��ر 
اأمر ل يقل اأهمية عن اإعداد الطالب 
والذين  املوهوبني  املعلمني  اإن  حيث 
ميتلكون قدرات متميزة عن اأقرانهم 
هم اأداة قوية جدا للنهو�ص بالعملية 
املوهبني  الطلبة  واكت�ساف  التعليمية 

اأثناء رحلتهم للتميز والبتكار«.
ت����ك����رمي ك����ل م����ن معايل  ت����ال ذل������ك 
ال�����دك�����ت�����ور �����س����ع����ود ب�����ن ����س���ع���ي���د بن 
د.  والربوف�سور  املتحمي  عبدالعزيز 
“جراي جيم�ص هارفيت” مل�ساركتهما 

بتلك البحوث القيمة يف امللتقى.
املعر�ص  اف��ت��ت��اح  امل��ل��ت��ق��ى  ���س��ه��د  ك��م��ا 
تخلله  وال���ذي  لفعالياته،  امل�ساحب 
التدريبية  ال��ع��م��ل  ور������ص  م���ن  ع����دد 
اإك�ساب  على  رك��زت  التي  والتفاعلية 
ال�����ط�����الب امل������ه������ارات وا����س���ت���ع���را����ص 
واأهمية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال���ت���ط���ورات 

البتكار ملواكبة التطور.

وب�����داأت ور����ص ال��ع��م��ل ب��ور���س��ة مغلقة 
الطلبة  “رابطة  م�������س���م���ى:  ت�����ت 
ال����دك����ت����ورة  وق�����ام�����ت  الفائزين”، 
الدرا�سات  ق�سم  رئي�ص  مقلد،  �سمر 
الرتبوية يف كلية البحرين للمعلمني 
ور�سة  بتقدمي  البحرين  جامعة  من 
اإىل  الف��رتا���س��ي��ة:  “املدر�سة  ع��م��ل 
اأين يف جمال رعاية ذوي املوهبة؟”. 
معاجيني،  اأ���س��ام��ة  ال��دك��ت��ور  ق��ام  كما 
اأ�ستاذ يف ق�سم الرتبية اخلا�سة بكلية 
ور�سة  بتقدمي  ج��دة  جامعة  الرتبية 
الوالدين  “دور  م�سمى:  ت��ت  عمل 
ال���ق���ي���ادة لدى  ت��ع��زي��ز  وامل��ع��ل��م��ني يف 

الأبناء املوهوبني«.
وقام الدكتور اأحمد العبا�سي، الأ�ستاذ 
املوهوبني  ت��رب��ي��ة  ق�����س��م  يف  امل�����س��اع��د 
بتقدمي  العربي  اخلليج  جامعة  م��ن 
ور�سة عمل “من موهبة تريمان اإىل 
والع�سرين”،  احل��ادي  القرن  مواهب 
يف حني قّدم الدكتور جا�سم املرزوقي، 
م�ست�سفى  يف  نف�سي  ع��الج  ا�ست�ساري 
النه�سة  ج��م��ع��ي��ة  وم�����س��ت�����س��ار  الأم�����ل 
والتدريب  ل��ال���س��ت�����س��ارات  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
“تنمية  ور���س��ة ع��م��ل ت��ت م�����س��م��ى: 
توجيه  واملجتمعي يف  الأ�سري  الوعي 

وا�ستثمار طاقات املوهوبني«.
وجاءت ور�سة العمل “اأك�سيل: منوذج 
ح��دي��ث ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��وه��وب��ني يف 
والتي  والع�سرين”  احل����ادي  ال��ق��رن 
ق���دم���ه���ا الأ�����س����ت����اذ ال����دك����ت����ور ع���الء 
ال���دي���ن ع��ب��د احل��م��ي��د، ن���ائ���ب عميد 
ق�سم  رئي�ص  العليا،  ال��درا���س��ات  كلية 

العربي،  اخلليج  املوهوبني يف جامعة 
يف ح���ني ق����ّدم ال��دك��ت��ور ع��م��ر معمر، 
والقيادة  والإب��������داع  امل��وه��ب��ة  اأ����س���ت���اذ 
امل�����س��ارك وك��ي��ل ج��ام��ع��ة الإم�����ام عبد 
وريادة  لالبتكار  في�سل  بن  الرحمن 
“تخطيط  ب��ع��ن��وان:  الأع��م��ال ور���س��ة 
وتنفيذ برامج املوهوبني الإثرائية”، 
وط���رح���ت الأ����س���ت���اذة ���س��ام��ي��ة جمان، 
املعلم  وفئة  املتميز  املعلم  فئة  م��درب 
املعلم  “فئة  ور���س��ة:  التميز  ال��ف��ائ��ق 
امل���ع���ل���م فائق  امل��ت��م��ي��ز وور�����س����ة ف���ئ���ة 

التميز«.
املهريي،  حميد  را�سد  الأ�ستاذ  وق��دم 
املدر�سية  املدر�سة والإدارة  مدرب فئة 
“فئة  ب����ع����ن����وان:  ور������س�����ة  امل���ت���م���ي���زة 
املتميزة”.  املدر�سية  والإدارة  املدر�سة 
وج����اءت ال��ور���س��ة امل��غ��ل��ق��ة ع��ن “لقاء 
ثم  الفائزين”،  امل��ع��ل��م��ني  راب����ط����ة 
اجلامعي  ال����ط����ال����ب  “فئة  ور�����س����ة 
الدكتور  ق���دم���ه���ا  وال����ت����ي  املتميز” 
ع��ب��د ال��رح��م��ن امل��خ��اليف، م���درب فئة 
امل��ت��م��ي��ز. واختتم  ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي 
امل��ل��ت��ق��ى ب��ور���س��ة م��غ��ل��ق��ة ع���ن “جلنة 
ت��ط��وي��ر امل��ع��اي��ري«. ك��م��ا ف��ت��ح امللتقى 
يف  للم�ساركة  املتقدمني  اأم���ام  اأب��واب��ه 
ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة وال��ع�����س��ري��ن جلائزة 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  موؤ�س�سة 
للتقدمي  امل��ت��م��ي��ز  التعليمي  ل�����الأداء 
الإلكرتوين والتحكيم الإلكرتوين يف 
عدد من القاعات، مع تزويدهم بعدد 
التقدمي  املر�سدين خالل عملية  من 

تي�سرياً عليهم.

امللتقى ي�ضهد الإطالق الر�ضمي لدورة الـ 22 من جائزة امل�ؤ�ض�ضة

 موؤ�س�سة حمدان التعليمية تنظم ملتقى حمدان بن را�سد للتميز واملوهبة مب�ساركة مميزة

•• راأ�ص اخليمة- الفجر: 

اللواء علي عبد اهلل بن  �سهد �سعادة 
ع���ل���وان ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
ركن  العقيد  بح�سور  اخليمة،  راأ���ص 
اإدارة  يعقوب مدير  بن  �سامل  يو�سف 
تدريبات  من  جانباً   ، اخلا�سة  املهام 
الأول  امل�ستجيب  دورة  يف  امل�ساركني 
تنظمها  وال���ت���ي  ال��ط��ارئ��ة  ل��ل��ح��الت 
ب��ال��ت��ع��اون مع  اخل��ا���س��ة  امل��ه��ام  اإدارة 
معهد تدريب ال�سرطة والتي ي�سارك 
راأ�ص اخليمة  فيها منت�سبي �سرطتي 
ميدان  يف  وامل���ق���ام���ة  ال��ق��ي��وب��ن  واأم 

ال�سوان براأ�ص اخليمة.

ب����ن ع����ل����وان حر�ص  ال�����ل�����واء  واأك��������د 
ومتابعة وزارة الداخلية، لكل مراحل 
الأول  امل�ستجيب  ل���دورات  ال��ت��دري��ب 
اإىل  تهدف  والتي  الطارئة  للحالت 
تدريبهم على �سرعة ال�ستجابة لأي 
�سكل من اأ�سكال العتداءات العنيفة 
حيث يكون الفرد املتدرب قادراً على 
التدخل يف حالت ال�ستغاثة يف غياب 
اخلطر  واحتواء  التخ�س�سية  الفرق 

والتعامل مع احلدث ب�سورة فعالة.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���س��ع��ادة ال��ل��واء بن 
الأول  امل�����س��ت��ج��ي��ب  دورة  اإن  ع���ل���وان 
ل���ل���ح���الت ال����ط����ارئ����ة م�������س���ت���م���رة يف 
القيادة العامة ل�سرطة راأ�ص اخليمة 

 ، ال���ق���وة  منت�سبي  م���ن  ل��ل��م�����س��ارك��ني 
ونحن يف �سرطة راأ�ص اخليمة �سعداء 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه ال������دورة وال���ت���ي تاأتي 
املجال  يف  العاملني  ك��اف��ة  ت�ستهدف 
امليداين واجلنائي واملروري ويف اإطار 
اخلربات  وتبادل  والتن�سيق  التعاون 
فاجلميع يعمل تت منظومة اأمنية 
واح���دة وه���دف واح���د ه��و اأم���ن دولة 
مو�سحاً  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
ع��دة حماور  ت�ستمل على  ال���دورة  اأن 
الرماية  يف  امل�����ه�����ارات  اأه���م���ه���ا  م����ن 
التكتيكية،  الأ���س��ل��ح��ة  وا����س���ت���خ���دام 
وقيادة املركبات وال�سعافات الأولية، 
اإن تنظيم دورة امل�ستجيب الأول  كما 

ل��ل��ح��الت ال��ط��ارئ��ة ت��اأت��ي اإمي��ان��ا من 
وزارة الداخلية باأهمية املرحلة التي 
تتطلب منح �سالحيات اأو�سع لرجل 
الأم��ن تخوله لالنتقال اىل منطقة 
اخل��ط��ر ح���ال ح���دوث���ه، م��و���س��ح��ا اأن 
ت��ط��وي��ر احل�ص  اإىل  ت��ه��دف  ال�����دورة 
على  ال��ق��درة  ومنحه  للفرد  الأم��ن��ي 
غري  ط����ارئ����ة  ح����ال����ة  اأي  م���واج���ه���ة 
النجاح  للجميع  متمنني  متوقعة. 
وحياتهم،  ع��م��ل��ه��م  يف  وال���ت���وف���ي���ق 
امل�ساركني  ع��ل��وان  ب��ن  ال���ل���واء  وح���ث 
على بذل املزيد من اجلهد والعطاء 
التي  امل���ع���ل���وم���ات  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة 
ي��ت��ل��ق��ون��ه��ا ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع���ل���ى اأر������ص 

الواقع لرفع جاهزية رجال ال�سرطة 
والتعامل مع موقع احلدث  ميدانياً 
رفع  يف  ي�ساهم  مما  وفاعلية  بكفاءة 
ال�سعور بالأمن وتعزيز �سرعة  ن�سبة 

ال�ستجابة.
يو�سف  رك��ن  العقيد  ق��ال  جانبه  من 
تتناول  ال����������دورة  اإن  ي���ع���ق���وب  ب�����ن 
اجل��ان��ب��ني ال��ن��ظ��ري وال��ع��م��ل��ي، حيث 
املواد اخلا�سة  الأول  يتناول اجلانب 
التي تتعلق بالبالغات الطارئة التي 
�سريعة وخطط  ا�ستجابة  اإىل  تتاج 

لتطويق املواقع.
عرب  العملي  اجل��ان��ب  ت�سمن  فيما 
ت���ط���ب���ي���ق ع���م���ل���ي ي���ح���اك���ي ال�����واق�����ع، 

والتحرك  ل��ل��ب��الغ��ات  ك��ال���س��ت��ج��اب��ة 
ال�سرطية،  ل����ل����دوري����ات  ال�����ف�����وري 

وتاأهيلهم  امل�������س���ارك���ني  وت�����دري�����ب 
ك��م��درب��ني ل��ي��ت��م��ك��ن��وا ب���دوره���م من 

كيفية  يف  اآخ����ري����ن  اأن����ا�����ص  ت����دري����ب 
التعامل مع البالغات الطارئة.

قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة ي�سهد متارين دورة امل�ستجيب الأول 

•• ال�صارقة -وام:

الطبيعية  واملحميات  البيئة  لهيئة  التابع  الرطبة  لالأرا�سي  وا�سط  مركز  فاز 
اأهم  2019 وهي واح��دة من  ل��دورة عام  بال�سارقة بجائزة الآغ��ا خان للعمارة 
جوائز العمارة يف العامل وذلك �سمن خم�سة م�ساريع فائزة تبلغ قيمتها املالية 

مليون دولر اأمريكي.
مت الإعالن عن الفائزين يف كرملني قازان يف جمهورية رو�سيا امل�سجل على قائمة 

اليون�سكو كموقع للرتاث العاملي و�سيقام الحتفال بتوزيع اجلائزة لحقاً.
وكانت جائزة اآغا خان للعمارة قد اأن�سئت من قبل اآغا خان الرابع عام 1977 
تلبي  التي  املعمارية  املفاهيم  ومكافاأة  تديد  اإىل  وتهدف  ب�سوي�سرا  جنيف  يف 
املعا�سر  الت�سميم  جم���الت  يف  الإ���س��الم��ي��ة  املجتمعات  وت��ط��ل��ع��ات  اح��ت��ي��اج��ات 

ال�ستخدام  واإع����ادة  وترميم  وت�سني  املجتمع  وتنمية  الجتماعي  والإ���س��ك��ان 
وت�سني  الطبيعية  املناظر  ت�سميم  اىل  ا�سافة  للحفظ  تتاج  التي  للمناطق 
مل�ساريع  �سنوات  ث��الث  مدتها  دورة  ك��ل  حيث  دورات  يف  اجل��ائ��زة  وت��ق��دم  البيئة 
الآغا  �سبكة  ووكالة  الثقافية  الآغ��ا خان  موؤ�س�سة  مع  اجلائزة  وترتبط  متعددة 

خان للتنمية.
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  رئي�ص  ال�سويدي  �سيف  هنا  �سعادة  وق��ال��ت 
فنية  قيمة  باعتباره  بجدارة  للعمارة  خان  اآغ��ا  بجائزة  الفوز  ا�ستحق  املركز  اإن 
وجمالية وبيئية و�سياحية ومعرفية متكاملة مت اإن�ساوؤه بتوجيهات من �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم 
يف  البيئية  ال�سياحية  املنظومة  من  ج��زءاً  وا�سط  حممية  مع  وي�سكل  ال�سارقة 
اإمارة ال�سارقة ودولة الإمارات وياأتي املركز الذي يعترب الأول من نوعه للبيئات 

الرطبة على م�ستوى دول جمل�ص التعاون اخلليجي �سمن امل�ساريع التي تبنتها 
اإمارة ال�سارقة لتعزيز مكانتها كعا�سمة لل�سياحة العربية لعام 2015 وت�سني 
لالأجيال  فيها  الطبيعية  احل��ي��اة  ا�ستدامة  على  واملحافظة  البيئية  ال��ظ��روف 

القادمة.
ويحتوي املركز على ف�سول تعليمية وتثقيفية ومن�سات واأبراج جمهزة ملراقبة 
العنا�سر والو�سائل  املائية وعدد من  امل�سطحات  بالقرب من  الطيور  وم�ساهدة 
التي  واملقيمة  املهاجرة  الطيور  باأنواع  اخلا�سة  الر�سادية  واللوحات  التعليمية 
اأبو  مثل  والنادرة  املنت�سرة  الطيور  من  اأن��واع  عدة  ي�سم  كما  املحمية  ت�ستوطن 
والبل�سون  ال�سرطاين  وال��زق��زاق  الالمع  منجل  واأب��و  ال�سمايل  الأ�سلع  منجل 
البيئة  اإىل حماية  املركز  العربي وغريها ويهدف  الذهبي  والع�سفور  الرمادي 
واملحافظة على املوارد الطبيعية اإىل جانب امل�ساهمة يف تطوير ال�سياحة البيئية 

ب��ه م��ن جمال طبيعي  مل��ا يتمتع  ال�سارقة  ال��رئ��ة لإم���ارة  م��ا يجعله مبثابة  وه��و 
ومناظر �ساحرة وكائنات متنوعة.

وي�سم املركز كذلك مرافق علمية للعناية بالطيور ت�سمن احلفاظ على الطيور 
اأنواع  وعر�ص  للتعّلم  مهمة  وجهة  املركز  وي�سكل  النقرا�ص  من  فيه  املوجودة 
اجلمهور  من  ملرتاديه  امل�ستوى  عاملية  خدمية  مرافق  يوفر  كونه  الطيور  من 
من  ال��ن��ادرة  الطيور  من  خمتلفة  اأن��واع  على  التعرف  للزوار  ويتيح  والباحثني 
التي  املتطورة  التقنيات  اإىل  بالإ�سافة  الطيور  ملراقبة  خا�سة  مناظري  خ��الل 

متنح الزوار فر�سة ال�ستماع اإىل الأ�سوات التي ت�سدرها الطيور يف املحمية.
بالطاقة  تعمل  التي  للبيئة  ال�سديقة  املركبات  من  العديد  على  يحتوي  كما 
الكهربائية وتتيح للزوار التنقل داخل املحمية للتعّرف على اأبرز معاملها واأنواع 

من الطيور وال�سجار والبحريات املائية وال�سبخات وامل�سطحات امللحية.

مركز وا�سط لالأرا�سي الرطبة يفوز بجائزة الآغا خان للعمارة
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•• دبي- وام:

قال �سعادة اللواء حممد املري مدير 
و�سوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  عام 
تعمل  دب��ي  اقامة  اإن  بدبي  الأج��ان��ب 
على ترجمة خمتلف ال�سرتاتيجيات 
واخلطط الوطنية والروؤى احلكيمة 
اإقامة  ان  م��وؤك��داً  الر�سيدة  لقيادتنا 
لإميانها  التوطني  ملف  تدعم  دب��ي 
امل��ل��ف ولدورها  ه���ذا  ب��اأه��م��ي��ة  ال���ت���ام 
احل��ك��وم��ي يف دع���م اأب���ن���اء ه���ذا البلد 
ل��ت��وج��ه��ات �ساحب  م��ن��ه��ا  وت��ق��ي��ق��اً 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئي�ص 
جم��ل�����ص ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع���اه 
والتعليم  التمكني  اأن  ق��ول��ه  يف  اهلل 

والتوطني اأ�سرار التطور امل�ستقبلي.
اأج���ل ه��ذا عملنا بجد  وا���س��اف فمن 
لت�سريع  ج�����ادة  خ���ط���وات  ب��ات��خ��اذن��ا 
العمل والأرق����ام  ال��ت��وط��ني وت��ط��وي��ر 
ت��و���س��ح ن�����س��ب الرت���ف���اع ال��ت��ي ت���زداد 
���س��ن��وي��اً يف م��ع��دلت ال��ت��وط��ني حيث 
الثالث  املركز  دبي على  اإقامة  ح��ازت 
املتو�سطة  احل��ك��وم��ات  م�ستوى  على 
ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ن�����س��ب��ة ال��ت��وط��ني 100 
ون�سبة  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��ف��ئ��ات  ب��امل��ائ��ة يف 
نتيجتها  يف  ب���امل���ائ���ة  ال�96  ت���ف���وق 
ح�سلت  كونها  اإىل  بالإ�سافة  العامة 
ال��ع��دي��د م���ن اجل���وائ���ز املحلية  ع��ل��ى 

اآخرها  التوطني  والإقليمية يف ملف 
جائزة اأف�سل مبادرة للتوطني يف دول 
جوائز  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
الب�سرية  للموارد  احلكومية  “القمة 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ص  ل�����دول 
جاء  ملا  ترجمة  ذلك  وياأتي   2018
امل��و���س��م اجل��دي��د ل�ساحب  يف ر���س��ال��ة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئي�ص 
جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل 
ال���ذي يحظى  ال��ت��وط��ني  ب�����س��اأن ملف 
والذي  �سموه  م��ن  مبا�سرة  مبتابعة 
ومتكامال  ���س��ام��اًل  ن��ه��ج��اً  ���س��ي�����س��ك��ل 

للعمل احلكومي.
التوطني  اع��ت��ربت  الإدارة  اأن  واك���د 
دوما  توجه  التوجهات  وكانت  اأ�سا�سا 
يف تبني قدرات ابناء هذا الوطن لثقة 
الإدارة باأنهم هم امل�ستقبل وهم اأ�سا�ص 
�ستنه�ص  ال��ت��ي  وال��ع��ق��ول  ال��ت��ط��وي��ر 
بالإدارة اإىل مراتبها العليا لذا فكان 
وال�ستقطاب  الأ���س��ا���ص  ه��و  التاأهيل 
الأول وتوفري بيئة عمل  التوجه  هو 
تلك  على  احلفاظ  يف  ت�ساهم  �سلبه 
�ساهم  ما  وه��ذا  الغاية  هي  الكفاءات 
يف تبوء الإدارة مراكز ريادية يف ملف 
...معربا عن فخره  �سنويا  التوطني 
اتى  ع��م��ل  م���ن  الإدارة  ق��دم��ت��ه  مب���ا 
�سمو  ت��وج��ه  م��ع  وم��ت��واف��ق��ا  متوائما 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 

املجل�ص  رئي�ص  دبي  عهد  ويل  مكتوم 
اهتمامه  يف  دب���ي  لإم����ارة  التنفيذي 
وتنفيذ  اجل��دي��د  امل��و���س��م  ر���س��ال��ة  يف 
وعلى  ت�سمنتها  ال��ت��ي  ال��ت��وج��ي��ه��ات 
راأ�سها التوطني. واأ�سار اإىل اأن اإقامة 
دبي عملت يف تطوير منهج التوطني 
لديها حيث قامت على تنويع حماور 
الرتكيز  وذل��ك عرب  لديها  التوطني 
احتياجاتها  ت����دي����د  ع���ل���ى  اأول 
ركزت  ب�سرية  كفاءات  من  الوظيفية 
خطط  ون���ف���ذت  امل���واط���ن  ع��ل��ى  اأول 
عرب  الوظيفية  احتياجاتها  تغطية 
ن���ظ���ام ا���س��ت��ق��ط��اب ف���ع���ال رك�����ز على 
املواطنني  م���ن  ال���ك���ف���اءات  اأ����س���ح���اب 
ممن تتجان�ص موؤهالتهم وخرباتهم 
املعتمدة  ال��وظ��ائ��ف  م��ع  وك��ف��اءات��ه��م 
ل���دي���ه���ا ع���م���ال م��ن��ه��ا مب����ب����داأ و�سع 
املنا�سب  املكان  يف  املنا�سب  ال�سخ�ص 

ل�ستقطاب  الأ�ساليب  اأف�سل  وتبني 
لدى  املطلوبة  التخ�س�سات  اأ�سحاب 
معار�ص  ا���س��ت��ث��م��ار  وم��ن��ه��ا  الإدارة 
ال��ت��وظ��ي��ف ال��ر���س��م��ي��ة وامل�����س��ارك��ة يف 
املوؤ�س�سات  يف  تنظم  ال��ت��ي  امل��ع��ار���ص 
اإقامة  اأن  امل����ري  واأف�����اد  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. 
دبي خلقت بيئة عمل �سعيدة وجاذبه 
ا�ستمرارية  م��ع��دلت  رف��ع  يف  ت�ساهم 
وخف�ص  لديها  املواطنني  املوظفني 
وذل����ك عرب  ال��ع��م��ل  دوران  م���ع���دلت 
تبنيها مناهج متكني مهنية وتاأهيلها 
معنية  ومبادرات  الب�سرية  لكفاءاتها 
احلياة  وج���ودة  الوظيفية  بال�سعادة 
ت�ساهم  فعالة  اإداري����ة  نظم  وتفعيل 
ع��ادل��ة وحمفزه  ع��م��ل  بيئة  خ��ل��ق  يف 
تافظ على ثقة موظفيها من اأبناء 
ال��وط��ن لأن الأ���س��ل يف ال��ت��وط��ني ل 
واإمنا  فقط  والتوظيف  ال�ستقطاب 
الوظيفي  بالكادر  الحتفاظ  �سمان 
ت��ف��ع��ي��ل خطة  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل���واط���ن 
التوطني والإحالل الوظيفي والذي 
الأولوية يف  املواطن  اإىل منح  يهدف 
خالل  من  ال�ساغرة  الوظائف  �سغل 
تعيينه يف تلك الوظائف اأو نقله اإليها 
�سغلها  ���س��ري��ط��ة مت��ت��ع��ه مب��ت��ط��ل��ب��ات 
م��ع ت��وف��ري ف��ر���ص ال��ت��دري��ب للفئات 
تطوير  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
وتزويدهم  وق���درات���ه���م  م��ع��ارف��ه��م 

باملهارات الالزمة.

•• دبي-الفجر: 

والت�سريعات  ال��ق��وان��ني  م��ع  متا�سيا 
العربية  الإم��ارات  دولة  اأقرتها  التي 
الأطفال،  ح��ق��وق  حل��م��اي��ة  امل��ت��ح��دة 
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ال��ق��ان��ون الإم���ارات���ي 
�ساحب  اأ�����س����دره  ال�����ذي  “ودمية” 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي����د 
ودعما  اهلل،  ح��ف��ظ��ه   – ن��ه��ي��ان  اآل 
لالأمومة  الوطنية  لال�سرتاتيجية 
 ،2021-2017 وال����ط����ف����ول����ة 
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  ت�سارك 
يف  الأمان”،  “�سفراء  مب�����س��روع��ه��ا 
احللقة النقا�سية التي ينظمها مركز 
ج��ن��ي��ف حل���ق���وق الإن�������س���ان واحل�����وار 
لدولة  ال���دائ���م���ة  ال��ب��ع��ث��ة  و  ال��ع��امل��ي 
المارات العربية املتحدة لدى الأمم 
18 من  وذل��ك بجنيف يف   ، املتحدة 
الدورة  اجل��اري، على هام�ص  ال�سهر 
ويعد  الإن�سان،  حقوق  ملجل�ص    42
منوذجا  اأمان”  “�سفراء  م�����س��روع 
ف���ري���دا م���ن ن���وع���ه، ب��اإ���س��راك��ه طلبة 
توعية  عملية  يف  امل��وؤه��ل��ني  امل��درا���ص 
الآخرين  الأط���ف���ال  م���ن  ن��ظ��رائ��ه��م 
اجلهات  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  كيفية  ع��ل��ى 

اأو  للعنف  تعّر�سهم  ح��ال  املخت�سة 
العميد  �سورها.واأكد  بكافة  الإ�ساءة 
اإدارة  م���دي���ر  اأه���ل���ي  ع�����ارف حم��م��د 
حماية الطفل واملراأة بالإدارة العامة 
حل��ق��وق الإن�����س��ان ب�����س��رط��ة دب���ي، اأن 
مل�سروعها  دب���ي  ���س��رط��ة  ا���س��ت��ع��را���ص 
حلقة  ���س��م��ن  الأمان”  “�سفراء 
 “ بعنوان  املتحدة،  الأمم  يف  نقا�سية 
تعزيز و�سول الأطفال اإىل العدالة”، 
وم�ساركة متحدث ر�سمي من �سرطة 
دب���ي ل���س��ت��ع��را���ص امل�������س���روع، ممثال 
بال�سيدة فاطمة البلو�سي رئي�ص ق�سم 
الوعي والتثقيف، وم�ساركة 4 اأطفال 

�سفراء  ب�سفتهم  ع��ام��ا   16 بعمر 
للم�سروع، لهو خري دليل على جناح 
اآملني  والنوعية،  الفريدة  التجربة 
منها  وال���س��ت��ف��ادة  تعميمها  ي��ت��م  اأن 
الدول.  بني  ممكن  نطاق  اأك��رب  على 
وقال العميد عارف حممد اأهلي، اإن 
الإمارات تبذل جهودا جبارة حلماية 
و�سون حقوق الطفل، ويتجلى ذلك 
م���ن خ����الل ق���ان���ون ح��م��اي��ة الطفل 
التادي “قانون ودمية”، لفتا اإىل 
دورها  تنفيذ  تبا�سر  دب��ي  �سرطة  اأن 
الرقابي والوقائي يف تعزيز وتر�سيخ 
اجل�سدية  ال��ط��ف��ل  ب��ح��ق��وق  ال���وع���ي 

والتعليمية  وال�����س��ح��ي��ة  وال��ن��ف�����س��ي��ة 
وخ����الف����ه، م����وؤك����دا ح��ر���س��ه��م على 
اجلهات  كافة  مع  والتكاتف  التعاون 
املحلية  وامل���ن���ظ���م���ات  وامل���وؤ����س�������س���ات 
هذا  لتعزيز  وال��دول��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
الأطفال  حماية  �سبيل  يف  اجل��ان��ب، 
اأو  ال��ت��ن��م��ر  اأو  ال��ت��ح��ر���ص  اآف�����ات  م���ن 
اأكدت  ب��دوره��ا،  العنف.  اأو  التعاطي 
ال�سيدة فاطمة البلو�سي رئي�ص ق�سم 
حماية  اإدارة  يف  وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال��وع��ي 
العامة  الإدارة  يف  وامل�������راأة  ال��ط��ف��ل 
حل��ق��وق الإن�����س��ان ب�����س��رط��ة دب���ي، اأن 
من  يعد  الأمان”  “�سفراء  م�سروع 
اأف�سل املمار�سات ال�سرطية يف جمال 
حماية و�سون حقوق الطفل املكّر�سة 
يف التفاقيات الدولية، والت�سريعات 
اإدارة  اأن  اإىل  م�������س���رية  ال���وط���ن���ي���ة، 
امل��راأة حر�ست على  حماية الطفل و 
6 واإىل  ت��دري��ب الأط��ف��ال م��ن عمر 
احلكومية  امل����دار�����ص  يف  ع��ام��ا   16
واخل��ا���س��ة، وذل���ك م��ن خ���الل ور�ص 
التثقيف  ت�سمنت  متخ�س�سة  عمل 
ب��ح��ق��وق��ه��م امل���ن�������س���و����ص ع��ل��ي��ه��ا يف 
ل�سنة   3 رق����م  الت�������ادي  ال���ق���ان���ون 
ب�ساأن حماية حقوق الطفل   2016

ب�سطة  محُ ط��ري��ق��ة  وف����ق  “ودمية” 
اأن  ت��ت��ن��ا���س��ب م��ع ���س��ن��ه��م، لف��ت��ة اإىل 
ع����دد امل����دار�����ص ال���ت���ي ان�����س��م��ت اإىل 
اليوم  الأمان” بلغ  “�سفراء  م�سروع 
�سفري   797 ب��واق��ع  م��در���س��ة   80
اأمان. واأو�سح ال�سيد نوفل بن حمد 
“�سفراء  م�����س��روع  م��ن�����س��ق  ب��و���س��ف��ة 
يف  والتثقيف  الوعي  الأمان” بق�سم 
اإدارة حماية الطفل واملراأة يف الإدارة 
ب�سرطة  الإن�������س���ان  حل��ق��وق  ال��ع��ام��ة 
ا�ستكمال  ت���اأت���ي  امل�����س��ارك��ة  اأن  دب����ي 
ل�����الإجن�����ازات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول����ة 
الإمارات يف جمال تنفيذ التزاماتها 
جتاه الأطفال، وجت�سيدا عمليا اآخر 
وحماية  بتعزيز  دبي  �سرطة  للتزام 
ح��ق��وق ال��ط��ف��ل، و����س���ول اإىل روؤي���ة 
التنمية  واأه���داف   2021 الإم���ارات 
و    ،2030-2015 امل�������س���ت���دام���ة 
ال�سرتاتيجية  ل���الأه���داف  تقيقا 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي نحو 
اإ�سعاد املجتمع وتعزيز اأمن الأطفال 
وزيادة الوعي لديهم لفهم حقوقهم 
وم�������س���وؤول���ي���ات���ه���م داخ�������ل الأ������س�����رة 
الوطنية  امل�ستويات  وعلى  واملجتمع 

والدولية اأي�سا.

•• دبي- وام:

اأ�سحاب  وتاأهيل  رعاية  اإدارة  ك�سفت 
ال��ه��م��م ب������وزارة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع عن 
وط���ال���ب���ة  ط����ال����ب����ا   174 ت�������س���ج���ي���ل 
اأ�سحاب  م��ن  ال��ع��ام  ه���ذا  م�ستجدين 
الذهنية  الإع���اق���ات  ذوي  م��ن  ال��ه��م��م 

والتوحد واملتعددة.
مدير  �سليمان  بن  حمد  وف��اء  وقالت 
الهمم  اأ���س��ح��اب  وت��اأه��ي��ل  رع��اي��ة  اإدارة 
الت�سجيل  طلبات  ل��درا���س��ة  وتبعا  ان��ه 
ال���واردة  امل��ع��ل��وم��ات  وبح�سب  امل��ق��دم��ة 
ع���رب ن���ظ���ام ال��ت�����س��ج��ي��ل الإل����ك����رتوين 
135 طالبا حتى الآن  فقد مت قبول 
وزارة  اإىل  احل�����الت  ب��ع�����ص  وت���وي���ل 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م م��ن اأج����ل الدمج 
لأ�سباب  رف�����س��ه��ا  مت  ح����الت  وه���ن���اك 
الإعاقة  �سروط  انطباق  بعدم  تتعلق 
ع��ل��ي��ه��ا وم��ن��ه��ا لأه��م��ي��ة اإدم���اج���ه���ا يف 

التعليم العام.
وتاأهيل  رع���اي���ة  اإدارة  م��دي��ر  وق���ال���ت 
 76 ت�سجيل  مت  اإن���ه  الهمم  اأ���س��ح��اب 
خدمات  م��ن  م�ستفيدا  ج��دي��دا  طفال 
النمائي  التاأخر  لذوي  املبكر  التدخل 
�سنوات   6 ع��ن  اأع��م��اره��م  ال��ذي��ن تقل 

اأنه بلغ عدد الأطفال  لهذا العام علماً 
برنامج  م����ن  ت��وي��ل��ه��م  مت  ال����ذي����ن 
ال��ت��دخ��ل املبكر خ��الل ه��ذا ال��ع��ام بلغ 
اإىل  تويلهم  مت  بع�سهم  طفال   61
مدار�ص التعليم العام والبع�ص الآخر 

اإىل مراكز اأ�سحاب الهمم.
باأنه  �سليمان  ب��ن  حمد  وف���اء  واأف����ادت 
-2019 ����س���ع���ار  ه������ذا  اخ����ت����ي����ار  مت 

تعبريا عن  بعودتكم”  اأه��اًل   2020
والفنية  الإداري���������ة  ال��ه��ي��ئ��ات  ف���رح���ة 
ال��ط��ل��ب��ة بعد  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال  امل����راك����ز  يف 
فيملوؤوا  الطلبة  ل��ي��ع��ود  غ��ي��اب  ط���ول 
الرتفيه  وم����راف����ق  ال���ل���ع���ب  ����س���اح���ات 
ت�سدح  التي  واأنا�سيدهم  ب�سحكاتهم 
التعلم  يف  وال���رغ���ب���ة  احل����ي����اة  ب���ح���ب 
للمكان  فيعيدوا  املجتمعية  وامل�ساركة 
اإدماج  ع��ن  يعرب  م��ا  وحيويته  بهجته 
اأجواء  �سمن  الهمم  اأ�سحاب  الطلبة 
ال���ع���ودة ل��ل��م��دار���ص ال��ت��ي ت��غ��ل��ب على 

احلايل  ال��وق��ت  يف  املجتمعية  احل��ي��اة 
اجلديد  املدر�سي  بالزي  وا�ستمتاعهم 
والقرطا�سية  التعليمية  وال��و���س��ائ��ل 
املفعمة باألوان احلياة والفرح بالعودة 
جمدداً اإىل التعليم والتدريب. وقالت 
ان اإدارة رعاية وتاأهيل اأ�سحاب الهمم 
بوزارة تنمية املجتمع �ستنظم مع بدء 
العام الدرا�سي اجلديد جمموعة من 
العاملة  للكوادر  التدريبية  ال���دورات 
باخلطط  تتعلق  موا�سيع  ح��ول  فيها 
والأ�سلوب  للطلبة  الفردية  الرتبوية 
�سلوك  وت��ع��دي��ل  ال�����س��ف��وي  ال�����س��م��ع��ي 
عن  دورة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ذهنياً  املعاقني 
كيفية تطبيق منهاج التاأهيل وتعديل 
�سلوك الطلبة اأ�سحاب الهمم ودورات 
املراحل  يف  امل��ب��ك��ر  ب��ال��ت��دخ��ل  متعلقة 
برحلة  وت���ع���ري���ف  الأوىل  ال��ع��م��ري��ة 
املتعامل يف برنامج الإم��ارات للتدخل 
العاملة  ال��ك��وادر  ت�ستفيد  فيما  املبكر 

من  امل�ساندة  العالجية  اخل��دم��ات  يف 
التدريب يف جمال الأ�ساليب العالجية 
الهمم يف جمالت  احلديثة لأ�سحاب 
العالج الطبيعي والوظيفي واللغوي.

اأ�سحاب  م����راك����ز  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 
اخلدمات  من  جمموعة  تقدم  الهمم 
ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة وال��رتب��وي��ة ال��ه��ادف��ة اإىل 
ت��ط��وي��ر م���ه���ارات اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م يف 
خمتلف املجالت واإدماجهم يف احلياة 
اأهمها  من  والتي  العامة  الجتماعية 
والوظيفي  الطبيعي  العالج  خدمات 
والعالج  احل��رك��ي��ة  امل���ه���ارات  لتطوير 
التقييم  خدمات  اإىل  اإ�سافة  اللغوي 
وخدمات  ال�سلوك  وت��ع��دي��ل  النف�سي 
على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  التعليمية  الف�سول 
واحلياتية  للطلبة  املعرفية  امل��ه��ارات 
املهني  التاأهيل  مرحلة  يف  اأم��ا  العامة 
مهنياً  ط���اب���ع���اً  اخل�����دم�����ات  ف���ت���اأخ���ذ 
الهمم  اأ�سحاب  لتمكني  وا�ستقاللياً 

يف  تلزمهم  التي  املهنية  امل��ه��ارات  م��ن 
ح�سولهم  على  وت�ساعد  العمل  ع��امل 
على فر�ص عمل يتم البحث لهم عنها 

بعد مرحلة التخرج.

اجلدير ذكره اأن وزارة تنمية املجتمع 
والتدريبية  التعليمية  تقدم خدماتها 
والتاأهيلية للطلبة من اأ�سحاب الهمم 
م�ستوى  ع��ل��ى  حكومية  م��راك��ز   7 يف 

الدولة يف دبي وعجمان وراأ�ص اخليمة 
بالإ�سافة  وال��ف��ج��رية  ال��ق��ي��وي��ن  واأم 
املبكر  وال��ت��دخ��ل  ال��ت��وح��د  اأق�����س��ام  اإىل 

والإعاقات ال�سديدة واملتعددة.

•• دبي-الفجر: 

�سارك مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث نهاية الأ�سبوع املا�سي، يف ور�سة عمل بتنظيم 
منارة  يف  عقدت  والتي  – ابوظبي،  وال�سياحة  الثقافة  ودائ��رة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
ال�سعديات يف العا�سمة ابوظبي. وت�سمنت الور�سة �اإعداد: “ التقرير الدوري حول ملف ال�سدو 
املدرج على قائمة ال�سون العاجل لليون�سكو وملف ال�سقاره الدويل يف �سوء ان�سمام كل من 

بولندا، هولندا، كراوتيا و�سلوفاكيا ».
“ال�سيد  ال��رتاث��ي��ة:  الريا�سة  وحماية  �سون  عملية  يف  امل��رك��ز  دور  لتوؤكد  امل�ساركة  وج���اءت 
بال�سقور”. وت�سمنت ورقة العمل جوانب عديدة لدور املركز يف حفظ و�سون الرتاث الثقايف 
املادي يف الدولة منها تنظيم بطولت تراثية مبا فيها ال�سيد بال�سقور، حلماية تراث  غري 
الإمارات، وتعزيز توا�سل الأجيال مبمار�سة هذه الريا�سات واملحافظة على ال�سقارين وتوفري 

البيئة املنا�سبة لهم، واإعداد ومتكني جيل من النا�سئة ملمار�سة هذه الريا�سة ون�سر الوعي حول 
اأهميتها ودورها يف املجتمع.

وب�سدد امل�ساركة يف الور�سة، علقت فاطمة بن حريز، مدير اإدارة البحوث والدرا�سات يف مركز 
مع  والتعاون  الور�سة  ه��ذه  يف  امل�ساركة  “ي�سعدنا  قائلة:  ال��رتاث  لإح��ي��اء  حممد  بن  حمدان 
املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية يف الدولة لن�سهم بدورنا يف عملية ال�سون وفقا لالأطر الدولية 
الريا�سات  �سواء عرب  الأ�سعدة واملجالت  اإحياء وحفظ الرتاث على كافة  وتر�سيخ منظومة 
والفعاليات والأن�سطة والور�ص الرتاثية اأو اللهجة واملفردات املحلية والقيم الجتماعية ورفد 

ال�ساحة العلمية بالأبحاث والدرا�سات«.    
جتربة  من  “ال�سدو” وال�ستفادة  عن�سر  �سون  تناولت  حوارية  جل�سة  الور�سة  ت�سمنت  كما 
الذين  واحل��رف��ي��ني  دب���ي،  يف  العاملية  بالقرية  �سنويا  امل��رك��ز  ينظمها  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة  القرية 

ت�ست�سيفهم لإحياء هذه املهن املرتبطة باملوروث املحلي. 

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يقدم ورقة عمل عن �سون وحماية الريا�سة الرتاثية »ال�سيد بال�سقور«

وزارة تنمية املجتمع: ت�سجيل 174 طالبا وطالبة م�ستجدين هذا العام من اأ�سحاب الهمم

•• دبي-الفجر: 

امل��زروع��ي، مدير  اأحمد بن دي��الن  العميد حممد  �سهد 
“دورة  افتتاح  بالوكالة،  املطارات  لأم��ن  العامة  الإدارة 
تاأمني املطارات”، التي نظمها مركز دبي لأمن الطريان 
املدين التابع لالإدارة، على مدار اأ�سبوع، بح�سور املقدم 
وم�ساركة  املركز،  �سنكل، مدير  م��روان حممد  مهند�ص 
املطارات،  لأمن  العامة  الإدارة  مرتب  من  �سابطا   31

�سمن خطة املركز التدريبية لعام 2019.
اأهمها تعريف  اأمنية، كان  ال��دورة عدة حماور  وتناولت 
مطارات  تاأمني  على  الإ���س��راف  يف  املخت�سني  ال�سباط 
دب��ي م��ن ال��ت��ه��دي��دات وامل��خ��اط��ر اخل��ارج��ي��ة، واإج����راءات 

التعامل مع احلالت الطارئة والأزمات، والأدوار املناطة 
بكل اجلهات املعنية يف التعامل مع هذه احلالت.

امل�ساركني  دي���الن،  ب��ن  حممد  العميد  ح��ث  كلمته  ويف 
اخلا�سة  الت�سريعات  منظومة  تطبيق  على  ال���دورة  يف 
باأمن الطريان املدين، واأهمها دليل الإجراءات الأمنية 
الذي يعترب املرجع الأهم لإجراءات العمل الأمني، كما 
تطرق اإىل �سرورة قيام ال�سباط مبراجعة هذا الدليل 
�سواء  احل����الت  جميع  يف  الإج������راءات  جميع  وتطبيق 
بجهود  م�سيدا  العالية،  اأو  املتو�سطة  اأو  العادية  كانت 
كوادر الإدارة العامة لأمن املطارات يف تطبيق منظومة 
العمل الأمني، والذي جعل الإدارة اأن تتبواأ ال�سدارة يف 

الإجراءات الأمنية على امل�ستوى العاملي.

•• دبي-الفجر:

القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �سعادة  اطلع 
ت��دري��ب حرا�ص  م�����س��روع  على  دب���ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام 
اأمن املوؤ�س�سات اخلا�سة با�ستخدام تطبيق تخطيط 
الإدارة  تنفذه  وال��ذي  الب�سيطة،  املرورية  احل��وادث 
العامة للمرور بالتعاون مع الإدارة العامة للعمليات 

والإدارة العامة للذكاء ال�سطناعي.
الإدارة  بها  تقوم  التي  اجلهود  امل��ري  ال��ل��واء  وثمن 
تاأهيل وتدريب م�سوؤويل حرا�ص  العامة للمرور يف 
الأمن على التعامل مع احلوادث املرورية الب�سيطة، 
وتي�سري حركة ال�سري يف مقر عملهم، مما يوؤدى اإىل 

تقيق ال�سالمة املرورية.
جاء ذلك خالل تفقده لإدارة املعهد املروري يف الإدارة 
العامة للمرور، بح�سور العميد ال�سيخ، حممد عبد 
والريادة،  للتميز  العامة  الإدارة  مدير  املعال،  اهلل 
والعميد �سيف مهري املزروعي، مدير الإدارة العامة 

للمرور، والعقيد ع�سام اإبراهيم العور، مدير اإدارة 
املعهد املروري، وعدد من ال�سباط.

وقال العميد �سيف املزروعي اإن تنظيم ور�ص العمل 
ال�سراكة  اإط�����ار  ي���اأت���ي يف  الم����ن  ل��ت��دري��ب ح���را����ص 
املجتمعية التي تنتهجها �سرطة دبي، لتوفري كافة 
الت�سهيالت واإبراز اجلانب الذكي يف تقدمي اخلدمة 
اإم��ارة دب��ي، وذل��ك من خ��الل ا�ستخدم التطبيق  يف 
وذلك  �سرطة”،  كلنا  “برنامج  دبي  ل�سرطة  الذكي 
ليكونوا موؤهلني يف التعامل مع امل�سكالت واحلوادث 
مكان  يف  ت��واج��ه��ه��م  ال��ت��ي  دون  الب�سيطة  امل���روري���ة 
ذلك  ي�ساهم  امل����رور، مم��ا  رج��ل  وج���ود  دون  عملهم 
وميكن  الطرفني،  لكال  واجل��ه��د  ال��وق��ت  توفري  يف 

دوريات ال�سرطة يف تغطية املناطق الخرى.
ومن جانبه قدم النقيب �سعد حمد ال�سبهان، مدير 
تدريب  م�����س��روع  ح���ول  للح�سور  ���س��رح��اً  امل�����س��روع، 
ح���را����ص اأم����ن امل��وؤ���س�����س��ات اخل��ا���س��ة، ال����ذي يهدف 
الطارئة،  للبالغات  ال�ستجابة  زم��ن  خف�ص  اىل 

الب�سيط،  احل���ادث  ملوقع  ال��دوري��ات  انتقال  خف�ص 
ورف���ع الإح�����س��ا���ص ب��الأم��ن والأم�����ان، ون�����س��ر الوعي 
وزيادة تبنى اخلدمات الذكية، وتعزيز ال�سراكة مع 

املجتمع.
واأو����س���ح ال��ن��ق��ي��ب ال�����س��ب��ه��ان اأن����ه ق���د مت ع��ق��د 28 
منها  ا�ستفاد  الم��ن  حل��را���ص  تدريبية  عمل  ور���س��ة 
املهارات  اأه��م  على  ح��ار���ص، ح�سلوا  خاللها   457
اأنواع  مثل  الطريق،  امل��رور يف  رج��ل  يحتاجها  التي 
املوؤ�س�سة  وق��وع��ه��ا يف ح���رم  ال��ت��ي مي��ك��ن  احل�����وادث 
احلوادث  تخطيط  وط��رق  معها،  التعامل  وكيفية 
املرورية واإعداد تقارير احلوادث املرورية الب�سيطة 
دبي  ل�سرطة  الذكي  التطبيق  ا�ستخدام  طريق  عن 
اأكر  اإىل معرفة  بالإ�سافة  �سرطة(،  كلنا  )برنامج 
حركة  عرقلة  يف  تت�سبب  التي  امل��روري��ة  املخالفات 
ال�سري وطرق التعامل معها، والعالمات والر�سادات 
ال��ت�����س��اري��ح لأ�سحاب  امل���روري���ة وم��ع��ان��ي��ه��ا، واأن�����واع 

الهمم. 

اللواء املري يطلع على م�سروع تدريب حرا�ض الأمن

املري : 100 باملائة يف الفئات القيادية وما يفوق 96 
باملائة ن�سبة التوطني يف اإقامة دبي

عاما   16 بعمر  اأمان  �ضفراء   4

�سرطة دبي ت�ستعر�ض جتربتها يف حماية حقوق الطفل اأمام الأمم املتحدة 

�سرط دبي تنظم دورة حول تاأمني 
املطارات مب�ساركة 31 �سابطا
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

حموري  تطوير  م�سروع  اأم�ص  بدبي  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  افتتحت 
�سارع اليالي�ص والأ�سايل حيث ي�سهم �سارع اليالي�ص يف تعزيز الربط بني 
زاي��د والإم���ارات فيما يعد  ال�سيخ حممد بن  زاي��د و�سارعي  ال�سيخ  �سارع 
�سارع الأ�سايل حموراً موازياً ل�سارع اخليل و�سارع ال�سيخ حممد بن زايد 
و�سارع ال�سيخ زايد بن حمدان اآل نهيان و�سارع الإمارات وي�سهم امل�سروع 
اإ�سافية للم�ساريع  يف دعم احلركة القت�سادية وتوفري مداخل وخمارج 
التطويرية يف املنطقة مثل م�سروع الفرجان ودي�سكفري جاردنز وم�سروع 

جبل علي التطويري.
وقال �سعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين يف الهيئة 
اإن امل�سروع جاء تنفيذه بتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 

وتلبية  دبي  اإم��ارة  ت�سهدها  التي  امل�ستمرة  التنمية  ملواكبة  اهلل”  “رعاه 
لل�سكان وي�سهم يف  ال�سعادة  العمراين وتقيق  النمو والتو�سع  متطلبات 
األف   20 لقرابة  لي�سل  اليالي�ص  �سارع  ملحور  ال�ستيعابية  الطاقة  رفع 
مركبة يف ال�ساعة يف الجتاهني كما ي�سهم يف تقلي�ص زمن الرحلة بني 
التقاطع ال�سابع على �سارع ال�سيخ زايد و�سارع ال�سيخ حممد بن زايد اإىل 

قرابة اأربع دقائق.
واأ�ساف الطاير : يعد م�سروع تطوير �سارعي اليالي�ص والأ�سايل جزءاً من 
م�سروع الطرق املوازية ويبلغ طول �سارع اليالي�ص الواقع �سمن امل�سروع 
احلايل �ستة كيلومرتات وميتد من �سارع ال�سيخ زايد عند التقاطع ال�سابع 
اإىل �سارع ال�سيخ حممد بن زايد عند تقاطع احلو�ص اإ�سافة اإىل تطوير 
�سارع الأ�سايل ليتم خالل هذه املرحلة ربط منطقة جبل علي ال�سناعية 
مبنطقة جزر جمريا وتالل الإمارات بطول خم�سة كيلومرتات، م�سرياً 
يف  مركبة  اآلف  ت�سعة  تبلغ  الأ�سايل  ل�سارع  ال�ستيعابية  الطاقة  اأن  اإىل 

ال�سيخ  و�سارع  اخليل  ل�سارع  البديلة  املحاور  اأح��د  يكون  وبذلك  ال�ساعة 
زايد من منطقة اخلليج التجاري امتداداً عرب منطقة القوز و�سوًل اىل 

منطقة جبل علي ال�سناعية.
اليالي�ص من  �سارع  امل�سارات على  زي��ادة عدد  ت�سمن  امل�سروع  اأن  واأو�سح 
زايد  ال�سيخ  �سارع  من  اجت��اه  كل  يف  م�سارات  خم�سة  اإىل  م�سارات  ثالثة 
اإىل �سارعي ال�سيخ حممد بن زايد والإمارات وبطاقة ا�ستيعابية للحركة 
املرورية تقدر بنحو 20 األف مركبة يف ال�ساعة يف الجتاهني اإىل جانب 
ا�ستكمال بقية م�سارب الربط من واإىل التقاطعات العلوية على �سارعي 
اخليل الأول والأ�سايل على طول حمور �سارع اليالي�ص ب�سعة كلية تبلغ 
�سبعة م�سارات يف كل اجتاه وذلك لتوفري احلركة املرورية من واإىل �سارعي 
الأ�سايل واخليل الأول، م�سرياً اإىل اأن نطاق العمل ي�سمل اإن�ساء تقاطعني 
علويني جم�سرين حمكومني باإ�سارات �سوئية روعي فيها م�سار م�سروع 
الأول  اخليل  �سارع  مع  اليالي�ص  �سارع  تقاطع  عند  الأول  الت��اد  قطار 

والثاين عند تقاطع �سارع اليالي�ص مع �سارع الأ�سايل اإ�سافة اإىل ج�سر 
الأ�سايل  �سارع  من  القادمة  للمركبات  امل��روري��ة  احلركة  خلدمة  علوي 

جنوباً اإىل �سارع اليالي�ص �سرقاً.
الأ�سايل  ���س��ارع  ام��ت��داد  ا�ستكمال  كذلك  ت�سمن  امل�سروع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ك��ل اجتاه  م�����س��ارات يف  ث��الث��ة  ب�سعة  ك��ي��ل��وم��رتات  ق��راب��ة خم�سة  ب��ط��ول 
مت  كما  التجاري  اخلليج  مبنطقة  ال�سناعية  علي  جبل  منطقة  لريبط 
خالل مرحلة امل�سروع احلايل تزويد ال�سارع بج�سر علوي ب�سعة م�سارين 
على امتداد �سارع الأ�سايل بطول قرابة كيلومرتين بحيث يوفر حركة 
مرورية للقادمني من �سارع قرن ال�سبخة باجتاه �سارع ال�سيخ حممد بن 
ال�سارع مع خم��ارج جم�ّسرة ح��ّرة احلركة من م�سروع  زاي��د و�سيتم ربط 
اإ����س���ارات �سوئية  �ست  اإن�����س��اء  امل�����س��روع  ي�سمل  ال��ت��ط��وي��ري كما  ال��ف��رج��ان 
امل�ساريع  لبع�ص  وخم��ارج  مداخل  لتوفري  الأ�سايل  �سارع  على  �سطحية 

التطويرية القائمة مثل دي�سكفري جاردنز والفرجان.

•• دبي-وام:

ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة  م��ع  متا�سيا 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
الدولة رئي�ص جمل�ص  نائب رئي�ص 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل، يف 
تر�سيخ مكانة دبي كمركز اإعالمي 
يف  للمبدعني  اأوىل  ووج��ه��ة  رائ���د 
املنطقة، ك�سفت مدينة دبي لالإعالم 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جل��ن��ة دب���ي لالإنتاج 
ال��ت��ل��ف��زي��وين وال�����س��ي��ن��م��ائ��ي، عن 
ON.DXB؛  انطالق مهرجان 
املحتوى  الإقليمي لتطوير  امللتقى 
والإع���الم اجلديد يف دب��ي نوفمرب 
املقبل، يف اأحدث اإ�سافة للفعاليات 
الإبداعية الدولية املتخ�س�سة التي 
تعزز دور الإمارة كمحور رئي�ص من 
وتطوير  الإع����الم  �سناعة  حم���اور 
و�سيغطي  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  امل��ح��ت��وى 
احل������دث الأب��������رز م����ن ن���وع���ه على 
واملنطقة،  الإم���ارات  دول��ة  م�ستوى 
�سناعات  اأرب�����ع  اأ���س��ا���س��ي��ة  ب�����س��ورة 
الأف��الم، والفيديو،  اإبداعية وهي: 
اللكرتونية  والألعاب  واملو�سيقى، 
بها،  امل���رت���ب���ط���ة  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
م�ستقطبا مع انطالق اأوىل دوراته 
يف احل����ادي وال��ع�����س��ري��ن م��ن �سهر 
املقبل ح�سدا من اخلرباء  نوفمرب 
داخل  من  والنجوم  واملتخ�س�سني 
وذلك  ال��ع��امل  ح��ول  وم��ن  املنطقة 
من خالل طيف وا�سع من الأن�سطة 
املكثفة  الأج���ن���دة  �ست�سملها  ال��ت��ي 
ل��ل��م��ه��رج��ان ال�����ذي ���س��ي��ع��ق��د على 
تت�سمن جل�سات  اأي��ام  م��دار ثالثة 

حوارية وور�ص عمل بالإ�سافة اإىل 
املهرجان  �سيوفر  اإذ  “هاكاثون” 
ه��وؤلء جميعا  مظلة فريدة جتمع 
يف نقا�ص هدفه ا�ستك�ساف الطاقات 
املنطقة  يف  ال����واع����دة  الإب���داع���ي���ة 
ال���الزم���ة لدعمها  ال�����س��ب��ل  ور���س��د 
ال�ستفادة  خ����الل  م���ن  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
من التجارب العاملية ال�سابقة نحو 
ت��ط��وي��ر حم���ت���وى ع���رب���ي اإب���داع���ي 
م��ت��م��ي��ز. وي���ه���دف امل���ه���رج���ان اإىل 
ت�سليط ال�سوء على التطور التقني 
ت�سهدها  التي  الكربى  والتحولت 
����س���ن���اع���ات م���ل���ي���اري���ة م���ث���ل اإن���ت���اج 
الق�سرية،  والفيديوهات  الأف���الم 
التفاعلي  وامل��ح��ت��وى  وامل��و���س��ي��ق��ى 
التزاما  الل���ك���رتون���ي���ة  والأل����ع����اب 
دبي  ب��داأت  التي  ال�سديدة  بالروؤية 
عاما   20 م��ن  اأك��ر  منذ  تنفيذها 
اإىل  ال��ت��ح��ول  يف  بف�سلها  وجن��ح��ت 
الأول،  الطراز  من  اإعالمي  مركز 
ت���وج موؤخرا  ال����ذي  وه���و الإجن������از 
العرب دبي  الإع��الم  باختيار وزراء 
ال��ع��رب��ي لعام  ل���الإع���الم  ع��ا���س��م��ة 
مدى  ع��ل��ى  ي��ربه��ن  م���ا   ،2020
جن���اح ال��ت��ج��رب��ة ومت��ي��ز امل���ب���ادرات 
التي  الرائدة  الإعالمية  وامل�ساريع 
ال�سنوات  م���دار  ع��ل��ى  دب���ي  نفذتها 

امل���ا����س���ي���ة. و���س��ك��ل��ت م���دي���ن���ة دبي 
الأ�سا�ص يف تقيق  لالإعالم حجر 
اأه�������داف دب����ي ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
جمالت الإعالم وتطوير املحتوى 
كربى  تاأ�سي�سها  منذ  وا�ستقطبت 
وذلك  املواهب،  واأف�سل  املوؤ�س�سات 
املتطورة  التحتية  البنية  بف�سل 
لالبتكار  امل��ح��ف��زة  الأع��م��ال  وبيئة 
والإب�������������داع، ك���م���ا اأ����س���ه���م اإط������الق 
لالإعالم   in5 الأع���م���ال  حا�سنة 
للعديد  املالئمة  البيئة  توفري  يف 
املبدعني واملواهب يف جمالت  من 
الإعالم اجلديد لتاأ�سي�ص اأعمالهم 
انطالقا  اإقليميا وعامليا  وتو�سيعها 
الدرا�سات  اآخ���ر  وت�����س��ري  دب���ي.  م��ن 
لالإعالم  دبي  مدينة  اأجرتها  التي 
بالتعاون مع جمموعة من ال�سركاء 
وهي “نظرة على الإعالم العربي” 
ميثل  ال���رق���م���ي  الإع�������الم  اأن  اإىل 
املنطقة  الأ����س���رع من���وا يف  ال��ق��ط��اع 
 17% اإىل  و����س���ل  ومب���ع���دل من���و 
خ���الل ال��ف��رتة امل��م��ت��دة ب��ني عامي 
نظرا  وذل�����ك  و2018   2014
الإنرتنت  انت�سار  معدلت  لرتفاع 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ومنو 
منطقة  يف  ال���ذك���ي���ة  وال����ه����وات����ف 
اأفريقيا.  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 

ت��وزع��ت احل�س�ص الأك���رب يف  وق��د 
لقطاع   29% بواقع  النمو  ن�سبة 
و23%  الل���ك���رتون���ي���ة  الأل�����ع�����اب 
الفيديو  مل�ساهدة  و12%  للن�سر 
يجعلها  م������ا  الن�������رتن�������ت،  ع����ل����ى 
لنمو  الأوىل  ال��ث��الث��ة  امل���ح���رك���ات 
ويقدم  الإقليمي.  الرقمي  ال�سوق 
من�سة   ON.DXB م��ه��رج��ان 
الإعالمي  القرار  ل�سناع  متكاملة 
وامل����ت����خ���������س���������س����ني وال�����������س�����رك�����ات 
وامل�ستثمرين  ال����رائ����دة  ال��ع��امل��ي��ة 
وامل���واه���ب امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة يف 
ه����ذه ال�����س��ن��اع��ات امل��ع��ت��م��دة على 
الب��ت��ك��ار والإب������داع، وي��ت��ي��ح فر�سا 
الأعمال  وتنمية  ال�سراكات  لبناء 
امل�ستجدات  اآخ����ر  ع��ل��ى  والط�����الع 
ال��ت��ق��ن��ي��ة الأم������ر ال�����ذي ي�����س��ه��م يف 
ال�سناعات  ت��ل��ك  من���و  ع��ج��ل��ة  دف���ع 
امل���رتاب���ط���ة، وت���ع���زي���ز م��ك��ان��ة دبي 
مقرا عامليا لكربى ال�سركات واأبرز 

املواهب.
وت�سهد فعاليات املهرجان م�ساركة 
للمو�سيقى  ومنتجني  اأف��الم  �سناع 
م���ن مطوري  ون��خ��ب��ة  وال���ف���ي���دي���و 
امل���ح���ت���وى ال���ت���ف���اع���ل���ي والأل�����ع�����اب 
والعرب  الإم��ارات��ي��ني  الإلكرتونية 
وتناق�ص  ال������ع������امل،  ح������ول  وم������ن 

العمل  وور���ص  احل��واري��ة  اجلل�سات 
املهرجان  اأجندة  �سمن  تعقد  التي 
واملواهب  امل��ب��ت��ك��ري��ن  مت��ك��ني  �سبل 
الإع�����الم�����ي�����ة الإم������ارات������ي������ة وم���ن 
وتعزيز  امل��ن��ط��ق��ة،  ان��ح��اء  خم��ت��ل��ف 
خمتلف  يف  ال����ع����رب����ي  امل����ح����ت����وى 
بالإ�سافة  الل��ك��رتون��ي��ة،  املن�سات 
املحتوى  ب����ج����ودة  الرت�����ق�����اء  اإىل 
ب�سكل عام من خالل الو�سول اإىل 
وتوفري  وال��ت��م��وي��ل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
للنمو،  امل��ن��ا���س��ب��ة  الأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة 
باملواهب  ال��و���س��ول  يف  ي�سهم  مب��ا 
الإقليمية وابداعاتهم اإىل العاملية. 
ال�������س���وي���دي، مدير  م���اج���د  وق������ال 
ع����ام م��دي��ن��ة دب����ي ل���الإع���الم ياأتي 
بالتزامن   ON.DXB اإط���الق 
لالإعالم  عا�سمة  دب��ي  اختيار  م��ع 
العربي لعام 2020، ليوؤكد اأهمية 
الرتقاء  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  دب���ي 
املرتابطة  ال�سناعات  ه��ذه  ب��واق��ع 
والعاملي،  الإقليمي  امل�ستوى  على 
التحتية  بنيتها  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
املحفزة  الأع��م��ال  وبيئة  امل��ت��ط��ورة 
لالإعالم والبتكار وريادة الأعمال.

 ON.DXB ي���ع���د  واأ�������س������اف: 
ل�ستقطاب  م���ب���ت���ك���را  من�����وذج�����ا 
وت����ط����وي����ر امل������واه������ب وال����ط����اق����ات 

التي  الإع�����الم�����ي�����ة  الإب������داع������ي������ة 
ويج�سد  امل��ن��ط��ق��ة،  دول  ب��ه��ا  ت��زخ��ر 
دبي  م��دي��ن��ة  وروؤي������ة  دور  احل�����دث 
ب��ي��ئ��ة حمفزة  اإي���ج���اد  ل���الإع���الم يف 
ل��ل��ت��وا���س��ل وب���ن���اء ال�����س��راك��ات بني 
بالإعالم  املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف 
يف  مب��ا  املحتوى  و�سناعة  اجل��دي��د 
ال��ع��امل��ي��ة الكربى،  ال�����س��رك��ات  ذل���ك 
واملتو�سطة  ال��ن��ا���س��ئ��ة  وال�����س��رك��ات 
اإىل  م�سريا  الأعمال”،  وحا�سنات 
فر�ص النمو الكبرية التي تققها 
�سناعات مثل الألعاب اللكرتونية 
وتواجدها  وال��ف��ي��دي��و  وامل��و���س��ي��ق��ى 
انطالقا  امل���ن���ط���ق���ة  يف  امل���ت���ن���ام���ي 
ا�ستقطاب  يف  ودوره������ا  دب�����ي،  م���ن 
غلى  م�ستقبال  ك��ربى  ا�ستثمارات 
متويل  اأو  ا�ستحواذ  �سفقات  غ��رار 
اأجن���زت���ه���ا ����س���رك���ات ان��ط��ل��ق��ت من 
دب��ي مثل اأن��غ��ام��ي وك���رمي و���س��وق.

اأو�سح  جانبه  م��ن  وغريها”.  ك��وم 
ج���م���ال ال�����س��ري��ف م���ن جل��ن��ة دبي 
وال�سينمائي،  التلفزيوين  لالإنتاج 
ON.DXB ي�سكل  اأن مهرجان 
فر�سة مثالية للتعريف مبا تقدمه 
املجالت  والعامل يف  للمنطقة  دبي 
اإىل  دب��ي  الإع��الم��ي��ة، فقد تولت 
الإنتاج  ل�����س��رك��ات  مف�سلة  وج��ه��ة 

ال�سينمائي العاملية، ومق�سد لإنتاج 
ال���ع���دي���د م���ن الأف�������الم وال���ربام���ج 
والإعالنات  التفاعلي  وامل��ح��ت��وى 
وذلك بف�سل العديد من املقومات 
ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا الإم�������ارة مب���ا يف 
املحفزة  الت�سريعية  ال��ب��ي��ئ��ة  ذل���ك 
لالإبداع والبتكار و�سهولة ممار�سة 

الأعمال.
 ON.DXB اأن  اإىل  ول����ف����ت 
يف  متنوعة  جت���ارب  م�ساركة  يتيح 
امل��ح��ت��وى، وخ�سو�سا  اإن��ت��اج  جم��ال 
يفتح  ال�������ذي  ال����ع����رب����ي  امل����ح����ت����وى 
على  والتعرف  ك��ب��رية،  من��و  فر�ص 
اأف�سل املمار�سات وعنا�سر التمكني 
اإنتاج  الداعمة لنمو وتطور عملية 
امل���ح���ت���وى، وال���ب���ح���ث يف جم����الت 
البيئة  ���س��ع��ي��دي  ع��ل��ى  ال��ت��ط��وي��ر 
تعد  التي  والت�سريعية  التنظيمية 
ركائز اأ�سا�سية تدعم الرتقاء بواقع 
والإبداعية  الإع��الم��ي��ة  امل���ج���الت 
القطاع  مكونات  جميع  ومب�ساركة 
�سناع  ق��درة  يعزز  كما  الإع��الم��ي، 
املنطقة  يف  والإعالميني  املحتوى 
التوجهات  اأح�����دث  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى 
النهو�ص  يف  وي�����س��ه��م  وال��ت��ط��ورات 
مب�����س��ت��ق��ب��ل امل���ح���ت���وى الإع����الم����ي 
مل�ستويات  والإق����ل����ي����م����ي  امل���ح���ل���ي 

والتناف�سية  التميز  م��ن  متقدمة 
العاملية.

الإقليمي  امللتقى  فعاليات  و�ستقام 
لتطوير املحتوى والإعالم اجلديد 
لال�ستوديوهات،  دب���ي  م��دي��ن��ة  يف 
البنية  م����ن  ل���ال����س���ت���ف���ادة  وذل������ك 
فيها  امل��ت��واف��رة  امل��ت��ط��ورة  التحتية 
مزودة  وم�سارح  ا�ستوديوهات  م��ن 
ال�سوتية  ال���ت���ق���ن���ي���ات  ب������اأح������دث 
املدينة  ���س��اه��م��ت  ح��ي��ث  وامل���رئ���ي���ة، 
منذ تاأ�سي�سها يف دعم �سناعة انتاج 
ومتكنت  اأ���س��ك��ال��ه،  بكافة  امل��ح��ت��وى 
عالقات  م��ن  قوية  �سبكة  بناء  م��ن 
اأك����رب ج��ه��ات الإنتاج  ال��ت��ع��اون م��ع 
والرقمي  والتلفزيوين  ال�سينمائي 
اأجندة  �ستت�سمن  كما  ال��ع��امل.  يف 
الن�ساطات  م��ن  �سل�سلة  امل��ه��رج��ان 
العرو�ص  م��ث��ل  احل��ي��ة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
الب�سرية  وال��ع��رو���ص  امل��و���س��ي��ق��ي��ة 
واإط�������������الق األ�������ع�������اب ال����ك����رتون����ي����ة 
ل�ستعرا�ص  وف�����ر������ص  ج�����دي�����دة 
يف  امل�ستخدمة  احلديثة  التقنيات 
الفيديو  وم��ق��اط��ع  الأف�����الم  ان��ت��اج 
وامل���و����س���ي���ق���ى وت���ط���وي���ر الأل����ع����اب 
ومتهيدا  وغ���ريه���ا.  الإل��ك��رتون��ي��ة 
لنطالق املهرجان، �ستقوم اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة ب���اإق���ام���ة جم���م���وع���ة من 
اإىل  والرامية  التعريفية  الأن�سطة 
اإ�سراك اجلهات املعنية بال�سناعات 
ككل،  واملنطقة  دب��ي  يف  الإب��داع��ي��ة 
وت��ع��زي��ز ح�����س��ور وم�����س��ارك��ة هذه 
ال�����ذي  امل�����ه�����رج�����ان،  اجل�����ه�����ات يف 
“انفورما  ���س��رك��ة  تنظيمه  ت��ت��وىل 

ماركيت�ص” العاملية.
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•• دبي-وام:

اأكدت جمارك دبي اأن الإجراءات واخلدمات 
امل��ت��ب��ع��ة يف دب����ي باتت  ال���ذك���ي���ة  اجل��م��رك��ي��ة 
باإ�سادات  وت��ظ��ى  ع��امل��ي��ا  ي��ح��ت��ذى  من��وذج��ا 
العاملية  اجل��م��ارك  منظمة  قبل  م��ن  وا�سعة 

ووفود الإدارات اجلمركية الزائرة لها.
و�سددت على �سرورة الت�سهيل على امل�سافرين 
اأعلى درج��ات احليطة و احل��ذر يف  اتباع  مع 
اأع��داد امل�سافرين عرب مطار دبي  ظل تزايد 
الدويل لي�سلوا اإىل نحو 90 مليون م�سافر 

�سنويا.
ج���اء ذل���ك يف ت�����س��ري��ح��ات لأح���م���د حمبوب 
م�����س��ب��ح امل���دي���ر ال���ع���ام جل���م���ارك دب���ي خالل 
2 والتي تفقد  مل��ط��ارات دب��ي ومبنى  زي��ارت��ه 
فيها �سري العمل اجلمركي من قلب امليدان و 
اآلية ت�سيري حركة القادمني باإتباع الأنظمة 
اجلمركية املتطورة التي توفرها عالوة على 
اأحدث اأجهزة الفح�ص والتفتي�ص اجلمركي.

وق���ال حم��ب��وب اإن���ه م��ع ب��داي��ة مو�سم جديد 
ت�����س��ع��ى جمارك  وال���ن���ج���اح���ات  ال��ع��م��ل  م���ن 
اأداء  لتعزيز  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  تقيق  اإىل  دب��ي 

جتارة  تدعيم  عرب  �سواء  الوطني  القت�ساد 
املبا�سرة  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ري  اخل���ارج���ي���ة  دب����ي 
دبي  ب��اع��ت��ب��ار  ال�����س��ي��اح  ع��ل��ى  ال��ت�����س��ه��ي��ل  اأو 
اأن جمارك  موؤكدا  عاملية..  �سياحية  عا�سمة 
التجار  ب��ني  دوري����ة  ب�سفة  تت�����واجد  دب���ي 
اإليهم  وت�ستمع  وامل�����س��اف��ري��ن  وامل�ستثمرين 
وتطلع على مقرتحاتهم لتحقق ما ي�سبون 
تزيد  ت�سهيالت وخدمات جمركية  اإليه من 
اأرق���ام  اإم����ارة دب���ي وت��ع��زز م��ن  م��ن تناف�سية 

جتارتها.
اإب��راه��ي��م ال��ك��م��ايل مدير  اأو���س��ح  م��ن جانبه 

دبي  ج��م��ارك  يف  امل�����س��اف��ري��ن  ع��م��ل��ي��ات  اإدارة 
عمليات  اإدارة  يف  ممثلة  دب���ي  جم�����ارك  اأن 
اجلمركية  الإج��������راءات  اأمت����ت  امل�����س��اف��ري��ن 
ق���ادم عرب  م��ل��ي��ون م�سافر   2.6 م��ن  لأك���ر 
مطار دبي الدويل "مبنى 2" خالل الأ�سهر 
ال�ستة الأوىل من 2019 وتعاملت مع نحو 
2.61 مليون حقيبة عرب 9 اأجهزة تفتي�ص 
جمركي متنوعة مزود بها مبنى املطار فيما 
 152 �سب���ط  يف  دب��ي  جمارك  �سباط  جنح 
منها  نف�سها  الفرتة  يف  جم�ركية  �سبط����ية 

�سبطيات جنائية وجمركية.

جمارك دبي توؤكد �سعيها لتحقيق روؤية القيادة و تعزيز اأداء القت�ساد الوطني
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قتل اأربعة جنود باك�ستانيني يف هجومني منف�سلني نفذهما مقاتلون 
يف املناطق القبلية )�سمال غرب( قرب احلدود الأفغانية، بح�سب ما 

اأعلن اجلي�ص الباك�ستاين اأم�ص.
ودير،  وزير�ستان  �سمال  اجلمعة يف  متاأخر  وقت  احلادثان يف  ووق��ع 
�سد  الأخ���رية  ال�سنوات  خ��الل  ع��دة  ع�سكرية  عمليات  ��ّف��ذت  نحُ حيث 

مقاتلني حمليني واأجانب.
واأفاد بيان اجلي�ص اأن “عنا�سر خارجة عن القانون فتحت النار على 
جمموعة من ق��وات الأم��ن كانت يف دوري��ة قرب منطقة اأب��ا خيل يف 
�سمال وزير�ستان ما ت�سبب مبقتل جندي. ويف تبادل لإطالق النار، 

قتل كذلك عن�سران من اخلارجني عن القانون«.
وذكر البيان اأنه يف حادثة منف�سلة، قتل ثالثة جنود كانوا يحر�سون 
“فتح  عندما  بجروح  اآخ��ر  واأ�سيب  اأفغان�ستان  مع  حدودية  منطقة 

اإرهابيون من عرب احلدود النار عليهم يف بلدة دير«.
على  للق�ساء   2014 يف  وا�سعة  عملية  الباك�ستاين  اجلي�ص  واأطلق 
ا�ستمر  مت��رد  واإن��ه��اء  وزير�ستان  �سمال  يف  امل�سلحة  العنا�سر  قواعد 
لنحو عقد وت�سبب مبقتل الآلف. وتراجعت حدة العنف يف باك�ستان 
بعد العمليات الع�سكرية يف املنطقة، لكن ل تزال املجموعات امل�سلحة 

قادرة على �سن هجمات دامية.
 

ابنتها  اإن  غيلربت،  م��ور  كايلي  الأ�سرتالية  الأكادميية  اأ�سرة  قالت 
اأ�سرتاليني   3 �سمن  هي  الربيطانية  اجلن�سية  اأي�ساً  تمل  التي 

تتجزهم اإيران.
واأ�سدرت اأ�سرة مور غيلربت، وهي خمت�سة ب�سيا�سة ال�سرق الأو�سط 
والتجارة  اخلارجية  ال�����س��وؤون  وزارة  ع��رب  بياناً  ملبورن،  جامعة  يف 
اأ�سرتاليا  بحكومة  وثيق  ات�سال  على  اإنها  فيه،  قالت  الأ�سرتالية 

وتوجهت اإليها وجلامعة ملبورن بال�سكر على دعمهما.
�ساملة هي  كايلي  لعودة  املثلى  الطريقة  اأن  “نعتقد  البيان،  وجاء يف 

اتباع القنوات الدبلوما�سية«.
الإيرانية  ال�سلطات  اأن  واأ�سرتالية،  بريطانية  اإعالم  و�سائل  وذكرت 

حكمت على مور غيلربت بال�سجن 10 �سنوات.
وذك���رت وزي���رة اخل��ارج��ي��ة الأ���س��رتال��ي��ة ماري�ص ب��ني ي��وم اخلمي�ص، 
املحتجزين  ل��الإف��راج عن  اأ�سبوع  من  اأك��ر  منذ  ت�سعى  احلكومة  اأن 
الثالثاء،  يوم  قالت  الأ�سرتالية قد  وزارة اخلارجية  كانت  الثالثة. 
التي تمل  الآخ��ري��ن هما م��ارك فريكني وج��ويل كينغ  اإن الثنني 
التوتر بني  ت�ساعد  ياأتي هذا يف ظل  الربيطانية كذلك.  اجلن�سية 
التفاق  م��ن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ان�سحاب  بعد  واإي����ران  غربية  ق��وى 
النووي املربم يف 2015، واإعادة فر�سها عقوبات على طهران تهدف 

لوقف �سادرات النفط الإيرانية.

�سمال  يف  �سقطت  التي  الغزيرة  الأمطار  ب�سبب  �سخ�ساً   32 ق�سى 
�سرق تايالند خالل الأ�سابيع الأخرية، بح�سب ال�سلطات التي اأجلت 

اأكر من 23 األف �سخ�ص.
حتفهم  لقوا  �سخ�ساً   32 اأن  الكوارث  اإدارة  املكلفة  ال��وزارة  واأعلنت 

منذ 29 اآب اأغ�سط�ص اأثناء الفي�سانات.
جّوي  منخف�ص  وك��ذل��ك  ب���ودول  العا�سفة  بالفي�سانات  وت�سببت 
ت�سمية  عليه  اأحُط��ل��ق  اجل��ن��وب��ي  ال�����س��ني  ب��ح��ر  ف���وق  ت�سّكل  ا���س��ت��وائ��ي 

بح�سب امل�سدر نف�سه. “كاجيكي”، 
�سيول  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  في�سانات  اإىل  ال��غ��زي��رة  الأم��ط��ار  ه��ذه  واأدت 
وحلية. واأحُرغم ال�سكان على الفرار من منازلهم على منت قوارب اأو 
رات�ساتهاين  اأوب��ون  اإع��الم حملية يف حمافظة  و�سائل  وبّثت  زوارق. 
اأ�سخا�سا  خ�سو�ساً  ��ظ��ه��ر  تحُ م�ساهد  للفي�سانات،  ت��ع��ر���س��اً  الأك����ر 

تغمرهم املياه حتى م�ستوى ال�سدر.
املياه  ه��ذه  ك��ل  “ت�سريف  وي��ت��ون  ���س��اري��ت  املحافظة  ح��اك��م  و���س��ّرح 

وانتقد بطء احلكومة يف اإدارة الأزمة. �سي�ستغرق ثالثة اأ�سابيع”. 
التي  بالفعالية  ال�سلطات  ب���طء  ت��وت��ري  م��وق��ع  ع��ل��ى  ن��ا���س��ط  وق����ارن 
اأثبتتها العام املا�سي يف عملية اإنقاذ 12 مراهقاً ومدربهم لريا�سة 

كرة القدم كانوا عالقني داخل كهف.

عوا�صم

ا�سالم اباد

�سيدين

بانكوك

احلكومة الكندية ت�سادر ممتلكات للنظام الإيراين 
•• اأوتاوا-وكاالت:

بقيمة  كندا،  يف  اإي���ران  متتلكهما  اثنني  عقارين  الكندية  احلكومة  باعت 
الهجمات  �سحايا  اإىل  عائداتها  و�سلمت  ال���دولرات،  من  املاليني  ع�سرات 
اإي����ران، ح�سب م��ا ذكرت  الإره��اب��ي��ة ال��ت��ي نفذتها ج��م��اع��ات م��دع��وم��ة م��ن 
ال�سحايا  اأن  الكندية،  الإخ��ب��اري��ة  نيوز”  “غلوبال  قناة  وذك��رت  م�سادر. 
ح�سلوا على ح�سة من الأموال املكت�سبة من بيع عقارات متعلقة باإيران يف 
مدينتي اأوتاوا وتورونتو، وفقاً ملا اأظهرته وثيقة احلكم ال�سادر عن حمكمة 

اأونتاريو العليا يف اأغ�سط�ص )اآب( املا�سي
واأ�سافت “غلوبال نيوز”، نقاًل عن وثيقة احلكم ال�سادر، اأنه هذه املمتلكات 
“املت�سررين من  28 مليون دولر، ودحُفعت لل�سحايا  بيعت مبا يزيد عن 
“اإيران  موقع  نقل  م��ا  ح�سب  وحما�ص،  اهلل  ح��زب  نفذها  التي  الهجمات 
اجلمعة. ي�سار اإىل اأن اأحد العقارين اللذين مت بيعهما يف  اإنرتنا�سونال”، 
وقد متت م�سادرته وبيعه  اأوتاوا، كان يعرف ب�”املركز الثقايف الإيراين”، 
مقابل 526 مليون دولر. اأما العقار الآخر يف تورنتو، والذي ميلكه م�سوؤول 
الإيرانية”،  الدرا�سات  “مركز  با�سم  يعرف  كان  فقد  الإيرانية،  بال�سفارة 
فاإن  املحكمة،  لوثائق  ووفقاً  دولر.   مليون   851 اإىل  قيمته  و�سلت  وقد 

العقار الذي مت بيعه يف اأوتاوا يتعلق باحلر�ص الثوري الإيراين، 
واأ�سارت “غلوبال نيوز”، اإىل اأن احلا�سلني على هذه العوائد عائلة مواطنة 
اأمريكية قتلت يف تفجري حلما�ص عام 2002، وعوائل مواطنني اأمريكيني 

اثنني احتجزهما حزب اهلل كرهائن منذ عام 1986 وحتى 1991.
ح�سابات  من  م�سادرته  متت  دولر  مليون   62 مبلغ  ال�سحايا  نح  محُ وق��د 
اإىل  بالإ�سافة  الق�سائية،  الوثائق  ح�سب  باإيران،  تتعلق  مغلقة  م�سرفية 

عائدات بيع املمتلكات.

ماذا تعني مغادرة بولتون البيت الأبي�ض لإ�سرائيل؟ 

�سدامات يف هونغ كونغ بني موؤيدي ومعار�سي بكني  
•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

يف م�����س��اه��د ت��ع��ك�����ص ت�����س��اع��د ح���دة الن��ق�����س��ام يف هونغ 
ب��ع��د ���س��ه��ور م���ن ان�����دلع ال��ت��ظ��اه��رات املطالبة  ك��ون��غ 
بالدميوقراطية، وقعت �سدامات اأم�ص يف مركز ت�سوق 
بني معار�سي بكني واأن�سارها الذين ا�ستخدموا الأعالم 

ال�سينية ملهاجمة خ�سومهم.
اأ�سابيع  م�ستقًرا  دولًيا  كانت مركزاً  التي  املدينة  وهّزت 
من التظاهرات ال�سخمة والعنيفة اأحياًنا الداعية ملزيد 

من احلرّيات وحما�سبة ال�سرطة.
اأعادتها  م��ذ  ال�سني  حلكم  ت��ٍد  اأك��رب  احل��رك��ة  وت�سّكل 
اإىل  م��وؤ���س��رات  اأي  غ��ي��اب  و���س��ط   1997 يف  بريطانيا 
احتمال انتهائها، يف وقت يّتخذ قادة املدينة وبكني نهًجا 
بعدما  اأكرب  بوترية  تندلع  ال�سدامات  وبداأت  مت�سدداً. 
ا�ستهرت  ن�سيداً  يكررون  الدميوقراطية  موؤيدو  اأ�سبح 
باإقامة  ذل��ك  بكني  اأن�����س��ار  واج��ه  بينما  التظاهرات  ب��ه 

جتمعات لغناء الن�سيد الوطني ال�سيني.
ال�سبت،  هيل  فورتري�ص  منطقة  ويف 
ال�سينية  الأعالم  هاجم رجال رفعوا 
“اأحب  عليها  كتب  قم�ساًنا  وارت���دوا 
ا  اأ�سخا�سً كونغ”  ه���ون���غ  ����س���رط���ة 
موؤيدون  م��ت��ظ��اه��رون  اأن���ه���م  ي��ع��ت��ق��د 

للدميوقراطية.
م�سّورة  ت�����س��ج��ي��الت  ع���دة  واأظ���ه���رت 
جمموعة  الإن�����رتن�����ت  ع���ل���ى  ن�������س���رت 
�سّباًنا  ي��ه��اج��م��ون  الأ����س���خ���ا����ص  م���ن 
اأعمدة  على  كبرية  اأع��الم  با�ستخدام 
ذعر  اأث��ار  ما  وركلهم  بلكمهم  وقاموا 
ال��ن��ا���ص م��ن ح��ول��ه��م وال��ذي��ن هرعوا 

للفرار من املكان.
ومل ترد �سرطة هونغ كونغ على طلب 
ب��ر���ص احل�����س��ول على تعليق  ف��ران�����ص 

على احلادثة.
وت��ق��ع ف��ورت��ري�����ص ه��ي��ل ب��ال��ق��رب من 
نورث بوينت، وهي منطقة اأخرى يف 
من  م�سابهة  هجمات  �سهدت  املدينة 
ق��ب��ل اأن�����س��ار احل��ك��وم��ة ه���ذا ال�سيف 

خ�ضارة كبرية
لها  قالت يف تقرير  اإ�سرائيل”  اأوف  “تاميز  �سحيفة 
اأق��رب حلفاء  يوم اجلمعة، اإن بولتون كان واح��داً من 
يف  موؤيديها  اأب��رز  واأح��د  الأبي�ص،  البيت  يف  اإ�سرائيل 
انتهاج �سيا�سة مت�سددة �سد اإيران. موؤكدة اأن بولتون 
جتاه  املت�سددة  الأبي�ص  البيت  �سيا�سة  وا���س��ع  يعترب 
اإيران. وقالت ال�سحيفة، اإن خروج بولتون من الإدارة 
الأمريكية ياأتي يف الوقت الذي يقرتب فيه ترامب من 
اإج��راء حمادثات مبا�سرة مع اإي��ران، والذي قد ميهد 
طهران.  مع  ليونة  اأك��ر  ا�سرتاتيجية  الإدارة  لتباع 
واأكدت ال�سحيفة، اأن نتانياهو �سارع اإىل التدخل فور 
ظهور تقارير عن احتمال عقد لقاء بني ترامب ووزير 
اخلارجية الإي��راين حممد جواد ظريف، الذي ظهر 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

جون  الأمريكي  القومي  الأم��ن  م�ست�سار  رحيل  �سكل 
من  اإ�سرائيل  ل��دى  قلقاً  الأبي�ص  البيت  من  بولتون 
لتغيري  ت��رام��ب ميهد  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  اأن 
اأب��ي��ب يف  ت��ل  اإي�����ران، ت��ارك��اً  �سيا�سات وا���س��ن��ط��ن جت���اه 

حماربة طهران لوحدها. 
ك��ان يقود  ال��ذي  بولتون  اأن رحيل  امل��راق��ب��ون،  وي��رى 
ح��م��ل��ة ال�����س��غ��وط��ات ال���ك���ربى ع��ل��ى اإي��������ران، وال����ذي 
الوزراء  رئي�ص  �سيا�سات  مع  متاماً  �سيا�ساته  تتوافق 
بداية تول يف  ي�سكل  نتانياهو،  بنيامني  الإ�سرائيلي 
اأنباء  اإي��ران، خا�سة يف ظل  ال�سيا�سة الأمريكية جتاه 
للقاء  الأمريكي دونالد ترامب  الرئي�ص  ا�ستعداد  عن 
تقرير  بح�سب  روح�����اين،  ح�����س��ن  الإي�����راين  ال��رئ��ي�����ص 
ن�سرته جملة “فورن بولي�سي” يوم اخلمي�ص املا�سي.

عقبة اأخرية
ويقول رئي�ص هيئة اأركان اجلي�ص الإ�سرائيلي ال�سابق 
اأ�سكنازي، اإن ما يقلق اإ�سرائيل حالياً هو رحيل  غابي 
العقبة الأخرية )جون بولتون( اأمام ت�سوية العالقات 
“رحيل  اأن  اأ�سكنازي،  ويوؤكد  الإيرانية”.  الأمريكية 
فنحن  اإ�سرائيل،  ل��دى  كبرياً  هاج�ساً  ي�سكل  بولتون 
اإي��ران، وهذا  اأك��رب جتاه  اأمريكياً  انفتاحاً  نتوقع  الآن 

�سيرتكنا وحيدين يف مواجهتها«. 
قالت يف تقرير  وكالة الأنباء الأمريكية “بلومربغ”، 
ل��ه��ا ي���وم اخل��م��ي�����ص، اإن ت��رام��ب ق���رر ال���س��ت��غ��ن��اء عن 
بولتون ب�سبب معار�سته تخفيف العقوبات الأمريكية 
على اإيران، ورف�سه لالأنباء التي تتحدث عن اجتماع 

م�ستقبلي بني ترامب وروحاين يف املكتب البي�ساوي، 
اأن��ه ل ي�سعى  اإىل  اأ�سار ترامب  املا�سي،  الأربعاء  وي��وم 
ال��ت�����س��ري��ح �سعقة  و���س��ك��ل  اإي�����ران،  ال��ن��ظ��ام يف  لتغيري 
املعار�سني  اأ���س��د  م��ن  ك���ان  ال����ذي  ل��ب��ول��ت��ون  بالن�سبة 
اأ�سد الراغبني بتغيري طريقة  للنظام الإيراين، ومن 

احلكم يف طهران. 
بدوره  نتانياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�ص 
لقاء  يف  قائاًل  بولتون،  رحيل  تداعيات  �ساأن  من  قلل 
اأري����د اخلو�ص  “ل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،   ”20“ ق��ن��اة  م��ع 
الأمريكية،  الإدارة  يف  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ال��ت��غ��ي��ريات  يف 
�ستظل  ترامب  الرئي�ص  اإدارة  اأن  متاماً  مقتنع  لكنني 
اأنه  مو�سحاً  اإيران”،  اأق�سى ال�سغوطات على  متار�ص 
فيما يرى حمللون  اأدنى �سك يف ذلك”.  “لي�ص لدي 
اأكر،  ب��ول��ت��ون  �سيفتقد  “نتانياهو  اأن  اإ�سرائيليون 

و�سي�سعر بتاأثري رحيله مع مرور الوقت«. 
“معهد درا�����س����ات الأم����ن  ي���ق���ول رئ��ي�����ص  م���ن ج��ه��ت��ه 
القومي” يف تل اأبيب عامو�ص يادلني، “ل يوجد �سك 
باأن هناك قلقاً يف اإ�سرائيل من مغادرة بولتون للبيت 
الأبي�ص، فهو كان داعماً قوياً ل�سيا�سات نتانياهو جتاه 
اإيران”، م�سرياً اإىل اأنه حتى مع وجود بولتون مل تكن 
�سيا�سات وا�سنطن ت�سري متاماً يف نف�ص الجتاه الذي 
يريده رئي�ص الوزراء الإ�سرائيلي فكيف �سيكون الأمر 
البيت  اأن وجود بولتون يف  التقارير  بدونه؟.  وتوؤكد 
فمنذ  اأب��ي��ب،  ت��ل  ل��دى  معنوية  دفعة  اأع��ط��ى  الأبي�ص 
حملتها  اإ�سرائيل  و�سعت   ،2018 يف  من�سبه  توليه 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  الإي��ران��ي��ة  الأه����داف  على جميع 
ب�سوء اأخ�سر من البيت الأبي�ص وبف�سل دعم خا�ص 

من بولتون. 

العنف، وهي اتهامات نفتها ال�سرطة. واأثار هجوم نّفذه 
موؤيدون للحكومة با�ستخدام ع�سي يف بلدة يوين لونغ 
ا  �سخ�سً  40 اأكر من  باإ�سابة  وت�سبب  يف متوز/يوليو 
غ�سب ال�سكان حيث وجهت اتهامات لل�سرطة با�ستغراق 
وعدم  احلادثة  موقع  اإىل  للو�سول  للغاية  طويل  وقت 
اع��ت��ق��ال امل��ه��اج��م��ني يف امل���ك���ان. و���س��ه��دت ه��ون��غ كونغ 
مت  خطة  اأث��ارت��ه��ا  التي  التظاهرات  م��ن  ي��وم  مئة  نحو 
الأرا�سي  اإىل  املطلوبني  بت�سليم  لل�سماح  عنها  التخّلي 
ال�سينية. لكن عدم ح�سول منظمي احلراك على كثري 
داعني  املطالب  �سقف  رفعهم  اإىل  اأدى  ال��ت��ن��ازلت،  م��ن 
يف  احل��رّي��ات  تدهور  ووق��ف  الدميوقراطية  تعزيز  اإىل 
�سخمة  تظاهرات  يف  املاليني  و�سارك  بكني.  حكم  ظل 
ات�سمت معظمها بال�سلمية. لكن جمموعات اأ�سغر من 
تزايد  مواجهات  يف  انخرطت  املت�سددين  املتظاهرين 
من�سوب العنف فيها مع �سرطة مكافحة ال�سغب وقاموا 
بتخريب حمطات القطارات يف م�ساهد هّزت هونغ كونغ 

-- املركز املايل الذي لطاملا عرف با�ستقراره.

والتي لطاملا اعتربت اأحد معاقل موؤيدي بكني.
اأن�����س��ار بكني واأن�سار  ب��ني  وان��دل��ع��ت ���س��دام��ات لح��ًق��ا 
ت�سوق يقع  ب��الزا، وهو مركز  اأم��وي  الدميوقراطية يف 
فران�ص  واأف���اد م�سور  امليناء.  م��ن  الآخ���ر  اجل��ان��ب  على 
للتلويح  جتمعوا  �سخ�ص  مئتي  نحو  اأن  املكان  يف  بر�ص 
واندلعت  الوطني.  الن�سيد  وغناء  ال�سينية  ب��الأع��الم 
الدميوقراطية  اأن�����س��ار  و���س��ول  ع��ق��ب  ال��ع��ن��ف  اأع���م���ال 
اإىل امل��وق��ع ح��ي��ث ان��ت��ه��ى الأم����ر ب��ك��دم��ات ول��ط��خ دماء 
ال�سرطة  عنا�سر  و�سارع  اجلانبني.  من  اأ�سخا�ص  على 
الذين ارتدوا خوذات وحملوا دروًعا اإىل مركز الت�سوق 
اأن�سار  من  ال�سباب  بع�ص  و�سوهد  ال�سدامات.  لف�ص 
ل���دى اع��ت��ق��ال��ه��م م���ن ق��ب��ل ال�سرطة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
“�ساوث  واأف��ادت �سحيفة  الت�سوق.  داخ��ل وخ��ارج مركز 
بني  اندلعت  ال�سدامات  اأن  بو�ست”  مورنينغ  ت�ساينا 
اأن�سار  ل��ل��ق��ط��ارات. واّت��ه��م  اخل�����س��وم ك��ذل��ك يف حمطة 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة ال�����س��رط��ة ب��الن��ح��ي��از وق��م��ع��ه��م ب�سدة 
اأك����ر م��ق��ارن��ة مب���وؤي���دي احل��ك��وم��ة ال��ذي��ن جل����اأوا اإىل 

مفاجاأة يف قمة جمموعة ال�سبع يف فرن�سا.

خماوف
وق���ال���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، اإن�����ه ب��ي��ن��م��ا فرح 
ق���ال م�ست�سار  ب��ول��ت��ون، ح��ي��ث  ب��رح��ي��ل  الإي���ران���ي���ون 
“عالمة  اإن��ه  اآ�سنا،  الدين  ح�سام  الإي���راين،  للرئي�ص 
الأمريكية  ال�سغط  اإ�سرتاتيجية  ف�سل  على  حا�سمة 
يخ�سون  الإ�سرائيليني  ف��اإن  اإيران”،  جت��اه  الق�سوى 
كبري  اإىل حد  ترامب-روحاين  اجتماع  ي��وؤدي  اأن  من 
ت��رام��ب والزعيم  ب��ني  ال��ق��م��م  ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى غ���رار  اإىل 
الكوري ال�سمايل كيم جونغ اأون، حيث يظهر ترامب 
تقاربه مع كيم بالتزامن مع ا�ستمرار اختبار الأ�سلحة 

يف كوريا ال�سمالية.

ت�سليم  قبيل  بريطانيا  مع  توقيعه  مت  اتفاق  ومبوجب 
املدينة لل�سني عام 1997، يحق لهونغ كونغ املحافظة 

على حرّياتها الفريدة خلم�سني عاًما.
الدميوقراطية  ع���ن  امل���داف���ع���ون  ال��ن��ا���س��ط��ون  وي��ّت��ه��م 
�سيطرتها  تعزيز  عرب  الوعود  هذه  من  بالتن�سل  بكني 

ال�سيا�سية على املنطقة التي تتمتع بحكم �سبه ذاتي.
وي�سري نا�سطون وحمللون اإىل اأن احلراك لن ينتهي اإل 
اإذا مت الإيفاء مبطالب رئي�سية اأخرى على غرار اإجراء 
ت��ق��ي��ق��ات ت��ط��ال ال�����س��رط��ة وال��ع��ف��و ع��ن ن��ح��و 1400 
ل  لكن  عامة.  انتخابات  واإج���راء  توقيفهم  مت  �سخ�ص 

يبدو اأن بكني م�ستعدة للر�سوخ لهذه املطالب.
ومنعت ال�سرطة املتظاهرين من تنظيم م�سرية حا�سدة 
ق��رارات منع من  املا�سي  الأح��د. وجتاهلت احل�سود يف 
اأعقبتها  اأن  هذا القبيل وخرجت يف تظاهرات ما لبثت 
م���واج���ه���ات م���ع ال�����س��رط��ة. ودع����ا امل��ت��ظ��اه��رون كذلك 
ولإ�سراب  املقبلتني  الأ�سبوع  نهاية  مل�سريات يف عطلتي 

عام اعتباراً من ت�سرين الأول/اأكتوبر.
نيويورك،  يف  مت�سل  �سعيد  وع��ل��ى 
ح�ّص النا�سط من هونغ كونغ جو�سوا 
دونالد  الأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����ص  وون����غ 
“بند  ت�سمني  على  اجلمعة  ترامب 
اتفاق  اأي  يف  الإن�سان”  ب�ساأن حقوق 
اإط���ار م�سعى  ال�سني يف  م��ع  جت���اري 
يقوم به للح�سول على دعم وا�سنطن 
للدميوقراطية  امل����وؤي����د  ل���ل���ح���راك 
البالغ  ال��ن��ا���س��ط  ودع�����ا  امل���دي���ن���ة.  يف 
ال�سيا�سيني  ع���اًم���ا   22 ال��ع��م��ر  م���ن 
ق���ان���ون موؤيد  الأم���ريك���ي���ني لإق�����رار 
للحراك الداعم للدميوقراطية بعد 
الوليات  اإىل  و���س��ول��ه  م��ن  ���س��اع��ات 
“من  بر�ص  لفران�ص  وق��ال  املتحدة. 
امل��ه��م اإ���س��اف��ة ب��ن��د م��رت��ب��ط بحقوق 
التجارية  امل��ف��او���س��ات  يف  الإن�������س���ان 
واإدراج التظاهرات يف هونغ كونغ على 
جدول الأعمال”، وذلك يف اإ�سارة اإىل 
ال�سهر  املرتقبة  التجارية  املحادثات 

املقبل بني بكني ووا�سنطن.

رئي�ض جنوب اإفريقيا يواجه هتافات معادية  
•• هراري-اأ ف ب:

واجه رئي�ص جنوب اإفريقيا �سرييل رامافوزا هتافات معادية 
موغابي،  روب��رت  ت�سييع  مرا�سم  خ��الل  زميبابوي  يف  اأم�ص 
بعد اأعمال العنف التي ا�ستهدفت اأجانب وهزت بلده، وقدم 

“اعتذاراته” موؤكدا اأن مواطنيه “ل يكرهون الأجانب«.
موغابي  لتكرمي  ي�ستعد  اإفريقيا  جنوب  رئي�ص  ك��ان  وبينما 
يف ملعب ريا�سي يف هراري، اأطلق احل�سد احلا�سر يف امللعب 

�سفريا طويال وهتافات معادية له.
اأمامكم  “اأقف  خ��ط��اب��ه  ا�ستئناف  م��ن  مت��ك��ن  ب��ع��دم��ا  وق���ال 
اإفريقي يعرب عن ندمه ويقدم اعتذاراته عما حدث يف  كاأخ 

بلدي«.

جديدة م�سدرها الرجل املوؤذي نف�سه الذي يحاول الإ�سرار” 
بوزير اخلارجية.

وذكرت �سحيفة “ليكو” و”دي تييد” اأنهما اأبلغتا بالتهامات 
التي اأجربت الق�ساء على فتح “تقيق متهيدي«.

واأطلق التهامات رجل اأمن �سابق يف ا�ستخدامات اململكة عمل 
لديه بني 2007 و2018.

متهيديا  تقيقا  اأن  لل�سحيفتني  ب��روك�����س��ل  ن��ي��اب��ة  واأك�����دت 
حال  يف  التحقيق  هذا  انتهاء  بعد  النيابة  و�ستبت  “يجري”. 

توفر اأدلة كافية، يف نقله اإىل النيابة الفدرالية.
وديدييه رينديرز نائب رئي�ص الوزراء وزير اخلارجية والدفاع، 
مر�سح للمفو�سية الأوروبية. وقد عهدت به الرئي�سة اجلديدة 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

يف  البلجيكي يحقق  الق�ساء  اأن  اأم�ص  بلجيكية  ذك��رت �سحف 
اتهامات بالف�ساد �سد وزير اخلارجية ديدييه رينديرز املكلف 

الق�ساء يف املفو�سية الأوروبية املقبلة.
له”  علم  “ل  اإن  البلجيكية  الأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ري��ن��دي��رز  وق���ال 
اأن����ه ط��ل��ب م���ن حماميه  واأو����س���ح  ال���ن���وع.  ه���ذا  م���ن  بتحقيق 
“الدفاع عن حقوقه” و”نفي الدعاءات” التي ن�سرتها و�سائل 

الإعالم.
رينديرز  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  ج���ون هندريك�ص  ���س��رح  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
فربكة  الأرج��ح  على  “اإنها  )بيلغا(  البلجيكية  الأنباء  لوكالة 

اأور���س��ول ف��ان دي��ر لي��ني بالق�ساء واح��رتام دولة  للمفو�سية 
القانون يف التاد الأوروبي وحماية امل�ستهلكني.

لتويل  للمر�سحني  الأوروب����ي  ال��ربمل��ان  ي�ستمع  اأن  ويفرت�ص 
لل�سلطة  الثقة  منح  على  الت�سويت  قبل  املفو�سيات  خمتلف 
 24 اإىل   21 م��ن  ع��ام  اج��ت��م��اع  الأوروب���ي���ة خ��الل  التنفيذية 

ت�سرين الأول اأكتوبر.
و�ستبداأ جل�سات ال�ستماع الأوىل يف 30 اأيلول �سبتمرب.

ميتلكون  املر�سحني  ك��ان  اإذا  ما  الأوروب��ي��ون  النواب  و�سيحدد 
الكفاءة وجديرين بالثقة ل�سغل املنا�سب التي �سيكلفون بها.

ويف نهاية جل�سات ال�ستماع ميكن رف�ص املر�سح اأو اإعادة النظر 
يف مهامه.

الق�ساء البلجيكي يحقق يف اتهامات بالف�ساد �سد رينديرز 

ال�سماح ل�سفينة اإنقاذ باإنزال مهاجرين يف لمبيدو�سا  •• روما-اأ ف ب:

اأم�����ص ع��ل��ى ال�سماح  اإي��ط��ال��ي��ا  واف��ق��ت 
فايكينغ”  “اأو�سن  الإن���ق���اذ  ل�سفينة 
ميناء  يف  م����ه����اج����راً   82 ب������اإن������زال 
ب��ع��د ق�سائها  )ج���ن���وب(  لم��ب��ي��دو���س��ا 
�ستة اأيام يف البحر وذلك اإثر التو�سل 

لتفاق اأوروبي لتوزيعهم.
واأفادت منظمة “اإ�ص اأو اإ�ص املتو�سط” 
تويرت  عرب  ال�سبت  لل�سفينة  امل�سغلة 
للتو  ت��ل��ّق��ت  ف��اي��ك��ي��ن��غ+  “+اأو�سن  اأن 
ت��ن�����س��ي��ق عمليات  م���رك���ز  م���ن  اأوام������ر 
اإىل  للتوجه  البحري يف روما  الإنقاذ 

لمبيدو�سا«.
الفرن�سي  الداخلية  اأكد وزير  ب��دوره، 
ك����ري���������س����ت����وف ك����ا�����س����ت����ان����ري اأن���������ه مت 
بني  خ���ا����ص  “اتفاق  اإىل  ال��ت��و���س��ل 
والربتغال  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا  اإيطاليا 
رّكاب  باإنزال”  لل�سماح  ولوك�سمبورغ 
التفاق  اإىل  بذلك  م�سرياً  ال�سفينة، 
ع��ل��ى ت���وزي���ع امل��ه��اج��ري��ن ب���ني ال���دول 

اخلم�ص.
واأ�ساف “علينا الآن التفاق على اآلية 

اأوروبية حقيقية موؤقتة«.

ا�ستقبال  على  واأملانيا  فرن�سا  ووافقت 
اإيطاليا  واف��ق��ت  فيما  م��ه��اج��را   25

على ا�ستقبال 10 باملئة منهم.
وي���ع���د م���واف���ق���ة روم������ا ع���ل���ى توفري 
تغيريا  فايكينغ”  “اأو�سن  اآم��ن  مالذ 
لوزير  ال�����س��اب��ق  امل��ت�����س��دد  امل���وق���ف  يف 
ماتيو  امل��ت��ط��رف  اليميني  ال��داخ��ل��ي��ة 

�سالفيني.
وخالل ولية �سالفيني، واجهت �سفن 
امل��ن��ظ��م��ات اخل��ريي��ة غ��رام��ات و�سلت 
بالإ�سافة  ال��ي��وروه��ات  م��الي��ني  اإىل 
واحتجاز  وطاقمها  رب��ان��ه��ا  لتوقيف 
الإعالن  بعد  �سالفيني  وقال  ال�سفن. 
بداأنا،  “ها قد  ال�سفينة  ا�ستقبال  عن 

املرافئ مفتوحة دون حدود«.
تفيد  اجل��دي��دة  “احلكومة  اأّن  وتابع 
ت��ع��ود كمخيم  اإي��ط��ال��ي��ا  امل��راف��ئ،  فتح 
م�سيئني  وزراء  لوروب��������ا.  لج���ئ���ني 

يكرهون الإيطاليني«.
وكان �سالفيني قد اأعلن تركه احلكومة 
الفائت  ال�سهر  ال�سعبوية  الئتالفية 

خبرية اأ�سا�سا يف �سوؤون الهجرة.
وقال وزير اخلارجية الإيطايل وزعيم 
حركة خم�ص جنوم لويجي دي مايو 
احلليف ال�سابق ل�سالفيني للتلفزيون 
الإي��ط��ايل اإن��ه “مت توفري م��الذ اآمن 
لل�سفينة لأن الت��اد الأوروب��ي وافق 

على طلبنا لأخذ معظم املهاجرين«.
واأفادت منظمة اأطباء بال حدود، التي 
ت�سرف على ال�سفينة اإىل جانب “اإ�ص 
هم  املهاجرين  اأن  املتو�سط”،  اإ���ص  اأو 

58 رجاًل و�ست ن�ساء و18 طفاًل.
املهاجرين  اأن  امل���ن���ظ���م���ة  وت���اب���ع���ت 
النزاع  الغارقة يف  ليبيا  تركوا  الذين 
“اأبلغوا اطباءنا اأنهم تعر�سوا للحرق 
بع�سي  ربوا  و�سحُ من�سهر  ببال�ستيك 

خ�سبية ومعدنية«.
يعانون  منهم  “العديد  ان  واأو�سحت 

من م�سكالت نف�سية و�سدمات«.
وت�����س��ع��ى اإي��ط��ال��ي��ا ل��و���س��ع ن��ظ��ام اآيل 
لتوزيع املهاجرين الذين يتم اإنقاذهم 
يف املتو�سط بني الدول الأوروبية، وفق 

مقعد املعار�سة.
كوزير  وقته  معظم  �سالفيني  وق�سى 
يف �سجالت �سد املهاجرين ومنظمات 
الداخلية  وزي��رة  لكّن خلفه  الإغ��اث��ة، 
لمورغيزي  ل��وت�����س��ي��ان��ا  اجل����دي����دة 
اأي حزب  اإىل  تنتمي  التي ل  املوظفة 

اآمال يف تنظيم انتخابات مبكرة.
لكن خطوته ارتدت بنتائج عك�سية اإذ 
واحلزب  جن��وم  خم�ص  حركة  جنحت 
ال��دمي��وق��راط��ي )ي�����س��ار ال��و���س��ط( يف 
ت�سكيل حكومة ائتالفية جديدة وبات 
يف  ال��راب��ط��ة  ح���زب  رئ��ي�����ص  �سالفيني 

ما ذكرت م�سادر دبلوما�سية موؤخراً.
وب����اإم����ك����ان ات����ف����اق ك���ه���ذا و����س���ع حد 
ال���ت���ي جت�����ري يف كل  ل���ل���م���ف���او����س���ات 
�ست�ستقبل  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  ب�����س��اأن  م���رة 
اأثناء  اإنقاذهم  يتم  الذين  املهاجرين 
باملخاطر  املحفوفة  بالرحلة  قيامهم 
م����ن ����س���م���ال اإف���ري���ق���ي���ا، وال����ت����ي علق 
البحر  يف  ال���ل���ج���وء  ط��ال��ب��و  خ��الل��ه��ا 

لفرتات طويلة.
واأعطت فرن�سا واأملانيا ال�سوء الأخ�سر 
اإليه  للنظام اجلديد الذي قد تن�سم 
ومالطا  لوك�سمبورغ  م��ن  ك��ل  ك��ذل��ك 
والربتغال ورومانيا واإ�سبانيا، بح�سب 
و”�ستامبا”  “ريبوبليكا”  �سحيفتي 

الإيطاليتني.
الأمل���اين ور�ست  الداخلية  وق��ال وزي��ر 
اإنه مبوجب التفاق املحتمل  زيهوفر 
�ستاأخذ بالده 25 باملئة من املهاجرين 

الوا�سلني لإيطاليا.
دويت�سه  “�سود  ���س��ح��ي��ف��ة  واأف���������اد 
ح���ان  اأن�������ه  ال���ي���وم���ي���ة  ت�سايتونغ” 
املوؤملة”  “العملية  لإن����ه����اء  ال���وق���ت 
�سفينة تمل  للجدال بخ�سو�ص كل 

مهاجرين مت اإنقاذهم.
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عربي ودويل
اإبرام اتفاقات �سراكة مع حلفاء يف املنطقة متنح  الوليات املتحدة من 
�سي�سمح  ذلك  “فاإن  حملية  قواعد  يف  التمركز  حق  الأمريكي  اجلي�ص 
بتطويق ا�ستثمارات املناف�سني الذين ميتلكون قوة �سبه م�ساوية” لقوة 
اأول  ال�سني. واختار البنتاغون احليط الهادىء ال�سهر املا�سي لإجراء 

جتربة ل�ساروخ تقليدي متو�سط املدى منذ احلرب الباردة.
النووية  الأ�سلحة  م��ن  احل��د  م��ع��اه��دة  م��وت  ب��ذل��ك  وا�سنطن  وك��ر���س��ت 
التي يرتاوح  الأر�سية  ال�سواريخ  ا�ستخدام  التي متنع  املدى  املتو�سطة 

مداها بني 500 و5500 كيلومرت.
يف نهاية اآب/اأغ�سط�ص، �سكلت وا�سنطن “�سبي�سكوم” القيادة اجلديدة 
تهديد  ب�سبب  الف�ساء،  على  املتحدة  ال��ولي��ات  هيمنة  �سمان  املكلفة 

ال�سني خ�سو�سا يف هذا املجال اجلديد للحرب.
 2007 اأطلقت يف  الكبري عندما  املتحدة  ال��ولي��ات  قلق  بكني  واأث���ارت 
اعتربتها  خ��ط��وة  يف  �سينيا،  ا�سطناعيا  ق��م��را  ودم���ر  ر���س��د  ���س��اروخ��ا 

وا�سنطن دليال على القدرة املتزايدة لل�سني على ع�سكرة الف�ساء.
 

مارك ا�سرب اإىل �سيا�سة “املناف�سة ال�سرتاتيجية” الأمريكية مع رو�سيا 
وال�سني. اأبلغ ا�سرب الذي خ�س�ص جولته الدولية الأوىل لآ�سيا مطلع 
اآب/اأغ�سط�ص املا�سي، بكني اأن الوليات املتحدة تريد اأن تن�سر ب�سرعة 
�سواريخ جديدة يف اآ�سيا، واإذا كان ممكنا يف الأ�سهر املقبلة، وذلك بهدف 

احلد من �سعود قوة ال�سني يف املنطقة.
ليدافع اخلمي�ص  ماكارثي  راين  الأمريكي  الرب  �سالح  وزير  دور  وجاء 

عن تطوير �سواريخ جديدة من اأجل الت�سدي ل�سعود ال�سني.
املدى  املتو�سطة  اجل��دي��دة  التقليدية  ال�سواريخ  ع��ن  ���س��وؤال  على  وردا 
التي تريد وا�سنطن تطويرها مبا اأن الوليات املتحدة مل تعد ملتزمة 
ماكارثي  ق��ال  امل��دى،  املتو�سطة  النووية  الأ�سلحة  من  احل��د  مبعاهدة 
اإنها “�ستغري املعادلة يف جنوب �سرق اآ�سيا«. واأ�ساف اأنه يف حال متكنت 

العمليات  اأوباما، مل يتجاوز عدد  ب��اراك  رئا�سة  و2018 معا. وخ��الل 
ال�ست. من جهة اأخرى، اأعلن م�ساة البحرية الأمريكية )املارينز( اأنهم 
قاموا يف جزيرة ايي-�سيما قبالة �سواحل اأوكيناوا ب�سل�سلة تدريبات على 
الإنزال يف اأرا�ص وعرة وال�سيطرة على مدارج هبوط، للتعبري عن قدرة 
اجلي�ص الأمريكي على غزو جزيرة �سغرية متنازع عليها واإقامة موقع 

اإمدادات فيها للعمليات اجلوية.
اإن  امل��ن��اورات  املكلفني  ال�سباط  اأح��د  �سيزارو  انطوين  الكومندان  وق��ال 
“هذا النوع من العمليات ي�سمح لقيادة منطقة الهندي املحيط الهادىء 
قد  �ساحلية  بيئة  يف  بحمالت  والقيام  الأم��ريك��ي(  )اجلي�ص  ق��وة  بن�سر 
تكون مو�سع نزاع«. تك�سف جهود الإعالم هذه من قبل البنتاغون املقل 
عادة يف الإعالن عن اأن�سطته الدفع الذي اأعطاه وزير الدفاع اجلديد 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

من العمليات البحرية اإىل جتارب ال�سواريخ والتدريبات على عمليات 
اإنزال، �ساعفت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( موؤخرا مبادراتها 
باأنها  ف��اأك��ر  اأك��ر  تو�سف  التي  لل�سني  الع�سكرية  ال��ق��درات  لتطويق 

تهديد.
اأمريكية اجلمعة من جزر بارا�سيلز الأرخبيل  واقرتبت �سفينة حربية 
“حرية  على  للتاأكيد  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  بكني يف  به  تطالب  ال��ذي 
اإن  ال�سابع  الأ�سطول  با�سم  ناطقة  وقالت  املنطقة.  ه��ذه  يف  املالحة” 
الفرقاطة القاذفة لل�سواريخ “يو ا�ص ا�ص وين اي ميري” مرت بالقرب 
الذي  الأرخ��ب��ي��ل  ه��ذا  ب�ساأن  بكني  ادعاءات”  “لنق�ص  اجل��زر  ه��ذه  م��ن 
تطالب به تايوان وفيتنام اأي�سا. وهذه العملية هي ال�ساد�سة منذ بداية 
العام يف ما يعك�ص ت�سارعا وا�سحا يف وترية عمليات حرية املالحة، بينما 
نفذت ثماين عمليات مماثلة قامت بها البحرية الأمريكية يف 2017 

البنتاغون ي�ساعف مبادراته لتطويق قدرات ال�سني  

ن��ق��اط��ا، ول��ك��ن م��ن غ��ري امل��وؤك��د اأن 
�سرتّفع  ال��ث��ال��ث��ة  امل���ن���اظ���رة  ه����ذه 
ال���راي،  ا���س��ت��ط��الع��ات  يف  ا�سهمهم 
ال��ك��رمي وال�����س��خ��ّي جدا  مب��ا فيهم 
اإليزابيث  اأن�����درو ي����ان����غ.     ق��ام��ت 
وفعال،  ق��وي  ب���اأداء  كالعادة،  وارن، 
دون  ه��و  ال�سهرة  يف  ال��ف��ائ��ز  ان  ال 
نف�سه  يقدم  ال��ذي  بايدن  جو  �سك 
ب��ا���س��ت��م��رار ب��اع��ت��ب��اره وري���ث باراك 
اأوب����ام����ا. ب���ق���در م���ا ب����دا اأن�����ه لي�ص 
ينق�سه  واأح��ي��اًن��ا  مرتبك،  ج��اه��زا، 
احل���م���ا����ص وغ����ري م���ك���رتث، خالل 
امل��ن��اظ��رت��ني ال�����س��اب��ق��ني، ب��ق��در ما 
�سادم  اأنه مقاتل،  اأثبت، اخلمي�ص، 
و�سر�ص، على الأقل يف اجلزء الأول، 
متجنبا الأخطاء.     لقد ك�سف عن 
���س��ّن��ه م���رة واح�����دة، ع��ن��دم��ا تدث 
�سيعزز  ال��ف��ون��وغ��راف! وه���ذا  ع��ن 
م��وق��ع��ه ك��زع��ي��م، ب��ف��ارق ك��ب��ري عن 
مناف�سيه. على الأقل حتى املناظرة 
التالية، بعد �سهر، والتي قد متتد 
على اأم�سيتني، لأن املر�سح احلادي 
ع�����س��ر، امل��ل��ي��اردي��ر ت���وم ���س��ت��اي��ر، قد 

تاأهل.                         عن ل�ب�ان

•• الفجر خرية ال�صيباين
لعبة  بنوع من  النقا�ص  انطلق       
يانغ،  اأندرو  اأعلن  الينا�سيب. فقد 
رجل اأعمال تركز حملته على منح 
كل اأمريكي دخال قدره األف دولر 
الأمتتة،  ع���ن  ل��ل��ت��ع��وي�����ص  ���س��ه��رًي��ا 
ال�����ذي ينجر  ال���وظ���ائ���ف  وف���ق���دان 
عنها، اأعلن انه لن ينتظر ليكون يف 
 12 ي��وزع  و�سوف  الأبي�ص،  البيت 
ع�سر  على  املقبل  العام  دولر  األ��ف 

اأ�سر ع�سوائيا.
اأنكم  “اإذا كنتم تعتقدون      وق��ال 
ب�سكل  م�ساكلكم  ح��ل  ت�ستطيعون 
فانتقلوا  �سيا�سي،  اأي  م��ن  اأف�����س��ل 
واأخربونا  يانغ2020  موقع  اإىل 
كيف �سي�ساعدكم مبلغ اللف دولر 
متفرد  “هذا  حلها”.  على  �سهرًيا 
بيت  ع��ل��ق  موافق”،  اأن���ا  وم��ت��م��ي��ز، 
متفاجًئا.  اآخ��ر،  مر�سح  بوتيجيج، 
وط��ب��ع��ا ان��ف��ج��ر ح�����س��اب ي��ان��غ على 

تويرت.
املتناف�سون  ي��ق��م  مل  ول��الأ���س��ف،     
البيت  اىل  الآخ�����������رون  ال���ت�������س���ع���ة 

ل يتذكر ما قال���ه للتو.

بايدن مقاتل و�ضادم
ال�سابقة، كان  امل��ن��اظ��رات     كما يف 
حقيقي  ������س�����دام  ل���ل���م���رت����س���ح���ني 
والهجرة  ال�سحة  ح���ول  ل��الأف��ك��ار 
والأ�سلحة والتجارة واأفغان�ستان ... 
منحوهم  امل�سرفني  اأن  و�ساعدهم 
ال���وق���ت لإن���ه���اء ج��م��ل��ه��م. اجلانب 

املتناف�سني  اأن جميع  هو  الإيجابي 
مثرية  واأف��ك��ار  ذاتية  �سرية  لديهم 
للناخب  وب��ال��ن�����س��ب��ة  ل���اله���ت���م���ام. 
موؤهلني  اأنهم  يبدو  الدميقراطي، 
ال�����س��اك��ن احلايل  م��ن  بكثري  اأك���ر 
ذلك،  وم���ع  ال��ب��ي�����س��اوي.  للمكتب 
املتناف�سني،  ع��دد  انخفا�ص  ورغ��م 

يظل هناك ع�سرة على امل�سرح.
���س��ج��ل ج��م��ي��ع ���س��غ��ار املر�سحني     

الأب���ي�������ص مب��ث��ل ه����ذه الإع���الن���ات 
ان  على  خا�سة  وحر�سوا  امل��دوي��ة، 
�سكل ح�ساري يالم�ص  يظهروا يف 
املثالية يف اأدائهم. وهذا بالطبع، ل 
ي�سبع جوع اجلمهور امل�ساهد الذي 
ك���ان ي��اأم��ل يف ���س��يء م��ن احلركية 
وال���ف���رج���ة ال���س��ت��ع��را���س��ي��ة خالل 

ثالث �ساعات تقريًبا من النقا�ص.
    بعد مرور 30 دقيقة من اجلدل 

ال�����س��ح��ي، وعدد  ح����ول الإ�����س����الح 
والتفا�سيل  الأرق��������ام  م���ن  ك��ب��ري 
كامال  خ��ل�����س��ت  ل��ل��غ��اي��ة،  ال��ف��ن��ي��ة 
من  ال�سوداء  ال�سيناتورة  هاري�ص، 
املناق�سة  “هذه  كاليفورنيا، اىل ان 
الن�سفي  ال�����س��داع  لإع��ط��اء  كافية 

لالأمريكيني. »
على  ينتظر،  اجلميع  ك��ان  لقد      
عنيفة  مواجهة  اخل�سو�ص،  وج��ه 

بني جو بايدن، املعتدل، واإليزابيث 
ما�سات�سو�ست�ص  ���س��ن��ات��ور  واري�����ن، 
ال��ي�����س��اري��ة. وك��ان��ت ه���ذه ه��ي املرة 
على  فيها  يجتمعان  ال��ت��ي  الأوىل 
نف�ص الركح، حيث كانت املناق�سات 
اأم�سيتني،  ع��ل��ى  م��وزع��ة  ال�����س��اب��ق��ة 
حظا  الوف���ر  ال�سخ�سيتني  ان  ال 
جتنبتا  ال�������راأي،  ا���س��ت��ط��الع��ات  يف 
ال�سدام. فالوقت مازال مبكًرا جدا 

لعمليات ك�سر العظم يف احلملة.
   ف���ف���ي ه������ذه امل����رح����ل����ة ي���ح���اول 
امل��ر���س��ح��ون ب�����س��ك��ل خ��ا���ص تقدمي 
ل���ل���ن���اخ���ب���ني يف ����س���ورة  اأن���ف�������س���ه���م 
جوليان  وحده  ومتفائلة.  اإيجابية 
ال�سابق  الإ���س��ك��ان  وزي���ر  ك��ا���س��رتو، 
جو  مهاجمة  على  جت���راأ  لأوب���ام���ا، 
حد  اإىل  عرجاء  بطريق������ة  بايدن 
اأنه  ان�����ه غب����ي مبا  ما، ملمحا اىل 

املناظرة الثالثة للدميقراطيني:

الوليات املتحدة: جو بايدن يوؤكد اأنه الأوفر حظا
املناظرة الرابعة قد تدور على اأم�ضيتني، لأن املر�ضح احلادي ع�ضر، امللياردير ت�م �ضتاير، قد تاأهل

اأندرو يانغ متّيز بكرمه احلامتي، 
واليزابيت وارن حتا�ست مهاجمة بايدن

غابت الت�سريحات املدوية وحر�ض 
املتناف�سون على الظهور يف �سكل ح�ساري

وي�ستمر اجلدل يف املناظرة الثالثة للدميقراطينيجون بايدن يعزز تقدمه

امللياردير توم �ستاير يلتحق باملجموعة اندرو يانغ كرم حامتي لن ي�سعفه

احلركة املت�ضددة تر�ضل وفدًا اإىل رو�ضيا

ماذا بعد تعليق املفاو�سات مع طالبان؟
•• عوا�صم-وكاالت:

الرئي�ص  ق��������رار  م�������س���اع���ف���ات  ع�����ن 
ت���رام���ب بوقف  الأم���ري���ك���ي دون����ال����د 
طالبان  ح����رك����ة  م�����ع  امل����ف����او�����س����ات 
الأف���غ���ان���ي���ة، ك��ت��ب��ت امل���ي���ج���ر ج����رال 
اإيدر  ك.  م��اري  املتقاعدة  المريكية 

يف موقع “ذا هيل” الإخباري، اإن هذا القرار اجتاح وا�سنطن وكابول على 
�سكل زلزال.

ب��ارزي��ن يف  ق��ادة  ب��دع��وة  ت��رام��ب  ق��رار  التغطية على  وبينما رك��زت معظم 
املفاو�سات  اأن  الأه���م ه��و  ف���اإن اخل��رب  دي��ف��ي��د،  ك��ام��ب  اإىل منتجع  ط��ال��ب��ان 
امل�ستمرة منذ اأكر من ع�سرة اأ�سهر بني اخل�سمني املزمنني، باتت معر�سة 
لالنهيار الكامل. ويف الواقع ي�سعر بع�ص م�ست�ساري الأمن القومي لرتامب 
بحالة من الذهول. واأياً يكن الأمر الذي حدا برتامب اإىل الن�سحاب من 
احلقيقية.  للرواية  جانبياً  م�سهداً  كونه  يعدو  لن  ذل��ك  ف��اإن  املفاو�سات، 
اأن  اأيام على �سعيد  اأن �سيئاً مل يتغري منذ ب�سعة  والرواية احلقيقية هي 
العملية الديبلوما�سية تبقى الطريق الوحيد لإنهاء احلرب يف اأفغان�ستان.

ا�ضرتاتيجية �ضيئة 
اأن ت�سجل وا�سنطن احتجاجها على عنف  اأنه كان ق��راراً منا�سباً  واعتربت 
طالبان، ذلك اأن ال�سماح ملمثلي احلركة بزيارة وا�سنطن بعد اأيام من مقتل 
و”لكن  �سيئة-  تفاو�سية  ا�سرتاتيجية  مبثابة  ليبدو  كان  اأمريكي،  جندي 
املفاو�سات  اأن تقلق لإرج��اء العملية مدة طويلة. تعليق  اإدارة ترامب  على 
طال  وكلما  اآخ��ر.  �سيء  هو  القتال  بت�سعيد  لطالبان  ال�سماح  لكن  �سيء، 

توقف املفاو�سات، كلما كان من ال�سعب اإعادتها اإىل احلياة«.
فر�سة  املتحدة  ال��ولي��ات  مينح  املفاو�سات  ت��اأخ��ري  اأن  يف  تكمن  وامل��ف��ارق��ة 
اأن  الأفغانية  للحكومة  للتاأكيد  التفاو�سية  ا�سرتاتيجيتها  ترتيب  لإع��ادة 

الدعم الأمريكي لها لن يتوقف مبجرد اإطالق طالبان عدداً من الوعود. 
اأن تلتزم خف�ص العنف والدخول  ومن الآن ف�ساعداً، يتعني على طالبان 
الأمريكي  ال�سفري  يعود  وعندما  املحليني.  الأفغان  نظرائها  مع  ح��وار  يف 
ر�سالة  اأن يحمل  املفاو�سات، يجب  الدوحة ل�ستئناف  اإىل  زاد  زملاي خليل 
ل لب�ص فيها اإىل مفاو�سي احلركة الإ�سالمية، مفادها اإذا اأخفقت احلركة 
يف التزام وعودها، فاإن مطلبها بان�سحاب القوات الأمريكية �سيكون مهدداً. 
ويف الوقت احلا�سر، فاإن طالبان واثقة من باأن الدعم الع�سكري الأمريكي 
تنفيذ  ع��ن  النظر  بغ�ص  يتوقف  اأو  �سيتناق�ص  الأف��غ��ان��ي��ة  الأم���ن  ل��ق��وات 

التفاق.

احلك�مة الأفغانية
على  رئي�سي  ب�سكل  تعتمد  التي  الأف��غ��ان��ي��ة،  احلكومة  اإن  الكاتبة  وق��ال��ت 
اأف��راد اجلي�ص  روات��ب  من  ب��دءاً  الأطل�سي،  �سمال  املتحدة وحلف  الوليات 
وحتى الدعم اجلوي، هي الأخرى ت�سعر بالقلق من الأمر نف�سه. اإن هذه 
املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ني  للمفاو�سات  بالن�سبة  م�ساعدة  غ��ري  الديناميكية 
وطالبان، لأنها تلغي احلافز لدى احلركة لالإقدام على م�ساومات. واإذا مل 

تتغري الديناميكية الأ�سا�سية، فاإنه من غري املتوقع حدوث تقدم.

طالبان ل تزال ق�ية
وراأت الكاتبة اأن ال�سعب الأمريكي ل يريد �سيئاً اأكر من ان�سحاب القوات 
اأفغان�ستان. ولي�ص املرء يف حاجة كي يكون عبقرياً ليعرف  الأمريكية من 

الوليات  اإن���ف���اق  ب��ع��د  اأن�����ه  اإذ  مل�����اذا، 
واآلف  دولر  م��ل��ي��ار   755 امل��ت��ح��دة 
تنتهي  ل  وحلقة  الب�سرية  اخل�سائر 
طالبان  تبقى  الن��ت�����س��ار،  اإع����ادة  م��ن 
ق��وي��ة وق����ادرة ع��ل��ى ا���س��ت��ع��ادة الزخم 
وتب�سط �سيطرتها على ن�سف البالد. 
وهناك الن جنود ي�ستعدون للذهاب 
اإىل اأفغان�ستان، مل يكونوا قد ولدوا عندما بداأت احلرب، التي تبدو وكاأنها 

�سراع ل نهاية له.

ف�د اإىل رو�ضيا
قال م�سوؤولون يف حركة طالبان اإن احلركة اأر�سلت وفدا اإىل رو�سيا لبحث 
اإمكانات ان�سحاب القوات الأمريكية من اأفغان�ستان بعد انهيار املحادثات مع 

الوليات املتحدة هذا ال�سهر.
الزيارات  “الغر�ص من هذه  وقال م�سوؤول كبري يف طالبان يف ت�سريحات 
هو اإطالع زعماء هذه الدول على حمادثات ال�سالم وقرار الرئي�ص ترامب 
اإلغاء عملية ال�سالم يف توقيت حل فيه اجلانبان كل امل�سائل العالقة وكانا 

على و�سك توقيع اتفاق لل�سالم«.
وعربت رو�سيا الأ�سبوع املا�سي عن اأملها يف عودة عملية ال�سالم اإىل م�سارها 
وحثت اجلانبني على ا�ستئناف املحادثات. وا�ست�سافت رو�سيا اجتماعات بني 

ممثلني حلركة طالبان واملجتمع املدين وال�سيا�سي الأفغاين.
يوم  ال��رو���س��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�سم  املتحدثة  زاخ���اروف���ا  م��اري��ا  وق��ال��ت 
�سرط  التام  الأجنبي  الع�سكري  الوجود  انتهاء  ب��اأن  “مقتنعون  اخلمي�ص 

اأ�سا�سي ل�سالم قابل لال�ستمرار يف اأفغان�ستان«.
وقال م�سوؤول طالبان، الذي طلب عدم ن�سر ا�سمه، اإن الهدف من الزيارات 
الدعم  ب��ل تقييم  املتحدة  ال��ولي��ات  امل��ف��او���س��ات م��ع  اإح��ي��اء  لي�ص حم��اول��ة 

الإقليمي مل�ساألة اإرغامها على الرحيل من اأفغان�ستان.

�سنودن يرغب باللجوء يف فرن�سا 
•• باري�ص-اأ ف ب:

الأمريكية  القومي  الأم��ن  وكالة  يف  ال�سابق  املوظف  �سنودن  ادوارد  �سرح 
“يرغب  اأن��ه  املتحدة،  ال��ولي��ات  برنامج جت�س�ص يف  تفا�سيل  �سرب  وال��ذي 
مع  مقابلة  م��ن  ف��ق��رات  يف  ورد  كما  فرن�سا،  اإىل  جل��وءا  منحه  يف  كثريا” 
الإذاعة الفرن�سية “فران�ص انرت” ن�سرت ام�ص. وقال �سنودن الالجىء يف 
رو�سيا حاليا “ل نريد اأن ت�سبح فرن�سا مثل هذه الدول التي ل تبونها. 
اأكر ما يحزن يف هذه الق�سة هو اأن املكان الوحيد الذي ميكن ملبلغ امريكي 
اأن يتكلم، لي�ص يف اأوروب��ا بل هنا” يف رو�سيا. واأ�ساف “طلبت اللجوء اإىل 
فرن�سا يف 2013 يف عهد )الرئي�ص ال�سرتاكي( فرن�سوا هولند. بالتاأكيد 
اأرغب كثريا يف اأن مينحني ال�سيد )اإميانويل( ماكرون حق اللجوء«. وكان 
�سنودن طلب احلماية من نحو ع�سرين دولة بينها فرن�سا واأملانيا، رف�ست 
اأو لآخر. وقال �سنودن بح�سب املقاطع التي ن�سرتها  جميعها طلبه ل�سبب 
وحدها  فرن�سا  “لي�ست  الل��ك��رتوين  موقعها  على  انفو”  “فران�ص  اإذاع��ة 
املعنية، اإنه العامل الغربي، النظام الذي نعي�ص فيه. حماية املبلغني ل تعني 
الوليات  مهاجمة  يعني  ل  مثلي  ما  �سخ�ص  ا�ستقبال  عدائي.  موقف  اأي 
اأيلول �سبتمرب يف نحو ع�سرين   17 �سنودن مذكراته يف  املتحدة«. وين�سر 
بلدا بينها الوليات املتحدة وفرن�سا واأملانيا وبريطانيا والربازيل وتايوان.

املتحدة  الوليات  يف  )ماكميالن(  بوك�ص”  “ميرتوبوليتان  دار  و�ستن�سر 
“�سجل دائم”  التي كتبها �سنودن بنف�سه وتمل عنوان  الأ�سلية  الن�سخة 
)ميموار  حية”  “ذاكرة  عنوان  �سيحمل  فرن�سا  ويف  ري��ك��ورد(.  )برماننت 
ع��امل��ي على  ب��رن��ام��ج جت�س�ص  وج����ود  ���س��ن��ودن  ك�����س��ف   2013 ويف  ف��ي��ف(. 
الت�سالت الهاتفية والنرتنت ويعي�ص مذاك يف املنفى. واتهمته الوليات 
رو�سيا حيث مت  اإىل  وق��د جل��اأ  ال��دول��ة.  ا���س��رار  و�سرقة  بالتج�س�ص  املتحدة 

جتديد اإقامته حتى 2020.
 

اليزابيت وارن جتنبت ال�سدام مع بايدن
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عربي ودويل

م����اذا ل��و ف���از ن��ب��ي��ل ال���ق���روي بكر�سي 
وراء  وه��و  ال��ث��اين  ال���دور  يف  الرئا�سة 
مع  التعامل  �سيتم  وكيف  الق�سبان، 

احلالة قانونيا ود�ستوريا؟.
   يقول خ���رباء، اأن جن��اح ال��ق��روي ل 
انه ل ميكن  عنه خا�سة  العفو  يعني 
احلديث عن عفو قبل �سدور احلكم، 
ك��م��ا ل مي��ك��ن احل���دي���ث ع���ن اف����راج 
لي�ست  النتخابات  نتائج  لأن  م��وؤق��ت 
ال�سلطة  اأن  خ��ا���س��ة  ل���الإف���راج  �سببا 
الق�سائية م�ستقلة ولي�ص هناك ن�ص 
اإطالق  على  الق�ساء  يجرب  ق��ان��وين 

�سراح الناجح للرئا�سة.
“ل ميكن  ان����ه  اي�����س��ا  وي�����وؤك�����دون     
ال��رئ��ي�����ص، لأن  ع��ن ح�سانة  احل��دي��ث 
الرئي�ص ل يتمتع بالرئا�سة ال بعد اأن 
يوؤدي الق�سم، ول ميكن اأداء الق�سم يف 
ال�سجن، وبالتايل �سوف يح�سل تعذر 
مل��م��ار���س��ة رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة، واأم���ام 
اأوكل  التي  الد�ستورية  املحكمة  غياب 
ف�سيتم  ال��ن��ظ��ر،  مهمة  لها  ال��د���س��ت��ور 

ت�سجيل فراغ ت�سريعي.
   وقد اأّكدت ح�سناء بن �سليمان ع�سوة 
لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  الهيئة 
اأّنه “بالن�سبة لهذه احلالة، فاإّن نبيل 
واإمّنا  بحكم  عليه  يحُحكم  مل  القروي 
اإي��ق��اف، وم��ادام��ت املحكمة  هو بحالة 
مل ت�سدر حكمها بعد فهو يف و�سعية 
الربيء اإىل اأن تثبت اإدانته، ول يوجد 
ن�ص قانوين مينعه من الرت�سح، لهذا 
ح�سب  فامل�سار يتوا�سل بالن�سبة له”، 

تعبريها.
الق�سم  ت��اأدي��ة  كيفية  وبخ�سو�ص     
اجلمهورية،  برئا�سة  ف��وزه  �سورة  يف 
اأّكدت ح�سناء بن �سليمان اأن “جمل�ص 
والقانون  ذل��ك،  يقّرر  هو من  النواب 
ل يف احلالت”  يعطي املبادئ ول يف�سّ

ح�سب قولها.

ه����ذه اخلطوة  اأن  م�����رزوق  وب�����نّي      
امل�سلحة  اأم��ام  العامة  امل�سلحة  تقدم 
ت�ستت  ع����دم  اإىل  وت���ه���دف  اخل��ا���س��ة 
الأ�����س����وات خ�����س��و���س��ا يف ظ���ل �سعود 
قوى متطرفة و�سعبوّية تهدد �سالمة 

ووحدة الدولة ومكا�سبها الع�سرية.
   و����س���دد حم�����س��ن م������رزوق ع��ل��ى ان 
للرئا�سة  �سعوده  �سورة  يف  الزبيدي 
���س��ي��ك��ون رئ��ي�����س��ا ق������ادرا ع��ل��ى جتنب 

امل�ساكل وال�سراعات ح�سب قوله.
ان�����س��ح��اب من  اأول  اأن ه���ذا  ي��ذك��ر      
ال�����س��ب��اق ال��رئ��ا���س��ي ي�����س��ج��ل��ه م����رزوق 
لفائدة املرت�سح عبد الكرمي الزبيدي 

قبل يومني من القرتاع.
املرت�سح  الجت�������اه  ذات  يف  و�����س����ار     
ال�سابقة  ال���رئ���ا����س���ي���ة  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
اأعلن  ال���ذي  ال��ري��اح��ي  �سليم  لأوان��ه��ا 
ع��ل��ى �سفحته  م��ب��ا���س��رة  ك��ل��م��ة  ع���رب 
التوا�سل  م����وق����ع  ع���ل���ى  ال���ر����س���م���ي���ة 
ان�سحابه  ع��ن  في�سبوك  الج��ت��م��اع��ي 
من ال�سباق الرئا�سي لفائدة املرت�سح 

عبد الكرمي الزبيدي.
   واأو�سح الرياحي اأن هذا الن�سحاب 
خ�سو�سا  الوطنية  امل�سلحة  ل��ه��دف 
تو�سله  اأن  ميكنها  ل  ح��ظ��وظ��ه  واأن 
اأن  ع���ن  ف�����س��ال  ال���ث���اين  ال������دور  اإىل 
الذي  نف�سه  الطريق  �ستاأخذ  تون�ص 
ت�سلكه الآن يف �سورة فوز عبد الكرمي 

الزبيدي.
تيا  “حزب  ع���ن  ال���ن���ائ���ب  وك�����ان     
تون�ص ال�سحبي بن فرج دعا عددا من 
الرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل��رت���س��ح��ني 
ال�����س��اب��ق��ة لأوان���ه���ا ال��ت��ي ت����دور اليوم 
املرت�سح  ل��ف��ائ��دة  لالن�سحاب  الح���د 

امل�ستقل عبد الكرمي الزبيدي.
ت���دوي���ن���ة على  ب���ن ف����رج يف     وك���ت���ب 
“ال�سادة  فاي�سبوك  مبوقع  �سفحته 
�سلمى  م��رزوق،  ناجي جلول، حم�سن 

جمعة  املهدي  من�سور،  عمر  اللومي، 
اأمامكم  م������ازال  ك���ث���ريون  وغ���ريك���م 
للقيام  �ساعة  وع�سرون  اأرب��ع  واأمامنا 
مبا كنتم دائما تقولونه واأنتم تحُلقون 
اأحزابكم:  ج��م��اه��ري  اأم�����ام  خ��ط��ب��ك��م 
امل�سلحة  الت�سحية،  ال����ذات،  ن��ك��ران 
الوطنية، الدفاع عن الدولة الوطنية، 

الوحدة الوطنية«.
ن�ستفيق  اأن  املنتظر  “ م��ن  وت��اب��ع     
ال���ق���روي  ن��ب��ي��ل  ب����ني  ث�����ان  ع���ل���ى دور 
ت��ق��ري��ب��ا ك���ل عمليات  ���س��ع��ي��د،  وق��ي�����ص 
..ه��ذه حلظة  ذل��ك  توؤكد  الآراء  �سرب 
ف���ارق���ة، وف��ا���س��ل��ة يف ت���اري���خ ت��ون�����ص ، 
املرت�سحني  كل  م�سوؤوليتها  �سيتحمل 
ال���ذي���ن ���س��ي��وا���س��ل��ون الإ�����س����رار على 
النتخابية  ال���ه���زمي���ة  ب����ني  اجل���م���ع 
ال�����س��خ�����س��ي��ة امل���ح���ت���وم���ة واخل�������س���ارة 
ان  على  م�سددا  الفادحة”،  الوطنية 
التقدمية  ال�سيا�سية  الطبقة  “كل 
وما  ح�سل  م��ا  م�����س��وؤول��ي��ة  �ستتحمل 
�سيح�سل، ولكنكم �ستكونون اأنتم من 
ومن  ر�سيدكم  من  الفاتورة  �سيدفع 

م�ستقبلكم ال�سيا�سي«.
الدولة  م��ر���س��ح��ي  “اأقرب  وخ��ت��م     
والعادلة  القوية  الع�سرية  الوطنية 
اىل الدور الثاين هو بال �سك الدكتور 
عبد الكرمي الزبيدي رجاًء، ان�سحابكم 
لفائدته �سرف له وعّزة لكم ودين يف 
ت�سجلونه يف ح�ساب  ور�سيد  اأعناقنا، 

الوطن«.
   يذكر اأن بن فرج قيادي موؤ�س�ص يف 

حملة  على  القائمني  داع��ي��ا  العائلة، 
تري�سه  عن  البتعاد  اإىل  الزبيدي 
ع��ل��ى م��ه��اج��م��ت��ه ب��ه��دف ال��رتف��ي��ع يف 
ح��ظ��وظ��ه الن���ت���خ���اب���ي���ة، ق���ائ���ال “ما 
ت��ق��وم��ون ب��ه خ��ط��اأ ف������ادح«.    واعترب 
هو  ال�سيا�سي  خ�سمهم  ان  ال�����س��اه��د 
مالحظا  النه�سة،  وحركة  ال�سعبوية 
ال�ساحة  ال��ي��وم  تكت�سح  اأح����زاب   3 اأن 
والنه�سة  تون�ص  تيا  هي  ال�سيا�سية 

وحزب قلب تون�ص.
احلملة  مدير  العزابي  �سليم  لكن     
ال�ساهد،  يو�سف  للمرت�سح  الرئا�سية 
ك�����ذب م����ا ج�����اء يف احل��������وار الأخ�����ري 
الزبيدي،  ال���ك���رمي  ع��ب��د  ل��ل��م��رت���س��ح 
م�������س���ددا يف ال����وق����ت ن��ف�����س��ه ع���ل���ى ان 
الّدولة،  رج��ل  و�سيظّل  ك��ان  ال�ساهد، 
تقّلدها،  التي  امل�سوؤولية  على  الأم��ني 
اأي  اأن يكون دمية يف يد  ال��ذي رف�ص 

كان ح�سب تعبريه.
ت���دوي���ن���ة على  ال���ع���زاب���ي يف  وب�����ني     
اتخذوا قرارا بخو�ص  اأنهم  في�سبوك 
املناف�سة ب�سرف دون التعّر�ص لأي من 
يعتربونهم  من  ة  وخا�سّ املرت�ّسحني، 
ممثلي العائلة الدميقراطية، وخالوا 
يلتزم  م��ن  اأّول  �سيكون  ال��زب��ي��دي  اأن 
ينزلق  ب��ه  ف���اإذا  التناف�ص  باأخالقيات 
ف��اق��ت كّل  اف�����رتاءات  اإىل  يف خ��ط��اب��ه 

احلدود ح�سب ما جاء يف التدوينة.

�ض�ؤال حارق
    ويبقى ال�سوؤال الذي يوؤرق اجلميع، 

لالنتخابات  املرت�سح  وّج��ه  ال��واح��دة، 
الرئا�سية عن حزب تيا تون�ص يو�سف 
على  القائمني  اإىل  ر���س��ال��ة  ال�����س��اه��د، 
الزبيدي  الكرمي  عبد  مناف�سه  حملة 
الزبيدي  ت�سللون  “اأنتم  لهم  قائال 
اإىل  ا���س��ارة  )يف  مناف�سه  ه��وي��ة  ح��ول 
من  وال����زب����ي����دي  …انا  ���س��خ�����س��ه( 
وعندما  الدميقراطي.  ال�سف  نف�ص 
تتهجمون علي فاأنتم تتهجمون على 
اأنكم  واخلطر  الدميقراطية،  العائلة 
قد ل جتدون يوم 15 �سبتمرب ل هذا 

ول ذاك«.
   وا���س��اف ال�����س��اه��د يف ح���وار اذاع���ي، 
ال�سيا�سي  ..عدوكم  تخدعونه  “انتم 
ولي�ص  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  العائلة  خ���ارج 
الزبيدي  حملة  ان  موؤكدا  ال�ساهد”، 
رك������زت ع���ل���ى م��ه��اج��م��ت��ه ط��ي��ل��ة 15 
ي���وم���ا، وم��ع��ت��ربا ذل����ك خ��ط��اأ كبريا، 
قائال “رمبا نحتاج لبع�سنا يف الدور 

الثاين«.
   وذّكر باأن الزبيدي اتهمه با�ستعمال 
املال العام واأجهزة الدولة، م�سريا اإىل 
ب�سبب  ت�سريحاته  على  ي��رد  مل  اأن���ه 
اأنه  واإىل  الدولة”،  هيبة  “احرتامه 
رئي�ص  ي��دخ��ل  اأن  امل��ع��ق��ول  “من غ��ري 
احلكومة ووزير دفاعه يف جدل ب�سبب 

هذه التهامات«.
اأن����ه ل ي�سعى  اإىل  ال�����س��اه��د  ول��ف��ت     
خل����ل����ق خ���������س����وم����ة ����س���ي���ا����س���ي���ة مع 
معتربا  ع��ائ��ل��ت��ه،  نف�ص  م��ن  م��رت���س��ح 
خ����ارج  م����ن  ال�����س��ي��ا���س��ي  خ�����س��م��ه  اأن 

حزب تيا تون�ص، وهو اأول من تدث 
وكان  ال�ساهد”  يو�سف  “زعامة  عن 
املدافعني  اأه��م  م��ن  حتى وق��ت قريب 
قبل  ورئي�سها،  احلكومة  خيارات  عن 
قائمات  ب�سبب  امل��ع��ط��ي��ات  تنقلب  اأن 

النتخابات الت�سريعية.

البديل يرف�س
ال�سيا�سي  املكتب  عقد  امل��ق��اب��ل،  يف      
اجتماعا  ال��ت��ون�����س��ي،  ال��ب��دي��ل  حل���زب 
اختتام  ق��ب��ل  ي���وم���ا  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا ج����اء 
احلملة النتخابية للرئا�سية ال�سابقة 
ل��ت��ق��ي��ي��م احلملة  خ�����س�����ص  لأوان����ه����ا، 
مر�سحه  ان�سحاب  �سيناريو  وملناق�سة 
الرئا�سي  ال�سباق  م��ن  جمعة  امل��ه��دي 
وق����د رف�������ص امل��ك��ت��ب ب���الإج���م���اع هذا 

الن�سحاب. 
اأنه  اأك���د  جمعة  اأن  م�سدر  وك�سف     
منفتح ل� “لتخاذ اي قرار تكون فيه 
اعتبار”،  ك��ل  ف���وق  ال��وط��ن  م�سلحة 
من  لالن�سحاب  ا�ستعداده  اأعلن  وان��ه 
م�سلحة  ذل���ك  يف  ك��ان��ت  اإن  ال�����س��ب��اق 
ذلك  رف�ص  املكتب  اأن  م��ربزا  وطنية، 
رف�سا قاطعا واأن احلجج التي قدمت 
خالل النقا�سات تركز على اأن احلزب 
متكامل”،  ح��ك��م  “م�سروع  ل���  ح��ام��ل 
مر�سحه  “يقرر  ان  مي��ك��ن  ل  وان�����ه 
لتقدمي  تر�سح  الذي  وهو  الن�سحاب 
طموحات  خل���دم���ة  ول��ي�����ص  م�������س���روع 

�سخ�سية«.
   واأبرز انه لو كانت لقرار الن�سحاب 

جمعة  لكان  حكم  بطموحات  عالقة 
عليه  ��رح��ت  طحُ �سفقات  ع��رو���ص  قبل 
ق���ب���ل ت���ق���دمي ال���رت����س���ح���ات وخ����الل 
احل��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة واي�����س��ا خالل 
اليومني الخريين، وانه رف�سها كلها، 
راف�سا يف املقابل تقدمي تفا�سيلها اأو 

هوية الأطراف التي قدمتها.
ال�سيا�سي  املكتب  اإن  امل�سدر  وق���ال     
احلملة  جن�����اح  ع���ل���ى  اي�������س���ا  اج����م����ع 
واحرتامها  جمعة  ملهدي  النتخابية 
احلزب”  عليها  تاأ�س�ص  التي  “املبادئ 
مهما  ال�����درب  “موا�سلة  ق���رر  وان����ه 
وان الهم هو “بناء  كانت النتيجة”، 
لال�ستحقاقات  ينظر  ل  كبري  ح��زب 

النتخابية كغنيمة ».
اأي�سا  اعترب  املكتب  اأن  على  و�سدد     
يوم  �سيك�سف  امل��رت���س��ح��ني  ح��ج��م  اأن 

الآراء  ����س���رب  ن���ت���ائ���ج  واأن  الق��������رتاع 
املتداولة خالل الفرتة الخرية تبقى 
لكنه  م��ع��ه  ي��ت��ع��ام��ل  �سيا�سيا  م��ع��ط��ى 
غ��ري حم��دد يف ات��خ��اذ ال��ق��رارات واأنه 
يف  تغيري  اأي  وراء  يكون  اأن  ميكن  ل 
اأجندة احلزب الذي قال اإنها متتد ملا 

بعد 2024. 
   ومل ينف املتحدث وجود م�ساورات 
ح�����ول ه�����ذا امل���ل���ف )الن�������س���ح���اب من 
وان  ف�سلها  موؤكدا  الرئا�سي(  ال�سباق 
مهدي جمعة لن ين�سحب و�سيوا�سل 
امل�سوار وانه يرف�ص خا�سة “الت�سبب 
يف خيبة امل لدى ناخبني اآمنوا به«. 

ر�ضالة ال�ضاهد
لتلطيف  خ���ط���وة  يف  ج���ه���ت���ه،  م����ن     
الأج����������واء امل����ت����وت����رة داخ������ل ال����س���رة 

تون�ض: انطالق حملة النتخابات الت�سريعية
الت�سريعية  لالنتخابات  النتخابية  احلملة  ال�سبت  اأم�ص  انطلقت   
اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل.  ويتناف�ص يف ه��ذا ال�سباق   6 اإج��راوؤه��ا ي��وم  امل��زم��ع 
الربملان  يف  م��ق��ع��دا   217 ع��ل��ى  وم��رت���س��ح��ا  م��رت���س��ح��ة   15737
1507 قائمة يف جميع الدوائر النتخابية واملقدر  ويتواجدون يف 

عددها ب� 33 دائرة.
   وتتوزع القائمات بني 163 ائتالفية و687 قائمة حزبية و722 
قائمة م�ستقلة. وانطلقت اأم�ص ال�سبت احلملة النتخابية يف تون�ص 
ويف اخل��ارج ويكون الق��رتاع يوم 6 اأكتوبر بتون�ص واأي��ام 4 و5 و6 

اأكتوبر خارجها.
   و�سيتوجه لالقرتاع 7 مليون و200 األف ناخب تون�سي م�سجل 
ي�سفه  رقم  الت�سويت وهو  ملمار�سة حقهم يف  النتخابي  ال�سجل  يف 
باملائة من حجم اجل�سم النتخابي   80 باأّنه ميثل  فاروق بوع�سكر 

وهو ما يفوق املعايري الدولية.

النتخابات الرئا�سية يف اأرقام
   تنتظم اليوم الأحد النتخابات الرئا�سية ال�سابقة لأوانها بالداخل 

وح�سب الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات هذه اأهم اأرقامها:
– العدد الإجمايل للناخبني يف النتخابات الرئا�سية  7 ماليني و 

74 األفا و566 ناخبا.
– عدد الناخبني امل�سجلني بداخل تون�ص : 6.688.513 مليون 

ناخب.
– عدد الناخبني امل�سجلني باخلارج : 386.053 األف ناخب.

30- األف مكتب اقرتاع تتوزع على 4567 مركز اقرتاع يف الداخل 
و303 مكاتب اقرتاع باخلارج.

الي�م يختار الت�ن�ضي�ن رئي�ضهم:

التيار احلداثي يتدارك ت�سظيه يف الأمتار الأخرية...!
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

رئي�ضه  الت�ن�ضي  الناخب  �ضيختار  الأحــد،  الي�م      
الأمتار  ان�ضحاب اثنني يف  24 مرت�ضًحا، بعد  من بني 
مالها  تــ�قــع  ي�ضتحيل  انــتــخــابــات  ويف  الأخـــــرية، 
ونتيجتها، اإذ اإن ال�ضاكن القادم لق�ضر قرطاج يرف�س 

اأن يك�ضف مالحمه لي�س لكرثة الطاحمني فقط، وامنا 
القائمة  واحلــروب  الأعــداء،  الأخــ�ة  حلرب  اأ�ضا�ضا 
ال�ضيا�ضية، وعلى ذات اخلزان  العائالت  نف�س  داخل 
انتخابات  اأن  التاريخ،  �ضيذكره  ومما  النتخابي.     
ومعركة  اآخــر،  وهــروب  �ضجني،  مبر�ضح  متت   2019

ك�ضر عظم يف �ضف�ف التيار ال��ضطي احلداثي.

ومع  الأخــرية  الدقائق  يف  حاول  الذي  التيار  هذا    
ال�عي  وانعدام  ت�ضتته  تــدارك  النتخابي  ال�ضمت 
به�ل ما ينتظره اإذ اأن احتمال خروج كل ممثليه من 
الدور الأول بخفي حنني وه� احتمال قائم وجدي. 
الق�ل  من  اخلط�ة  هذه  ثمن�ا  من  بع�س  يرتدد  ول 

نتمنى األ تك�ن قد جاءت بعد خراب الب�ضرة.

ان�ضحابان 
     فقد اأعلن املرت�ضح لالنتخابات الرئا�ضية ال�ضابقة 
اإثر  ال�ضالح  من  اأنه  راأى  اأنه  مــرزوق  حم�ضن  لأوانها 
ت�ن�س  م�ضروع  حلركة  ال�ضيا�ضي  للمكتب  اجتماع 
الت�ض�يت  اإىل  والــدعــ�ة  الرئا�ضية  حملته  اإيقاف 

لفائدة املرت�ضح امل�ضتقل عبد الكرمي الزبيدي.

مهدي جمعة يرف�ص مغادرة ال�سباق

الزبيدي يك�سب بع�ص النقاط قبل القرتاع

حم�سن مرزوق يلتحق بالزبيدي�سليم الرياحي ين�سحب من اجل الوطن

تون�ص تختار رئي�سها

ال�ساهد يعاتب مع�سكر الزبيدي

ال�ضاهد حلملة الزبيدي: ل�ضت خ�ضمكم ورمبا نحتاج لبع�ضنا يف الدور الثاين
حزب البديل الت�ن�ضي يرف�س ان�ضحاب مهدي جمعة من ال�ضباق لفائدة الزبيدي
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املال والأعمال
من�سور بن زايد ي�سدر قرارا باإن�ساء حمكمة اأبوظبي التجارية

الربنامج  اأن  اإىل  ال��ت��ج��ارة،  لتي�سري 
من  ل��ه  املن�سمة  ال�����س��رك��ات  �سيمكن 
الأ�سواق  اإىل  ب�سائعها  ن��ف��اد  �سهولة 
عدد  ت�ستحوذ  اأن  متوقعة  ال��ع��امل��ي��ة، 
عن  �ستتم  التي  اجلمركية  املعامالت 
 50% ن�سبة  على  ال��ربن��ام��ج  ط��ري��ق 
من اإجمايل عدد املعامالت اجلمركية 
بحلول عام2020 موؤكدة على الدور 
الربنامج  ���س��ي��وؤدي��ه  ال����ذي  احل���ي���وي 
املعتمد عاملياً يف دعم اجلهود الوطنية 
اإك�سبو  معر�ص  ل�ست�سافة  املتكاملة 

.2020

م�ضروع التجارة الإلكرتونية
 عرب احلدود

م�سروع  مدير  ب��وب��ادي  منناند  وق��دم 
جمارك  يف  امل�����س��اري��ع  ت�سليم  ب������اإدارة 
دب���ي يف ج��م��ارك دب���ي ع��ر���س��اً مل�سروع 
لت�سهيل  تطوير اخلدمات اجلمركية 
ال��ت��ج��ارة الل��ك��رتون��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال��ف��اع��ل��ة يف حركة  الأط�������راف  ك���اف���ة 
ال��ت��ج��ارة الل��ك��رتون��ي��ة ع��رب احلدود، 
ل�سركات  م��ق��رات  وج���ود  اإىل  م�����س��رياً 
رائدة يف هذا املجال يف الإم��ارات مثل 
واآم������ازون.  اأووك  و  ون����ون  ب��اب��ا  ع��ل��ى 
واأو�سح اأن حجم التجارة العاملية عرب 
النرتنت بلغ 2.3 تريليون دولر يف 
 4 اىل  ان ي�سل  ويتوقع   2017 عام 
تريليون دولر يف 2020، وت�ستحوذ 
و�سمال  الأو�����س����ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة 
افريقيا 5.3 مليار دولر يف 2017 
ويتوقع ان ت�سل اىل 20 مليار دولر 
التجارة  ح���ج���م  ف��ي��م��ا   ،2020 يف 
الل��ك��رتون��ي��ة يف الإم�����ارات ب��ل��غ 2.3 
اأن  وي��ت��وق��ع   2015 يف  دولر  م��ل��ي��ار 
ويف  ي�سل اىل 7.5 مليار يف 2020. 
بهزاد مدير  اإدري�ص  دعا  اللقاء  نهاية 
دبي  جمارك  يف  العمالء  اإ�سعاد  اإدارة 
م��ق��رر الج��ت��م��اع ال�����س��رك��ات اجلنوب 
عرب  التوا�سل  اإىل  والتجار  اإفريقية 
اأي  وت�����س��ج��ي��ل  “ارتباط”  م����ب����ادرة 
الرابط  ع���رب  ط��ل��ب��ات  اأو  م��ق��رتح��ات 
الدائرة  م��وق��ع  اأو  ب��امل��ب��ادرة  اخل��ا���ص 
وب���خ���ا����س���ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ص اخل���دم���ات 
الدائرة لتدعيم حركة  التي تطورها 
التقدم  اأج��ل  من  امل�سروعة،  التجارة 
التبادل  م�ستوى  زي���ادة  يف  با�ستمرار 

التجاري بني الطرفني.

•• دبي-الفجر

اأح���م���د حم���ب���وب م�سبح  ا���س��ت��ع��ر���ص 
اأم��ام وف��د مو�سع  دب��ي  مدير جمارك 
برئا�سة  اإف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  دول����ة  م���ن 
القن�سل  م��اج��اب��ي  داف���ي���د  م��وج��وب��و 
والأنظمة  الت�سهيالت  دب��ي،  يف  العام 
التي تقدمها جمارك دبي  اجلمركية 
للتجار وامل�ستثمرين وكذلك مبادرات 
اآفاق  الأع��م��ال نحو  دب��ي لدعم قطاع 

اأكر رحابة..
ذهبية  اأب���واب���اً  تفتح  دب��ي  اأن  م��وؤك��داً   
املدير  ون�����وه  الأج���ن���ب���ي���ة،  ل��ل�����س��رك��ات 
اللقاء  خ����الل  دب����ي  ال���ع���ام جل���م���ارك 
املوؤمتر  فعاليات  دبي  ا�ست�سافة  على 
امل�سغل  ل��ربن��ام��ج  اخل��ام�����ص  ال�����دويل 
 12-10 امل��ع��ت��م��د دب���ي  الق��ت�����س��ادي 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  مار�ص2020، 
الهيئة  و  العاملية  اجل��م��ارك  منظمة 
بح�سور   ، ل���ل���ج���م���ارك  الت������ادي������ة 
�سعادة الأمني العام ملنظمة اجلمارك 
العاملية، اإىل جانب اأكر من 1000 
القطاع  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة  ���س��خ�����س��ي��ة 
اجل��م��رك��ي م��ن م����دراء ع��م��وم هيئات 
ودوائ�����ر اجل���م���ارك ال��ع��امل��ي��ة و خرباء 
دول���ي���ون يف ق��ط��اع��ات “ الإج������راءات 
اجلمركية-تقنية املعلومات- ال�سحن 
– مكاتب  وال��ت��ف��ري��غ-ال��ل��وج�����س��ت��ي��ات 
اجلمركية-  ال��ري��ل��و-ال���س��ت��خ��ب��ارات 
امل����وان����ئ – امل����ط����ارات -مم��ث��ل��ني عن 
امل�سغل  برنامج  الأع�����س��اء  يف  ال���دول 

القت�سادي املعتمد« .

روؤية القيادة
واأك���������د اأن�����ن�����ا ن���ح���ر����ص خ������الل ه���ذه 
ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي ت��اأت��ي يف اإط����ار روؤي���ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة،  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء ح��اك��م دبي، 
الثنائية  العالقات  بتعزيز  اهلل،  رع��اه 
وال�سديقة،  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ال������دول  م���ع 
ودعم ال�ستثمار والتجارة، واأن وجود 
وال�ستماع  النا�ص  خلدمة  احلكومة 
والعمل  ال��ع��م��الء  وم��ق��رتح��ات  لآراء 
عر�ص  وك����ذل����ك  ت���ن���ف���ي���ذه���ا..  ع���ل���ى 
خدماتنا واأنظمتنا اجلمركية الذكية 
م�ستمر  ب�سكل  بتطويرها  نقوم  التي 
الإدارة  ن��ك��ون  اأن  يف  روؤي��ت��ن��ا  لتحقق 

مع  م��ق��ارن��ة   2018 يف  دره���م  مليار 
فيما   2017 دره��م يف  مليار   10.2
الربع  يف  دره���م  م��ل��ي��ار   3.2 �سجلت 
الأول من 2019، بواقع 2.3 مليار 
درهم  م��ل��ي��ون  و210  واردات  دره���م 
اإعادة  دره��م  مليون  و683  ���س��ادرات 
والذهب  الأمل����ا�����ص  وي���اأت���ي  ت�����س��دي��ر، 
وامل����ن����ت����ج����ات ال����ب����رتول����ي����ة وم����ع����دات 
قائمة  يف  وال���������س����ي����ارات  ال���ط���ب���اع���ة 

الب�سائع املتبادلة بني اجلانبني.

امل�ضغل القت�ضادي
ال�سويدي  ب����در  اإمي�����ان  ا���س��ت��ع��ر���س��ت 
يف  اجلمركية  البيانات  اإدارة  م��دي��رة 
 “ تطبيق  عن  امل�سوؤولة  دب��ي  جمارك 
املعتمد”  القت�سادي  امل�سغل  برنامج 
حلقة  اأح������دث  مي��ث��ل  ال���ربن���ام���ج  اأن 
التي  وال��ربام��ج  الأن��ظ��م��ة  �سل�سلة  يف 
 ، ال��دول��ة  يتبناها قطاع اجل��م��ارك يف 
متطلبات  اأح���د  ال��ربن��ام��ج  ميثل  كما 
العاملية  ال���ت���ج���ارة  م��ن��ظ��م��ة  ات��ف��اق��ي��ة 

اجلمركية الرائدة يف العامل الداعمة 
للتجارة امل�سروعة.

التجاري بني  التبادل  اأن حجم  وذكر 
دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و 
مليار   14.1 بلغ  قد  اإفريقيا  جنوب 
درهم يف العام 2018 ، كما اأن هناك 
لطريان  ي���وم���ي���اً  ج���وي���ة  رح������الت   8
الإمارات تربط دبي وجنوب اإفريقيا.

الذي ح�سره  املهم  اللقاء  وياأتي هذا 
امل���دي���ر  ع���ب���د اهلل حم���م���د اخل����اج����ة 
املتعاملني  اإدارة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الغيث  وج���م���ع���ة  دب������ي  ج�����م�����ارك  يف 
التطوير  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
دب����ي، وفريد  اجل��م��رك��ي يف ج���م���ارك 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  امل���رزوق���ي 
الب�سرية واملالية والإداري���ة يف  امل��وارد 
جمارك دبي وعدد من مدراء الإدارات 
اجلمركية، بالإ�سافة اإىل ممثلي 17 
�سركة من ال�سركات اجلنوب اإفريقية 
اإطار  يف  دب���ي،  يف  امل�ستثمرة  ال��ك��ربى 
التعاون  لتطوير  دب��ي  جمارك  جهود 

ع��ل��ى ال���س��ت��ث��م��ار يف دب���ي م��ع��رب��اً عن 
دبي  ج��م��ارك  جلهود  الكبري  تقديره 
التجارة  ح��رك��ة  ت��ط��وي��ر  يف  ودوره������ا 
ودبي،  اإفريقيا  جنوب  جمهورية  بني 
امل�ستمر  التوا�سل  اأهمية  على  م�سدداً 
بني الطرفني لال�ستفادة من الفر�ص 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا دب���ي للتجار 

وال�سركات.

التبادل التجاري
كاظم  ال�سالم  عبد  اأحمد  ا�ستعر�ص 
والتميز  ال�سرتاتيجية  اإدارة  مدير 
تقرير  دب����ي  ج���م���ارك  يف  امل��وؤ���س�����س��ي 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني دب���ي وجنوب 
اأن قيمة جتارة  وال��ذي يبني  اإفريقيا 
اإفريقيا  م��ع ج��ن��وب  دب���ي اخل��ارج��ي��ة 
ارتفعت بواقع 21.5 % اإىل 12.4 

نظام  جمركياً،  م�ستودعاً  و37  بدبي 
ر�سو  ي�سهل  ال��ذي  الذكي”  املرا�سفة 
ال�سفن التجارية يف خور دبي لتفريغ 
اأحدث  با�ستخدام  الب�سائع  وتميل 
املعلومات  لتقنية  الذكية  التطبيقات 
الإف�ساح  و”  ال�سطناعي،   وال��ذك��اء 
املتوافق  للم�سافرين”  الذكي  املبكر 
م��ع ك��اف��ة الأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة، وال���ذي 
يتيح للقادمني اإىل دبي الإف�ساح عن 
“الأمتعة ال�سخ�سية والهدايا الواردة 
وقت  يخت�سر  مبا  امل�سافر”  ب�سحبة 
ع��ب��وره��م ع��رب امل�����س��ار الأح��م��ر لإنهاء 
الإجراءات اجلمركية من 25 دقيقة 
اإىل اأقل من 5 دقائق، هذا بالإ�سافة 
م�سروع  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  اإىل 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة ع��رب احلدود 
القطاع  وال��ذي �سي�ساهم يف دعم هذا 

الدبلوما�سية  الهيئات  مع  والتن�سيق 
التي  “ارتباط”  م�����ب�����ادرة  ����س���م���ن 
عالقاتها  لتطوير  ال��دائ��رة  اأطلقتها 
م���ع ال�����س��رك��ات وق���ط���اع���ات الأع���م���ال 

الأجنبية.

خدمات وت�ضهيالت
للمدير  الفتتاحية  الكلمة  وخ���الل 
العام جلمارك دبي اأ�سار اإىل اخلدمات 
والأنظمة اجلمركية الرائدة وكذلك 
الت�سهيالت التي طورتها جمارك دبي 
ومنها  لعمالئها  الأخ���رية  ال��ف��رتة  يف 
الب�سائع  خم�����زون  “�سمان  ن���ظ���ام 
وامل�ستودعات  لل�سركات  الفرتا�سي” 
اجلمركية املرخ�سة يف املناطق احلرة 
 18،000 م��ن��ه  وي�����س��ت��ف��ي��د  دب����ي،  يف 
24 منطقة حرة  اأك��ر من  �سركة يف 

اأ�س�ص العمل اجلمركي  اأطر و  وو�سع 
بكل كفاءة وفعالية ، حيث اأثمرت هذه 
والأنظمة  لتطوير اخلدمات  اجلهود 
اجلمركية يف تربع جمارك دبي على 
قدرها  بن�سبة  ال�����س��ع��ادة  م��وؤ���س��ر  ق��م��ة 

%  98

دبي حم�ر ا�ضرتاتيجي
ق����ال م���وج���وب���و دافيد  وم����ن ج��ان��ب��ه 
جلمهورية  ال��ع��ام  القن�سل  م��اج��اب��ي 
دب��ي متتاز  اإن  دب��ي  اإفريقيا يف  جنوب 
مب��وق��ع حم����وري ا���س��رتات��ي��ج��ي على 
م�ستوى العامل فهي تتو�سط القارات، 
بوابة  باعتبارها  اإليها  ننظر  ون��ح��ن 
بكل  ون�سعى  للم�ستقبل  ال���س��ت��ث��م��ار 
جهد لقتنا�ص الفر�ص ال�ستثمارية، 
اإفريقية  اجل��ن��وب  ال�سركات  ون�سجع 
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جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون مع جنوب اإفريقيا لزيادة حجم التجارة

املتحدة على اإيجاد بنية تتية ت�سريعية وق�سائية لتنظيم �سوق 
التجارة وال�ستثمار يف الدولة مبا يحقق م�سلحة الأطراف كافة 
الدولية  املعايري  يتنا�سب مع  القانون، ومبا  �سيادة  تت مظلة 
اأبوظبي  حمكمة  اإن�ساء  قرار  اإن  وقال  القت�سادية.  للتناف�سية 
ويدعم  اأبوظبي  لإم��ارة  القت�سادية  املنظومة  يعزز  التجارية، 
تناف�سيتها لتحتل مكانة مرموقة بني اأف�سل النظم الق�سائية 
التجارية العاملية، اإذ تخت�ص املحكمة بالف�سل يف النزاعات بني 
وي�سهم  حقوقهم  ي�سمن  مبا  الأعمال،  جمتمع  من  املتقا�سني 
يف تعزيز ثقة امل�ستثمرين. واأو�سح امل�ست�سار العربي، اأن القرار 
�سدد على اأن يتم نظر ق�سايا م�ساريع ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر 
املحكمة  دوائ��ر  اأم��ام  املنظورة  النزاعات والدعاوى  وغريها من 
التجارية  اأبوظبي  حمكمة  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سرعة،  وج��ه  على 

•• اأبوظبي -وام:

رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��در 
الق�ساء  دائ���رة  رئي�ص  ال��رئ��ا���س��ة  ���س��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ص 
الق�سايا  بنظر  متخ�س�سة  حمكمة  باإن�ساء  ق��راراً  اأبوظبي،  يف 
وذلك  التجارية”،  اأبوظبي  “حمكمة  م�سمى  تت  التجارية 
انطالقاً من الأولوية ال�سرتاتيجية لدائرة الق�ساء يف تقيق 
العدالة الناجزة، وتر�سيخ الثقة باملنظومة الق�سائية مبا ي�سهم 
يف جذب ال�ستثمارات الأجنبية، وتعزيز املكانة التناف�سية لإمارة 

اأبوظبي.
يف  الق�ساء  دائ��رة  وكيل  العربي،  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  واأك��د 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  احلكيمة  القيادة  حر�ص  اأب��وظ��ب��ي، 

وقانون  املناف�سة،  تنظيم  وق��ان��ون  امل�ستهلك،  حماية  وق��ان��ون 
الإفال�ص، وقانون امل�سرف املركزي، وقانون ال�ستثمار الأجنبي، 

وقانون التجارة البحرية، وقانون وقواعد النقل اجلوي.
الدعاوى  ك��اف��ة  نظر  اأي�����س��اً،  املحكمة  اخت�سا�سات  وتت�سمن 
بالن�سبة  جت��اري��اً  العمل  ك��ان  ول��و  التجارية  ب��الأع��م��ال  املتعلقة 
بالنظر  تخت�ص  كما  لالآخر،  بالن�سبة  ومدنياً  الطرفني  لأح��د 
بتنفيذ  املتعلقة  والعرائ�ص  وال��دع��اوى  والطلبات  املنازعات  يف 
الأحكام والأوامر وال�سندات الأجنبية متى كان مو�سوعها نزاعاً 
جتارياً؟ �سواء كانت الأحكام �سادرة عن املحاكم الأجنبية اأو عن 
ال�ستئنافية  الدوائر  بينما تخت�ص  الأجنبية؟  التحكيم  هيئات 
اأول  من  ال�سادرة  الأحكام  على  ال�ستئناف  بنظر جميع طعون 

درجة، والأحكام الوقتية وامل�ستعجلة.

ودوائ���ر  وال��ك��ل��ي،  اجل��زئ��ي  ب�سقيها  الب��ت��دائ��ي��ة  ال���دوائ���ر  ت�سم 
املحكمة  اأكر من ق�ساة  اأو  اإىل ندب قا�ص  اإ�سافة  ال�ستئناف، 
التجارية  النزاعات  اإطار  يف  امل�ستعجلة  امل�سائل  لنظر  التجارية 
من دون امل�سا�ص باأ�سل احلق، حيث يخت�ص باإ�سدار الأوامر على 
العرائ�ص، والأوامر الوقتية واأوامر الأداء املتعلقة باخت�سا�ص 
املحكمة. وحدد القرار، اخت�سا�سات حمكمة اأبوظبي التجارية، 
مبنا�سبة  النا�سئة  وال��دع��اوى  والطلبات  امل��ن��ازع��ات  يف  بالنظر 
ال�سركات  وقانون  التجارية،  املعامالت  قانون  من  كل  تطبيق 
ال��ت��ج��اري��ة، وق��ان��ون ال��وك��الت ال��ت��ج��اري��ة، وق��ان��ون هيئة و�سوق 
الإمارات لالأوراق املالية وال�سلع، وقانون حماية حقوق املوؤلف، 
والر�سوم  الخ���رتاع  ل���رباءة  ال�سناعية  امللكية  حماية  وق��ان��ون 
اللكرتوين،  والتجارة  املعامالت  وقانون  ال�سناعية،  والنماذج 

بح�ض�ر م�ؤ�ض�ضات بارزة من القطاعني احلك�مي واخلا�س

�سلطة واحة دبي لل�سيليكون تنظم املنتدى ال�ساد�ض لل�سعادة

برنامج »توازن« ل�ستدامة وتعزيز توطني ال�سناعات الدفاعية والأمنية ي�ستقطب �سركات عاملية
•• اأبوظبي-الفجر: 

40 �سركة عاملية لل�سناعات الدفاعية  اأبدى ممثلو اأكر من 
وتعزيز توطني  “ا�ستدامة  برنامج  اإىل  بالن�سمام  اهتمامهم 
اأحدث  وه��و   ،)SEEDS( والأم��ن��ي��ة«  الدفاعية  ال�سناعات 
)ت����وازن( يف جمال  القت�سادي  ال��ت��وازن  م��ن جمل�ص  م��ب��ادرة 
تاأهيل الكوادر الب�سرية بقطاع ال�سناعات الدفاعية والأمنية 

يف الإمارات العربية املتحدة.
اليوم  لندن  يف  “توازن”  ا�ست�سافته  اجتماع  ذلك خالل  جاء 
الدفاعية مبختلف  املوؤ�س�سات  العامليني من  ال�سركاء  لتعريف 

وترية  ت�سريع  يف  امل��ت��وق��ع��ة  وم�ساهمته  ال��ربن��ام��ج  م��ق��وم��ات 
ال��ت��وط��ني يف دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وت��ع��زي��ز نقل 
التكنولوجيا وتبادل اخلربات مع �سركات ال�سناعات الدفاعية 
كاأحد   2019 الربنامج يف فرباير  اأحُطلق  العامل.  الرائدة يف 
القت�سادي.  ال��ت��وازن  برنامج  عمل  لإط��ار  اجل��دي��دة  الركائز 
وي��وف��ر ال��ربن��ام��ج ل�����س��رك��ات ال�����س��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة العاملية 
تطوير  قيمة  تر�سيخ  خالل  من  بالتزاماتها  للوفاء  الفر�سة 
ال���ق���درات ال��دف��اع��ي��ة وت��وف��ري ب��رام��ج ت��وظ��ي��ف مل��واط��ن��ي دولة 
علي  مطر  اأك��د  ال�سدد،  ه��ذا  ويف  املتحدة.  العربية  الإم����ارات 
مبجل�ص  القت�سادي  للتطوير  التنفيذي  الرئي�ص  الرميثي، 

كثمرة  ي��اأت��ي   SEEDS ب��رن��ام��ج  اأن  الق��ت�����س��ادي  ال���ت���وازن 
للموجهات الرئي�سة التي يت�سمنها الربنامج اجلديد للتوازن 
القت�سادي ومن �سمنها متكني ال�سركاء من اأداء التزاماتهم 
اخلربات  وت��ب��ادل  ال���ق���درات  لتنمية  م�سرتكة  م�����س��اري��ع  ع��رب 
التكنولوجية والتقنية وتوفري فر�ص العمل ملواطني الدولة.  
بالتعاون  اأملانيا،  برنامج جتريبي يف  تنفيذ  اإطالقه، مت  وبعد 
مع جمموعة ديهل Diehl، وهي واحدة من اأبرز ال�سركات 
التي ت�سّنع املعدات الدفاعية يف العامل، بالإ�سافة اإىل “جامعة 
اأول جامعة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ت�سنف  خليفة”، 

�سمن اأف�سل 300 موؤ�س�سة اأكادميية على م�ستوى العامل.

مطارات اأبوظبي حت�سل على اعتماد برنامج 
التميز يف خدمة العمالء من جمل�ض املطارات الدويل 

احتاد الغرف: اأبوظبي لل�سادرات يعزز الدور التنموي للقطاع اخلا�ض يف القت�ساد

اأحمد حمب�ب م�ضبح: اأنظمة متط�رة وت�ضهيالت ن�عية خلدمة التجار وامل�ضتثمرين

با�ستمرار لتقدمي جتربة �سل�سة وخدمة مطارات عاملية 
ن�سبح  لأن  الرامية  ر�سالتنا  مع  يتما�سى  مبا  امل�ستوى 

جمموعة املطارات الرائدة يف العامل«.
 واأع���رب���ت ال���غ���امن ع���ن ف��خ��ره��ا مب���ا ح��ق��ق��ت��ه مطارات 
اأبوظبي حتى اليوم فيما يتعلق بر�سا العمالء وجودة 
ملطارات  بتمثيلها  و�سعادتها  وا�ستدامتها،  اخل��دم��ات 

اأبوظبي يف هذه القمة العاملية املرموقة«. 
القمة تنظيم جل�سة تدريبية ومنتدى خا�ص  و�سهدت 
ت���ن���اول ج����ودة اخل���دم���ة وح��ف��ل ت���وزي���ع ج���وائ���ز جلودة 
اخلدمة وجوائز برنامج اعتماد جمل�ص املطارات الدويل 
اأبوظبي  خلدمة العمالء، حيث تعرف ممثلو مطارات 
املختلفة، وتوا�سلوا  على متطلبات م�ستويات العتماد 
مع مندوبي املطارات الأخرى لتبادل اخلربات واأف�سل 

املمار�سات مع زمالئهم يف قطاع الطريان. 

ال��غ��رف، وغرف  اأن الأم��ان��ة العامة لت��اد  اإىل  واأ���س��ار 
ال��ت��ج��ارة الأع�����س��اء ���س��ت��وظ��ف ج��م��ي��ع اإم��ك��ان��ات��ه��ا نحو 
التحديات  وتذليل  الت�سديرية  البيئة  كفاءة  ت�سني 
مبمار�سات  املعرفة  ورف��ع  امل�سدرون  يواجهها  قد  التي 
الت�سدير وتنمية الكفاءات الب�سرية يف جمال الت�سدير، 
للمن�ساآت  الت�سديرية  اجل��اه��زي��ة  رف��ع  على  و�ستعمل 
امل�ستهدفة من خالل خدمات تقييم جاهزية الت�سدير 
للمن�ساآت  الت�سديرية  القدرات  لتح�سني  وال�ست�سارات 
والأ�سواق  ال��ف��ر���ص  اإي��ج��اد  ت�سهيل  وع��ل��ى  امل�ستهدفة، 
الت�سديرية املالئمة للمن�ساآت وذلك باإعداد اأدلة النفاذ 

اإىل الأ�سواق ودرا�سات الأ�سواق ح�سب الطلب.

•• اأبوظبي-الفجر: 

املطارات  جمل�ص  اعتماد  على  اأبوظبي  مطارات  ح�سلت 
الدويل يف امل�ستويني الأول والثاين �سمن برنامج التميز 
يف خدمة العمالء، وذلك خالل القمة العاملية للتميز يف 
بايل  ج��زي��رة  املجل�ص يف  نظمها  ال��ت��ي  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة 
الإندوني�سية خالل الفرتة بني 2 و5 �سبتمرب اجلاري.

ال���ذي عقد على هام�ص  ت��وزي��ع اجل��وائ��ز  وخ���الل حفل 
القمة، ت�سلمت منى الغامن رئي�ص جودة خدمات املطار 
يف مطارات اأبوظبي �سهادات العتماد الر�سمية اخلا�سة 
بامل�ستويني الأول والثاين، وذلك تقديراً للنجاحات التي 
حققتها ال�سركة يف جمال خدمة العمالء، ولإجنازاتها 
يف جم����ال ت���وف���ري جت���رب���ة م��ت��م��ي��زة ل��ل��م�����س��اف��ري��ن عرب 
مطاراتها.  وبهذا ال�سدد قال اأحمد ال�سام�سي، الرئي�ص 
التنفيذي للعمليات بالإنابة يف مطارات اأبوظبي: “ن�سعى 
لطرح ابتكارات جديدة ب�سورة م�ستمرة، كما نبحث عن 
طرق مبتكرة لتح�سني اأدائنا الت�سغيلي وجتربة العمالء 
العاملية.  املعايري  اأف�سل  عرب مطاراتنا مبا يتما�سى مع 
رنا امل�ساركة يف قمة جمل�ص املطارات الدويل العاملية  وي�سحُ
متميزة  من�سة  باعتبارها  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة  يف  للتميز 
اخلرباء  مع  املعرفة  وتبادل  التوا�سل  فر�سة  لنا  تتيح 

واملتخ�س�سني �سمن القطاع حول العامل«. 
من جانبها، قالت منى الغامن: “اإن اعتمادنا يف برنامج 
العمالء  خ��دم��ة  يف  للتميز  ال����دويل  امل���ط���ارات  جم��ل�����ص 
خالل القمة يعترب اإجنازاً بارزاً بالن�سبة لنا، خا�سة واأن 
احلفاظ على جودة اخلدمة ياأتي على راأ�ص اأولوياتنا. كما 
اأن احل�سول على �سهادات العتماد اخلا�سة بامل�ستويني 
الأول والثاين واحلفاظ عليها يوؤكد للم�سافرين مدى 
التزامنا جتاه توفري اأف�سل جتربة ممكنة لهم، اإذ ن�سعى 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد حميد حممد بن �سامل الأمني العام لتاد الغرف 
التابع  لل�سادرات  اأبوظبي  مكتب  اإط��الق  اأن  بالدولة 
ل�سندوق اأبوظبي للتنمية موؤخرا يعد خطوة اإيجابية 
لتنمية ال�سادرات الإماراتية وتفيز القطاع اخلا�ص، 
بتعزيز القدرات التناف�سية لعدد من �سرائح القت�ساد 
بيئة  ت�سني  جانب  اإىل  منتجاته،  وتطوير  الوطني، 
تنفيذها  وت�سهيل  وال�ستثمارية،  التجارية  الأع��م��ال 
للقطاع اخلا�ص يف  التنموي  الدور  الدولة، وتعزيز  يف 

القت�ساد الوطني وفقاً لروؤية حكومة الإمارات.

تعزيز جودة احلياة وتطوير مفاهيم 
ال�سعادة املوؤ�س�سية �سمن بيئة العمل يف 
“يقدم  واأ�ساف:  املوؤ�س�سات.«  خمتلف 
ل��ل�����س��ع��ادة من�سة  ال�����س��اد���ص  امل��ن��ت��دى 
م��ث��ال��ي��ة ل��ت��ب��ادل الأف����ك����ار والط�����الع 
القطاعات  يف  املمار�سات  اأف�سل  على 
فيه  ملا  والأع��م��ال  لالقت�ساد  املختلفة 
تدعم  جديدة  ا�سرتاتيجيات  تطوير 
مبعايري  وترتقي  امل�ستدامة  التنمية 
املعرفة،  م�����س��ت��ق��ب��ل  وت���ب���ن���ي  ال���ع���م���ل 
الوا�سعة  امل�����س��ارك��ة  ت���وؤك���ده  م��ا  وه����ذا 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخلا�ص  م��ن 
ت��ب��ادل املعارف  اأج����ل  امل��ن��ت��دى م��ن  يف 
لرت�سيخ  اجل��دي��دة  وال�سرتاتيجيات 
قيم ال�سعادة يف خمتلف اأماكن العمل 

واملجتمع ككل.« 

•• دبي-الفجر: 

لل�سيليكون،  دبي  واح��ة  �سلطة  نّظمت 
ال���ه���ي���ئ���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل�����واح�����ة دب���ي 
ل����ل���������س����ي����ل����ي����ك����ون، امل������دي������ن������ة احل�������رة 
منتدى  ام�ص  املتكاملة،  التكنولوجية 
موؤ�س�سات  بح�سور  ال�ساد�ص  ال�سعادة 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  م�����ن  ب���������ارزة 
واخلا�ص ومتحدثني متخ�س�سني يف 
وقيا�ص  والتطوير  التحفيز  جم��الت 
ال�سعادة املوؤ�س�سية لتعزيز قيم ال�سعادة 
والإيجابية التي متّيز بيئة الأعمال يف 

دبي ودولة الإمارات.
و�سهدت الفعالية التي اأقيمت يف فندق 
جراند حياة بدبي م�ساركة مكثفة من 
ممثلني عن القطاعني العام واخلا�ص، 

يف الإم������ارات، وف��ي��ول ب��وك�����ص، وهابي 
مايندز ليف.

اأ�ضعد مدينة .. وقال حيدر علي نائب 
والبتكار  الأف����راد  �سعادة  اأول  رئي�ص 
لل�سيليكون:  دب����ي  واح�����ة  ���س��ل��ط��ة  يف 
“�سلطة واحة دبي لل�سيليكون ملتزمة 
ال�سرتاتيجية  ال��روؤي��ة  تقيق  بدعم 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
املدينة  دب�����ي  ب��ج��ع��ل  اهلل”،  “رعاه 
الأ�سعد يف العامل. وانطالقاً من هذه 
الأولوية، نحر�ص على تر�سيخ مكانة 
الكفاءات  جل��ذب  جامعة  كوجهة  دب��ي 
وتطوير املهارات وتقيق الطموحات، 
وذلك من خالل م�ساهمتنا جميعاً يف 

وامل��م��ت��ل��ك��ات م���ن احل���رائ���ق واحل����الت 
ال�سياحية  التنمية  ودائ���رة  ال��ط��ارئ��ة، 

يف عجمان.  
الهيئة  امل����ن����ت����دى  يف  ������س�����ارك  ك���م���ا   
دبي  ومركز  امل��دين،  للطريان  العامة 
املالية  الأوراق  وه��ي��ئ��ة  ل��الإح�����س��اء، 
وال�������س���ل���ع، وم����وا�����س����الت الإم����������ارات، 
وجمموعة  ل��الإع��الم،  دب��ي  وموؤ�س�سة 
اأكا�سيا  ���س��رك��ات  ج��ان��ب  اإىل  ِم���را����ص، 
لتقنيات البتكار، وفيتن�ص فور ليف، 

ووي�سات للمحتوى. 
يف  اأك��ادمي��ي��ة  موؤ�س�سات  حر�ست  كما   
تخ�س�سات التعليم العايل والدرا�سات 
املهارات  وت��ط��وي��ر  وال��ت��دري��ب  ال��ع��ل��ي��ا 
على امل�ساركة يف الفعالية، مبا يف ذلك 
الأمريكية  واجل��ام��ع��ة  دب����ي،  ج��ام��ع��ة 

املتبعة  الآل��ي��ات  اأح��دث  لالطالع على 
مكان  يف  ال�سعادة  ممار�سات  لرت�سيخ 
امل�ستدامة  امل��ب��ادرات  وخمتلف  العمل، 
التي تفز املوظفني وتعزز اندماجهم 

وانتماءهم اإىل بيئة العمل. 
و�سارك يف الفعالية هيئات وموؤ�س�سات 
رئا�سة  م��ك��ت��ب  م��ن��ه��ا  ع����دة  ح��ك��وم��ي��ة 
القت�ساد،  ووزارة  ال�����وزراء،  جمل�ص 
املعرفة،  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ووزارة 
لالإ�سكان،  را�سد  بن  حممد  وموؤ�س�سة 
واقت�سادية دبي، وغرفة دبي، وحماكم 
للكهرباء  الت���ادي���ة  وال��ه��ي��ئ��ة  دب����ي، 
للهوية  الت����ادي����ة  وال��ه��ي��ئ��ة  وامل������اء، 
واجلن�سية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، 
نتك – نظام  و�سرطة دبي، واإدارة ح�سّ
الأرواح  حل��م��اي��ة  احل���دي���ث  الأم�������ان 

موجوبو دافيد ماجابي: دبي بوابة ال�ستثمار للم�ستقبل
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املال والأعمال

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يوزع اأكرث من 25 مليار درهم اأرباحًا نقدية للم�ستثمرين امل�ستحقني
لالأوراق املالية بتطبيق اأف�سل املمار�سات واملعايري املعتمدة عاملياً، حر�ساً 
املدرجة  ال�سركات  يف  وامل�ساهمني  امل�ستثمرين  ح�سول  �سمان  على  منه 
فيه على اأعلى العوائد من خالل التوزيعات الأرباح النقدية، الأمر الذي 
يعترب من الدعائم الأ�سا�سية لتعزيز مكانة ال�سوق عاملياً، كما ن�سعى اإىل 
توفري بيئة تداول م�ستقرة قادرة على تقدمي فر�ساً ا�ستثمارية حقيقية 
للم�ستثمرين الأجانب واملواطنني على حد �سواء«. واأ�ساف �سعادته: “اإن 
زيادة حجم التوزيعات النقدية هو دليل على قوة اأداء ال�سركات املدرجة 
يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية، وعلى جاذبية البيئة ال�ستثمارية الآمنة 
والت�سريعية  القت�سادية  البنية  متيز  عن  ف�ساًل  ال�سوق،  يوفرها  التي 
اأبوظبي”.  اإم���ارة  ل�سيما  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  امل�ستقرة 
من  امل�ساهمني  على  النقدية  الأرب���اح  توزيعات  اأث��ر  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
ت�ساهم  الأ���س��واق حيث  داخ��ل  النقدية  ال�سيولة  خ��الل دوره��ا يف توفري 

•• اأبوظبي-الفجر: 

مليار   25 من  اأك��ر  توزيعه  عن  املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأعلن 
عن  ن��ي��اب��ًة  م�����س��ت��ح��ق،  م�ستثمر   572،774 ل���  ن��ق��دي��ة  اأرب���اح���اً  دره����م 
النمو  ب��زي��ادة يف   ،2018 ع��ام  اأرب���اح  ع��ن  ال�سوق  امل��درج��ة يف  ال�سركات 
بلغت  ال��ت��ي   2018 ال��ع��ام  ت��وزي��ع��ات  م��ع  مقارنة   ،6.95% اإىل  ت�سل 
الذين  الإم��ارات��ي��ني  امل�ستثمرين  ع��دد  وب��ل��غ  دره���م.  مليار   23.4 نحو 
 155،589 مقابل  م�ستثمر،   398،220 ال��ت��وزي��ع��ات  على  ح�سلوا 
التعاون اخلليجي و18،965 على  م�ستثمر من مواطني دول جمل�ص 
م�ستثمرين من اجلن�سيات الأخرى، يف حني مت توزيع اأرباح نقدية على 
الرئي�ص  املن�سوري،  7،442 موؤ�س�سة.   وقال �سعادة خليفة �سامل  عدد 
التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية بالإنابة: “يلتزم �سوق اأبوظبي 

التوزيعات ب�سكل فعال يف تعزيز ثقة امل�ستثمرين بالأداء الت�سغيلي 
لهذه ال�سركات.  ومن اجلدير بالذكر اأن �سوق اأبوظبي لالأوراق 
اأبوظبي الأول بهدف توزيع  املالية عقد اتفاقية �سراكة مع بنك 
الأرباح على امل�ستثمرين امل�سجلني لدى ال�سوق اإلكرتونيا، وب�سكل 
الرقمية  املحفظة  وذلك من خالل  وال�سهولة،  بال�سفافية  يت�سم 
يف  نوعها  م��ن  الأوىل  املحفظة  ه��ذه  وتعترب   .»payit« للبنك  
اإدارة  امل�ستخدمني من  املبتكر  النظام  �سيمكن هذا  املنطقة حيث 
وعملي.  م��رن  وب�سكل  واح���دة  رقمية  من�سة  ع��رب  مدفوعاتهم 
املدرجة  القطاعات  اأكر  قائمة  البنوك  قطاع  ت�سّدر  وتف�سياًل، 
بن�سبة  وذل��ك  ل��الأرب��اح،  توزيعاً  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف 
%  وبقيمة اإجمالية بلغت 13.1 مليار درهم، يليه قطاع   52
بلغت  اإجمالية  وبقيمة  التوزيعات  %28 من  بن�سبة  الت�سالت 

7.1 مليار درهم، ومن ثم قطاع الطاقة بن�سبة نحو %9  قيمة 
جاء  بينما  التوزيعات،  اإجمايل  من  مليار   2.31 نحو  اإجمالية 
اإجمالية  وبقيمة   %.6 نحو  بلغت  بن�سبة  راب��ع��اً  التاأمني  قطاع 
بلغت نحو 1.41 مليار درهم، تاله قطاع اخلدمات بن�سبة 2% 
قطاع  �ساد�ساً  وح��ل  دره��م،  مليون   420 بلغت  اإجمالية  وبقيمة 
ال�سناعات بن�سبة %1 بقيمة اإجمالية بلغت 260 مليون درهم، 
وتبعه قطاع ال�ستثمار واخلدمات املالية بن�سبة %0.6 وبقيمة 
ال�سركات  حلت  بينما  دره���م،  مليون   160 نحو  بلغت  اإجمالية 
 150 نحو  بلغت  اإجمالية  بقيمة   0.6% بن�سبة  ثامناً  اخلا�سة 
 0.4% بن�سبة  ال�ستهالكية  ال�سلع  قطاع  تبعها  دره��م،   مليون 
110 مليون دره��م، واأخ��رياً قطاع  اإجمالية بلغت حوايل  بقيمة 
العقارات بن�سبة %0.4 بقيمة بلغت حوايل 100 مليون درهم.

عرو�س مميزة وج�ائز قيمة للزوار

»اإك�سبو ال�سارقة« ي�ستعد لتنظيم وا�ست�سافة الدورة اخلريفية ملعر�ض ال�ساعات واملجوهرات يف دورته الـ47

وزير الطاقة الربتغايل ي�سيد بجهود الإمارات يف دعم ا�ستدامة الطاقة

»معهد حوكمة« يعلن عن تعيني فيليب 
اأرم�سرتونغ ع�سوًا يف جمل�ض الإدارة

•• دبي-الفجر:

حلوكمة ال�سركات التابع ل�سلطة مركز دبي املايل  اأعلن “معهد حوكمة”، 
األيان�ص  ج��ايف  يف  احلوكمة  مدير  اأرم�سرتونغ،  فيليب  تعيني  عن  العاملي، 

ب�سوي�سرا، ع�سواً يف جمل�ص اإدارة املعهد اعتباًرا من 15 �سبتمرب 2019.
وقال الدكتور اأحمد ال�سيخ، رئي�ص جمل�ص اإدارة “معهد حوكمة”: “يتعاون 
اأرم�سرتونغ مع معهد حوكمة منذ اإن�سائه، و�سي�ستفيد جمل�ص الإدارة من 
ال�سركات و�سنوات عمله يف  ا�ستمرت عقوًدا يف جمال حوكمة  التي  خربته 
عدد من اأهم املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية لتعزيز جهود املعهد يف املنطقة«.  
من�سب  اأرم�����س��رتون��غ  فيليب  و���س��غ��ل 
يف  املتخ�س�سني  ال�ست�ساريني  كبري 
موؤ�س�سة  يف  ال�سركات  حوكمة  جمال 
منظمة  وت��راأ���ص  ال��دول��ي��ة،  التمويل 
والتنمية  الق���ت�������س���ادي  ال����ت����ع����اون 
ال�سركات  حلوكمة  العاملي  واملنتدى 
العا�سمة  يف  ال���دويل  للبنك  ال��ت��اب��ع 

الأمريكية وا�سنطن.
وقال اأرم�سرتونغ: “اأتطلع اإىل هذه 
الفر�سة اجلديدة وكذلك اإىل العمل 
لتعزيز جهوده  مع “معهد حوكمة”، 
يف تطوير حوكمة ال�سركات مبنطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا«.
قام   ،2006 ع��ام  يف  تاأ�سي�سه  ومنذ 
القيادة لتحقيق حوكمة  ال�سركات بتويل زمام  حلوكمة  “معهد حوكمة” 
اأف�سل لل�سركات يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا. وقد تاأ�س�ص املعهد يف الأ�سل 
البحث يف جم��ال مم��ار���س��ات حوكمة  اأج���ل  م��ن  وال��ع��م��ل  للتفكري  ك��دائ��رة 
خالل  من  وتطويرها  وت�سينها  لها  والدعوة  باملنطقة  اجليدة  ال�سركات 
لتح�سني  عملية  ب��اأدوات  واملنظمات  وال�سركات  التنظيمية  الهيئات  تزويد 
الآليات  اإىل  ال�سركات”  “حوكمة  م�سطلح  وي�سري  ال�����س��رك��ات.  حوكمة 

والعمليات التي ت�ستخدمها قيادة ال�سركة لتوجيه املوؤ�س�سة. 

•• ال�صارقة-الفجر:

عن  ال�سارقة  اإك�سبو  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
وا�ست�سافة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ا���س��ت��ع��داده 
“معر�ص  م����ن   47 ال������  ال��������دورة 
لل�ساعات  الأو��������س�������ط  ال���������س����رق 
الأك����رب  احل�����دث  واملجوهرات”، 
املعار�ص  اأج���ن���دة  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م���ن 
ال��ت��ج��اري��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف دول���ة 
الإم�������ارات وامل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث تقام 
 2019 ل���ع���ام  دورت�����ه اخل��ري��ف��ي��ة 
اأكتوبر   5-1 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
من  اأك��ر  م�ساركة  وي�سهد  املقبل، 
�سركة وعالمة جتارية من   500
وجت����ارة  وت�����س��م��ي��م  ���س��ن��اع��ة  رواد 
على  وال���������س����اع����ات  امل�����ج�����وه�����رات 
ع��دا عن ع�سرات  ال��ع��امل،  م�ستوى 
تعر�ص  التي  الإماراتية  ال�سركات 
الذهب  اأح��دث خطوط واجتاهات 
واملعا�سرة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  والأمل����ا�����ص 
واأرقى  لأه���م  متنوعة  وجم��م��وع��ة 
م�ساحة  على  التجارية،  العالمات 
األ��ف مرت   30 اإىل  ت�سل  اإجمالية 
يقام  ال��ذي  املعر�ص  ويحُتيح  مربع. 
ب��دع��م م��ن غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة 
اإمكانية  اجلمهور  لعامة  ال�سارقة 
����وّف����ر ب����دءاً  ال�������س���راء امل���ب���ا����س���ر، ويحُ
عديدة  ف��ر���س��اً  الأول  ي��وم��ه  م���ن 
يف  وال��دخ��ول  قّيمة  بجوائز  للفوز 
اإىل  بالإ�سافة  متنوعة،  �سحوبات 

ومهتمني  وخ����رباء  وم�ستثمرين 
حر�ص  اإىل  م�سريا  وم�ستهلكني، 
توفري  على  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز 
اجلاذبة  وامل��زاي��ا  الت�سهيالت  كافة 
واأرقى اخلدمات للعار�سني، موؤكدا 
حر�ص املركز على موا�سلة جهوده 
الرامية اإىل جذب اأ�سهر العالمات 
العامليني  وامل�����س��م��م��ني  ال��ت��ج��اري��ة 
ل�ستعرا�ص  ال���رائ���دة  وال�����س��رك��ات 
اأحدث البتكارات يف عامل �سناعة 
وت�������س���م���ي���م ال���������س����اع����ات الأن���ي���ق���ة 
اآخر  ملواكبة  والأملا�ص  واملجوهرات 
بالإ�سافة  ال��ع��امل��ي��ة،  الجت����اه����ات 
املحلية  الأ���س��واق  حاجة  تلبية  اىل 
ي��واك��ب تطلعات  والإق��ل��ي��م��ي��ة مب��ا 
اأحدث  ال��ت��ج��ار يف احل�����س��ول ع��ل��ى 
ال�سناعات وامل�سغولت والت�ساميم 

يف جمال املجوهرات وال�ساعات.
��ع��د ه���ذا احل����دث ف��ر���س��ة هامة  ويحُ
ال�سراكات  وب��ن��اء  ال�سفقات  لعقد 
وال���س��ت��ث��م��ار والط����الع ع��ل��ى اآخر 
املو�سة  وخ����ط����وط  الإب�������داع�������ات 
امل���ج���وه���رات  يف جم�����ال ����س���ي���اغ���ة 
والأحجار  ال��ذه��ب��ي��ة  وامل�����س��غ��ولت 
اليد،  و�ساعات  وال��الآىلء  الكرمية 
الدولية  امل�����س��ارك��ة  ح��ج��م  ظ���ل  يف 
ال�سركات  تعر�سه  وم���ا  ال��ن��وع��ي��ة، 
وال���ع���الم���ات ال��ت��ج��اري��ة م���ن كنوز 
وجموهرات التي تنتجها اأرقى دور 

املجوهرات على م�ستوى العامل.

املو�سة من  وت�سكيالتها وخطوط 
امل�ستوحاة  وال�����س��اع��ات  امل��ج��وه��رات 
من الجتاهات املعا�سرة والتقاليد 
العامل  ح��ول  املختلفة  وال��ث��ق��اف��ات 
والإبداع  التقنية  م�ستويات  باأعلى 

والتميز.

ي�ا�ضل من�ه املت�ضاعد
���س��ط��اف مدير  ���س��ل��ط��ان  واأع�������رب 
ال��ت�����س��وي��ق وت���ط���وي���ر الأع����م����ال يف 
مركز اإك�سبو ال�سارقة، عن توقعاته 
باأن يحُحقق املعر�ص يف دورته الثانية 
لهذا العام النجاح املن�سود ويوا�سل 
عدد  جلهة  ���س��واء  املت�ساعد  من��وه 
والدوليني  امل��ح��ل��ي��ني  ال��ع��ار���س��ني 
اأو  امل�����س��ارك��ة،  الوطنية  والأج��ن��ح��ة 
لناحية عدد الزوار من رجال اأعمال 

وامل����ج����وه����رات م����ن خم��ت��ل��ف دول 
اأن  اإىل  لفتاً  ال�سارقة،  اإىل  العامل 
على  يحر�سون  العار�سني  معظم 
امل�����س��ارك��ة يف ك��ل دورة م��ن دورات���ه 
التي تعقد مرتني �سنويا من خالل 
ما  ل�سركاتهم، وهو  ثابتة  من�سات 
بالن�سبة  احلدث  هذا  اأهمية  يوؤكد 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل�����س��ن��ع��ني  ل��ك��ب��ار 
املنطقة والعامل، اإىل جانب تواجد 
نخبة جديدة من ال�سركات املحلية 
قائمة  اإىل  ان�����س��م��ت  والأج��ن��ب��ي��ة 
امل�ساركني لعر�ص اأحدث منتجاتها 

الإب���داع���ي���ة يف جمال  ال��ت��وج��ه��ات 
واملجوهرات  ال�����س��اع��ات  ت�����س��م��ي��م 
اأن���ح���اء العامل،  ال��ف��اخ��رة م���ن ك���ل 
م�سريا اإىل اأن املعر�ص اأ�سبح واحداً 
القت�سادية  الأح������داث  اأب����رز  م��ن 
والتجارية املتخ�س�سة التي ت�سهم 
ب�سكل كبري يف دفع عجلة القت�ساد 
وتن�سيط احلركة التجارية وتعزيز 
�سياحة الأعمال ودعم العديد من 
ال��ق��ط��اع��ات الأخ������رى، م���ن خالل 
ال�سركات  م����ن  ن���خ���ب���ة  اج�����ت�����ذاب 
ال�ساعات  �سناعة  يف  وامل�ستثمرين 

ال�����س��ح��ب ال��ك��ب��ري ال����ذي ���س��ي��ت��م يف 
كيلو جرام   1 على  الأخ���ري  ال��ي��وم 
من الذهب مقابل كل عملية �سراء 

مببلغ 500 درهم.

من�ضة رائدة وم�ث�قة
املدفع  حممد  �سيف  ���س��ع��ادة  واأك���د 
اإك�سبو  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�ص 
ال�ساعات  م��ع��ر���ص  اأن  ال�����س��ارق��ة، 
الكبرية  مكانته  ر�سخ  واملجوهرات 
كمن�سة  ع�����ام�����ا  ال�26  خ�������الل 
رائ����دة وم��وث��وق��ه لإط����الق اأحدث 

وج�����������اءت زي�����������ارة م�����ع�����ايل ج������واو 
الربتغايل  الطاقة  وزي��ر  جالمبا 
على  للطاقة  اأبوظبي  ن��ور  ملحطة 
العاملي  ال��ط��اق��ة  م���وؤمت���ر  ه��ام�����ص 
ال����ذي اختتم  ال���راب���ع وال��ع�����س��ري��ن 
فيه  و�ساركت  الأول  اأم�ص  اعماله 
���س��رك��ة م��ي��اه وك���ه���رب���اء الإم������ارات 
املنظمني  ال����رع����اة  م���ن  ب��و���س��ف��ه��ا 
وم���ن ب��ني اجل��ه��ات ال��ع��ار���س��ة فيه 
خالله  ال�سركة  ا�ستعر�ست  حيث 
م�ساهماتها يف قطاع اإنتاج الطاقة 
الوا�سع يف  ا�ستثمارها  ذلك  مبا يف 

موارد الطاقة البديلة.

•• اأبوظبي-وام:

م��ع��ايل ج���واو جالمبا وزير  اأ���س��اد 
التي  باجلهود  الربتغايل  الطاقة 
ت��ب��ذل��ه��ا دول�����ة الإم��������ارات يف دعم 

ا�ستدامة الطاقة.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي���ارت���ه والوفد 
املرافق مل�سروع حمطة نور اأبوظبي 
على  ل��الط��الع  ال�سم�سية  للطاقة 
التي تعترب  املحطة  ت��ط��ورات  اآخ��ر 
ال�سم�سية  الطاقة  م�ساريع  اأ�سخم 
ا�ستقبالهم  يف  ح��ي��ث  ال���ع���امل،  يف 
الرئي�ص  ع��ل��ي  اآل  ع��ث��م��ان  ���س��ع��ادة 

وكهرباء  م��ي��اه  ل�سركة  التنفيذي 
امل�سوؤولني.  م��ن  وع����دد  الإم������ارات 
واط��ل��ع ال��وزي��ر ال��ربت��غ��ايل خالل 
زيارته على خطط تطوير املحطة 
التي تبلغ طاقتها األفي ميجاواط 
يف منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي 
ع���ل���ى خف�ص  ب���ق���درت���ه���ا  وت��ت��م��ي��ز 
الكربون  اأك�����س��ي��د  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات 
اأي ما  مبقدار مليون طن م��رتي، 

اكتمال العمل يف املحطة وانطالق 
يونيو  يف  ال���ت���ج���اري���ة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
ل�سركة  هاما  اإجن��ازا  تعترب  والتي 
م���ي���اه وك���ه���رب���اء الإم���������ارات حيث 
اأث��ن��ى ع��ل��ى اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها 
ال�����س��رك��ة وال���دول���ة ب�����س��ك��ل ع���ام يف 
الطاقة.   ا����س���ت���دام���ة  دع����م  ���س��ب��ي��ل 
واأع��رب معايل ج��واو جالمبا عن 
الكبري  ال��ت��ط��ور  ب���روؤي���ة  ���س��ع��ادت��ه 

يعادل اإزالة 200 األف مركبة من 
3.2 مليون  تقوم  الطرقات حيث 
من األواح الطاقة ال�سم�سية املركبة 
على امتداد 8 كم مربع يف املحطة 
الطاقة  م����ن  ي��ك��ف��ي  م����ا  ب��ت��ول��ي��د 
األفا   90 تقريبا لتلبية احتياجات 

من �سكان الإمارة.
التقدم  ع���ل���ى  ال�����س��ي��ف  وت����ع����رف 
منذ  املحققة  والإجن�����ازات  امل��ح��رز 

من جانبه قال  املدى الطويل”.   
التنفيذي  الرئي�ص  اآل علي  عثمان 
 “ الإم���ارات  ل�سركة مياه وكهرباء 
اآلف موظف  م��ن ثالثة  اأك��ر  اإن 
يعملون يف الوقت الراهن مبحطة 
نور اأبوظبي للطاقة ونحر�ص على 
ا�ستكمال مهمتنا املتمثلة يف تزويد 
لدولة  الرئي�سية  الكهرباء  �سبكة 
الكهربائية  ب��ال��ط��اق��ة  الإم�������ارات 

ال�سم�سية  ال���ط���اق���ة  م���ن  امل����ول����دة 
النظيفة واملوثوقة والفعالة » .

التقدم  ظ���ل  يف  اأن�����ه   “ واأ�����س����اف 
برناجمنا  يحرزه  ال��ذي  املتوا�سل 
وتقدم عمليات البناء يف م�سروعنا 
يف الظفرة نفخر بالدور الذي نقوم 
عاتقنا  على  امللقاة  وامل�سوؤولية  به 
اأولويتنا  ال��ط��اق��ة  اأم����ن  و�سيبقى 

العليا كما كان على الدوام«.

اأبوظبي  الذي �سهدته حمطة نور 
ل���ل���ط���اق���ة ال�����س��م�����س��ي��ة والط������الع 
مياه  �سركة  عمل  منهجيات  على 
وكهرباء الإم��ارات لتوفري الطاقة 
املعايري  لأع���ل���ى  وف��ق��ا  امل�����س��ت��دام��ة 
ال�سالمة  ح���ي���ث  م�����ن  ال���ع���امل���ي���ة 
مثل  ت�سمن  اإذ  والأداء،  واجل���ودة 
اإم���دادات  ا�ستدامة  امل�ساريع  ه��ذه 
ال��ط��اق��ة يف دول����ة الإم�������ارات على 

خالل ع�ضاء عمل جمع 130 ممثال عن خمتلف القطاعات القت�ضادية 

غرفة ال�سارقة توؤكد على تعزيز التكامل والتعاون يف دفع عجلة الرتقاء باآليات التخطيط القت�سادي
•• ال�صارقة-الفجر

عمل  ع�ساء  الغرفة حفل  مقر  يف  موؤخراً  ال�سارقة  و�سناعة  نظمت غرفة جت��ارة 
جمع 130 ممثال عن ال�سركات وامل�سانع وجتار التجزئة للمن�ساآت القت�سادية 
العاملة يف قطاع ال�سناعات التحويلية يف ال�سارقة، بهدف تقريب وجهات النظر 
وبحث احتياجات القطاعات القت�سادية وجمالت التعاون املمكنة، والتعرف على 
اأف�سل املمار�سات والفر�ص ال�ستثمارية امل�سرتكة املتاحة، مبا يدعم منو �سركات 
وممار�سة  لتاأ�سي�ص  جت��اري  كمركز  الإم���ارة  ب�سمعة  والرت��ق��اء  اخل��ا���ص  القطاع 

�سطاف  العزيز  عبد  احلفل  وح�سر  وال�ستثمار.  وال�سناعة  والتجارة  الأع��م��ال 
م�ساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأع�ساء، مدير مركز ال�سارقة لتنمية 
ال�سادرات، ومدحت منري رئي�ص ق�سم النت�ساب والت�سديقات، وعدد من موظفي 

واأع�ساء الغرفة.
تبادل الأفكار البّناءة.. واأكد عبد العزيز �سطاف، خالل كلمة األقاها على اأن 
اإىل تعزيز  اللقاءات يعد جت�سيداً حقيقياً جلهود الغرفة الرامية  هذا النوع من 
التكامل والتعاون والتن�سيق يف دفع عجلة الرتقاء باآليات التخطيط القت�سادي، 
نظراً لأهميتها يف تبادل الأفكار البّناءة بني الغرفة وممثلي القطاع اخلا�ص يف 

الإمارة، ودورها احليوي يف مناق�سة ق�سايا ال�ساعة وتي�سري ال�سوؤون اليومية التي 
تهم جمتمع الأعمال وبحث اآفاق العمل امل�ستقبلية، وذلك متا�سياً مع التطلعات 

الطموحة يف بناء اقت�ساد تناف�سي قائم على الإنتاجية.
اللقاء  ه��ذا  اأن  اإىل  �سطاف،  ولفت  القطاعات..  لكافة  دعم  اأق�ضى  تقدمي 
يعد من�سة يتم من خاللها بحث اأهم الآليات لتطوير العمل، اإ�سافة اإىل ت�سليط 
يعد  ال��ذي  التحويلية  ال�سناعات  قطاع  يف  امل�سرتك  التعاون  فر�ص  على  ال�سوء 
التي  القت�سادية  القاعدة  تنويع  ل�سيا�سة  الداعمة  القطاعات  اأه��م  من  واح���داً 
بيئة  الالزمة، وخلق  التحتية  البنية  توفري  وذل��ك من خالل  الإم��ارة،  تنتهجها 
ب�سكل  ال�سناعي  والقطاع  التحويلية  ال�سناعات  يف  لال�ستثمار  جاذبة  ت�سريعية 
عام. م�سيفا اأن الغرفة ت�سعى من خالل توا�سلها الدائم مع ممثلي القطاعات اإىل 
املواءمة بني الروؤية القت�سادية ال�سرتاتيجية لالإمارة وبني احتياجاتهم، بهدف 
امل�ستدامة  التنمية القت�سادية  اأه��داف  تحُ�سهم يف يف تقيق  بناء �سراكات جديدة 
املبادرات الفعالة وامل�ساركة  امل�سورة والآراء وطرح  لالإمارة، عرب موا�سلة تقدمي 
يف تنظيم الفعاليات والربامج التطويرية، موؤكدا ا�ستعداد الغرفة لتقدمي اأق�سى 
دعم ممكن لكافة القطاعات، مبا يحُعزز تناف�سيتها ويلبي التوقعات والطموحات، 
لالإمارة  القت�سادي  باجلانب  ال�سلة  ذات  كافة اجلهات  التن�سيق مع  ف�سال عن 
م��ن خ���الل اإط��الع��ه��ا ع��ل��ى اآخ���ر امل�����س��ت��ج��دات وال��ت��ط��ورات احل��ا���س��ل��ة يف ال�ساحة 

القت�سادية.
 تر�ضيخ العالقات .. وناق�ص املجتمعون عدداً من املقرتحات واملبادرات لتطوير 
الأداء، مثمنني دور الغرفة وجهودها املبذولة يف تر�سيخ العالقات بني القطاعني 
جانب  اإىل  ال��ق��رار،  لأ�سحاب  والتو�سيات  املقرتحات  ورف��ع  واخل��ا���ص  احلكومي 
اإطالق مبادرات وبرامج من �ساأنها دعم خمتلف القطاعات وم�ساعدتهم على قيام 

�سراكات ا�ستثمارية بينها وبني امل�ساريع احلكومية الكربى.

الإمارات ت�سارك يف منتدى الحتاد الدويل لالت�سالت
•• بودابي�صت -وام: 

�ساركت دولة الإم��ارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت يف 
املجرية  العا�سمة  ا�ست�سافته  ال��ذي  لالت�سالت  ال��دويل  الت��اد  منتدى 
قطاع  يف  البتكار  ت�سريع  ح��ول  الأف��ك��ار  من  جمموعة  ملناق�سة  بودابي�ست 
الجتماعية  التنمية  تقيق  يف  وامل�ساهمة  املعلومات  وتقنية  الت�سالت 
والقت�سادية من خالل عر�ص احللول املبتكرة وتبادل املعارف واخلربات 

بني دول العامل.
وباعتبارها راعيا رئي�سا للمنتدى رحبت دولة الإمارات بامل�ساركني يف هذا 
عام  مدير  املن�سوري  عبيد  حمد  ل�سعادة  كلمة  خ��الل  من  الكبري  احل��دث 
الهيئة األقاها نيابة عنه املهند�ص �سيف بن غليطة مدير اإدارة �سوؤون تنظيم 
تطوير التكنولوجيا يف الهيئة وا�ستعر�ص فيها روؤية الإمارات حول اأهمية 
واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  التعاون  لتوثيق  الالزمة  باملرونة  التحلي 

واأهمية تر�سيخ ثقافة البتكار.
واأ�سلوب حياة  اأهمية ت�سافر اجلهود جلعل البتكار ثقافة  واأكد يف كلمته 
الأجيال  م�سنع  باعتبارها  ال�����س��دارة  دور  اجل��ام��ع��ات  ت��اأخ��ذ  اأن  و���س��رورة 
تن�سر  واأن  الأع��م��ال  ورواد  ال��ق��رار  و�سناع  وامل���دراء  ال��ق��ادة  م��ن  امل�ستقبلية 
املدار�ص واجلامعات منظومة تعليمية تقوم على عدم اخلوف من التغيري 
لأن اللحظة الراهنة تتاج جياًل ل يخ�سى املخاطر ول يخاف من الف�سل 
باعتبار اأن الف�سل هو املوّلد احلقيقي للنجاح . وتهدف م�ساركة وفد الدولة 
الذي تراأ�سه �سعادة حمد عبيد املن�سوري مدير عام الهيئة اإىل الطالع على 
اأحدث امل�ستجدات يف عامل الت�سالت واللتقاء بكبار امل�سوؤولني واملخت�سني 
واخلرباء يف قطاع الت�سالت من خمتلف دول العامل. واجتمع وفد الدولة 
خالل املنتدى مع عدد من ممثلي الدول اأع�ساء التاد الدويل لالت�سالت 
اأهم امل�ستجدات املتعلقة بلجنة النطاق العري�ص والتحديات التي  ملناق�سة 

تواجهها عمليات تطبيق تقنيات اجليل اخلام�ص.
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مي�سرا  ����س���ان���ي���ا  ال���ه���ن���دي���ة  ح���ق���ق���ت 
والثقافة  ال�����س��ط��رجن  ن�����ادي  لع���ب���ة 
ك���اأ����ص بطولة  ب��ال�����س��ارق��ة  ل��ل��ف��ت��ي��ات 
لل�سطرجن  ال����ف����ردي����ة  الإم�������������ارات 
اأم�ص الأول  ال�سريع التي ا�ست�سافها 
للفتيات  والثقافة  ال�سطرجن  ن���ادي 
اللعبة،  ات��اد  مظلة  تت  بال�سارقة 
مب����رك����ز ال���ط���ف���ل مب��ن��ط��ق��ة ال���رق���ة 
 60 البطولة  يف  و�سارك  بال�سارقة، 
الدولة،  اأن���دي���ة  خمتلف  م��ن  لع��ب��ة 
اأ�سحاب  م���ن  ب��ي��ن��ه��ن لع���ب���ات  وم���ن 
امل�سمولة  ال��ف��ئ��ات  ب��ج��ان��ب  ال��ه��م��م، 
الدولة،  ال�سمو رئي�ص  بقرار �ساحب 
وافية  ال����ث����اين  امل����رك����ز  يف  وج�������اءت 

دروي�ص لعبة نادي العني ومنتخبنا 
الثالث  املركز  اأح��رزت  فيما  الوطني 
لطيفة الدرمكي لعبة نادي اأبوظبي 
ف��ي��م��ا ج����اءت يف املركز  ل��ل�����س��ط��رجن  
الرابع عائ�سة �سرحان املعيني لعبة 
للفتيات  والثقافة  ال�سطرجن  ن���ادي 

بال�سارقة.
يوم  مل��دة  اأقيمت  ق��د  البطولة  ك��ان��ت 
الدكتور  الف���ت���ت���اح  وح�����س��ر  واح�����د، 
�����س����رح����ان امل���ع���ي���ن���ي رئ���ي�������ص ات�����اد 
ال���������س����ط����رجن وح�����م�����دة ال���ع���ق���روب���ي 
اإدارة  جمل�ص  ع�سوا  غريب  وعلياء 
للفتيات  والثقافة  ال�سطرجن  ن���ادي 
ب��ال�����س��ارق��ة، وحم��م��د ع��ب��داهلل املدير 

اخلتام  ح�سر  فيما  ل��الت��اد،  الفني 
خلفان  ح�����س��ني  اجل����وائ����ز  وت����وزي����ع 
ال�سام�سي اأمني عام التاد، وفوزية 
التاد  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  عبا�ص 
بالتاد مدير  الفني  رئي�ص اجلهاز 
مركز الطفل بال�سارقة وتراأ�ص جلنة 
احل���ك���ام ب��ال��ب��ط��ول��ة احل��ك��م ال���دويل 
ج������واد ومب���ع���اون���ة احلكم  اإح�������س���ان 
الدولية مروة �سفر واحلكم املحلية 

�سارة جمال. 
اأعرب الدكتور �سرحان ح�سن املعيني 
بالتجمع  �سعادته  رئي�ص التاد عن 
ال��ك��ب��ري م��ن ال��الع��ب��ات م��ن خمتلف 
ال���دول���ة، وم�����س��ارك��ة لعبات  اأن���دي���ة 

�����س����غ����ريات م�����ن خم���ت���ل���ف امل����راح����ل 
نهاية  م��ن  اق��رتب��ن��ا  وق���ال:  ال�سنية، 
واأمامنا   ،2019 الريا�سي  املو�سم 
رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���ص  بطولة 
ون�سكر  ال����ف����رق،  وب���ط���ول���ة  ال����دول����ة 
والتي  ب����الت����اد  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
جنحت بالتعاون مع نادي ال�سطرجن 
وال��ث��ق��اف��ة ل��ل��ف��ت��ي��ات ب��ال�����س��ارق��ة، يف 
الفردية  الإم�������ارات  ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
وتعد  لل�سيدات،  ال�سريع  لل�سطرجن 
لل�سطرجن  ال���ب���ط���ولت  اأك������رب  م����ن 
ال�سريع نظرا مل�ساركة عدد كبري من 
الالعبات من خمتلف اأندية الدولة، 
55 لع��ب��ة وكانت  م�����س��ارك��ة  يف ظ��ل 

فقط،  لعبة   30 املا�سي  املو�سم  يف 
النا�سئات  م��ن  كبري  ع��دد  اأن  وامل��ث��ري 
�ساركن يف البطولة رغم اأنها بطولة 

�سيدات.  
من  ن����ادي����ا   14 ه���ن���اك  واأ�������س������اف: 
اأن  خمتلف ال���دول���ة، وه���و م��ا ي��وؤك��د 
القاعدة كبرية كما �ساركت الالعبات 
امل��راك��ز الأوىل يف  احل��ا���س��الت ع��ل��ى 
العام املا�سي وال�سطرجن ال�سريع بات 
جزء ل يتجزاأ من بطولت ال�سطرجن 
على م�ستوى العامل، ومهم للغاية اأن 
ت��ك��ون لدينا ق��اع��دة ك��ب��رية م��ن اجل 
اخلارجية  ال��ب��ط��ولت  يف  امل�����س��ارك��ة 

�سواء الدولية اأو القارية والعربية.
بتوجيه  الت�������اد  رئ���ي�������ص  واخ���ت���ت���م 
ال�سكر اإىل نادي ال�سطرجن والثقافة 

للفتيات بال�سارقة واإىل مركز الطفل 
اأمام  القاعة  اأب��واب  فتح  بالرقة على 

واإىل جلنة  البطولة  لتنظيم  النادي 
احلكام واللجنة الفنية بالبطولة.

•• دبي-الفجر

اعتماد  ع��ن  الإم��ارات��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
م�ساركة املوظفة غالية املازمي التي ت�سغل من�سب 
“القيادات  دبلوم  يف  دول��ي��ة،  عالقات  اأول  �سابط 
ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي  الريا�سية” 
امل�ستقبل  “رائدات  ع��ن��وان  ت��ت  امل����راأة  ل��ري��ا���س��ة 

الريا�سي«.
للجنة  التنفيذي  املدير  دروي�ص  بن  حممد  واأك��د 
الأومل��ب��ي��ة الإم���ارات���ي���ة، خ���الل ح�����س��وره فعاليات 
على  حري�سة  اللجنة  اأن  ال��دب��ل��وم،  ع��ن  الإع���الن 
من  الق�سوى  الفائدة  وتقيق  الفاعلة  امل�ساركة 
ه���ذا ال��ربن��ام��ج ال��رائ��د م��ن ن��وع��ه ال���ذي يرتجم 
ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  توجيهات 

القا�سمي،  ب��ن��ت حم��م��د  ج���واه���ر  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و 
رئي�سة موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة، ومن �ساأنه 
اأن ي�ساهم يف متكني املراأة من خالل دعم ال�سيدات 
امل�ساركة  اأجل  لهن من  القيادية  القدرات  وتعزيز 
الريا�سي  القطاع  وتطوير  قيادة  يف  اأكرب  ب�سورة 
ب��و���س��ف��ه��ن ن�����س��ف امل��ج��ت��م��ع ال���ق���ادر ع��ل��ى اإح����داث 

التغيري الإيجابي.

ع��ن تطلعها  امل���ازم���ي،  غ��ال��ي��ة  ع���ربت  م��ن جانبها 
�ساأنه  م��ن  ال���ذي  ال��دب��ل��وم  فعاليات  يف  للم�ساركة 
املنت�سبات وتطويرهن، ويعد  تاأهيل  اأن ي�ساهم يف 
امل�ستقبل،  نحو  الن�سوية  القيادات  لإع��داد  ج�سرا 
اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  باملكت�سبات  ت��خ��رج  اأن  اآم��ل��ة 
ت�ساهم يف تقيق الإ�سافة املطلوبة يف بيئة العمل 

للجنة الأوملبية والقطاع الريا�سي عموماً.

ريا�سة  ال��ع��امل��ي  يف  اخل��ب��ري  ك�سف 
ال���ف���ل���ور ب�����ول ب�����الت�����اد ال�����دويل 
للعبة �ستني هومان خالل املوؤمتر 
بالقاهرة  ع��ق��د  ال����ذي  ال�����س��ح��ف��ي 
بح�سور وفود من 11 دولة عربية 
من  ب��ول  الفلور  ريا�سة  اأن  على   ،
ممار�ستها  ميكن  التي  الريا�سات 
�سواء يف  املالعب  العديد من  على 
نوع  اأى  على  اأو  املغطاة  ال�����س��الت 
من املالعب ، واأنها من الريا�سات 
اجلماعية التي تبعث على البهجة 
تنا�سب  واأن��ه��ا   ، وال�سعادة  وال��ف��رح 
،واأنها  فكريا  املعاقني  كبري  ب�سكل 
لعبة قدمية متار�ص منذ اأكر من 
، ول��ه��ا ات���اد دوىل  خم�سني ع��ام��ا 
ي�سم 74 دولة،  وان تلك الريا�سة 
خ����الل  م�����ن  مت�����ار������ص  اأن  مي����ك����ن 
ي�سارك  والتى  املوحدة  الريا�سات 
اىل جانب  ف��ك��ري��ا  م��ع��اق��ني  ف��ي��ه��ا 
اأق��ران��ه��م م��ن غ��ري امل��ع��اق��ني، واأن 
ه��ن��اك ع��الق��ة ب��ني ه��وك��ى اجلليد 
ب��ول ، حيث اجت��ه لعبو   وال��ف��ل��ور 
الفلوربول  ملمار�سة  اجلليد  هوكى 
ت��وق��ف  ه��وك��ى اجلليد  عو�سا ع��ن 

فى ف�سول ال�ستاء ،.
واأ���س��اف ه��وم��ان اإن اأه���م م��ا مييز 

الفلور بول هو اأنها تنا�سب الأطفال 
م�������س���ارب  ت���خ�������س���ي�������ص  وق�������د مت 
ومن   ، مبهجة  ب���األ���وان  ل��الأط��ف��ال 
منذ  الط��ف��ال  تبيب  يتم   هناك 
ال�سغر لتلك الريا�سة ،  ومنذ عام 
تاأ�سي�ص  فى  التفكري  بدا   1968
اتاد دوىل لتلك الريا�سة ،والتى 
ب��داأت فى ث��الث دول ، والأم���ل فى 
دورة  اإىل  الريا�سة  تلك  تدخل  اأن 
الألعاب الأوملبية 2024، واأن عام 
�سهد توقيع بورتكول  قد   2011
ل��ل�����س��راك��ة ب����ني الت�������اد ال�����دوىل 
والومل��ب��ي��اد اخل��ا���ص ال���دوىل ، ومت 
ريا�سات  �سمن  كريا�سة  اعتمادها 
الوملبياد اخلا�ص منذ ذلك التاريخ 
، وانها دخلت كريا�سة ا�ستعرا�سية 
ال�ستوية  ال���ع���امل���ي���ة  الل����ع����اب  ف����ى 
، ولقت   2013 بكوريا اجلنوبية 
ب�سكل  ادخالها  فبداأ  كبريا  جناحا 
ر���س��م��ى ل��ربام��ج الومل��ب��ي��ا اخلا�ص 
ح��ي��ث ي�������س���ارك ف��ي��ه��ا 52 دول�����ة ، 
وقد �سهدت األعاب النم�سا 2017 
م�ساركة 42 دولة .  وميار�ص تلك 
الريا�سة فى الوملبياد اخلا�ص24 
الف لعب �سمن ال�5 مليون لعب 
الوملبياد  اىل  ي��ن��ت��م��ون  ولع���ب���ة 

اخلا�ص . 
لها  تعر�ست  التى  امل�سكالت  وع��ن 
و�سع  ه��ى  بدايتها  منذ  الريا�سة 
مت  حيث   ، بها   اخلا�سة  القوانني 
املطروحة  ال���س��ئ��ل��ة  ك���ل  جت��م��ي��ع 
بهدف و�سع القوانني الوىل لتلك 
الريا�سة .، وهناك 74 دولة حول 
ال���ع���امل  مت��ار���ص ت��ل��ك ال��ري��ا���س��ة ، 
املنطقة  ف���ى  دول����ة  اى  ت��وج��د  ول 
ال��ع��رب��ي��ة  ت��ع��رف ت��ل��ك ال��ري��ا���س��ة ، 

وتقام بطولة عاملية لتلك الريا�سة   
�سنة لالولد   19 بداية من تت 

والبنات .   .   
الوهاب  اأمي��ن عبد  املهند�ص  وك��ان 
لالوملبياد  الق���ل���ي���م���ى  ال���رئ���ي�������ص 
اأناب الدكتور  اخلا�ص الدوىل  قد 
عماد حمي الدين لفتتاح املوؤمتر 
ع�����رب عن  وال���������ذى   ، ال�������س���ح���ف���ى 
���س��ع��ادت��ه لدخ����ال ري��ا���س��ة جديدة 
التى  ال�ستوية  ال��ري��ا���س��ات  �سمن 

متار�ص فى خمتلف برامج املنطقة 
ري��ا���س��ة ج��م��اع��ي��ة ت�ساف  وان��ه��ا   ،
بحيث   ، الأر������س�����ى  ال���ه���وك���ى  اإىل 
امل�ساركة  فى  املنطقة  برامج  ميكن 
فى  ال�ستوية  العاملية  الل��ع��اب  ف��ى 
الهوكى  هما  جماعيتني  ريا�ستني 
بال�سافة   ، وال��ف��ل��ورب��ول  الر���س��ى 
وان   ، اجل��ل��ي��د  ع��ل��ى  اجل�����رى  اىل 
الهدف من اإقامة الدورة التدريبية 
اأي����ام هو  مل���دة ث��الث��ة  ال��ت��ى ت�ستمر 

ر���س��م��ى لربامج  ب�����س��ك��ل  ادخ���ال���ه���ا 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
الدوات  كافة  نوفري  ، مع  افريقيا 
،وتاأتى  ال��ري��ا���س��ة  ت��ل��ك  مل��م��ار���س��ة 
ال������دورة لدخ������ال  ريا�سة  اأه��م��ي��ة 
التي  ال��ري��ا���س��ات  اىل  ال��ف��ل��ورب��ول 
ب��رام��ج  دول منطقة  مت��ار���ص ف��ى 
 ، اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
بهدف امل�ساركة يف الألعاب العاملية 
ال�ستوية بال�سويد 2021  اأر�سية 
 50 ال�سويد  األ��ع��اب  وت�سارك يف    ،
دولة وح�سة برامج املنطقة 6 دول 
، و�سوف تقام كاأ�ص اإقليمى  مب�سر 
لخ��ت��ي��ار ال����دول امل�����س��ارك��ة يف تلك 

الألعاب يف فرباير 2020 . 
 

باأن  �سحفي  الدين   حمي  وك�سف 
لك الريا�سة  تدخل املنطقة لأول 
�ستوية  ري��ا���س��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  م����رة 
�سمن  م���رة  لأول  ت��دخ��ل  ج���دي���دة 
اجلماعية  ال�����س��ت��وي��ة  ال��ري��ا���س��ات 
املنطقة  ب���رام���ج  مت��ار���س��ه��ا  ال���ت���ى 
والتي   ، الأر�����س����ي  ال���ه���وك���ى  م��ث��ل 
تلك  ف���ى  امل��ن��ط��ق��ة   ����س���ارك���ت دول 
العاملية  الل���ع���اب  م��ن��ذ  ال��ري��ا���س��ة 
اآل�سكا  ف��ى  اأقيمت  التى  ال�ستوية 

باليابان  ن��اج��ان��و  ف��ى  و   ،2001
 2009 باأمريكا  2005وايدهو 
وكانت   2013 اجلنوبية  ،وكوريا 
اآخر اللعاب العاملية ال�ستوية التى 
�سهدت م�ساركة برامج املنطقة فى 
 2017 بالنم�سا  الر�سى  الهوكى 
متار�ص  ل  ال�����س��وي��د  لن  ون��ظ��را   ،
ا�ستعوا�ص  فتم  الر���س��ى  ال��ه��وك��ى 
 ، بالفلوربول  اجلماعية  الريا�سة 
القليمية  بالرئا�سة  دف��ع  م��ا  وه��و 

اىل ادخالها لأول مرة باملنطقة.
وي�سيف حميى الدين  باأن ريا�سة 
ال���ف���ل���ور ب����ول ق��ري��ب��ة ال�����س��ب��ه من 
يتكون  ح��ي��ث   ، الر����س���ى  ال��ه��وك��ى 
5 لع��ب��ني وان ع�سا  ال��ف��ري��ق م��ن 
امل�سرب   ي�سبه  مب��ا  ينتهى  اللعب  
املقوى  البال�ستيك  م��ن  م�سنوع 
، وه���ن���اك م���رم���ى ب�����س��ب��ك��ة اأب���ع���اده  
واأن  ���س��م     60×115×160
البال�ستيك  م��ن  م�سنوعة  ال��ك��رة 
، وميكن  اأم���ان���ة  ري��ا���س��ة  اأن���ه���ا  اأي 
ومدة   ، ملعب  اأى  على  ممار�ستها 
ملباريات  دقائق   8 تبداأ من  املباراة 
التق�سيم ، اما املناف�سات فتقام على 
�سوطني مدة كل �سوط 10 دقائق 
فمدتها  النهائية  امل��ب��اراة  يف  اأم���ا   ،

يتم  دقيقتني  واآخ����ر  دق��ي��ق��ة   12
فيها اإيقاف ال�ساعة . 

وي�سارك فى الدورة التدريبية عدد 
امل�ساركة  ال��دول  املتدربني من  من 
ف��ى ال����دورة وه��ي م�سر ، امل��غ��رب ، 
الإمارات  ، الأردن ، تون�ص ، ال�سودان 
، الكويت ، ال�سعودية ، عمان ، ليبيا 
امل�ساركني  وامل��درب��ني    ، فل�سطني   �
،�سذى  امل����غ����رب  ال���ع���ل���وي  ����س���ال���ح 
 ، فل�سطني  دواب�����س��ة  اأح��م��د  حممد 
احلرتو�سي  ح��م��د  حم��م��د  ي��ح��ي��ى 
اجل��ن��ي��ب��ي الإم������ارات ،حم��م��د عبد 
موريتانيا  ال�������س���رق���ي  ال���رح���م���ن 
،اينا�ص  الأردن  م��و���س��ى  ،حم���م���د 
،اأحمد  تون�ص  هميلة  بلقا�سم  بنت 
،�سعود  ال�سودان  حممد  اأحمد  اأدم 
خالد الع�سفور الكويت ، م�سطفى 
،اأح���م���د �سمري  ���س��ي��د ع��ب��دال��ف��ت��اح 
ح�سني  ،حم��م��د  املجيد  عبد  اأم���ني 
م�سر،ماهر  اإب��راه��ي��م  ال��ع��ال  عبد 
ب���ن خ��ل��ي��ل ب���ن اإب���راه���ي���م اجل����ري، 
ال�سليماين  حم��م��د  م���اج���د  روان 
ال�سليماين  حممد  م��اج��د  ،ف��ار���ص 
ال�����س��ع��ودي��ة ،ه���الل ب��ن حم��م��د بن 
خلفان ال�سيابي عمان ،عبد القادر 

عبد اهلل الغراوي ليبيا.

مب�ضاركة الإمارات »ه�فمان« يك�ضف عن ريا�ضة الفل�رب�ل  واإدخالها لأول مرة لدول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا

2021 بال�سويد  العاملية  الألعاب  ل�ستوية  دول  كاأ�ض اإقليمي بالقاهرة 2020 لختيار 6 

الهندية �سانيا تتوج بكاأ�ض الإمارات 
لل�سطرجن ال�سريع لل�سيدات 

الأوملبية الإماراتية تدعم م�ساركة املازمي 
يف دبلوم القيادات الريا�سية
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الفجر الريا�ضي

•• لو�ص اأجنلو�ص-الفجر

ال�سابعة  اأجنلو�ص  لو�ص  بتوقيت  الأح��د  اليوم  م�ساء  من  الثامنة  يف  تختتم 
اخلام�سة  الن�سخة  من  الثالثة  اجلولة  مناف�سات  اأبوظبي  بتوقيت  �سباحا 
من  الأول  اأم�ص  انطلقت  التي  للجوجيت�سو  �سالم  جراند  اأبوظبي  لبطولة 
حيث  الأم��ري��ك��ي��ة،  اأجنلو�ص  لو�ص  مبدينة  با�سيفيك  اأ���س��وزا  جامعة  �سالة 
البنف�سجي  الأح��زم��ة  لفئات  املخ�س�سة  ال��ن��زالت  الغد  مناف�سات  تت�سمن 

والبني والأ�سود بالغني واأ�ساتذة رجال و�سيدات.
وتبداأ نزالت اليوم الأخري اليوم يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا 
فيما  اإليها  امل�سار  الفئات  يف  التمهيدية  ب����الأدوار  اأجن��ل��و���ص  لو�ص  بتوقيت 
الثالثة  ال�ساعة  من  اعتبارا  الأ���س��ود  للحزام  النهائية  الأدوار  ن��زالت  تبداأ 
الإماراتية  العا�سمة  بتوقيت  �سباحا  الثانية  اأجنلو�ص  لو�ص  بتوقيت  م�ساء 
دولة   50 عامليا من  الأوائ��ل  امل�سنفني  نخبة مميزة من  اأبوظبي مب�ساركة 
والأ�سود.  والبني  البنف�سجي  لأحزمة  الفئات  خمتلف  يف  القارات  مبختلف 
يف  للم�ساركة  جاهزيته  اأيفانيجلي�ستا  ري��ك��اردو  الربازيلي  الأ�سطورة  واأك��د 
املراكز الأوىل كالعادة، متوقعا  البالغني، والقتال على  الغد لفئة  مناف�سات 
اأن تكون النزالت قوية على �سوء تواجد عدد كبري من الالعبني امل�سنفني 
من كل من الوليات املتحدة الأمريكية والربازيل ودول اأوروبا يف نف�ص فئته، 
م�سريا اإىل اأنه لن يجري اأية تغيريات على طريقته يف اللعب التي تقوم على 
“، واملبادرة بالهجوم، مع الأخ��ذ يف العتبار تغيري  “ العايل  اللعب  اأ�سلوب 

تلك الطريقة ب�سكل مفاجئ على �سوء اإمكانات الالعب املناف�ص.
وعن برنامج اإعداده للبطولة قال ايفاجنيلي�ستا : “ لعب اجلوجيت�سو يف 
العادة ل يتوقف عن التدريبات، واأنا ل ميكنني البتعاد عن ممار�سة لعبتي 
املف�سلة تت اأي ظرف من الظروف، وقد تدربت على فرتتني يف الأ�سبوع 
الأخري، قبل احل�سور منذ 3 اأيام اإىل الوليات املتحدة الأمريكية التي ركزت 
فيها بالتدريبات لفرتات اأطول وعدد مرات اأكر، ودخلت يف اأجواء البطولة 

تدريجيا وجتاوزت اإجراءات الوزن بنجاح ».
واأ�ساف ريكاردو البالغ من العمر 34 عاما : “ اأب��داأ يف هذه الأي��ام جتربة 
تك�سا�ص  ولي��ة  يف  للجوجيت�سو  اأكادميية  تاأ�سي�ص  وهي  م�سريتي  يف  جديدة 
اأن  واأمتنى  العقد اخلا�ص بذلك منذ يومني فقط،  الأمريكية، فقد وقعت 
يحالفني التوفيق يف تلك املرحلة، ولكني قبل اأن اأدخل يف تلك املرحلة يجب 

الإمارات  ات��اد  واإىل  اأبوظبي،  الإماراتية  العا�سمة  اإىل  بال�سكر  اأتوجه  اأن 
للجوجيت�سو على ال�سنوات الأخرية التي ارتبطت فيها مب�سروع اجلوجيت�سو 
يف الإم��ارات كمدرب، والتي مثلت نقلة نوعية مهمة يف م�سريتي التدريبية 
ومنحتني اأكر مما كنت اأحلم من اخلربة وال�سهرة واملجد كالعب واأي�سا 

كمدرب«.
واأكد يف هذا ال�سياق اأن جتربة الإمارات يف ن�سر وتطوير ريا�سة اجلوجيت�سو 
هي الأف�سل والأكر متيزا يف العامل، واأن الإمارات جنحت يف اأن تعطي قبلة 
وطورتها  بل  بذلك  تكتف  ومل  مغمورة،  كانت  التي  الريا�سة  لتلك  احلياة 
اأب��ط��ال��ه��ا ال��ع��امل��ي��ني م��ن خ���الل تنظيم  و���س��اه��م��ت يف �سناعة جم��د وت��اري��خ 
املالية لهم،  واأك��رب اجلوائز  املن�سات  اأب��رز  واإيجاد  العاملية،  البطولت  اأق��وى 
وا�ستقطاب اأهم املدربني يف العامل للعمل مب�سروعها مبا حقق نقلة نوعية 

هائلة للعبة، و�سنع جماهرييتها و�سعبيتها حول العامل .
وقال يف هذا ال�سدد “ يبدو ذلك وا�سحا على م�ستوى اآ�سيا التي ارتفع عدد 
الت��ادات امل�سهرة فيها باآخر 4 �سنوات من 12 اإىل 42 اتادا فعال بعد 
اأن ت�ساعف عدد  اأن فازت الإم��ارات برئا�سة الت��اد الآ�سيوي، وكذلك بعد 
اأع�ساء الإت��ادات الوطنية من 62 ات��ادا اإىل ما يتجاوز ال� 133 اتادا 
بالعامل،  اللعبة  الإم���ارات طرفا يف تطوير  بعد دخ��ول  اإح�ساء  اآخ��ر  بح�سب 
 2016 اأبوظبي يف عام  اإىل  ال��دويل  وتديدا عندما مت نقل مقر الت��اد 

واختيار عبداملنعم الها�سمي نائبا اأول لرئي�ص التاد الدويل.
واأ�ساف ايفاجنيلي�ستا : “ اإذا كانت ريا�سة اجلوجيت�سو قد ولدت يف اليابان 
منذ اأكر من 1000 عام، وبقيت على حالها للمار�سة والرتفيه، ثم انتقلت 
حيث  جراي�سي،  عائلة  طريق  عن  الع�سرين  القرن  اأوائ��ل  يف  ال��ربازي��ل  اإىل 
تولت من الرتفيه للبطولة من خالل و�سع القوانني واللوائح لها واإقامة 
البطولت وتاأ�سي�ص الأكادمييات، فاإن التاريخ �سيذكر باأن هذه الريا�سة مل 
تلك  يف  بثقلها  الإم���ارات  دخلت  عندما  اإل  جمدها  قمة  اإىل  وت�سل  تتطور 
والقوات  املدار�ص  اللعبة يف  لن�سر وتطوير  اأف�سل م�سروع  وتبنت  الريا�سة، 
والعاملية،  املحلية  البطولت  اأق��وى  ونظمت  والأن��دي��ة،  وال�سرطة  امل�سلحة 
و�سلطت اأ�سواء اإعالمها على تغطية فعالياتها وبثها للعامل، ومن هنا فنحن 
الكبري  الدعم  ه��ذا  من  وال�ستفادة  املرحلة  تلك  يف  بالتواجد  حمظوظون 
باأننا  جميعا  ون�سعر  املرحلة  هذه  يف  الريا�سة  لتلك  اأبوظبي  قدمته  ال��ذي 
الدولية  املنظمات  من  الكثري  يف  اعتمادها  بعد  بالكثري  لالإمارات  مدينون 

املعرتف بها، وبعد م�سروعها الواعد الذي نتابعه جميعا لعتماد اللعبة يف 
دورات  اإىل  التي حقتها لإدخ��ال اجلوجيت�سو  النجاحات  اأعقاب  الأوملبياد يف 
ويف  العاملية،  القتالية  الألعاب  ودورات  والعاملية،  القارية  ال�ساطئية  الألعاب 

الآ�سياد اأي�سا » .
من ناحية اأخرى اأكد الالعب الربازيلي ايزاك بيهانز ا�ستعداده للم�ساركة 
يف مناف�سات “ملك الب�ساط” لفئة الوزن املتو�سط، معربا عن �سكره لتاد 
الإمارات للجوجيت�سو والقائمني على تنظيم بطولة اأبوظبي جراند �سالم 
الب�ساط” بهذا  م�سمى” ملك  تت  بطولة  بتنظيم  مهمة  مبادرة  لتقدمي 
احلجم من الإبهار، وهي التي تظى مبتابعة ماليني املاليني حول العامل 
جمرد  اأن  اإىل  م�سريا  العاملية،  الأ�سماء  اأب��رز  من  لعبني   8 فيها  وي�سارك 
امل�ساركة يف تلك البطولة �سرف كبري لأنه اعرتاف باأن كل من ي�سارك بها 
واحد من اأقوى واأبرز الالعبني يف العامل. وقال ايزاك الذي �سبق له الفوز 
دي  ري��و  وجولتي   ،2017 طوكيو  جولة  �سالم  ج��ران��د  اأبوظبي  بذهبيات 
جانريو 2017 و 2018، وجولة لندن 2018، واأبوظبي العاملية ملحرتيف 
عنه  البتعاد  بعد  الب�ساط  اإىل  بالعودة  �سعيد  اإن��ه   2018 يف  اجلوجيت�سو 
 “ املناف�سة على لقب  اأجل  للغاية من  واأن��ه متحم�ص  اأ�سهر لالإ�سابة،  لعدة 
 7 اأب��دا يف ظل وجود  اأن املهمة لن تكون �سهلة  ملك الب�ساط”، م�سريا اإىل 
من اأبرز الالعبني يف العامل بنف�ص فئتي، وخو�ص ما ل يقل عن 5 نزالت 
من العيار الثقيل يف خالل �ساعتني ون�سف ال�ساعة، لكن ثقته بال حدود يف 
على  متوا�سلة  تدريبات  على مدار  اليوم  لهذا  ا�ستعد جيدا  اأنه  كما  نف�سه، 
فرتتني وثالث فرتات يومية«. يف نف�ص ال�سياق اأكد الالعب الأمريكي تومي 
 “ اأ�سهر يحلم باللحظة التي يناف�ص فيها على لقب  اأنه ظل لعدة  لجنكر 
بالطماأنينة  ي�سعر  مل  واأن��ه  جماهريه،  وو�سط  اأر�سه  على  الب�ساط”  ملك 
ملك  مناف�سات  يف  للم�ساركة  برت�سيحه  ع��رف  منذ  التدريبات  اأو  النوم  يف 
الب�ساط بجولة لو�ص اأجنلو�ص لأنه لي�ص من ال�سهل اأن تواجه عظماء اللعبة 
على اأر�سك وو�سط جماهريك واأن تتقبل اخل�سارة، م�سريا اإىل اأنه تدرب ملدة 
وامل�ساء،  ال�سباح  يف  كثريا  واجتهد  الب�ساط،  ملك  نزالت  خلو�ص  اأ�سهر   4
وي�سعر بحما�ص كبري من اأجل تقدمي اأف�سل ما ميلك للمناف�سة على لقب 
ملك الب�ساط. وعن اب��رز اإجن��ازات��ه يف املرحلة الأخ��رية قال : “ جنحت يف 
املا�سي،  العام  اجلوجيت�سو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  بذهبية  الفوز 
اأنني  واأظ��ن  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  حملية  بطولت  بعدة  والفوز 

من الالعبني القالئل الذين حطموا حاجز الحتكار الربازيلي للذهبيات 
ببطولة  ب��ال��ذه��ب  تتويجي  خ��الل  م��ن  وذل���ك  ال��ف��ئ��ات،  خمتلف  يف  العاملية 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو الأقوى والأبرز يف العامل، وهذا جمال 

يدعوين للفخر وال�سعادة«.
يف نف�ص ال�سياق تقول رمي عي�سى العبيديل لعبة نادي الوحدة اأنها ا�ستعدت 
جيدا ملناف�سات احلزام الأزرق يف وزن 70 كجم، يف مع�سكر بالإمارات تت 
اإ�سراف املدربة بري�سيال واملدرب ريبامار، وبعدها �ساركت يف مع�سكر خارجي 

بالوليات املتحدة الأمريكية يف لو�ص اأجنلو�ص ملدة اأ�سبوع .
امل�ساركة والفوز يف بطولت اجلراند �سالم،  “ لي�ست بغريبة على   : وقالت 
بلو�ص  ���س��الم  ج��ران��د  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  بذهبية  ال��ف��وز  يل  �سبق  اأن��ن��ي  حيث 
من  يونيو  �سهر  يف  مو�سكو  �سالم  ج��ران��د  وذهبية  املا�سي،  ال��ع��ام  اأجنلو�ص 
جراند  طوكيو  جولة  يف  الف�سية  وامليدالية  الثاين  واملركز  اجل��اري،  العام 
اأجنلو�ص  لو�ص  اإىل  ح�سر  اآخ��ر  جانب  على   .  « املا�سي  يوليو  بنهاية  �سالم 
اليا�ص ابراهارت ال�سريك الربازيلي للجنة املنظمة جلولت اأبوظبي جراند 
�سالم يف ريو دي جانريو واأكد اأنه جاء اإىل لو�ص اأجنلو�ص من اأجل اأمرين، 
اأولهما متابعة امل�ستوى التنظيمي املتميز واملعروف يف جولة لو�ص اأجنلو�ص 
قبل ا�ست�سافة الن�سخة املقبلة يف ريو دي جانريو اأوائل نوفمرب املقبل، مع 
التعرف على التطبيق اجلديد الذي يتيح للم�ساهدين متابعة املباريات على 
الهواء مبا�سرة، واأي�سا التحدث مع ال�سركاء يف الإم��ارات عن موعد ن�سخة 
اأن يتغري على  2020 والذي من املتوقع  البطولة يف ريو دي جانريو عام 
اأوملبياد طوكيو  �سوء تغيري موعد جولة طوكيو جراند �سالم لتواكبها مع 

.  «  2020
ب��ال��ولي��ات املتحدة  ال��ت��واج��د هنا  “ ا�ستفدت ك��ث��ريا م��ن  اب��راه��ارت :  وق���ال 
اخلا�سة  الأكادمييات  ع��دد  يف  ال��ربازي��ل  تناف�ص  اأ�سبحت  لأنها  الأمريكية، 
بتعليم اللعبة يف خمتلف الوليات، وتعرفت على اآخر امل�ستجدات يف التنظيم 
والنقل التليفزيوين، و�سوف اأعد تقريرا �سامال عن زيارتي تلك ولقائي مع 
املنظمني يف الإم��ارات لالطالع عليه مع زمالئي عند العودة اإىل الربازيل 
وا�ستيعاب اآخر امل�ستجدات من اأجل تطبيقها وو�سع اإ�سافات اأخرى عليها يف 
جولة ريو دي جانريو، ومن جهتي فاأنا اأرحب بتغيري موعد جولة ريو دي 
جانريو يف عام 2020 والتفاق مع ال�سركاء املنظمني يف الإمارات على اأي 

موعد يقرتحونه ويجدونه منا�سبا » .

•• دبي -الفجر

اأم�ص يف مركز را�سد لأ�سحاب الهمم بدبي توقيع بروتوكول تعاون بني   مت 
اأحمد  اأ�سامة  الربوتوكول  بتوقيع  وق��ام  للدراجات  الإم���ارات  وات��اد  امل��رك��ز  
ل��ل��دراج��ات وم��رمي عثمان  ال�سعفار رئي�ص الت��ادي��ن الإم��ارات��ي والآ���س��ي��وي 

مدير عام مركز را�سد لأ�سحاب الهمم بح�سور عبد النا�سر عمران ال�سام�سي 
اأمني عام اتاد الدراجات ونورة اجل�سمي رئي�سة اللجنة الن�سائية والت�سويق 

بالإتاد ..
وت�سمن الربوتوكول تبادل الزيارات والوفود واملطبوعات من جمالت ون�سرات 
مبا يخدم م�سالح الطرفني وتنظيم فعاليات ريا�سية م�سرتكة ت�سهم يف دمج 

تبادل  واأي�سا  لديهم  املجتمعي  الوعي  وتعميق  الهمم  اأ�سحاب  من  الطلبة 
املعلومات اللوج�س�ستية واملهارات من خالل اإقامة الندوات والور�ص التدريبية 
كما ت�سمن الربوتوكول اإقامة اأن�سطة و�سباقات ومهرجانات ريا�سية خريية 

واإن�سانية تهدف اىل دعم مركز را�سد على ال�سعيد املجتمعي ..
ورحب اأ�سامة ال�سعفار رئي�ص اتاد الدراجات بهذه اخلطوة الطيبة من مركز 

را�سد لأ�سحاب الهمم واأكد اأن اتاد الدراجات يعي دوره جيدا يف هذا املجال 
و�سيعمل على توفري كل الإمكانات التي ت�ساهم يف تقيق الأه��داف املرجوة 
خلدمة املجتمع و�سكون داعما قويا لأن�سطة مركز را�سد لأ�سحاب الهمم ويف 
اخلتام قدم اأ�سامة ال�سعفار درع اتاد الدراجات اإىل مرمي عثمان مدير عام 

املركز تقديرا وتثمينا للدور الذي يقوم به املركز يف خدمة املجتمع ..

• ايفاجنيلي�ضتا : جتربة تك�ضا�س اأهم اأول�ياتي امل�ضتقبلية وكل ال�ضكر لالإمارات 
• ايزاك : »ملك الب�ضاط« اأف�ضل بداية لع�دتي اإىل الب�ضاط بعد �ضه�ر الإ�ضابة
• لجنكر: لي�س من ال�ضهل اأن تناف�س الأ�ضاطري على اأر�ضك ومل اأ�ضعر بالراحة منذ 4 اأ�ضهر
• رمي العبيديل: اأع�ضق ذهب اجلراند �ضالم واأمنيتي حتقيق لقب ل��س اجنل��س للعام الثاين

الدراجات يوقع بروتوكول تعاون  مع مركز را�سد لأ�سحاب الهمم 

لو�ض اأجنلو�ض جراند �سالم للجوجيت�سو تختتم مناف�ساتها اليوم بنزالت البنف�سجي والبني والأ�سود 

•• اأبوظبي-الفجر

بنادي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأول  ال��ف��ري��ق  بعثة  و�سلت 
اإقامة مع�سكر تدريبي  اإىل الدولة بعد  الإم��ارات 
يف بلغاريا ا�ستعدادا ل�ستحقاقات املو�سم اجلديد 
وا���س��ت��م��ر امل��ع�����س��ك��ر  ال�����ذي ان��ط��ل��ق ب��ت��اري��خ 21 
تراأ�ص  و  �سبتمرب   13 وح��ت��ى  املا�سي  اأغ�سط�ص 
البعثة با�سم عبد اهلل ال�سام�سي و�سيخلد الفريق 

اأي���ام قبل م��زاول��ة التدريب  ل��ل��راح��ة مل��دة ث��الث��ة 
م�ساء ال��ث��الث��اء ال��ق��ادم ، وك��ان م��ن امل��ق��رر اإقامة 
مباراة ودية اأمام فريق كريل الهندي بتاريخ 20 
القادم اإل اأن الفريق الهندي اعتذر عن اللقاء  . 

وخا�ص الفريق  4 مباريات ودية هناك حيث لعب 
الدرجة  اأحد فرق  البلغاري  ناديجدا  اأم��ام فريق 
اأما  اأه��داف نظيفة   7 بنتيجة  وف��از فيها  الثالثة 
الثانية فجمعته مع فريق بريين  الودية  املباراة 

رازلوج البلغاري اأحد فرق الدرجة الثالثة كذلك 
املباراة  اأم����ا   ، ن��ظ��ي��ف  ب��ه��دف  ل��ل�����س��ق��ور  وان��ت��ه��ت 
الثالثة فجمعته م���ع ف���ريق فيتو�س���ا البلغ���������اري 
اأح�����د ف����رق دوري املحرتف������ني البلغ����اري وانتهت 
الأخ��رية  املب�����اراة  اأم������ا   1  -  5 بنتيج�����ة  للبلغار 
دوري  مت�س�������در  م������ع  فجمعته  املع�سك������ر  يف 
�سوفي������ا  ليف�سك�������ي  البلغ��������اري  املحرتف������ني 

وانته������ت للف�����ريق البلغ����اري بثالثي����ة نظيف���ة.

بعثة الفريق الأول بنادي الإمارات 
تعود من مع�سكر بلغاريا
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 ا�ستعاد بر�سلونة خدمات مهاجمه 
الأوروغوياين لوي�ص �سواريز الذي 
ملواجهة  اإ���س��ب��ان��ي��ا  ب��ط��ل  اىل  ع����اد 
من  ال��راب��ع��ة  امل��رح��ل��ة  يف  فالن�سيا 
ال�������دوري امل���ح���ل���ي، ف��ي��م��ا ل ي���زال 
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم 
بعيدا عن الفريق ومن امل�ستبعد اأن 
دورمتوند  يواجه  حني  معه  يكون 
اأبطال  دوري  يف  الثالثاء  الأمل���اين 

اأوروبا.
وغ����اب ���س��واري��ز ع��ن ال��ف��ري��ق منذ 
يف  واخل�����س��ارة  الفتتاحية  املرحلة 
)�سفر1-(  ب��ل��ب��او  اأت��ل��ت��ي��ك  ملعب 
�ساقه  رب����ل����ة  يف  ا����س���اب���ة  ب�����س��ب��ب 
اليمنى، فيما مل ي�سارك مي�سي يف 
اأي من مباريات النادي الكاتالوين 
الثالث لهذا املو�سم جراء اإ�سابته 
احل�سة  يف  اليمنى  ال�ساق  ربلة  يف 
الإج�����ازة  ب��ع��د  الأوىل  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

ال�سيفية.
وقال مي�سي يف مقابلة مطولة مع 
الكاتالونية  “�سبورت”  �سحيفة 
ن�سرت اخلمي�ص “اأ�سعر اأين بت يف 
حال اأف�سل. كان الأمر �سيئا فعال 
لأنه ح�سل يف اليوم الأول للعودة، 
وبدا ب�سيطا )يف البداية(، لكن يف 
واقع احلال، اأنا غائب عن املالعب 

منذ 15 يوما«.

مرتاح  اأن��ن��ي  اأ���س��ع��ر  “الآن  وت��اب��ع 
اأنني  اأ�سعر  عندما  ���س��اأع��ود  اأك���ر. 

تعافيت بالكامل«.
وردا على �سوؤال عما اذا كان �سيتمكن 
فالن�سيا  �سد  امل��ب��اراة  خ��و���ص  م��ن 
مي�سي  ق����ال  نو”،  “كامب  ع��ل��ى 
ل زلت اأمترن مبفردي ومل  “كال، 
�ساأخ�سع  ل��ع��ودت��ي.  م��وع��دا  اأح���دد 
اأن��ن��ي بت  ن��رى  لفحو�ص وع��ن��دم��ا 
باملئة،  م��ئ��ة  بن�سبة  ب��دن��ي��ا  ج��اه��زا 

�ساأكون م�ستعدا )للعودة(«.
فالن�سيا،  ���س��د  األ��ع��ب  “لن  وت��اب��ع 
����س���اأك���ون  ك���ن���ت  اذا  م�����ا  و������س�����رى 

ملواجهة  املنا�سب  الوقت  يف  جاهزا 
)ال��ث��الث��اء يف اجلولة  دورمت���ون���د 
املجموعة  مل���ن���اف�������س���ات  الأوىل 
اأوروبا(،  اأبطال  دوري  يف  ال�ساد�سة 
اأي����ل����ول/  21 )يف  غ���رن���اط���ة  اأو 

اخلام�سة  املرحلة  �سمن  �سبتمرب 
من الدوري الإ�سباين(«.

ل��ك��ن��ه ����س���دد ع��ل��ى ع����دم وج�����ود اأي 
حمدد” للعودة. “موعد 

ومل يختلف ما �سدر عن فالفريدي 
ب�����س��اأن ا���س��اب��ة م��ي�����س��ي ع��م��ا قاله 
الأرجنتيني، وكان حذرا يف تديد 
بالقول  الفريق  قائد  ع��ودة  موعد 

العودة  و���س��ك  ع��ل��ى  اأن���ه  “نعتقد 
اأعرف”،  ل  الثالثاء،  رمبا  قريبا، 
اأي  اأق���ول  اأن  اأري���د  “ل  م�ستطردا 
اأعتقد  لكني  الآم����ال،  ي��رف��ع  ���س��يء 
)عودته(  ال�سعب  من  �سيكون  اأن��ه 

يوم الثالثاء«.
على  �سلبا  مي�سي  غ��ي��اب  وانعك�ص 
الفريق يف مطلع املو�سم، اذ اكتفى 
مباريات،  ث��الث  م��ن  نقاط  ب��اأرب��ع 
الرتتيب  الثامن يف  املركز  ويحتل 
قبل املرحلة الرابعة هذا الأ�سبوع، 
املت�سدر  ع��ن  ن��ق��اط  ب��ف��ارق خم�ص 

اأتلتيكو مدريد.

ق������اد امل����ه����اج����م ال���ف���رن�������س���ي ك���رمي 
ب��ن��زمي��ة ف��ري��ق��ه ري���ال م��دري��د اإىل 
امل��و���س��م على  ه���ذا  الأول  ان��ت�����س��اره 
عندما  برنابيو  �سانتياغو  ملعب 
الفوز على �سيفه  ثنائية يف  �سجل 
املرحلة  يف  اأم�������ص   2-3 ل��ي��ف��ان��ت��ي 
الإ�سباين  ال������دوري  م���ن  ال���راب���ع���ة 
الظهور  �سهدت  التي  ال��ق��دم،  لكرة 
اإدين  للبلجيكي  الأول  ال��ر���س��م��ي 

هازار مع النادي امللكي.
و�����س����ج����ل ب����ن����زمي����ة ث���ن���ائ���ي���ت���ه يف 
الدقيقتني 25 و31 قبل اأن يعزز 
بالهدف  ك��ا���س��ي��م��ريو  ال���ربازي���ل���ي 
بورخا  �سجل  فيما   ،)40( الثالث 
ميلريو  وغونثالو   )49( مايورال 

)75( هديف ليفانتي.
الأهداف  م��ن  غلته  بنزمية  ورف���ع 
فت�سدر  امل��و���س��م  ه����ذا  اأرب���ع���ة  اإىل 
ت�سعة  باأنه  علما  الهدافني،  لئحة 
اأه��داف من ال�12 الأخ��رية لريال 

مدريد يف برنابيو.
�سكة  اإىل  امل���ل���ك���ي  ال�����ن�����ادي  وع������اد 
خميبني  تعادلني  بعد  النت�سارات 
وم�سيفه  الوليد  بلد  �سيفه  اأم��ام 
بعد  الثاين  الفوز  فحقق  فياريال، 
يف  ف��ي��غ��و  �سلتا  م�سيفه  ع��ل��ى  اأول 
املركز  اإىل  وارتقى  الأوىل  املرحلة 
بفارق  ن��ق��اط   8 ب��ر���س��ي��د  ال���ث���اين 
اأتلتيكو  ج��اره  خلف  واح���دة  نقطة 
على  �سيفا  يحل  وال���ذي  املت�سدر 

ريال �سو�سييداد لحقا.
على  ل����ري����ال  الأول  ال����ف����وز  وه�����و 
ليفانتي يف �سانتياغو برنابيو منذ 
مو�سمني حيث تعادل 1-1 مو�سم 
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املو�سم املا�سي.
وب���دا ري���ال م��دري��د يف طريقه اإىل 

ت��ق��ي��ق ف����وز ���س��ه��ل ع��ن��دم��ا تقدم 
الأول  ال�سوط  يف  نظيفة  بثالثية 
م��ن لع��ب��ي��ه، لكن  اأداء ج��ي��د  ب��ع��د 
ل��ي��ف��ان��ت��ي ظ��ه��ر ب���وج���ه م��غ��اي��ر يف 
ال���ث���اين و���س��ج��ل هدفني  ال�����س��وط 
التعادل  اإدراك  م���ن  ق��ري��ب��ا  وك����ان 
الوقت  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دق��ي��ق��ة  يف 
الأخطاء  م�ستغال  ال�����س��ائ��ع،  ب���دل 
ال��دف��اع��ي��ة ل��الع��ب��ي ال��ن��ادي امللكي 
وال��ت��غ��ي��ريات ال��ت��ي اأج��راه��ا مدربه 
زي��دان الذي  الدين  الفرن�سي زين 
رامو�ص  ���س��ريج��ي��و  ال��ق��ائ��د  اأخ�����رج 
وكا�سيمريو للدفع بالربازيلي اإيدر 
ميليتاو وهازار )60( ترقبا للقمة 
املرتقبة الأربعاء املقبل �سد باري�ص 
اجلولة  يف  الفرن�سي  جرمان  �سان 
املجموعة  م��ن��اف�����س��ات  م��ن  الأوىل 

الأوىل يف دوري اأبطال اأوروبا.
����س���ارك ر�سميا  ال����ذي  وك����اد ه�����ازار 
من  ان��ت��ق��ال��ه  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
ت�سل�سي الإنكليزي بعد تعافيه من 
اإ���س��اب��ة يف ال��ف��خ��ذ ت��ع��ر���ص ل��ه��ا يف 

للمو�سم اجلديد،  التح�سري  فرتة 
ت�سديدتني  م���ن  ب�����س��م��ت��ه  ي����رتك 
املنطقة ت�سدى  قويتني من داخل 

لهما احلار�ص فرنانديز.
الدقيقة  م���دري���د  ري�����ال  وان���ت���ظ���ر 
عرب  ال���ت�������س���ج���ي���ل  لف����ت����ت����اح   25
بنزمية براأ�سية من م�سافة قريبة 
اإث�����ر مت���ري���رة ع��ر���س��ي��ة م���ن داين 

كارفاخال )25(.
الثاين  ب���ال���ه���دف  ب���ن���زمي���ة  وع������زز 
ع���ن���دم���ا ت��ل��ق��ى ك�����رة م����ن ال�����دويل 
رودريغيز  خ��ام��ي�����ص  ال��ك��ول��وم��ب��ي 
قبل  لنف�سه  فهياأها  املنطقة  داخ��ل 
ميني  ع��ل��ى  زاح���ف���ة  ي�����س��دده��ا  اأن 

احلار�ص )31(.
واأ���س��اف ري���ال ال��ث��ال��ث م��ن هجمة 
م��ن�����س��ق��ة اأن��ه��اه��ا ك��ا���س��ي��م��ريو غري 
بعد  املرمى  داخ��ل  بي�سراه  املراقب 
متريرة من الربازيلي فيني�سيو�ص 

جونيور )40(.
الفارق  تقلي�ص  يف  ليفانتي  وجن��ح 
مطلع ال�سوط الثاين عرب املهاجم 

للمو�سم  امل���ع���ار  م����اي����ورال،  ب���ورخ���ا 
ال��ث��اين ت��وال��ي��ا م��ن ري����ال مدريد، 
اثر تلقيه كرة من كارلو�ص لوكلري 
قريبة  م�سافة  من  بي�سراه  �سددها 
على ميني احلار�ص البلجيكي تيبو 

كورتوا )49(.
لليفانتي  الأي�����س��ر  ال��ق��ائ��م  وح����رم 
ب����رده  “هاتريك”  م����ن  ب���ن���زمي���ة 
املنطقة  خ���ارج  م��ن  ق��وي��ة  ت�سديدة 

.)58(
وك���������اد ه�����������ازار ي���ف���ت���ت���ح ر����س���ي���ده 
من  بيمناه  بت�سديدتني  التهديفي 

داخل املنطقة يف الدقيقة 66.
وقل�ص ليفانتي الفارق يف الدقيقة 
ب�سربة  م���ي���ل���ريو  غ���ون���ث���ال���و  ع����رب 
راأ����س���ي���ة م���ن م�����س��اف��ة ق��ري��ب��ة اإث���ر 
خو�سيه  م����ن  ع���ر����س���ي���ة  مت����ري����رة 

كومبانيا )75(.
واأن���ق���ذ ك���ورت���وا م��رم��اه م��ن هدف 
راأ���س��ي��ة للمدافع  ب��اإب��ع��اده  ال��ت��ع��ادل 
روب��������ن ف����ي����زو م�����ن ب�������اب امل����رم����ى 

.)1+90(

بنزمية يقود ريال لفوزه الأول على اأر�سه 

اأم�ص  ل��ي��ف��رب��ول  ف��ري��ق��ه  م��ان��ي��ه  ���س��ادي��و  ال�سنغايل  امل��ه��اج��م  ق���اد 
للحفاظ على انطالقته املثالية بهدفني قلبا تاأخره اأمام �سيفه 
نيوكا�سل، اأ�ساف اإليهما امل�سري حممد �سالح ثالثا اأنهى املباراة 
بنتيجة 3-1، يف املرحلة اخلام�سة من الدوري الإنكليزي املمتاز 

لكرة القدم.
املو�سم،  مباريات هذا  فوزه اخلام�ص يف خم�ص  ليفربول  وحقق 
الفارق عن  15 نقطة، ويو�سع  ال�سدارة اىل  لريفع ر�سيده يف 
بطل املو�سمني املا�سيني و�ساحب املركز الثاين حاليا مان�س�سرت 
وقت  يف  مباراته  الأخ���ري  خو�ص  قبل  ن��ق��اط،  خم�ص  اىل  �سيتي 

لحق ال�سبت اأمام �سيفه نوريت�ص.
ورفع كل من مانيه و�سالح ر�سيده من الأهداف هذا املو�سم يف 
الدوري الإنكليزي اىل اأربعة. واأعّد هذا الفوز ليفربول باأف�سل 
طريقة لبدء حملة الدفاع عن لقبه بطال لدوري اأبطال اأوروبا، 
اجلولة  يف  الإي��ط��ايل  نابويل  على  الثالثاء  �سيفا  يحل  عندما 

الأوىل ملناف�سات املجموعة اخلام�سة.
بتعر،  اأنفيلد  ملعب  على  مباراته  ب��داأ  الأح��م��ر  الفريق  لكن 

واأتاح للهولندي يرتو ويلمز افتتاح الت�سجيل لنيوكا�سل )7( 
الإ�سباين  ملرمى  الي�سرى  الزاوية  اخرتقت  قوية  بت�سديدة 
اأدريان، بعدما راوغ بحركة من القدمني على حافة املنطقة، 

الظهري الأمين لليفربول ترنت األك�سندر-اأرنولد.
هجوميا  اأداء  الأول  ال�����س��وط  مطلع  يف  ال��ف��ري��ق��ان  وق���دم 

متوا�سعا.
12 لريد  ال���دق���ي���ق���ة  ل���ي���ف���رب���ول ح���ت���ى  وان���ت���ظ���ر 
اأوك�ساليد- لأليك�ص  املنطقة  خارج  من  بت�سديدة 
ت�������س���ام���ربلي���ن، م����رت ب��ج��ان��ب ال���ق���ائ���م الأمي����ن 

اأتبعها  دوبرافكا،  مارتن  الت�سيكي  للحار�ص 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي دي���ف���وك اأوري���ج���ي ال����ذي بداأ 
ال���ربازي���ل���ي روبرتو  ب���دل م���ن  اأ���س��ا���س��ي��ا 

فريمينو، براأ�سية �سعيفة )24(.
ل��ك��ن امل�����س��ي��ف ب�����ّدل م���ن اأدائ�������ه، وحقق 
كبري  ح��د  اىل  �سبيهة  بطريقة  ال��ت��ع��ادل 
ن��ي��وك��ا���س��ل، اذ ج���اء ه���دف مانيه  ل��ه��دف 
بني  الأح��م��ر  للفريق  حم��اول��ة  اأول  م��ن 
اخل�سبات الثالث، وبت�سديدة قوية اأي�سا 

من داخل املنطقة.
ال����ك����رة ع���ن���د حافة  وت���ل���ق���ى م���ان���ي���ه 
الأي�سر  الظهري  من  اجل��زاء  منطقة 
روبرت�سون،  اأن�������درو  ال���س��ك��ت��ل��ن��دي 

�سعف  ظ����ل  يف  ل��ن��ف�����س��ه  ف���ه���ي���اأه���ا 

ملرمى  املعاك�سة  ال��زاوي��ة  يف  قوية  واأودع��ه��ا  الدفاعية،  الرقابة 
دوبرافكا )28(.

وقلب الدويل ال�سنغايل النتيجة يف الدقيقة 40 ل�سالح فريق 
املدرب الأملاين يورغن كلوب، بت�سجيل هدف ثاٍن بعد كرة قطعها 
خلف  متقنة  وم��رره��ا  نيوكا�سل،  ملعب  منت�سف  يف  فريمينو 
املدافعني اىل مانيه. ومع تقدم دوبرافكا للحد من اخلطورة، 
واملهاجم،  ب��احل��ار���ص  احتكاكها  بعد  اخل��ل��ف  م��ن  ال��ك��رة  ارت���دت 

تابعها الأخري �سهلة يف املرمى اخلايل.
واأتى الهدف بعد دقائق معدودة على دخول فريمينو يف تغيري 
ا�سطراري، بدل من اأوريجي الذي بدا اأنه اأ�سيب على م�ستوى 

الكاحل الأي�سر.
الفريقان املحاولت، ومنها ت�سديدة  الثاين، تبادل  ال�سوط  ويف 
للهولندي جورجينيو فينالدوم من داخل منطقة نيوكا�سل فوق 
العار�سة )49(، رد عليها ال�سيوف بت�سديدة مماثلة لل�سويدي 

اإميل كرافث )55(.

وهدد  املتبقي،  ال��وق��ت  يف  ليفربول  ل�سالح  الأف�سلية  وم��ال��ت 
ن��ي��وك��ا���س��ل ب��اأك��ر م��ن حم��اول��ة ت�����س��دى ل��ه��ا دوب��راف��ك��ا، ومنها 
لفريمينو  وراأ���س��ي��ة   ،)56( لألك�سندر-اأرنولد  قوية  ت�سديدة 
روبرت�سون  من  قريبة  وحم��اول��ة   ،)61( دفعتني  على  اأوقفها 

.)63(
ح��ني متكن   ،72 الدقيقة  اخ��رتق��ت يف  دوب��راف��ك��ا  لكن �سالبة 
�سالح من ت�سجيل الهدف الثالث بعد جمهود فردي بداأ خارج 
الكرة  نهايته  يف  اأودع  فريمينو،  من  بالكعب  بتمريرة  املنطقة 

على ي�سار احلار�ص من م�سافة قريبة.
الثاين، لكن دوبرافكا تدخل جمددا  وكاد �سالح ي�سجل هدفه 
واأبعد حماولته القريبة، والتي جاءت اأي�سا بعد متريرة بالكعب 

من فريمينو )87(.
األغت  اذ  ال�”هاتريك”،  وحرمت راية الت�سلل مانيه 
النهاية  �سافرة  من  دقيقتني  قبل  له  هدفا 
�ساحب  فريمينو  على  ت�سلل  لوجود 

التمريرة احلا�سمة.

ماين و�سالح يقودان ليفربول للفوز على نيوكا�سل 

بر�سلونة ي�ستعيد خدمات �سواريز

ح�����س��ل��ت م��وؤ���س�����س��ة الومل���ب���ي���اد اخل���ا����ص الإم���ارات���ي���ة املعنية 
الإع���اق���ة الذهنية  ال��ه��م��م ذوي  اأ���س��ح��اب  ب��ال��ري��ا���س��ي��ني م��ن 
اأقيم على هام�ص الجتماع  ال��ذي  على تكرمي خالل احلفل 
الجتماعية  والتنمية  وال�����س��وؤون  ال��ع��م��ل  ل����وزراء  اخل��ام�����ص 
ا�ست�سافته  ال��ذي  العربي،  اخلليج  ل��دول  التعاون  مبجل�ص 
واملوؤ�س�سات  ال�سخ�سيات  لتكرمي  م�سقط  العمانية  العا�سمة 

وال�سركات الرائدة يف القطاع اخلا�ص والعمل الإجتماعي .
كاإحدى  املجتمع  تنمية  وزارة  قبل  من  املوؤ�س�سة  تر�سيح  ومت 
 2019 و  لعامي2018  ال���رائ���دة  ال��ع��ام  ال��ن��ف��ع  م��وؤ���س�����س��ات 
لدورها الكبري يف دعم ومتكني اأ�سحاب الهمم ذوي الإعاقة 
الذهنية، من خالل الريا�سة والربامج املجتمعية. وت�سلمت 
ال�سرتاتيجية  م��دي��ر  حم��م��د  اب��راه��ي��م  ف��اط��م��ة  ال��ت��ك��رمي 

بح�سور  الإم��ارات��ي  اخلا�ص  الأوملبياد  موؤ�س�سة  يف  وامل�ساريع 
العام  معايل الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين الأمني 
ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربي والذي اأثتى بدوره على 
اجلهود املخل�سة التي تبذلها دول جمل�ص التعاون اخلليجي 
لتطلعات  تقيقا  امل�سرتك  اخلليجي  العمل  م�سرية  لتعزيز 
والرتابط  ال��ت��ع��اون  م��ن  م��زي��د  نحو  املجل�ص  دول  م��واط��ن��ي 

والتكامل .
والتنمية  ال��ع��م��ل  وزارات  ووك�����الء  وزراء  ال��ت��ك��رمي  ح�����س��ر 
الج��ت��م��اع��ي��ة ومم��ث��ل��و اجل���ه���ات ال��ت��ن��م��وي��ة ال���رائ���دة يف دول 
دفع  يف  ال��رائ��دة  مب�ساريعها  �ساهمت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
عجلة التنمية ال�ساملة مما يحقق تطلعات مواطني جمل�ص 
الوملبياد  موؤ�س�سة  ت��ك��رمي  ومت  امل��ج��الت.  ك��اف��ة  يف  ال��ت��ع��اون 

�سغار  “ الريا�سيون  م�سروع  واخ��ت��ي��ار  الإم���ارات���ي  اخل��ا���ص 
الفر�سة  يعطي  برنامج  وهو  خا�ص  ب�سكل  ال�سن” للتكرمي 
للريا�سيني �سغار ال�سن من عمر ال�سنتني اإىل ال�سبع �سنوات 
باملرح  مليئة  اأج���واء  ويف  م�ستدام  ب�سكل  الريا�سة  ملمار�سة 

والفائدة لالأطفال ولأ�سرهم.
الوملبياد  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  الها�سمي  ط��الل  ق��ال  و 
اخلا�ص الإماراتي: “ نحن فخورون بتحقيقنا لهذه املنجزات 
التي ت�ساف لر�سيد الإمارات، والتي كان لها من الأثر الكبري 
يف تنمية قطاع خدمات اً�سحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، 
الالعبني  وجلميع  الر�سيدة  لقيادتنا  الجن��از  ه��ذا  ونهدي 
واأ�سرهم والفريق الإداري والفني الذي كان جلهودهم جميعاً 

الدور الكبري يف جناح املوؤ�س�سة للو�سول اإىل هذه املكانة«.

جمل�ض التعاون اخلليجي يكرم الأوملبياد اخلا�ض الإماراتي

كانت جماهري بر�سلونة الإ�سباين، تلم بروؤية جنمها 
اأول  يف  ي�سارك  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  الأول، 
ولكن �سدمت  اجل��دي��د،  املو�سم  له يف  ر�سمية  م��ب��اراة 
ال�ساحر،  اإ�سابة  بتجدد  الكاتالوين  النادي  بيان  من 

وغيابه ملدة �سهر كامل.
يف  ل��الإ���س��اب��ة  “املنحو�ص” جم����دداً  مي�سي  وت��ع��ر���ص 
اأثناء موا�سلة فرتة  اليمنى،  النعلية لقدمه  الع�سلة 
التعايف، وغاب ب�سببها عن مباريات فريقه يف الدوري 

الإ�سباين يف اجلولت ال�3 الأوىل.
وعانى بر�سلونة يف املباراة الأوىل بالدوري دون وجود 

 ،1-0 بلباو  اأتلتيك  اأم���ام  و�سقط  “الربغوث”، 
وظ��ه��ر ال��ف��ري��ق يف اخل���ط ال��ه��ج��وم��ي رغم 

غريزمان  اأن���ط���وان  ال��ف��رن�����س��ي  وج����ود 
ل��ل��غ��اي��ة، مم��ا جعل  �سيئة  ب�����س��ورة 
املعتادة  الفاعلية  ظل  يف  الفريق 
ع��ل��ى ترجمة  ق���ادر  وغ���ري  منهك 

الفر�ص القليلة جداً لأهداف.
وخ���رج���ت ال�����س��ح��ف ال��ع��امل��ي��ة بعد 
امل���ب���اراة، ت��ربز ت��اأث��ري غ��ي��اب مي�سي 

ع����ن ال���ف���ري���ق، م����وؤك����دة اأن 
الفريق  جن��م  غ��ي��اب 

ك��وارث ل يحمد عقباها،  اإىل  �سيوؤدي  واح��دة  مباراة 
فالفريدي  اإرن�ستو  الفريق  م��درب  ف�سل  اإىل  م�سرية 
باإيجاد دواء �سايف جلعل الفريق ينت�سر دون ال�ساحر 
الأرجنتيني، لأن اخلطة عادة كان يبنيها على وجود 

مي�سي يف امل�ستطيل الأخ�سر. 
ريال  اأم��ام  التي غاب عنها مي�سي  الثانية  املباراة  ويف 
بيتي�ص يف اجلولة الثانية من “الليغا”، لول انتفا�سة 
غريزمان وت�سجيله هدفني و�سناعة اآخر، وم�ساعدة 
اجلميع  ل��ك��ان   ،)2-5( ل��ل��ف��وز  ع���ام  ب�سكل  ال��ف��ري��ق 
ي�ساوي  ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ع��ب��ق��ري  اأن  اأي��ق��ن  بالفعل 

بر�سلونة �سيئاً دونه. 
ال�سابقة  الأي����ام  يف  مي�سي  واج��ت��ه��د 
احلظ  ولكن  الإ�سابة،  من  للتعايف 
مل يحالفه، ورمبا يكون بداية هذا 
املو�سم هي الأ�سواأ يف تاريخ الالعب 
���س��ي��ح��اول الرتكيز  ل��ذل��ك  امل���وه���وب، 
مع الطبيب للعودة اأكر قوة، وقيادة 

اأحالم بر�سلونة من جديد.
الأرجنتيني  ال��ن��ج��م  ك�سف  واأخ������رياً، 
نادي  م�ستقبله مع  مي�سي عن  ليونيل 
اأ�سرار مفاجاأة  الإ�سباين، عن  بر�سلونة 
اإ���س��اب��ت��ه ال��ت��ي ت��ع��ر���ص ل��ه��ا يف بداية  يف 
املو�سم، وجعلته يغيب عن مواجهات 

الفريق الكاتالوين حتى الآن.
ل�سحيفة  ح��دي��ث��ه  يف  مي�سي  وق����ال 
����س���ب���ورت الإ����س���ب���ان���ي���ة، ع����ن اأزم�����ة 
ا�ستمراره مع بر�سلونة من عدمها: 
للظهور  ���س��اأع��ود  ك��ن��ت  اأف�����س��ل،  “اأنا 
�سد بيتي�ص، ولكن كانت هناك نك�سة 

جديدة«.
واأ�ساف: “اأخربين الأطباء اأن اإ�سابة 
هذه الع�سلة معقدة، هي ع�سلة 
تخونك، وهذه اأول اإ�سابة 

يل من هذا النوع«.
“لن  ليونيل:  واأو�سح 
فالن�سيا،  ���س��د  األ���ع���ب 
�سد  األ���ع���ب  اأن  واآم������ل 
�سد  اأو  دورمت������ون������د، 

غرناطة«.

اإ�سابة مي�سي.. اللغز الكبري

اأكد الثالثة الكبار روجر فيدرر ورفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيت�ص م�ساركتهم 
يف الن�سخة الأوىل من كاأ�ص اتاد لعبي التن�ص املحرتفني يف اأ�سرتاليا.

وقال اتاد الالعبني املحرتفني اإن كل امل�سنفني الع�سرة الأوائل و27 من اأول 
30 م�سنفاً على العامل �سي�ساركون يف البطولة التي يبلغ جمموع جوائزها 15 
يناير  و12  الثالث  يومي  و�سيدين بني  وب��ريث  برزبني  وتقام يف  دولر  مليون 
)كانون الثاين( 2020. وذكر رئي�ص التاد كري�ص كريمود يف بيان: م�ساركة 
امل�سنفني الأوائل يف البطولة العاملية اجلديدة اأمر حموري ليبداأ املو�سم اجلديد 
من بطولت التاد باأف�سل طريقة ممكنة، كما اأكد اآندي موراي، امل�سنف الأول 

على العامل �سابقاً وال�ساعي ل�ستعادة م�ستواه بعد جراحة يف الفخذ، م�ساركته 
مع بريطانيا بجانب كايل اإدموند.

وتاأهلت 18 دولة اإىل البطولة من الدور الأول بينما ح�سلت اأ�سرتاليا �ساحبة 
ال�سيافة على بطاقة دعوة.

و�ستن�سم خم�ص دول اأخرى بعد ت�سفيات يوم 13 نوفمرب )ت�سرين الثاين(.
و�سيتم توزيع 24 فريقاً على 6 جمموعات تتاألف كل جمموعة من اأربعة فرق، 
ويتاأهل اأ�سحاب ال�سدارة بالإ�سافة اإىل اأف�سل فريقني احتال املركز الثاين اإىل 

النهائيات يف �سيدين..وت�سم كل مواجهة مباراتني للفردي واأخرى للزوجي. 

النجوم يوؤكدون م�ساركتهم يف كاأ�ض احتاد لعبي التن�ض
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جمتمع االمارات

�سرطة دبي تكرم مديري اأمن الفنادق 
بتوجيهات من �سعادة اللواء عبد خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، ومتابعة 
العميد جمال اجلالف، مدير الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، كرم 
املقدم مبارك بونوا�ص الكتبي، مدير اإدارة ال�سرطة ال�سياحية يف الإدارة العامة 
لتعاونهم مع  وذلك  الفنادق،  الأم��ن يف  اجلنائية، مديري  واملباحث  للتحريات 
مبارك  املقدم  وثمن  ال�سباط.  بح�سور عدد من  دبي،  ل�سرطة  العامة  القيادة 
�سرطة  اإجن���ازات  تقيق  يف  املبا�سر  واإ�سهامهم  الفعال  ال�سركاء  دور  بونوا�ص 
دبي، معرباً عن تقديره جلهودهم املخل�سة التي كان لها الف�سل يف دفع عجلة 
التطور والتميز يف جمالت العمل الأمني، والإ�سهام يف تعزيز الأمن وال�ستقرار 

من خالل دعمهم املتوا�سل للجهود التي تقوم بها �سرطة دبي.

بالتعاون مع  ال�سارقة  والت�سميم يف جامعة  الفنون اجلميلة  كلية  نظمت 
القن�سلية العامة للوليات املتحدة الأمريكية يف دبي، حفال ختاميا لختيار 
القن�سلية،  مع  بالتعاون  الكلية  اأطلقتها  قد  م�سابقة  يف  الفائز  امل�سروع 
على  العمل  بهدف  الكلية،  يف  وال��ع��م��ارة  الداخلي  الت�سميم  ق�سم  لطلبة 
ت�سميم امل�ساحات اخلارجية يف القن�سلية العامة الأمريكية يف اإمارة دبي، 

مبا يعك�ص طبيعة تراث دولة الإمارات العربية املتحدة وبيئتها.
ح�سر احلفل اخلتامي للم�سابقة، الأ�ستاذة الدكتورة نادية مهدي احل�سني، 
ال�سارقة، وح�سر من  والت�سميم يف جامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  عميدة 
جانب القن�سلية: �سعادة كري�ستني لو�سون، نائب القن�سل العام، ويا�سمني 
براديل  وال�سيد  والإع��الم��ي��ة،  الثقافية  ال�����س��وؤون  مكتب  م��دي��رة  ه���رباوي، 

دافي�ص، مدير اإدارة املرافق. 
نادية مهدي احل�سني، عميدة كلية  الدكتورة  الأ�ستاذة  �سكرت  من جانبها 
الفنون اجلميلة والت�سميم يف جامعة ال�سارقة، القن�سلية العامة الأمريكية 
يف دبي، على ثقتها يف قدرات طلبة جامعة ال�سارقة، واأكدت اأن الكلية تعمل 
على تعزيز الإبداع وتنمية البتكار بال�سراكة مع املجتمع، بهدف امل�ساهمة 

يف تفعيل حركة الفن والت�سميم يف البيئة املحيطة، وياأتي هذا من خالل  
التفاعل مع خمتلف الهيئات واملوؤ�س�سات املحلية، مبا يتيح للطلبة فر�سة 
احلرم  خ��ارج  واإبداعاتهم  اأفكارهم  تقدمي  يف  �سغفهم  وم�ساركة  التفاعل 
اجلامعي. واأ�سافت اأن هذه امل�سابقة لها طابع خا�ص، حيث �سينفذ امل�سروع 
الفائز على اأر�ص الواقع، وهذا كان له اأثر كبري يف رفع التناف�سية والرغبة 

يف تقدمي اأف�سل الأفكار لدى الطلبة والطالبات للفوز بامل�سابقة.
القن�سلية  يف  العام  القن�سل  نائب  لو�سون،  كري�ستني  �سعادة  كما �سرحت   
العامة الأمريكية يف دبي، قائلة: �سعدنا جدا ب�سراكتنا مع جامعة ال�سارقة 
التي قدمها  املبتكرة  امل�سروعات  لنا لالطالع على  اأتيحت  التي  والفر�سة 
، وقد  الإماراتي الري  املوهوبني والتي تظهر جانبا من الرتاث  الطلبة 
زادتني هذه امل�سابقة تفاوؤًل مب�ستقبل دولة الإمارات، حيث منحت �سراكتنا 
التطبيق  خ��الل  م��ن  مهاراتهم  لتطوير  للطلبة  فر�سة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف 
مو�سع  �سيكون  اإب��داع��ي  عمل  خللق  والت�سميم  الفن  وتوظيف  العملي، 
تقدير من قبل جميع زوار القن�سلية. نهنئ جميع الطالب على اأعمالهم 

الرائعة.

»جزيرة النور« ت�ستقطب زوارها بور�ض عمل فنية جتمع بني التعليم والرتفيه  
جتمع جزيرة النور، اإحدى الوجهات ال�سياحية الرتفيهية والثقافية يف اإمارة ال�سارقة، زوراها مبختلف اأعمارهم �سمن بيئة طبيعية تفاعلية ملهمة، على مدى �سهري �سبتمرب اجلاري واأكتوبر 
املقبل، عرب تنظيم ور�ص عمل حرفية وفنية. وتت�سمن قائمة الور�ص، )فعاليات حرفية( التي تت�سمن )الأوريغامي( و)ال�سدف( و)الأعمال الفنية والورقية( والتي ت�ستهدف الأطفال من عمر 

)5 حتى )15 عاماً، وتاأخذهم يف جولة خارج نطاق املدر�سة واملنزل لت�ساعدهم على النخراط مع اأقرانهم بطريقة ممتعة وم�سوقة تاكي 
حوا�سهم وتنمي خيالتهم الإبداعية، اإ�سافة اإىل ور�سة موجهة جلميع الزوار وهي و)تزيني الكب كيك(.

وقال حممود را�سد ال�سويدي، مدير عام جزيرة النور: ن�سعى لتقدمي جتربة فريدة ومميزة لزوار اجلزيرة، من خالل الفعاليات الثقافية 
والفنية والرتفيهية املتنوعة التي ننظمها على مدى العام مبا تلبي جميع الأذواق والهتمامات، وكذلك من خالل ما تت�سنه اجلزيرة من 

مرافق ا�ستثنائية وخدمية، ومناظر طبيعية جتعل منها وجهة مميزة جلميع الزوار«.
جمموعة من الن�ساطات التعليمية، التي ينفذها متخ�س�سون وفنانون ت�سكيليون مبا ي�سهم يف تنمية مهارات  ت�سمل “ فعاليات حرفية”، 

الأطفال الإدراكية وت�ساعدهم على التعامل مع الأدوات املختلفة وتنفيذ لوحات واأ�سكال فنية مميزة، من خالل باقة من الور�ص وهي:
 ور�سة ال�سدف  ويتعرف خاللها الأطفال على تقنيات �سنع قطع فنية، وتزيني الأ�سطح با�ستخدام ال�سدف امللون، ل�سنع عمل فني با�ستخدام 
اأ�سكال  ت�سميم  وتعلم طرق  )الأوريغامي(،  الياباين  ال��ورق  فّن طّي  على  )الأوريغامي(  ور�سة   الأطفال يف  ويتعرف  التدوير.  معادة  م��واد 
خمتلفة با�ستخدام مواد متنوعة مثل الورق وال�سمغ والأقالم والأدوات البال�ستيكية وغريها من الأدوات التي ت�ساعدهم عن تنفيذ لوحات 
ت�سكيلية اإبداعية. ومتكن ور�سة )الأعمال الفنية الورقية( ال�سغار من التعرف على طرق �سناعة اأ�سكال ثنائية وثالثية الأبعاد با�ستخدام 

الورق، مبا يحفزهم على تخيلها لتنفيذها بطرق احرتافية.

ال�سارقة الإ�سالمي يحتفي بالطلبة اجلدد يف اجلامعة القا�سمية
مت��ا���س��ي��اً م��ع م���ب���ادرة  »ت��وط��ي��د« ال��ه��ادف��ة اإىل ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل م��ع فئات 
املا�سي،  الثالثاء  ي��وم  الإ�سالمي  ال�سارقة  م�سرف  �سارك  كافة،  املجتمع 
يف حفل ا�ستقبال الطلبة اجلدد باجلامعة القا�سمية يف ال�سارقة، بح�سور 
الأ�ستاذ الدكتور ر�ساد �سامل، مدير اجلامعة، و�سلطان الع�سكر، مدير فرع 
والإداري���ني  امل�سرف  م�سوؤويل  من  وع��دد  اجلرينة(،  )متاجر  يف  امل�سرف 
�سمن  ال�سنوية  امل�ساركة  ه��ذه  وج���اءت  اجل��ام��ع��ة.   وطلبة  والأك��ادمي��ي��ني 
امل�سوؤولية الجتماعية مل�سرف ال�سارقة الإ�سالمي، وحر�سه على دعم طلبة 

اجلامعات، وم�ساركتهم اأجواء العام الأكادميي اجلديد.

مركز دبي املايل العاملي يح�سل على 
جائزة اأف�سل خمترب لالبتكار املايل

واإفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الرائد  العاملي  امل��ايل  دبي  مركز  يوا�سل   
وجنوب اآ�سيا، والذي يحت�سن اأكرب منظومة للتكنولوجيا املالية واأكرها تقّدماً 
يف املنطقة، ح�سد اجلوائز العاملية، وذلك مع ح�سول برنامج “فينتك هايف” 
اأف�سل  املنطقة على جائزة  املالية يف  للتكنولوجيا  واأكرب م�سّرع  اأول  يعّد  الذي 
خمترب لالبتكار املايل – دبي من “جملة جلوبال فاينان�ص«. جاء ذلك خالل 
حفل اأقيم يوم 10 �سبتمرب 2019 يف دبي، حيث نال املركز املايل اجلائزة تقديراً 
التكنولوجيا  و�سركات  النا�سئة  لل�سركات  تتيح  تعاونية  بيئة  اإن�ساء  يف  جلهوده 
املالية تقدمي مفاهيم جديدة ومبتكرة يف جمال اخلدمات املالية، ومبا ين�سجم 
وا�سرتاتيجية مركز  مع جهود املركز مع م�ساعي تقيق “خطة دبي 2021”، 
اأ�سعاف بحلول  اإىل زي��ادة حجمه مبقدار ثالثة  العاملي التي تهدف  دبي املايل 
يبذلها  ال��ت��ي  املتوا�سلة  اجل��ه��ود  على  ال�سوء  اجل��ائ��زة  وت�سّلط   .2024 ع��ام 
املركز لتحويل منظومة التكنولوجيا املالية يف املنطقة ودفع النمو القت�سادي 
يف مركز دبي املايل العاملي من بني  “فينتك هايف”  امل�ستدام. ويعترب برنامج 
اأنحاء العامل، وامل�سّرع الوحيد يف  25 خمترباً لالبتكار املايل يف جميع  اأف�سل 
منطقة ال�سرق الأو�سط الذي ح�سل على هذه اجلائزة املرموقة. وتعزز اجلائزة 
املراكز  ذل��ك  العامليني، مبا يف  العاملي بني نظرائه  امل��ايل  دب��ي  من مكانة مركز 

املالية يف لندن وفرانكفورت ونيويورك و�سنغافورة وهونغ كونغ. 

كيفورك دلدليان رئي�ًسا تنفيذًيا لفنادق 
ومنتجعات ميلينيوم ال�سرق الأو�سط واأفريقيا

ميلينيوم  ومنتجعات  فنادق  ي�سر   
اإحدى  واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق 
منًوا  الفنادق  اإدارة  �سركات  اأ���س��رع 
امل��ن��ط��ق��ة، الإع�����الن ع��ن ترقية  يف 
رئي�ًسا  ل��ي��ك��ون  دل��دل��ي��ان  ك��ي��ف��ورك 
تنفيذًيا لل�سركة يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط واأفريقيا بدًءا من تاريخه. 
من�سب  ي�����س��غ��ل  ك���ي���ف���ورك  وك������ان 
للعمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ص 
يف  ميلينيوم  ومنتجعات  ل��ف��ن��ادق 
واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
منذ عام 2017، و�سهدت ال�سركة 
ال�سرتاتيجية  ق���ي���ادت���ه  ظ���ل  يف 
�سعف  من  اق��رتب  مت�سارًعا  من��ًوا 
املن�سب،  توليه  عند  الفنادق  ع��دد 
ك��ان دوره حم��ورًي��ا يف تنفيذ  وق��د 
التي  ال�سرتاتيجيات  من  العديد 
ت�سن الأداء والإنتاجية عرب كافة 

العمليات لرفع الإيرادات.

  »دفاع مدين اأبوظبي« يزور اأطفال مدينة خليفة الطبية
العامة  العامة يف  الإدارة  زار وفد من موظفي ق�سم الإع��الم و العالقات 
للدفاع املدين-اأبوظبي  ، ق�سم الأطفال مبدينة خليفة الطبية تزامناً مع 
الحتفال باليوم الدويل ملحو الأمية والذي ي�سادف الثامن من �سبتمرب 
الإعالم  رئي�ص ق�سم  العلوي  يا�سر حممد  ال��رائ��د  واأو���س��ح   ع��ام.  ك��ل  م��ن 
موؤكداً حر�ص  الت�سامح،  عام  اإط��ار  تاأتي يف  الزيارة  اأن  العامة،  والعالقات 
التعاون  قيم  وتر�سيخ  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  تعزيز  على  امل���دين  ال��دف��اع 

والرتاحم بني املوظفني واأفراد املجتمع.

القن�سلية العامة الأمريكية وجامعة ال�سارقة تكرمان الفائزين يف م�سابقة للت�سميم

نك�سانز تعنّي مديرًا تنفيذيًا جديدًا ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 

»�سجايا فتيات ال�سارقة« تكرم منت�سباتها اللواتي ت�سلقن جبل كلمنجارو
كرمت �سجايا فتيات ال�سارقة، التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين، منت�سباتها اللواتي حققن 
اأعلى قمة يف  ت�سلق جبل كلمنجارو،  اأن متكّن من  بعد  ريا�سياً مهماً، ي�سجل على قائمة جناحاتهن،  اإجن��ازاً 
القارة الأفريقية، التي تعد خام�ص اأطول قمة يف العامل يف رحلة ا�ستك�سافية ا�ستمرت 7 اأيام متوا�سلة، وذلك 
القا�سمي،  عائ�سة خالد  ال�سيخة  �سجايا، بح�سور  اأقيم يف مقر  ذلك خالل حفل  وج��اء  املا�سي.  اأغ�سط�ص  يف 
مدير �سجايا فتيات ال�سارقة، التي اأكدت يف كلمة لها على حر�ص �سجايا فتيات ال�سارقة على دعم منت�سباتها 
والعزمية  املثابرة  روح  لديهن  وتعزز  اأهدافهن،  تلبي طموحاتهن وتقق  مهارات حياتية جديدة  واإك�سابهن 
والعمل بروح الفريق. واأ�سافت ال�سيخة عائ�سة القا�سمي:  ي�سعدين اأن نقف جميعاً لنهنئ جياًل جديداً من 
رائدات ومناذج امل�ستقبل، اللواتي اخرتن التميز طريقاً والتحدي والعزمية مبداأً، لي�سجلن اإجنازاً جديداً يوثق 

جناحاتهن، ويدعم م�سريتهن نحو النجاح. 
  واأ�سافت : ي�سرفنا يف �سجايا فتيات ال�سارقة اأن نفخر باإجنازات فتياتنا، ونرى فيهن مناذج لكل فتاة و�سابة 
يف اإمارة ال�سارقة ودولة الإمارات العربية املتحدة، فما حققته فتياتنا يوؤكد على روح الإ�سرار، ويعرب عن قوة 

الإرادة، و يج�سد معنى اللتزام والعمل بروح الفريق من اأجل الو�سول اإىل الأهداف.

واإطالة فرتة اإجازاتهم م�ستفيدين 
م��ن الأ���س��ع��ار اخل��ا���س��ة والأج�����واء 
املميزة لحتفالتنا بالعيد الوطني 
حداد،  ريت�سارد  وعلق  للمملكة«.  
الرئي�ص التنفيذي ملجموعة فنادق 

نك�سانز  اإىل  يجلب  ف��اإن��ه  القطاع، 
تدعمها  امل���ج���ال  يف  ب������ارزة  خ����ربة 
ومعرفة  متميزة  قيادية  م��ه��ارات 
�ساعده يف  ب��الأ���س��واق، مم��ا  عميقة 
اإقامة عالقات متينة مع ال�سركات 
ال��ق��ط��اع��ني اخلا�ص  وال��ق��ن��وات يف 
على  تعليقه  يف  باملنطقة.   وال��ع��ام 
ال��ت��ع��ي��ني ب��امل��ن�����س��ب اجل���دي���د قال 
ع���رف���ات ي��و���س��ف: اإن�����ه وق����ت رائع 

امل�ساركة  ت�سرفنا  ب��ال��ق��ول:   ج��ن��ة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  اح���ت���ف���الت  يف 
ال�سعودية بعيدها الوطني ب�سحبة 
دول  و�سائر  ال�سعودية  زواره��ا من 

اخلليج . 

حللول  ن��ك�����س��ان��ز  اإىل  ل��الن�����س��م��ام 
املوؤ�س�سات  تعمل  حيث  ال��ك��اب��الت، 
يف ال�سرق الأو�سط واإفريقيا حالياً 
للتحول  م�����س��ريت��ه��ا  ت�����س��ري��ع  ع��ل��ى 
احلكومات  ت�ستثمر  فيما  الرقمي 
يف اإقامة البنى التحتية املتينة من 
اأجل امل�ستقبل. اأرى اإمكانات واعدة 
ال�سبكة  ك���اب���الت  حل��ل��ول  ل��ل��غ��اي��ة 
املنطقة،  يف  نك�سانز  م��ن  امل��ح��ل��ي��ة 
اأقوى  ب��ن��اء ع��الق��ات  اإىل  واأت��ط��ل��ع 
مع عمالئنا و�سركائنا وا�ست�ساريي 
الرتكيز  م����ع  امل���ع���ل���وم���ات  ت��ق��ن��ي��ة 
املتجدد على توفري احللول. ومن 
بالتعاون مع فريقنا  العمل  خالل 
على  �ساأحر�ص   ، و�سركائنا  املحلي 
الرائدة  ن��ك�����س��ان��ز  م��ك��ان��ة  ت��ر���س��ي��خ 
امل�ستدامة  احل����ل����ول  ت����ق����دمي  يف 
واملتكاملة لل�سبكات املحلية، والتي 
وتدعم  ال���ط���اق���ة  ب���ك���ف���اءة  ت��ت�����س��م 
املوؤ�س�سات احلكومية وال�سركات يف 

التهيوؤ للم�ستقبل. 

جمموعة اللولو تقدم »عر�سًا للقبة ال�سماوية« 
مب�سرف مول يف نهاية هذا الأ�سبوع

 قام م�سرف مول التابع ملجموعة اللولو بدعوة املت�سوقني لزيارة معر�ص 
بالف�ساء،  املتعلقة  ال��ع��رو���ص  مل�ساهدة  اأم�����ص؛  ي��وم  يف  ال�سماوية  القبة 
ينظمه  وال��ذي   ،2019 العاملي  العلمي  امللتقى  فعاليات  اإط��ار  واملقام يف 
واملهني )ACTVET( ي�سم  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
�سوًقا  اأب��وظ��ب��ي؛  مبدينة  امل��ط��ار  طريق  على  يقع  وال���ذي  م��ول،  م�سرف 
الرئي�ص  املول  يحتوي  فيما  لل�سمك؛  و�سوًقا  الطازجة  لالأطعمة  كبرًيا 
على عالمات جتارية فاخرة بالإ�سافة اإىل جمموعة وا�سعة من املطاعم 
طواب��ق  ثالثة  على  موزعة  اخلدمات  ومنافذ  الهايربماركت  وحم��الت 

باملول.

ك�سف فندق جنة برج ال�سراب عن 
جمموعة من العرو�ص احل�سرية 
الوطني  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��اًء  امل��م��ي��زة 
ال���������س����ع����ودي.. داع�����ًي�����ا ال���ع���ائ���الت 
والأ�سدقاء لق�ساء اأوقات ل تن�سى 
تلتقي  حيث  الفاخرة،  من�ساأته  يف 
وال�سيافة  ب��ال��ف��خ��ام��ة  ال����راح����ة 

العربية الأ�سيلة. 
حيث يوفر الفندق خ�سماً ح�سرياً 
ح����ج����وزات  ع���ل���ى   20% ق��ي��م��ت��ه 
الإق���ام���ة يف غ��رف��ه ال��ف��اخ��رة التي 
الع�سرية  ب���دي���ك���ورات���ه���ا  مت����ت����از 
ومرافقها احلديثة، بالإ�سافة اإىل 
Wi- خدمة الإنرتنت الال�سلكي
Fi عالية ال�سرعة وبوفيه الإفطار 
الزاخر مبا لذ وطاب من النكهات 

املحلية والعاملية. 
وقال اأ�سامة �سروف، نائب الرئي�ص 
لدى  وامل��ب��ي��ع��ات  ال��ت�����س��وي��ق  لق�سم 
جم���م���وع���ة ف����ن����ادق ج����ن����ة:  ميكن 
بعرو�سنا  ال���س��ت��م��ت��اع  ل��ل�����س��ي��وف 

يف  عاملياً  ال��رائ��دة  نك�سانز،  اأعلنت   
الكوابل،  واأنظمة  الكابالت  جمال 
مديراً  يو�سف  ع��رف��ات  تعيني  ع��ن 
اأنظمة  اأع���م���ال  ل���وح���دة  ت��ن��ف��ي��ذي��اً 
ال�سبكة املحلية يف ال�سرق الأو�سط 
خ���الل من�سبه  وم���ن  واإف��ري��ق��ي��ا. 
م�سوؤولية  عرفات  يتوىل  اجلديد، 
حللول  نك�سانز  اأعمال  منو  تعزيز 
ال����ك����اب����الت ودع�������م ���س��ب��ك��ت��ه��ا من 
ال�سركة  ام��ت��داد  وتو�سعة  القنوات 
على  امل�����ت�����ج�����دد  ال�����رتك�����ي�����ز  ع������رب 
ال�سرق  منطقة  يف  جديدة  اأ���س��واق 
عرفات  يتمتع  واإفريقيا.  الأو�سط 
يف  عاماً   22 تفوق  بخربة  يو�سف 
والكابالت  املعلومات  تقنية  جمال 
الهيكلية باملنطقة. وقبل الن�سمام 
عدداً  ع��رف��ات  ت���وىل  نك�سانز،  اإىل 
من املنا�سب العليا لدى نخبة من 
املوؤ�س�سات املرموقة، ومنها كورنينغ 
اإ�ص.  اإن  اإم وليفيتون و�سي  و ثري 
يف  الطويلة  عمله  �سنوات  وبف�سل 

فندق جنة برج ال�سراب يحتفي باليوم الوطني ال�سعودي  



زوجان اأبي�سان ينجبان طفال اآ�سيويا
تولت فرحة زوجني بطفلهما اجلديد، الذي جاء بعد حماولت 
اأن تبني مع مرور  اإىل م�ساعر غ�سب وف��زع، وذل��ك بعد  م�سنية، 
الوقت اأنهما رزقا بطفل اآ�سيوي املالمح بالرغم من اأنهما قوقازيان، 
نتيجة خطاأ ارتكبته العيادة التي جلاآ اإليها ليحققا حلم الإجناب. 
كويديريت�ص  كري�ستينا  ال�سابقة  وزوجته  وا�سيليو�سكي  درو  ورفع 
دعوى �سد اأحد العيادات املتخ�س�سة يف التخ�سيب، يف ولية نيو 
 Institute of Reproductive« تدعى  الأمريكية،  جري�سي 
Medicine and Science«، قائلني اإنهما دفعا ما ل يقل عن 

500 األف دولر، مقابل اإمتام احلمل عن طريق الأنابيب.
لكن املفاجاأة كانت عقب اإجناب الطفلة يف يوليو 2013، اإذ لحظ 
الأبوين مع مرور الوقت اأن مالحمها اآ�سيوية، مما دفعهما لإجراء 

اختبار احلم�ص النووي ليتبني اأن الطفلة تنتمي لأب اآخر.
وا�ستخدمت  الفح�ص   العيادة خلطت بني عينات  اأن  ويعني هذا، 
حمل  اإمت���ام  يف  وا�سيليو�سكي،  م��ن  ب��دل  اآخ��ر  برجل  خا�سة  عينة 
بتعوي�ص  ال��دع��وى  يف  ال�سابقان  ال��زوج��ان  وطالب  كويديريت�ص. 
ومعاناة  �سديد  ب�”اأمل  لهما  ت�سبب  ح��دث  ما  اأن  موؤكدين  م��ايل، 
التمتع  على  القدرة  فقدان  عن  ف�سال  واإع��اق��ات،  دائمة  واإ�سابات 

بنوعية احلياة”، وفق ما ذكر موقع “اإندي 100«.

�سحكت.. فبقي فمها مفتوحًا
اأف�سل دواء، على الأقل لي�ص بالن�سبة  قد ل يكون ال�سحك دائماً 
لمراأة �سينية بقي فمها مفتوحاً، بعد اأن �سحكت ب�سوت مرتفع 
يف القطار. ويف حادثة فريدة يف ال�سني، �سحكت امراأة يف القطار 
اإغالق  من  تتمكن  ومل  فكها،  خلعت  اأنها  لدرجة  مرتفع،  ب�سوت 
فمها. وفقا ل�سحيقة جوان�سا نيوز، وقع احلادث على منت قطار 
مبقاطعة  اجلنوبية  غوانغت�سو  حديد  �سكة  حمطة  اإىل  متوجه 
فكها  امل��راأة  خلعت  حيث  املا�سي،  الأح��د  يوم  ال�سينية  قوانغدونغ 
مرتفع  ب�سوت  �سحكت  اأن  بعد  القطار،  منت  على  �سفرها  اأث��ن��اء 
للغاية. وحل�سن حظ املراأة، كان هناك طبيب يف القطار مل�ساعدتها، 
وا�ستجاب الطبيب لوه ون �سنغ لنداء طلب امل�ساعدة الطبية الذي 
رعت اإىل مكان  مت بثه عرب عربات القطار. وقال الدكتور �سنغ “هحُ
اإغالق  اأو  التحدث  ق��ادرة على  الراكبة غري  اأن  احل��ادث، ووج��دت 
فمها، يف البداية اعتقدت اأنها اأ�سيبت ب�سكتة دماغية، ثم طرحت 
الطبيب  فكها«. ومتكن  اأنها خلعت  وعلمت  الأ�سئلة،  بع�ص  عليها 
من اإعادة فك املراأة اإىل مكانه يف حماولته الثانية وقال: “فعلت 
مكانه«.  اإىل  فكها  ع��اد  احل��ظ  وحل�سن  م�ستتة،  كانت  بينما  ذل��ك 
وذكرت الراكبة التي مل يتم الك�سف عن هويتها عن خلع فكها يف 

وقت �سابق وهي تتقياأ اأثناء احلمل، بح�سب موقع اإن دي تي يف.

اأفاعي يف الطائرة 
فيينا  مب��ط��ار  اجل��م��ارك  موظفي  اإن  النم�ساوية  املالية  وزارة  ق��ال��ت 
اأوقفوا رجاًل من�ساوياً قام بتهريب 88 زاحفة حية، من بينها 43 اأفعى 
الدوحة  عرب  النم�ساوي  الرجل  و�سل  وعندما  الفلبني.  من  �سامة 
امل�سح  باأجهزة  حقيبته  اجلمارك  �سباط  فح�ص  املا�سي،  الأح��د  ي��وم 
الرجل  اعرتف  اأن  وبعد  باحليوانات.  مليئة  اأنها  واكت�سفوا  ال�سوئي 
الأمتعة  �سامة، قرر �سباط اجلمارك نقل  باأنها تتوي على ثعابني 
وهي مغلقة اإىل حديقة حيوان �سوينربون يف فيينا، حيث قام اخلرباء 
وثعابني  ال�سامارية  الكوبرا  من  ع��دد  على  اخل��رباء  وع��ر  بفتحها. 
ماجنروف واأفاعي، بالإ�سافة اإىل الع�سرات من ال�سحايل والأبرا�ص.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تك�سب اآلف الدولرات من جمع القمامة
حاويات  يف  الكبرية  املتاجر  ترميها  التي  الب�ساعة  جلمع  والتفرغ  الطهي،  يف  عملها  ترك  اأمريكية  ام��راأة  ق��ررت 

ومكبات القمامة، وال�ستفادة من هذه املنتجات عرب ا�ستخدامها اأو بيعها.
قالت اأبريل �سميث )35 عاماً(، اإنها وفرت قرابة 5000 دولر اأمريكي من فواتري الطعام، وح�سلت على منتجات 
جتميل واأدوات منزلية بقيمة 18000 دولر خالل الأ�سهر ال�ستة املا�سية، بف�سل الغو�ص يف حاويات القمامة وجمع 

املنتجات التي تتخل�ص منها املتاجر.
وقد بداأت �سميث بجمع خملفات املتاجر، يف �سهر مار�ص “اآذار” املا�سي، عندما عرت على كمية كبرية من منتجات 

التجميل تبلغ قيمتها قرابة 1000 دولر يف اأحد حاويات القمامة. 
وذكرت �سميث باأنها حمظوظة للغاية لأنها تعي�ص بالقرب من الكثري من املتاجر، ما ميّكنها من جميع املخلفات 

دون اأن ت�سطر لأن تقود �ساحنتها اإىل مواقع بعيدة.
ا�ستخدامها  تكون جديدة وقابلة لال�ستخدام، عرب  ما  والتي غالباً  التي جتمعها  الأ�سياء  �سميث  اأبريل  وت�ستثمر 

ب�سكل �سخ�سي اأو بيعها باأ�سعار رخي�سة على الإنرتنت. 
ويف حني اأن جمع املخلفات من حاويات القمامة لي�ص قانونياً يف مدينة اإلينوي، اإل اأن اأبريل �سميث مل تواجه اأية 

م�سكلة ب�سبب ما تقوم به حتى الآن. 
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امراأة حامل تقت�سر على تناول الفواكه
قالت �سيدة بريطانية اإن اقت�سارها على تناول الفواكه خالل احلمل منحها 
مزيداً من الطاقة، و�ساعدها يف التخل�ص من العديد من الأمرا�ص، وتنوي 

اأن تطبق هذا النظام على طفلها بعد ولدته. 
وكانت اآين جن�سن )23 عاماً( وهي حامل يف الأ�سبوع 25 بطفلها الأول، قد 
تولت من النظام الغذائي النباتي اإىل الفواكه قبل نحو 3 �سنوات، عندما 

�ساهدت مقاطع فيديو عن هذا النظام على الإنرتنت.
ول تاأكل اآين الآن �سوى الفواكه واخل�سروات غري املطهية، موؤكدة اأنها ل 
اأ�سلوب حياتها ال�سابق تت  اإىل  ت�سعر بالندم على ذلك، ول تريد العودة 
الفواكه  اأن  اعتربوا  الذين  اأ�سدقائها،  دعم  على  اآين  وح�سلت  ظرف.  اأي 
هي اخليار ال�سحي الأف�سل لها، لكن متابعيها على الإنرتنت كان لهم راأي 
اآخر، وحثوا طالبة التغذية التي تعي�ص مع زوجها يف الدمنارك على �سرب 

احلليب اأثناء احلمل ملنح اجلنني ما يحتاجه من العنا�سر املغذية.
الأب��ق��ار خم�س�ص  “حليب  وق��ال��ت  ال����راأي  ل��ه��ذا  ت�ستجب  اآين مل  اأن  غ��ري 
العنا�سر  جميع  على  احل�����س��ول  فيمكنهم  الب�سر  اأط��ف��ال  اأم���ا  ل�سغارها، 
تناول  اإىل  اأن ت��ول��ت  وب��ع��د  ال��ن��ب��ات��ات«.  م��ن  ال��ت��ي يحتاجونها  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ال��ف��واك��ه ال��ط��ازج��ة، ت��ق��ول اآين اإن��ه��ا ���س��رع��ان م��ا ���س��ع��رت ب��اخ��ت��الف كبري، 
اأقوى،  “اأ�سبحت ع�سالتي  وخا�سة يف م�ستويات الطاقة لديها، واأ�سافت 
وتوقف �سعري عن الت�ساقط. و�سرت اأ�ستيقظ يف ال�ساعة 5 �سباحاً ملمار�سة 

الريا�سة، دون احلاجة اإىل وقت للراحة وال�ست�سفاء بعد ذلك«.

م�ساهري يروجون لـ »املالب�ض امل�ستعملة«
ان�سّمت �سخ�سيات بارزة من اأو�ساط املو�سة الربيطانية اإىل حملة تنّظمها 
ما  بح�سب  املالب�ص،  رم��ي  على  القائمة  بالنزعة  للتنديد  “اأوك�سفام” 
ك�سفت املنظمة غري احلكومية، تزامنا مع انطالق فعاليات اأ�سبوع املو�سة 
التنفيذي للفرع الربيطاين  املدير  يف لندن. وقال داين �سري�سكانداراجا، 
على  امل��و���س��ة  لقطاع  الكبري  الأث���ر  جت��اه��ل  ميكننا  “ل  “اأوك�سفام”،  م��ن 
اأوك�سفام يف  اأو�ساط املو�سة يف لندن تدعم  اأن  اأن نرى  البيئة، لذا ي�سعدنا 

م�سعاها اإىل حّث النا�ص على اقتناء مالب�ص م�ستعملة«.
وا�ستبعاد  امل�ستعملة،  املالب�ص  �سراء  للت�سجيع على  املنظمة حملة  واأطلقت 

تلك التي يخّلف اإنتاجها اآثارا �سلبية على البيئة.
املبادرة،  تاأييدها هذه  املو�سة عن  ب��ارزة عّدة يف جمال  واأعربت �سخ�سيات 

وترّبعت ببع�ص من اأزيائها.
و�ستطرح هذه املالب�ص للبيع على املوقع الإلكرتوين لأوك�سفام، ف�سال عن 
الذي  املجال  ه��ذا  يف  املتخ�س�ص   VestiaireCollective.com موقع 

ي�سّم اأكر من 8 ماليني ع�سو يف 50 بلدا.
قّدم  ح��ني  يف  ي��دوي��ة،  بحقيبة  مثال  وي�ستوود  فيفيني  امل�سممة  وت��رّبع��ت 

امل�سمم هري هولند اأحذية.

ترامب ين�سى.. ويتحدث 
عن »ابن ميالنيا«

ي�ساأن  ���س��ح��ف��ي  م����وؤمت����ر  خ�����الل 
الإلكرتونية،  ال�سجائر  خم��اط��ر 
دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  اأ���س��اد 
ت�������رام�������ب ب������زوج������ت������ه م���ي���الن���ي���ا 
ل��ت�����س��ل��ي��ط��ه��ا ال�����س��وء ع��ل��ى الآث�����ار 
ال�سجائر  لهذه  ال�سلبية  ال�سحية 

على ال�سباب.
وق�����ال دون����ال����د ت���رام���ب ه����ذه هي 
ال���ط���ري���ق���ة ال���ت���ي ان���خ���رط���ت بها 
ال�سيدة الأوىل، م�سريا اإىل اأن عند 
يبادر  اأن  قبل  اأي�سا،  ول��د  ميالنيا 
لو  كما  “معا”،  القول  اإىل  �سريعا 
املدعو  ميالنيا،  ابن  اأن  تذكر  كان 

بارون، هو ابنه اأي�سا.
وج�������اءت ه���ف���وة ت����رام����ب ه�����ذه يف 
�سبتمرب،   11 ه���ج���م���ات  ذك�������رى 
منتجات  ط���رح  ع��ن  فيها  وت���دث 
يف  املنكهة  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�سجائر 
ال�سوق، بح�سب ما ذكرت �سحيفة 

الغارديان الربيطانية.
ت�����س��ري��ح��ات��ه ه����ذه، تعر�ص  وب��ع��د 
ت����رام����ب ل�����س��خ��ري��ة وا����س���ع���ة على 
اإن  ال��ب��ع�����ص  ق����ال  اإذ  الإن�����رتن�����ت، 
ابن  “بارون”  اأن  ن�����س��ي  ت���رام���ب 

ميالنيا هو ابنه اي�سا.
بارون  اأن  يبدو  اإن��ه  البع�ص  وق��ال 
ت��رام��ب مل يعد ج���زءا م��ن و�سية 
اإن ترامب ل  ت��رام��ب، وق��ال ثالث 
اأن يكربوا  بعد  اإل  باأبنائه  يعرتف 

كفاية ليك�سبوا الأموال.
وربط رابع بني حالة ترامب بحالة 
عاما   85 العمر  من  البالغ  وال��ده 
ويعاين من اخلرف، م�سريا اإىل اأن 

الت�سابه بينهما كبري للغاية.

ابنة كايلي جيرن
 حترجها على الهواء

جير   ال��واق��ع  كايلي  تلفزيون  جنمة  تعر�ست 
ا�ست�سافتها  خ��الل  ال��ه��واء  على  ملوقف حم��رج 
�سمن برنامج األني دي جينريي�ص، حيث كانت 
حبيبها  من  ابنتها  �ستورمي   معها  ت�سطحب 

مغني الراب  ترافي�ص �سكوت .
�ساألتها  ابنتها  تت�سن  ج��ي��ر  ك��ان��ت  وبينما 
فوًرا  �ستورمي  فاأجابت  اأكر؟”،  يحبك  “من 
اإىل  والنظر  للتجاهل  كايلي  دف��ع  ما  “بابا”، 
كل  “يف  عري�سة:  بابت�سامة  والقول  الكامريا 
ميل”  “ديلي  �سحيفة  نقلت  ح�سبما  مرة”، 

الربيطانية.
ي�سار اإىل اأنه كانت انت�سرت اأخبار خالل الفرتة 
املا�سية تدثت عن ا�ستعدادات جير و�سكوت 
�سوهدت  اأن  بعد  وذل��ك  بزفافهما  لالحتفال 
بطائرتها  زف���اف  ف�ستان  ت�سحن  وه���ي  ج��ي��ر 

اخلا�سة.

باعت ابنيها التواأم من اأجل »هاتف وديون«      
ديون مرتاكمة و�سراء هاتف جديد، وهو ما اأثار �سدمة 
موقع  نقل  م��ا  وبح�سب  ال��ب��الد.  يف  وا���س��ع��ني  وا�ستنكارا 
يف الع�سرينات من العمر،  املراأة  فاإن  اأوديتي”،  “�سنرتال 
واأجنبت البنني خ��ارج اإط��ار ال���زواج، وه��ذا الأم��ر جعلها 
منبوذة من العائلة. وباعت املراأة التي جرت الإ�سارة اإليها 
با�سم “ما”، التواأم مببلغ يقارب 9100 دولر، خالل �سهر 
�سبتمرب من العام املا�سي. وقالت اجلانية اأمام ال�سرطة، 
اإنها وجدت نف�سها مفل�سة دون اأي مورد، فقررت اأن تبيع 
فلذتي الكبد حتى ت�سدد الديون وت�سرتي هاتفا جديدا، 

ل �سيما اأن والديها مل يقبال باأن ت�سبح اأما عازبة.  
ي�سرتي  م��ن  جت��د  اأن  الأم  ا�ستطاعت  كيف  يت�سح  ومل 
اكت�سفت  ال�سرطة  اأن  اأوردت  �سينية  �سحفا  لكن  التواأم، 

اجلرمية اأثناء اإجرائها تقيقا يف ق�سية م�سابهة.
اآنهوي،  اإق��ل��ي��م  يف  لعائلتني  ال��ت��واأم  الب��ن��ني  بيع  وج���رى 
فويانغ  م��دي��ن��ة  يف  اإح��داه��م��ا   Kالآ�سيوي ال��ب��ل��د  ���س��رق��ي 
الطفلني،  وال��د  يكن  �سوزهو. ومل  والأخ���رى يف حا�سرة 
اإن  م��ا  لكن  الطفلني،  يف  �سريكته  ت��اج��رت  ح��ني  حا�سرا 
بن�سيبه  املطالبة  لأجل  البيع، حتى ح�سر  بعملية  �سمع 
املال  “القا�سية” اأنها تقا�سمت  الأم  واأو�سحت  امل��ال.  من 
اأن  املبلغ كامال قبل  اأنفقا  اأنهما  الثنان  واأك��د  الأب،  مع 
الق�ساء  اأم��ام  يدانا  اأن  املرتقب  ومن  اعتقالهما،  يجري 

بعقوبة حب�سية قا�سية من جراء اجتارهما يف الب�سر.

جل�ست باخلطاأ على زوج ثعابني.. فماتت
اأن  دون  ام���راأة هندية  ، جل�ست  نوعه  ح��ادث غريب من  يف 
تنتبه على زوج من الثعابني لتلقى حتفها يف غ�سون دقائق. 
وبح�سب  �سحيفة “ غلف نيوز” فاإن احلادث قد وقع يوم 
اأتر  الأربعاء يف قرية ريانف مبنقطة جوراخبور  يف ولية 
بردي�ص يف الهند. واأو�سحت ال�سحيفة اأن امراأة تدعى جيتا 
كانت تتحدث بالهاتف مع زوجها  جاي �سينغ ياداف الذي 
يعمل يف ت��اي��الن��د ، وخ���الل جت��وال��ه��ا يف امل��ن��زل دخ��ل��ت اإىل 
غرفة نومها  وجل�ست على حافة ال�سرير. غري اأن الزوجة 
املنكوبة مل تتبه لوجود زوج من الثعابني لأن ال�سرير كان 
يوجد عليه غطاء مزخرف بالعديد من الألوان التي غطت 
اأن جل�ست تلك  على وج��ود تلك الأف��اع��ي فيما يبدو.  وم��ا 
املراأة على ال�سرير حتى لدغها اأحد الثعابيني مما اأدى اإىل 
فقدانها الوعي، وذلك قبل اأن تفارق احلياة خالل حماولة 
اأفراد  ع��اد  وعندما  م�ست�سفى.  اأق���رب  اإىل  اإ�سعافها  اأهلها 
الثعبانان ل  ك��ان  امل���راأة  اإىل غرفة بيت  الأ���س��رة واجل���ريان 
يزالن راقدين على ال�سرير.  وقد �سارع اجلريان اإىل قتل 
زوج  اإن  بيطريون  قال خرباء  فيما  الفور،  الثعبانيني على 

الأفاعي كانا يتزواجان عندما جل�ست املراأة عليهما.

يوّلد 860 فولت.. اكت�ساف اأقوى حيوان �ساعق 
ال�ساعق،  احل���ي���وان  اإىل  ت��و���س��ل��وا  اأن���ه���م  ع��ل��م��اء  ك�����س��ف 
كهربائية م�سجلة بني  �سحنة  اأك��رب  اإ�سدار  ال��ذي ميكنه 
احليوانات املتمتعة بهذه امليزة الفريدة. واحليوان املذكور 
نوع غري م�سبوق من ثعبان البحر الكهربائي، واكت�سفه 
الباحثون يف حو�ص نهر الأمازون. وح�سبما ذكرت �سبكة 
قادر  البحري  الثعبان  فاإن  الأمريكية،  نيوز”  “فوك�ص 
ليتفوق  860 فولت،  توليد �سحنة كهربائية قوتها  على 

بذلك على كل احليوانات املعرفة حتى الآن. اإليزابيث ري�ضر خالل ح�ض�رها العر�س الأول لفيلم »Transparent Musicale Finale« يف ل��س اأجنل��س، كاليف�رنيا. اأ ف ب

»غوغل اإيرث« 
يقود اإىل رفات 

مفقود منذ 21 عامًا
على  الأمريكية  ال�سلطات  ع��رت 
رف���ات رج���ل م��ن ف��ل��وري��دا ك���ان قد 
��ق��د م��ن��ذ اأك���ر م��ن 21 ع��ام��اً يف  فحُ
ر�سدها  اأن مت  بعد  وذل��ك  بحرية، 
اإيرث”،  “غوغل  برنامج  بوا�سطة 
ح�����س��ب��م��ا اأع���ل���ن���ت ال�����س��ل��ط��ات يوم 

اخلمي�ص.
وق�����ال م��ك��ت��ب ق���ائ���د ���س��رط��ة بامل 
بوك  في�ص  ع��رب  من�سور  يف  بيت�ص 
ويليام مولت،  انت�سال جثة  اإنه مت 
الذي مت الإبالغ عن اختفائه يف 8 
نوفمرب “ت�سرين الثاين” 1997، 
اإيجابي  ب�سكل  عليها  التعرف  ومت 

يوم الثالثاء.
يقيم  �سخ�ساً  اأن  املكتب  واأ���س��اف 
)�سمال  اأي���ل���ز  ج���ران���د  م��ن��ط��ق��ة  يف 
برنامج  ي�����س��ت��خ��دم  ك����ان  م��ي��ام��ي( 
غوغل اإيرث يف املنطقة ولحظ ما 
بدا اأنه مركبة يف بحرية مياه خلف 

مقر اإقامته.
ومت اإجراء م�سح للمنطقة وعرت 
الهيكل  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ع��ل  ال�����س��ل��ط��ات 
ال��ع��ظ��م��ي ل��ل��رج��ل امل���ف���ق���ود داخ���ل 
لأنها  ب�سدة  تكل�ست  التي  ال�سيارة 
لفرتة  امل����ي����اه  يف  م����رتوك����ة  ك���ان���ت 

طويلة.
التعرف  مت  اأن���ه  ال�سرطة  وذك���رت 
على الرفات بعد فح�سها من قبل 

�سلطات الطب ال�سرعي.

فقدت هاتفها يف بريطانيا..فوجدته بهونغ كونغ
مل تكن فتاة بريطانية فقدت هاتفها قبل اأكر 
من �سهر تتوقع اأن ي�سل اإىل بلد يبعد اأكر من 

6000 ميل. 
رحلة  يف  ع��ام��اً(   20( ه��اري�����س��ون  لينلي  وك��ان��ت 
 3 يوم  املتاجر يف مدينة مان�س�سرت  باأحد  ت�سوق 
اأنها  اكت�سفت  عندما  املا�سي،  “اآب”  اأغ�سط�ص 
�سديد،  بحزن  و�سعرت  املحمول،  هاتفها  فقدت 

لأنه يحتوي على كل حياتها كما تقول.
اأن  بعد  جديداً،  هاتفاً  ا�سرتت  التايل  اليوم  ويف 
يئ�ست من العثور على هاتفها، واعتقدت اأن اأحداً 
ما عر عليه واحتفظ به، وغ��ريت الإع��داد اإىل 

مفقود على ح�سابها يف “فايند ماي اآيفون«.
ومل ت�سمع لينلي �سيئاً عن هاتفها املفقود لأكر 
ر�سالة  تلقت  امل��ا���س��ي،  الث��ن��ني  وي���وم  �سهر،  م��ن 
تفيد بتفعيل الهاتف با�ستخدام �سريحة جديدة. 
الربيد  ع��رب  ال��ر���س��ائ��ل  م��ن  تلقت جمموعة  ث��م 

الإلكرتوين، واكت�سفت اأن من عر على الهاتف، 
متكن من ا�ستعادة �سورها، فغريت الو�سعية يف 

احل�ساب اإىل “حذف بيانات اآيفون«.
وب��ع��د اأن ت��ق��ق��ت م��ن ال��ت��ط��ب��ي��ق، اك��ت�����س��ف��ت اأن 
بالقرب  كونغ  هونغ  يف  م��وج��ود  املفقود  الهاتف 
م��ن احل���دود م��ع ال�����س��ني، لكنها ل ت��ع��رف كيف 
ن��ق��ل��ت �سحيفة  م���ا  ب��ح�����س��ب  ه���ن���اك،  اإىل  و���س��ل 

مريور الربيطانية.
هونغ  اإىل  اأذه���ب  “مل  ذل��ك  على  لينلي  وعلقت 
البلد، ول  ع��ن ه��ذا  �سيئاً  اأع���رف  ق��ط، ول  كونغ 

اأدري كيف و�سل الهاتف اإىل هناك«.
واأ�سافت مازحة اأنها �سرتا�سل امل�سوؤولني يف هيئة 
الإذاع��ة الربيطانية بي بي �سي، ملعرفة فيما اإذا 
لإعداد  كونغ  هونغ  اإىل  باإر�سالها  يرغبون  كانوا 
هاتفها  على  للعثور  �سعيها  ع��ن  وث��ائ��ق��ي  فيلم 

املفقود.

ريهانا تعتذر ملحبيها: 
�ساأتخلى عن الغناء حاليًا

ك�سفت النجمة العاملية  ريهانا  عن اأنها �سوف تتخلى عن الغناء يف الفرتة 
احلالية ب�سبب تركيزها على اإمرباطوريتها يف الأزياء واملالب�ص الداخلية 

وم�ستح�سرات التجميل التي تقدر ب�486 مليون جنيه اإ�سرتليني.
واعتذرت ريهانا ملعجبيها املخل�سني ب�ساأن تخليها عن الغناء، م�سرية اإىل 
اأنها لن ت�سدر اأي اأغنية جديدة يف الوقت قريب، وقالت ريهانا ردا على 
�سوؤال حول مدى �سحة طرحها لألبوم جديد خالل الفرتة املقبلة: “اأنا 
اآ�سفة جداً«. واأو�سحت اأن على معجبيها املخل�سني “اأن يتحلوا بال�سرب 
�سيكون  ب��ه  اأق���وم  م��ا  “كل  وق��ال��ت:  عنها”،  ج��دي��د  ���س��يء  اأي  �سماع  قبل 
اأو  املكياج  اأو  الداخلية  املالب�ص  اأو  العطور  اأو  الألبوم  كان  �سواء  موؤمتناً 

املو�سة، يجب اأن تنتظروا اأنا اآ�سفة جداً«.


