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رئي�سكاز�خ�ستاني�سل�ليوميف�أولزيارةر�سميةللدولة

ال�سفري ماديار مينيلبيكوف: العالقات بني البلدين 
تاريخية وت�سهد  تطورا ملحوظا يف كافة املجاالت

:البا�سلرشيف�.اأبوظبي-د ••

لدى  كازاخ�ستان  جمهورية  �سفري  مينيلبيكوف  ماديار  �سعادة  اأ�ساد 
املتحدة  العربية  الإم��ارات   الدولة بعمق العالقات بني بالده ودول��ة 
 والروابط املميزة التي جتمع بني قيادتيهما موؤكداً اأنها تعد منوذجاً 
بعد  يوما  وتتطور  را�سخة  قوية  عالقات  فهي  ال��دول،  بني   يحتذى 
الفرتة  امل�سرتك خالل  للتعاون  اأو�سع  اآفاقاً  اأن هناك  �سك  يوم،  ول 

املقبلة . 
واأ�سار اإىل اأن رحلة رائد الف�ساء الإماراتي هزاع املن�سوري كاأول  رائد 
ف�ساء عربي ي�سل اىل حمطة الف�ساء الدولية ج�سدت قدرة  البلدين 
والتطور  احل�ساري  الإن�سانية  النه�سة  امل�ساركة يف دعم حركة  على 
الرحلة  اإحدى  هذه  وكانت   ، الب�سرية  �سعادة  يحقق  ال��ذي  والعلمي 

ثمار هذا التعاون الثنائي الوثيق . 
واأكد اأن و�سول فخامة الرئي�س الكازاخ�ستاين قا�سم توقاييف اليوم 
 يف اأول زي��ارة ر�سمية له اإىل دولة الإم��ارات العربية املتحدة تاأتي  يف 
اإطار احلر�س املتبادل على موا�سلة التن�سيق والت�ساور بني  القيادتني 
�سالح  ال�سعبني  يف  وت�سب  البلدين  تهم  التي  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
ت��ع��زي��ز  م�سرية  يف  �ست�سهم  ال���زي���ارة  ه���ذه  اأن  ���س��ك  ول  ال�����س��دي��ق��ني، 
وتفتح  اآفاقاً  جديدة،  ملرحلة  قوية  اأ�س�سا  وتبني  الثنائية،  العالقات 

اأو�سع للتعاون القائم بني اجلانبني . 
)التفا�سيل �س19(
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متظاهرو�لعر�ق:�ل�سدرخان�حلر�كمقابلرئا�سة�حلكومة

قتلى يف بغداد والنا�سرية.. وكر وفر بني املحتجني واالأمن
•• بغداد-وكاالت

ال����ع����راق، ام�س  اع���ت���ر حم��ت��ج��و 
ال�سبت، اأن زعيم التيار ال�سدري، 
م��ق��ت��دى ال�����س��در غ���در ب��ه��م. ويف 
الزعيم  �سد  اللهجة  �سديد  بيان 
ال����ع����راق����ي ال�������س���ي���ع���ي، اع���ت���رت 
للتظاهرات  التن�سيقية  اللجنة 
اأن���ه خ���ان الأح�����رار يف اإ����س���ارة اإىل 

املتظاهرين.
متظاهري  اأن  اللجنة  اأك��دت  كما 
العراق مل يخرجوا اإىل ال�ساحات 
اأو تغريدة �سدرّية،  بفتوى دينّية 
داعية ال�سدر األ يراهن واأن�ساره 

على نفاد �سر املحتجني.
اإىل ذلك اتهمت التن�سيقية زعيم 
ال��ت��ي��ار ال�����س��دري ب��رك��وب موجة 
ا�ستغالله.  وحم���اول���ة  احل�����راك، 
يف  باقون  املتظاهرين  اأن  واأك���دت 
املطالب،  حتقيِق  حتى  ال�ساحات 
م�سددة على اأنهم لن يكونوا ورقَة 
على طاولة املتاجرة ال�سيا�سة كما 
ال�����س��در، بح�سب م��ا ج��اء يف  فعل 

البيان.
تخلي  اأن  اإىل  التن�سيقية  واأملحت 
للمتظاهرين  وخ��ي��ان��ت��ه  ال�����س��در 

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

مظاهرات حا�سدة يف العا�سمة العراقية بغداد  )رويرتز(

رجال النقاذ يفت�سون عن اأحياء حتت النقا�س عقب الزلزال الرتكي  )ا ف ب(

عنا�سر ال�سحة يك�سفون على حرارة الركاب يف حمطات امليرتو بال�سني)ا ف ب(

ر�سميا  تت�سلم  االإم��ارات 
العاملي  املنتدى  رئا�سة 
2020 والتنمية  للهجرة 
•• كيتو-االأكوادور-وام:

ت�������س���ل���م���ت دول��������ة الم���������ارات 
ر�سميا رئا�سة املنتدى العاملي 
 2020 والتنمية  للهجرة 
دول��ة خليجية ترتاأ�س  ك��اأول 
امل����ن����ت����دى ال��������ذي ي�������س���م يف 
ع�����س��وي��ت��ه اأك����ر م���ن 190 

دولة.
اأعمال  خ���ت���ام  يف  ذل����ك  ج����اء 
ال����ق����م����ة ال����ث����ان����ي����ة ع�������س���رة 
ل��ل��م��ن��ت��دى ال��ت��ي ان��ع��ق��دت يف 
كيتو  الك��وادوري��ة  العا�سمة 
خ���الل ال��ف��رتة م��ن 20 اىل 
حيث   ، اجل���اري  يناير   24
ت�سلم معايل نا�سر بن ثاين 
الهاملي وزير املوارد الب�سرية 
والتوطني رئي�س وفد الدولة 
موقع الرئا�سة من �سانتياغو 
الهجرة  وزي���ر  ن��ائ��ب  �سافيز 
و���س��ط ترحيب  الك������وادوري 
ك���ب���ري م����ن روؤ������س�����اء ال���وف���ود 
الدول  امل�����س��وؤول��ني يف  وك��ب��ار 
الأع�ساء يف املنتدى وممثلي 
املعنية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 
والعمل  ال���ه���ج���رة  ب��ق�����س��اي��ا 
احلكومية  غ��ري  وامل��ن��ظ��م��ات 

والقطاع واخلا�س.

جلنة�سياغة�لبيان�لوز�ريتو��سل�جتماعاتها

لبنان يحيي مئوية التظاهرات وم�سريات يف عدة مناطق
 •• بريوت-وكاالت:

ال�������وزاري للحكومة  ال���ب���ي���ان  ���س��ي��اغ��ة  ت���وا����س���ل جل��ن��ة 
البيان  لإنهاء  �سعيا  ال�سراي،  يف  اجتماعاتها  اجلديدة، 
الثقة  ونيل  ال��رمل��ان،  اإىل  اإحالته  وذل��ك قبل  واإق���راره، 

على اأ�سا�سه.
وي���اأت���ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��ي��اغ��ة ال��ب��ي��ان ال�����وزاري يف وقت 
يوا�سل فيه ال�سارع اللبناين املحتج حتركاته، بالتزامن 
مع اإحيائه ال�سبت ذكرى مرور 100 يوم على انطالق 

التظاهرات والحتجاجات يف البالد.
ويف بريوت نظم املحتجون م�سرية جابت �سوارع ومناطق 

عدة يف العا�سمة اللبنانية.
ال�سمد، قد  اللبنانية منال عبد  الإع��الم  وكانت وزيرة 
البيان  انتهاء اجلل�سة الأوىل للجنة �سياغة  قالت بعد 
الوزاري اجلمعة، اإن احلكومة اأمام امتحان لك�سب الثقة 

الداخلية واخلارجة
تاأكيد  اأنه كان هناك  اللبنانية  واأ�سافت وزيرة الإع��الم 
من رئي�س احلكومة ح�سان دياب على اأن البيان يجب اأن 

يتم تطبيقه، واأل يت�سمن وعودا ف�سفا�سة.
مهلة  حت��دي��د  ميكن  ل  اأن���ه  اإىل  ال�سمد  عبد  واأ����س���ارت 

زمنية لالنتهاء من اإعداد البيان، منوهة اإىل اأن اللجنة 
تعمل باأ�سرع ما ميكن لإجنازه.

ت�سرعا  ولي�س  كبرية  �سرعة  هناك  اأن  ال��وزي��رة  وذك��رت 
يف درا�سة املوا�سيع واإع��داد البيان ال��وزاري، ونحن نعد 
ال��دق��ائ��ق ك��ي ننهي ال��ب��ي��ان يف اأ���س��رع وق���ت مم��ك��ن لأن 

الأزمة تتفاقم.
املقبلة  الأي��ام  لعقد جل�سات متتالية يف  اللجنة  وت�سعى 
منه  ك��ب��ري  ج���زء  �سيخ�س�س  ال����ذي  ال��ب��ي��ان،  يف  ل��ل��ب��ّت 
والرنامج  وال��ن��ق��دي��ة  وامل��ال��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ل���الأزم���ة 
ال�سارع  يف  املحتجني  ثقة  لنيل  للحكومة  الإ���س��الح��ي 
واملجتمع الدويل. وبعد �ساعات قليلة على و�سع جم�ّسم 
اأقدم  قب�سة الثورة يف مدينة النبطية من قبل الثوار، 
ذكرت  كما  ل��ي��اًل،  فيه  ال��ن��ريان  اإ���س��رام  جمهولون على 

�سحيفة اجلمهورية، اأم�س ال�سبت.
وكان ثوار النبطية تلقوا تهديدات لعدم و�سع القب�سة 
النبطية  اأن  بحّجة  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عر 
لكنهم  �ساحاتها،  يف  احل�سينية  القب�سة  اإّل  ت�ستقبل  ل 
مبنا�سبة  حا�سداً  احتفاًل  ونظموا  الأم���ر  على  اأ���س��روا 
اأكتوبر )ت�سرين   17 ث��ورة  ان��دلع  م��رور مئة يوم على 

الأول( املطالبة اإنهاء الف�ساد يف البالد. 

ع�سرات حتت االأنقا�ض وخماوف 
من االأ�سواأ يف زلزال تركيا

عمال  تلفزيونية  لقطات  واأظهرت 
�سخ�سني من  ي�سحبون  وهم  اإنقاذ 
بلدة  يف  منهار  مبنى  اأنقا�س  حتت 
اآخر يف  اإنقاذ �سخ�س  جيزين. ومت 
املحافظة،  عا�سمة  اإلزي���غ،  مدينة 
وكذلك اثنني اآخرين من منزل يف 

دوغانيول مبحافظة ملطية.
قال رئي�س الرملان: اأملنا الأكر 

هو األ يرتفع عدد القتلى.

الريا�سية وم�ساكن الطلبة للمئات 
ممن تركوا منازلهم بعد الزلزال.

اأنباء  ل��وك��ال��ة  غو�سر  اإم���ري  وق���ال 
بعد  الرتكية،  الر�سمية  الأنا�سول 
اأن جلاأ مع اأ�سرته يف �سالة ريا�سية 
ب��ب��ل��دة ���س��ي��ف��ري��ج��ي يف اإلزي������غ، اإن 
ال��زل��زال ك��ان ���س��دي��دا، وق��د هربنا 
ي��ائ�����س��ني م��ن م��ن��زل��ن��ا ل��ي�����س لدينا 

مكان اآمن للبقاء فيه الآن.
وح�����دث ال����زل����زال، اجل���م���ع���ة، عند 
دقيقة  و55  ال���ث���ام���ن���ة  ال�������س���اع���ة 
 17:55( املحلي  بالتوقيت  م�ساء 
ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ي��ت�����س( ع��ل��ى عمق 
من  ب���ال���ق���رب  ك��ي��ل��وم��رتات   6.7
رئا�سة  ق��ال��ت  ح�سبما  �سيفريجي، 

اإدارة الكوارث والطوارئ.
العديد م��ن م��راك��ز ر�سد  وح���ددت 
ال������زلزل ق���وة ال���زل���زال ب���ني 6.5 
درجات و6.8 درجات. وقالت رئا�سة 
اإدارة الكوارث والطوارئ اإن الزلزال 

اأعقبته 228 هزة ارتدادية، اأقواها 
وقال  درج����ات.  و5.1   5.4 بلغت 
وزير البيئة والتخطيط العمراين 
اأبنية على  اإن خم�سة  م��راد ك��وروم، 
يف  و25  ���س��ي��ف��ري��ج��ي  يف  الأق��������ل 
مئات  اأن  م�سيفا  دم����رت،  ملطية 
لأ�سرار،  تعر�ست  الأخ��رى  املباين 
واأو�سحت  اآم��ن��ة.  غ��ري  واأ���س��ب��ح��ت 
والطوارئ،  ال��ك��وارث  اإدارة  رئا�سة 

يف  قتلوا  �سخ�سا   17 اأن  ب��ي��ان،  يف 
واأ�سيب  واأرب��ع��ة يف ملطية،  اإلزي��غ 
�سخ�سا.وقالت   1030 ح����وايل 
والطوارئ  ال��ك��وارث  اإدارة  رئ��ا���س��ة 
على  يعملون  اإن��ق��اذ  ف��ري��ق   28 اإن 
مدار ال�ساعة. ومت اإر�سال اأكر من 
حمافظة،   39 م��ن  ف��رد   1300
من اأ�سل 81 حمافظة تركية، اإىل 

موقع الكارثة.

احلكومة  رئ��ا���س��ة  ثمنها  �سيكون 
القادمة، بح�سب ما وعدته اإيران. 
بغداد  يف  م��ت��ظ��اه��ر  وق���ت���ل  ه�����ذا 
النا�سرية  مدينة  اآخ���ران  واث��ن��ان 
بجنوب العراق، بالر�سا�س احلي 
ال�����س��ب��ت، وف���ق م��ا اأف����ادت م�سادر 
ط���ب���ي���ة، خ������الل م����واج����ه����ات مع 
القوات الأمنية التي بداأت �سباحاً 

اإعادة فتح �سوارع، ما اأثار خماوف 
املطلبية  الحتجاجات  ف�س  م��ن 

بالقوة.
من  ����س���خ�������س���ا   22 واأ������س�����ي�����ب 
فيما  بغداد،  العا�سمة  متظاهري 
الآخرين  اجل��رح��ى  ع�سرات  وق��ع 
يف ذي ق��ار التي ظلت واح��دة من 
ا�ستعال  الح��ت��ج��اج  ن��ق��اط  اأك����ر 

م�سريات  وخ���رج���ت  ال����ب����الد.  يف 
قار  وذي  ب���غ���داد  يف  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
مل�ساندة  وك����رب����الء  وال���دي���وان���ي���ة 
العراق منذ  املتوا�سل يف  احلراك 

اأ�سهر.
العراقية  الأم��ن  ق��وات  وان�سحبت 
ب���غ���داد،  يف  ال���وث���ب���ة  ����س���اح���ة  اإىل 
بينما ا�ستعاد املحتجون ال�سيطرة 

اأرتال  لكن  �ساحة اخل��الين،  على 
مكافحة  عنا�سر  تنقل  ع�سكرية 
�ساحة  اإىل  اجت����ه����ت  ال�������س���غ���ب 

الوثبة.
�ساحة  ب�����دت  ذل������ك،  غ�������س���ون  يف 
جنوبي  ال���ب�������س���رة،  اع��ت�����س��ام��ات 
بعدما  مت���ام���ا  خ���ال���ي���ة  ال�����ب�����الد، 
املعت�سمني  خ��ي��ام  ك��اف��ة  اأح���رق���ت 

واأزيلت فجر ال�سبت.
ت�سجيل  مت  ن��ف�����س��ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
ع�سرات الإ�سابات يف ذي قار بعد 
مواجهات عنيفة قرب ج�سر فهد 

يف املحافظة.
العراقية،  ال�����س��ل��ط��ات  واأع��������ادت 
يف  و���س��وارع  �ساحات  فتح  ال�سبت، 
ب���غ���داد وم����دن ج��ن��وب��ي��ة، وه���و ما 
اأك���دت���ه احل��ك��وم��ة واأث�����ار خماوف 
احلملة،  ات�������س���اع  م���ن  امل��ح��ت��ج��ني 
املطلبية  ال����ت����ظ����اه����رات  وف���������س 

امل�ستمرة منذ �سهور.
�ساحة  الأم���������ن  ق�������وات  واأخ�����ل�����ت 
القا�سم  حممد  وطريق  الطريان 
ال�سريع وج�سر الأح��رار يف و�سط 
ال���ع���ا����س���م���ة م�����ن امل���ت���ظ���اه���ري���ن، 
لقيادة  ب���ي���ان  اأع���ل���ن  م���ا  ب��ح�����س��ب 

عمليات بغداد.

•• اأنقرة-وكاالت

القوي  ال��زل��زال  ارت��ف��ع ع��دد قتلى 
ال���ذي ه��ز ���س��رق��ي ت��رك��ي��ا اإىل 21 
اإ�سابة  مع  ال�سبت،  اأم�س  �سخ�سا، 
اأك����ر م���ن األ����ف اآخ���ري���ن، وف���ق ما 
اأف���اد م�����س��وؤول��ون اأت����راك م��ن هيئة 
الإنقاذ  عمال  ويوا�سل  ال��ط��وارئ. 
�سخ�سا   30 ح����وايل  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
املنهارة  اأنقا�س املباين  دفنوا حتت 
اإلزي����������غ وج���ارت���ه���ا  يف حم���اف���ظ���ة 
حم���اف���ظ���ة م���ل���ط���ي���ة، وف������ق وزي����ر 
الذي  قوجة،  الدين  فخر  ال�سحة 
ح����ذر م���ن اإم���ك���ان���ي���ة ارت����ف����اع عدد 
ال���ط���وارئ  ع���م���ال  ووزع  ال��ق��ت��ل��ى. 
وق�����وات الأم�����ن اخل���ي���ام والأ����س���رة 
درجات  انخفا�س  مع  والبطانيات 
يف  ال�سفر  دون  اإىل  ليال  احل���رارة 
امل��ن��اط��ق امل��ت�����س��ررة. ك��م��ا مت فتح 
وال�سالت  وامل�����دار������س  امل�������س���اج���د 

خماوفمن�سرب�أ�س�س�لنظام�ل�سيا�سي
قلب تون�ض والد�ستوري ي�سجبان دميقراطية على املقا�ض!

•• الفجر-تون�س

اأثارت  وق��د  تون�س،  يف  اجلديدة  احلكومة  ت�سكيل  ح��ول  اجل��دل  ي�ستمر 
اتهامات  م��ن  بع�سها  يخلو  مل  خمتلفة  فعل  ردود  املعتمدة  املنهجية 
وغ�سب. ويف هذا ال�سياق، عّر حزب قلب تون�س عن تخّوفه من امل�سار 

الذي انطلقت فيه ت�سكيل احلكومة املرتقبة.     )التفا�سيل �س12(

وفياتكورونا41و�ل�سلطاتتعزل43مليون�آخرين
الرئي�ض ال�سيني: الو�سع 

خطر والوباء ينت�سر ب�سرعة 
•• بكني-وكاالت:

 41 اإىل  ال�����س��ني  ك���ورون���ا اجل��دي��د يف  ارت��ف��ع��ت ح�سيلة وف��ي��ات ف��ريو���س 
�سخ�سا.

ال�سينية  ال�سلطات  عزلت  ك��ورون��ا،  فريو�س  تف�سي  لحتواء  حماولة  ويف 
املخت�سة 12 مدينة و43 مليون �سخ�س حيث اأوقفت عمل و�سائل النقل 
ال�سيني  املركزي  التليفزيون  وبح�سب  العامة.  التجمعات  وعلقت  العام 
هناك 1287 حالة اإ�سابة موؤكدة بالفريو�س يف 30 اإقليما �سينيا حتى 
اليوم )اأم�س(، ومن بني هذه احلالت، مت اكت�ساف 500 حالة اإ�سابة يف 

مدينة ووهان بو�سط ال�سني، وفقا لل�سلطات ال�سحية باإقليم هوبي.
الرئوي  اللتهاب  وب��اء  انت�سار  اأن  اأم�س  جينبينغ  �سي  الرئي�س  اأق��ر  وق��د 
ا يت�سارع وي�سع ال�سني يف و�سع  الفريو�سي الذي اأودى بحياة 41 �سخ�سً
كورونا  فريو�س  اأ�ساب  ال�سيوعي.  النظام  �سلطة  تعزيز  اإىل  داعياً  خطر، 
و�سط  يف  ووه���ان  مبدينة  دي�سمر  الأول  ك��ان��ون  يف  ظهر  ال���ذي  اجل��دي��د 

البالد حوايل 1300 �سخ�س يف ال�سني و�ُسخ�ست اإ�سابات يف العديد من 
واأك��د �سي جيبينغ خالل  املتحدة.  البلدان، مبا يف ذلك فرن�سا والوليات 
من  )تتكون  ال�سيوعي  للحزب  ال�سيا�سي  للمكتب  الدائمة  للجنة  اجتماع 
املعركة �سد  النت�سار يف  ال�سني ميكنها  ان  البالد(  وتدير  اأع�ساء  �سبعة 
ال�سني اجلديدة  اأنباء  وكالة  اأوردت  ما  بح�سب  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
الر�سمية.واأ�ساف من ال�سروري ازاء و�سع خطر لوباء يت�سارع )انت�ساره(، 

تعزيز القيادة املركزية واملوحدة للجنة املركزية للحزب.

اجلي�ض اليمني يتقدم نحو 
جبل هيالن اال�سرتاتيجي 

•• اليمن-وكاالت

اأن قوات اجلي�س الوطني تتقدم باجتاه  ذكرت م�سادر ع�سكرية مينية، 
ماأرب  غ��رب  �سرواح  مديرية  يف  يقع  ال��ذي  ال�سرتاتيجي  هيالن  جبل 
ويربطها مع جبهة نهم. ويف ظل معارك �سارية يخو�سها اجلي�س مع 
غارات  �سنت  التحالف  مقاتالت  اإن  امل�سادر  قالت  احلوثي،  ميلي�سيات 
مكثفة على جبل هيالن واملناطق املجاورة التي ت�سرف على طريق ماأرب 
�سنعاء اجلوف، ويقوم اجلي�س بعمليات مت�سيط وا�سعة ملواقع امليلي�سيات 
يف جبل هيالن، م�سرية اإىل اأن اجلي�س يتقدم باأ�سلحة ثقيلة، وقد ا�ستوىل 

على اأ�سلحة وذخائر وقواعد اإطالق �سواريخ للميلي�سيات.
تقدم  حيث  ن��ه��م،  جبهة  يف  امليلي�سيات  م��ع  �سر�سة  م��ع��ارك  وت���دور  ه��ذا 

اجلي�س يف هذه اجلبهة و�سيطر على �سل�سلة جبال ا�سرتاتيجية.
يف غ�سون ذلك، اأكد املتحدث با�سم احلكومة ال�سرعية اليمنية اأن اتفاق 
�ستوكهومل الذي تو�سلت اإليه مع امليلي�سيات احلوثية برعاية اأممية يف 
اأن التفاق  ال�سويد بات م�سكلة ولي�س حاًل، مبينا  2018 يف  دي�سمر 
اأي  له  تكن  الع�سكرية، ومل  للحوثيني يف عملياتهم  وفر مظلة وغطاء 

اآثار اإيجابية.

قلب تون�س يطالب الرئي�س بتو�سيحات



األحد   26   يناير   2020  م  -   العـدد  12841  
Sunday   26   January   2020  -  Issue No   12841

02

اأخبـار الإمـارات
 ال�سحة ت�ستعر�ض م�ساريعها املبتكرة يف معر�ض ال�سحة العربي 2020 

•• دبي-وام:

م�ساركة  اأو�سع  يف  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اإختارت 
الذي   2020 العربي  ال�سحة  وم��وؤمت��ر  معر�س  يف  لها 
تقام فعالياته بدبي خالل الفرتة من 27 اإىل 30 يناير 
اجلاري �سعار �سحة الإمارات م�سوؤولية م�سرتكة لت�ستهل 
بحزمة  للخم�سني  ال�ستعداد  ع��ام  مطلع  يف  م�ساهماتها 
ت��ق��ن��ي��ات اجليل  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز معظمها  م��ب��ت��ك��رة  م�����س��اري��ع 
القادم من الثورة ال�سناعية الرابعة والذكاء ال�سطناعي 
على  الرتكيز  مع  ال�سحية  الرعاية  م�ستقبل  وا�ست�سراف 
مدار  على  الذكية  واخلدمات  الوقائية  ال�سحية  الرعاية 

امل�ستدامة  التنمية  ل��دع��م  ب�سري  ت��دخ��ل  ب���دون  ال�ساعة 
واق��ت�����س��اد امل��ع��رف��ة. وت��اأت��ي م�����س��ارك��ة ال�����وزارة يف معر�س 
ا�سرتاتيجيها  �سمن   2020 العربي  ال�سحة  وم��وؤمت��ر 
والروؤية   2021 الوطنية  والأج��ن��دة   2021-2017
ن���ظ���ام ���س��ح��ي فّعال  ب���ن���اء  اإىل  ال���رام���ي���ة  ع��ن��ه��ا  امل��ن��ب��ث��ق��ة 
تكاملية  على  حر�سها  �سعيد..موؤكدة  ملجتمع  وم�ستدام 
والت�سخي�سية  ال��وق��ائ��ي��ة  باأ�سكالها  ال�سحية  اخل��دم��ات 
والعالجية والتعزيزية مع اجلهات ال�سحية بالدولة من 
م�سرتكة  وطنية  �سحية  م�ساريع  وتنفيذ  اإط��الق  خ��الل 
ملئوية  وو���س��ول  للخم�سني  ال���س��ت��ع��داد  ع��ام  روؤي���ة  �سمن 
يواكب  اإماراتي  بناء جيل  اإىل  الهادفة   2071 الإم��ارات 

ال�سحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  جم���ال  يف  العلمية  ال��ت��ط��ورات 
ويعمل على امل�ساهمة الفاعلة يف البحث العلمي للو�سول 

اإىل م�ستقبل �سعيد وحياة اأف�سل لالأجيال املقبلة.
فر�سة   2020 العربي  ال�سحة  وموؤمتر  معر�س  وميثل 
ما  اآخ���ر  ع��ل��ى  ل��الط��الع  ال�����وزارة  يف  ال�سيا�سات  ل�سانعي 
تو�سلت اإليه العلوم التقنية من حلول للتحديات ال�سحية 
هذه  من  لال�ستفادة  الأم��را���س  من  الوقائية  واملمار�سات 
البتكارات  ب��اأح��دث  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  رف���د  يف  التقنيات 
وبراجمها  ال���وزارة  م�ساريع  عر�س  يتيح  ال��وق��ت  وبنف�س 
على املخت�سني وال�سركاء ال�سرتاتيجيني لتبادل اخلرات 

واأف�سل املمار�سات املتبعة اإقليميا وعامليا.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�ض ال�سيني براأ�ض ال�سنة القمرية

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س �سي  بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
جني بينغ رئي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية مبنا�سبة راأ�س ال�سنة القمرية. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س �سي جني 
بينغ. وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل يل كه ت�سيانغ رئي�س جمل�س الدولة جلمهورية ال�سني ال�سعبية.

االإمارات تت�سلم ر�سميا رئا�سة املنتدى العاملي للهجرة والتنمية 2020

مليار درهم جمموع املنافع التقاعدية التي اأنفقها �سندوق اأبوظبي للتقاعد العام املا�سي  3.8

واطالق  ل�سياغة  منهجية  وبناء 
تعظيم  اىل  ال��ه��ادف��ة  ال�����س��راك��ات 
الفوائد التنموية لتنقل العمالة.

يت�سمن  الرنامج  ان  اىل  واأ���س��ار 
اأي�سا مناق�سة �سبل واليات تعزيز 
اإجراءات احلماية للعمال املتنقلني 
بني الدول واحلد من التنقل غري 

يت�سمن  ح��ي��ث  ع����ام  م�����دار  ع��ل��ى 
الق�سايا  م���ن  ح��زم��ة  ال��رن��ام��ح 
النقا�س  ت�����س��ت��دع��ي  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
حولها  وال����ت����واف����ق  امل�����س��ت��ف��ي�����س 
الوظائف  م�ستقبل  ي��اأت��ي  ح��ي��ث 
وعالقات العمل يف ظل املتغريات 
والقت�سادية  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 

مقدمة  يف  ال��ع��امل  ي�سهدها  التي 
اأي�سا  ت�سمل  التي  الق�سايا  ه��ذه 
مهارات  ت��وث��ي��ق  ح����ول  ال��ن��ق��ا���س 
بها  والع���رتاف  املتنقلة  العمالة 
والر�سال  ال���س��ت��ق��ب��ال  دول  ب���ني 
ف�������س���ال ع������ن ال������س�����ت�����ف�����ادة من 
التنقل  حوكمة  يف  التكنولوجيا 

وقالت ان اإجمايل اأعداد املتقاعدين 
 12 بلغ  املا�سي،  العام  نهاية  حتى 
 9 ب��ي��ن��ه��م  م���ت���ق���اع���دا،  األ���ف���ا و88 
بن�سبة  ال��ذك��ور  م��ن  و618  اآلف 
املتقاعدين،  اإج��م��ايل  م��ن   80%

امل�سجلة  ال��ع��م��ل  ج���ه���ات  جم���م���وع 
1397 جهة  بلغ  ال�سندوق،  لدى 
للقطاع  تابعة  منها   80% عمل، 
 1.111 ب�����اإج�����م�����ايل  اخل������ا�������س، 
م��وؤ���س�����س��ة وم��ن�����س��اأة، م��ق��اب��ل 183 

جهة عمل تابعة للقطاع احلكومي 
بن�سبة %13، واأخريا 103 جهات 
عمل تابعة للقطاع �سبه احلكومي، 
جهات  اإج���م���ايل  م��ن   7% بن�سبة 
ال�سندوق.  ل���دى  امل�سجلة  ال��ع��م��ل 

دبي 2021 والتي �سيتم خاللها 
النقا�سات  خم���رج���ات  م��ن��اق�����س��ة 
الإق��ل��ي��م��ي��ة ال�����س��ت ب��امل�����س��ارك��ة مع 
الإقليمية  ال��ت�����س��اوري��ة  امل�����س��ارات 
الق�سايا  ح���ول  ���س��ت��ج��رى  وال��ت��ي 
املدرجة يف الرنامج الذي اأعدته 

المارات للمنتدى 2020.
وقال ان انعقاد قمة دبي 2021 
اك�سبو  انعقاد  مع  بالتزامن  ياأتي 
ل�ستة  ي�ستمر  وال�����ذي   2020
ا����س���ه���ر ح���ي���ث ي�����س��ع��ى احل���دث���ان 
التوا�سل  حت��ق��ي��ق  اىل  ال��ع��امل��ي��ان 
بناء  يف  ي�سهم  مب��ا  ال�سعوب  ب��ني 
ا�سراقا لالإن�سانية  اكر  م�ستقبل 

جمعاء.
واأ�ساد روؤ�ساء وفود الدول الأع�ساء 
اخلتامية  اجلل�سة  يف  وامل�ساركني 
املنتدى  ع��م��ل  وب���رن���ام���ج  ب���روؤي���ة 
التامة  ثقتهم  موؤكدين   2020
رئا�سة  ���س��وء  امل��ن��ت��دى يف  ب��ق��درة 
التعامل مع  الم���ارات على  دول��ة 
وامل�ستقبلية  املرحلية  التحديات 

بال�سكل املطلوب.

احلكومية والقطاع واخلا�س.
له خالل  كلمة  معاليه يف  وا���س��اد 
ع�سرة  الثانية  القمة  ختام  حفل 
التي  الكبرية  باجلهود  للمنتدى 
خالل  الك����وادور  حكومة  بذلتها 
ف����رتة ت��روؤ���س��ه��ا ل��ل��م��ن��ت��دى، كما 
التي  الدول  ثمن جهود حكومات 
تعاقب على رئا�سته منذ انطالقة 

يف العام 2007.
واأك��د حر�س دول��ة الم���ارات على 
تعزيز م�سرية املنتدى من خالل 
البناء على املنجزات التي حققها 
منذ انطالقته وذلك وفقا لروؤية 
امل�سرتكة  الرغبة  تعك�س  وا�سحة 
مرحلة  اىل  باملنتدى  النتقال  يف 
جديدة مبا ميكن الدول الأع�ساء 
التحديات  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  م����ن 
لق�سايا  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  امل��رح��ل��ي��ة 

الهجرة والعمل والتنمية.
واأو����س���ح م��ع��ايل ن��ا���س��ر ب��ن ثاين 
الهاملي ان الرنامج الذي اأعدته 
رئا�ستها  ل��ف��رتة  الم�����ارات  دول����ة 
للمنتدى  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ي�سكل 

النظامي للعمال وذلك من خالل 
ال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ى ات���ب���اع اإج�����راءات 
حفاظا  وذل���ك  ال��ن��ظ��ام��ي  التنقل 
اية  ومنع  العمالية  احلقوق  على 
�سلبية قد يتعر�س لها  ممار�سات 
ما  فرتة  خالل  خ�سو�سا  العمال 
قبل النتقال من دولهم اىل دول 

ال�ستقبال.
واأ����س���اف م��ع��ايل ن��ا���س��ر ب��ن ثاين 
تو�سيع  ان  ك��ل��م��ت��ه  يف  ال��ه��ام��ل��ي 
الأبرز  العنوان  �سيكون  ال�سراكة 
�سيتم  ح��ي��ث   2020 ل��ل��م��ن��ت��دى 
اقليمية  اجتماعات  �ستة  تنظيم 
ملناق�سة  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
هذه الق�سايا من قبل احلكومات 
وامل����ن����ظ����م����ات غ�����ري احل���ك���وم���ي���ة 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���س ب��ال��ت��وازي مع 
امل�سارات  م���ع  ال�����س��راك��ة  ت��ط��وي��ر 

الإقليمية ذات العالقة.
القمة  تنظيم  عن  معاليه  واعلن 
العاملي  للمنتدى  ع�سرة  الثالثة 
خالل  دب��ي  يف  والتنمية  للهجرة 
قمة  املقبل  العام  من  يناير  �سهر 

•• كيتو-االأكوادور-وام:

ر�سميا  الم������ارات  دول����ة  ت�سلمت 
ال��ع��امل��ي للهجرة  امل��ن��ت��دى  رئ��ا���س��ة 
دولة  ك�����اأول   2020 وال��ت��ن��م��ي��ة 
الذي  امل��ن��ت��دى  ت��رتاأ���س  خليجية 
اأك������ر من  ي�����س��م يف ع�����س��وي��ت��ه 

دولة.  190
ج��اء ذل��ك يف خ��ت��ام اأع��م��ال القمة 
ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة ل��ل��م��ن��ت��دى التي 
العا�سمة الكوادورية  انعقدت يف 
اىل   20 الفرتة من  خ��الل  كيتو 
ت�سلم  حيث   ، اجلاري  يناير   24
الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�سر  م��ع��ايل 
والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزي��ر 
رئ����ي���������س وف�������د ال�������دول�������ة م���وق���ع 
�سافيز  �سانتياغو  م��ن  ال��رئ��ا���س��ة 
الك����وادوري  الهجرة  وزي��ر  نائب 
روؤ�ساء  م��ن  كبري  ترحيب  و���س��ط 
الوفود وكبار امل�سوؤولني يف الدول 
وممثلي  امل���ن���ت���دى  يف  الأع�������س���اء 
بق�سايا  املعنية  العاملية  املنظمات 
غري  واملنظمات  والعمل  الهجرة 

م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ال��ت��ق��ى معايل 
ن���ا����س���ر ب����ن ث�����اين ال���ه���ام���ل���ي مع 
اأنطونيو فيتورينو مدير املنظمة 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ه��ج��رة وذل������ك على 
الثانية  ال��ق��م��ة  اأع����م����ال  ه��ام�����س 
للهجرة  العاملي  للمنتدى  ع�سرة 

والتنمية.
ا�ستعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ومت 
 2020 ب��رن��ام��ج ع��م��ل امل��ن��ت��دى 
حتت رئا�سة دولة الم��ارات حيث 
اأك�����د اجل���ان���ب���ان ح��ر���س��ه��م��ا على 
ال���ت���ع���اون مب����ا ي�����س��ه��م يف اإجن�����اح 

اعمال املنتدى.
ك��م��ا ع��ق��د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى هام�س 
املنتدى �سل�سلة لقاءات ثنائية مع 
روؤ�ساء وفود كل من اململكة العربية 
وجمهورية  ال�سقيقة  ال�سعودية 
وهولندا  ال�سقيقة  العربية  م�سر 
وال�سويد و�سوي�سرا واأملانيا وكندا 
التاأكيد  خ��الل��ه��ا  مت  واأ���س��رتال��ي��ا 
على اأهمية التعاون وال�سراكة مبا 
منتدى  اأع��م��ال  اإجن����اح  يف  ي�سهم 

.2020

خالل العام املا�سي، بلغ 3.8 مليار 
درهم.

لتاريخ  عر�سا  ال�سريقي  وق��دم��ت 
الذي  للتقاعد،  اأب��وظ��ب��ي  �سندوق 
مبوجب   ،2000 ع�����ام  ت���اأ����س�������س 
 2000 ل�����س��ن��ة   2 رق����م  ال���ق���ان���ون 
التقاعد  ومكافاآت  معا�سات  ب�ساأن 
اأب���وظ���ب���ي، ليكون  امل��دن��ي��ة لإم�����ارة 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  لتطلعات  ث��م��رة 
ل�����الرت�����ق�����اء مب���������س����ت����وى احل����ي����اة 
وتاأمني  للمواطنني  الجتماعية 
م�ستقبلهم، من خالل توفري نظام 
اإدارة  ت��ق��اع��دي ���س��ام��ل ي��ق��وم ع��ل��ى 
ونهاية   ، واملعا�سات   ، ال���س��رتاك��ات 
العاملني  ل��ل��م��واط��ن��ني  اخل���دم���ة 
و�سبه  احل���ك���وم���ي  ال���ق���ط���اع���ات  يف 

احلكومي واخلا�س، بالإمارة.
عمل  ا�سرتاتيجية  اأن  واأو���س��ح��ت 
 ، اإىل حت��ق��ي��ق  ت���ه���دف  ال�����س��ن��دوق 
من  ال��ع��م��ل  ج��ه��ات  خ��دم��ات  اإدارة 
ت�سجيل وحتديث بيانات وحت�سيل 

مديرة  ال�سريقي  فاطمة  بح�سور 
املتحدث  املوؤ�س�سي،  الت�سال  اإدارة 
وعدد  ال�����س��ن��دوق،  با�سم  الر�سمي 

من امل�سوؤولني.
اإج���م���ايل  اإن  ال�������س���ري���ق���ي  وق����ال����ت 
قبل  م��ن  عليهم  امل��وؤم��ن  املواطنني 
احلكومي،  ال���ق���ط���اع  م���وؤ����س�������س���ات 
مواطنني  و805  األ���ف���ا   58 ب��ل��غ 
من   65% ب��ن�����س��ب��ة  وم����واط����ن����ات 
اإج�����م�����ايل امل�����وؤم�����ن ع���ل���ي���ه���م ل���دى 
األ���ف���ا   22 م���ق���اب���ل  ال���������س����ن����دوق، 
يف  وم��واط��ن��ات،  مواطنني  و807 
بن�سبة  احل���ك���وم���ي  ���س��ب��ه  ال���ق���ط���اع 
و560  اآلف   8 واأخ����ريا   ،25%
وم��واط��ن��ة، م�سجلني من  م��واط��ن��ا 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  ق��ب��ل م��وؤ���س�����س��ات 
املوؤمن  اإجمايل  %10 من  بن�سبة 
عليهم.. لفتة اإىل اأن متو�سط �سن 
 35 بلغ  امل��وؤم��ن عليهم  امل��واط��ن��ني 
ب��ل��غ م��ت��و���س��ط �سنوات  ���س��ن��ة، ف��ي��م��ا 
اأن  واأو���س��ح��ت  �سنوات.   8 اخل��دم��ة 

2.470 من الإناث بن�سبة  مقابل 
ال�سن  متو�سط  بلغ  فيما   ..20%
ع��ن��د ال��ت��ق��اع��د 53 ع���ام���ا، وك���ان 
الأحياء  املتقاعدين  �سن  متو�سط 
عدد  اأن  اإىل  لف��ت��ة  ع���ام���ا..   62
الربع  امل��ت��ق��اع��دي��ن اجل����دد خ���الل 
الأخري من العام املا�سي، بلغ 191 
ذك����ور،  م��ن��ه��م   56% م���ت���ق���اع���دا، 
 146 بينهم  اإن��اث،   44% مقابل 
ال��ق��ط��اع احلكومي،  م��ن  م��ت��ق��اع��دا 
احلكومي  �سبه  القطاع  م��ن  و33 

و12 من القطاع اخلا�س.
ع����دد  اإج�������م�������ايل  اأن  واأ�������س������اف������ت 
بلغ  ال�����س��ن��دوق،  ل���دى  امل�ستحقني 
اآلف   9 املا�سي،  العام  نهاية  حتى 
 8 ب��ي��ن��ه��م  م�����س��ت��ح��ق��ني،  و707 
بن�سبة  ال��ن�����س��اء  م��ن  و165  اآلف 
امل�ستحقني،  اإج��م��ايل  م��ن   84%
بن�سبة  الذكور  1542 من  مقابل 
%16.. موؤكدة اأن جمموع املنافع 
ال�سندوق  اأنفقها  التي  التقاعدية 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ل��غ اأع�������داد امل����وؤم����ن ع��ل��ي��ه��م لدى 
���س��ن��دوق اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��ق��اع��د حتى 
نهاية العام املا�سي 90 األفا و172 
و126  األفا   50 بينهم  م�سرتكا، 
 56% مواطنا من الذكور بن�سبة 
عليهم"،  امل�����وؤم�����ن  اإج�����م�����ايل  م����ن 
مواطنة  و46  األ���ف���ا   40 م��ق��اب��ل 
 ،"44% ب��ن�����س��ب��ة  الإن����������اث،  م����ن 
املوؤمن عليهم خالل  اأع��داد  وبلغت 
ال��رب��ع الأخ����ري م��ن ال��ع��ام املا�سي، 
وم���واط���ن���ات،  1606مواطنني 
مقابل  الإن���اث،  م��ن   55% بينهم 

الذكور. من   45%
ج���������اء ذل���������ك خ���������الل الإح�������اط�������ة 
�سندوق  نظمها  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة 
ال�سحف  ملمثلي  للتقاعد،  اأبوظبي 
وو���س��ائ��ل الإع������الم، ل���الإع���الن عن 
تقرير ح�ساد واإجن��ازات ال�سندوق 
 2019 امل���ن���ت���ه���ي  ال�����ع�����ام  خ������الل 

املوؤمن  عن  ال�سهرية  ال���س��رتاك��ات 
واإدارة  ب��ح��م��اي��ة  وال��ق��ي��ام  ع��ل��ي��ه��م، 
املالية من خ��الل تطبيق  الأ���س��ول 
طويلة  ا�ستثمارية  ا�سرتاتيجيات 
الأجل، وفح�س املركز املايل لنظام 
ال��ت��ق��اع��د يف اإم�����ارة اأب���وظ���ب���ي، من 
خالل الدرا�سات الكتوارية، وبيان 
ال�ستدامة  م��ع  ان�سجامها  م���دى 
املالية وفق املعايري العاملية، ورفعها 
الالزمة،  التو�سيات  مع  للحكومة 
امل���وؤم���ن  خ����دم����ات  اإدارة  وك����ذل����ك 
عليهم من ت�سجيل و�سم اخلدمات 
ال�����س��اب��ق��ة وال���ن���ق���ل والإع��������ارة بني 
البيانات  وحت��دي��ث  ال��ع��م��ل  ج��ه��ات 
ن��ه��اي��ة اخلدمة  و���س��رف م��ك��اف��اآت 
خدمات  اإدارة  واأخ���ريا،  والتقاعد، 
املتقاعدين وامل�ستحقني من �سرف 
وحتديث  ال���ت���ق���اع���دي���ة  امل���ع���ا����س���ات 
بيانات ا�ستمرارية ا�ستحقاق املعا�س 
التقاعدي ، وذلك حلماية م�سالح 

امل�ساهمني يف ال�سندوق.

االإمارات ت�ست�سيف املعر�ض العاملي مل�ستلزمات وحلول التعليم فرباير املقبل بدبي
•• دبي-وام:

بع�سا  ت�سم  �سركة   600 ت�سارك 
التجارية  ال����ع����الم����ات  اأه������م  م����ن 
على  تركز  التي  العامل  يف  الرائدة 
ع�سرة  الثالثة  ال���دورة  يف  التعليم 
مل�ستلزمات  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ر���س  م���ن 
وح���ل���ول ال��ت��ع��ل��ي��م وع���ر����س اأح���دث 
تقنيات  جم������ال  يف  الب�����ت�����ك�����ارات 
الفرتة  خ��الل  يقام  ال��ذي  التعليم 
املفبل  ف��راي��ر   27 اإىل   25 م��ن 
يف  �سعيد  ال�سيخ  بقاعات   2020

مركز دبي التجاري العاملي.
العاملي  التعليمي  امل��ع��ر���س  وي��ع��د 
جمموعة  م�����ن  ج��������زءا  ال������رائ������د، 
التعليمية  وامل���ع���ار����س  امل����وؤمت����رات 
العاملي  للمعر�س  التابعة  الدولية 
مل�ستلزمات وحلول التعليم كما انه 
اأ�سخم جتمع ل�سركات التكنولوجيا 

يف املنطقة.

واملتو�سطة..  البتدائية  وامل��دار���س 
نظام  اإىل  احل���ل���ول  ه���ذه  وت�����س��ت��ن��د 
املقرتن  امل����رح  للتعلم   LEGO
املرتبطة  والرقمية  امل��ادي��ة  ب��امل��واد 

باملنهج.
 - للتعليم  األ���ف  ���س��رك��ة  وت�����س��درت 
ع��الم��ة جت���اري���ة ع��امل��ي��ة يف جمال 
تقنيات التعليم تاأ�س�ست يف اأبوظبي 
منذ خم�س �سنوات - جمال حتول 
ي�ستفيد  ح��ي��ث  ال��رق��م��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
 50000 م��ن  اأك��ر  م��ن من�ستها 
عامة  م���در����س���ة   137 يف  ط���ال���ب 
الإمارات  يف  خا�سة  مدر�سة  و14 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ث���الث م���دار����س يف 

الوليات املتحدة الأمريكية.
وت�����س��م ال�����س��رك��ات الأخ������رى التي 
التعليم  ت��ق��ن��ي��ات  اأدوات  ت��ع��ر���س 
املتقدمة Seppo وAlmoe و
Promethean وEpson و
.Specktronو  Classera

والهند�سة  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
تركيز  ن���ق���ط���ة  وال�����ري�����ا������س�����ي�����ات 
حللول  العاملي  املعر�س  يف  رئي�سية 
وم�ستلزمات التعليم، حيث يناق�س 
جنر هاين، رئي�س منطقة ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف في�ستو 
ديداكتيك هذا املو�سوع يف مرحلة 
عاملنا  ي�����س��ه��د  وق������ال  الب����ت����ك����ار.. 
ال��ي��وم ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��غ��ي��ريات يف 
والبيئة  والق��ت�����س��اد  التكنولوجيا 
ولتحقيق النجاحات يف هذا املجتمع 
املعلومات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  اجل���دي���د 
والتقنيات العالية، يحتاج الطالب 
جمال  يف  ق���درات���ه���م  ت��ط��وي��ر  اإىل 
والهند�سة  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
والريا�سيات والهدف من ذلك هو 
والأجيال  احل��ايل،  اجليل  ت�سجيع 
ال��ق��ادم��ة م��ن ال��ط��الب، ع��ل��ى فهم 
التي  التكنولوجيا  ف��وائ��د  وت��ب��ن��ي 
اليومية  ح���ي���ات���ه���م  ع���ل���ى  ت�����وؤث�����ر 

وقال مات توم�سون مدير امل�سروع، 
املنظمة  ال�����س��رك��ة   ، ط��ر���س��و���س  يف 
التكنولوجي  التقدم  للمعر�س..اإن 
التعليم  جم���ال  يف  ال���ث���ورة  ت�����س��در 
يف ج���م���ي���ع اأن�����ح�����اء ال����ع����امل وم���ن 
هذه  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  خ���الل 
املدر�سني  متكني  ناأمل  التطورات، 
التعليم  جم���ال  يف  والأخ�����س��ائ��ي��ني 
م����ن خالل  الأو������س�����ط  ال�������س���رق  يف 
يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  الأدوات  منحهم 
الف�سول  يف  والتعلم  التعليم  جعل 
ال��درا���س��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى قدم 

امل�ساواة مع بقية اأنحاء العامل .
زوار  م�سهورين  خ���راء  وي�����س��ارك 
املعر�س باأف�سل املمار�سات يف جمال 
 AI ا�ستخدام الذكاء ال�سطناعي
والواقع الفرتا�سي VR والواقع 
املعزز AR وغريها من التطورات 

الأخرى يف جمال التعليم.
موا�سيع  يف  ال����ت����ق����دم  وي�������س���ك���ل 

يف  مهنة  اختيار  على  وت�سجيعهم 
جمال التقنيات والهند�سة .

وتوفر قاعة املعر�س، للزوار الكثري 
جمموعة  لتجربة  اخل���ي���ارات  م��ن 
والتطبيقات  الأدوات  م��ن  وا���س��ع��ة 
التكنولوجية.. ومن بني العرو�س 
 LEGO عر�س  للغاية  املرتقبة 
 Education SPIKE
 11 ي�������س���م  ال��������ذي   ،Prime
جديد   LEGO م����ن  ع���ن�������س���را 
التعلم  ����س���رارة  لإ����س���ع���ال  م�����س��م��م 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم���ال  يف 
والريا�سيات  والفنون  والهند�سة 

لدى كافة املتعلمني.
 Lego ح��������ل��������ول  وت�������������س������ج������ع 
اخل����ا�����س����ة   Education
العملي  وال���ت���ع���ل���م  ب���ال���ت���دري�������س 
والتكنولوجيا  ب��ال��ع��ل��وم  اله��ت��م��ام 
والريا�سيات،  والفنون  والهند�سة 
وهي ت�ستهدف املدار�س التمهيدية 

البحرين، ووزارة التعليم يف اململكة 
العربية ال�سعودية، ودائرة التعليم 
واملعرفة يف اأبوظبي، وهيئة املعرفة 
والتنمية الب�سرية، ومكتب الرتبية 
واملدار�س  اخل��ل��ي��ج،  ل���دول  ال��ع��رب��ي 

الريطانية يف ال�سرق الأو�سط.
جمال  يف  ل���الأخ�������س���ائ���ي���ني  مي���ك���ن 
التعليم ح�سور هذا احلدث جمانا، 

ال���ع���امل���ي حللول  امل���ع���ر����س  وي���ع���د 
وم�������س���ت���ل���زم���ات ال��ت��ع��ل��ي��م احل����دث 
الرائد يف قطاع التعليم يف املنطقة 
ال����ت����ج����اري  ال����ت����ع����ام����ل  يف جم�������ال 
ب���ني ال�����س��رك��ات، وه���و ي��ت��ل��ق��ى دعم 
موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س 
التي ت�سمل وزارة الرتبية  الرائدة 
والتعليم ، ووزارة التعليم يف مملكة 

اأكر  اإىل  الو�سول  لهم  يتيح  مم��ا 
وجل�سات  ع��م��ل  ور���س��ة   300 م��ن 
معتمدة من التطور املهني امل�ستمر 
ال����ذي  امل�����وؤمت�����ر  خ�����الل   CPD
للح�سول  اأي������ام  ل��ث��الث��ة  ���س��ي��م��ت��د 
على معلومات عن جدول الأعمال 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل، مي��ك��ن زي���ارة 
.www.gessdubai.com
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اأخبـار الإمـارات

برنامج ال�سيخة فاطمة للتطوع يد�سن امل�ست�سفى امليداين لعالج العمال يف راأ�ض اخليمة

53 األف م�ستفيد يف اأم القيوين من م�ساعدات الهالل االأحمر خالل 2019 

زايد  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�س 
اهلل  طّيب  نهيان،  اآل  �سلطان  بن 
ث���راه، ال���ذي اأر���س��ى ه��ذه املبادئ، 
و�سار  التنفيذ،  مو�سع  وو�سعها 
على نهجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�ساحب  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 

من  العمال  من   600 عن  يزيد 
 35 با�سراف  اجلن�سيات  خمتلف 
من اطباء المارات من العاملني 
يف م�ست�سفيات الدولة احلكومية 
ك�����ادر  اىل  ا�����س����اف����ة  واخل����ا�����س����ة 
متري�سي وفني واداري وم�ساركة 
ال�سرطة  م��ن��ت�����س��ب��ي  م���ن  ف��ع��ال��ة 
املجتمعية يف امارة را�س اخليمة.

ال�سويدي  ن����ورة  ���س��ع��ادة  واك�����دت 

وعالجية  ت�سخي�سية  تطوعية 
ووق���ائ���ي���ة ب���ال���ق���رب م����ن اأم���اك���ن 
العمالية  اإقامة العمال ويف املدن 
اخليمة  را����س  ام���ارة  يف  املختلفة 

وفق اأرقى املعايري العاملية.
الت�سغيلية  امل��رح��ل��ة  ان  واك�����دت 
يف  ك��ب��ريا  جن��اح��ا  حققت  الأوىل 
احلالت  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سخي�س 
امل�����ر������س�����ي�����ة وت�������ق�������دمي اف�������س���ل 

متنقلة .
كما مت خالل حفل الفتتاح تكرمي 
الم��ارات من  اطباء  ال�سباب من 
القيادات  برنامج  يف  املتطوعني 
ال�سابة  ال��ت��ط��وع��ي��ة  الم���ارات���ي���ة 
اثراء احلركة  تثمينا لدورهم يف 

التطوعية يف دولة المارات .
امليداين  امل�����س��ت�����س��ف��ى  وا���س��ت��ط��اع 
ما  ع�����الج  م����ن  الول  ي���وم���ه  يف 

ال��������وزراء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
ال�سمو  و���س��اح��ب  رع���اه اهلل  دب���ي 
اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن زاي��د 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم 
اع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب 

املجل�س الأعلى حكام الإمارات .
امليداين  امل�ست�سفى  ان  واأ���س��اف��ت 
خدمات  ي��ق��دم  للعمال  امل��ت��ح��رك 

مديرة الحتاد الن�سائي العام ان 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
ال��ن�����س��ائ��ي العام  رئ��ي�����س��ة الحت����اد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 
وال���ط���ف���ول���ة ال��رئ��ي�����س��ة الأع���ل���ى 
ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية حتر�س 
املبتكرة  امل�����ب�����ادرات  ت��ب��ن��ي  ع���ل���ى 
يف  ال�سباب  متكني  اإىل  والهادفة 
لنهج  ا�ستكمال  املجتمع  خ��دم��ة 

درهم. األف   375
ون�����ف�����ذ م�����رك�����ز ال�����ه�����الل الأح�����م�����ر 
الإماراتي يف اأم القيوين 49 فعالية 
متنوعة �سمن برامج توعية املجتمع 
ا�ستفاد منها 1883 �سخ�سا �سملت 
ال�سحية  احل��م��الت  م��ن  جم��م��وع��ة 
اإ�سافة  تدريبية،  وور���س  والوقائية 
برامج  م���ن  اأخ�����رى  جم��م��وع��ة  اإىل 
ال����دع����م ال��ن��ف�����س��ي والإج���ت���م���اع���ي، 

امل�ساريع الداعم لطالب العلم الذي 
زاد عن مليون و6 اآلف درهم ا�ستفاد 
منه نحو 420 طالبا. وعلى �سعيد 
امل�ساريع  تنفيذ  جم��ال  ويف  مت�سل 
املو�سمية ملركز الهالل الأحمر يف اأم 
امل�ستفيدين  بلغ عدد  القيوين، فقد 
نحو  الرم�ساين  امل��ري  م�سروع  م��ن 
األف   180 بقيمة  �سخ�سا   1694
امل�ستفيدين  ع���دد  ب��ل��غ  فيما  دره����م، 

و�����س����م����ن ج�����ه�����ود م�����رك�����ز ال����ه����الل 
القيوين  اأم  يف  التطوعية  الأح��م��ر 
الإ�ستجابة  ق�����س��م  ا����س���ت���ح���داث  مت 
لتقدمي  وذل��ك  والأزم���ات  للطوارئ 
للمت�سررين  وامل����ع����ون����ة  ال����دع����م 
م���ن ج����راء الأم����ط����ار وال�����س��ي��ول اأو 
احلرائق، وذلك بالتعاون مع الهيئة 
ونفذ  والأزم���ات  للطوارئ  الوطنية 
ال��ق�����س��م جم���م���وع���ة م����ن امل����ب����ادرات 

امل�ساعدات الذي نفذه مركز الهالل 
الأحمر يف اأم القيوين بني الإن�سانية 
التي بلغت قيمة م�ساريعها ما يزيد 
األ��ف درهم،  4 ماليني و223  على 
يزيد  م��ا  نحو  بلغت  التي  والطبية 
دره�����م،  ال�����ف  و232  م���ل���ي���ون  ع����ن 
اأ�سحاب الهمم، حيث بلغت  وتاأهيل 
امل�ساعدات املقدمة لدعمهم ما يزيد 
دره���م ف�سال عن  األ���ف   314 ع��ل��ى 

ودورات يف الإ�سعافات الأولية.
الهالل  م���رك���ز  ب����رام����ج  اإط�������ار  ويف 
املخ�س�سة  القيوين  اأم  يف  الأح��م��ر 
الفعاليات  جم��م��ل  ب��ل��غ  ل���الأي���ت���ام، 
امل��ن��ف��ذة م���ع ن��ه��اي��ة ال���ع���ام 2019 
فيها  �����س����ارك  ف���ع���ال���ي���ة،   13 ن���ح���و 
445 يتيما، فيما بلغ عدد النفقات 
ما  الأي��ت��ام  كفالة  لرنامج  امل�سجلة 

درهم. ماليني  يزيد على 4 

الأ�ساحي  حلوم  توزيع  م�سروع  من 
اجمالية  بقيمة  م�ستفيدا   1694
وبلغ  دره���م،  األ���ف   179 على  زادت 
زكاة  م�سروع  م��ن  امل�ستفيدين  ع��دد 
بقيمة  م�ستفيدا   1485 ال��ف��ط��ر 
فيما  دره���م،  األ���ف   212 على  زادت 
م�سروع  م��ن  امل�ستفيدين  ع��دد  بلغ 
األفا و200   43 افطار �سائم نحو 
عن  زادت  اجمالية  بقيمة  �سخ�س 

•• راأ�ساخليمة-وام:

ال�����س��ي��خ��ة فاطمة  ب��رن��ام��ج  د���س��ن 
ل���ل���ت���ط���وع امل�����س��ت�����س��ف��ى امل���ي���داين 
امل���خ�������س�������س ل����ع����الج ال���ع���م���ال يف 
با�سراف  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  اإم�������ارة 
اأط��ب��اء الم����ارات م��ن املتطوعني 
للقيادات  الم������ارات  ب��رن��ام��ج  يف 

التطوعية ال�سابة .
املبادرة موؤ�س�سة  وت�سارك يف هذه 
التعليمية اخلريية  �سعود  ال�سيخ 
والحتاد  العطاء  زاي��د  م��ب��ادرة  و 
الر  دار  وجمعية  العام  الن�سائي 
اخلريي  ال�سارقة  بيت  وموؤ�س�سة 
وجمموعة امل�ست�سفيات ال�سعودية 
العطاء  ام��ارات  الملانية وجمعية 
تفقد  الف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  وت�سمن   .
للم�ست�سفي  امل��ي��دان��ي��ة  ال��وح��دات 
امل���ت���ن���ق���ل وال����ت����ي ت�����س��م��ل وح����دة 
للت�سنيف  ووح����دة  ل��ال���س��ت��ق��ب��ال 
ووح���������دة ل����ل����ط����وارئ وع�����ي�����ادات 
و�سيدلية  وخم��ت��ر  متخ�س�سة 
متكاملة  منظومة  يف  متحركة 
ميدانية  ط��ب��ي��ة  ح��ل��ول  ل��ت��ق��دمي 

من  للمئات  ال�سحية  اخل��دم��ات 
را�����س اخليمة  ام�����ارة  ال��ع��م��ال يف 
و خم��ت��ل��ف ام�����ارات ال���دول���ة وفق 
للو�سول  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة 
وعيهم  ل��زي��ادة  العمال  اآلف  اىل 
يف  والذهني  واجل�سدي  ال�سحي 
ان�سانية  وم��ظ��ل��ة  ت��ط��وع��ي  اط����ار 
الن�سانية  ال����روح  م��ع  ان�����س��ج��ام��ا 
للمغفور له ال�سيخ زايد وامتدادا 
جل�����س��ور اخل���ري وال��ع��ط��اء لبناء 

المارات ابناء زايد اخلري.
وا�سارت �سعادة نورة ال�سويدي اىل 
امليداين  الم����ارات  م�ست�سفى  ان 
ل��ل��ع��م��ال ���س��ي�����س��ك��ل ا����س���اف���ة اىل 
ال��ت��ي تقدمها  امل��م��ي��زة  اخل��دم��ات 
احلكومية  ال��دول��ة  م�ست�سفيات 
واخلا�سة من خالل القدرة على 
الو�سول باخلدمات التخ�س�سية 
عملهم  ام������اك������ن  يف  ل����ل����ع����م����ال 
مبادرة  يف  ال�سكنية  وجتمعاتهم 
الهتمام  تعك�س  م�سبوقة  غ��ري 
الكبري بفئة العمال ورد جميلهم 
م�سرية  يف  جهد  م��ن  يقدموه  مل��ا 

البناء والتنمية امل�ستدامة.

•• اأمالقيوين-وام:

ا�ستفاد 53 الفا و148 �سخ�سا من 
للعام  والإن�سانية  اخلريية  الرامج 
الهالل  مركز  نفذها  التي   2019
القيوين  اأم  يف  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر 
بقيمة اإجمالية زادت على 5 ماليني 
برامج  ���س��م��ل��ت  دره������م،  األ�����ف  و87 
خم�س�سة  برامج  و  وطبية  اإن�سانية 
لدعم اأ�سحاب الهمم، بالإ�سافة اإىل 
ال�سائم  واإفطار  الأ�ساحي  م�ساريع 
امل�����س��اري��ع اخلريية  م���ن  ال��ع��دي��د  و 
الأخ�����رى. وق����ال ن��ا���س��ر ي��و���س��ف بن 
ح�سيبه مدير مركز الهالل الأحمر 
الإماراتي يف اأم القيوين اإن م�ساعدة 
اأولوية كبرية  تعد  املحتاجني  ودعم 
العمل  ب��ف��ري��ق  ون��ف��خ��ر  ع��م��ل��ن��ا  يف 
النابعة  وج���ه���وده  ب��امل��رك��ز،  امل��ت��م��ي��ز 
من حب الإمارات للخري واحلر�س 
امللهوفني  واإغ��اث��ة  دع��م  على  البالغ 
بكل  عملنا  و�سنوا�سل  مكان،  كل  يف 
لقيم  م��ن��ا  ع��رف��ان��ا  املمكنة  اجل��ه��ود 
العظيمة  لدولتنا  والإنتماء  ال��ولء 
وق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة. وت���ن���وع ملف 

احلكومية  ال���دوائ���ر  م��ع  امل�����س��رتك��ة 
متميز  طاقم  حاليا  ولديها  بنجاح 
الأن�سطة  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
�سارك ق�سم  املطلوبة. كما  الإغاثية 
الأحمر  ال��ه��الل  مبركز  املتطوعني 
فعالية   452 ب����  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف 
 42 ت�سجيل  عن  اأ�سفرت  خمتلفة، 
متطوعا جديدا، فيما تعززت قدرة 
القيوين  اأم  ه��الل  مركز  متطوعي 
التاأهيل  خ����الل  م���ن  لف����ت  ب�����س��ك��ل 
امل�ستمر وامل�ساركة يف الفعاليات ذات 
زيارة   37 ب���  القيام  ومنها  ال�سلة، 
ل��ل��م��دار���س، وت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة من 
بالعمل  اخلا�سة  التعليمية  الور�س 
التطوعي يف اأم القيوين اأ�سفرت عن 

جناحات لفتة.

اختتام الربنامج التدريبي للدفعة الثالثة من دبلوم االأداء احلكومي 
•• دبي-وام:

اخ����ت����ت����م����ت ح����ك����وم����ة الإم��������������ارات 
للدفعة  ال����ت����دري����ب����ي  ال����رن����ام����ج 
ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��رن��ام��ج دب��ل��وم الأداء 
احل���ك���وم���ي، ال�����ذي رك����ز ع��ل��ى بناء 
ال����وط����ن����ي����ة يف جم����ال  ال�������ق�������درات 
ال�سرتاتيجي  والتخطيط  الأداء 
منت�سبا   60 مب�ساركة  وامل�ستقبلي، 
احلكومية،  اجل��ه��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن 
احلكومة  ج����ه����ود  ����س���م���ن  وذل�������ك 
لتعزيز ال�ستثمار يف اأبناء الإمارات 
باخلرات  وت��زوي��ده��م  ومتكينهم 
الالزمة لتطوير م�ستوى الأداء يف 

العمل احلكومي.
الأداء  دب����ل����وم  ب���رن���ام���ج  وي����ه����دف 
وت���ط���وي���ر  ب����ن����اء  اإىل  احل����ك����وم����ي 
ال����ق����درات ال��ب�����س��ري��ة وت��اأه��ي��ل��ه��ا يف 
خمتلف  يف  الأداء  اإدارة  جم�����ال 
القطاعات ودعم اجلهات احلكومية 
�سابة  اإماراتية  بكفاءات  وتعزيزها 
قادرة على ابتكار احللول والرامج 
لتن�سيق  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
احلكومي  ال��ع��م��ل  ت�سميم  ج��ه��ود 
وال�ستعداد للخم�سني عاما املقبلة، 
الأداء  م��وؤ���س��رات  دع��م  ي�سهم يف  م��ا 
ال���ق���رار خلدمة  ات���خ���اذ  وع��م��ل��ي��ات 
الدولة  تناف�سية  وتعزيز  املجتمع 
احلمادي  م����رمي  واأك�������دت  ع���امل���ي���ا. 
م�ساعد املدير العام لالأداء والتميز 
جمل�س  رئا�سة  مكتب  يف  احلكومي 

�����س����وؤون جمل�س  ب�������وزارة  ال��������وزراء 
متكني  اأن  وامل�����س��ت��ق��ب��ل..  ال�������وزراء 
ال���ك���ف���اءات ال���ق���ي���ادي���ة الإم���ارات���ي���ة 
وت����زوي����ده����ا ب����امل����ع����ارف وامل����ه����ارات 
احلكومة  توجهات  يج�سد  الالزمة 
يف تطوير الكوادر الب�سرية املواطنة 
وب��ن��اء ق��درات��ه��ا يف جم���الت تعزيز 
املتميز يف خمتلف  الأداء احلكومي 

املجالت العمل.
احلكومي  الأداء  دب��ل��وم  اإن  وق��ال��ت 
مي��ث��ل اآل��ي��ة ت��ط��وي��ري��ة ل��راأ���س املال 
ال�����ق�����ادر على  امل���ت���م���ك���ن  ال���ب�������س���ري 
ال���ت���غ���ي���ري الإي�����ج�����اب�����ي وم����واك����ب����ة 

ال�����س��ب��و���س��ي ���س��ف��ري ال����دول����ة لدى 
البعثة  م���ن  واأع�������س���اء  اأ����س���رتال���ي���ا 
خالل   ، ل���ل���دول���ة  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي 
حيث  ال��دب��ل��وم،  منت�سبي  اجل��ول��ة، 
التعاون  جم�����الت  ع��ل��ى  اأط��ل��ع��ه��م 
ب��ني دول���ة الإم�����ارات واأ���س��رتال��ي��ا يف 
والقت�سادية  التعليمية  امل��ج��الت 
وال�سياحية، موؤكداُ حر�س حكومة 
التعاون  ه��ذا  تعزيز  على  الإم���ارات 
وتبادل اخلرات والتجارب لتعزيز 
ف��ر���س ال��ت��ط��ور والن��ت��ق��ال بالعمل 

احلكومي اإىل اآفاق اأو�سع.
خالد  اأو�����س����ح  ذات�������ه،  ال�������س���ي���اق  يف 

للخم�سني  وال���س��ت��ع��داد  امل��ت��غ��ريات 
امل��ق��ب��ل��ة، م���ن خ����الل تعزيز  ع���ام���اً 
امل����وظ����ف����ني يف جم���ايل  اإم����ك����ان����ات 
والتخطيط  احل����ك����وم����ي  الأداء 
لإيجاد  ال�ستباقي  ال�سرتاتيجي 
ومبتكرة  وف��ع��ال��ة  ���س��ري��ع��ة  ح��ل��ول 
للتحديات، مبا ينعك�س اإيجاباً على 
احل��ك��وم��ي وتطوير  ال��ع��م��ل  ج����ودة 
م�ستهدفات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اخل����دم����ات 
الإمارات  لروؤية  الوطنية  الأجندة 
2021 و�سوًل اإىل مئوية الإمارات 
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امل�ساق  ���س��م��ن  ال���رن���ام���ج  ون���ظ���م 

التنفيذي لالأداء  الهرمودي املدير 
جمل�س  رئ��ا���س��ة  مبكتب  احل��ك��وم��ي 
�����س����وؤون جمل�س  ب�������وزارة  ال��������وزراء 
الوزراء وامل�ستقبل، اأن برنامج دبلوم 
الأداء احلكومي نظم على مدى 6 
اأ�سهر م�ساقات تدريبية تخ�س�سية 
ال�سرتاتيجيات  اإدارة  جم���ال  يف 
حتقيقها  وم���ت���اب���ع���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
املوؤ�سرات  م���ن  ح��زم��ة  خ����الل  م���ن 
اأن  اإىل  واأ�����س����ار  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة. 
ال���رن���ام���ج ���س��م��ل م���وا����س���ي���ع: دور 
حتقيق  يف  احل��ك��وم��ي  الأداء  اإدارة 
وتوظيف  ال�سرتاتيجية،  الأهداف 
وتطبيقات  امل���ف���ت���وح���ة  ال���ب���ي���ان���ات 
حت�سني  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
اخل����دم����ات،  اأداء  واإدارة  الأداء، 
لإدارة  املوؤ�س�سية  الثقافة  وتطوير 
منظومة  ومفاهيم  ومبادئ  الأداء، 
اأن  ال��ت��م��ي��ز احل���ك���وم���ي.. م����وؤك����داً 
تعزيز  على  �سرتكز  املقبلة  املرحلة 
وقيا�س  و�����س����ع  م����ن  ال�����س����ت����ف����ادة 
امل��وؤ���س��رات يف ر�سم  امل��وؤ���س��رات، ودور 
م�����س��ت��ق��ب��ل ال�����س��ي��ا���س��ات وال���رام���ج 
نتائج  حت��وي��ل  واأدوات  احل��ك��وم��ي��ة، 
عمل  وخطط  برامج  اإىل  املوؤ�سرات 
الأهداف  وتن�سيق اجلهود لتحقيق 
الدولة  تناف�سية  ورف����ع  ال��وط��ن��ي��ة 

عامليا.
و�سارك منت�سبو الدبلوم يف جل�سات 
متخ�س�سة وور�س عمل ركزت على 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  م��ن��ه��ج��ي��ات 

احلكومي  الأداء  ل��دب��ل��وم  الأخ����ري 
ملبورن  ج���ام���ع���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
معرفية  ج�������ولت  الأ�����س����رتال����ي����ة، 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  ع����دد  يف 
الأ�سرتالية املتخ�س�سة يف جمالت 
ال�����س��ح��ة، وال��ت��ع��ل��ي��م، واخل���دم���ات 
التحتية،  وال���ب���ن���ي���ة  احل���ك���وم���ي���ة، 
العاملية،  وال�����س��ي��اح��ة  وال��ري��ا���س��ة، 
اطلع خالله امل�ساركون على اأف�سل 
الأداء  اإدارة  جم���ال  يف  امل��م��ار���س��ات 
التخطيط  وع��م��ل��ي��ات  احل���ك���وم���ي 

ال�سرتاتيجي.
علي  اهلل  ع���ب���د  �����س����ع����ادة  وال����ت����ق����ى 

واإع�������داد اخل���ط���ط، وت���ع���رف���وا على 
الأ�سرتالية  احلكومة  عمل  اآل��ي��ات 
امل�ساريع  وت��ن��ف��ي��ذ  اأداء  م��ت��اب��ع��ة  يف 
وعر�س  احلكومية.  اجلهات  ودع��م 
احلكومي  الأداء  دب���ل���وم  منت�سبو 
اأمام جلنة خراء  التخرج  م�ساريع 
الأ�سرتالية،  م��ل��ب��ورن  جامعة  م��ن 
وركزت امل�ساريع على تطوير العمل 

احلكومي يف القطاعات القت�سادي 
والبيئي  وال�����س��ح��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
املجتمع،  وتنمية  التحتية،  والبنية 
وفر�س الرتقاء بنتائج وخمرجات 
امل�ساريع احلكومية من خالل و�سع 
جناح  تقي�س  طموحة  م�ستهدفات 
وفعالية هذه امل�ساريع على م�ستوى 

اجلهات املعنية يف الدولة.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  26  يناير  2020 العدد 12841 
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اأخبـار الإمـارات
وزيرة تنمية املجتمع : 166 مليونا و600 األف درهم اإجمايل منح الزواج خالل 2019 بزيادة 15 باملائة

•• دبي-وام:

اأكدت معايل ح�سة بنت عي�سى بوحميد وزيرة تنمية املجتمع اأن اإجمايل املبالغ التي مت 
�سرفها كمنح مالية للزواج خالل العام املا�سي 2019 بلغ 166 مليونا و600 األف 
اإم��ارات الدولة بن�سبة زيادة  درهم ل� 2380 م�ستفيدا من منح ال��زواج على م�ستوى 

تقدر ب�� 15 باملائة قيا�سا مع ما مت �سرفه خالل العام 2018.
املجتمع  تنمية  وزارة  تقدمها  التي  ال���زواج  منحة  اأن  بوحميد  ح�سة  معايل  واأك���دت 
لأبناء  توفريه  على  القيادة  حتر�س  ال��ذي  احلكومي  الدعم  �سياق  يف  تاأتي  لل�سباب 
ومتما�سكة  م�ستقرة  اأ�سر  بناء  ال��زواج مبا ميكنهم من  على  املقبلني  �سيما  ل  الوطن 
يف اإطار حتقيق التالحم املجتمعي.. م�سرية اإىل اأن قيمة منحة الزواج تبلغ 70 األف 
درهم وت�سرف دفعة واحدة للم�ستحقني ما يوؤكد دورها يف م�ساندة تطلعات ال�سباب 

ودعمهم لبناء اأ�سر جديدة م�ستقرة ماديا ومعنويا.
وقالت معايل وزيرة تنمية املجتمع اإن الهدف الأ�سمى ملنحة الزواج هو م�ساعدة ال�سباب 
تقدمي  خالل  من  واطمئنان  با�ستقرار  والأ�سرية  الزوجية  حياتهم  لبداية  والفتيات 
الدعم املايل الذي مينح ال�سباب ثقة الإيفاء مبتطلبات الزواج والتخفيف عنهم ماديا 
جنبا اإىل جنب مع رفع الوعي لديهم بجوانب احلياة الأ�سرية بعد الزواج وكيفية بناء 
اأ�سرة م�ستقرة متما�سكة واحلفاظ عليها لفتة معاليها اإىل اأن دعم ال�سباب عر منحة 
الزواج يعني دعما م�ستداما لالأ�سرة واملجتمع �سعيا اإىل حتقيق ثنائية ال�ستقرار املادي 

واملعنوي.
15 باملائه  ال��زواج بن�سبة  اأع��داد ال�سباب امل�ستفيدين من منح  اإن الزيادة يف  واأ�سافت 
اأ�سر  اأع��داد املقبلني على ال��زواج مبا يفتح الباب نحو تاأ�سي�س  تعني زيادة بالتبعية يف 
اإماراتية جديدة وم�ستقرة وزيادة اأخرى يف ن�سبة زواج املواطنني من املواطنات لأن من 

اأن املنحة  اأن ت�سرف لزواج مواطن من مواطنة.. مو�سحة  �سروط املنحة الأ�سا�سية 
تاأتي يف �سياق روؤية تنموية ا�سرتاتيجية تت�سع للكثري من الإيجابيات وحتقق الأف�سل 
يف جمال اخلدمات املقدمة لل�سباب املقبلني على الزواج مبا يعك�س توجيهات القيادة 

لدعم ال�سباب وحتقيق تطلعاتهم يف ال�ستقرار الأ�سري واملادي.
املتقدم  يكون  اأن  منها:  ال�سروط  من  ع��دد  على  بناء  ت�سرف  ال��زواج  منحة  اأن  يذكر 
وزوجته من مواطني الدولة واأل يقل �سن الزوج عن 21 عاما و�سن الزوجة عن 18 
األ��ف دره��م ع��الوة على  عاما عند عقد ال��زواج واأل يتجاوز �سايف دخل ال�سخ�س 25 

ح�سور الدورات واملحا�سرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية املجتمع.
التقدم  خالل  من  ال��زواج  منحة  على  احل�سول  اإمكانية  املجتمع  تنمية  وزارة  وتتيح 

بطلب احل�سول على املنحة عر املوقع الإلكرتوين للوزارة
. WWW.MOCD.GOV.AE 

جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية توا�سل جهودها �سونا للموروث وتر�سيخا للقيم
•• اأبوظبي-وام:

باأبوظبي  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال��رام��ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  مت�سي 
قيمه  وتر�سيخ  الأ�سيل  الإم��ارات��ي  امل��وروث  ل�سون  روؤيتها  حتقيق  يف  قدما 
ونقله لالأجيال املتعاقبة من اأجل �سمان ا�ستدامته لت�سهم بذلك يف اإي�سال 
الر�سالة احل�سارية والإن�سانية ال�سامية لدولة الإمارات اإىل خمتلف �سعوب 

العامل.
من  وت��راث��ي��اً  ثقافياً  ح��راك��اً  �سنوياً  اللجنة  اإط���الق  خ��الل  م��ن  ذل��ك  ي��اأت��ي 
والثقافية  الرتاثية  الرامج  من  باقة  ي�سم  وخارجها،  اأبوظبي  العا�سمة 
الإمارات  دولة  اإرث  تعك�س  التي  الهادفة  والجتماعية  وال�سياحية  والبيئية 
وهوّيتها الرا�سخة، وُترّوج لكل ما يخت�س بتفا�سيل حياة املجتمع الإماراتي 
اأيقونة الت�سامح الإماراتي  اإىل جانب غر�س جميع فعالياتها �سجرة الغاف 

يف كل املنا�سبات .
الزوار  من  الآلف  مئات  الت�سامح،  عام  خالل  اللجنة  فعاليات  وا�ستقطبت 
واحل�سور، وحققت ماليني امل�ساهدات واملتابعات.. وج�سدت حممية املرزوم 
له  املغفور  الأول  ال�سقار  .. م�سرية  لل�سقور  الدولة  رئي�س  كاأ�س  و"مزاينة 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه"، فيما تربع برنامج �ساعر 
الظفرة  مهرجان  فعاليات  تعد  و  الثقافية.  ال��رام��ج  ع��ر���س  على  املليون 
لفتة  وعاملية  وعربية  خليجية  مب�ساركة  انطالقته  منذ  الأ�سخم   2019

من خالل م�سابقاته و مزايناته الرتاثية املختلفة.
و عزز مهرجان ليوا للرطب قيم الكرم الإماراتي بينما اأكدت مزادات التمور 
والح����رتام،  ال��رتح��اب  معنى  ال��دول��ة  م�ستوى  على  اللجنة  تنظمها  ال��ت��ي 
عززت  اأب��و ظبي  عهد  دي���وان ويل  املجال�س يف  ���س��وؤون  مكتب  م��ع  وبالتعاون 
يف  تقام  التي  والتوعوية  الثقافية  ال��ن��دوات  خ��الل  من  املجتمعي  التوا�سل 

جمل�س حممد خلف.
خالل  م��ن  اأهلها  وت���راث  الإم��ارات��ي��ة  اجل��زر  على  ال�سوء  اللجنة  �سلطت  و 
مهرجان الظفرة البحري و"�سباق دملا"، ورعت معر�س ال�سيد والفرو�سية، 

وقدمت فرقتها ال�سعبية اأداء جاذباً يف خمتلف املنا�سبات الوطنية.
و اأكدت اللجنة اأهمية �سون الرتاث الثقايف من خالل م�ساركتها يف مو�سم 
طانطان باململكة املغربية اإىل جانب م�ساركاتها يف معار�س الكتب الدولية 
املليون  �ساعر  مثل:  املتميزة  ال��رام��ج  واإن��ت��اج  ال�سعر  اأكادميية  واإ���س��دارات 
املنكو�س"،  وبرنامج  املغاين  وبرنامج  الثقايف،  و"ال�سارة  ال�سعراء  و"اأمري 

وعر�س اخلنجر الإماراتي و"الدلة الإماراتية و"اأكر �سرود يف العامل.
و يوا�سل برنامج �ساعر املليون مبو�سمه التا�سع، البحث عن �ساحب البريق، 
الرتاث،  �سون  اإىل  الهادفة  للجنة  الثقافية  ال�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  وذل��ك 
وتعزيز الهتمام بالأدب وال�سعر العربي، بعد فرز م�ساركات اآلف ال�سعراء، 
وما  وخليجية،  عربية  دول  يف  ج��رت  التي  التحكيم  جلنة  مقابالت  �سمن 
التوايل نظراً  الثانية على  ازدادت للمرة  التي  املائة  تبعه من اختيار قائمة 
حلجم الإقبال الكبري وقوة امل�ستوى ال�سعري لدى امل�ساركني من ال�سعراء. 

14 عاماً من  9 موا�سم وعلى مدى  و يوا�سل �ساعر املليون اإجنازاته عر 
عام 2006 و حتى 2020 بعدما قدم 432 �ساعراً من 19 دولة عربية 
واأجنبية، ك�سف عنهم على مدى موا�سمه الت�سعة و ذلك بعد اأن قابلت جلنة 
التمهيدية،  مبا�سر يف جولتها  ب�سكل  �ساعر   14000 اأكر من  الرنامج 

ينتمون اإىل 20 جن�سية .
و ت�ستقبل حممية املرزوم لل�سيد مبنطقة الظفرة - التي تبعد قرابة 120 
التخييم وال�سيد  اأبوظبي زواره��ا وتوفر لهم جتربة  كيلومرتاً عن مدينة 
 15 – 2020، حتى   2019 التقليدي  ال�سيد  ملو�سم  التقليدية  بالطرق 
كمنطقة   2015 دي�سمر  يف  املحمية  تخ�سي�س  مت  اأن  بعد  املقبل  فراير 

خا�سة ملمار�سة ال�سيد بالطرق التقليدية القدمية.
العربي،  بال�سلوقي  وال�سيد  بال�سقور  ال�سيد  ه��واة  املحمية  ت�ستقطب  و 
بالإ�سافة اإىل العديد من العائالت وال�سياح وممثلي و�سائل الإعالم املحلية 
تقدمه  ملا  التحديد  وج��ه  على  املحمية  يختارون  ممن  والدولية  والعربية 
من جتربة نادرة يف جمال ال�سيد التقليدي، ب�سورة ت�سهم يف احلفاظ على 

ال�سيد امل�ستدام، اإىل جانب ال�ستمتاع بالطبيعة والبيئة اخلالبة.
�ساحب  برعاية  اللجنة  نظمته  ال��ذي   2019 الظفرة  مهرجان  حظي  و 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الأعلى للقوات امل�سلحة يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة، خالل الفرتة من 9 
اإىل 25 دي�سمر املا�سي، مب�ساركة خليجية وعربية وعاملية لفتة، وح�سور 
املختلفة،  ال��رتاث��ي��ة  وم��زاي��ن��ات��ه  م�سابقاته  يف  ال����زوار  م��ن  الآلف  ع�����س��رات 
والتي ُتعد الأ�سخم منذ انطالقة املهرجان حيث وجه �سموه بزيادة جوائز 
املهرجان اإىل 20 مليون درهم، لدع���م م���الك الإب�ل وت�سجيعهم على اقتن�اء 
اأه�م ال�س�اللت العربي�ة الأ�سيل�ة، وفت�ح املج�ال وا�س�عاً اأم�ام الأع�داد املتزاي�دة 
لتبلغ  �سنوياً،  املهرج���ان  ي�س���هدها  الت���ي  الإب���ل  ف�ي مزاين�ات  امل�س�اركني  م�ن 
ملي�ون   60 نح�و  احلالية  دورت��ه  ف�ي  املهرجان  جلوائز  الإجمالية  القيمة 
درهم  ماليني  و8  الإب��ل  مزاينة  جلوائز  مليوناً   52 منها  اإم��ارات��ي،  دره�م 
اأك��ر من  لها  والتي خ�س�س  الأُخ��رى  املختلفة  الرتاثية  امل�سابقات  جلوائز 

جائزة.  1000
و يف مدينة ليوا مبنطقة الظفرة، نظمت اللجنة فعاليات الدورة ال� 15 من 
مهرجان ليوا للرطب والذي اأقيم حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة واحتفى بالنخلة 

ومنتجاتها.
و ت�ساهم اللجنة كذلك يف رعاية مهرجان ليوا عجمان للرطب والع�سل الذي 
يقام يف اأواخ��ر يوليو من كل عام، حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
دائرة  وبتنظيم من  الأعلى حاكم عجمان  املجل�س  النعيمي ع�سو  را�سد  بن 

التنمية ال�سياحية، وذلك يف مركز الإمارات لل�سيافة مبنطقة اجلرف.
واأ�سهمت اللجنة يف دعم املو�سم الرابع من مهرجان الذيد للرطب"، الذي 
نظمته غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة خالل الفرتة من 24 اإىل 27 يوليو 
2019، يف مركز اإك�سبو الذيد اجلديد، وكان مهرجان ليوا للرطب ر�سمياً و 

للمرة الأوىل الراعي الر�سمي ل�"م�سابقة اأكرعذج يف املهرجان، والتي �سمت 
جائزة.  25

و اأقام مزاد ليوا للتمور يف ن�سخته اخلام�سة التي تنظمها اللجنة، 5 مزادات 
بالتعاون مع املجال�س املجتمعية التابعة ملكتب �سوؤون املجال�س يف ديوان ويل 

عهد اأبوظبي.
عهد  ويل  بديوان  املجال�س  �سوؤون  مكتب  مع  بالتعاون  اللجنة،  نظمت  كما 
للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  وجم��م��وع��ة  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  ووزارة  اأب��وظ��ب��ي، 
والفنون، خالل العام املا�سي، العديد من الندوات واملحا�سرات والأم�سيات 
ال�سعرية والأدبية والثقافية وغريها، وذلك يف جمل�س حممد خلف مبنطقة 

الكرامة.
 .. وال�سحراء  البحر  ال��ذي يجمع بني  الثقايف  الإم���ارات  واحتفاء مب��وروث 
نّظمت اللجنة مهرجان الظفرة البحري الذي يقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ 
وبالتعاون مع  الظفرة  اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  زاي��د  حمدان بن 
نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية واليخوت خالل الفرتة من 11 اإىل 20 
مهرجان  الظفرة  منطقة  يف  دملا  بجزيرة  اللجنة  نظمت  و   .2019 اأبريل 
ال�سراعية الرتاثية يف  �سباق بحري للمحامل  اأكر  الذي ت�سمن  دملا  �سباق 
املنطقة طول 60 قدماً مل�سافة 80 مياًل بحرياً"، بالإ�سافة اإىل العديد من 
ال�سباقات البحرية الرتاثية املتنوعة، وامل�سابقات والفعاليات الرتاثية التي 

ت�سلط ال�سوء مبجملها على اجلزر الإماراتية وتراث اأهلها.
و �ساركت اللجنة بفعاليات الدورة ال� 17 من معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد 
والفرو�سية اأبوظبي 2019 الذي اأقيم حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س نادي �سقاري الإمارات 
من  ال�29  الن�سخة  يف  م�ساركتها  خالل  اللجنة  وك�سفت  للمعر�س.  كداعم 
معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 2019، عن كتاب جديد باللغتني العربية 
والإجنليزية بعنوان زايد"، والذي ير�سم من خالل خم�سة ف�سول خطوط 
رحلة احلياة ال�ستثنائية للوالد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه. و يف م�ساركة خارجية .. اأ�سرفت اللجنة على جناح 
الدولة يف فعاليات الدورة اخلام�سة ع�سرة من مو�سم طانطان الذي اأقيم يف 
اململكة املغربية، برعاية جاللة امللك حممد ال�ساد�س عاهل اململكة املغربية 
ب�سون  املعنية  الر�سمية  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  من  ع��دد  مع  بالتعاون  وذل��ك 
الهجن خالل  �سباقات  العام واحتاد  الن�سائي  الثقايف، منها الحتاد  الرتاث 

الفرتة من 14 اإىل 19 يونيو 2019.
الثقايف  ال�سارة  برنامج  انطلق   ،2019 امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  بداية  وم��ع 
مبو�سمه ال�عا�سر و الذي تنتجه اللجنة و�سركة اأبوظبي لالإعالم والذي قدم 
باقة من الأ�سئلة الرتاثية ال�سائقة التي حتمل يف طّياتها العديد من العادات 
والتقاليد، واملهن املرتبطة بالر و البحر واملوروث ال�سعبي لالإمارات، وذلك 

بالتزامن مع انطالق برناجمي اأمري ال�سعراء واملنكو�س".
فيما بداأ برنامج املغاين الذي تنتجه كل من جلنة اإدارة املهرجانات والرامج 
الثقافية والرتاثية باأبوظبي و�سركة اأبوظبي لالإعالم ت�سليط ال�سوء على 

احلركة الثقافية والفنية الإماراتية، وال�ساحتني ال�سعرية والطربية وجاء 
املليون  �ساعر  برنامج  من  التا�سعة  الن�سخة  مع  بالتزامن  اجلديد  مو�سمه 

.2020/2019
واأعلنت اللجنة عن اإطالق برنامج وثائقي يبث عر قناة بينونة الف�سائية 
ي�ستعر�س م�سرية ال�ساعرة الإماراتية الراحلة عو�سة بنت خليفة ال�سويدي 
رحمها اهلل"، املعروفة با�سم فتاة العرب"، والتي كانت ال�سخ�سية املحورية 
للمعر�س اأبوظبي الدويل للكتاب لعام 2019، فيما تبعت ذلك �سل�سة من 
احللقات الوثائقية التي تقدم قراءة ملنجزها احل�ساري والعمل على اإي�ساله 

اإىل اجلمهور الوا�سع للتعريف به وتاأ�سيله يف حياتنا الثقافية.
و اأطلقت اللجنة مع بداية العام املا�سي املو�سم الأول من برنامج املنكو�س و 
الذي ياأتي يف اإطار ا�سرتاتيجيتها الثقافية الهادفة ل�سون الرتاث وتعزيز 

الهتمام بالأدب وال�سعر والفن العربي الأ�سيل.
حلقتني  �سمن  النبطي  ال�سعر  اأحل��ان  اأح��د  على  ال�سوء  الرنامج  �َسّلط  و 
حلقات  ذاتها  الفرتة  خ��الل  ب��داأت  فيما  مبا�سرة..  حلقات  و8  ت�سجيليتني 
البث املبا�سر للمو�سم الثامن من برنامج اأمري ال�سعراء الذي تنظمه اللجنة 
يف م�سرح �ساطئ الراحة، وذلك من خالل 3 حلقات ت�سجيلية، و10 حلقات 

مبا�سرة، �سهدت ح�سوراً مميزاً خالل بثها.
وقدمت اللجنة خالل م�ساركتها يف مهرجان ال�سيخ �سلطان بن زايد الرتاثي، 
مبادرة اخلنجر الإماراتي الذي ُيعد جزءاً من زي الأجداد والآباء، وذلك يف 
الإماراتي،  باخلنجر  املتعلقة  الرتاثية  املمار�سات  اإحياء  لإعادة  �سعيها  اإطار 
اإعادة  جانب  اإىل  عليها،  واحلفاظ  وحمايتها  به  املرتبطة  بالقيم  والعتزاز 
اإحياء ثقافة لب�س اخلنجر كرمز للقيم الإماراتية الأ�سيلة، اإ�سافة اإىل توثيق 
�سناعته و ت�سجيله كموروث اإماراتي حي، واحلفاظ على اخلناجر الرتاثية 
والعمل  التاريخية،  قيمتها  وتعزيز  الدولة  يف  امل��وج��ودة  املتوارثة  القدمية 
على اإيجاد �سوق ي�سمن ا�ستدامتها. و عر�ست اللجنة اأكر ال�سرود يف العامل 
خالل مهرجان ال�سيخ زايد بالوثبة و الذي مت ت�سجيله يف مو�سوعة غيني�س 
تقدميه  بعد  وذلك   ،2019 اأكتوبر  �سهر  العاملية خالل  القيا�سية  لالأرقام 
يف الباحة الرئي�سية ليا�س مول باأبوظبي بح�سور مندوبة املو�سوعة، ليكون 
النخيل بقطر  �سعف  يدويا وم�سنوع من  اأكر مفر�س مدور حماك  بذلك 
جتاوز 12 مرتا و�ساهمت يف �سناعته جمموعة ن�ساء من حافظات الرتاث 
وا�ستمر العمل قرابة 7 اأ�سهر. كما نّظمت اللجنة مزاينة كاأ�س رئي�س الدولة 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س  م�سابقة  موقع  يف  وذل��ك   ،"2019 لل�سقور 
الدولة لل�سيد بال�سقور يف ميدان نادي اأبوظبي لل�سقارين مبنطقة الفالح 
يف اأبوظبي، ومب�ساركة مئات ال�سقارين من الإمارات ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي. �سم موقع املزاينة معر�ساً لأكر من 40 �سورة ل� ال�سقار الأول 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه والتي توؤكد مدى 
وكذلك  وال�سقارة،  لل�سقور  له  املغفور  يوليه  ك��ان  ال��ذي  الكبري  الهتمام 
مدى ارتباط الوالد املوؤ�س�س الوثيق برتاث وطنه، واإدراكه العميق لأهمية 

احلفاظ عليه واإحيائه.

تدوير تنتهي من التعامل مع اآثار احلالة اجلوية االأخرية التي �سهدتها اإمارة اأبوظبي 
:اأبوظبي-الفجر ••

لإدارة  اأب�����وظ�����ب�����ي  م�����رك�����ز  ع����م����ل 
النفايات- تدوير، على تنفيذ خطة 
خاللها  م��ن  جن��ح  متكاملة،  ع��م��ل 
بال�سيطرة على الآثار املرتتبة على 
املنخف�س اجلوي واملوجه الهوائية 
ال�����ب�����اردة ع���ال���ي���ة ال����ت����اأث����ري، ال����ذي 
ب�سكل  اأبوظبي  اإم��ارة  لها  تعر�ست 
غ���ري م�����س��ب��وق خ����الل ال���ف���رتة بني 
اجلاري،  ال�سهر  من   15 حتى   9
من  ال��ع��دي��د  ت�سكل  يف  ت�سبب  مم��ا 
ال�سيول وارتفاع من�سوب املياه على 

كافة مدن الإمارة.
وحر�ست تدوير خالل اليوم الأول 
للمنخف�س اجلوي على اإبقاء كافة 
تامة،  ج���ه���وزي���ة  ح���ال���ة  يف  ف��رق��ه��ا 
اإج���راءات  تطبيق  اأج��ل �سمان  م��ن 
اأيام  م��دار  على  والأم����ان  ال�سالمة 
الفرق  تلك  تغلبت  العا�سفة، حيث 
التي  الطارئة  املعوقات  كافة  على 
اأب�����و ظبي،  ت��ع��ر���س��ت ل��ه��ا �����س����وارع 
الإنارة  كاأعمدة  والظفرة،  والعني، 
وحاويات  املُ��ت�����س��اق��ط��ة  والأ����س���ج���ار 
امل��ت��ط��اي��رة ج���راء الرياح  ال��ن��ف��اي��ات 
ال��ق��وي��ة، وذل����ك ع��ر ت��ب��ن��ي خطط 
ط�����وارئ م��ي��دان��ي��ة ع��اج��ل��ة �سمنت 
ال�����س��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى الآث�����ار 

وب���ع���د ال��ع��ا���س��ف��ة، ل���ل���وق���وف على 
ال������درو�������س امل�������س���ت���ف���ادة م����ن اأج����ل 
والو�سول  وامل���ع���اجل���ة،  ال��ت��ط��وي��ر 
مل��رح��ل��ة م��ت��ق��دم��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
ت��ل��ك ال���ع���وا����س���ف واآث�����اره�����ا خالل 
تعزيز  خ��الل  م��ن  املقبلة،  امل��رح��ل��ة 
اجلهات  كافة  بني  امل�سرتك  العمل 
ذات ال�سلة بهدف التذليل ال�سريع 
خالل  املجالت  كافة  يف  للمعوقات 
تاأثريات هوائية  اأو  اأية منخف�سات 
ابوظبي  اإم������ارة  ل��ه��ا  ت��ت��ع��ر���س  ق���د 

م�ستقباًل.
�سعادة  ع���ر  اخل�������س���و����س،  وب���ه���ذا 
الكعبي،  خ��ل��ف��ان  ����س���امل  ال���دك���ت���ور 
اأب��وظ��ب��ي لإدارة  م��دي��ر ع���ام م��رك��ز 
اعتزازه  ع���ن  – ت���دوي���ر  ال��ن��ف��اي��ات 
فرق  بذلتها  التي  املميزة  باجلهود 
تدوير على مدار اأيام العا�سفة التي 
والتي  اأبوظبي،  اإم��ارة  لها  تعر�ست 
ق�����س��ارى جهدهم  ب���ذل���وا خ��الل��ه��ا 
الآثار  كافة  على  التغلب  اأج��ل  م��ن 
ال���ن���اجت���ة ع����ن امل��ن��خ��ف�����س اجل����وي 
تاأثريات  ال��ك��ب��ري، وم���ا راف��ق��ه م��ن 
ال���������س����وارع وم���ن���اط���ق جتمع  ع���ل���ى 

النفايات وامل�ستنقعات وغريها.
ت���ق���وم به  اأن م���ا  ���س��ع��ادت��ه  واع���ت���ر 
النفايات  اإدارة  جم���ال  يف  ت���دوي���ر 
العامة،  ال�����س��ح��ة  اآف����ات  وم��ك��اف��ح��ة 

ط��ي��ل��ة اأي�����ام امل��ن��خ��ف�����س ع��ل��ى مدار 
مع  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��اع��ة، 
للتعامل  امل��ع��ن��ي��ة،  اجل���ه���ات  ك���اف���ة 
ال��ل��ح��ظ��ي��ة جراء  امل�����س��ت��ج��دات  م���ع 

العا�سفة يف وقت قيا�سي.
على  عامل   4000 قرابة  و�سارك 
م���دار ال�����س��اع��ة، ا���س��ت��خ��دم��وا 344 
اآل��ي��ة م��ن اأج���ل اإع�����ادة ال��و���س��ع اىل 

اإعادة  اأي��ام يف  جنحت خ��الل ثالثة 
ك��اف��ة م��ن��اط��ق اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي اإىل 
العا�سفة  م���ن  ب��ال��رغ��م  طبيعتها 
لها  تعر�ست  التي  القوية  اجل��وي��ة 
الإم�������ارة، وه����ذا ك��ل��ه ي��ره��ن على 
جناعة وفعالية اخلطط والرامج 
تدوير  ت��ب��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ت���ك���ام���ل���ة 
ب�سرعة  الأر������س  ع��ل��ى  وت��رج��م��ت��ه��ا 

الظروف  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة  ال�����س��ل��ب��ي��ة 
اجلوية.

التابعة  املخت�سة  ال��ف��رق  وتعاملت 
لتدوير مع 339 م�ستنقع وجتمع 
مائي يف كافة اأرج��اء الإم��ارة، منها 
مائي  وجم���م���ع  م�����س��ت��ن��ق��ع   171
العني،  يف  و118  اأب����وظ����ب����ي،  يف 
عملت  ح���ي���ث  ال���ظ���ف���رة،  يف  و49 

خ�������الل امل���ن���خ���ف�������س���ات اجل�����وي�����ة، 
املهنية  من�سوب  تنامي  على  ي��وؤك��د 
التعامل  على  وال��ق��درة  واجلهوزية 
ال�سريع مع كافة الظروف اجلوية 
وغ���ريه���ا م���ن اأج����ل احل���ف���اظ على 
واملظهر احل�ساري  العامة  ال�سحة 

واجلمايل لإمارة اأبوظبي.
تدوير  ف�����رق  اأن  ����س���ع���ادت���ه  واأك�������د 

طبيعته يف كافة اأرجاء الإمارة، حيث 
جنحوا بنقل ما يقارب 3000 طن 
واملخلفات  املخلفات اخل�سراء،  من 
ك��ب��رية احل��ج��م، اإىل ج��ان��ب اإزاح���ة 
ال������رم������ال وخم����ل����ف����ات ال����ع����وائ����ق، 
جميع  وكن�س  املتطايرة  والنفايات 
ال����ط����رق ال���داخ���ل���ي���ة واخل���ارج���ي���ة 
ب��ال��ط��ري��ق��ت��ني ال���ي���دوي���ة والآل���ي���ة، 
الوقائية  وغ��ريه��ا م��ن الإج�����راءات 

ال�ساملة.
واع��ت��م��دت ف���رق ت��دوي��ر ع��ل��ى مدار 
ف��رتة ع��دم ال�ستقرار اجل��وي على 
ومكافحة  ور����س���د  م�����س��ح  ع��م��ل��ي��ات 
ال��ب��ع��و���س يف ك���اف���ة اأرج�������اء اإم�����ارة 
بعمليات  ال���ق���ي���ام  ع���ر  اأب���وظ���ب���ي، 
امل�ستنقعات  ل���ك���اف���ة  ا���س��ت��ك�����س��اف 
ومعاجلتها  امل���ائ���ي���ة  وال��ت��ج��م��ع��ات 
وقائيا من خالل ا�ستخدام املبيدات 
وامل��واد الغري كيميائية ملكافحة كل 
من الطور الريقي والطور الكامل 
)ال��ط��ائ��ر( يف ك��اف��ة اأرج����اء الإم���ارة 
هذا بالإ�سافة اىل ا�ستخدام العديد 
كيميائية  ال���غ���ري  ال���و����س���ائ���ل  م����ن 
املائية  التجمعات  بع�س  ردم  مثل 
متخ�س�سة  حم��ط��ات  وا���س��ت��خ��دام 

لر�سد البعو�س. 
تنظيم  ع���ل���ى  ت����دوي����ر  وح���ر����س���ت 
خالل  تقييمية  دوري���ة  اج��ت��م��اع��ات 

وفعالية
عمليات  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ�����س����ار 
تدوير امليدانية املرتاكمة من اأجل 
اإدارة قطاع النفايات ومعاجلة اآفات 
اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  العامة  ال�سحة 
وترجمة  م��ت��ك��ام��اًل  ع��م��اًل  ي��ع��ت��ر 
 ،2030 اأبوظبي  ل��روؤي��ة  حقيقية 
وتطلعات القيادة احلكيمة لإحداث 
وحت��ق��ي��ق ا���س��ت��دام��ة ف��ع��ال��ة ت�سمن 
احل����ف����اظ ع���ل���ى م���ك���ان���ة اأب���وظ���ب���ي 
املرموقة كعا�سمة عاملية للريادة يف 

�ستى املجالت.
لإدارة  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  ي���ع���ت���ر 
اجلهة  ه�����و  ت�����دوي�����ر  ال����ن����ف����اي����ات- 
عن  امل�سوؤولة  الرئي�سية  احلكومية 
بتطوير  املتعلقة  الأن�����س��ط��ة  ك��اف��ة 
جمع  م��ن  النفايات،  اإدارة  خ��دم��ات 
الآمن  والتخل�س  ومعاجلة  ونقل 
واقت�سادية  فعالة  بطريقة  منها 
اأبوظبي،  اإم���ارة  اأرج���اء  خمتلف  يف 
بالإ�سافة اإىل مكافحة اَفات ال�سحة 
العامة. كما اأن املركز ل ياألو جهداً 
لدى  البيئي  الوعي  م�ستوى  لرفع 
�سكان الإمارة باأهمية احلفاظ على 
ممار�سة  على  وت�سجيعهم  البيئة 
ال�سليم،  ال��ب��ي��ئ��ي  ال�����س��ل��وك  وت��ب��ن��ي 
الذي من �ساأنه دفع عجلة التنمية 

امل�ستدامة.
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اأخبـار الإمـارات
�سركة �سحة ت�ستعر�ض يف معر�ض ال�سحة العربي اأبرز تطورات من�ساآتها الطبية

•• اأبوظبي-وام:

يقدم عدد من ال�ست�ساريني واملخت�سني والأطباء العاملني 
اأب��وظ��ب��ي للخدمات  يف امل��ن�����س��اآت ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل�����س��رك��ة 
جمال  يف  وخ��رات��ه��م  جت��ارب��ه��م  خ��ال���س��ة  �سحة  ال�سحية 
الرعاية ال�سحية والت�سخي�س والعالج خالل م�ساركتهم يف 
معر�س وموؤمتر ال�سحة العربي 2020، الذي ت�ست�سيفه 

دبي من 27 اىل 30 يناير اجلاري.
لل�سوؤون  التنفيذي  امل��دي��ر  العبيديل  علي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
الأكادميية يف �سركة �سحة اإن موؤمتر ال�سحة العربي يعد 
الطبية  املمار�سات  اأف�سل  لتبادل  مبتكرة  �سنوية  من�سة 
اأه��داف �سركة �سحة الرامية  واملعرفية، وهذا يتما�سى مع 

النهائية  النتائج  وحت�سني  الطبية  املمار�سات  تطوير  اإىل 
للمر�سى.

املوؤمتر  جل�سات  اإحدى  خالل  �سي�����ستعر�س  اأن������ه  واأ�س����اف 
�سحة  وب��رام��ج  ال��ط��ب��ي،  التعليم  جم���ال  يف  �سحة  جت��رب��ة 
التدريبية لالأطباء، املبادرة الأكر لتوطني القطاع ال�سحي 
ي��خ��دم جمتمع دول���ة الإم������ارات. وي�����س��ارك يف جل�سات  مب��ا 
املوؤمتر لهذا العام نخبة من املخت�سني والأطباء يف �سركة 
التنفيذي  املدير  �سالم  اأن��ور  الدكتور   : اأبرزهم  من  �سحة 
ويتحدث  �سركة �سحة  والفنية يف  الطبية  ال�سوؤون  لدائرة 
عن الوفيات التي تقع خالل فرتة الولدة يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط. و يقدم الدكتور نا�سر عما�س الرئي�س التنفيذي 
ملدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية خالل اإحدى جل�سات املوؤمتر 

التي  املتميزة  ال�سحية  والرعاية  املدينة  عن  عامة  نظرة 
التي  احلديثة  والتقنيات  والتجهيزات  للمر�سى  تقدمها 
املجيد  الدكتور عبد  املدينة فيها، فيما يتحدث  مت جتهيز 
يف  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���س  ا�ست�ساري  الزبيدي 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية، عن مر�س ال�سريان التاجي. و 
ي�سارك يف جل�سات املوؤمتر الدكتور اأحمد الرفاعي ا�ست�ساري 
ال�سيخ  م��دي��ن��ة  يف  ال��ك��ب��د  واأم���را����س  ال�����ه�سمي  اجله�����از 
والدكتور  الكبد،  مر�س  ع��ن  ويتحدث  الطبية،  �سخبوط 
حممد ال�سيعري، ا�ست�ساري اأمرا�س الكلى يف مدينة ال�سيخ 
خليفة الطبية عن اأمرا�س الكلى يف منطقة ال�سرق الأو�سط، 
والدكتور وليد زاهر مدير البحث والتطوير ال�سريري عن 

البتكار والطب الدقيق يف الرعاية ال�سحية.

منمنطلقطالبنا�أمانةيف�أعناقناو�أ�سوةبتطبيقهبالبنني

الرتبية تفتح الباب لتعيني �سباط �سالمة اإناث مبدار�ض البنات وتبداأ باال�ستعانة بخريجات خولة بنت االأزور 
•• دبي-حم�سنرا�سد

ب�سباط  البنات  م��دار���س  ت��زوي��د  م��وؤخ��راً،  والتعليم  الرتبية  وزارة  ق��ررت 
اأمن و�سالمة من الن�ساء، اأ�سوة مبدار�س الطلبة الذكور، حيث فتحت باب 
التقدمي للراغبات يف العمل يف تلك الوظيفة، بل مت بالفعل البدء بالتطبيق 
الأزور  بنت  خ��ول��ة  بخريجات  ب��ذل��ك  م�ستعينة  ب��اب��وظ��ب��ي   م��دار���س   4 يف 

ول�سيما املتقاعدين الذمي كانوا يعملون يف القوات امل�سلحة وال�سرطة.
وتعكف الوزارة حالياً على ال�ستعانة، بخريجات مدر�سة خولة بنت الأزور 
الع�سكرية، بال�سافة اىل الراغبني من املتقاعدين وذلك لتوفري الكودار  
اإليهن،  �ستكون نف�س مهام  املطلوبة يف تلك املرحلة، اأما عن املهام املوكلة 
ال���وزارة مهامهم  اإذ ح��ددت  ال��ذك��ور،  �سباط الم��ن وال�سالمة يف م��دار���س 
والتي ل تختلف عن مهام �سباط المن وال�سالمة يف مدار�س البنني والتي 

تنح�سر يف 20 مهمة كانت الرتبية قد اعلنتها يف تو�سيف مهامهم داخل 
مدار�س الدولة .

وتاأتي اأولويات مهامهن �سرورة تواجدهن قبل و�سول اأول طالبة للمدر�سة، 
واملغادرة بعد ان�سراف اآخر طالبة، ومتابعة �سلوك الطالبات عند قدومهن 
وان�سرافهن واثناء ال�سرتاحة، واحلركة خارج الف�سول، والقيام بجولت 

تفقدية مكثفة.
واكدت �سرورة تعاون �سباط الأمن وال�سالمة مع مدير املدر�سة، يف احلد 
من ال�سلوكيات ال�سلبية والعدوانية وتعزيز الإيجابية، واحلث على التعاون 
الوطنية،  اخل��دم��ة  يف  لالنخراط  والتهيئة  ال��وط��ن  خلدمة  وال�ستعداد 
ف�سال عن  تاأ�سي�س روابط وثيقة مع الطلبة وتوجيههم، با�ستعمال و�سائل 
التوا�سل الجتماعي ب�سكل نافع واحلذر من الجنراف وراء التوا�سل مع 

اأية جهات اأو اأ�سخا�س جمهولني والإبالغ عنهم.

واألزمت الوزارة �سباط المن وال�سالمة، بالتعاون مع الهيئات الإدارية يف 
غر�س الولء والنتماء والفخر بالهوية الوطنية والفكر احل�ساري املعتدل، 
وتقدمي الإر�سادات والتعليمات التوعوية التي حت�سن الطالب من الأفكار 
املتطرفة والهدامة، والتوا�سل مع اأولياء الأمور لإعالمهم عن �سلوكيات 
اأبنائهم وخمالفاتهم وتنويرهم بالقوانني واللوائح والنظم التي ت�سجعهم 
املدار�س  وثيقة مع مديري  �سراكة  واإن�ساء  الرتبوي،  بدورهم  القيام  على 
بيئة مدر�سية وجمتمعية  لتوفري  املجاورة،  املدار�س  ال�سالمة يف  و�سباط 

اآمنة.
واأفادت الوزارة باأنه ينبغي عليهن، مراقبة احلالت وال�سلوكيات امل�سبوهة 
اأو  ب��الأي��دي  او الع��ت��داءات  الكحول،  اأو  امل��خ��درات  اإن وج��دت مثل تعاطي 
الجتماعية  ال��ظ��روف  اأو  النف�سية  اأو  ال�سحية  ال��ن��واح��ي  م��ن  اإه��م��ال��ه��م 
اأي  واعرتا�س  هوياتهم  من  والتحقق  املدر�سة  زوار  وا�ستقبال  اخلطرية، 

والتعرف على م�سادر  ل��الإدارة،  بالدخول ومرافقته  له  زائ��ر غري م�سرح 
اخلطر يف املدر�سة مثل التو�سيالت الكهربائية، وفتحات املجاري، ف�سال 
عن  مراقبة حالة املدر�سة الفنية من حيث املباين والتجهيزات واملعدات، 
والتبليغ عن اأية م�سادر اخلطر اأو اإ�سالحات مطلوبة للمحافظة على بيئة 

اآمنة و�ساحلة للتدري�س.
وقالت اإنه ينبغي اأن يتوا�سل من خالل مدير املدر�سة مع اجلهات املخت�سة 
مثل  املدر�سة  داخ��ل  والعالجية  الوقائية  الإج���راءات  بع�س  بتنفيذ  للقيام 
فح�س واختبار الكحول واملخدرات واحلالت النف�سية للطلبة او املوظفني، 
ال�سالمة  �سابط  )�سجل  يف  اليومية  واملخالفات  احل���الت  جميع  وي��وث��ق 
والتقرير  ال��دوري��ة  التقارير  واإع���داد  الر�سمية  النماذج  وتعبئة  املدر�سية( 
للجهات  ورفعها  عالجها  ومقرتحات  ال�سلبية  ال�سلوكيات  ع��ن  النهائي 

املخت�سة.

�أو�سىباإعد�دخطة��سرت�تيجيةتتبناها�جلامعة�لعربيةللحدمن�جلروح�ملزمنة

املوؤمتر اخلليجي الثاين للجروح 2020 يختتم فعاليته بدبي
•• دبي-الفجر:

الثاين  اخلليجي  امل��وؤمت��ر  اخ��ت��ت��م 
حظي  ال������ذي   2020 ل���ل���ج���روح 
بدعم ورعاية جائزة ال�سيخ حمدان 
بن را�سد اآل مكتوم للعلوم الطبية 
مدار  على  ام��ت��دت  ال��ت��ي  فعالياته 
يف  الب�ستان  رو�سة  بفندق  يومني 
دب���ي خ���الل ال��ف��رتة م��ن 23 اإىل 
24 يناير اجلاري بعد م�ساركة ما 
يزيد عن 1300 طبيب من داخل 

وخارج الدولة.
املوؤمتر  يف  امل�������س���ارك���ون  واأو�����س����ى 
الطبية  اجلمعيات  نظمته  ال���ذي 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  ج��ه��ود  لت�سافر 
وخمتلف اجلهات ال�سحية يف دول 
العلمية  الأب��ح��اث  ل��دع��م  املنطقة 
عالجات  ت��ط��وي��ر  يف  املتخ�س�سة 
اجلروح مبختلف اأنواعها وحتديداً 
ال�سطناعي  الذكاء  على  املعتمدة 

واخلاليا اجلزعية.
خطة  ب��������اإع��������داد  او��������س�������وا  ك����م����ا 
جامعة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��دول العربية للحد من اجلروح 
وزارت  ت�����وىل  اأن  ع���ل���ى  امل���زم���ن���ة، 
الوطن  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  ال�����س��ح��ة 
ب���ن���وده���ا يف ظل  ال���ع���رب���ي ت��ن��ف��ي��ذ 
م���ا ت�����س��ب��ب��ه اجل�����روح امل��زم��ن��ة من 
حتديات ياأتي يف مقدمتها تعطيل 
العاملة  ال��ط��اق��ات  م��ن  ج��زء كبري 
ب��اأغ��ل��ب ال��ت��خ�����س�����س��ات امل��ه��ن��ي��ة يف 
املنطقة ممن ترتاوح اأعمارهم من 

عاماً.       50 اإىل   30
كما دعا املوؤمتر اإىل تد�سني مراكز 
ت��ت��وىل تدريب  م��ت��ط��ورة  ت���دري���ب 

ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
اأنواعها  مبختلف  اجل����روح  ع���الج 
العاملية،  امل�ستجدات  اأح���دث  على 
تفتقر  التي  املنطقة  ب��دول  وذل��ك 
حتديث  اإىل  اإ����س���اف���ة  ذل�����ك،  اإىل 
ببع�س  املتواجدة  التدريب  مراكز 
العلمية  التطورات  ظل  يف  ال��دول 

املتالحة. 
واأو�سى امل�ساركون بدعم وم�ساعدة 
تتوفر لديها  التي ل  املنطقة  دول 
الم�����ك�����ان�����ات امل�����ادي�����ة واخل�������رات 

مب��خ��ت��ل��ف اأن����واع����ه����ا، وذل������ك من 
خ������الل ع���ق���د ات����ف����اق����ي����ات ت���ع���اون 
م�سرتك مع تلك املوؤ�س�سات بهدف 
الطبي  ال��ت��دري��ب  ت��ع��زي��زع��م��ل��ي��ات 
الطبية  ال��ك��وادر  ملختلف  امل�ستمر 

باملنطقة.
املوؤمتر  رئ��ي�����س  دع����ا  ج��ان��ب��ه  م���ن 
التجميل  ج����راح����ة  ا����س���ت�������س���اري 
ال��دك��ت��ور م�����روان ال���زرع���وين اإىل 
ت��ك��ات��ف ج���ه���ود خمتلف  �����س����رورة 
للحد  املنطقة  يف  املعنية  اجل��ه��ات 

القت�سادي لأي دولة.
ومت����ن����ى ن����ائ����ب رئ���ي�������س امل����وؤمت����ر 
التجميل  ج����راح����ة  ا����س���ت�������س���اري 
احل�سيني  �����س����ف����وت  ال�����دك�����ت�����ور 
ا�ستجابة لقطاع اخلا�س وخمتلف 
لدعم  املنطقة  يف  املعنية  اجل��ه��ات 
الب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ع��ت��م��دة على 

الذكاء ال�سطناعي. 
اخلليجي  امل���وؤمت���ر  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
متكن   2020 ل��ل��ج��روح  ال���ث���اين 
مناق�سة  م���ن  ي��وم��ني  م����دار  ع��ل��ى 

التي متكنها من مواجهة  الطبية 
ت��داع��ي��ات اجل���روح امل��زم��ن��ة يف ظل 
النزاعات التي ت�سهدها بع�س دول 
املنطقة والتي ت�سببت يف زيادة عدد 

امل�سابني بجروح مزمنة.
تعزيز  �سرورة  التو�سيات  و�سملت 
املوؤ�س�سات  خمتلف  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 
على  ل��ل��وق��وف  ال��دول��ي��ة  ال�سحية 
العالجية  امل�������س���ت���ج���دات  اأح�������دث 
الطبية  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  والأج���ه���زة 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ع�����الج اجل�����روح 

م���ن اجل�����روح امل��زم��ن��ة ال��ت��ي باتت 
الأع����وام  خ���الل  م�ستمر  ت��زاي��د  يف 
النزاعات  نتيجة  املا�سية  اخلم�س 

امل�سلحة ببع�س الدول.
اجلهات  تفعيل  ال��زرع��وين  ومتنى 
املنطقة  دول  مبختلف  الر�سمية 
ملا اأو�سى به املوؤمتر، خ�سو�ساً واأن 
الزيادة  على  امل��رتت��ب��ة  ال��ت��داع��ي��ات 
امل���ل���ح���وظ���ة يف م����ع����دلت اجل�����روح 
لتلك  ك��ب��رياً  حت��دي��اً  متثل  املزمنة 
النمو  اجل���ه���ات وت��ع��رق��ل م�����س��رية 

للجروح  العالجية  الطرق  اأح��دث 
اأمهر  ا���س��ت��ع��ر���س��ه��ا  ال��ت��ي  امل��زم��ن��ة 
اأط����ب����اء ج����راح����ة ال��ت��ج��م��ي��ل على 

م�ستوى العامل.
العلمية  اجلل�سات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ال��ت��ي ع��ق��دت خ��الل امل��وؤمت��ر القت 
ال�������س���وء ع���ل���ى اأح��������دث الأج����ه����زة 
التي  الطبية  وامل�ستلزمات  الطبية 
نقلة  اأح����داث  يف  ب��دوره��ا  �ساهمت 
املزمنة  اجل����روح  ع���الج  ن��وع��ي��ة يف 
مقارنة  ال����ع����الج  ف�����رتة  وت��ق��ل��ي��ل 

بالأعوام املا�سية.
واأف�����������اد ����س���ك���رت���ري ع������ام امل����وؤمت����ر 
التجميل  ج����راح����ة  ا����س���ت�������س���اري 
ال���دك���ت���ور ج��م��ي��ل اجل����م����ايل ب����اأن 
للجروح  الثاين  اخلليجي  املوؤمتر 
2020 جنح على مدار يومني يف 
مع ما يزيد عن 1300 طبيب من 
�سقف  حت��ت  اخل�����س�����س��ات  خمتلف 
احدث  وا�ستعرا�س  ملناق�سة  واح��د 
للجروح  ال��ع��الج��ي��ة  امل�����س��ت��ج��دات 

املزمنة على م�ستوى العامل.
التي  الأط����ب����اء  ك��وك��ب��ة  اأن  واأك������د 
طبيب   56 �سملت  امل��وؤمت��ر  �سمها 
ع������ايل م�����س��ن��ف��ني ����س���م���ن اأم���ه���ر 
اأط����ب����اء ج����راح����ة ال��ت��ج��م��ي��ل على 
اأهمية  اإىل  لفتاً  ال��ع��امل،  م�ستوى 
ت��ب��ادل اخل���رات ب��ني دول املنطقة 
وال��ع��امل، وك��ذل��ك ت��ب��ادل اخلرات 
املحلية  ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني 
وال��دول��ي��ة للحد من  والأق��ل��ي��م��ي��ة 

تداعيات اجلروح املزمنة.

�لتو�سيات تفعيل ونتمنى م�ستمر تز�يد �ملزمنةيف :�جلروح �لزرعوين • مرو�رن
�ال�سطناعي �لذكاء �ملعتمدةعلى �لعلمية �البحاث نتمنىدعم : • �سفوت�حل�سيني

عامليًا �لتجميل �أطباء �أمهر من عاملًا 56 �سم �ملوؤمتر : • جميل�جلميل

رئي�سكلية�المار�تللتكنولوجيا:

الوظائف من  �سوق العمل اجلديد النا�سئ عن الثورة ال�سناعية الرابعة �سيوؤدي بحلول عام 2030 اإىل توليد %85 
:ال�سارقة-الفجر ••

اأكد الدكتور املهند�س عبدالرحيم 
���س��اب��وين رئ��ي�����س ك��ل��ي��ة الم�����ارات 
الم����ارات  دول���ة  ان  للتكنولوجيا 
الرابعة  ال�سناعية  للثورة  ت�ستعد 
مب��زي��د م���ن ال���رام���ج وامل���ب���ادرات 
دور  للعب  توؤهلها  ال��ت��ي  الفاعلة 
ال�����س��ام��ل��ة على  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب�����ارز يف 

م�ستوى املنطقة والعامل. 
جاء ذلك يف ورقة عمل قدمها اىل 
للهند�سة  الثاين  ال�سارقة  ملتقى 
والذي  امل�ستقبل  هند�سة  بعنوان 
ال�سارقة  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت��ه 
�سلطان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
ال�سارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل 

رئي�س املجل�س التنفيذي ام�س.
بعنوان  وه����ي  ورق���ت���ه  يف  واأ�����س����ار 
التعليم  خم������رج������ات  م����وائ����م����ة 
ال�سناعية  ل���ل���ث���ورة  ال���ه���ن���د����س���ي 
اإىل  الواقع والطموح  الرابعة بني 
النا�سئ  اجل��دي��د  العمل  ���س��وق  اأن 
الرابعة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة  ع���ن 
اإىل   2030 ع��ام  بحلول  ���س��ي��وؤدي 

التي  ال��وظ��ائ��ف  م��ن   85٪ توليد 
مل يتم اخرتاعها بعد.

ال�سطناعي،  ال���ذك���اء  ان  وق�����ال 
اإن����رتن����ت الأ����س���ي���اء، ال���روب���وت���ات، 
ال��واق��ع امل��ع��زز والف���رتا����س���ي، كل 
بالفعل يف  العنا�سر مدجمة  هذه 
روتيننا اليومي، مما يجلب الفرح 
يف وق���ت واح����د حل��ي��ات��ن��ا، وكذلك 

اخلوف من املجهول.
قد  انه  �سابوين  الدكتور  واأو�سح 
ح���دث ال��ت��غ��ي��ري اجل����ذري الأخ���ري 
ال���ع���ايل خ���الل ع�سر  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
الثورة  م��ع  ت��زام��ن  ال���ذي  التنوير 
ال�سناعية الأوىل. يف اأواخر القرن 

التا�سع ع�سر. 
اأن ت�سبب  امل��ت��وق��ع  ان���ه م��ن  وق���ال 
ال������ث������ورة ال�������س���ن���اع���ي���ة ال����راب����ع����ة 
موؤ�س�سات  يف  مزعزعة  بتغيريات 
التعليم العايل. حيث متيل معظم 
اجلامعات اإىل احلفاظ على فل�سفة 
تعليمية مماثلة لتلك املوجودة يف 
وتعتمد  الع�سرين  ال��ق��رن  مطلع 
اإىل  امل�ستند  املحتوى  تقدمي  على 

التخ�س�سات.
�سمان  �سيعتمد   : قائال  واأ���س��اف 

ع�سرنا  �سمة  ي��واك��ب  مب��ا  ب�سرية 
الراهن.

اإىل جانب ذلك ي�سري لزاماً علينا 
جديدة  تخ�س�سات  ن�ستحدث  اأن 
املت�سارع  التطور  وجودها  يقت�سي 
وكفاءات  ق�����درات  اإىل  واحل���اج���ة 

جديدة.
الكادميية  ال����رام����ج  ان  وذك������ر 
اجلامعية اجلديدة كلها ل بد وان 
تخ�سع اىل املعايري التقليدية من 
املهني  و  الأكادميي  العتماد  اجل 

باأنواعه. 
ال���������س����وء على  امل�����وؤمت�����ر  و����س���ل���ط 
التي  ال����ذك����ي����ة  احل�����ل�����ول  اأب����������رز 
امل�ستقبل  يف  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ���س��ي��ت��م 
املتعلقة  الأن�سطة  بكافة  لالرتقاء 
بالهند�سة التخطيطية واملعمارية 

والإن�سائية.
امل���وؤمت���ر ج��ل�����س��ات حوارية  و���س��م��ل 
 50 اأك��ر من  واأوراق عمل وعقد 
خمتلفة  وحما�سرات  عمل  ور�سة 
ال�سارقة  بلدية  ا�ستهدفت خاللها 
خمتلف الفئات من طلبة املدار�س 
مب�ساركة  واملهند�سني  واجلامعات 

عدة جهات حكومية واكادميية .

اجلامعية  التخ�س�سات  من  كثري 
ي�ستدعي  الأم�����ر  ل��ك��ن  احل���ال���ي���ة، 
مفردات  حمتوى  يف  النظر  اإع��ادة 
تدري�سها  وع��م��ل��ي��ة  م�����س��اق��ات��ه��ا 
واخ�����ت�����ي�����ار م����راج����ع����ه����ا وت����وف����ري 
امل���ادي���ة م��ن خمترات  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
وم���ع���ام���ل وجت����ه����ي����زات وق�������درات 

اأكر  بدرجة  التعلم  توفري  ج��ودة 
امل��خ��رج��ات والآث������ار، و�سيتم  ع��ل��ى 
امل�ستخدمني  ب����ر�����س����ا  ق���ي���ا����س���ه 

النهائيني )ال�سناعة(.
وق����ال ان امل��ع��ي��ار اجل���دي���د ه���و اأن 
الر�سمية   - التعلم  اأ�ساليب  جميع 
الر�سمية  وغ���ري  الر�سمية  وغ���ري 

لكفاءة  وف���ًق���ا  ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  ���س��ي��ت��م   -
ن  �ستمِكّ املتعلمني. حيث  م�ساهمة 
واملقبولة  اجل��دي��دة  التعلم  اأط���ر 
التنقل  قابلية  وا���س��ع  ن��ط��اق  على 
وعر  التخ�س�سات  خمتلف  ب��ني 

خمتلف مقدمي التعليم
ال�ستغناء عن  ان��ه ل ميكن  وق��ال 
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اأخبـار الإمـارات

بلدية مدينة اأبوظبي و االإمارات للمزادات تتعاونان يف خدمات تاأجري االأ�سول ونقل املركبات

تقدمي  يف  البلدية  لر�سالة  ووفقاً 
اخلدمات  م���ن  ال���الئ���ق  امل�����س��ت��وى 

جلميع �سكان الإمارة.

تعزيز�أو��سر�ل�سر�كة
عبداهلل  �سعادة  اأع��رب  جانبه،  من 
للثقة  تقديره  عن  املناعي،  مطر 

واعتر �سعادة املدير العام لبلدية 
اأن هذه التفاقية  اأبوظبي  مدينة 
وتب�سيط  اآل����ي����ات  حت�����س��ني  ت���ع���زز 
البلدية،  يف  امل��ت��ب��ع��ة  الإج��������راءات 
متطورة  ذكية  خدمات  خالل  من 
املركبات  ن���ق���ل  جم�����ال  يف  �����س����واء 
من  اأو  احل���ج���ز،  ���س��اح��ات  واإدارة 

امل�������زادات  واإدارة  ت��ن��ظ��ي��م  خ�����الل 
الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ت��رت��ق��ي بهذه 
وباجلهود  جمملها  يف  اخل��دم��ات 
التي تبذلها بلدية مدينة اأبوظبي 
العاملية  امل��ع��اي��ري  اأرف���ع  تطبيق  يف 
لإمارة  املت�سارع  النتقال  وتواكب 
الواعد،  امل�ستقبل  ن��ح��و  اب��وظ��ب��ي 

امل�����زادات  اأن  اإىل  امل��ن��اع��ي  واأ�����س����ار 
الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة ال����ت����ي ط���ورت���ه���ا 
الإم�����ارات ل��ل��م��زادات ب��ات��ت حتظى 
ب����اإق����ب����ال وا�����س����ع م����ن امل���زاي���دي���ن 
لبيع  التقليدية  ال��ط��رق  ب��خ��الف 
الأ������س�����ول م����ن خ�����الل الأ����س���ع���ار 
اأن  اإىل  لفتاً  املتوقعة،  اأو  املقبولة 
الإم�����ارات ل��ل��م��زادات ب��ات��ت تتمتع 
بخرة تزيد على ع�سر �سنوات يف 
هذا املجال، وهو ما وفر لها زخماً 
اأع��داد املزايدين  قويا جلهة زي��ادة 
وتر�سيد  العملية  ه���ذه  وت�سهيل 
وتعزيز  املوؤ�س�سات  ع��ن  التكاليف 
واحلوكمة،  ال�����س��ف��اف��ي��ة  م�����س��ت��وى 
الرائد  ال�����س��ري��ك  جعلها  م��ا  وه���و 
ب��ال��دول��ة يف  للعديد م��ن اجل��ه��ات 

هذا املجال.
على  الأوىل  الت���ف���اق���ي���ة  وت��ن�����س 
الأ�سول  ت��اأج��ري  ت��ق��دمي خ��دم��ات 
لبلدية  ال���ت���اب���ع���ة  ال����س���ت���ث���م���اري���ة 
الإمارات  ل�سركة  اأبوظبي،  مدينة 
عامني  م�������دار  ع���ل���ى  ل�����ل�����م�����زادات 
واإدارة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ت��ت��ك��ف��ل  ح��ي��ث 
لتاأجري  اإلكرتونية  م��زادات  وعقد 

حتفيز�لبيئة�ال�ستثمارية
القبي�سي،  ب��در  �سيف  �سعادة  واأك��د 
اأن ه���ذه اخل���ط���وات جت�����س��د روؤي���ة 
ح���ك���وم���ة اأب���وظ���ب���ي ال���ه���ادف���ة اإىل 
والتعاون  التكامل  اأوا���س��ر  توطيد 
مع القطاع اخلا�س، ل �سيما على 
�سعيد دفع عجلة التنمية ال�ساملة 
العامة  املرافق  وا�ستثمار  وتطوير 
اجلديدة  امل�����س��اري��ع  وا����س���ت���ح���داث 
اأجل  م��ن  املجتمع  يتطلبها  ال��ت��ي 
متكاملة  ع�سرية  خدمات  تقدمي 
وب��اأ���س��ل��وب ح�����س��اري وف��ق��اً ملعايري 
اأن هذا التوجه  عاملية، م�سريا اإىل 
يحفز البيئة ال�ستثمارية اجلاذبة 
النمو  معدل  رف��ع  على  وامل�سجعة 
با�ستمرار مبا يحقق روؤية حكومة 
التطويرية  وخ��ط��ت��ه��ا  اأب���وظ���ب���ي 
ال�����س��ام��ل��ة، واأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه: اإن 
اأب��وظ��ب��ي حري�سة  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
التعاون  ع����الق����ات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، وت��وؤم��ن اأن 
اأه��داف اجلانبني من �ساأنه  توافق 
متكني القت�ساد والرتقاء امل�ستمر 

باخلدمات.

التي اأولتها بلدية مدينة اأبوظبي 
خدمات  مهام  وتخويلها  لل�سركة 
ال�ستثمارية،  الأ�����س����ول  ت���اأج���ري 
املركبات  ح���ج���ز  ����س���اح���ة  واإدارة 
باملفرق، والتي تاأتي يف اإطار تعزيز 
بلدية مدينة  ال�سراكة مع  اأوا�سر 
ب�سمات  ح��ق��ق��ت  ال��ت��ي  اأب���وظ���ب���ي، 
البلدي  بالعمل  الرتقاء  رائ��دة يف 
ل���ت���ق���دمي امل�������س���ت���وى امل���م���ي���ز من 

اخلدمات.
واعتر املناعي، اأن التفاقية متثل 
�سركاء  قائمة  اإىل  نوعية  اإ�سافة 
الإم�������ارات ل���ل���م���زادات و الم�����ارات 
ال�سمعة  على  وت��وؤك��د   ، للمواقف 
لفتا  املتميز،  واأدائ��ه��م��ا  املتنامية 
اأف�سل  ات���ب���اع  ع��ل��ى  احل���ر����س  اإىل 
وب�سفافية  وامل��ع��اي��ري  امل��م��ار���س��ات 
وب�سهولة  ع���ال���ي���ة،  ودي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
البلدية  ر����س���ا  حت��ق��ق  م��ت��ن��اه��ي��ة 
حتقيق  ي�سمن  مب��ا  وامل��ت��ع��ام��ل��ني، 
عائدات جمزية للطرفني، ويفتح 
املجال اإىل اآفاق اأرحب من التعاون 
وال�������س���راك���ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة بني 

اجلانبني.

:اأبوظبي-الفجر ••

مع  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  وّق��ع��ت 
ال�سركة  الإم��ارات للمزادات  �سركة 
العلنية  امل���زادات  اإدارة  يف  ال��رائ��دة 
ال�سرق  منطقة  يف  والإل��ك��رتون��ي��ة 
الأو������س�����ط، ات��ف��اق��ي��ت��ي ت����ع����اون يف 
الأ�سول  ت���اأج���ري  خ���دم���ات  جم���ال 
ال�ستثمارية، ونقل املركبات واإدارة 
����س���اح���ة احل���ج���ز ب���امل���ف���رق، وذل����ك 
امل�سرتك  التعاون  لعالقات  تعزيزا 
بينهما بهدف الرتقاء باخلدمات، 
وحتقيق تطلعات املجتمع وا�ستثمار 
لأف�سل  وف��ق��اً  ال��ب��ل��دي��ة  الأ����س���ول 

املمار�سات.
وجرت مرا�سم توقيع التفاقيتني 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  م��ق��ر  يف 
م����وؤخ����راً، م���ن ق��ب��ل ���س��ع��ادة �سيف 
لبلدية  العام  املدير  القبي�سي  بدر 
عبداهلل  و�سعادة  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة 
مطر املناعي رئي�س جمل�س الإدارة 
الع�سو املنتدب لالإمارات للمزادات، 
والإمارات للمواقف، بح�سور عدد 

من ممثلي اجلهتني.

وت��ط��وي��ر وح����دات ع��ق��اري��ة تابعة 
واملعار�س  املحالت  مثل:  للبلدية 
ا�ستثمارية،  وم�ساحات  والأك�ساك، 
�سركة  حت���م���ل  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
م�سوؤولية  ل���ل���م���زادات  الإم��������ارات 
اتخاذ الإج��راءات وجميع خطوات 
الإع���الن ع��ن الأ���س��ول وت�سويقها 
وغ�������ري ذل�������ك م������ن الإج��������������راءات 
لتنظيم  ال��الزم��ة  وال��ت��ح�����س��ريات 
باملزاد  ال��ت��اأج��ري  بعملية  وال��ق��ي��ام 

العلني الإلكرتوين.
فتن�س على  الثانية  التفاقية  اأما 
امتياز نقل املركبات املهملة، واإدارة 
والتي  امل���ف���رق  احل��ج��ز يف  ���س��اح��ة 
اإدارت����ه����ا م���ن ق��ب��ل �سركة  ���س��ت��ت��م 
الإمارات للمواقف ، يف اإطار �سعي 
البلدية لالرتقاء بخدمات �سحب 
باملزاد  وبيعها  وامل�سوهات  املركبات 
امل�ستويات  لأع���ل���ى  وف���ق���اً  ال��ع��ل��ن��ي 
املعمول  وال���������س����روط  وامل����ع����اي����ري 
ي��ن�����س��ج��م م���ع تطلعات  ب��ه��ا، ومب���ا 
اأبوظبي، حيث ت�ستمر مدة  بلدية 
تاريخ  م��ن  �سنوات   10 التفاقية 

توقيعها.

�سهد�إقباالالفتاالآالف�لطلبةللحدث�الأ�سخمعلىم�ستوى�ملنطقة

اإك�سبو ال�سارقة ُي�سدل ال�ستار على الن�سخة ال�ساد�سة ع�سرة من معر�ض التعليم الدويل 2020

•• ال�سارقة-الفجر

اختتمت اأم�س الأول )اجلمعة( فعاليات الدورة ال�ساد�سة ع�سر من معر�س 
التعليم الدويل 2020، الذي نظمه وا�ست�سافه مركز اإك�سبو ال�سارقة بدعم 
من غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، ووزارة الرتبية والتعليم وهيئة ال�سارقة 
للتعليم اخلا�س، و�سط م�ساركة اأكر من 120 موؤ�س�سة تعليمية واأكادميية 
من 20 دولة حول العامل، ف�سال عن امل�ساركة الكبرية ل�70 جامعة وكلية 

اإماراتية.
ولفتا لآلف من طلبة  اإقباًل كبرياً  اأي��ام  م��دار ثالثة  املعر�س على  و�سهد 
امل��دار���س واأول��ي��اء اأم��وره��م، فيما ح��ر���س ممثلو اجل��ام��ع��ات امل�����س��ارك��ة، على 
الأكادميية،  الرامج  اأهم  للطلبة حول  الأكادميي  والإر�ساد  الن�سح  تقدمي 
اخلدمات  م�ستعر�سني  التخ�س�سات،  خمتلف  يف  جامعة  كل  تقدمها  التي 
التعليمية، و�سروط القبول والت�سجيل، ما يعك�س ا�ستمرار جناح املعر�س يف 
حتقيق اأهدافه التي اأقيم من اأجلها، والتي ياأتي يف مقدمتها اإر�ساد الطلبة 
الفر�س  اأف�سل  على  والباحثني،  اجلامعات  وطلبة  الثانوية  ال�سفوف  يف 

التعليمية املتاحة يف اأرقي اجلامعات املحلية والعاملية.

ماج�ستري�لفخامة
العديد من الرامج الأكادميية اجلديدة  ال�ستار عن  اإزاحة  املعر�س  و�سهد 
التي حر�ست جمموعة من اجلامعات على اإطالقها، حيث طرحت جامعة 
يعد  الذي  الفخامة،  اإدارة  ماج�ستري  برنامج  دبي  ال�سرتالية يف  ولونغونغ 
الأول من نوعه على م�ستوى ال�سرق الأو�سط، والرابع على م�ستوى العامل، 
علمية  وم���ه���ارات  تخ�س�سات  لإك�����س��اب��ه��م  الطلبة  ا�ستقطاب  اإىل  وي��ه��دف 
ا�سرتاتيجيات  لتنفيذ  العاملية،  التجارية  املاركات  اإدارة �سفوة  واأكادميية يف 
املنتجات  �سوق  املهنيني يف  تتكيف مع  التي  والت�سالت  والت�سويق  الأعمال 
وخا�سة  الفاخرة،  لل�سلع  الرتويج  مبهارات  تزويدهم  عن  ف�سال  الفاخرة، 
يف الأ�سواق النا�سئة، ويقدم املاج�ستري بالتعاون مع املعهد التقني الإيطايل 

الإمارات. يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  ومعتمد   MIP

مو�كبة�الزدهار�لتعليمي
واأكد �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�سبو ال�سارقة، اأن 
ن�سخة املعر�س هذا العام كانت ا�ستثنائية من خالل الرتكيز على ا�ست�سراف 
املتخ�س�سة  ال�سركات  العديد من كرى  ا�ستقطاب  التعليمي عر  امل�ستقبل 
يف تكنولوجيا التعليم واآليات اإدخال تقنيات الذكاء ال�سطناعي يف العملية 
يف  مرة  لأول  تنظيمها  مت  التي  امل�ساحبة  الفعاليات  عن  ف�سال  التعليمية، 
الدورة ال�ساد�سة ع�سر من املعر�س، وامل�ساركة الوا�سعة من اجلامعات والكليات 
واملعاهد التي كانت الأ�سخم منذ انطالق احلدث، والتي ا�ستطاع املركز من 
خاللها اأن يحقق الأهداف املرجوة والرامية اإىل اإي�ساح ال�سورة اأمام الطلبة 
من  والعاملي  املحلي  امل�ستوى  على  التعليمي  القطاع  واق��ع  حول  والباحثني 
خالل احل�سول على م�سورة اخلراء من مديري قبول اجلامعات، ف�سال 
عن اكت�ساف فر�س املنح الدرا�سية املتاحة للطلبة وبرامج الدعم املقدمة من 

املوؤ�س�سات احلكومية.
 لفتا اإىل اأن معر�س التعليم ال��دويل غدى واح��داً من اأهم الح��داث التي 
التي  ال�سباب  �سريحة  ي�ستهدف  كونه  ال�سارقة،  اك�سبو  مركز  ي�ست�سيفها 
واأ�سبح  التنمية،  وم�ساريع  العمل  ل�سوق  املحركة  امل�ستقبلية  ال��ق��وى  تعد 
امل�سبوق  غ��ري  الزده����ار  مواكبة  يف  فاعل  ب��دور  ت�سهم  التي  الفعاليات  م��ن 
دولة  املنطقة، وخا�سة يف  العايل على م�ستوى  التعليم  ي�سهده قطاع  الذي 
الإمارات التي ت�سع التعليم يف �سدارة اأولوياتها، اإىل اأن غدت اإحدى اأف�سل 
الوجهات التعليمية اجلاذبة يف العامل للطالب الراغبني يف متابعة درا�ستهم 
يف اخلارج، وذلك يف ظل حر�س القيادة الر�سيدة على تخ�سي�س ميزانيات 
�سنوية �سخمة لقطاع التعليم مبوازاة اجلهود الدوؤوبة لتطوير هذا القطاع 
والت�سجيع على ال�ستثمار يف �سناعة التعليم وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.

حتديد�لقر�ر�ت�لدر��سية

دوره  على  موؤكدين  املعر�س،  اأهمية  عن  واأهاليهم  الطلبة  من  ع��دد  وع��ر 
املنا�سب  اجلامعي  التخ�س�س  باختيار  اخلا�سة  القرارات  حتديد  يف  الكبري 
لأبنائهم م��ن خ��الل م��ا وف���ره م��ن خ��ي��ارات وا�سعة وك��ب��رية م��ن اجلامعات 
املحلية والعاملية ف�سال عن الدورات التدريبية والندوات وور�س العمل التي 
املعر�س  ال�سيد  الطالب عمر  وال��د  الغر�س، حيث و�سف  لهذا  مت تقدميها 
باأنه منظم باحرتافية كونه يجمع حتت �سقف واحد كافة متطلبات العملية 
التعليمية، وا�ستطاع الأهايل من خالله حتديد امل�سار الأكادميي لأبنائهم، 
موؤكدا اأنه ا�ستفاد من زيارته للمعر�س بتحديد التخ�س�س اجلامعي الذي 

يتطلع جنله الدرا�سة فيه بعد امتام �سهادته الثانوية. 
كبري  ب�سكل  ا�ستفادت  اأن��ه��ا  ال��ك��رمي،  عبد  اآلء  الطالبة  وال���دة  اأك���دت  فيما 
م��ن م��ع��ر���س التعليم ال����دويل ك��ون��ه��ا ا���س��ت��ط��اع��ت ح��ج��ز م��ق��ع��د لإب��ن��ت��ه��ا يف 
امل��ق��دم��ة، م�سرية  الدرا�سية  املنح  الإم��ارات��ي��ة م��ن خ��الل  اإح���دى اجل��ام��ع��ات 
لعدد  امللحوظة  بالزيادة  ال�سابقة  الأع��وام  العام عن  املعر�س متيز هذا  اإىل 
عن  ف�سال  جيدة،  وخ�سومات  اأك��ر  عرو�س  وبتقدمي  امل�ساركة  اجلامعات 
تنوع التخ�س�سات اجلامعية املطروحة التي تلبي احتياجات ال�سوق لل�سنوات 

القادمة.
وتابعت الطالبة نوف اجلارحي وا�سفة املعر�س باأنه يلخ�س جميع املعلومات 
الوقت  يوفر  واأن��ه حدث هام  الطلبة بجميع الخت�سا�سات،  التي يحتاجها 
ا�ستفادت منه كثريا على  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة  ع��ن اجل��ام��ع��ات،  البحث  واجل��ه��د يف 
�ستكمل  التي  اجلامعة  اختيار  خالله  من  وا�ستطاعت  ال�سخ�سي  ال�سعيد 

درا�ستها فيها م�ستقبال .

قمة�الإرتقاءبالتعليم
 2020 بالتعليم  الإرتقاء  قمة  بتنظيم  العام  هذا  املعر�س  ن�سخة  ومتيزت 
من قبل �سركة كيه 2 لرينينج ري�سور�سز اإنديا، والتي �سكلت من�سة رئي�سية 
للتوا�سل والتعاون وا�ستك�ساف اآفاق جديدة يف منظومة التعليم، حيث عمل 
الف�سول  من  التعليم  جتربة  لنقل  ا�ست�سافتها  على  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز 

اأحدث  م��ع  التعليم  دم��ج  ع��ر  واقعية  اأك��ر  حياتية  جتربة  اإىل  الدرا�سية 
يومني  م��دار  على  القمة  وناق�ست  التعليمية،  واحللول  والتقنيات  الأدوات 
النا�سئة  التقييم  وتقنيات  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  بتقنيات  التعليم  تعزيز 
الرتفيه  ودم���ج  ال��ك��ف��اءة  على  القائم  والتعليم  ال��ذات��ي  للتعليم  والرقمية 
للم�ستقبل  م�ستعدين  ليكونوا  اخلريجني  اإع��داد  اإىل  بالإ�سافة  بالتعليم، 
الدورة  �سهدت  كما  الرابعة،  ال�سناعية  الثورة  متطلبات  حتقيق  خالل  من 
التقنيات  اأح��دث  ق��دم  ال��ذي  اأوت�ساف  كارير  معر�س  تنظيم  ع�سر  ال�ساد�سة 
 50 من  اأك��ر  مب�ساركة  التعليم،  اأ�ساليب  يف  العاملية  والتجارب  واخل��رات 
جامعة وكلية هندية، بالإ�سافة اإىل عدد من املوؤ�س�سات التعليمية واملدار�س 

الداخلية.
التي  العمل  ور���س  من  بالعديد  ال��دويل  التعليم  معر�س  فعاليات  وحفلت 
نظمتها وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة املوارد 
ا�ستفاد  التي  الهامة  املو�سوعات  العديد من  وتتناولت  والتوطني،  الب�سرية 
التعليم  اأمورهم حول ت�سخري الذكاء ال�سطناعي يف  منها الطلبة واأولياء 
وغريها  التخرج،  حلديثي  املهني  امل�سار  اختيار  وكيفية  امل�ستقبل،  ووظائف 
من الرامج الإر�سادية التي حظيت باإقبال جماهريي كبري من الزوار على 

مدار ثالثة اأيام.
العامل ودولة  2020 مع احتفالت  الدويل  التعليم  وتزامن ختام معر�س 
الإمارات ب� اليوم الدويل للتعليم ، الذي يوافق 24 يناير من كل عام، حيث 
اأوائ��ل دول العامل التي ت�سهد معدلت مرتفعة  تعد الإم��ارات �سمن قائمة 
يف طلبات اللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل، اإذ يلتحق حوايل %95 من 
الطالبات، و%80 من الطالب يف موؤ�س�سات التعليم العايل بعد ح�سولهم 
على �سهادة الثانوية العامة، كما ا�ستثمرت دولة الإمارات ما يقارب 17% 
من املوازنة الحتادية لعام 2020 يف برامج التعليم العام والعايل واجلامعي 
مببلغ وقدره 10.41 مليار درهم من اإجمايل املوازنة التي بلغت 61.35 
مليار درهم، وبهذه الن�سبة املرتفعة، تعتر الإمارات يف م�ساف الدول الرائدة 

يف ن�سبة اإنفاقها من اإجمايل الناجت املحلي على قطاع التعليم.

دبي يف  مالية  ق�سايا  يف  اجلنائية  حالتهم  عن  ا�ستعلموا  �سخ�ض  األف   57
:دبي-الفجر ••

اأكد العميد جمال �سامل اجلالف، 
للتحريات  العامة  الإدارة  مدير 
�سرطة  يف  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل���ب���اح���ث 
�سخ�سا  و63  األ��ف��ا   57 اأن  دب���ي 
ال�ستعالم  خدمة  م��ن  ا�ستفادوا 
للق�سايا  اجل��ن��ائ��ي��ة  احل��ال��ة  ع��ن 
املالية خالل العام املا�سي، بواقع 
ا�ستف�سارا،  و414  األ��ف��ا   359

%319 مقارنة بالفرتة نف�سها 
مو�سحاً   ،2018 ال����ع����ام  م����ن 
الأ�سخا�س  لإ���س��ع��ار  اخل��دم��ة  اأن 
اأو  ب�سيطة  م��ب��ال��غ  يف  امل��ط��ل��وب��ني 
ال�سفر عن طريق  املمنوعني من 
الر�سائل الن�سية لإنهاء التعاميم 

ال�سادرة �سدهم.
جاء  ال��ذك��ي  التبليغ  اأن  واأ���س��اف 
العام  القائد  توجيهات  على  بناء 
عبد  ال��ل��واء  معايل  دب��ي  ل�سرطة 

خ�����الل اخل����دم����ة امل���ت���وف���رة على 
دب����ي وموقع  ���س��رط��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات 

�سرطة دبي الر�سمي.
واأو������س�����ح ال��ع��م��ي��د اجل������الف اأن 
يتطلب  اخل�����دم�����ة  ا�����س����ت����خ����دام 
�سرطة  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  ال����دخ����ول 
الإلكرتوين،  امل��وق��ع  ع��ر  اأو  دب��ي 
ال�سخ�سية  ال��ب��ي��ان��ات  و���س��ع  ث���م 
امل��وث��ق��ة يف ال��ه��وي��ة واإدخ�����ال رقم 
ر�سالة  ا���س��ت��ق��ب��ال  ث���م  ال���ه���ات���ف، 

األفا و372 �سخ�سا.
تقوم  ال�سرطة  م��راك��ز  اأن  وت��اب��ع 
باإر�سال ر�سائل ن�سية لالأ�سخا�س 
من  ملفاتهم  لإغ��الق  املطلوبني 
خ����الل ا���س��ت��ك��م��ال اإج����راءات����ه����م، 
انخفا�س يف عدد  اإىل  ي��وؤدي  مما 
ال�������س���ك���اوى واإن����ه����اء الإج��������راءات 

باأ�سرع وقت.
قيام  ح������ال  يف  اأن�������ه  م���و����س���ح���اً   
هاتفه  رق����م  ب��ت��غ��ي��ري  ال�����س��خ�����س 

ال�ستف�سارات  يف  زي����ادة  ون�����س��ب��ة 
بلغت 724%.

واأ�ساف اأن خدمة ال�ستعالم عن 
املالية  للق�سايا  اجلنائية  احلالة 
عن  ال�ستعالم  للمتعاملني  تتيح 
الق�سايا  يف  اجل��ن��ائ��ي��ة  ح��ال��ت��ه��م 
�سرطة  م��راك��ز  يف  املقيدة  املالية 
عن  ال�ستف�سار  اإىل  اإ�سافة  دب��ي، 
منع ال�سفر يف مثل هذه الق�سايا، 
وذل�����ك ع��ل��ى م�����دار ال�����س��اع��ة من 

امل��ري، بهدف تطوير  اهلل خليفة 
اأن  اإىل  لف��ت��اً  الأم��ن��ي��ة،  املنظومة 
الأ�سخا�س  على  ت�سهل  اخل��دم��ة 
امل�����ط�����ل�����وب�����ني ال�������ذي�������ن ي���ت���ع���ذر 
مق�سود  ل�سبب  اإليهم  ال��و���س��ول 
و�سعهم  معرفة  مق�سود  غري  اأو 
ا�ستحداث  مت  وع��ل��ي��ه  اجل��ن��ائ��ي، 
هذه اخلدمة، م�سرياً اإىل اأن عدد 
من  ا�ستفادوا  الذين  الأ�سخا�س 
 23 ب��ل��غ  ال��ذك��ي  التبليغ  خ��دم��ة 

رم���ز خا�س  ع��ل��ى  ن�سية حت��ت��وي 
اإجراء  يليها  للخدمة،  بالدخول 
ال���ب���ي���ان���ات  ال���ب���ح���ث يف  ع���م���ل���ي���ة 
داعياً  النتيجة،  على  واحل�سول 
اأفراد اجلمهور اإىل ال�ستفادة من 
هذه اخلدمات التي توفر عليهم 

الوقت واجلهد.
وك�سف اأن ن�سبة ا�ستخدام خدمة 
ارتفاعاً  ���س��ه��دت  ال��ذك��ي  التبليغ 
بن�سبة   ،2019 ال����ع����ام  خ�����الل 

يف  بياناته  حتديث  اأوًل  باإمكانه 
اأقرب مركز �سرطة ذكي.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقةـالفجر

فعاليات  الأول  اأم�����������س  اإخ���ت���ت���م���ت 
معر�س  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  الن�سخة 
ال��ذي نظمه   2020 ال��دويل  التعليم 
ال�سارقة  اإك�����س��ب��و  م��رك��ز  واإ���س��ت�����س��اف��ه 
و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  م���ن  ب���دع���م 
ال�سارقة وزارة الرتبية والتعليم وهيئة 
مب�ساركة  اخل��ا���س  للتعليم  ال�سارقة 
تعليمية  م��وؤ���س�����س��ة   120 م���ن  اأك����ر 
20 دولة حول العامل  واأكادميية من 
اجلامعات  لأع���رق  اأجنحة  جانب  اىل 
العاملية يف الوليات املتحدة الأمريكية 
ولبنان  والأردن  وماليزيا  وبريطانيا 
بالإ�سافة  وق��ر���س  وب��ول��ن��دا  والهند 
املوؤ�س�سات  م��ن  املتميز  احل�����س��ور  اإىل 

الأكادميية واجلامعات املحلية.
ويرز معر�س التعليم الدويل مبركز 
معار�س  اه��م  ك��اح��د  ال�سارقة  اإك�سبو 
اجلهات  امل���ع���ر����س  ل��ي��م��ن��ح  ال��ت��ع��ل��ي��م 
بالعديد  لاللتقاء  الفر�سة  امل�ساركة 
املواطنني  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  م��ن 
عن  الباحثني  ال��دول��ة،  يف  واملقيمني 
موؤ�س�سات اأكادميية معتمدة ليلتحقوا 
تتوافق  ال��ت��ي  الك��ادمي��ي��ة  ب��ال��رام��ج 
تتنوع  فيما  وتوجهاتهم  رغباتهم  مع 
التخ�س�سات  من  املطروحة  املجالت 
�سوق  احتياجات  تلبي  التي  احلديثة 

العمل.
املعر�س  اهمية  ال���زوار على  اك��د  وق��د 
ب�سكل خا�س ومعار�س التعليم عامة، 
مل��ا تقدمه م��ن خ��دم��ات لطلبة  ن��ظ��را 
اأمورهم  واول���ي���اء  ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة 
موؤ�س�سات  ع����ن  ال���ب���اح���ث���ني  وك����ذل����ك 
تعليمية ل�ستكمال درا�ستهم يف برامج 
ال�سهادات  م���ن  وغ���ريه���ا  امل��اج�����س��ت��ري 

العلمية. 
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ع��م��ر �����س����ادق، تعد 

م��ن�����س��ات وحلقات  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ع��ار���س 
وذويهم  الطلبة  ب��ني  رئي�سية  و���س��ل 
العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  من جانب 
اأخر، للتعريف باأهم وابرز  من جانب 
تعزز  كما  وم�ستجداتها،  التخ�س�سات 
التعاون  زي���ادة  م��ن  التعليم  م��ع��ار���س 
اأن  ل�سيما  التعليمية  املوؤ�س�سات  ب��ني 
معار�س التعليم ت�سم حتت من�ساتها 
ع�سرات املوؤ�س�سات التعليمية من داخل 

الدولة وخارجها .
املعار�س  تعد  ال��ب��ن��ا،  حممد  واأ���س��اف 

قناة فعالة تربط املوؤ�س�سات التعليمية 
تدريب  وم��راك��ز  وم��ع��اه��د  كليات  م��ن 
التعليم  م��ع��ار���س  لت�ساهم  بالطلبة 
ب�سكل  التعليمي  ال��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  يف 

رئي�سي 
واكد وليد فا�سل، على اأهمية معار�س 
واجلهد،  للوقت  وت��وف��ريه��ا  التعليم 
الطالب وويل  ي�ستطيع  فمن خاللها 
المر الطالع على ع�سرات اجلامعات 
منها،  املنا�سب  واختيار  والتخ�س�سات 
معر�س  �سهده  ال��ذي  بالتنوع  م�سيدا 

الأم��ر الذي   2020 ال��دويل  التعليم 
يخدم الطلبة واملوؤ�س�سات التعليمية.

اأهمية  ع��ل��ى  امل�������س���ارك���ون  واأك������د  ه����ذا 
املعر�س وما يقدمه من خدمات �سواء 
واأولياء  الطلبة  اأو  التعليمية  للجهات 
وذوي��ه على  الطالب  لي�سع  ام��وره��م، 
اختيار  كيفية  يف  ال�سحيح  ال��ط��ري��ق 
املبا�سر  بالدعم  م�سيدين  التخ�س�س، 
ال��ق��ي��ادة الر�سيدة  ِق��ب��ل  وال���دائ���م م��ن 
للوقوف على تطور القطاع التعليمي 
تنمية  يف  ي�����س��ب  مب��ا  م�ستمر  ب�سكل 

وي�ساهم  القطاعات  كافة  وا�ستدامة 
بالعلم  مت�سلحة  اج���ي���ال  ت��خ��ري��ج  يف 

واملعرفة.
 � زاي��د  الكعبي، جامعة  ع��ب��داهلل  واأك���د 
اأبوظبي، على اهمية املعر�س ودوره يف 
ايجاد قناة توا�سل مبا�سر وفعالة بني 
موؤ�س�سات التعليم العايل والطلبة، اإىل 
املوؤ�س�سات  بني  اخل��رات  تبادل  جانب 
امل�ساركة والتعرف على احدث الدوات 
املطروحة  والتخ�س�سات  التعليمية 
وال��ت��ي ت��واك��ب ���س��وق ال��ع��م��ل، م�سيفاً 

امل�����س��ارك��ة يف  زاي���د  ان من�سة ج��ام��ع��ة 
تتيح  ك��ل��ي��ات   4 ا�ستعر�ست  امل��ع��ر���س 

خاللها 15 تخ�س�س اأكادميي.
جمريا،  جامعة   � خالد  حممد  واأ���س��اد 
املوؤ�س�سات  التنظيم والتنوع يف  بح�سن 
امل���������س����ارك����ة حت�����ت م���ظ���ل���ة امل���ع���ر����س، 
حري�سة  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  ان  م���وؤك���دا 
التعليمية  املعار�س  يف  امل�ساركة  على 
والتخ�س�سات  ال��رام��ج  ل�ستعرا�س 
اجلامعة  ان  او�سح  كما  ت�سمها،  التي 

تقدم منح درا�سية للطبة املتفوقني.

 BITS وخ���ت���ام���ا اأث���ن���ى ت������وران م���ن
 ،  Pilani، Dubai Campus
على دور املعر�س وتنوعه وا�ست�سافته 
املتخ�س�سة،  الفعاليات  م��ن  للعديد 
 BITS Pilani، ج��ن��اح  ان  واأ���س��ار 
�سهد   Dubai Campus
ح�����س��ور لف���ت م���ن ال��ط��ل��ب��ة واأول���ي���اء 
امل�ساركة يف  موؤكدا على جناح  الم��ور 
قناة  وتوفري  التخ�س�سات  ا�ستعرا�س 

للت�سجيل. 
ال�ساد�سة  الن�سخة  اأن  بالذكر  جدير 

ال��دويل �سهدت  التعليم  ع�سر معر�س 
ا�ست�سافة اأكر اأحداث التعليم العايل 
والإر�ساد املهني يف الهند، والذي نظم 
من  الأو�سط  ال�سرق  يف  الأوىل  للمرة 
خالل فعاليات معر�س كارير اأوت�ساف 
لرينينج   2 كيه  �سركة  نظمته  ال��ذي 
اتفاقية  مب��وج��ب  اإن���دي���ا  ري�����س��ور���س��ز 
اإك�سبو  م��رك��ز  وق��ع��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون 
اإطار  املنظمة يف  ال�سركة  ال�سارقة مع 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  امل��رك��ز  ا�سرتاتيجية 
التعليم  مل��ع��ر���س  ال����دائ����م  ال��ت��ط��وي��ر 
ال��������دويل وذل�������ك م����ن خ�����الل توفري 
والتجارب  التقنيات واخلرات  اأحدث 
ال��ت��ع��ل��ي��م حيث  اأ���س��ال��ي��ب  ال��ع��امل��ي��ة يف 
ي�سهد معر�س كارير اوت�ساف م�ساركة 
هندية  وكلية  جامعة   50 م��ن  اأك���ر 
املوؤ�س�سات  م���ن  ع���دد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

التعليمية واملدار�س الداخلية.
التعليم  معر�س  فعاليات  �سهدت  كما 
من  الأوىل  الن�سخة  اإط���الق  ال���دويل 
 TEGS ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��م��ة الرت����ق����اء 
يف  والتطوير  البتكار  يف  املتخ�س�سة 
ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م مب�����س��ارك��ة ن��خ��ب��ة من 
التنفيذيني  واملديرين  ال��ق��رار  �سناع 
الهيئة  واأع�������س���اء  الأق�������س���ام  وروؤ�����س����اء 
املوؤ�س�سات  من  العديد  يف  التدري�سية 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال���ك���رى  الأك���ادمي���ي���ة 
معر�س  اإط�����الق  ج��ان��ب  اإىل  ال���ع���امل 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال������ذي يعد 
مب��ث��اب��ة م��ن�����س��ة م��ت��خ�����س�����س��ة جتمع 
ب���ني ال�����س��رك��ات ال����رائ����دة ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال�سوء  ت�سليط  ب��ه��دف  ال��ق��ط��اع  ه���ذا 
التعليم  وم��وارد  اإبتكارات  اأح��دث  على 
الذكي، بالإ�سافة اإىل تنظيم موؤمترات 
نخبة  فيها  يحا�سر  تعليمية  ون��دوات 
من اأهم الأكادمييني وخراء التعليم 
على م�ستوى العامل ملناق�سة عدد من 

الق�سايا الأكادميية.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ست�ساف برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار 
ور�سة عمل بهدف حتديث املجالت البحثية امل�ستقبلية 
مل�ساريع اأبحاث الدورات املقبلة من الرنامج و ذلك 
جل�سات  �سهدتها  التي  املثمرة  للمناق�سات  ا�ستكماًل 

امللتقى الدويل لال�ستمطار يف ن�سخته الرابعة.
�سهدت الور�سة التي ا�ستمرت ملدة يوم واحد م�ساركة 
نخبة من اخلراء واملتخ�س�سني يف جمال الأبحاث 
رئي�سيني:  على حمورين  ورك��زت  اجلوية  والتقنيات 
ال��ع��ل��وم ال�سحابية  ب��ني  امل��ع��رف��ي��ة  ال��ف��ج��وات  حت��دي��د 
يف  جديدة  وتقنيات  مناهج  و  امليدانية  وتطبيقاتها 

علوم ال�ستمطار .
علياء  األ��ق��ت��ه��ا  ترحيبية  بكلمة  ال��ور���س��ة  وا���س��ت��ه��ل��ت 
امل���زروع���ي م��دي��ر ب��رن��ام��ج الإم�������ارات ل��ب��ح��وث علوم 
واأهميته  الرنامج  اأه��داف  التي خل�ست  ال�ستمطار 

يف رفد احلقل العلمي املتنامي لال�ستمطار.
النجاح  بعد  تاأتي  الور�سة  ه��ذه  ان  امل��زروع��ي  وقالت 

من  الرابعة  الن�سخة  جل�سات  حققته  ال��ذي  الكبري 
فر�سة  �سكلت  وال��ت��ي  لال�ستمطار  ال����دويل  امللتقى 
وتبادل  ال��ب��ن��اءة  املناق�سات  م��ن  العديد  لعقد  ه��ام��ة 
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ح����ول م��وا���س��ي��ع ذات الأه���م���ي���ة يف 
املتعلقة  العلمية  والبحوث  املائية  ال�ستدامة  جمال 
ب��ال���س��ت��م��ط��ار الأم����ر ال����ذي م��ن ���س��اأن��ه امل�����س��اه��م��ة يف 
ا�ستقطاب م�ساريع بحثية جديدة تتما�سى مع التوجه 

امل�ستقبلي للرنامج واأهدافه البحثية.
ي��وا���س��ل جهوده  ال��رن��ام��ج  اأن  امل���زروع���ي  واأ���س��اف��ت 
الرامية اإىل تعزيز التعاون البحثي من اأجل الو�سول 
العاملي  امل��ائ��ي  الأم����ن  ل��ت��ح��دي��ات  عملية  ح��ل��ول  اإىل 
املعنيني  ك��اف��ة  ب��ني  ت��واف��ق  اإىل  التو�سل  ع��ن  ف�ساًل 
ال�ستمطار  جمال  يف  العملي  البحث  اأول��وي��ات  حول 
وم��واءم��ت��ه��ا مع  البحثية  امل�����س��اري��ع  ج����ودة  ل�����س��م��ان 

اأهداف الرنامج.
ملجالت  املحدثة  الوثيقة  اأن  امل��زروع��ي  ك�سفت  كما 
 2020 منت�سف  يف  ن�سرها  �سيتم  الرنامج  اأبحاث 
الرابعة  ل��ل��دورة  التقدمي  ب��اب  لفتح  متهيداً  وذل���ك 

للرنامج التي �ستنطلق يف 2021.
الدولية  اللجنة  رئي�س  بينك  ريت�سارد  الدكتور  وقام 
ملراجعة بحوث الرنامج بتقدمي عر�س تعريفي عن 
ال�سابقة  البحثية  وجم��الت��ه  الرنامج  اإدارة  خطة 
ف�ساًل عن هيكلية الور�سة فيما حتدث الدكتور ديون 
واملناخ  الطق�س  علوم  يف  ا�ست�ساري  خبري  تريبالن�س 
يف البنك الدويل واملدير ال�سابق للبحوث يف املنظمة 
العاملية لالأر�ساد اجلوية عن الإجنازات والتحديات 
ال��ت��ي واج��ه��ه��ا احل��ا���س��ل��ون على منحة ال��رن��ام��ج يف 
يف  امل�ستجدات  اأح���دث  ع��ن  ف�ساًل  ال�سابقة،  دورات����ه 

اأبحاث علوم ال�ستمطار.
بعنوان  جل�سة  تريبالن�س  دي��ون  الدكتور  تراأ�س  كما 
ال��ع��ل��وم ال�سحابية  ب��ني  امل��ع��رف��ي��ة  ال��ف��ج��وات  حت��دي��د 
وتطبيقاتها امليدانية والتي تناولت عدداً من املوا�سيع 
بني  البخار  من  الفاقد  مقدار  حتديد  منها  الهامة 
هطول  تقدير  وحت�سني  و�سطحها  ال�سحب  ق��اع��دة 
الأمطار با�ستخدام مزيج من القيا�سات القائمة على 
جانب  اإىل  الأر�سية  والأنظمة  بعد  عن  ال�ست�سعار 

ال�ستفادة من نتائج التلقيح على العوا�سف الفردية 
يف التجارب امل�ساحية.

البينية  التفاعالت  اجلل�سة  امل�ساركون يف  ناق�س  كما 
ال�سحابية يف بيئة احلمل احلراري والعالقة بني مياه 
اجلريان ال�سطحي لالأمطار واملياه اجلوفية وتاأثري 
الإيكولوجية  والأنظمة  البيئة  على  ال�سحب  تلقيح 

على املدى الطويل.
وتقنيات  مناهج  بعنوان  الور�سة جل�سة  ت�سمنت  كما 
جديدة يف جمال ال�ستمطار تراأ�سها الدكتور �ستيفن 
والتطوير  للبحوث  الأول  الرئي�س  نائب  غريفيث، 
تقنيات  على  ال�سوء  �سلط  وال��ذي  خليفة  جامعة  يف 
البيانات  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة ومن��ذج��ة  ال��ظ��واه��ر  م��راق��ب��ة 
التجريبي  الت�سميم  عن  ف�ساًل  والتقييم  والتحليل 

والتقنيات والأجهزة امل�ستخدمة يف ال�ستمطار.
نائب  روبن�سون  روب��رت  الدكتور  خل�س  جانبه  وم��ن 
الرنامج  ب��ح��وث  مل��راج��ع��ة  ال��دول��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����س 
تو�سيات  من  عنها  متخ�ست  وما  الور�سة  خمرجات 

ومالحظات هامة.

�جلهات�مل�ساركةت�سيدبالتنظيم�ملتميزللمعر�س

ختام ناجح ملعر�ض التعليم الدويل 2020 مب�ساركة اأكرث من 120 موؤ�س�سة تعليمية واأكادميية 

تور�نعبد�هلل�لكعبيعمر�سادقحممد�لبناحممدخالدوليدفا�سل

برنامج بحوث اال�ستمطار ي�ست�سيف ور�سة عمل 
حتديث املجاالت البحثية

منوذج�إعالن�لن�سر
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طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   322769:بتاريخ: 2019/12/22

بيانات الأولوية:
ال�سم: هريدرميز هارهاندلز جي ام بي اإت�س

وعنوانه:  فلوراكويلويج 9 ، اإيه-8051 غرات�س ، النم�سا.
�سورة�لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10 
�سعر بديل.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Microlaser  باللغة الإجنليزية.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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بيانات الأولوية:
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:26 
�سعر م�ستعار )باروكة( وخ�سل �سعر م�ستعار و�سعر م�ستعار و�سعر جمدول وو�سالت �سعر وحلى م�ستعارة، 
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�سفائر �سعر، �سعر الب�سر.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Microlaser  باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.
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وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
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اأخبـار الإمـارات

ع��ق��دت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق�����اف 
العمل يف اجلهات  اإج��راءات  ور�سة تعريفية حول حوكمة 
احلكومية الحتادية وذلك بالتعاون والتن�سيق مع معهد 
حوكمة، يف الفرتة من 19 وحتى 23 يناير 2020 لعدد 
من فروع الهيئة يف كل من اإمارة اأبوظبي ومدينة العني 
امل�ستويات  من  الهيئة  موظفو  ح�سرها  عجمان،  واإم���ارة 

الور�سة  ه��ذه  م��ع  تفاعلوا  ال��ذي��ن  والإ���س��راف��ي��ة  القيادية 
اجلوانب  تنمية  على  حر�سهم  تعك�س  اإيجابية  بطريقة 
التي  املمار�سات  اأف�سل  واتباع  لديهم  والثقافية  املعرفية 
ترتقي مبنظومة العمل وتدفع م�سرية التطور والرتقاء 
الهيئة  ر�سالة  اإي�سال  يف  ت�ساهم  عالية  مهنية  باأ�ساليب 

للجمهور وحتقيق تطلعاتهم.

التعريف مبفهوم ومبادئ احلوكمة  الور�سة  تناولت  وقد 
من  التدقيق  وموقع  ومتطلباتها،  وعنا�سرها  ون�ساأتها 
وامل�سوؤولية  احلوكمة  بني  والعالقة  احلوكمة،  منظومة 
باحلوكمة،  الهتمام  واأ���س��ب��اب  للموؤ�س�سات،  الجتماعية 
احلكومي،  للتميز  الرابع  اجليل  منظومة  يف  واحلوكمة 
احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  احلوكمة  ملفهوم  مب�سط  و���س��رح 

املوؤ�س�سات  يف  احلوكمة  واإط��ار  بالدولة،  العامة  والأجهزة 
التميز،  على  الهيئات  ت�ساعد احلوكمة  وكيف  احلكومية، 
الرئي�سية  والع��ت��ب��ارات  املوؤ�س�سية،  املخاطر  اإدارة  ونظام 

لنجاح احلوكمة.
ب��رن��ام��ج الهيئة وخططها  اإط���ار  ال��ور���س��ة يف  وت��اأت��ي ه��ذه 
والقوانني  باللوائح  وتعريفهم  فيها  العاملني  لتاأهيل 

للقيام بدورهم  اأنف�سهم  الثقة يف  املنظمة للعمل، وتعزيز 
العملي بتفرد واتقان وحتقيق اإجنازات عالية، وذلك من 
وتدريبية  وور����س عمل نظرية  ب���دورات  اإحل��اق��ه��م  خ��الل 
والبتكار  للتميز  وتدفعهم  قدراتهم  تطوير  يف  ت�ساهم 
وا���س��ت�����س��راف امل�����س��ت��ق��ب��ل مب���ا ي��خ��دم ت��وج��ه��ات احلكومة 

الحتادية .

:الفجر-اخليمةراأ�س ••

  برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة اعتمدت جائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي جدول فعالياتها 
20 فعالية متنوعة، وانطلق الرنامج املميز  للدورة الع�سرين، والتي �سملت 
للفعاليات من يوم اخلمي�س املا�سي، وت�سمن حما�سرات مميزة على يد نخبة 
من الوعاظ واملتخ�س�سني، و�سمل موا�سيع متعددة اعتنت بغر�س قيم الإميان 
العالقات  وتر�سيخ  النعم  و�سكر  والتعاي�س  الت�سامح  وتعزيز  ال�سالح  والعمل 
الأ�سرية والجتماعية وتكري�س اأخالق زايد اخلري وبيان جهود دولة الإمارات 

والإيجابية،  وال�سعادة  والإب���داع  العلم  على  واحل��ث  الكرمي  ال��ق��راآن  خدمة  يف 
بتعزيز  الر�سيدة  للقيادة  احلكيمة  الروؤية  من  انطالقا  املوا�سيع  هذه  وتاأتي 

القيم الإيجابية يف املجتمع واعتماد هذا العام عام ال�ستعداد للخم�سني.
واأ�سار اأحمد ال�سحي مدير عام موؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه 
اإىل اأن اجلائزة ت�سعى يف كل عام لإطالق فعاليات مميزة اإىل جانب امل�سابقات 
التناف�سية التي ت�ستمل عليها، وقد اأطلقت يف هذه الدورة الع�سرين جمموعة 
�سرائح  التي �سملت حما�سرات ودورات علمية جلميع  الفعاليات  متنوعة من 
النفع  لتعميم  اخليمة،  راأ���س  اإم���ارة  مناطق  خمتلف  يف  �ستقام  التي  املجتمع، 

والفائدة على اجلميع.

  واأفاد اأحمد �سبيعان الأمني العام للجائزة ورئي�س اللجنة املنظمة العليا باأنه 
الرحيلي  �سليمان  د.  اأ.  ال�سيخ  لف�سيلة  دورة علمية  القادم  الأ�سبوع  �سيقام يف 
اأ�ستاذ كر�سي الفتوى و�سوابطها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة بعنوان 
م�سجد  متوا�سلني يف  يومني  م��دار  على  وذل��ك   ، الكرمي  ال��ق��راآن  يف  احلقوق 

ال�سيخ زايد.
لإتاحة  اأم��اك��ن  ع��دة  يف  �سيقام  الفعاليات  برنامج  ب��اأن  �سبيعان  اأحمد    واأو�سح 
والأندية  امل�ساجد  وت�سمل  املجتمع،  �سرائح  خمتلف  اأم���ام  ال�ستفادة  فر�سة 
ال��ري��ا���س��ي��ة وامل���دار����س وال��ك��ل��ي��ات وب��رن��ام��ج امل��ح��ا���س��رات ل��ل��ج��ه��ات احلكومية 
ردود  اأن  الجتماعية، مبينا  للتنمية  الإم��ارات  العامة يف جمعية  واملحا�سرات 

التوا�سل الجتماعي  الإيجابية وتفاعل اجلمهور على خمتلف و�سائل  الفعل 
الفائدة  ا�ستملت عليه من عناوين مهمة حتقق  باأهمية الرنامج وما  اأ�سادت 

للمجتمع.
  واأعرب الأمني العام للجائزة عن ال�سكر والتقدير ملكتب الهيئة العامة لل�سوؤون 
الإ�سالمية والأوقاف لتعاونها املثمر مع موؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي 
ودورها امل�سكور يف تقدمي كافة الت�سهيالت لإقامة فعاليات اجلائزة يف امل�ساجد، 
حر�س  موؤكدا  لها،  الداعمة  اجلهات  جميع  اإىل  والتقدير  بال�سكر  وج��ه  كما 
يعود  مبا  اجلهات  خمتف  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  تعزيز  على  اجل��ائ��زة 

باخلري والنفع على املجتمع والوطن.

ال�سوؤون االإ�سالمية ت�ست�سيف ور�سة عمل عن احلوكمة 

برعايةحاكمر�أ�س�خليمة

راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي تعتمد فعاليات دورة اجلائزة الع�سرين

:عجمان-وام ••

املجل�س  النعيمي ع�سو  را�سد  ال�سيخ حميد بن  ال�سمو  قدم �ساحب 
ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  و�سمو  عجمان  حاكم  الأعلى 
عهد عجمان واجب العزاء فى وفاة املغفور لها ال�سيخة حمده بنت 
اأحمد الغرير وذلك لأ�سرتها و ذويها من اآل نهيان و الغرير وذلك 

مبجل�س العزاء مبنطقة اخلوانيج يف دبي.
خال�س  ع��ن  ع��ه��ده  ويل  و  عجمان  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  اأع���رب  و 

الفقيدة  يتغمد  اأن  القدير  العلى  داعني اهلل  و موا�ساتهما  عزائهما 
بوا�سع رحمته و اأن يلهم اأهلها جميل ال�سر و ال�سلوان.

اأحمد بن حميد  ال�سيخ   .. اإىل جانب �سموهما  و قدم واجب العزاء 
الإداري����ة  ل��ل�����س��وؤون  عجمان  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  ممثل  النعيمي 
رئي�س  النعيمي  را�سد  بن  حميد  بن  العزيز  عبد  ال�سيخ  و  املالية  و 
رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  و  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة 
ال�سخ�سيات  وكبار  ال�سيوخ  من  ع��دد  و  التخطيط  و  البلدية  دائ��رة 

امل�سوؤولني.

حاكم عجمان يقدم واجب العزاء بوفاة 
ال�سيخة حمده بنت اأحمد الغرير

•• دبي-الفجر:

اأك��دت جمعية دار ال��ر اأن اإط��الق دول��ة الإم���ارات، من 
الذي  ال��رجم��ة،  لتعليم  عاملي  م�سروع  اأك��ر  داف��و���س، 

العامل،  ح��ول  دول��ة   50 �ساب يف  5 ماليني  ي�ستهدف 
وفكر  ناجعة  واإ�سرتاتيجية  ثاقبة  روؤي���ة  ع��ن  يك�سف 
يف  ال��ف��ق��ر  وحم���ارب���ة  اخل���ري  وع��م��ل  التنمية  يف  حكيم 
وقت واحد، ما تقوده دولتنا يف العامل اليوم بكل كفاءة 

وحكمة واقتدار، بالت�سدي للفقر وم�ساعدة املحتاجني 
عر ج�سور التعليم الرا�سخة.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل���زروع���ي،  خليفة  خلفان  وق���ال 
لغلوبال  الإم��ارات  اإن احت�سان دولة  الر:  دار  جمعية 

غول ليف، �سمن 10 دول يف العامل ت�ست�سيف احلدث 
ب�سكل متزامن، لو�سع حد مل�سكلة الفقر املدقع يف هذا 
مينحها  جديدة  �سهادة  ميثل   ،2030 بحلول  العامل 
اإن�سانيا  ت��وؤك��د ري��ادت��ه��ا وم��وق��ع��ه��ا  ل���الإم���ارات،  ال��ع��امل 

على  مت�سي  دولتنا  اأن  على  م�سددا  وتنمويا،  وخرييا 
احلنيف،  ديننا  لقيم  ترجمة  والرحمة،  اخلري  طريق 
وجت�سيد لرتاث الإماراتيني يف العمل اخلريي، وحبهم 

مل�ساعدة النا�س ومد يد العون لهم يف كل مكان.

�أ�سادتباإطالق�الإمار�تم�سروعتعليم�لربجمةو�الن�سمامالأكربحدثملكافحة�لفقر

دار الرب: �سهادة جديدة مينحها العامل لدولة االإمارات توؤكد ريادتها اإن�سانيا وتنمويا
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:ال�سارقة-وام ••

اأق������ر امل��ج��ل�����س ال����س���ت�������س���اري لإم������ارة 
�سمن  ال��راب��ع��ة  جل�سته  يف  ال�����س��ارق��ة 
اأعماله لدور النعقاد العادي الأول من 
الف�سل الت�سريعي العا�سر التي عقدت 
ال�سويدي  برئا�سة علي ميحد  مبقره 
رئي�س املجل�س م�سروع قانون الرعاية 
يت�سل  م��ا  مناق�سة  بعد  الأجتماعية 
الرعاية  بفاقدي  تتعلق  م��واد  من  به 
احلا�سنة  ال���س��ر  ودور  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ورعاية  باحل�سانة  املعنية  واجل��ه��ات 
الرعاية  واأوج��ه  الرعاية  تلك  فاقدي 
م�سروع  م�����واد  خ����الل  م���ن  امل���ق���دم���ة 

القانون .
للم�سروع  املجل�س  مناق�سة  ج���اءت  و 

وال���ت���ق���ري���ر ال��������وارد م����ن ق���ب���ل جلنة 
وال�سوؤون  والعمل  ال�سحية  ال�سوؤون 
عفاف  بح�سور  باملجل�س  الجتماعية 

دائرة اخلدمات  رئي�س  املري  اإبراهيم 
امل��ي��ل احلمادي  الج��ت��م��اع��ي��ة واأح��م��د 
ل��دائ��رة اخل��دم��ات الجتماعي  امل��دي��ر 

ال���ق���ان���وين ع��ي�����س��ى بن  امل�����س��ت�����س��ار  و 
مبكتب  القانونية  الدارة  من  حنظل 
حممد  وعائ�سة  ال�سارقة  حاكم  �سمو 

ال�������س���وي���دي رئ���ي�������س ق�����س��م ال�������س���وؤون 
مبكتب  القانونية  ب���الدارة  القانونية 
ح�سور  اجلل�سة  و�سهد  احلاكم  �سمو 
من قبل موظفي وموظفات عدد من 
الدوائر احلكومية يف اإمارة ال�سارقة .

وت���ب���ادل اأع�����س��اء امل��ج��ل�����س م��ع ممثلو 
دائ����رة اخل��دم��ات الج��ت��م��اع��ي��ة الأراء 
القانون  م�����س��روع  م�����واد  خم��ت��ل��ف  يف 
والتطرق اإىل خمتلف الأعمال واملهام 
التي تتولها الدائرة ليعزز من دورها 
فاقدي  جم����ال  يف  واخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا 
ال���رع���اي���ة الج���ت���م���اع���ي���ة وال�����س����راف 
ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة م���ن ق��ب��ل ال���دائ���رة 
التاأهيل والتمكني من خالل  وتاأمني 
بالرعاية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���رام���ج  اإع������داد 

الجتماعية.

•• ال�سارقة-وام:

ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  اأجن��زت 
ال���ك���ه���رب���اء لعدد  خ����دم����ات  ت��و���س��ي��ل 
عام  خالل  جديدا  م�سروعا   1741
2019 من خمتلف الفئات ال�سكنية 
واحلكومية  وال��ت��ج��اري��ة  وال�سناعية 
مدينة  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  وال����زراع����ي����ة 
الهيئة  �سعي  اإط��ار  وذل��ك يف  ال�سارقة 
يف  ال��ك��ه��رب��اء  تو�سيل  طلبات  لتلبية 
اأ���س��رع وق��ت وف��ق اأف�����س��ل نظم الأمن 

وال�سالمة.
را�سد  املهند�س  الدكتور  �سعادة  واأك��د 
ال��ل��ي��م رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 
ال�سارقة اأن الهيئة م�ستمرة يف تطوير 
يف  الكهرباء  توزيع  وحمطات  �سبكات 
ال�����س��ارق��ة بحيث  اإم����ارة  ك��اف��ة مناطق 
لتو�سيل  املحددة  الفرتة  ت�ستغرق  ل 
ال�سكنية  امل�����ب�����اين  اإىل  ال����ك����ه����رب����اء 
باإمارة  امل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  وال��ت��ج��اري��ة يف 
اإىل  لفتا  قليلة  اأي���ام  �سوى  ال�سارقة 
املواطنني  ملنازل  الكهرباء  تو�سيل  اأن 
حتقق  ب�سرط  �ساعة   24 خ��الل  تتم 
اجناز  �سهادة  هما  اأ�سا�سيني  مطلبني 
م��ب��ن��ى م����ن ال���ب���ل���دي���ة و�����س����ه����ادة من 

ا�ست�ساري كهرباء معتمد.
ت�����س��ع��ى م���ن خالل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  وق����ال 

على  والع��ت��م��اد  ال�سليم  التخطيط 
�سبكة  لتطوير  العاملية  النظم  اأف�سل 
ن��ه��ائ��ي��اً على  ال��ق�����س��اء  اإىل  ال��ك��ه��رب��اء 
التيار  وت��و���س��ي��ل  الن���ت���ظ���ار  ق���وائ���م 
النتهاء  فور  م�سروع  لأي  الكهربائي 
التزام  ب�����س��رط  ت��اأخ��ري  اأي  دون  م��ن��ه 
امل�������الك ال����ك����ام����ل ب���������س����روط الأم������ن 

وال�سالمة.
معايري  و���س��ع��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأو����س���ح 
لتو�سيل الكهرباء للم�ساريع املختلفة 
 200 اأك����ر م���ن  ومت ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع 
الهند�سية  ال���س��ت�����س��ارات  مكاتب  م��ن 
ل��الن�����س��م��ام ل��ف��ري��ق ال��ط��اق��ة بهدف 
تفعيل ال�سراكة الإ�سرتاتيجية لو�سع 
وتطبيق املعايري واملتطلبات والآليات 

اخلا�سة باأنظمة اإدارة الطاقة الذكية 
التطوير  ب��ه��دف  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة  يف 
وتطبيق  العاملية  التغريات  ومواكبة 
ال�ستهالك  ت��ر���س��ي��د  اأن��ظ��م��ة  اأف�����س��ل 
امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  العاملية 
وا�سحة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خ����الل  م���ن 

لتحقيق التميز والريادة.
ال�ست�سارية  امل���ك���ات���ب  اإن  واأ�����س����اف 
للو�سول  للهيئة  ا�سرتاتيجي  �سريك 
الأنظمة  كافة  وحت��دي��ث  تطوير  اإىل 
مكاتب  اأن  ح����ي����ث  والإج�������������������راءات 
نقطة  ت��ع��د  الهند�سية  ال���س��ت�����س��ارات 
م�������س���روع ومي���ك���ن من  لأي  ال���ب���داي���ة 
ت���وف���ري حوايل  ال��ت�����س��م��ي��م��ات  خ����الل 
مما  الطاقة  من  باملائة   40 اإىل   30

ي�ساهم يف دفع م�سرية العمل قدما.
وقال اأن الهيئة بتوجيهات من �ساحب 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير 
التوزيع  و���س��ب��ك��ات  الإن���ت���اج  حم��ط��ات 
بالتعاون مع كريات ال�سركات العاملية 
ومراكز الأبحاث واجلامعات.. م�سرياً 
من  ال��ك��ث��ري  اأدخ���ل���ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل 
التطوير وا�ستخدمت اأحدث التقنيات 
يف اأ�ساليب العمل من منطلق حر�سها 
ت�سمن  اأف�سل  بيئة عمل  توفري  على 

توا�سل وا�ستمرار عالقتها مع مكاتب 
تفعيل  م��ع  الهند�سية،  ال���س��ت�����س��ارات 
وتطبيق  الأداء  لتطوير  م�ساركتهم 
يف  خا�سة  العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل 
الطاقة  ا���س��ت��ه��الك  ت��ر���س��ي��د  جم����ال 

واملياه.
واأ�سار اإىل اأن الهيئة تركز على القطاع 
من  باملائة   72 ميثل  ال��ذي  ال�سكني 
القطاعات  بينما  ال���س��ت��ه��الك  قيمة 
اأو التجارية  الأخرى �سواء ال�سناعية 
اأو اخلدمية متثل 28 باملائة.. موؤكدا 
لتحقيق  ب��اج��ت��ه��اد  ت��ع��م��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
روؤي����ة واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��دول��ة لتكون 
العامل  دول  اأف�سل  م��ن   2021 ع��ام 

املتقدمة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح امل��ه��ن��د���س ح�سن 
خ���دم���ات  اإدارة  م����دي����ر  ال������زرع������وين 
توزيع  ت��ت��وىل  الإدارة  اأن  ال��ك��ه��رب��اء 
الطاقة الكهربائية على جميع مرافق 
املنازل  ت�سمل  وال��ت��ي  ال�سارقة  اإم���ارة 
واملزارع  وال�سركات  وامل�سانع  واملباين 
وامل���ب���اين احل��ك��وم��ي��ة ح��ي��ث مت خالل 
عام 2019 تو�سيل خدمات الكهرباء 
و425  �سكنية  م�ساريع   809 لعدد 
م�سروعا  و343  �سناعيا  م�����س��روع��ا 
حكوميا  م�����س��روع��ا   132 و  جت���اري���ا 

و31 مزرعة.

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق غدا فعاليات الدورة ال�14 من 
الدولة  يف  ال��رائ��د  ال��ت��وط��ني  معر�س 
وا�سعة  مب�����س��ارك��ة   2020 ت��وظ��ي��ف 
وال�سركات  وامل��وؤ���س�����س��ات  الهيئات  م��ن 

احلكومية واخلا�سة.
امل��ع��ر���س -ال����ذي ت�ستمر  وي�����س��ت��ه��دف 
اأع��م��ال��ه ح��ت��ى 29 ي��ن��اي��ر اجل����اري – 
عمل  فر�س  عن  الباحثني  املواطنني 
وكذلك املوظفني الراغبني يف تطوير 
املهنية  م�سريتهم  ودع����م  م��ه��ارات��ه��م 
مل�ساعدتهم على اإيجاد برامج تدريبية 
وت��ع��ل��ي��م��ي��ة ط���م���وح���ة ت�����س��اع��ده��م يف 
واملهن  العمل  �سوق  متطلبات  معرفة 
امل�ستحدثة. وتقدم الدورة ال� 14 من 
فر�س  م��ن  ال��ع��دي��د  توظيف  معر�س 
لدعم  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  العمل 
الدولة  روؤي���ة  وتنفيذ  التوطني  ملف 
يف زي�����ادة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة وال���ك���وادر 
تتمثل  اإذ  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  امل��واط��ن��ة يف 
الإدارة،  الهند�سة،  يف  القطاعات  اأب��رز 
املعلومات  تقنية  وال�سالمة،  ال�سحة 

وغريها من التخ�س�سات احليوية.
وي�سارك يف املعر�س هذا العام العديد 
من املوؤ�س�سات الوطنية الكرى اإ�سافة 
اإىل عدد من اجلامعات وذلك يف اإطار 
ال��ت��ع��ل��ي��م العايل  م�����س��اع��ي م��وؤ���س�����س��ات 
املواطنني  ال�سباب  مل�ساعدة  ب��ال��دول��ة 
الأكادميية  م�ستوياتهم  تطوير  على 
ال���ع���ل���م���ي، م����ن خالل  وحت�����س��ي��ل��ه��م 
املاج�ستري  برامج  من  متميزة  باقات 

والدكتوراه يف تخ�س�سات خمتلفة.

نائب  امل�سعود،  رحمة  اأح��م��د  واأو���س��ح 
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة امل�سعود 
اإحدى املوؤ�س�سات امل�ساركة باملعر�س ان 
معر�س توظيف 2020 ي�سكل من�سة 
خلق  وجهود  م�ساعي  لتعزيز  مثالية 
اإىل  للمواطنني..م�سرياً  عمل  فر�س 
اأن موؤ�س�سته ت�سعى من خالل امل�ساركة 
يف هذا احلدث اإىل اإلقاء ال�سوء على 
م�سريتها الريادية يف التطوير املهني 
الإماراتيني  للمواطنني  والتوظيف 
م���ن ط���الب م���دار����س وج��ام��ع��ات اإىل 
ف��ر���س عمل  وب��اح��ث��ني ع��ن  خريجني 

وتدريب داخل الدولة.
خالل  العني  جامعة  ت�ستعر�س  فيما 
املعر�س  ف���ع���ال���ي���ات  يف  م�������س���ارك���ت���ه���ا 
ب��راجم��ه��ا الأك���ادمي���ي���ة، وال���ت���ي يبلغ 
و8  بكالوريو�س،  برنامج   16 عددها 
برامج ماج�ستري، اإ�سافة اإىل الدبلوم 
املهني يف التدري�س وال��ذي يتنوع بني 
ال�سيدلة، الهند�سة، القانون، الرتبية 

والجتماعية،  الإن�����س��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم 
الأعمال والت�سال والإعالم.

الطلبة  اأم������ام  اجل���ام���ع���ة  ت��ت��ي��ح  ك��م��ا 
وال����زائ����ري����ن ف���ر����س���ة ت���ق���دمي طلب 
ال��ف��ور، وك��ذل��ك تتيح  الل��ت��ح��اق على 
اخلدمات  على  ال��ت��ع��ّرف  فر�سة  لهم 
اجلامعة،  تقدمها  التي  الإلكرتونية 
الإلكرتونية،  ال��ب��واب��ة  خ��دم��ة  ومنها 
والتطبيق  الإل���ك���رتوين،  والت�سجيل 
اإىل  جميعها  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال���ذك���ي، 
ت�سهيل التعامل مع النظام الأكادميي 
ل��ل��ج��ام��ع��ة، وت���وف���ري اأك�����ر ق����در من 
والرتقاء  وال��زوار،  للطلبة  املعلومات 
ومواكبة  ل��ه��م  امل��ق��دم��ة  ب���اخل���دم���ات 

التطور التكنولوجي.
وعن امل�ساركة يف اجلانب الالمنهجي 
للطلبة  ال��ع��ني،  جامعة  من�سة  تتيح 
املرافق  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  وال����زائ����ري����ن 
املتطورة  واخل���دم���ات���ي���ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
لطلبتها  اجل��ام��ع��ة  ت��وف��ره��ا  وال���ت���ي 

املعرفية  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م  ل���ت���ل���ب���ي���ة 
واملهارية.

واأك��������د رام�������ي ك����اي����د، م����دي����ر وح����دة 
ا���س��ت��ق��ط��اب وت���وا����س���ل ال���ط���ل���ب���ة، اأن 
امل�ساركة  على  حري�سة  العني  جامعة 
�سواء  التعليمية  املعار�س  خمتلف  يف 
مما  العاملي،  اأو  املحلي  ال�سعيد  على 
ي��ع��زز ال��ت��وا���س��ل امل��ب��ا���س��ر م��ع الطلبة 
اجلامعة  عن  م�سرقة  �سورة  ويعك�س 

على كافة الأ�سعدة.
اأمام  اأب��واب��ه  توظيف  معر�س  ويفتح 
ي�ستقبل  اإذ  ف��ق��ط،  ال��دول��ة  م��واط��ن��ي 
ال�����زّوار ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة اأي����ام، على 
الثبوتية  ب���الأوراق  الدخول  يكون  اأن 
جواز  اأو  الإم��ارات��ي��ة،  ال��ه��وي��ة  بطاقة 
ويتوجب  ال��ق��ي��د  وخ��ال���س��ة  ال�����س��ف��ر 
للوظائف  ال��ت��ق��دم  يف  ال��راغ��ب��ني  على 
الإلكرتوين  امل���وق���ع  ع���ر  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
ليتمكنوا من حتميل ال�سرية الذاتية 

اخلا�سة بهم 

•• ابوظبي-الفجر:

ت�سارك ال�سعبة الرملانية الإماراتية للمجل�س الوطني 
ملوؤمتر  ع�سرة  ال��دورة اخلام�سة  اأعمال  الحت���ادي، يف 
التعاون  الأع�����س��اء يف منظمة  ال���دول  احت��اد جمال�س 
الإ�سالمي، التي �ستعقد يف مدينة واغادوغو– بوركينا 

فا�سو خالل الفرتة 27-30 يناير 2020م.
وي�����س��م ال��وف��د ال����ذي ي��رتاأ���س��ه ���س��ع��ادة ع��دن��ان حمد 
احلمادي ع�سو املجل�س الوطني الحتادي يف ع�سويته 
�سعادة اأع�ساء املجل�س كل من: جميلة اأحمد املهريي، 
ال�سويدي،  عبداهلل  و�سمية  ال�سام�سي،  علي  وحميد 

وعفراء بخيت العليلي.
نائب  وهما  املكتب  هيئة  اأع�ساء  امل��وؤمت��ر  و�سينتخب 
من  الرئي�س  ونائب  العربي،  املجموعة  من  الرئي�س 
وبرنامج  اأعمال  واعتماد جدول  الأ�سيوية،  املجموعة 
تقرير  على  ويطلع  ع�����س��رة،  اخلام�سة  ال����دورة  عمل 
الأمني العام، ف�سال عن اإلقاء كلمات روؤ�ساء الوفود، 
للجنة  والع�سرين  الثانية  ال����دورة  تقرير  واع��ت��م��اد 
العامة لالحتاد، ودرا�سة واعتماد التقارير وم�سروعات 

الدائمة  املتخ�س�سة  اللجان  م��ن  املقدمة  ال��ق��رارات 
اخلارجية،  والعالقات  ال�سيا�سية  بال�سوؤون  املعنية: 
وال�سوؤون القت�سادية والبيئية والثقافية والقانونية 
واملراأة  الإن�سان  والأدي��ان، وحقوق  وح��وار احل�سارات 

والأ�سرة.
التالية  ال���دائ���م���ة  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال���ل���ج���ان  و���س��ت��ع��ق��د 
املوؤمتر  اإىل  تقاريرها  ل��رف��ع  متهيدها  اجتماعاتها 
وهي: جلنة ال�سوؤون ال�سيا�سية والعالقات اخلارجية، 
وجل��ن��ة ال��دائ��م��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان وامل�����راأة والأ�سرة، 
واللجنة الدائمة لل�سوؤون الثقافية والقانونية وحوار 
لل�سوؤون  ال��دائ��م��ة  وال��ل��ج��ن��ة  والأدي�������ان،  احل�����س��ارات 
القت�سادية والبيئية، ف�سال عن اجتماعني ت�ساوريني 

للمجموعة الأفريقية واملجموعة الآ�سيوية. 
كما �ستعقد اللجان التابعة لالحتاد اجتماعاتها وهي: 
الجتماع الثاين والأربعني للجنة التنفيذية، والدورة 
والجتماع  امل�����س��ل��م��ات،  ال��رمل��ان��ي��ات  مل��وؤمت��ر  التا�سعة 
جلمعية  الثالث  والجتماع  ف�سلطني،  للجنة  العا�سر 
الحت���اد،  يف  الأع�����س��اء  للمجال�س  ال��ع��ام��ني  الأم���ن���اء 

والجتماع الت�ساوري للمجموعة العربية.

الوطني االحتادي ي�سارك يف اجتماعات موؤمتر احتاد جمال�ض 
الدول االأع�ساء مبنظمة التعاون االإ�سالمي يف بوركينا فا�سو

:اأبوظبي-الفجر ••

ت�ست�سيف جامعة ال�سوربون اأبوظبي، الدكتور جيم�س كريوز، 
مدير �سوؤون الذكاء ال�سطناعي يف البيت الأبي�س الأمريكي 

اليوم الأحد.
وي��ل��ق��ي ال���دك���ت���ور ك�����ريوز وه����و م�����س��ت�����س��ار يف ���س��ك��اي )مركز 
باجلامعة  علمية  حما�سرة  ال�سطناعي(  للذكاء  ال�سوربون 
وع���ود، حت��ّدي��ات ووجهات  ال��ذك��اء ال�سطناعي:  ع��ن��وان  حت��ت 
نظر عاملية .بح�سور معايل زكي اأنور ن�سيبة وزير دولة، رئي�س 
ال�سوربون  جامعة  ق��ي��ادات  من  وع��دد  اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�س 

والطلبة  الأكادمييني  من  وح�سد  باري�س  و�سوربون  اأبوظبي 
والإعالميني .

وتتزامن هذه املحا�سرة مع الإعالن عن افتتاح مركز ال�سوربون 
للذكاء ال�سطناعي بجامعة ال�سوربون اأبوظبي يوم غد الأحد 

املوافق 26 يناير اجلاري . 
�سيتناول كريوز يف حما�سرته الآفاق امل�ستقبلية التي يحملها 
علم الذكاء ال�سطناعي يف خمتلف املجالت كال�سحة والتعليم 
اأنظمة الذكاء  اأ�س�س  والكت�سافات العلمية. كما �سيتحدث عن 
والتحديات  عملها  واآل���ي���ات  ب��ال��ث��ق��ة  اجل���دي���رة  ال���س��ط��ن��اع��ي 
املقرتنة بها والن�ساطات العاملية املقرتنة بالذكاء ال�سطناعي 

العلمي  البحث  الهام يف متيز  �سكاي  دور  ال�سوء على  م�سلطاً 
والتعليم وجوانب اأخرى مرتبطة يف الذكاء ال�سطناعي. 

يذكر اأن الدكتور كريوز هو م�ساعد �سابق ملدير علوم احلا�سوب 
العلوم الوطنية الأمريكية  واملعلومات و الهند�سة يف موؤ�س�سة 
�سيا�سة  مكتب  يف  ال�سطناعي  الذكاء  �سوؤون  مدير  وم�ساعد 
العلوم والتكنولوجيا يف البيت الأبي�س واأ�ستاذ زائر وم�ست�سار 

يف �سكاي )مركز ال�سوربون للذكاء ال�سطناعي(، 
وقال الروفي�سور جان �سامباز، رئي�س جامعة ال�سوربون ، نائب 
يف  ُي�سعدنا   : اأبوظبي  ال�سوربون  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
جامعة ال�سوربون اأبوظبي ا�ست�سافة د. جيم�س كريوز، احلائز 

الكمبيوتر  علوم  جم��ال  يف  العاملية  اجل��وائ��ز  من  العديد  على 
والذكاء ال�سطناعي. 

واأ�ساف قائاًل نحن على ثقة باأن د. جيم�س �سيلعب دوراً ُمهماً 
جامعة  يف  للنخبة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  مركز  افتتاح  دع��م  يف 
ال�سوربون اأبوظبي والذي �سيكون ن�سخة ُمطابقة ملركز الذكاء 
الرامج  تقدمي  يف  باري�س  ال�سوربون  جامعة  يف  ال�سطناعي 
وتوتال  تالي�س  ���س��رك��ة  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  والأب���ح���اث  التعليمية 
املعرفة  وخلق  العلمي  والتطوير  البحث  م�سرية  دع��م  بهدف 
ونقل وا�ستخدام الذكاء ال�سطناعي يف دعم امل�سرية التنموية 

املُ�ستدامة داخل الدولة .

•• اأبوظبي-وام:

ت���ع���ك���ف جل�������ان امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
18 م�سروع  الحتادي على مناق�سة 
قانون ومو�سوعا عاما مدرجة على 
النعقاد  دور  اأعمالها خالل  ج��داول 
العادي الأول من الف�سل الت�سريعي 
ال�������س���اب���ع ع�����س��ر ال������ذي ب������داأ يف 14 
اإعداد  املا�سي و ذلك بهدف  نوفمر 
للمجل�س  ورفعها  ب�ساأنها،  تقاريرها 
ملناق�ستها حتت القبة بح�سور ممثلي 
احل���ك���وم���ة مب���ا مي��ك��ن امل��ج��ل�����س من 
الوطن  تهم  التي  الق�سايا  مناق�سة 
واملواطن وتعد ذات اأولوية يف تعزيز 
م�سرية التنمية ال�ساملة املتوازنة يف 

ظل دعم القيادة الر�سيدة.
العامة  الأم��ان��ة  اإح�����س��اءات  وح�سب 
م�سروع   11 ه��ن��اك  ف����اإن  للمجل�س 
 7 و  احل���ك���وم���ة  م����ن  واردة  ق����ان����ون 
م���و����س���وع���ات ع���ام���ة م����درج����ة على 

جداول اأعمال جلان املجل�س.
كان املجل�س قد تبنى خالل اجلل�سة 
الثالثة من دور انعقاده العادي الأول 
للف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر التي 
عقدها يف 21 يناير اجلاري خم�سة 
مو�سوعات عامة رفعها اإىل احلكومة 
للموافقة على مناق�ستها يف املجل�س.

وت����ت����ن����اول م���������س����روع����ات ال���ق���وان���ني 
وامل���و����س���وع���ات ال��ع��ام��ة ال��ع��دي��د من 
من  الأول�������وي�������ة  ذات  ال����ق����ط����اع����ات 
الجتماعية،  اخل����دم����ات  ���س��م��ن��ه��ا 
وال�ستثمار،  وال�����س��ن��اع��ة،  وال��ب��ي��ئ��ة، 
وامل����ال����ي����ة، وال�������س���ح���ة، وال���ت���وط���ني، 

والتاأمينات  والت�سالت،  وال�سياحة، 
ي��ج�����س��د حر�س  الج���ت���م���اع���ي���ة، مب���ا 
اخت�سا�ساته  ممار�سة  على  املجل�س 
والرقابية،  الت�سريعية  الد�ستورية 
وروؤيتها  ال��دول��ة  توجهات  وم��واك��ب��ة 
التي  وخ��ط��ط��ه��ا وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
م�سروعات  ����س���م���ل���ت  و  ت���ت���ب���ن���اه���ا. 
القوانني املدرجة على جداول اأعمال 
اللجان م�سروع قانون احتادي ب�ساأن 
تنظيم املخزون ال�سرتاتيجي لل�سلع 
الغذائية يف الدولة، وم�سروع قانون 
الأحيائية  ال�سالمة  �ساأن  يف  احتادي 
م�����ن ال����ك����ائ����ن����ات امل������ح������ورة وراث����ي����ا 
ومنتجاتها، وم�سروع قانون احتادي 
يف �ساأن تنظيم وحماية حقوق امللكية 
احتادي  قانون  وم�سروع  ال�سناعية، 
واإج������راءات  امل��ق��اب��ر  تنظيم  ���س��اأن  يف 
ال���دف���ن، وم�������س���روع ق���ان���ون احت����ادي 
وم�سروع  ال���ع���ام���ة،  ال�����س��ح��ة  ب�����س��اأن 

التعليم،  ب�������س���اأن  احت�������ادي  ق����ان����ون 
ب�ساأن  احت�������ادي  ق����ان����ون  وم�������س���روع 
قانون احتادي  التعاونيات، وم�سروع 
وم�سروع  امل�ستهلك،  ح��م��اي��ة  ب�����س��اأن 
اأحكام  بع�س  بتعديل  احت��ادي  قانون 
18 ل�سنة  ال��ق��ان��ون الحت����ادي رق���م 
الوكالت  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����س��اأن   1981
احتادي  ق��ان��ون  وم�سروع  التجارية، 
القانون  اأح��ك��ام  بع�س  تعديل  ب�ساأن 
2018م  ل�سنة   11 رق��م  الحت���ادي 
اخلارجية  وزارة  ت��ن��ظ��ي��م  ����س���اأن  يف 
وال��ت��ع��اون ال���دويل، وم�����س��روع قانون 
اأحكام  احت��ادي يف �ساأن تعديل بع�س 
ل�سنة   1 رق����م  الحت�������ادي  ال���ق���ان���ون 
ال�سلك  ت��ن��ظ��ي��م  ب�������س���اأن  2019م 

الدبلوما�سي والقن�سلي.
الد�ستور على  89 من  امل��ادة  وتن�س 
اأنه : مع عدم الإخالل باأحكام املادة 
القوانني  م�سروعات  تعر�س   110

م�سروعات  ذل���ك  يف  مب��ا  الحت���ادي���ة 
القوانني املالية على املجل�س الوطني 
رئي�س  اإىل  رف��ع��ه��ا  ق��ب��ل  الحت������ادي 
الحتاد لعر�سها على املجل�س الأعلى 
املجل�س  وي��ن��اق�����س  عليها  للت�سديق 
امل�سروعات  ه��ذه  الحت���ادي  الوطني 
اأو  يعدلها  اأو  عليها  ي��واف��ق  اأن  ول��ه 
من   90 امل���ادة  ن�ست  فيما  يرف�سها 
املجل�س  ينظر   : اأن  ع��ل��ى  ال��د���س��ت��ور 
قانون  م�سروع  يف  العادية  دورت���ه  يف 
لالحتاد،  ال�سنوية  العامة  امليزانية 
ويف م�سروع قانون احل�ساب اخلتامي 
وذل����ك ط��ب��ق��ا ل���الأح���ك���ام ال�������واردة يف 

الباب الثامن من هذا الد�ستور .
العامة  الأمانة  لإح�سائيات  طبقا  و 
جداول  ع��ل��ى  م���درج  ف��اإن��ه  للمجل�س 
مو�سوعات  ���س��ب��ع��ة  ال��ل��ج��ان  اأع���م���ال 
ت�سمل �سيا�سة وزارة الداخلية يف �ساأن 
ال��دف��اع امل���دين، واخل��دم��ات املقدمة 

و�سيا�سة  الت�������س���الت،  ���س��رك��ات  م��ن 
الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات 
الجتماعية، و�سيا�سة وزارة القت�ساد 
يف �ساأن دعم قطاع ال�سياحة، و�سيا�سة 
وزارة التغري املناخي والبيئة يف �ساأن 
للموارد  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 
والزراعية،  واحل��ي��وان��ي��ة  ال�سمكية 
يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  و�سيا�سة 
�ساأن الإ�سراف على املدار�س،و�سيا�سة 
للنقل  ال��ع��ام��ة  الم������ارات  م��وؤ���س�����س��ة 

واخلدمات موا�سالت الإمارات .
التي  العامة  املو�سوعات  وت�سمنت 
تبنيها يف جل�سته  املجل�س على  وافق 
الثالثة من دور انعقاده العادي الأول 
مو�سوع دور وزارة الطاقة وال�سناعة 
الوطنية  ال�سناعة  تطوير  ���س��اأن  يف 
التقنية  �����س����وؤون  جل��ن��ة  م���ن  حم����ال 
والطاقة والروة املعدنية، ومو�سوع 
�سيا�سة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
النف�سية  ال�����س��ح��ة  ت��ع��زي��ز  ����س���اأن  يف 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
ال�����س��وؤون ال�سحية  حم��ال م��ن جلنة 
والبيئية، ومو�سوع التالحم الأ�سري 
ودوره يف حتقيق التنمية الجتماعية 
ال�سوؤون  امل�ستدامة حمال من جلنة 
الجتماعية والعمل وال�سكان واملوارد 
برنامج  �سيا�سة  ، ومو�سوع  الب�سرية 
ال�����س��ي��خ زاي����د ل��الإ���س��ك��ان حم���ال من 
والأوقاف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  جلنة 
وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة، وم��و���س��وع جهود 
مهنة  تطوير  ���س��اأن  يف  ال��ع��دل  وزارة 
ال�سوؤون  جلنة  م��ن  حم��ال  امل��ح��ام��اة 

الد�ستورية والت�سريعية والطعون.

جلان الوطني تعكف على مناق�سة 18 م�سروع قانون و مو�سوعا عاما

جامعة ال�سوربون اأبوظبي ت�ست�سيف مدير �سوؤون الذكاء اال�سطناعي يف البيت االأبي�ض االأمريكي اليوم

ا�ست�ساري ال�سارقة يقر م�سروع قانون الرعاية االجتماعية

تو�سيل الكهرباء ل� 1741 م�سروعا 
جديدا بال�سارقة خالل 2019 

انطالق معر�ض توظيف 2020 غدا يف اأبوظبي
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�سيخ  ال�ّسمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، 
تنطلق الن�سخة ال� 16 من مهرجان 
ال�������س���ارق���ة ل��ل�����س��ع��ر ال��ن��ب��ط��ي، خالل 
ف���راي���ر   7 ح���ت���ى   2 م�����ن  ال�����ف�����رتة 
2020م، الذي تنظمه دائرة الثقافة 
ب��ال�����س��ارق��ة، م�����س��اء الأح�����د امل��ق��ب��ل يف 
مب�ساركة  بال�سارقة،  الثقافة  ق�سر 
وتكرمي  وع��رب��ي��ة،  وخليجية  حملية 
يف  النبطية  الق�سيدة  رواد  من  ع��دد 

الإمارات.
املهرجان  اف���ت���ت���اح  اأم�����س��ي��ة  ت�����س��ت��م��ل 
ع���ل���ى ك��ل��م��ة مل���دي���ر جم��ل�����س احل����رية 
الأدب����������ي ال�������س���اع���ر ب���ط���ي امل���ظ���ل���وم، 
وم�����س��ارك��ة ���س��ع��ري��ة ي���ق���راأ ف��ي��ه��ا كلٌّ 
م����ن حم���م���د ���س��ع��ي��د اخل�����ال�����دي من 
من  احل��ج��ي��الن  وم��ب��ارك  ال�سعودية 
ال��ك��وي��ت، وت���ك���رمي ال�����س��ع��راء ال����رواد 
�سعيد  وحم����م����د  ال�������س���ع���دي  ����س���ي���ف 
“�ساعرة  الطنيجي  وم���رمي  بالهلي 
توثيقي  فيلم  وع��ر���س  الو�سطى”، 
ع��ن م�����س��واره��م الإب���داع���ي. وت��ق��ام يف 
ل��ل��م��ه��رج��ان مبجل�س  ال���ث���اين  ال���ي���وم 
احل����رية الأدب�����ي ن����دوة خ��ا���س��ة يقدم 
خاللها ال�سعراء املكرمون �سهاداتهم 
الإبداعية يف حوار مع اجلمهور حول 
لتنطلق  ال�سعر،  مع  حمطاتهم  اأب��رز 
اأم�سيات  بال�سارقة  الثقافة  ق�سر  يف 
ال�سعراء امل�ساركني، يف حني يحت�سن 
جم���ل�������س احل���������رية الأدب������������ي خ����الل 
املهرجان  جل�سة �سعرية لكوكبة من 
ال��ع��رب��ي، وكذلك  ال���وط���ن  ���س��اع��رات 
الأدبي  امل����وروث  م��ن  “قراءات  ن���دوة 

ل�سعراء من الإمارات” تقام يف �سباح 
اإىل  اإ�سافًة  اليوم الثالث للمهرجان. 
اخلام�س  ال��ي��وم  �سباح  يف  تقام  ن��دوة 
احلرية  “جملة  ب��ع��ن��وان  للمهرجان 
من ال�سارقة: التجربة والتطلعات”. 
وي�ست�سيف املهرجان هذا العام اأكر 
من خم�سني �ساعراً و�ساعرة من 15 
دولة عربية، ممثلني لأعمار متنوعة 
وم����دار�����س اإب���داع���ي���ة م���ت���ع���ددة، كما 
ثالثني  طباعة  ال��ع��ام  ه��ذا  ي�ستكمل 
وال�سودان،  م�سر  من  ل�سعراء  ديواناً 
طباعة  �سل�سلة  يف  ث��ال��ث��ة  ك��م��رح��ل��ة 
واخلليجية  الإم���ارات���ّي���ة  ال����دواوي����ن 
اإ�سدارات املهرجان،  والعربية، �سمن 
ت����ق����ام ل���ه���ا ح����ف����الت ت���واق���ي���ع عقب 
الثقافة.  ق�سر  يف  املهرجان  اأم�سيات 
وي�����ق�����ّدم جم���ل�������س احل�������رية الأدب�������ي 
بال�سارقة  ال��ث��ق��اف��ة  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
اإ�سداراته  من  ع��دداً  املهرجان  خالل 
دي����وان  اإىل  اإ����س���اف���ة  وم���ط���ب���وع���ات���ه، 
ال�ساعر  وديوان  الو�سطى”،  “�ساعرة 
�سل�سلة  اإ������س�����دارات  ���س��م��ن  ب��ال��ه��ل��ي 
�سنوياً  املجل�س  ي�سدرها  التي  ال��رواد 

امل��ك��رم��ني، وتنقل  ب���ال���رواد  اح��ت��ف��اًء 
وندوات  فعاليات  “احل�سباة”  ن�سرة 
ال�سابع  حتى  ي�ستمر  ال��ذي  املهرجان 
من فراير القادم. واأكد عبداهلل بن 
حممد العوي�س، رئي�س دائرة الثقافة 
يف ال�سارقة اأهمية املهرجان، ملا ي�سّكله 
وجماهريي  اإب����داع����ي  ح�����س��ور  م���ن 
التي  الكبرية  امل�ساحة  مبّيناً  �سنوياً، 
حتظى بها الق�سيدة النبطية حملياً 
وعربياً، واهتمام �ساحب ال�ّسمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ح���اك���م ال�������س���ارق���ة ب��ت��و���س��ي��ع اأع���م���ال 
املهرجان، من خالل توجيهات �سمّوه 
متجددة  �ساحة  املهرجان  يكون  ب��اأن 
واإبداعات  ال�سبابي  الإب���داع  حتت�سن 
التبادل  خ��الل  من  ال���رّواد،  ال�سعراء 
الق�سيدة  ي����ري  ال�����ذي  وال��ت��ف��اع��ل 
التي  ال��ق��راءات  ة  من�سّ يف  النبطية، 
تقّدم امل�سهد ال�سعري العربي، وهو ما 
ال�سباب  ق��درات  تطوير  على  ينعك�س 
والتقنيات  الفنّية  امل��دار���س  وت��الق��ي 
موؤّكداً  الق�سيدة.  كتابة  يف  اجلديدة 
اأهمية جمل�س احلرية الأدب��ي، الذي 
ال�سارقة العام املا�سي،  افتتحه حاكم 
ك��ح��ا���س��ن��ة ل����ل����ن����دوات والأم�������س���ي���ات 
لل�سعراء  امل��ن��ت��ظ��م��ة  وال���س��ت�����س��اف��ات 
العرب �سمن ملتقى ال�سارقة لل�سعر 
ال��ن��ب��ط��ي.  ك��م��ا اأّك����د ال��ع��وي�����س قيمة 
املكرمني  ال�����س��ع��راء  ن���دوة  خم��رج��ات 
ب�سحبة  م�������س���واره���م  يف  ح��ق��ق��وه  مل���ا 
اهتمام  ن��اق��اًل  ال��ن��ب��ط��ي��ة،  ال��ق�����س��ي��دة 
من  “احلرية  مبجلة  ال�سارقة  حاكم 
�سهريًة،  جم��ل��ًة  ل��ت��ك��ون  ال�سارقة”، 
نظراً لنطالقتها الواثقة وما حتمله 
اإبداعات �سعرية وقراءات  للقراء من 

نقدية ثرية ومتنوعة. 

:طوكيو-وام ••

ن�سيبة  لنا  ال�سفرية  �سعادة  التقت 
امل��ن��دوب��ة ال��دائ��م��ة ل���الإم���ارات لدى 
ال�سفرية  و���س��ع��ادة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الدائمة  امل��ن��دوب��ة  رون��ي��ك��ا،  ج��وان��ا 
املتحدة  الأمم  ل������دى  ل���ب���ول���ن���دا 
ب�سفتهما  لليابان  زيارتهما  خالل 
املفاو�سات  يف  امل�ساركان  الرئي�سان 
احلكومية الدولية املعنية باإ�سالح 
الرابعة  ل����ل����دورة  الأم������ن  جم��ل�����س 
العامة لالأمم  للجمعية  وال�سبعني 
امل���ت���ح���دة ع�������ددا م����ن امل�������س���وؤول���ني 

اليابانيني.
و ا�ستقبل ال�سفرية ن�سيبة وال�سفرية 
زيارتهما  خ�����الل  رون���ي���ك���ا  ج����وان����ا 
تو�سيميت�سو  م����ع����ايل  ط����وك����ي����و 
اليابان  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  م��وت��ي��ج��ي 
نائب  ناكاياما،  نوريهريو  و�سعادة 
ومعايل  الرملاين،  اخلارجية  وزير 
وزير  ن��ائ��ب  ني�سيمورا،  اأك��ي��ي��ه��ريو 

�سوؤون جمل�س الوزراء.
م�ساألة  ع��ل��ى  امل��ن��اق�����س��ات  ت���رك���زت 
الإ�������س������الح������ات اجل������اري������ة داخ�����ل 
وتلك   – امل��ت��ح��دة  الأمم  منظومة 
جمل�س  اإ����س���الح  بعملية  اخل��ا���س��ة 
املتعدد  ال��ت��ع��اون  الأم����ن - وت��ع��زي��ز 
الأطراف لال�ستجابة ب�سكل اأف�سل 

ل��ل��ت��ح��دي��ات احل��ال��ي��ة وال��ن��ا���س��ئ��ة يف 
جميع اأنحاء العامل.

لنا  ك���ان  ن�سيبة  ال�����س��ف��رية  وق���ال���ت 
اليابانيني  امل�����س��وؤول��ني  ل��ق��اء  ���س��رف 
وتعميق فهمنا ملوقفهم وتوقعاتهم 
املتحدة  الأمم  اإ����س���الح���ات  ب�����س��اأن 
جهداً  ت��ب��ذل  ال��ي��اب��ان  ان  .م�سيفة 
الإ�سهامات  عبء  حتّمل  يف  عظيما 
ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ال�������س���الم والأم������ن 
ال���دول���ي���ني، ف��ه��ي ت�����س��ط��ل��ع ب����دوٍر 
عجلة  دف�����ع  يف  وب�����ّن�����اٍء  ا����س���ت���ب���اق���ٍي 

التعاون واحلوار. 
التي  الأهمية  ال��زي��ارة  ه��ذه  وتوؤكد 

املحافل  لت�سكيل  ال��ي��اب��ان  ت��ول��ي��ه��ا 
ب�سكٍل  ت�ستجيب  بطريقة  الدولية 

اأف�سل لحتياجات العامل اليوم.
ونقلت ال�سفرية ن�سيبة حتيات �سمو 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
اليابان،  خارجية  وزي��ر  معايل  اإىل 
واأ�����س����ادت ب���زي���ارة رئ��ي�����س ال������وزراء 
ال��ي��اب��اين م��ع��ايل اآب����ي ���س��ي��ن��زو اإىل 
دول���ة الإم����ارات يف وق���ٍت �سابٍق من 
ه����ذا ال�����س��ه��ر. وم����ن ج��ان��ب��ه �سرح 
�سعادة خالد عمران العامري �سفري 
ال��دول��ة ل��دى ال��ي��اب��ان ال��ذي ح�سر 

الجتماعات ان اليابان تعد �سريكاً 
وكانت  الإم����������ارات،  ل���دول���ة  م��ه��م��اً 
اأقمنا معها  التي  ال��دول  اأوائ��ل  من 
عالقات دبلوما�سية عندما تاأ�س�ست 
دولة الإمارات يف عام 1971. وقد 
منذ  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تر�سخت 
ال��ث��ق��ة والتعاون  ذل���ك احل���ني ع��ر 
والح����������رتام، ون���ح���ن ن��ت��ط��ل��ع اإىل 
اإىل  ب�سراكتنا  الرت���ق���اء  م��وا���س��ل��ة 
اآفاق جديدة يف خمتلف القطاعات، 
الطاقة  ق���ط���اع���ات  ذل������ك  يف  مب����ا 
والف�ساء  املتقدمة  والتكنولوجيات 
مب�ساركة  ن��رح��ب  ك��م��ا  وال��ت��ع��ل��ي��م. 

اإك�����س��ب��و دبي  ال���ي���اب���ان يف م��ع��ر���س 
يف  افتتاحه  �سيتم  ال���ذي   2020

وقت لحق من هذا العام.
ن�سيبة  ال�������س���ف���رية  ال���ت���ق���ت  ك���م���ا 
ب�سعادة  رون��ي��ك��ا  ج��وان��ا  وال�����س��ف��رية 
����س���ي���ج���ي���و ي�������ام�������ادا، ن����ائ����ب وزي�����ر 
مكتب  ع������ام  وم����دي����ر  اخل����ارج����ي����ة 
و�سعادة  اخل����ارج����ي����ة،  ال�����س��ي��ا���س��ة 
املدير  ن��ائ��ب  اأك����اه����وري،  ت��اك��ي�����س��ي 
و  اخلارجية،  ال�سيا�سة  ملكتب  العام 
كيي�سي �سيما، مدير ق�سم �سيا�سات 
الأمم املتحدة، و�سعادة كات�سوهيكو 
تاكاها�سي، املدير العام ملكتب ال�سرق 
من  وجميعهم  واأفريقيا،  الأو���س��ط 

وزارة اخلارجية اليابانية.
اإ�سالح  اإن  ن�سيبة  ال�سفرية  وقالت 
م�ساألة  ُي���ع���ت���ر  الأم��������ن  جم���ل�������س 
نف�س  يف  ح�سا�سة  ولكنها  اأ�سا�سية 
الوقت لأنها مت�س امل�سالح الأمنية 
الأع�ساء. و�سوف  الأ�سا�سية للدول 
و�سفافة  حم��اي��دة  ب��ط��ري��ق��ة  نعمل 
املتحدة  الأمم  اأع�ساء  مع  و�ساملة 
لإظ���ه���ار م�����س��داق��ي��ة واأه��م��ي��ة هذه 
اأن  ب���ال���ذك���ر  ال���ع���م���ل���ي���ة. اجل����دي����ر 
الدولية  احل��ك��وم��ي��ة  امل���ف���او����س���ات 
اإ�����س����الح جمل�س  ح�����ول  احل���ال���ي���ة 
يف  ن��ي��وي��ورك  يف  �ستنطلق  الأم�����ن 

فراير املقبل.

•• دبي-الفجر:

اأكد العقيد �سعيد املدحاين، مدير مركز �سرطة املوانئ بالنيابة، 
اأن الإنقاذ البحري يف �سرطة دبي نفذ 458 مهمة وتعامل مع 
دبي  �سرطة  م��وؤك��داً جاهزية  املا�سي،  ال��ع��ام  خ��الل  ح��ادث��اً   26
الدائمة وعلى مدار 24 �ساعة للتعامل مع احلوادث البحرية 

الطارئة وال�ستجابة لها يف اأقل وقت ممكن.
من جانبه، اأو�سح املقدم علي عبد اهلل الق�سيب النقبي، رئي�س 
اأن ���س��رع��ة ال���س��ت��ج��اب��ة م��ع احل���وادث  ق�سم الإن���ق���اذ ال��ب��ح��ري، 
البحرية ياأتي ب�سبب تغطية النقاط البحرية ل�سرطة دبي يف 
بحرية  اإنقاذ  نقاط   9 هنالك  اأن  مبيناً  الإم���ارة،  مناطق  كافة 
للتعامل مع احلالت الطارئة ت�سم غوا�سني ومنقذين، اإ�سافة 

طواقمها  م��ع  برمائية  ودراج����ات  مائية  ودراج����ات  زوارق  اإىل 
جاهزة خلدمة اأفراد اجلمهور يف حال وقوع اأي حالة طارئة.

مع  للتعامل  حتا  منطقة  يف  دوري���ات   4 هنالك  اأن  اإىل  ولفت 
بحريتان يف  ودوريتان  والوديان،  ال�سيول  الطارئة يف  احل��الت 
دبي،  خ��ور  واثنتان يف  دي��رة،  و3 يف منطقة  احلمرية،  منطقة 
ودوري��ة واحدة يف منطقة اجل�سر العائم، ودوريتان يف منطقة 
اجلمريا الأوىل، وثالثة دوريات يف اجلمريا الثانية، ودوريتان 
يف منطقة اجلمريا الثالثة، ودورية واحدة يف منطقة عني دبي، 
النت�سال  بكافة معدات  الدوريات مزودة  اأن جميع  اإىل  م�سرياً 
اأي���ة حالة  ال��الزم��ة للتعامل م��ع  وال�����س��ح��ب وو���س��ائ��ل الإن���ق���اذ 

طارئة.
يف  العمليات  بغرفة  لالت�سال  اجل��م��ه��ور  النقبي  امل��ق��دم  ودع���ا 

�سرطة دبي على الرقم 999 يف حال وقوع اأي حالة طارئة، اأو 
التوا�سل مع �سرطة دبي عن طريق خدمة التطبيق الذكي اأبحر 
باأمان ، واأن يتم و�سف املكان بدقة وو�سوح من اأجل ال�ستجابة 
ال�سريعة للبالغ ملا لذلك من اأهمية بالغة يف م�ساعدة املحتاجني 
اأفراد املجتمع اإىل توخي احليطة واحلذر يف  كما ودعا النقبي 
املتواجدين  الإنقاذ  لن�سائح رجال  البحرية والمتثال  املناطق 
يف املكان، واللتزام بالإر�سادات والتعليمات كافة، وذلك حفاظا 
على حياتهم وجتنب تعر�سهم للخطر جراء التيارات البحرية 
اأه��م��ي��ة الل���ت���زام بالتعليمات  ع��ل��ى  وارت���ف���اع الأم������واج، م���وؤك���داً 
وال�سرتاطات التي ت�سعها البلدية و�سرطة دبي على حد �سواء، 
وال�ستجابة لإ�سارة رفع العلم الأحمر الذي يعني عدم ال�سباحة 

ملا لذلك من خطر على حياتهم. 

:دبي-الفجر ••

ال���ل���واء ع���ب���داهلل خليفة  اأك����د م��ع��ايل 
اأن  دب��ي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري، 
اأكادميية �سرطة دبي، اأ�سهمت اإ�سهاماً 
الب�سرية،  ال���ك���وادر  ت��اأه��ي��ل  يف  ك��ب��رياً 
وتزويدهم باملعارف الالزمة لتطوير 
ت�سخر  اإذ  القيادة،  العمل يف  منظومة 
واملعنوية  امل���ادي���ة  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  ك��اف��ة 
لتحفيز  ال���ب�������س���ري  امل�������ورد  ل���ت���دري���ب 

البتكار والبداع. 
جاء ذلك خالل تفقد معاليه اأكادميية 
التفتي�س  برنامج  �سمن  دب��ي  �سرطة 
ال��ع��ام��ة ومراكز  ل������الإدارات  ال�����س��ن��وي 
الأ�ستاذ  ال���ل���واء  ي��راف��ق��ه  ال�����س��رط��ة، 
الدكتور حممد اأحمد بن فهد م�ساعد 
الأكادميية  ل�������س���وؤون  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د 
وال��ت��دري��ب، وال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور غيث 

اأكادميية  م���دي���ر  ال�������س���وي���دي  غ����امن 
الأ�ستاذ  العميد  ونائبه  دب��ي،  �سرطة 
ال�سام�سي،  ب��ط��ي  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
والعقيد خالد بن �سليمان مدير اإدارة 
الدكتور  والرائد  والتفتي�س،  الرقابة 
ع��ب��د ال������رزاق امل����ازم����ي، رئ��ي�����س ق�سم 

التفتي�س، وعدد من ال�سباط.
واأثنى معايل اللواء عبداهلل املري على 
الدور احليوي الذي تقوم به اأكادميية 
����س���رط���ة دب�����ي م����ن ت���اأه���ي���ل ال����ك����وادر 
اجلامعيني  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
واملر�سحني و�سف ال�سباط والأفراد، 
مهم  راف�����د  الأك���ادمي���ي���ة  اأن  م����وؤك����داً 
ل���ل���ق���ي���ادة م����ن خ�����الل اإع��������داد امل������وارد 
قدر  على  ليكونوا  وتاأهيلهم  الب�سرية 
ع���ال م��ن امل�����س��وؤول��ي��ة، م�����س��رياً اإىل اأن 
ي�سهم  القطاعات  التكامل بني  اأهمية 
يف ال�ستجابة للبالغات وخف�س ن�سبة 

اجلرمية. 
ون����وه ب��اأه��م��ي��ة ن��ظ��ام ال���س��ت��ق��ط��اب يف 
القيادة  اإىل  املواطنة  ال��ك��ف��اءات  جلب 
وال�ستفادة  دب����ي  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
الهند�سة  يف  امل��ج��الت  �ستى  يف  منهم 
وعلم  واملالية  واملحا�سبة  الكهربائية 
وذلك  وغريها،  واملتفجرات  اجلرمية 
ح��ر���س��اً م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
الأمنية قبلة  املوؤ�س�سة  دبي على جعل 
للمتفوقني واملبدعني، من خالل تبني 
املبتكرة  وامل�ساريع  الإبداعية  الأف��ك��ار 
من  وال�ستفادة  اجلامعات،  طلبة  من 
القطاعات  خمتلف  دع��م  يف  قدراتهم 
امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف  ال�����س��رط��ي��ة، 

الأمني.
املري  عبداهلل  ال��ل��واء  معايل  وا�ستهل 
العام  ال���ط���اب���ور  ب��ت��ف��ق��د  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
والطلبة  الأك���ادمي���ي���ة  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني 

املر�سحني، ومن ثم وقف على تطورات 
الأك���ادمي���ي���ة  يف  ال��ف��رع��ي��ة  الإدارات 
بلغ  بها، حيث  والإح�����س��اءات اخلا�سة 
دورة  اأن��ه��وا  ال��ذي��ن  امل�ستجدين  ع���دد 
الطارئة  للحالت  الأوىل  ال�ستجابة 
اأهمية  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي، م�����س��دداً  ل��ل��ع��ام 
التطوير الأكادميي يف طرق التدري�س 

واملواد العلمية والتدريب الع�سكري.
واط����ل����ع ال����ل����واء امل������ري ع���ل���ى مقرتح 
ال����ذك����ي  ال�����ت�����دري�����ب  اإىل  ال����ت����ح����ول 
ل���ل���م�������س���اق���ات ال����ن����ظ����ري����ة ل�����ل�����دورات 
تخ�س�سات  ت�سمل  والتي  التاأ�سي�سية، 
ال���ق���ان���ون، وال��ت��خ�����س�����س��ات الإداري������ة، 
والأم���ن���ي���ة، واجل���ن���ائ���ي���ة، وامل����روري����ة، 
اطلع على  وال��ك��وارث، كما  والأزم����ات 
يف  املتمثلة  اخل��دم��ات  اإدارة  اإجن����ازات 
خالل  م��ن  الداخلية  البيئة  حت�سني 
وتغيري  ال��درا���س��ي��ة،  ال��ق��اع��ات  تطوير 

املر�سحني،  الطلبة  ن��ادي  يف  الديكور 
و�سيانة دورات املياه يف مطعم وثكنات 
الطلبة املر�سحني، اإ�سافة اإىل مبادرة 
الرت�سيد ال�ستهالكي والفوز بجائزة 
الرت�سيد التابعة لهيئة كهرباء ومياه 

دبي للمو�سم 13. 
كما اطلع على مبادرات اإدارة التدريب 
انتقاء  م���ب���ادرة  وم��ن��ه��ا  التخ�س�سي، 
بيئة  ت���وف���ري  اإىل  ال���ه���ادف���ة  وارت����ق����اء 
لإ�سعاد  وبحثية  وت��دري��ب��ي��ة  تعليمية 
املجتمع الداخلي واخلارجي، وتدريب 
لتطوير  امل���واه���ب  اأ���س��ح��اب  ال��ط��ل��ب��ة 
لتحقيق  ال���ري���ا����س���ي���ة  م�����س��ت��وي��ات��ه��م 
البطولت والإجنازات الريا�سية، اإىل 
الباراتايكوندو  ع��الج  م��ب��ادرة  ج��ان��ب 
لأ�سحاب الهمم، لعالجهم عن طريق 
ري��ا���س��ة ال���ب���ارات���اي���ك���ون���دو، وم���ب���ادرة 
 ، الأك��ادمي��ي��ة  ملدربي  ال��ذات��ي  التاأهيل 

لال�ست�سارات  لئ���ق  م��رك��ز  وم���ب���ادرة 
الريا�سية ، ومبادرة تاأهيل التايكواندو 
عر�س  اإىل  اإ�سافة   ، املواطنني  لكبار 
والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  اإدارة  م���ب���ادرات 
للخريجني،  راب���ط���ة  اإن�����س��اء  اأب���رزه���ا 
ومن ثم وقف على اإجنازات وتطورات 
املو�سيقى  اإدارة  م���ن  ك���ل  وم����ب����ادرات 
التطبيقات  واإدارة  الرماية،  ومدر�سة 

القانونية وال�سرطية، واإدارة العالقات 
العامة، اإدارة عمادة الكادميية.

واأخريا اطلع معايل اللواء املري على 
موؤ�سر الأداء، وم�سروع خبري امل�ستقبل 
الطالبات  م���ن  ك���ل  ت�����س��ت��ه��دف  ال���ت���ي 
امل��ر���س��ح��ات وال��ط��الب امل��ر���س��ح��ون، اإذ 
يف  الأول  املركز  على  احلا�سل  يبتعث 
التخ�س�سية  امل�����س��ارات  م��ن  م�سار  ك��ل 

واملتفوق يف جمموع املعدل الأكادميي 
امليداين  ب��ال��ع��م��ل  وامل��ت��م��ي��ز  وامل��ه��ن��ي، 
اأكادميياً يف التخ�س�س،  ليكون خبرياً 
اإع���داد خبري يف  اإىل  امل�سروع  وي��ه��دف 
العمل،  رق���ي  يف  ي�����س��اه��م  التخ�س�س 
واأكادميي ذو درجة عالية يتوىل مهام 
املوؤلفات  اإع��داد  اإىل  اإ�سافة  التدري�س، 

والبحوث العلمية املتخ�س�سة. 

�سرطة دبي تنفذ 458 مهمة وتتعامل مع 26 حادثا بحريا العام املا�سي

اللواء املري يتفقد اأكادميية �سرطة دبي

دبي ت�ست�سيف املوؤمتر الدوىل للم�سممني العامليني 25 فرباير
•• دبى-وام:

ت�ست�سيف دبى اأعمال الدورة ال�29 من املوؤمتر الدوىل للم�سممني العامليني خالل الفرتة من 25 
ملهند�سى  ال��دوىل  الحت��اد  مع  بالتعاون   2050 ت�سميم   IFI عنوان  حتت  املقبل  فراير   28 اإىل 

العمارة الداخلية و الت�سميم واملجموعة املهنية ملهند�سى الت�سميم الداخلى.
ي�سارك  و  التعليم  و  الت�سميم  و  التكنولوجيا  ت�سمل  اأعماله ثالثة حماور مهمة  املوؤمتر يف  يناق�س 
فيه اأكر من خم�سمائة مهند�س ت�سميم داخلى على م�ستوى العامل وي�سهد الإعالن عن الفائزين 

باجلائزة العاملية التي مينحها الحتاد الدويل لأف�سل م�سروع واأف�سل م�سمم فى العامل .
و قالت املهند�سة فريدة العو�سي رئي�سة املجموعة املهنية للت�سميم الداخلى » APID« اإن املوؤمتر 
ميثل من�سة عاملية توؤكد ريادة دبي يف كل جمالت الفنون املعمارية وتركز على ا�ست�سراف م�ستقبل 
اأكر اخل��راء فى هذا  القرن ال21 بح�سور عاملي ي�سم  الداخلي حتى منت�سف  الت�سميم  هند�سة 

املجال املتجدد يف ابتكاراته واأدواته.

الرئي�سان امل�ساركان يف املفاو�سات احلكومية املعنية 
باإ�سالح جمل�ض االأمن يلتقيان وزير خارجية اليابان

الدورة 16 ملهرجان ال�سارقة لل�سعر النبطي تنطلق يف 2 فرباير القادم

•• دبي–الفجر:

حفل  دب��ي  حماكم  نظمت  املن�سوري،  عيد  طار�س  �سعادة  وح�سور  رعاية  حتت 
�سعادة  بح�سور  الق�سائية،  اخل��رة  اأع��م��ال  دبلوم  من  الأوىل  الدفعة  لتخريج 
القا�سي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي مدير عام معهد دبي الق�سائي، والذي 
اأقيم يف اإطار التعاون بني حماكم دبي ومعهد دبي الق�سائي، �سعياً وراء تاأهيل 
كوادر وطنية موؤهلة من خراء متخ�س�سني يدعمون حتقيق الأهداف املرجوة، 
ويف مقدمتها دعم الجهزة الق�سائية بخراء موؤهلني قانوناً وفنياً ومبا ي�سمن 

دقة يف الحكام وحتقيق العدالة املنجزة
حيث اأو�سح �سعادة طار�س املن�سوري حر�س حماكم دبي على الإ�سهام يف و�سع 

والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  مب�ستوى  ل��الرت��ق��اء  الكفيلة  واخل��ط��ط  وال��رام��ج  املناهج 
لأع�ساء ال�سلطة الق�سائية واأعوانهم والعمل على تخريج اأجيال توؤمن بالقيم 
الأ�سيلة،  الإ�سالمية  العربية  النابعة من قيمنا  الرا�سخة  الق�سائية  والتقاليد 
ويف هذا املجال خطت املحاكم بالتعاون مع معهد دبي الق�سائي خطوات رائدة 
ا�ستطاعت توفري املناخ العلمي املنا�سب للتدريب والتاأهيل من خالل اجلمع بني 
من  املن�سودة  الأه���داف  حتقيق  يكفل  مبا  العملية،  والتطبيقية  النظرية  امل��واد 
التدريب وال�ستعانة باخلراء املخت�سني يف هذا املجال من الق�ساة وامل�ست�سارين 
وغريهم. واأ�ساف مدير عام حماكم دبي اأهمية برنامج دبلوم اخلرة الق�سائية، 
كونه خطوة متقدمة على درب تعزيز ال�ستثمار يف العن�سر الب�سري الذي يعتر 
اأولوية مطلقة يف دولة الإمارات، ان�سجاما مع روؤية وتوجيهات القيادة الر�سيدة 

بالإ�سافة  تبقى،  التي  الروة احلقيقية  باعتباره  الإن�سان  بناء  تركز على  التي 
مكامن  لتعزيز  الالزمة  واخل��رة  احلديثة  باملعرفة  لدبلوم  املنت�سبني  رفد  اإىل 

قوة الإمارات يف اإنفاذ قوانني.
وقال �سعادته نفخر بتخريج الدفعة الأوىل من دبلوم اأعمال اخلرة الق�سائية 
ق��ادر على احل�سول على درج��ة عالية  بناء جيل  اأم��ام  اآف��اق��اً جديدة  التي تفتح 
امل�ستوى توؤهلهم للقيام بواجباتهم الوظيفية، والإ�سهام يف متيز خدمات حماكم 
املتميزة  الفئة  هذه  خالل  من  كفاءاتها  تطوير  اإىل  با�ستمرار  ت�سعى  التي  دبي 
من الرامج التدريبية، ونتطلع قدماً اإىل تنفيذ املزيد من الرامج التدريبية 
والتطويرية التي ت�سب يف خدمة م�ساعينا للو�سول اإىل  حماكم رائدة متميزة 
عاملياً  ويف هذا ال�سدد، قال �سعادة القا�سي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي، مدير 

اإننا نحتفي هذا اليوم بثمرة التعاون املثمر والفعال  عام معهد دبي الق�سائي: 
فيما بني املعهد وحماكم دبي، لنقدم من خاللها منوذًجا اإيجابيا للتناغم بني 
املوؤ�س�سات احلكومية يف منظومة حكومة دبي، ووفق توجيهات قيادتنا الر�سيدة. 
للوطن  لنقدم  امل�ستقبل،  يف  تعزيزها  على  �سوًيا  و�سنعمل  ورعاها.  اهلل  حفظها 
الكفاءات املتميزة يف املجالت القانونية والعدلية التي تتبواأ مكانها ومكانتها يف 
جمال العمل م�سلحة باأرقى واأف�سل تدريب مهني يف املحال اإن تطوير كوادرنا 
الق�سائية والقانونية اأحد ركائز التنمية والتقدم لبالدنا احلبيبة. ويطيب لنا 
يف هذه املنا�سبة التقدم باأ�سمى التهاين للخريجني، مع تاأكيدنا لهم ولزمالئهم 
باأن اأبوابنا مفتوحة لينهلوا املزيد من املعرفة التي ت�ساعدهم على اأداء واجباتهم 

وفق اأعلى امل�ستويات واملعايري العاملية .

بح�سورطار�سعيد�ملن�سوري

حماكم دبي تنظم حفاًل لتخريج الدفعة االأوىل من دبلوم اأعمال اخلربة الق�سائية
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عربي ودويل

ال�سبت،  اأم�����س  ال��ع��راق،  يف  للتظاهرات  التن�سيقية  اللجنة  هاجمت 
اأن�ساره من �ساحات  موقف الزعيم ال�سيعي مقتدى ال�سدر ب�سحب 

التظاهر يف بغداد واملحافظات وو�سفته “باخلزي واخليانة«.
اأن  العراق  لتن�سيقيات احتجاجات  العليا  املركزية  بيان للجنة  وذكر 

“مقتدى يغدر بالأحرار«.
واأ�ساف “مل نخرج بفتوى دينية، ومل نخرج بتغريدة �سدرية، فال 

يراهن مقتدى واأن�ساره على نفاد �سرنا ونهاية ثورتنا«.
وجاء يف البيان نحن “باقون يف ال�ساحات حتى حتقيق اأهداف الثورة، 
املتاجرة  طاولة  على  ورق��ة  يكونوا  ول��ن  ال�سهداء  دم��اء  نخذل  ول��ن 

ال�سيا�سة كما فعل ال�سدر«.
ثمنه  و�سيكون  للثوار  وخيانة  خ��زي  هو  فعله  “ما  اأن  البيان  وذك��ر 

رئا�سة احلكومة القادمة كما وعدته اإيران«.
التظاهر يف  �ساحات  لأن�ساره مبغادرة  الأوام��ر  اأعطى  ال�سدر  وكان 
�ساحات  اقتحام  العراقية  القوات  على  �سهل  مما  واملحافظات  بغداد 
التظاهر واإحراق خيم العت�سام وتفريق املتظاهرين واعتقال عدد 

منهم.

اأ�ساد رئي�س الوزراء الريطاين مبا و�سفه “ف�ساًل جديداً” يف تاريخ 
بالده لدى توقيعه على اتفاق ان�سحاب لندن من الحتاد الوروبي.

التي  ع�سويتها  على  ال�ستار  اإ���س��دال  لريطانيا  الت��ف��اق  وي�سمح 
ا�ستمرت لعقود يف الحتاد الأوروبي اعتباراً من 31 كانون الثاين/
بعد  التجاريني  و�سركائها  جريانها  اأق���رب  ع��ن  والن��ف�����س��ال  يناير 
يف  جون�سون  وق��ال  والتاأخري.  الداخلية  اخلالفات  من  �سنوات  عدة 
بيان اإن “التوقيع على اتفاق الن�سحاب يعد حلظة رائعة، يتم فيها 
ال�سجال  من  كثرية  �سنوات  وتنهي   2016 ا�ستفتاء  نتيجة  تطبيق 
والنق�سام«. واأ�ساف يف من�سور على تويرت اأرفقه ب�سورة من املنا�سبة 
اأمتنا«. ووّقع جون�سون  “يوؤذن هذا التوقيع بف�سل جديد يف تاريخ 
اأمام  جل�س  حيث  �سرتيت  بداونينغ  احلكومة  مقر  يف  التفاق  على 
علمني بريطانيني بح�سور م�سوؤولني بريطانيني واأوروبيني جلبوا 
واملجل�س  املفو�سية  رئي�سا  و�سبق  بروك�سل.  من  معهم  التفاق  ن�س 
الوزراء  رئي�س  و�سارل مي�سال  دير ليني  اأور���س��ول فون  الأوروب��ي��ني 
الريطاين يف التوقيع على التفاق يف مرا�سم مل ُي�سمح لل�سحافيني 
ح�سورها. و�سيعاد الن�س الآن اإىل بروك�سل، حيث �ستو�سع الن�سخة 
الأ�سلية يف اأر�سيف الحتاد الأوروبي اإىل جانب غريه من املعاهدات 
اأن  املقرر  ومن  لندن.  اإىل  ن�سخ  ثالث  اإر�سال  �سيتم  بينما  الدولية، 
يعر�س الن�س الأربعاء املقبل على الرملان الأوروب��ي لتتم امل�سادقة 
الحتاد  الأع�����س��اء يف  ال����دول  م��ن  دب��ل��وم��ا���س��ي��ون  ي��ق��ّره  بينما  عليه 
اآخر  بريطانيا  ف�ستق�سي  اجلمعة،  واأم��ا  اخلمي�س.  كتابًيا  الأوروب��ي 
ال�ساعة  ر�سمًيا  انف�سالها  الأوروب���ي قبل  لها كع�سو يف الحت��اد  يوم 

23،00 ت غ، اأي متام منت�سف الليل بتوقيت بروك�سل.

 22 ق�ست حمكمة يف باري�س ب�سجن املتطرف الفرن�سي مراد فار�س ملدة 
وقيادته  للقتال  �سوريا  اإىل  ال�سفر  على  ال�سباب  ع�سرات  لتحري�سه  عاماً 
حمكمة  حكم  وي��ت��واف��ق  الفرن�سية.  باللغة  ناطقني  مقاتلني  جمموعة 
اجلنايات اخلا�سة الذي �سدر م�ساء اأم�س الأول مع طلبات املدعية العامة، 
مراد  وبقي  ق�ساءها.  يجب  زمنية  كفرتة  العقوبة  م��دة  ثلثي  اعتبار  مع 
2014 بعد عام  العام  �سوريا يف �سيف  ال��ذي فّر من  فار�س )35 عاماً( 
من و�سوله اإليها، �سامتاً يف قف�س التهام عند الإعالن عن احلكم. ودعت 
ممثلة فريق الدعاء اإىل معاقبته لدوره “الأ�سا�سي” يف جتنيد عدد كبري 
لدى  احلقيقي”  ب�”الندم  �سعور  اأي  وج��ود  عدم  اإىل  م�سريًة  ال�سباب  من 
يف  �سجنه  منذ  الأوىل”  و”للمرة  اجلمعة  اأن  القا�سية  واأو�سحت  املتهم. 
لكنه  “ندمه”  2014، عّر مراد فار�س عن  فرن�سا يف �سبتمر )اأيلول( 

يتحّمل “م�سوؤولية اأكر من تلك التي قِبل بتحّملها«.
وخالل اجلل�سة، نفى املتهم اأنه كان جمِنداً رئي�سياً فاأقّر باأنه متكن “ب�سكل 
غري مبا�سر” من الت�سجيع على ال�سفر من خالل مقاطع فيديو دعائية 
التي  �سوريا  اإىل  الأ�سخا�س  الكثري من  عبور  “�سّهل”  واأن��ه  ين�سرها  كان 

و�سل اإليها يف يوليو )متوز( 2013 بعد رحلة عر الّر مروراً باأوروبا.

عوا�سم

بغداد

لندن

باري�س

احلراك اجلزائري ينّظم 
�سفوفه بعد عام من التظاهرات

•• اجلزائر-وكاالت

البديل  “جل�سات  اأحزاب �سيا�سية وتنظيمات مرتبطة باحلراك اجلزائري  تعقد 
يف حماولة لتوحيد �سفوفها والتحدث ب�سوت واحد يف مواجهة  الدميقراطي”، 
نظام منح نف�سه رئي�ساً جديداً من �سفوفه. ويعتزم حتالف املعار�سة املن�سوي حتت 
بعد  البالد،  ال�سيا�سي يف  الو�سع  مناق�سة  الدميقراطي”  البديل  “ميثاق  مظلة 
النتخابات الرئا�سية يف 12 دي�سمر “كانون الأول” التي رف�سها احلراك ب�سكل 
اإىل فوز عبد املجيد تبون وت�سكيل حكومة جديدة. وت�سّكل  اأف�ست  وا�سع، لكنها 
“ميثاق البديل الدميقراطي” بعد رحيل الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة يف اأبريل 
ال�ستقالة حتت �سغط احلركة الحتجاجية  اأُج��ر على  الذي  املا�سي،  )ني�سان( 
ال�سعبية. ويهدف اإىل اإيجاد اإطار قانوين لتغيري “النظام” احلاكم منذ ا�ستقالل 
وي�سم  النتقالية.  املوؤ�س�سات  اإن�ساء  خ��الل  من  �سيما  ل   ،1962 ع��ام  يف  البالد 
حزبي “جبهة القوى ال�سرتاكية” و”التجمع من اأجل الثقافة والدميقراطية”، 
اإىل جانب الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان ومنظمة “جتمع عمل 

�سباب” التي يقبع رئي�سها حالياً يف ال�سجن.
وقال التحالف فى بيان “�ست�سكل هذه اجلل�سات مرحلة التقاء جميع قوى البديل 

الدميوقراطي بهدف عقد موؤمتر وطني م�ستقل عن ال�سلطة«.
“اإىل  بالن�سمام  الراغبني  جلميع  مفتوحة  �ستكون  اجلل�سات  اأن  البيان  وتابع 
م�سروع النتقال الدميقراطي احلتمي واأولئك الذين يدركون الأهمية التاريخية 
مل�سار تاأ�سي�سي ذو �سيادة واأمام من رف�سوا مهزلة النتخابات الرئا�سية الأخرية 
والعملية ال�سيا�سية احلالية التي تهدف من خالل امل�ساورات واملراجعة الد�ستورية 

اإىل اإ�سفاء ال�سرعية على نف�س �سلطة الأمر الواقع«.

هل�ستكونهناكدولةفل�سطينية

فر�ض ال�سالم تغيب عن »�سفقة القرن« الثالثاء 

قدتعاينفرن�سا�أكرثمنغريهامن�النف�سال

الت�سامن االأوروبي يف االأمم املتحدة على حمك بريك�ست  
••االأمماملتحدة-اأفب

تبنى جمل�س الأمن الدويل يف العا�سر من كانون الثاين-
يناير قراراً اإن�سانياً ب�ساأن �سوريا، �سّوتت ل�ساحله اأملانيا 
املتحدة  اململكة  اأّن  غ��ري  وف��رن�����س��ا،  وا�ستونيا  وبلجيكا 
يف  الت�سويت،  عن  وامتنعت  الأمريكي  املوقف  اعتمدت 
اأخ��رى يف  وينذر بانق�سامات  ن��ادر ج��داً  اأوروب���ي  انق�سام 

مرحلة ما بعد بريك�ست.
ي��ق��ل��ل ب��ع�����س ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني م���ن اأه��م��ي��ة م���ا جرى، 
�سيا�سيا وطنيا  اإل قرارا  لي�س  الت�سويت  باأّن  ويذكّرون 
قبل اأي اعتبار. ولكن ثمة اآخرين ي�ستنتجون خال�سات 

قاطعة ب�ساأن موقف لندن الغريب خالل الت�سويت.
من  ب��ر���س،  لفران�س  املتحدة  الأمم  يف  م�سوؤول  وي��ق��ول 
ويعتر  ت�ستقل”.  املتحدة  “اململكة  اإّن  ا�سمه،  ذكر  دون 
اأّن الأمر “قد ل يتبّدل كثرياً خالل املباحثات، واإمّنا قد 
يوؤثر على عمليات الت�سويت التي حتتاج اإىل قرار ب�ساأن 

ا�ستخدام حق النق�س “الفيتو” من عدمه«.
وحتوز لندن، دائمة الع�سوية يف جمل�س الأمن، على حق 

النق�س على غرار باري�س ووا�سنطن ومو�سكو وبكني.
 31 يف  بريك�ست  بحلول  اأن���ه  الأمم���ي  امل�����س��وؤول  ويتابع 
تكون  ل��ن  املتحدة  اململكة  “فاإّن  الثاين/يناير  ك��ان��ون 
تلعب  “قد  اأّنها  م�سيفاً  الأوروبية”،  باملواقف  ملزمة 
ال��دور الذي تلعبه ال�سني  اأم��ام الوليات املتحدة نف�س 

اأمام رو�سيا، اإذ غالبا ما تتخذ مواقف م�ساندة لها«.
املتحدة  الأمم  يف  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  م���ن  ع���دد  وي��ت��وق��ع 
وبوري�س  ت��رام��ب  دون��ال��د  ب��ني  م��ا  للتقارب  “يكون  اأن 

جون�سون اأثر«.
خروج  اإىل  العملية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  بريك�ست  و���س��ي��وؤدي 
الأوروبية  التن�سيق  اجتماعات  كل  من  املتحدة  اململكة 

هذا التوجه. وقد تعطي ال�سوء الأخ�سر ل�سم ا�سرائيل 
حدود  الأردن  غ��ور  وج��ع��ل  الغربية  ال�سفة  م��ن  ق�سماً 
الدولة العرية �سرقا. واإن قد تو�سع اأحياء يف القد�س 
هذا  و���س��ع  يبقى  فل�سطينية  �سيطرة  حت��ت  ال�سرقية 
املقد�سة كعا�سمة لدولة فل�سطينية  املدينة  الق�سم من 

م�ستقبلية، غري موؤكد.
املقرتح  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف  دول������ة  ه���ن���اك  ���س��ي��ك��ون  ف���ه���ل 

الأمريكي؟
هذا  ا�ستخدام  الآن  حتى  وكو�سرن  ت��رام��ب  رف�س  لقد 
التعبري ما ي�سكل مفارقة مع املوقف التقليدي لالأ�سرة 

الدولية ل�سالح حل يقوم على اأ�سا�س “دولتني«.
ق��ي��ام دولة  اإذا ن�ست اخل��ط��ة على  ب��اأن��ه  وي��ت��وق��ع رو����س 

••وا�سنطن-اأفب

الذي  الإ�سرائيلي-الفل�سطيني  التفاق  م�سروع  يبدو 
خطة  ه��و  ال��ث��الث��اء،  بحلول  ت��رام��ب  دون��ال��د  �سيقدمه 
خ�سرت  اأن  بعد  ال�سالم  بتحقيق  لها  فر�سة  ل  ���س��الم 
الوليات املتحدة دورها كو�سيط ب�سبب دعمها ال�سديد 

ل�سرائيل.
ومن �ساأن هذه اخلطة، يف ذهن الرئي�س الأمريكي، اأن 
ت�سمح بالتو�سل اإىل “اتفاق نهائي” بني الإ�سرائيليني 
والفل�سطينيني مل ينجح اأي من اأ�سالفه يف حتقيق هذه 
2017 بعيدا  الغاية. ويتم الع��داد لهذه اخلطة منذ 

عن الأنظار با�سراف زوج ابنته جاريد كو�سرن.
واأرجئت عملية عر�س اخلطة مرارا ب�سبب النتخابات 

الإ�سرائيلية التي تالقي عقبات يف ت�سكيل حكومة.
فلم هذا التوقيت قبل �سهر من اقرتاع جديد يف الدولة 
العرية؟ يجيب دني�س رو�س املفاو�س الأمريكي ال�سابق 

لل�سرق الأو�سط “لأن ذلك ل ميت ب�سلة لل�سالم«.
مماثل  ب��دور  ا�سطلع  ال��ذي  ميلر  ديفيد  اآرون  وي��ق��ول 
له  ع���الق���ة  ل  ه���دف���ه���ا  ����س���الم  م����ب����ادرة  اأول  “لأنها 
ول  ال�سالم  بعملية  ول  والفل�سطينيني  بالإ�سرائيليني 

ببدء مفاو�سات«. حتى اإن اإعداد العملية غريب.
دعا  النزاع لعر�س اخلطة  ق��ادة طريف  فبدل من جمع 
ال���وزراء  رئي�س  البي�سوي  املكتب  اإىل  ت��رام��ب  دون��ال��د 
يف  ال�سيا�سي  وخ�سمه  نتانياهو  بنيامني  ال�سرائيلي 

اقرتاع الثاين من اآذار-مار�س بيني غانت�س.
الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  ق��ط��ع��ت  ال���واق���ع  اأر������س  وع��ل��ى 
ع��الق��ت��ه��ا ب��رتام��ب ع��ن��دم��ا اع���رتف ب��ال��ق��د���س عا�سمة 
اأح����دث �سدمة  2017. وه���و ق���رار  ن��ه��اي��ة  ل���س��رائ��ي��ل 
اأعقبته قرارات اأخرى ت�سب يف م�سلحة ا�سرائيل وت�سر 
مل  وا�سنطن  اأن  يعترون  باتوا  الذين  بالفل�سطينيني 

تعد قادرة على لعب دور “الو�سيط احليادي«.

وت�سمح اأ�سباب اخرى بتف�سري توقيت هذا العالن.
وي�����رى دي��ف��ي��د م��ي��ل��ر ال�����ذي اأ����س���ب���ح خ���ب���ريا يف معهد 
“كارنيغي اندومنت فور انرتنا�سونال بي�س” اأن فريق 
كو�سرن يريد اأن “يثبت باأن لديه خطة فعال” اإذ كانت 
قد تبقى حرا على ورق لطول النتظار ومع اقرتاب 
ت�سرين  يف  الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات  ا�ستحقاق 

الثاين/نوفمر.
“كل ما ميكن  الق�سري  امل��دى  اأن��ه على  وي�سيف رو���س 
لدونالد  ترحيب”  مو�سع  الأنظار  بتحويل  ي�سمح  اأن 
حماكمة  الأول  وي��واج��ه  نتانياهو.  وبنيامني  ت��رام��ب 

لعزله والثاين تهماً بالف�ساد.
الناخبني  ب��ني  �سعبيته  تر�سيخ  ي��اأم��ل  ال���ذي  وت��رام��ب 
ل��ه عالقة  م��ا  ب��ك��ل  امل��ت��اأث��ري��ن  امل�سيحيني الجن��ي��ل��ي��ني 
باإ�سرائيل يريد اأي�سا على الأرجح اإعطاء دفع لنتانياهو 

“�سديقه” الذي بات م�ستقبله ال�سيا�سي على املحك.
ال�سرق  ل�سيا�سة  وا�سنطن  معهد  يف  اخل��ب��ري  وي�سيف 
اأن ذلك �سي�سعه يف موقع قوة  “يظن نتانياهو  الأدن��ى 

ليبقى رئي�سا للوزراء يف حكومة وحدة وطنية«.
وعلى الأجل البعيد يريد كو�سرن وال�سفري الأمريكي يف 
القد�س ديفيد فريدمان املعروفان بدعمهما ل�سرائيل، 
م��ن خالل  الأخ�����س��ائ��ي��ني،  ه��ذي��ن  ب�سمة بح�سب  ت��رك 

تعديل املوقف الأمريكي.
ب�سيادة  وا�سنطن  اعرتفت   : به  القيام  �سرعا  ما  وه��ذا 
ا�سرائيل على ه�سبة اجلولن ال�سورية ومل تعد تعتر 
امل�ستوطنات  اأو  حمتلة”  “اأرا�سي  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة 

ال�سرائيلية “خمالفة للقانون الدويل«.
وكل هذه الأم��ور �سربات للتوافق الدويل املعتمد منذ 
ترامب  اإدارة  اعترته  وال��ذي  الدبلوما�سية  من  عقود 

“غري فعال«.
واإن مل نكن نعرف الكثري عن م�سمون اخلطة، يتوقع 
تثبت  ب��اأن  ميلر  ديفيد  واآرون  رو���س  كدني�س  مراقبون 

باملثل. ويعتر عدد من الدبلوما�سيني اأّنه �سيتم التعامل 
مع املواقف امل�سرتكة ا�ستناداً اإىل قاعدة “كل حالة على 
اململكة  اأن حتافظ  اأّنهم يبدون رغبتهم يف  بيد  حدة”، 
املتحدة على “ا�ستعدادها ملوا�سلة العمل بان�سجام” مع 
الحتاد الأوروبي بخ�سو�س ملفات خمتلفة على غرار 

اإيران وكوريا ال�سمالية.
على  ول��ن��دن  وب��رل��ني  باري�س  حافظت  اللحظة،  وحتى 
ال����ولي����ات املتحدة  ق����رار  ج��ب��ه��ة م���وح���دة يف م��واج��ه��ة 
النووي  بامللف  ال��دويل اخلا�س  التفاق  الن�سحاب من 
2015. وخالل الأ�سهر الأخرية،  الإيراين املوقع عام 

التي تنعقد بانتظام يف نيويورك. وين�س البند 34 من 
معاهدة الحتاد الأوروبي على اأّن الأع�ساء املنتمني اإىل 
جمل�س الأمن “يت�ساورون” و”يدافعون” عن م�سالح 
اأن ت�سدر بروك�سل  الهيئة. ويرتقب  التكتل داخل هذه 
�سباط/ م��ن  الأول  م��ن  ب����دءاً  باخل�سو�س  ت��وج��ي��ه��ات 

فراير.
لكن برغم ذلك، فاإّن الدول الأوروبية تنتظر من لندن 
الأوروبيني  �سركائها  مع  �سادقاً”  “تعاوناً  توا�سل  اأن 
لنحو  متتد  اأن  يرتقب  التي  النتقالية  املرحلة  خ��الل 
11 ���س��ه��را. وت��اأم��ل ه��ذه ال���دول ب��ات��ب��اع م��ب��داأ املعاملة 

ترقى  ل  ال�سالح”  وم��ن��زوع��ة  فقط  ب��ال���س��م  “�ستكون 
كامل  ا�ستعادة  الراغبني يف  الفل�سطينيني  اإىل تطلعات 

الأرا�سي التي �سمتها اإ�سرائيل يف 1967.
العالقات  على  راه��ن��وا  الأبي�س  البيت  خطوة  واأن�سار 
التي اأقامها كو�سرن مع القادة اخلليجيني والت�سالت 

غري الر�سمية بني بع�س الدول العربية واإ�سرائيل.
وياأمل اولئك باأن حتث ال�سعودية ال�سلطة الفل�سطينية 
على تبني خطة ال�سالم والإفادة من �سقها القت�سادي 
دولية  ا�ستثمارات  م��ع  حزيران/يونيو  يف  ك�سف  ال��ذي 

مب�ستوى 50 مليار دولر على 10 �سنوات.
لكن ديفيد ميلر “ي�سك” يف مثل هذا ال�سيناريو، “ويف 

اأف�سل احلالت �سيقولون “رمبا” لإر�ساء ترامب«.

طالبت العوا�سم الثالث ب�سكل م�سرتك، يف ما يخ�س 
الأمن  ملجل�س  جل�سات  بعقد  ال�سمايل،  ال��ك��وري  امل��ل��ف 
اأّنها  عقب كل جتربة بال�ستية جتريها بيونغ يانغ، كما 
العقوبات  اإب��ق��اء  على  ي�سر  م�سرتكا  اإع��الن��ا  اأ���س��درت 
الدولية املفرو�سة. وقد تعاين فرن�سا اأكر من غريها 
داخل جمل�س الأمن من بريك�ست. ففي �سياق املباحثات 
وفرن�سا-  املتحدة  واململكة  املتحدة  -الوليات  الثالثية 
اأوروبية موحدة يف  كانت باري�س ولندن تظهران جبهة 
وجه اإدارة اأمريكية تت�سف بتقلباتها. ولكن يف امل�ستقبل، 

قد تعاين فرن�سا اأمام �سريكيها.
الدولة  ن��ف�����س��ه��ا  ف��رن�����س��ا  جت���د  ق���د   ،2022 ع����ام  ويف 
الأمن  جمل�س  يف  ع�سوا   15 بني  الوحيدة  الأوروب��ي��ة 
يف حال حّلت األبانيا بدًل من ا�ستونيا يف �سياق التناوب 
حال  ويف  الدائمني  غري  لالأع�ساء  ال10  املقاعد  على 
مل تنتخب ايرلندا للحلول يف مقعد يف حزيران/يونيو 

املقبل.
�ستقرتب  ه��ل  امل��ت��ح��دة:  الأمم  امل�����س��وؤول يف  وي��ت�����س��اءل 
اململكة املتحدة من جمموعة “كانز” )كندا، ا�سرتاليا 
ونيوزيلندا( ذات الأع�ساء املن�سوين �سمن الكومنولث؟ 
���س��ت��غ��ّرد وح���ي���دة ع��ل��ى غ����رار رو���س��ي��ا وال�سني  اأّن���ه���ا  اأو 

واليابان؟
ويعتر الدبلوما�سي اأّنه يف هذه احلالة “قد يتم جذب 

)الريطانيني( باجتاه املدار الأمريكي«.
يف  الدبلوما�سية  بعثتها  تعزز  اأن  لندن  على  و�سيتعنّي 
نيويورك لأّن البعثة الأوروبية لن متثلها يف اجتماعات 

الأمم املتحدة املتعددة.
وتعّذر احل�سول على اأي تعليق من البعثة الدبلوما�سية 
جمل�س  �سمن  متوقعها  م�ستقبل  ب�����س��اأن  الريطانية 

الأمن اأو �سمن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

ال�سفرية الأمريكية  باأنه مل يدافع عن  وبومبيو نف�سه مّتهم 
من  اأُقيلت  التي  يوفانوفيت�س  م��اري  اأوكرانيا  ل��دى  ال�سابقة 
من�سبها يف الربيع املا�سي بعدما واجهت حملة قدح وذّم قادها 

رودي جولياين املحامي ال�سخ�سي للرئي�س ترامب.
و�ساألت ال�سحافية بومبيو “هل اأنتم مدينون باعتذار لل�سفرية 

ماري يوفانوفيت�س؟«.
وح�سل تبادل كالمي �ساده التوتر يف حني كان بومبيو يوؤكد 
اأنه “دافع عن كل م�سوؤول يف اخلارجية” فيما هي ت�ساأله من 

دون جدوى، متى دافع علناً عن ال�سفرية.
واأنهى بومبيو احلديث بطريقة �سارمة، قائاًل: “قلت كل ما 

لدي للقول اليوم. �سكراً«.
كيلي  لويز  م��اري  ال�سحافية  وروت  هنا  تنتِه  مل  الق�سة  لكن 

•• وا�سنطن-اأفب

الأمريكي  اخلارجية  وزير  فقد  كيف  اأمريكية  روت �سحافية 
ب�ساأن  الأ�سئلة  عليه  ان��ه��ال��ت  بعدما  اأع�سابه  بومبيو  م��اي��ك 
الق�سية الأوكرانية يف خ�سّم حماكمة الرئي�س دونالد ترامب. 
مع  �سباحاً  مقابلًة  يجري  بومبيو  ك��ان  عندما  ذل��ك  وح�سل 

اإذاعة “ان بي ار” الر�سمية الأمريكية.
و���س��م��ل اجل���زء الأ���س��ا���س��ي م��ن امل��ق��اب��ل��ة امل��ل��ف الإي������راين، لكن 
ال�سحافية ماري لوزير كيلي اأرادت اأن تختم مبلف اأوكرانيا يف 
اأمام جمل�س  ال�سلطة  با�ستغالل  اتهامات  ترامب  يواجه  وقت 
على  احل�����س��ول  بغية  كييف  ع��ل��ى  �سغطا  مل��م��ار���س��ت��ه  ال�����س��ي��وخ 

حتقيقات ب�ساأن خ�سومه الدميوقراطيني.

االأردن يطلب اإجالء مواطنيه من ووهان ال�سينية
•• عمان-اأفب

لها  ال�سماح  ال�سينية  ال�سلطات  من  طلبت  ب��الده  اإن  ال�سفدي  اأمي��ن  الأردين  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 
باإجالء مواطنيها املقيمني يف مدينة ووهان ال�سينية ب�سبب الوباء املت�سل بفريو�س كورونا املتف�سي يف 

املدينة وجتند ال�سلطات ال�سحية ملكافحته.
ال�سينية ومع  ال�سلطات  تتابع وتتوا�سل مع  “الوزارة  اإن  “تويرت”  ال�سفدي يف تغريدة على  وكتب 
اأبنائنا ب�سكل م�ستمر، طلبنا ال�سماح باإخالء مواطنينا و�سنقوم بذلك فور موافقة ال�سلطات ال�سينية 

التي فر�ست حجرا �سحيا على املدينة ومنعت الدخول اإليها اأو خروج اأي اأحد منها«.
وا�ساف “ل اإ�سابات بني مواطنينا احلمد هلل ونقوم بكل ما هو متاح، مل يتم اإخالء اأحد«.

من جانبه، اأكد الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية الأردنية �سيف اهلل الفايز يف بيان اإن “الوزارة 
تتابع اأحوال املواطنني والطلبة الأردنيني املقيمني يف مدينة ووهان عن طريق ال�سفارة الأردنية يف 

جمهورية ال�سني ال�سعبية، وذلك بعد ات�سار فريو�س كورونا«.

م�ساء اجلمعة عر الإذاعة ما ح�سل. فاأ�سارت اإىل اأنه “انحنى 
ونظر اإليها نظرة غ�سب” قبل “مغادرة املكان«.

تتبعها  اأن  ال�سحافية  من  حكومية  م�ست�سارة  طلبت  وبعدها، 
اإىل قاعة خا�سة بالوزير لكن من دون مذياع.

لنحو  و�سرخ يف وجهي”  ينتظرين  هناك  “كان  كيلي  وقالت 
ع�سر دقائق. واأ�سارت اإىل اأنه “مل يكن م�سروراً لأنه �ُسئل عن 

موؤكدًة اأنها تعّر�ست لإهانات خالل احلديث كله. اأوكرانيا”، 
اأن  تعتقدين  “هل  لها  قال  بومبيو  ف��اإن  ال�سحافية،  وبح�سب 
ثّم طلب من م�ست�ساريه اأن  الأمريكيني يهتّمون باأوكرانيا؟”. 
يجلبوا له خريطة العامل من دون اأ�سماء الدول بهدف اإثبات 
اأُرغ��م��ت على الإ�سارة  اأوك��ران��ي��ا. وق��د  اأي��ن تقع  اأن��ه��ا ل تعرف 

باإ�سبعها اإليها اأمام عيني الوزير.

بومبيو يفقد اأع�سابه ويهاجم �سحافية 

مقتل امراأتني من الروهينجا بق�سف للجي�ض الربومي 
•• ياجنون-رويرتز

ق����ال ع�����س��و ب���ال���رمل���ان و����س���اه���دة اإن 
امراأتني من اأقلية الروهينجا امل�سلمة 
يف م��ي��امن��ار، اإح��داه��م��ا ح��ام��ل، لقيتا 
اأ�سخا�س  ���س��ب��ع��ة  واأ���س��ي��ب  حتفهما 
ق�سف  يف  ال�������س���ب���ت  ام���������س  اآخ�����ري�����ن 
نفذته  ال��روه��ي��ن��ج��ا  ق����رى  لإح������دى 
قوات اجلي�س بعد يومني من �سدور 
حكم من حمكمة العدل الدولية يلزم 

احلكومة بحماية الأقلية امل�سلمة.
ب��رمل��ان م��ي��امن��ار عن  وق���ال ع�سو يف 
اإن  ����س���م���ال ولي������ة راخ������ني  ب���ل���دة يف 
جماورة  كتيبة  م��ن  اأُط��ل��ق��ت  ق��ذائ��ف 
ل��ي��ال اأ����س���اب���ت ق���ري���ة ك���ني ت����وجن يف 
القوات  وت���ق���ات���ل  ال���ل���ي���ل.  م��ن��ت�����س��ف 

احل��ك��وم��ي��ة م��ت��م��ردي��ن ع��رق��ي��ني يف 
ال���ولي���ة م��ن��ذ اأك����ر م���ن ع����ام. وقال 
ات�سال  يف  ل��روي��رتز  ال��رمل��ان  ع�سو 
ه��ات��ف��ي “مل ي��ك��ن ه���ن���اك ق���ت���ال، ما 
مدفعية  قذائف  اأطلقوا  اأنهم  ح��دث 
اأن  م�سيفا  معركة”  دون  قرية  على 
ه���ذه ه��ي امل���رة ال��ث��ان��ي��ة خ���الل العام 
مدنيني.  مقتل  ت�سهد  التي  اجل��اري 
ونفى اجلي�س امل�سوؤولية عن الواقعة، 
اإنهم  ق��ال��وا  ال��ذي��ن  املتمردين  وات��ه��م 
الأوىل  ال�����س��اع��ات  يف  ج�سرا  ه��اج��م��وا 
م���ن ال�������س���ب���اح. وا����س���ط���ر اأك�����ر من 
730 األفا من الروهينجا للفرار اإىل 
ولية  �سمال  من  املجاورة  بنجالد�س 
حملة  ب��ع��د   2017 ع����ام  يف  راخ����ني 
اإنها  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق��ال��ت  ع�سكرية 

ُنفذت بنية الإبادة اجلماعية.
املنطقة  الأخ���رية، غرقت  الآون���ة  ويف 
قتال  ب�سبب  الفو�سى  م��ن  م��زي��د  يف 
ب��ني اجلي�س وج��م��اع��ة جي�س  ج��دي��د 
مقاتلني  جتند  التي  املتمردة  اأراك���ان 
الولية.  يف  ال��ب��وذي��ة  الأغ��ل��ب��ي��ة  م��ن 
واأدى ال�سراع لت�سريد ع�سرات الآلف 
ومقتل الع�سرات. ومل يرد متحدثان 
ات�سالت هاتفية من  ع�سكريان على 
على  تعليق  على  للح�سول  روي���رتز 
بيان  واأك��د اجلي�س يف  اليوم.  قتيلتي 
الرو�سية  ���س��ب��ك��ة يف.ك���ي���ه  ع��ل��ى  ُن�����س��ر 
�سقوط  الج����ت����م����اع����ي  ل���ل���ت���وا����س���ل 
اأراكان  جي�س  اتهم  لكنه  القتيلتني، 
بامل�سوؤولية، قائال اإن قذيفته اأ�سابت 

القرية خالل ا�ستباكات.

•• برلني-وكاالت

الأملانية  “بيلد”  اأف��ادت �سحيفة 
الرتكي  الرئي�س  ب��ني  ال��ل��ق��اء  اأن 
وامل�ست�سارة  اأردوغ��ان  طيب  رجب 
الأمل��ان��ي��ة اأجن��ي��ال م��ريك��ل، خالل 
اإىل  تطرق  لإ�سطنبول،  زيارتها 
ات��ف��اق��ي��ة ال��الج��ئ��ني امل��وق��ع��ة بني 
اأنقرة والحتاد الأوروبي، م�سيفة 
اأنه طلب املزيد من الدعم املايل 
م��ن دول الحت����اد الأوروب�����ي من 
اأج����ل اإب���ق���اء احل�����دود ب���ني بالده 
وال�������دول الأع�������س���اء يف الحت����اد 
مغلقة اأمام موجات الهجرة غري 

ال�سرعية.

وخ�����الل الأ����س���ه���ر امل��ا���س��ي��ة هدد 
اأردوغان  رج��ب  الرتكي  الرئي�س 
اأمام  ب���الده  ح���دود  بفتح  اأوروب�����ا 
اأوروب�����ا، يف حال  اإىل  امل��ه��اج��ري��ن 
الأوربي  الحت���اد  م��ن  مل يح�سل 
على الدعم خ�سو�سا فيما يتعلق 

بتحركاته يف �سمال �سوريا.
بداأت  ع��ن��دم��ا   ،2015 ع���ام  ويف 
اأمواج املهاجرين غري ال�سرعيني 
عر  اأوروب�����ا  اإىل  التدف���������ق  يف 
والبلق������ان،  وال���ي���ون���ان  ت��رك��ي��ا 
الالجئني  اتفاقية  تركيا  وقعت 
م���ع الحت�����������اد الأوروب��������ي يف عام 

.2016
 مبوجب هذا التفاق متنع تركيا 

اأوروب��������ا،  اإىل  ال���الج���ئ���ني  ع���ب���ور 
وحت�سل على حزمتني م�ساعدات 
يورو  م��ل��ي��ار   3 بقيمة  م��ن��ه��ا  ك��ل 
م��ن الحت���اد الأوروب����ي، م��ن اأجل 
املعي�سية  احل��ي��اة  اأو���س��اع  حت�سني 
املوجودين  ال�سوريني  لالجئني 

يف تركيا.
واأفاد تقرير منظمة حماية حدود 
 Frontex الأوروب����ي  الحت���اد 
امل��ا���س��ي �سهد  ال��ع��ام  اأن  م��وخ��را0 
زيادة %46 يف ن�سبة املهاجرين 
اإىل  ال��وا���س��ل��ني  ال�سرعيني  غ��ري 
اأرا���س��ي الحت��اد الأوروب���ي خالل 
ب���اأع���داد  م���ق���ارن���ة   ،2019 ع����ام 

ال�سنة ال�سابقة

اأردوغان يبتّز مريكل مبلف الالجئني
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ع��ّر ح��زب قلب  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
تون�س عن تخّوفه من امل�سار الذي 
احلكومة  ت�����س��ك��ي��ل  ف��ي��ه  ان��ط��ل��ق��ت 
عديد  ه��ن��اك  اأّن  معترا  املرتقبة 
ال���ب���وادر وامل���وؤ����س���رات ال��ت��ي توحي 
اأ�س�س  �سي�سرب  ال��ت��وّج��ه  ه��ذا  ب���اأّن 
عليه  املن�سو�س  ال�سيا�سي  النظام 
كامل  يلغي  باعتباره  الد�ستور  يف 
الت�سريعّية  الن���ت���خ���اب���ات  ن��ت��ائ��ج 
واحل��ج��م ال���رمل���اين ل���الأح���زاب يف 
اإق�����س��ائ��ّي��ة ل ع��الق��ة لها  خ��ط��وة 
ب���امل���م���ار����س���ة ال���دمي���ق���راط���ّي���ة ول 
ب��ال��ن��ظ��ام ال���رمل���اين امل���ع���ّدل الذي 
يف  ال�سيا�سّية  املنظومة  عليه  تقوم 

البالد 
ك��م��ا ذك����ر ق��ل��ب ت��ون�����س، ع��ل��ى اثر 
حول  ال�����س��ي��ا���س��ي،  مكتبه  اج��ت��م��اع 
اجلديدة  احلكومة  ت�سكيل  م�سار 
الفخفاخ،  اإل��ي��ا���س  امل��ك��ّل��ف  برئا�سة 
باأّن طريقة تكليف اإليا�س الفخفاخ 
بت�سكيل احلكومة مل تكن متنا�سبة 
اأغلب  اإرادة  الد�ستور ومع  مع روح 
الأح���������زاب ال���ف���ائ���زة وامل���م���ّث���ل���ة يف 

الرملان.
اأّن������ه ج����اء بن�ّس  وي����ذّك����ر احل�����زب 
الفخفاخ  اإل��ي��ا���س  ال�����س��ّي��د  ت��ك��ل��ي��ف 
�سيتّم  ال���ت���ي  احل���ك���وم���ة  “...اأّن 
رئي�س  حكومة  تكون  لن  ت�سكيلها 
اجلمهورّية بل هي التي �سيمنحها 
الثقة...”  ال�سعب  ن���واب  جمل�س 
بت�سكيل  املكّلف  ال�سّيد  اأّن  حني  يف 
ندوته  خ��الل  اليوم  اأّك��د  احلكومة 
ال�سحفّية اأّن احلكومة التي يعتزم 
الرئي�س”  “حكومة  ه��ي  تكوينها 
تكوينها  يف  �سرعّيته  ي�ستمّد  لأّن��ه 
الرئا�سّية،  النتخابات  نتائج  م��ن 
ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام  اأّن  م��ت��ن��ا���س��ي��ا 
برملاين  البالد هو نظام  القائم يف 
احلكومة  ���س��رع��ّي��ة  ت�ستند  م��ع��ّدل 

فيه اإىل ال�سرعّية الرملانّية.
ما  ب��ني  اجل��ل��ّي  التباين  ه��ذا  واإزاء 
����س���ّرح ب���ه رئ��ي�����س اجل��م��ه��ورّي��ة يف 
خ��ط��اب ال��ت��ك��ل��ي��ف م���ن ك��ون��ه عنّي 

اأي��ة م�ساورات ول ح��وارات معه  يف 
الثقة لوزير  “عدم منح  اك��د  واأن��ه 

الف�سل وحكومته املرتقبة«.
رئي�س  ت�������س���ري���ح  ع���ل���ى  وع���ل���ق���ت 
الندوة  خ����الل  امل��ك��ل��ف  احل��ك��وم��ة 
ان��ه ل  ال�سحفية وال���ذي ق��ال فيه 
ال��د���س��ت��وري احل���ر يف م�سار  ي���رى 
قائلة:  ال�سعب  وتطلعات  ال��ث��ورة 
ل  فنحن  عليه  م����ردود  “كالمه 
النهيار  م��ه��ن��د���س��ي  م���ع  ن��ت��ح��اور 
ملن  ثقتنا  من��ن��ح  ول  الق��ت�����س��ادي 
العنف  دع������اة  ي����د  يف  ي�����ده  ي�����س��ع 

والتخريب«.
واعترت رئي�سة احلزب الد�ستوري 
ت�سريحات   ، م��و���س��ي  ع��ب��ري  احل���ر 
اليا�س  احل��ك��وم��ة  بت�سكيل  املكلف 
، غ����ري م��ت��ن��اغ��م��ة مع  ال���ف���خ���ف���اخ 
الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية 
تون�س  قلب  حل��زب  اإق�����س��اء  وفيها 
وتكّر�س ما اعترتها ‘’دميقراطية 

على املقا�س’’، وفق تعبريها.
قد  ك����ان  ال��ف��خ��ف��اخ  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 
�سي�سم  احلكومي  ائتالفه  ان  اأك��د 
رئي�س  دع����م����ت  ال����ت����ي  الح����������زاب 
الدور  يف  �سعّيد  قي�س  اجلمهورية 

الثاين من النتخابات الرئا�سية.

�سروط�لتّيار
اأك�����د حممد  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
ال���ع���ام حل���زب التيار  ع��ب��و الم����ني 
ال���دمي���ق���راط���ي ام�������س ال�����س��ب��ت ان 
احلزب مازال م�سرا على ان يكون 
احرتام  بفر�س  ي�سمح  مو�سع  له 

القوانني ومقاومة الف�ساد.
واو���س��ح ع��ب��و ع��ل��ى ه��ام�����س انعقاد 
الوطني  للمجل�س  ا�ستثنائية  دورة 
عن  ي��ع��ل��ن  مل  ح���زب���ه  ان  ل��ل��ت��ي��ار 
ال�����س��اب��ق��ة يف  ���س��روط��ه  تخليه ع��ن 
م�ساورات ت�سكيل احلكومة واأنه مل 
يعلن اأي�سا عن مت�سكه بها م�سددا 
بالقول  اك��ت��ف��ى  احل�����زب  ان  ع��ل��ى 
ت�سكيل  م��ف��او���س��ات  ���س��ي��دخ��ل  ان���ه 

احلكومة احلالية ب�سكل خمتلف.
وا���س��اف ان��ه��م مل ي��دخ��ل��وا بعد يف 
رئ��ي�����س احلكومة  م���ع  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 
امل���ك���ل���ف ال���ي���ا����س ال���ف���خ���ف���اخ حول 
احل��ق��ائ��ب ال���وزاري���ة لف��ت��ا اىل انه 
الفخفاخ  ال��ي��ا���س  يف  ثقتهم  رغ���م 
ال��ذي اع��ت��ره الم��ث��ل ف��ان او�ساع 
وانهم  ت��ت��غ��ري  ان  ي��ن��ب��غ��ي  ال���ب���الد 
ان تكون  ع��ل��ى  م�����س��ري��ن  م���ازال���وا 
لهم  ي�سمح  مو�سع  او  وزارات  لهم 
بفر�س احرتام القوانني ومقاومة 

الف�ساد.
ي��ذك��ر ان ال��ت��ي��ار ك��ان ق��د ا�سرتط 
يف م�������س���اورات احل��ب��ي��ب اجل��م��ل��ي ، 
العدل  هي  حقائب   3 من  متكينه 

والداخلية وال�سالح الداري.

ت�سّوره لطبيعتها.
وق������رر امل���ك���ت���ب ال�����س��ي��ا���س��ي حلزب 
الوطني  املجل�س  قلب تون�س دعوة 

لإرادة  “احرتاما  الفخفاخ  اإليا�س 
الناخبني والناخبات يف النتخابات 
الت�سريعّية” وما انتهى اإليه اليوم 
اإليا�س الفخفاخ ل ي�سع حزب قلب 
رئي�س  م��ن  ينتظر  اأن  اإّل  ت��ون�����س 
الراأي  مب��ّد  ل  التف�سّ اجلمهورّية 
ة  خا�سّ الغر�س  يف  بتو�سيح  العام 
اإليا�س  ل�����س��ان  ع��ل��ى  ج���اء  م���ا  واأّن 
رئي�س  ال�سّيد  من  يجعل  الفخفاخ 
اجل��م��ه��ورّي��ة رئ��ي�����س ن��اخ��ب��ي��ه دون 
بقّية التون�سيني يف حال اأّنه يعتر 

رئي�س كّل التون�سيني.
كما جدد حزب قلب تون�س مبوقفه 
املبدئي من طبيعة هذه احلكومة 
واأن  ب�سرعة  تت�سّكل  اأن  التي يجب 
وهو  وطنّية  وح���دة  حكومة  ت��ك��ون 
الو�سع  اإىل  بالنظر  طبيعّي  اأم���ر 
العام الع�سيب الذي متّر به البالد 
التي  الأح���زاب  بقّية  مع  نتقا�سمه 
عّرت عن هذا املوقف وتبّنت نف�س 
برنامج  على  تقوم  حكومة  امل��ب��داأ، 
ت���ن���ّف���ذه ك����ف����اءات ���س��ي��ا���س��ّي��ة وغري 
من  حوله  ويجّمع  يوّحد  �سيا�سّية 
اأج����ل الإن���ق���اذ م��ع حت��ي��ي��د وزارات 

ال�سيادة.
واأج�������م�������ع ك��������ّل احل�����ا������س�����ري�����ن يف 
الو�سع  خ���ط���ورة  ع��ل��ى  الج���ت���م���اع 
بوادر  وخ�سو�سا  ال��ب��الد  يف  ال��ع��اّم 
انطلقت  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة  ت�سكيل 
اليوم  وتوا�سلت  اأم�����س  ي��وم  فعلّيا 
اإليا�س  فيها  اأعلن  �سحفّية  بندوة 
بت�سكيل احلكومة  املكّلف  الفخفاخ 

ل���الن���ع���ق���اد م�������س���اء ي������وم الث���ن���ني 
القادم.

�تهاماتخطرية
وكان النائب عن حزب قلب تون�س 
اتهامات  وّج��ه  قد  اللومي،  عيا�س 
قي�س  لرئي�س اجلمهورية  خطرية 
احلكومة  رئي�س  ان  ق��ائ��ال  �سعّيد 
“اأق�سى  الفخفاخ  ال��ي��ا���س  املكلف 
ت�سكيل  م���������س����اورات  م����ن  احل������زب 

احلكومة بتو�سية من �سعّيد«.
من  يحدث  ما  اأن  اللومي  واعتر 
احلكومة  ت�سكيل  م�سار  يف  اق�ساء 
العائلة  �سد  ممنهجة  “طريقة 
للد�ساترة  وا���س��ت��ه��داف  ال��وط��ن��ي��ة 
وحماولة لتحويل النظام ال�سيا�سي 
وفر�س  رئ��ا���س��ي  اإىل  ب��رمل��اين  م��ن 
اإىل وجود  اأجندة معينة”، م�سريا 

“املنهج  م���ن  ا���س��ت��غ��راب��ه  واب������دى 
الق�سائي الذي اتبعه �سعّيد حتت 
مرزا  الثورية”،  ال�سرعية  عنوان 
من  اأي�����س��ا  ُخلقنا  “نحن  ب��ال��ق��ول 
حم�سوبني  نكن  ومل  ال��ث��ورة  رح��م 
ولعلنا  ال�������س���اب���ق...  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
ثوريني اأكر من �سعّيد الذي كان 
�سعبان  ل��ل�����س��ادق  ي��ك��ت��ب خ��ط��اب��ات 

علي-«. بن  –وزير 
و�سدد اللومي على ان احلزب توقع 
ال��ب��داي��ة م��ث��ل ه���ذا الق�ساء  م��ن��ذ 
وعلى انه طالب بالو�سوح، متمنيا 
التوفيق للفخفاخ يف احل�سول على 

ثقة الرملان.
ب��اأن تن�سيق م��واق��ف احلزب  واف���اد 
ال�سيا�سية  ال��ع��ائ��ل��ة  م���ع  ���س��ي��ك��ون 
ال�سالح  ك��ت��ل��ة  وم��ن��ه��ا  ال��وط��ن��ي��ة 
ا�ستدعاء  يف  ان  مالحظا  الوطني، 

“ا�سياء حتاك يف غرفة مظلمة”، 
مت�سائال عن جدوى ما �سماه خلق 

مزيد من الرباك بالبالد.

الكتلة  املمثلة يف  الح���زاب  روؤ���س��اء 
لرئي�سها  وابعاد  لتفتيتها  حماولة 

ح�سونة النا�سفي.
احلزب  كتلة  رئي�سة  اأن  اإىل  وا�سار 
الد�ستوري احلر عبري مو�سي هي 

من ترف�س التن�سيق معهم.

»التلعبدور�لبطل«
ع���ب���ري م���و����س���ي رئ���ي�������س���ة احل�����زب 
رئي�س  دع����ت  احل�����ر،  ال���د����س���ت���وري 
الفخفاخ  اليا�س  املكلف  احلكومة 
الذي  البطل  دور  لعب  “عدم  اإىل 
لئتالفه  املكونة  الط���راف  يحدد 

احلكومي«.
واو�سحت مو�سي، اأن احلزب اأعلن 
م��ن��ذ ال��ب��داي��ة اث���ر اخ��ت��ي��ار رئي�س 
اجلمهورية الفخفاخ عدم الدخول 

خماوفمن�سرب�أ�س�س�لنظام�ل�سيا�سي

قلب تون�ض والد�ستوري ي�سجبان دميقراطية على املقا�ض...!

قلب تون�س يطالب الرئي�س بتو�سيحاتمنهجية الفخفاخ تثري جدل

ق���ل���بت��ون�����س:
خرج �ل��ف��خ��ف��اخ
عنن�س�لتكليف
وع����ل����ىق��ي�����س
���س��ع��ي��دت��ق��دمي
ت���و����س���ي���ح���ات

حم���م���دع���ب���و:
يعلن مل �ل��ت��ي��ار
عن تخليه ع��ن
�سروطه�ل�سابقة
م�������س���اور�ت يف
ت�سكيل�حلكومة

م��������و���������س��������ي:
ل������������نمن����ن����ح
ي�سع مل��ن ثقتنا
ي���د يف ي���������ده
دع������اة�ل��ع��ن��ف
و�ل����ت����خ����ري����ب

واأظهرت نتائج �سر الآراء ان حزب عبري مو�سي الول ب� 16 فا�سل 6 
باملائة تليه النه�سة ب�15.9 فقلب تون�س ب�15.6 ثم التيار ب� 11.3 

باملائة وائتالف الكرامة خام�سا ب�10.2 وحتيا تون�س ب�4.7.
  كما اأثبتت النتائج اأّنه يف حال تنظيم النتخابات الرئا�سية اليوم فاإّن 
ب�63.9 باملائة  رئي�س اجلمهورية قي�س �سعيد يت�سدر نوايا الت�سويت 
ب�11.1  ال��ق��روي  نبيل  تون�س  قلب  ح��زب  رئي�س  يليه  الأ���س��وات،  م��ن 

باملائة.

••  الفجر-تون�س
يف  املخت�سة  كون�ساي  �سيغما  موؤ�س�سة  م��دي��ر  ال��زرق��وين  ح�سن  ك�سف 
نتائج  �سيت�سدر  احلر  الد�ستوري  احل��زب  ان  ال�سبت،  اأم�س  الآراء  �سر 
النتخابات الت�سريعية يف �سورة تنظيم انتخابات �سابقة لأوانها، وهي 
ثقة  على  املقرتحة  الفخفاخ  ان مل حت�سل حكومة  فر�سية مطروحة 

الرملان.

�سرب�آر�ءحول�نتخاباتُمبكرة:

تون�ض: احلزب الد�ستوري احّلر يف ال�سدارة

اجلي�ض ال�سيني ين�سر اأطباءه يف مكافحة كورونا
•• ووهان-اأفب

كورونا  فريو�س  ملكافحة  اإجراءاتها  ال�سني  ع��ززت 
امل�ستجّد ال�سبت عر ن�سر اجلي�س اأطباءه يف منطقة 
الوباء وبناء م�ست�سفى ثان ب�سكل طارئ للحّد من 
انت�سار املر�س الغام�س الذي بلغ اأوروبا واأ�سرتاليا. 
وكّثفت ال�سني مبادراتها عر منع حركة ال�سري يف 
مركز الوباء واإع��الن حالة ان��ذار ق�سوى يف هونغ 
كونغ واتخاذ اجرءات منهجية يف و�سائل النقل يف 
تف�سي  منع  ملحاولة  وذل��ك  ال��ب��الد،  وجنوب  �سمال 

الفريو�س الذي و�سل حالياً اإىل اأربعة قارات.

واأعلنت فرن�سا م�ساءا جلمعة وجود ثالث اإ�سابات 
اأوروبا.  يف  الأوىل  اأنها  على  ُق��ّدم��ت  لديها  م��وؤك��دة 
من جهتها، اأبلغت اأ�سرتاليا ال�سبت عن وجود اأربع 
اإ�سابات على اأرا�سيها، لدى اأ�سخا�س عادوا موؤخراً 
اآ�سيوية  اإ�سابات يف �سّت دول  من ال�سني. و�ُسجلت 
ومّت تاأكيد وجود اإ�سابة ثانية يف الوليات املتحدة.

وي��ن��ت�����س��ر ال���وب���اء ب�����س��رع��ة يف ب��ل��ده الأ����س���ل���ي، مع 
ت�سجيل 1300 اإ�سابة بينها 41 حالة قاتلة حتى 
يف  قاتلة   26 بينها  اإ�سابة   830 مقابل  ال�سبت، 
القمرية  ال�سنة  يف  ال�سني  ودخلت  ال�سابق.  اليوم 
اجل��دي��دة، وه��و ع��ام ال��ف��اأر، يف ظ��ّل انت�سار فريو�س 

ك��ورون��ا ال���ذي ب���داأ يف ك��ان��ون الأول/دي�����س��م��ر من 
مدينة ووهان التي ُو�سعت حتت احلجر ال�سحي.

رق�سات  ن��اري��ة ول  األ��ع��اب  ل  ال�سنة،  راأ����س  ي��وم  يف 
تنني اإمن���ا ب��دت ���س��وارع امل��دي��ن��ة ال��واق��ع��ة يف و�سط 
ال�سني خالية متاماً. وكان نادراً عبور بع�س املارة 
الذين ارتدوا اأقنعة واقية لالحتماء وهو اأمر بات 
وكالة  فريق  اأف��اد  ما  وفق  املدينة،  اإلزاميا يف هذه 
فران�س بر�س يف املكان. وعلى حدود منطقة احلجر 
�سرق  نحو  كيلومرتاً  ع�سرين  بعد  على  ال�سحي، 
عبور  حت��اول  كانت  �سيارات  اأُرغمت  املدينة،  و�سط 
مركز دفع ر�سوم الطرق ال�سريعة، على اأن ت�ستدير 

وتعود اأدراجها.
اأح�����د ميكنه  “ل  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س  وق�����ال ���س��رط��ي 
اأن��ه��ا �ستحظر  واأع��ل��ن��ت �سلطات ووه���ان  اخل����روج«. 
حركة ال�سري غري ال�سرورية اعتباراً من منت�سف 
ليل الأحد )16،00 ت غ( يف املدينة التي تعّد 11 
مليون ن�سمة. وُمنعت القطارات والطائرات ب�سكل 

مبدئي من مغادرة املدينة منذ اخلمي�س.
كل مقاطعة  اإىل ووه��ان، �سارت عملياً  وبالإ�سافة 
هوباي مقطوعة عن العامل، ما يرفع عدد ال�سكان 
املعزولني اإىل اأكر من 56 مليون ن�سمة، ما يوازي 

حواىل كل عدد �سكان دولة جنوب اإفريقيا.

حول �جلدل ي�ستمر
ت�����س��ك��ي��ل�حل��ك��وم��ة
تون�س، يف �جلديدة
�ملنهجية �أثارت وقد
فعل ردود �ملعتمدة
يخلو مل خم��ت��ل��ف��ة
�تهامات من بع�سها

وغ�سب.

•• الفجر-تون�س

ال�سهر من النيبال.
كانون   23 يف  ����س���ن���غ���اف���ورة  اأع���ل���ن���ت 
ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر ع��ن الإ���س��اب��ة الأوىل 
66 عاماً  التي تعّر�س لها رجل يبلغ 
بعد ثالثة اأيام من و�سوله من ووهان 

وهو يعاين من احلرارة وال�سعال.
وثبتت اإ�سابة ابنه الذي رافقه والبالغ 
37 عاما. وكذلك كان حال خم�سينية 
تعي�س يف ووهان، و�سلت يف 21 كانون 

الثاين/يناير.
تايوان  �سّجلت يف  التي  الأوىل  احلالة 
مقر  م��ن  و���س��ل��ت  خم�سينية  لم�����راأة 
كانون   20 يف  ووه������ان  يف  اإق���ام���ت���ه���ا 
ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر، وك���ان���ت ت���ع���اين من 

احلرارة وال�سعال واأمل يف احلنجرة.
جرى ت�سجيل اأول اإ�سابة خارج ال�سني 
الثاين/يناير،  كانون   8 تايلندا يف  يف 

لمراأة عائدة من زيارة اإىل ووهان.
حالت  اأرب����ع  ت�سجيل  ج���رى  م�����ّذاك، 
اأخرى ل�سينيني. تعافى �سينيان من 

بينهم وعادا اإىل بلديهما.
 17 يف  امل�ست�سفى  اإىل  �سينيان  اأدخ��ل 
و18 كانون الثاين/يناير: رجل و�سل 
13 ك���ان���ون ال��ث��اين/ م���ن ووه�����ان يف 
الذي ي�سكن يف هو-�سي- يناير وابنه 

منه وتلقى العدوى، بح�سب ما اعلنت 
ال�سلطات يف 23 كانون الثاين/يناير. 

)مناطق �سينبة �سبه م�ستقلة(
زاروا  ا�سخا�س  خم�سة  اإ���س��اب��ة  ثبتت 
ووهان �سابقا. اأعلنت �سلطات ماكاو يف 
22 كانون الثاين/يناير اإ�سابة امراأة، 
52 عاما  ت��ب��ل��غ  اأع���م���ال  ���س��ي��دة  وه���ي 
بالقطار  اي��ام  قبل ثالثة  قبل  و�سلت 
ال�سينية.  ت�سوهاي  الآت��ي من مدينة 

وجرى ت�سجيل اإ�سابة ثانية مّذاك.

•• عوا�سم-وكاالت:

ال�سيني،  الر�سمي  التلفزيون  ذكر 
ال�����س��ب��ت، اأن ال��رئ��ي�����س ���س��ي ج��ني بينغ 
عقد اجتماعا للمكتب ال�سيا�سي ب�ساأن 
ملواجهة  ���س��ت��ت��خ��ذ  ال���ت���ي  الإج���������راءات 

انت�سار فريو�س كورونا.
واأم��رت ال�سني بفر�س اإج��راءات على 
حالت  ع��ن  للك�سف  ال��ب��الد  م�ستوى 
الإ�سابة امل�ستبهة بفريو�س “كورونا”، 
يف  القطارات والطائرات واحلافالت، 

مع ارتفاع عدد امل�سابني والوفيات.
واأعلنت هونغ كونغ اأم�س ال�سبت حالة 
ال���ف���ريو����س املثري  ب�����س��ب��ب  ال����ط����وارئ 
للقلق، واأوقفت الزيارات الر�سمية اإىل 
التنفيذية  الرئي�سة  واأعلنت  ال�سني. 
ال�سبت، حالة  لهونغ كونغ، كاري لم، 
بالإ�سافة  ك��ورون��ا،  ب�سبب  ال��ط��وارئ 
الإج����راءات  م��ن  ات��خ��اذ جمموعة  اإىل 
للحد من ال�سالت بني املدينة والر 
ذكرت  ما  بح�سب  ال�سيني،  الرئي�سي 
روي���رتز. وم��ن ب��ني الإج����راءات للحد 
م���ن خ��ط��ر ان��ت�����س��ار ال���ف���ريو����س، بقاء 
مبنا�سبة  عطلة  ب��داأت  التي  امل��دار���س، 
ال�سنة القمرية اجلديدة، مغلقة حتى 

17 فراير املقبل.
واأعلنت هيئة الوقاية التابعة لالحتاد 
الأوروبي اأم�س ال�سبت اأنها ل ت�ستبعد 
ظهور حالت اإ�سابة جديدة بفريو�س 

كورونا اجلديد يف اأوروبا.
الفرن�سية  ال�����س��ح��ة  وزارة  وك����ان����ت 
اأك����دت اك��ت�����س��اف ح��ال��ة اإ���س��اب��ة ثالثة 
اأول  بذلك  فرن�سا  لتكون  بالفريو�س، 
الأوروب�����ي يظهر بها  ب��ل��د يف الحت����اد 
حالت اإ�سابة موؤكدة بهذا الفريو�س.

يقع  ال��ت��ي  الأوروب���ي���ة  الهيئة  وذك����رت 
ال�سويدية:  �سولنا  مدينة  يف  مقرها 
وجود  ال���وق���ت  ه���ذا  يف  امل���رج���ح  “من 
امل��زي��د م��ن ح���الت الإ���س��اب��ة القادمة 
اأنه  ال��ه��ي��ئ��ة  واأ����س���اف���ت  اأوروب�������ا«.  اإىل 
حتى بالرغم من اأن هناك الكثري من 
الفريو�س،  ع��ن  املعلومة  غ��ري  الأم���ور 
الإمكانيات  الأوروب���ي���ة  ال���دول  ف��ل��دى 
املر�س، واحتوائه  ملنع تف�سي  الالزمة 

بعد اكت�سافه.
اأن الإع�����الن عن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو����س���ح���ت 
باملر�س  امل��وؤك��دة  الإ�سابة  ح��الت  اأول 
لأن  ن��ظ��راً  اأوروب���ا مل يكن مفاجئاً  يف 
اأُْع���ِل���ن ع��ن اكت�سافه  امل��ر���س ك���ان ق��د 
ال�سني، ونوهت  بالفعل يف دول خارج 
الفرن�سية  ال�����س��ل��ط��ات  ت��اأك��ي��د  اأن  اإىل 
عمل  فعالية  اأث��ب��ت  احل���الت  اكت�ساف 

و�سائل اكت�ساف الفريو�س.
لالإ�سابة  الأوىل  احل����ال����ة  وك����ان����ت 
ووهان  مدينة  يف  ظهرت  بالفريو�س 
و�سط ال�سني يف مطلع العام اجلاري، 
الر�سمي  ال�سيني  التلفزيون  واأع��ل��ن 
اليوم اأن حالة الوفيات جراء الإ�سابة 
الوقت  ح��ال��ة يف   41 ب��ل��غ��ت  ب��امل��ر���س 
الإ�سابة  الراهن، فيما و�سلت حالت 

اإىل حوايل 1300 حالة يف ال�سني.
اليابان  م���ث���ل  اأخ�������رى  دول  وك����ان����ت 
وتايالند وفيتنام و�سنغافورة وتايوان 
اأ�سرتاليا  واأخ���رياً  املتحدة  وال��ولي��ات 

كانون   15 يف  م��ن��ه��ا  وع������اد  ووه�������ان 
غري  م�ست�سفى  اإىل  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر، 
اأعلنت  ���س��ي��ات��ل، وف����ق م���ا  ب��ع��ي��د ع���ن 
ال�سلطات يف 21 كانون الثاين/يناير. 
بخدمات  بنف�سه  ات�سل  الرجل  وك��ان 
الثاين/يناير  19 كانون  الطوارئ يف 
ب��ع��د ظ��ه��ور اأع���را����س ع��ل��ي��ه. وتو�سف 

ية. حالته باأنها ُمر�سِ
كانون   24 يف  اأخ���رى  ح��ال��ة  و�سّجلت 
و�سلت  �ستينية  ل���دى  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 
13 ك���ان���ون ال��ث��اين/ م���ن ووه�����ان يف 

���س��ي��ك��اغ��و. وتقول  وت�����س��ك��ن يف  ي��ن��اي��ر 
“يف  اإّن��ه��ا  املحلية  ال�سحية  ال�سلطات 

حال �سريرية جيدة«.
�سّجلت  ال���ي���اب���ان  يف  الأوىل  احل���ال���ة 
لثالثيني اأدخل اإىل امل�ست�سفى يف 10 
اإ�سابته  ب�سبب  الثاين/يناير  ك��ان��ون 
بحرارة مرتفعة واأعرا�س اأخرى، بعد 

عودته قبل ايام قليلة من ووهان.
اإجراء  بعد  اأخ��ري��ان  حالتان  و�سّجلت 
اخ���ت���ب���اري���ن ل�����س��خ�����س��ني ي�����س��ك��ن��ان يف 

ووهان.
ثمة ثالث حالت، جرى الإعالن عنها 
وتخ�س  الثاين/يناير  كانون   25 يف 
ثالث �سينيني من ووهان: امراأة تبلغ 
يومني  قبل  و�سال  و�سابان  عاماً   66
ع��ر ���س��ن��غ��اف��ورة. ج��رى الإع����الن عن 
اأول حالة يف 24 كانون الثاين/يناير 
9 من  يف النيبال، لدى طالب عاد يف 

كانت  اجلنوبية  كوريا  يف  اإ�سابة  اأول 
اإىل  و�سلت  ع��ام��اً،   35 تبلغ  ل�سينية 
الثاين/يناير  ك��ان��ون   19 يف  ���س��ي��ول 

على منت طائرة اآتية من ووهان.
امراأة  اإ���س��اب��ة  ت�سجيل  ج��رى  ك��ذل��ك، 

خم�سينية كانت تعمل يف ووهان.
منطقة  زار  ث��الث��ي��ن��ي  رج����ل  اأدِخ�������ل 

اأع����ل����ن����ت اك���ت�������س���اف ح�������الت اإ����س���اب���ة 
بالدول  ق��ائ��م��ة  واأدن������اه  ب��ال��ف��ريو���س. 
التي اأعلنت ت�سجيل اإ�سابات بفريو�س 
كورونا ال�سبيه بفريو�س �سار�س، وذلك 
منذ ظهوره يف مدينة ووهان ال�سينية 
الأول/ ك����ان����ون  يف  )و�����س����ط-�����س����رق( 

بعدوى  اأ�سيب  وبالإجمال،  دي�سمر. 

�سخ�س،   1،300 ن��ح��و  ال���ف���ريو����س 
بينهم  تويف من  ال�سني،  غالبيتهم يف 

41، بح�سب اآخر ح�سيلة ر�سمية.
اأ�سرتاليا  اأرب��ع ح��الت يف  تاأكد وج��ود 
يف 25 كانون الثاين/يناير. ال�سخ�س 
رجل  ال���ع���دوى  ال��ت��ق��ط  ال����ذي  الأول 
و�سل اإىل ملبورن اآتيا من ووهان قبل 

البقية فزاروا  اأم���ا  ذل���ك.  م��ن  ا���س��ب��وع 
حالت،  ث��الث  ثمة  ال�سني.  ب��دوره��م 
هي الأوىل يف اأوروب��ا، وتاأكد التعر�س 
الثاين/يونيو،  ك���ان���ون   24 يف  ل��ه��ا 
اأحدهم يف بوردو والآخران يف باري�س. 
ال�سني  اإىل  �سافروا  الثالثة قد  وكان 

يف املدة الأخرية.

�لرئي�س�ل�سينييعقد�جتماعا..وهونغكونغتعلن�لطو�رئ

ترقب ظهور اإ�سابات جديدة بفريو�ض كورونا يف اأوروبا

اإ�سابات بفريو�ض كورونا يف ا�سرتاليا  4
•• ملبورن-رويرتز

اأكدت اأ�سرتاليا ظهور اأول اأربع حالت اإ�سابة فيها بفريو�س كورونا اجلديد 
اإنه  بالبالد  ال�سحة  م�سوؤويل  كبري  ق��ال  حني  يف  ال�سبت  اأم�س  مبدينتني 
لل�سياح  رئي�سي  مق�سد  اأ���س��رتال��ي��ا  اأن  ح��ي��ث  احل����الت  م��ن  امل��زي��د  ي��ت��وق��ع 

ال�سينيني.
وق��ال ب��راد ه��ازارد وزي��ر ال�سحة يف ولي��ة نيو �ساوث ويلز اإن ثالثة رجال 
مب�ست�سفى  م�ستقرة  ح��ال��ة  يف  ي��رق��دون  ع��ام��ا  و36  و43   53 اأع��م��اره��م 
وي�ستميد يف �سيدين بعد تاأكيد اإ�سابتهم بالفريو�س اليوم وكانوا قد عادوا 

من ال�سني يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري.
وو�سل اثنان من الرجال الثالثة اإىل �سيدين من مدينة ووهان ال�سينية 
اأول مرة وو�سل الثالث من �سينجني يف جنوب  التي ظهر فيها الفريو�س 

�سرق ال�سني.
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باملعار�سة  اأورب�������ان  ا���س��ط��دم  ك��م��ا 
لإقامة متحف  للراف�سني  العنيدة 
للعا�سمة  اخل�����س��راء  ال��رئ��ة  و���س��ط 
املنتزه  م�سروع  و�سيكلف  املجرية. 
اأج���زاء  اأج��م��ل  اأح���د  �سي�سوه  ال���ذي 
حوايل  ملنتقديه،  وف��ًق��ا  ب��وداب�����س��ت، 
476 مليون يورو، بني بناء متحف 
املو�سيقى،  وب��ي��ت  ال�����س��ع��ب��ي،  ال��ف��ن 
واملحفوظات،  ال���رتم���ي���م  وم���رك���ز 
للمراقبة  ج���دي���د  ن���ظ���ام  وت��ث��ب��ي��ت 
املعتمدة،  امل�ساريع  بالكامريا وبقية 
والتي �ستخدم م�سالح الوليغار�س 

املوؤيدين لأوربان.
اأخ��رى يف �سّجل عدم احرتام  ثغرة 
 200 ي��زال هناك  ل  البيئة، حيث 
3 ماليني  ب���ني  األ�����ف م���ن���زل، م���ن 
التدفئة  ت�ستخدم  امل��ج��ر،  يف  منزل 
اجلماعية التي ت�ستهلك الكثري من 
تنظيم  على  العجز  وام��ام  الطاقة. 
التي  احل���رارة  درج���ات  والتحكم يف 
ف�سل  يف  مرتفعة  ت��ك��ون  اأن  ميكن 
ومنهم  ال�����س��ك��ان،  ي�سطر  ال�����س��ت��اء، 
الغالبية ال�ساحقة من �سكان املباين 
ال�سعبية التي �سيدت خالل احلقبة 
نوافذهم  ف��ت��ح  اىل  ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة، 
عن  وللتعوي�س  احل���رارة.  لإخ���الء 
هذا الهدر الهائل، وعدت احلكومة 
امل�ساعدة  ب��رن��ام��ج  ن��ط��اق  بتو�سيع 
امل���ال���ي���ة ل��ت�����س��ج��ي��ع الن���ت���ق���ال اإىل 

التدفئة الفردية جلميع الأ�سر.
فيه  ي��ن��ف�����س��ل  ال������ذي  ال����وق����ت  ويف 
ال�سباب عن حزب فيد�س، الذكوري 
الوقت  ح��ان  فقد  وال�ستيني،  ج��دا 
الأخ�سر  ب��ال��ل��ون  احل���زب  ل��ي��ت��زّي��ن 
الألفية  جيل  باأ�سوات  يفوز  ع�ساه 
من  ال��ك��وك��ب،  مل�ستقبل  احل�����ّس��ا���س 
الت�سريعية  النتخابات  وحتى  الآن 

القادمة يف الربيع 2022. 
وم�����ث�����ل امل�������س���ت�������س���ار ال���ن���م�������س���اوي 
اأعلن  ال���ذي  ك��ورت�����س،  �سيبا�ستيان 
املناخ  “حماية  امل���م���ك���ن  م����ن  اأن������ه 
واحلدود” من خالل دعوة اخل�سر 
يراهن  اأورب���ان  ف��اإن  احلكومة،  اإىل 
��ا ع��ل��ى ت��ي��ار حم��اف��ظ اخ�سر  اأي�����سً
ال�سماح  دون  نف�سه...  بناء  لإع���ادة 
املعترين  املجريني  البيئة  لأن�سار 

من الي�ساريني التدخل يف �سوؤونه.

بافو�سلوجويل-الفجر ••
ترجمةخريةال�سيباين

اخلمي�س املوافق للتا�سع من يناير، 
انخرط فيكتور اأوربان طيلة ثالث 
�ساعات يف لعبة موؤمتر �سحفي على 
جمموعة  امام  الديغولية  ال�ساكلة 
ال�سحفيني  م���ن  ب��ع��ن��اي��ة  م��ن��ت��ق��اة 
خ�سم  ويف  والأج����ان����ب.  امل��ج��ري��ني 
ال�سادرة  النتقادات  ح��ول  ال�سئلة 
وعن  مع�سكره،  من  �سخ�سيات  عن 
تعزيز ال�سيا�سة الجنابّية، وال�سراع 
مع اليمني الأوروبي )حزب ال�سعب 
الأوروبي(، والو�سع القت�سادي يف 
دي  �سحيفة  مرا�سل  �ساأله  امل��ج��ر، 
فيلت الأملانية اليومية، عن اإمكانية 
واخل�سر،  املحافظني  بني  ائتالف 
ال�سعب- ح��زب  الثنائي  غ��رار  على 
العام  ب��داي��ة  حتقق  ال���ذي  اخل�سر 

عند اجلار النم�ساوي.
ب�سدة  اأورب���������ان  ا���س��ت��ب��ع��د  رده،  يف 
ال�سيناريو معرتفا للخ�سر باأهمية 
املناخي،  ال��ت��غ��رّي  ب�����س��اأن  خ��ط��اب��ه��م 
رئي�س  ي���ع���ت���ره���ا  ظ�����اه�����رة  وه������ي 
ومع  “�سادقة”.  امل��ج��ري  ال����وزراء 
ذلك، يرى الزعيم الهنغاري اأن�سار 
البيئة مثل “البطيخ” )اأخ�سر من 
اخلارج، واأحمر يف الداخل(، مدافعا 
“دميقراطية  بيئية  ���س��ي��ا���س��ة  ع��ن 
“ا�س�س  ع��ل��ى  ت���ق���وم  م�سيحية”، 

اجنيلية«. 
تتويج  م����ن  اأ����س���ه���ر  ث���الث���ة  وب���ع���د 
اأح����د اخل�����س��ر ع��ل��ى را�����س جمل�س 
اأوربان عن  مدينة بوداب�ست، ك�سف 
للمناخ”  وط��ن��ي��ة  “ا�سرتاتيجية 
اإىل  ال�����س��ب��اب  ت��ع��ي��د  اأن  ي��ف��رت���س 
هزمية  ه��ّزت��ه  ال��ذي  فيد�س،  حزبه 

النتخابات البلدية يف اأكتوبر.

وعيبيئي
باملائة   90 م��وج��ودة:  الطموحات 
من اإنتاج الطاقة املحايدة للكربون 
بحلول عام 2030، والرتكيز على 
الطاقة النووية والطاقة ال�سم�سية، 
اأك�سيد  ث��اين  انبعاثات  م��ن  واحل��د 
ب���امل���ائ���ة   40 ب���ن�������س���ب���ة  ال����ك����رب����ون 

غ�سون  يف  الكهربائية  احل��اف��الت 
عامني يف جميع املدن الرئي�سية يف 
البالد. يف دي�سمر، وبعد اعرتا�سه 
 2050 ه�����دف  ع���ل���ى  ال���ب���داي���ة  يف 
الذي  ال���ك���رب���ون  امل��ت��م��ث��ل يف ح���ي���اد 
ان�سّم  الأوروب������ي،  ي��ري��ده الحت����اد 
للن�س  الليرايل”  “غري  الزعيم 
ب�ساأن  بروك�سل  م��ن  ت��ن��ازل  مقابل 
اع��ت��م��اد امل��ج��ر ع��ل��ى ال���ن���ووي الذي 
الكهرباء  م���ن  ب��امل��ائ��ة   40 ي���وّف���ر 

املجري.

»�لطو�رئ�ملناخية«
اأوربان  يعاين  اخل�سر،  جبهة  على 
من مناف�سة جريجيلي كاراك�سوين، 
ال���ذي مت  البيئي  ب��وداب�����س��ت  ع��م��دة 
موجة  �سياق  يف  اأكتوبر  يف  انتخابه 
معار�سة حلزب فيد�س، والتي كلفت 
حزب رئي�س الوزراء ع�سرة من اأكر 
23 مدينة يف املجر. وعند و�سوله 
�سارع  ت��ن�����س��ي��ب��ه،  ي����وم  ب���ال���دراج���ة 
كاراك�سوين للح�سول على ت�سويت 
“طوارئ  ح����ال����ة  اع�������الن  ي���خ�������س 
وعد  كما  العا�سمة،  يف  مناخية” 

خالل حملته النتخابية.
املناطق  يف  م��ع��ل��وم  ل���دف���ع  م���وؤي���د 
لوؤلوؤة  تنفي�س  اأج��ل  من  احل�سرية 
نهر الدانوب، ذهب يف حافلة املدينة 
)رمز اآخر( اإىل اأول لقاء ر�سمي له 

كعمدة مع فيكتور اأوربان.
للي�سار  ال�����س��اع��د  ال��ن��ج��م  وي��ع��ت��زم 

 ،1990 ع���ام  مب�ستويات  م��ق��ارن��ة 
امل��ال��ي��ة لالأ�سر  امل�����س��اع��دة  ومت��دي��د 
اجهزة  حت���دي���ث  يف  ت���رغ���ب  ال���ت���ي 
انه  اىل  ن�سري  ه��ن��ا،  لكن  التدفئة. 
الوعي  �سنوات من عودة  قبل ع�سر 
الإيكولوجي لفيكتور اأوربان، ن�سري 
اىل انه من اأوىل اجراءات املحافظ 
عري�س  بانت�سار  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ع��ائ��د 
الي�سار  انهيار  بف�سل   2010 ع��ام 
ال��دمي��ق��راط��ي، اجراء  ال���س��رتاك��ي 

يق�سي ... بحذف وزارة البيئة.
وب�سكل  الآن  البيئية  امل�ساألة  »تبدو 
مفاجئ مهمة يف اأعني حزب فيد�س 
ينزلها  ق���ري���ب  ل��ع��ه��د  ك�����ان  ح���ي���ث 
ال�سيا�سية،  ال��ه�����س��ت��ريي��ا  اإط�����ار  يف 
املديرة  ف����رياج،  اأن���دري���ا  ت�سري  ك��م��ا 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مل���رك���ز الأب����ح����اث 
فخالل  اإن����ت����زي����ت،  ري���ب���اب���ل���ي���ك���ون 
يتمكن  مل  ال����ب����ل����دي����ة،  احل����م����ل����ة 
مو�سوعاته  ا�ستغالل  م��ن  فيد�س 
جورج  اأو  املهاجرين،  مثل  املف�سلة 
املجر  ب���ني  ال��ع��الق��ة  اأو  ����س���ورو����س، 
والحت���اد الأوروب����ي. وال��ي��وم، اأدرك 
البيئة  اأن  ق���ادة احل���زب وم��ف��ك��روه، 
اأ�سبحت مو�سوعا ل ميكن جتاهله 

يف النقا�س العام ».
ال�سيا�سي  البيئي  التيار  ينتظر  مل 
ق������رارات اأورب�������ان الي��ج��اب��ي��ة حتى 
النتخابات  ففي  امل��ج��ر.  يف  يظهر 
ال���ت���ي ج����رت يف مايو  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
“ال�سيا�سة  ح����زب  ق����ام   ،2010

الذي مت  ميكن اأن تكون خمتلفة”، 
اإطالقه حينها قبل عام، من دخول 
على  �سّدد  برنامج  بف�سل  الرملان 

الدفاع عن البيئة.
ان�سقت   ،2013 ي����ن����اي����ر  ويف 
“ال�سيا�سة  ح����زب  ع���ن  جم��م��وع��ة 
منهم  خمتلفة”،  ت��ك��ون  اأن  ميكن 
عمدة  ك����ارك���������س����وين،  ج���ريج���ي���ل���ي 
ليوؤ�س�سوا  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي،  ب��وداب�����س��ت 
ب��ارب��ي��زي��د )ح����زب احل������وار( الذي 
يطرح نف�سه كي�سار اجتماعي وبيئي 
احلزبان  وي�سجب  جديد.  ون�سوي 
العا�سمة  للهواء يف  الكبري  التلوث 
وم�ساعدة  بال�سيارات،  تفي�س  التي 
النووي يف  املجمع  لتو�سيع  مو�سكو 

باك�س الواقع يف جنوب البالد.

�الرتهانللذرة
البيئية”  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ق��ي��م 
لأوربان،  امل�سيحية”  الدميقراطية 
تعار�سا بني احلفاظ على الطبيعة 
ال����ت����ي ب���ن���اه���ا اخل����ال����ق ل���الأج���ي���ال 
التحذير  اإ����س���ارات  وب���ني  ال��ق��ادم��ة، 
اأو غريتا  التي تطلقها غرين بي�س 

ثونرغ. 
اأح�����ال جريجي  امل��ا���س��ي،  ال���ع���ام  يف 
جويا�س مدير مكتب رئي�س الوزراء، 
حركة  ملهمة  ال�سويدية  النا�سطة 
ايام “اجلمعة من اأجل امل�ستقبل”، 
وراأى  اأ�����س����رج����ر،  م���ت���الزم���ة  اىل 
 16 عمرها  مري�سة  “طفلة  انها 

األ��ف �سجرة يف   15 املجري، زراع��ة 
ال�سنة، واإقامة غابة يف جنوب �سرق 
بوداب�ست وجعل النقل العام جمانا 
للذين تقل اأعمارهم عن 14 �سنة.

ول��ئ��ن ك����ان ك��اراك�����س��وين واأورب������ان 
قادرين على تقدمي �سور جماملة 
حول  ت��ت��ع��ر  ف��امل��ن��اق�����س��ات  بينهما، 
عدم دفع معلوم جمع النفايات من 
للدولة  تابعة  قاب�سة  �سركة  قبل 
للم�سالح الفنية البلدية، واملرحلة 
بالقرب  ب��ي��ئ��ي  مل��ت��ح��ف  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ويهدد  احل���ي���وان���ات.  ح��دي��ق��ة  م���ن 
ك��اراك�����س��وين ح��ت��ى ب��رف�����س تنظيم 
القوى  لأل����ع����اب  ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة 
ا�ستمر  اإذا  ب��وداب�����س��ت  يف   2023

النزاع حول القمامة.
 ويالحظ ميهايل كوبا، وزير املالية 
ال�سابق يف حكومة اأنتال بني 1990 
الأع�ساب  ح��رب  و1993،”اليوم 
واإذا  م�����س��ت��م��رة،  ال���ب���اردة  واحل�����رب 
بوداب�ست،  اه��ايل  اأورب���ان  ا�ستعدى 
ب���ه. كما  �سي�سّر  امل��وق��ف  ه���ذا  ف���اإن 
والروؤ�ساء  كاراك�سوين  على  يتعني 
الكرى  امل��دن  لبلديات  املعار�سني 
اب������راز م��واه��ب��ه��م ال�����س��ي��ا���س��ي��ة من 
�سديدة  �سلطة  على  اللتفاف  اأج��ل 
الوقت  يف  يثبتون  وه���م  امل��رك��زي��ة. 

احلايل جدارتهم«.

نو�فذمفتوحة
يفف�سل�ل�ستاء

عاًما”، يوّظفها والداها واأن�سارها. 
والأكر من ذلك، يدح�س املعلقون 
امل����وؤي����دون لأورب�������ان ب��ان��ت��ظ��ام دور 

الب�سر يف التغرّي املناخي.
التغرّي  يكون  اأن  اأورب���ان  يريد  »ل   
امل��ن��اخ��ي جم���رد ق�سية ي�����س��اري��ة يف 
اأ�ستاذ  يقول  اأوروبا”،  يف  اأو  املجر 
العلوم ال�سيا�سية اأغو�ستون �سامويل 
مرياز من معهد نيزوبونت املوايل 
الأح����زاب  ع��ل��ى  “يجب  للحكومة. 
دمج  الو�سطى  اأوروب���ا  يف  املحافظة 
�سيا�ساتها  يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ق�����س��ي��ة 
على  جُت���ر  اأن  ت��ري��د  ل  ك��ان��ت  اإذا 

امل�ستقبل  يف  اخل�سر  مع  التحالف 
يجد  اأن  وي����ج����ب  ال���ب���ع���ي���د.  غ����ري 
ح���زب ف��ي��د���س ال���ت���وازن ب��ني البيئة 
والقت�ساد الأخ�سر، بحيث يرتبط 
الإرادة  اإن  ب�سورته.  البيئي  الفكر 
بداأ  العمل  لكن  ال��ظ��ه��ور،  اآخ���ذة يف 

للتو.
البيئية  اأورب����������ان  خ���ط���ة  وت���ن�������س 
تنظيف  ع��ل��ى حت�����س��ني  امل�����س��ي��ح��ي��ة 
الذي  ال��دان��وب  نهر  منها  الأن��ه��ار، 
الأحمر  ال���وح���ل  ك���ارث���ة  اأ���س��ع��ف��ت��ه 
وحظر   ،2010 ع����ام  خ���ري���ف  يف 
الإغ����راق غ��ري ال��ق��ان��وين، وتركيب 

ر�كباموجة�ملرحلة:

املجر: اأوربان يغرّي جلده حلاقا بالع�سر...!
على�الأحز�ب�ملحافظةدمج�لق�سية�لبيئيةيف�سيا�ساتهاحتىالُتربعلى�لتحالفمع�خل�سر

يراهن اأوربان على تيار حمافظ 
اأخ�سر حتى يعيد ال�سباب اإىل حزبه 

يرى�لزعيم�ملجري�أن�أن�سار�لبيئةمثل
»�لبطيخ«�أخ�سرمن�خلارج،و�أحمريف�لد�خل

ال يريد اأوربان اأن يكون التغرّي املناخي 
ق�سي�ة ي�س��ارية يف املج�ر اأو يف اأوروب��ا

علىجبهة�خل�سر،يعاين�أوربانمنمناف�سةجريجيليكار�ك�سوين،عمدةبود�ب�ست
�أدركقادةحزبفيد�س�أن�لبيئة�أ�سبحتمو�سوعاالميكنتاهلهيف�لنقا�س�لعام

كارك�سوين عمدة بوداب�ست ن�سري البيئة

يدح�س املوؤيدون لأوربان بانتظام دور الب�سر يف التغرّي املناخي

التحالف بني املحافظني واخل�سر يف النم�سا

معركة البيئة يف العا�سمة �سيا�سية

اوربان يف ك�سوة جديدة

اأول رحلة خارجية له  ال�سعودية يف  العربية  اململكة  اإىل  ترامب 
كان  ال��ذي  خالد  الأم��ري  رد  فجاء  املتحدة؟”،  للوليات  رئي�ساً 
الوليات  لبالده لدى  �سفرياً  الدفاع  لوزير  نائباً  اأن يعني  قبل 
املتحدة بالتاأكيد على متانة العالقات بني الريا�س ووا�سنطن، 
“وكانت كذلك طوال ال�سبعة عقود املا�سية، اإذ بداأت مع الرئي�س 
الدميقراطي )فرانكلني( روزفلت، ومت تعزيزها منذ ذلك احلني 
يف ظل خمتلف الروؤ�ساء الأمريكيني من احلزبني الدميقراطي 
التاريخية  للعالقة  امتداد  اإل  ال��زي��ارة  ه��ذه  وم��ا  واجلمهوري. 
القوية التي قامت بحماية �سعبي البلدين على ال�سعيد الأمني، 
الوظائف  فاإنها خلقت كثرياً من  واأما من اجلانب القت�سادي 

والفر�س يف كال البلدين مما حفز اقت�ساديهما«.

نائب  ال�سعودي  العهد  �سلمان ويل  الأم��ري حممد بن  خ�سو�ساً 
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ال�سعودي لتغيري احلكم يف 
التدخل  ال�سعودية هي عدم  “�سيا�ستنا يف  فكان جوابه:  اإي��ران، 
لل�سعب  يعود  والأم��ر  للبلدان.  الداخلية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  يف 
ل��ن��ا. ولكننا  ال��ق��رار. والأم����ر لي�س ع��ائ��داً  ك��ي يتخذ  الإي����راين 
اأن��ه غري  اأن ال�سعب الإي���راين يخرج يف مظاهرات، ون��رى  ن��رى 
يقوم  القت�ساد،  ي�سلح  اأن  من  ب��دًل  النظام  لأن  وذل��ك  �سعيد، 
اأن�سطة يف املنطقة ل عالقة لها بال�سعب  ب�سرف الأم��وال على 
القومي  الأم����ن  ت��خ��دم  الإي������راين، ول  اأو الق��ت�����س��اد  الإي�����راين 
“فاي�س”  ق��ن��اة  الإي�����راين«. و���س��األ م��ذي��ع  ال�سعب  الإي����راين ول 
الرئي�س  توجه  “�سبب  املقابلة عن  الأم��ري خالد يف  الأمريكية، 

يتعاونان  اأنهما  اإل  واح���دة،  لعملة  وج��ه��ان  اإنهما  ق��ال  اللذين 
“ال�سرق  ل�سحيفة  وفقاً  ال�سعودية،  هو  امل�ستهدف  ك��ان  ما  اإذا 
ال�سبيل الوحيد  اأن  التاأكيد على  الأو�سط«. وجدد الأمري خالد 
لإنهاء الأزمة اليمنية هو حل �سيا�سي قائم على القرار الأممي 
2216، وذّكر باأن “احلوثيني انتهكوا 7 ُهَدن وعرقلوا عمليات 
يف  والكرة  والعائق،  العقبة  ميثلون  من  “اإنهم  وق��ال:  ال�سالم، 
ملعبهم، يتوجب عليهم الختيار بني اأن يكونوا ميلي�سيا اإيرانية 
يف اليمن وحزب اهلل اآخر ميتلك اأ�سلحة ثقيلة، اأو اأن يكونوا حزبا 
�سيا�سيا يف اليمن«. واأ�ساف: »نحن نريدهم اأن يكونوا جزءاً من 
اليمن ل جزءاً من اإيران«. ويف مقابلة نادرة له، من جهة الأ�سئلة 
واملحاور املتعددة، �سئل الأمري خالد بن �سلمان عن دعم بالده، 

•• وا�سنطن-وكاالت

اإن  �سلمان  ب��ن  الأم���ري خالد  ال�سعودي  ال��دف��اع  وزي��ر  نائب  ق��ال 
وال�سيعة،  بال�سنة  متعلقاً  لي�س  واإي��ران  ال�سعودية  بني  اخل��الف 
وي�سفه باأنه ت�سادم روؤى، قائاًل: “لدينا )روؤية 2030(، بينما 
اإن��ه ���س��راٌع يف  امل�سكلة،  1979(، وه��ذه ه��ي  ه��م لديهم )روؤي���ة 
“فاي�س”  ال��روؤى بني ال�سعودية واإي��ران«. ويف مقابلة مع �سبكة 
ب��اأن��ه��ا ج���رت ق��ب��ي��ل الت�سعيد الأخ����ري يف  الأم��ري��ك��ي��ة، ون��وه��ت 
الأكر  التهديد  اأن  ال�سعودي  ال��دف��اع  وزي��ر  نائب  اأك��د  املنطقة، 
الذي تواجهه املنطقة والعامل هو النظام الإيراين وميلي�سياته، 
وداع�س والقاعدة واملنظمات الإرهابية، ورغم خالفات الطرفني 

وزير الدفاع ال�سعودي: النظام االإيراين وداع�ض وجهان لعملة واحدة
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

 ���س��ج��ل��ت دب������ي ال���ق���اب�������س���ة اأم�������س 
للعدائني  م�����س��ارك��ة  ن�����س��ب��ة  اأع���ل���ى 
الإم��ارات��ي��ني يف م��اراث��ون �ستاندرد 
ت�����س��ارت��رد دب����ي م��ن��ذ اإط�����الق فئة 
ج����وائ����ز ال���ع���دائ���ني الإم����ارات����ي����ني 
ن�سبة  وك����ان����ت   .2011 ع�����ام  يف 
امل�ساركني  الإم��ارات��ي��ني  ال��ع��دائ��ني 
ارتفعت على مدار  املاراثون قد  يف 
بن�سبة  امل��ا���س��ي��ة  ال��ت�����س��ع  ال�����س��ن��وات 
%325 و�سوًل اإىل ت�سجيل اأعلى 
ماراثون  يف  ل��ه��م  م�����س��ارك��ة  ن�����س��ب��ة 
ت�سجيل  ع��ن  ف�ساًل   ،2020 ع��ام 
لهم  الأف�����س��ل  القيا�سية  الأوق�����ات 
البدنية  ال��ل��ي��اق��ة  ف��ع��ال��ي��ة  ���س��م��ن 

الأبرز يف املدينة.
التي  ال���وط���ن���ي���ة  وك����ان����ت احل���م���ل���ة 
العام  ه��ذا  القاب�سة  دب��ي  اأطلقتها 
قد  �سعار#مدينتي_�سباقي  حتت 
دعت جميع املواطنني من الرجال 
املاراثون،  يف  امل�ساركة  اإىل  والن�ساء 
م�ساركتهم  زي������ادة  ع���ن  واأث����م����رت 
ف���ئ���ات  ����س���م���ن   30% ب���ن�������س���ب���ة 
امل����اراث����ون امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��امل��ق��ارن��ة مع 
العام 2019. ومت ت�سجيل الزيادة 
الأك����ر ل��ل��ع��دائ��ني الإم��ارات��ي��ني يف 
بن�سبة  10 كيلومرت  ال�  �سباق فئة 
العام  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة   61% بلغت 
ك���ان���ت ه����ذه الفئة  امل���ا����س���ي. وق����د 
حمور اهتمام حلملة دبي القاب�سة 
لنها ت�ساهم بت�سجيع اجلميع على 
لت�سمل  او�سع  نطاق  على  امل�ساركة 
البدنية.  اللياقة  م�ستويات  جميع 
اأي�����س��اً عودة  وق��د �سهد ه��ذا ال��ع��ام 
اأ�سحاب  م���ن  اإم����ارات����ي  م��ت�����س��اب��ق 
الهمم الذي �سارك يف فئة الكرا�سي 
الثالث  للعام  للماراثون  املتحركة 

على التوايل.
امل�ساركة  وجن���اح  ب��ت��األ��ق  واح��ت��ف��اًل 

الإم���ارات���ي���ة يف م���اراث���ون دب���ي هذا 
القاب�سة  دب�����ي  ���س��ت��م��ن��ح  ال�����ع�����ام، 
الإماراتيني”  “العدائيني  جوائز 
الرجال  الأوائل  الثالثة  للفائزين 
10كم  42كم،   ف���ئ���ة  وال���ن�������س���اء 
والكرا�سي املتحركة بقيمة اإجمالية 

تبلغ 86،000 درهم اإماراتي. 
خالد  ق�������ال  امل����ن����ا�����س����ب����ة،  وب�����ه�����ذه 
دبي  ل��دى  املنتدب  الع�سو  امل��ال��ك، 
نرى  اأن  ال��ي��وم  “نفخر  القاب�سة: 
الإماراتي  املجتمع  ا�ستجابة  مدى 
اإىل  وان���������س����م����ام����ه����م  حل���م���ل���ت���ن���ا، 
لتمثيل  الإم��ارات��ي��ني  الريا�سيني 
املتميز.  احل����دث  ه����ذا  يف  ال���دول���ة 
ل�سيما  ال��ع��ام،  ه��ذا  نتائج  وتظهر 
يف   61% بن�سبة  الكبرية  ال��زي��ادة 
يف  الإماراتيني  املواطنني  م�ساركة 
والأرق����ام  كيلومرت   10 ال����  ���س��ب��اق 
اليوم  ���س��ج��ل��وه��ا  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 
ك��م، ثمرة  42 كم و10  عن فئتي 
اجلهات  ب���ني  امل�����س��رتك��ة  اجل���ه���ود 
احلكومية،  و����س���ب���ه  احل���ك���وم���ي���ة 
ونوادي  الإماراتيني،  والريا�سيني 
اجلري املحلية، واملجتمع الإماراتي 
عموماً. وقد كان من امللهم حقاً اأن 
نلم�س �سغف الأجيال ال�سابة بدعم 
طاملا  التي  احلكيمة  قيادتنا  روؤي��ة 
م�ستحيل،  ���س��يء  ل  اأن  على  اأك���دت 
لتحقيق  ج��ه��دن��ا  ق�����س��ارى  وب����ذل 
النجاح يف جميع القطاعات مبا يف 

ذلك الريا�سة«. 
وف���ي���م���ا ي���ل���ي ت��ع��ل��ي��ق��ات ع�����دد من 
الإماراتيني  وال��ع��دائ��ني  ال��ع��داءات 
�ستاندرد  م���اراث���ون  يف  امل�����س��ارك��ني 

ت�سارترد دبي:  
عبدالرحمن احلو�سني، 34 عاماً، 
احتاد  وع�سو  اجلزيرة  ن��ادي  بطل 
الإمارات للرتايثلون: “اأمثل اليوم 
ف��ري��ق ت��راي��ث��ل��ون الإم�����ارات، وهذه 
ماراثون  يف  يل  م�����س��ارك��ة  خ��ام�����س 

دب��ي. واأن��ا فخور ج��داً بدعم حملة 
ومب�ساركتي  #مدينتي_�سباقي، 
العدائني  زمالئي  من  العديد  مع 
وال���ري���ا����س���ي���ني الإم����ارات����ي����ني من 
�سواء.  ح��د  على  والن�ساء  ال��رج��ال 
وي�سرين اأي�ساً اأنني ا�ستطعت اليوم 
ال�سخ�سي  القيا�سي  حتطيم رقمي 
دقائق  و5  ����س���اع���ات   3 ب��ت�����س��ج��ي��ل 
اأقل  ك����م، وه����ذا   42 ال�����  ���س��ب��اق  يف 
ال�سابق. لقد  بدقيقتني من رقمي 
بالن�سبة  حافاًل  املا�سي  العام  ك��ان 
يل مع م�ساركتي يف �سباق ترايثلون 
لبطولة  وال���ت���اأه���ل  ب���الأرج���ن���ت���ني 
نيوزيلندا،  يف  احل���دي���دي  ال��رج��ل 
ول��ك��ن��ن��ي دائ���م���اً اأح����ب امل�����س��ارك��ة يف 
الفعاليات الريا�سية التي تقام هنا 

يف الإمارات«.  
عاماً،   37 النعيمي،  حممد  عبيد 
ع�سو اأحد نوادي اجلري الإماراتية 
ب�سباق  ال���ث���اين  ب���امل���رك���ز  وال���ف���ائ���ز 
2019 يف  الإم����ارت����ني  ال��ع��دائ��ني 
“�ساركت يف  10 كيلومرت:  فئة ال� 
وفزت  ع��دة،  ل�سنوات  دبي  ماراثون 

كيلومرت   10 ال���  �سباق  يف  مرتني 
����س���م���ن ف���ئ���ة ج�����وائ�����ز ال���ع���دائ���ني 
الإم���ارات���ي���ني. وق���د ت���دّرب���ت لهذا 
ال�سباق على مدار عام كامل، حيث 
كنت اأجري يومياً برفقة اأكر من 
اجلري  نادي  �سمن  اإماراتياً   30
واأن��ا فخور جداً  اإليه.  اأنتمي  الذي 
امل�ساركني،  ن�����س��ب��ة  ب���زي���ادة  ال���ي���وم 
#مدينتي_ ح��م��ل��ة  اأن  واأع��ت��ق��د 
الأك��ر يف  الف�سل  لها  كان  �سباقي 
ذلك. اآمل اأن ي�سارك يف �سباق العام 
من  الإماراتيني  من  املزيد  القادم 
اللياقة  وم�ستويات  الأعمار  جميع 

البدنية«.
ع������ب������داهلل ي����و�����س����ف ال����ب����ل����و�����س����ي، 
درع  ف��ري��ق  م��وؤ���س�����س  ع���ام���اً،   42
ال���������س����روري  “من  ال���������س����ح����راء: 
اأن ي�����س��ارك الإم���ارات���ي���ون يف  ج����داً 
يكونوا  واأن  الريا�سية،  الفعاليات 
جمتمعاتهم  يف  اأك�������ر  ف���اع���ل���ني 
وهذا  فخر.  بكل  دولتهم  وميثلوا 
هو بالتحديد ما ترمي اإليه حملة 
ت�سع  حيث  #مدينتي_�سباقي، 

م�سوؤولية  كاإماراتيني  عاتقنا  على 
اللياقة  م�����ب�����ادرات  يف  امل�������س���ارك���ة 
دبي.  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  ال��ب��دن��ي��ة 
اأت��درب مع  اأرب��ع �سنوات، كنت  قبل 
وتولدت  الأ�سدقاء  من  جمموعة 
جمتمعي  فريق  اإن�ساء  فكرة  لدينا 
�سباقات  يف  متخ�س�س  اإم����ارات����ي 
ال���ع���ق���ب���ات واجل���������ري وال�����رتوي�����ج 
تلك  فكانت  ن�سط،  ح��ي��اة  لأ���س��ل��وب 
ال�سحراء.  درع  ف��ري��ق  ان��ط��الق��ة 
ون����ح����ن ال�����ي�����وم ف������خ������ورون ج�����داً 
#مدينتي_�سباقي  حملة  بتمثيل 
وامل�����س��ارك��ة يف م���اراث���ون دب����ي، ويف 
الريا�سة  ب���اأن  مهمة  ر���س��ال��ة  ذل��ك 
هي جزء ل يتجزاأ من مدينتنا دبي 

ودولة الإمارات عموماً«. 
عبري اخلاجة، 30 عاماً، ال�سريكة 
جو” للجري  “اأنا  لنادي  املوؤ�س�سة 
الإع���الم يف جمل�س  وم��دي��رة ق�سم 
التح�سري  “بداأت  الريا�سي:  دبي 
اأ�سهر.  اأرب���ع���ة  ق��ب��ل  دب���ي  مل���اراث���ون 
ل���ك���وين دعمت   ب��ال��ف��خ��ر  واأ����س���ع���ر 
بداية  م��ن��ذ  #مدينتي_�سباقي 

اإلهام  م�سدر  ك��ان��ت  فقد  احل��م��ل��ة، 
�سديقاتي  من  املزيد  لت�سجيع  يل 
عموماً  الإم�����ارات�����ي�����ات  وال���ن�������س���اء 
دبي  واأ���س��ك��ر  ال��ي��وم.  امل�ساركة  على 
ال�سباب  حتفيزها  ع��ل��ى  القاب�سة 
الإم������ارات������ي ل���ي���ك���ون���وا ج�������زءاً من 
مدينتنا.  يف  التاريخية  الفعاليات 
وك���م ك��ن��ت ف��خ��ورة ال��ي��وم ب���اأن اأرى 
العلماء  �سارة  و�سيدات مثل  اآن�سات 
ومرية الفال�سي ي�ساركن يف �سباق 
ال��� 42 ك��ي��ل��وم��رتاً، واأت��ط��ل��ع قدماً 
الفعاليات  من  مزيد  يف  للم�ساركة 

الريا�سية التي ت�ست�سيفها دبي«. 
حممد البلو�سي، 26 عاماً، مدرب 
رئي�سي يف فريق “اأو �سي اآر ني�سن” 
فذلك  اإم��ارات��ي،  “كوين  للجري: 
رائعاً  اإح�����س��ا���س��اً  ن��ف�����س��ي  يف  ي��ب��ع��ث 
ب���الإجن���از وال��ف��خ��ر ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
هذا احلدث الريا�سي املتميز الذي 
وتتما�سى  م��دي��ن��ت��ي.  ت�ست�سيفه 
دبي  التزام  للجري مع  كناٍد  قيمنا 
املجتمع،  رف���اه  بتحقيق  القاب�سة 
ونحن نوؤمن متاماً بالر�سالة التي 

#مدينتي_�سباقي،  اإليها  تدعو 
احلملة  ه�����ذه  دع�����م  و����س���ن���وا����س���ل 
الإماراتيني  م��ن  امل��زي��د  لت�سجيع 
على امل�ساركة يف املبادرات الريا�سية 

للمدينة«. 
نهلة الفهد، خمرجة اأفالم ومديرة 
دبي:   2020 اإك�سبو  يف  حم��ت��وى 
“هذه م�ساركتي الأوىل يف ماراثون 
دب���ي، واأن���ا ف��خ��ورة ج���داً ب���اأن اأكون 
جزءاً من هذا احلدث الرائع. لقد 
ل  ج���زءاً  ال�سباقات  ه��ذه  اأ�سبحت 
الإماراتيني  يتجزاأ من منط حياة 
الر�سمية  ال��ري��ا���س��ي��ة  والأج����ن����دة 
اإىل  ذل��ك  يف  الف�سل  ويعود  لدبي. 
والهيئات  احلكيمة  قيادتنا  حر�س 
الر�سمية واحلكومية على ت�سجيع 
راأيت  وق��د  الإم��ارات��ي��ني.  م�ساركة 
املواطنني  من  كبرياً  ع��دداً  بالفعل 
ه��ي��ئ��ات حكومية  ل���دى  ال��ع��ام��ل��ني 
خم��ت��ل��ف��ة وه���م مي��ث��ل��ون دول��ت��ن��ا يف 

ماراثون دبي الر�سمي«. 
ع��ام��اً، عداء   21 علي،  وليد  خالد 
اإماراتياً،  �ساباً  “ب�سفتي  اإماراتي: 
ماراثون  يف  امل�ساركة  على  حر�ست 
دب���ي ك��ج��زء م��ن ف��ري��ق ي�����س��م 15 
ع�����داًء اإم���ارات���ي���اً م��ن��ذ اأن ك��ن��ت يف 
ال��ث��ام��ن��ة ع�����س��ر م���ن ع���م���ري. وقد 
�سّجعني اأ�سدقائي دوماً على اإحراز 
اإىل  ان�سمامي  و�ساعدين  الن�سر، 
ن����اٍد ر���س��م��ي يف حت��ق��ي��ق ه���ديف باأن 

اأ�سبح ريا�سياً حمرتفاً«. 
عاماً،   40 النعيمي،  حممد  ع��ادل 
العربية  الإم��������ارات  احت�����اد  ع�����س��و 
املتحدة لألعاب القوى ولعب كرة 
“هذه هي املرة الأوىل  قدم �سابق: 
التي اأ�سارك فيها يف ماراثون دبي. 
وكنت يف ال�سابق لعب كرة قدم يف 
نادي عجمان والفجرية بني عامي 
2000 - 2017. ومع اأنني بلغت 
زلت  م��ا  لكني  الأرب��ع��ني،  �سن  الآن 

الفائزين  اأح��د  لأك��ون  اليوم  اأ�سعى 
 10 ال������  ����س���ب���اق  الإم�����ارات�����ي�����ني يف 
التزامها  على  وتاأكيداً  كيلومرت«. 
�ساركت  ال���ع���امل���ي،  امل����اراث����ون  ب��ه��ذا 
الثانية  ل��ل�����س��ن��ة  ال��ق��اب�����س��ة  دب�����ي 
ع�����س��ر ع��ل��ى ال���ت���وايل ب���اأك���ر فريق 
 2،000 م��ن  اأك���ر  �سم  موؤ�س�سي 
موظف وموظفة ميثلون جن�سيات 
خمتلفة وم�ستويات لياقة متفاوتة 
�سركات  خم���ت���ل���ف  يف  وي���ع���م���ل���ون 
“جمموعة  ذل��ك  يف  مبا  املجموعة 
تيكوم”،  و”جمموعة  جمريا”، 
لإدارة  ودب���ي  للعقارات”،  و”دبي 
الأ�سول”، و”املجموعة الإعالمية 
للتجزئة”،  و”دبي  العربية”، 
القاب�سة.  لدبي  الرئي�سي  واملكتب 
م�ساركاتهم  اإكمال  يف  جنحوا  وقد 

�سمن جميع فئات املاراثون.
اأطلقت  ق��د  القاب�سة  دب��ي  وك��ان��ت 
لغر�س  #مدينتي_�سباقي  حملة 
الوطني  والعتزاز  الفخر  م�ساعر 
الإماراتيني،  املواطنني  نفو�س  يف 
اإىل  الن�����س��م��ام  ع��ل��ى  وت�سجيعهم 
نخبة العدائني يف الدولة للم�ساركة 
و42  ك�����م،   10 ال������  ����س���ب���اق���ات  يف 
املتحركة.  ال��ك��را���س��ي  و���س��ب��اق  ك���م، 
فئة  دعم  اإىل  املبادرة  هذه  وتهدف 
الإماراتيني”  ال��ع��دائ��ني  “جوائز 
القاب�سة  دب�����ي  اأط���ل���ق���ت���ه���ا  ال���ت���ي 
الإجن�����ازات  ل��ت��ك��رمي   2011 ع���ام 
ماراثون  يف  الإم��ارات��ي��ة  الريا�سية 
دب�����ي، وت�����س��ج��ي��ع امل���واط���ن���ني على 
امل�ساركة فيه.  يعتر ماراثون دبي 
اأكر حدث ريا�سي عام يف املنطقة، 
ح��ي��ث ي�����س��ل ع���دد امل�����س��ارك��ني فيه 
�سخ�س.   30،000 من  اأك��ر  اإىل 
ال�سركاء  اأح��د  القاب�سة  دبي  وتعد 
امل��وؤ���س�����س��ني ل��ل��م��اراث��ون ك��ج��زء من 
البدنية  اللياقة  لتعزيز  برناجمها 

الذي اأطلقته يف عام 2007.

حملة #مدينتي_�سباقي من دبي القاب�سة تثمر عن م�ساركة قيا�سية لالإماراتيني يف ماراثون دبي 2020

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  بطولة  تنظيم  على  امل�سرف  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  اأعلن 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��رتاي��ث��ل��ون ال��ت��ي ت��ق��ام ب��رع��اي��ة “�سمان” ع��ن ان�����س��م��ام فئة 
تقام  التي  البطولة  من  ال�ساد�سة  الن�سخة  �سباقات  “دواثلون” لقائمة 
6 و7 مار�س القادم يف جزيرة يا�س وذلك بهدف ت�سجيع جميع  يومي 

اأفراد املجتمع على امل�ساركة يف املناف�سات.
ال��دراج��ات فقط دون  “دواثلون” مرحلتي اجل��ري ورك��وب  وت�سم فئة 
للتعرف  املجتمع  اأف��راد  اأك��ر عدد ممكن من  ال�سباحة لتحفيز  مرحلة 
اتباع منط حياة �سحي  وامل�ساركة فيها ف�سال عن  ال�سباقات  على هذه 

ون�سط.
وجاء الإعالن عن الفئة اجلديدة خالل الأن�سطة التفاعلية التي نظمها 
جمل�س اأبوظبي الريا�سي يف يا�س مول ام�س من خالل من�سة تعريفية 
عن �سباقات الرتايثلون با�ستخدام تقنيات الواقع الفرتا�سي ولت�سجيع 

جمتمع اأبوظبي على امل�ساركة يف البطولة يف �سهر مار�س القادم.
وقال �سهيل العريفي مدير اإدارة الفعاليات يف جمل�س اأبوظبي الريا�سي.. 
العاملية  اأبوظبي  بطولة  �سباقات  اأجندة  اإن اإ�سافة فئة “دواثلون” اإىل 
ع��دد ممكن من  اأك��ر  ا�ستقطاب  نحو  �سعينا  اإط��ار  يف  تاأتي  للرتايثلون 
اأفراد املجتمع مبا فيهم ريا�سيي الرتايثلون الذين ل يف�سلون ال�سباحة 

يف املياه املفتوحة.

واأ�ساف “ ن�سعى من خالل البطولة اإىل حتفيز اجلميع اإىل النخراط 
وا�سعا  دول��ي��ا  واه��ت��م��ام��ا  ت�سهد ح�����س��ورا  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��ولت  يف 
العامليني حيث نعمل وب�سكل م�ستمر على  الريا�سيني  ومب�ساركة نخبة 
تنظيم الفعاليات والبطولت التي ت�سجعهم على اتباع منط حياة �سحي 

ون�سط«.
وقال “ �سهدت املن�سة التي نظمها جمل�س اأبوظبي الريا�سي يف يا�س مول 
اإقبال كبريا من خمتلف الأعمار والتي هدفت اإىل تعريفهم عن �سباقات 
الرتايثلون والدواثلون وت�سجعيهم على البدء يف ممار�سة هذا النوع من 
الريا�سات واإتقانها ف�سال عن ا�ستعدادهم للم�ساركة يف نهائيات بطولة 

العامل للرتايثلون التي ت�ست�سيفها اأبوظبي يف عام 2022«.

و�ستقوم اللجنة املنظمة بتنظيم �سباقني من فئة “دواثلون” �سمن فئة 
�سباقات املجموعات العمرية حيث ي�سمل ال�سباق الأول 10 كيلومرتات 
جري، و40 كيلو مرتا ركوب دراجة يليها 5 كيلومرتات جري يف حني 
ي�سمل ال�سباق الثاين 5 كيلو مرتات جري و20 كيلومرتا ركوب دراجة 

يليها 5 كيلومرتات جري والعودة جمددا اإىل ركوب الدراجة.
اأو ع��ل��ى �سكل  ف����ردي  ���س��واء ب�سكل  ال�����س��ب��اق��ني  امل�����س��ارك��ة يف  ك��م��ا مي��ك��ن 

جمموعات مكونة من �سخ�سني اأو ثالثة �سمن �سباقات التتابع.
وخ�س�ست اللجنة 500 مقعد للراغبني يف امل�ساركة يف هذين ال�سباقني 
اإىل جانب �سباق خم�س�س لالأطفال الذين يرتاوح اأعمارهم بني 7 اإىل 

عاما.  15

»دواثلون« تن�سم لقائمة �سباقات بطولة اأبوظبي العاملية للرتايثلون

•• دبي-الفجر

ق����ادت ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة م��ي��ث��اء بنت 
حممد بن را�سد اآل مكتوم فريقها 
فريق  ع��ل��ى  ل��ل��ف��وز  “الإمارات” 
وبنتيجة  مكتوم  اآل  عليا  ال�سيخة 
ه���دف مقابل  ون�����س��ف  ه��دف��ا   13
�سعبة  م��ب��اراة  بعد  اأه���داف  ع�سرة 
ومنتجع  ن����ادي  م��الع��ب  �سهدتها 
احل��ب��ت��ور ل��ل��ب��ول��و وال��ف��رو���س��ي��ة يف 
الف�سية  دب��ي  كاأ�س  بطولة  افتتاح 
احلبتور  فريق  خطف  كما  للبولو 

القوي  مناف�سه  ع��ل��ى  غ��ال��ي��ا  ف���وزا 
فريق غنتوت وبنتيجة 10 مقابل 
�سريعة  م��ب��اراة  يف  اأه�����داف   ت�سعة 
ومثرية كانت اأ�سبه بلعبة الكرا�سي 

املو�سيقية .
وج����اء ف����وز ف��ري��ق الم�������ارات على 
مناف�سه فريق ال�سيخة عليا �سعبا 
ال��ك��ف��ت��ان اىل حد  ت�����س��اوت  ب��ع��د ان 
الوىل  الربعة  ا�سواطها  يف  بعيد  
كفة  ال�سوط اخلام�س رجح  ان  ال 
حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة  فريق 
لفتة  ب�سورة  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

خا�سة الهدف الرائع الذي اأحرزته 
مبجهود فردي .

ب��اف�����س��ل��ي��ة لفريق  امل����ب����اراة  ب�����داأت 
نقطة  بن�سف  متقدما  الم�����ارات 
ب�����س��ب��ب ف�����ارق ال��ه��ان��دي��ك��اب وظل 
تقدم فريق المارات على ا�ستحياء 
حتى نهاية ال�سوط الرابع بنتيجة 
ع�سرة اأهداف ون�سف مقابل ت�سعة 
ال  عليا  ال�سيخة  ل��ف��ري��ق  اأه����داف 
ال�سوط اخلام�س والخري جاء  اأن 
مغاير و�سهد ن�ساطا ملحوظا اأعاد 
ال��ذي كاد  الهيبة لفريق الإم���ارات 

ي��خ�����س��ر جولة  ب��ع�����س الح���ي���ان  يف 
رائعة فيما  الفتتاح ليحرز ثالثة 
يف  عليا  ال�سيخة  ف��ري��ق  ينجح  مل 
لتنتهي  ه���دف  م��ن  اأك���ر  ت�سجيل 
هدف  ون�سف   13 بنتيجة  املباراة 
م��ق��اب��ل ع�����س��رة اأه�����داف وق���د لعب 
ه�����داف فريق  ك���روت���و  ج��ا���س��ي��ن��ت��و 
يف  ك����ب����ريا  دورا  ع���ل���ي���ا  ال�������س���ي���خ���ة 
ا�ستمرارية فريق يف دائرة التحدي 

طوال املباراة .
ويف امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة خ��ط��ف فريق 
على  وغاليا  �سعبا  ف���وزا  احلبتور 

م��ن��اف�����س��ه ال��ع��ن��ي��د وال���ق���وي فريق 
غ���ن���ت���وت وب�����ف�����ارق ه�����دف ج�����اء يف 
الوقت القاتل بعد مباراة متكافئة 
حتى الرمق الخري بعد ان �سهدت 
يتقدم  ت���ع���ادلت   9 ن��ح��و  امل����ب����اراة 
اح��ده��م��ا وي��ل��ح��ق ب��ه الخ���ر ال ان 
�سول جنح ان ي�سجل هدف مباعتا 
رجح به كفة فريقه ليخطف فوزا 
ب��ه م�����س��واره الف�سي  ي��ب��داأ  غ��ال��ي��ا 
وفليك�س  املباراة  جنم  ل�سول  وكان 
ا�سني هداف الفريق الدور الكبري 

يف هذا الفوز  .

العمال  اأع�����رب رج����ل  م���ن ج��ان��ب��ه 
رئي�س  احل����ب����ت����ور  خ���ل���ف  حم���م���د 
بطولت  ل�سل�سلة  املنظمة  اللجنة 
ال��ذه��ب��ي��ة ع��ن �سعادته  دب���ي  ك��ا���س 
ال��ب��ال��غ��ة ب��ان��ط��الق��ة ب��ط��ول��ة كا�س 
دبي الف�سية 2020 والتي �سهدت 

ان  اىل  ت�سريان  قويتني  مباراتني 
نوعية  نقلة  �سيحقق  املو�سم  ه��ذه 
ارتفاع  ب�����س��ب��ب  الم��������ارات  ل��ب��ول��و 

امل�ستوى و�سرعة ايقاع اللعب .
وقال حبتور اإن ا�سرة بولو المارات 
ن�ساط  يكون  ان  على  العزم  عاقدة 

املو�سم احلايل متناغما وي�سب يف 
يعود  ومب��ا  اللعبة  م�سلحة  خ��ان��ة 
املواطنني  ال��الع��ب��ني  على  بالنفع 
وحم���ب���ي وع�������س���اق ال��ل��ع��ب��ة ال����ذي 
م�سقة  حت���م���ل  ع���ل���ى  ي���ح���ر����س���ون 

احل�سور اىل مالعب البولو 

بد�يةر�ئعةومثريةللفرق�الأربعة

فوزميثاء بنت حممد واحلبتور يف افتتاح 
كاأ�ض دبي الف�سية للبولو
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اجلولة  الأول  اأم�����س  م�����س��اء  اختتمت 
لزوارق  الإم����ارات  بطولة  م��ن  الأوىل 
الأم����واج يف  4 على كا�سر  ال��ف��ورم��ول 

العا�سمة اأبوظبي.
املت�سابق  اجل���ولت  اأوىل  لقب  وح��ق��ق 
�سلطان  ثانيا  وح��ل  اليماحي  حممد 
املزروعي  �سلطان  وث��ال��ث��ا  ال��ف��الح��ي، 
العدد  وه���و  زوارق  ���س��ب��ع��ة  مب�����س��ارك��ة 
الثانية  اجلولة  يف  للت�ساعف  املر�سح 
من البطولة. جاءت مناف�سات ال�سباق 
ق���وي���ة مب�����س��ارك��ة اإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى كل 
الزوارق يف احلدث الذي مت التخطيط 
لإط��الق��ه م��ن��ذ ���س��ن��وات، خ��ا���س��ة واأنه 
ي�سكل اأوىل درجات ال�سلم للمت�سابقني 
امل�سابقات  غمار  يف  الدخول  اأج��ل  من 

اخلا�سة بالفورمول باأنواعها.
و انطلق ال�سباق يف متام الثالثة ظهرا 

مرحلة  كل  ا�ستغرقت  مرحلتني  على 
قرابة ع�سرين دقيقة مع ع�سرين دورة 

للمت�سابقني يف كل ت�سفية.

انقالب  ال��ث��ان��ي��ة  الت�سفية  ���س��ه��دت  و 
تتوا�سل  ك��ي  رب���اع  ب��ن  �سعد  املت�سابق 
امل�سابقة ب�ستة زوارق حتى النهاية التي 

رافقتها حلظة رفع العلم ال�سطرجني. 
الرميثي  �سامل  الفائزين  بتكرمي  قام 
ال���ن���ادي وح�����س��ن الزعابي  م��دي��ر ع���ام 

نا�سر  و  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و 
الظاهري م�سرف عام ال�سباق.

من جهته هناأ �سامل الرميثي الفائزين 

يف املناف�سة و جميع املت�سابقني الذين 
و  الن�سباط  من  رائعة  لوحة  قدموا 
التحدي يف �سباق الفورمول4 م�سددا 

على اأن هذا اجليل �سيكون له ح�سور 
كبري على ال�ساحة الدولية .

ال��ب��ط��ول��ة ج����اءت كي  اأن ه���ذه  اأك����د  و 

ت��غ��ط��ي م��رح��ل��ة م��ه��م��ة م���ن مراحل 
الإماراتيني  املت�سابقني  لدى  التعليم 
وقال : “ قمنا باإطالق هذه البطولة 
�سباقات  بني  و�سل  مرحلة  تكون  كي 
الفورمول العاملية و ال�سباقات املحلية 
اكت�سافا  ت��ك��ون  اأن  اأج���ل  م��ن  اأي�����س��ا  و 
ال��ب��ح��ري��ة م��ب��ك��را و العمل  ل��ل��م��واه��ب 
و  لح��ق��ا  وتبينها  امل��ه��ارة  �سقل  ع��ل��ى 
لحظنا  البطولة  م��ن  ن�سخة  اأول  يف 
ت��واف��ر امل��وه��ب��ة ل���دى ع���دد ك��ب��ري من 
ال�����س��ب��اب الإم���ارات���ي���ني و���س��ي��ك��ون لنا 
للبطولة  م�ستفي�سة  حتليلية  درا�سة 

وامل�ستويات التي قدمها املت�سابقون ».
واأ�ساف : “ بداأنا تلقى طلبات عديدة 
بالرغبة يف امل�ساركة يف اجلولة املقبلة 
ت�سهيالت  و���س��ع��ن��ا  و  ال��ب��ط��ول��ة  م���ن 
اأج�����ل قيادة  ل��ل��م��ت�����س��اب��ق��ني م���ن  ع����دة 
ه��ذه ال���زوارق وال��دخ��ول يف مثل هذه 

البطولت ».

•• دبي-الفجر

كلباء  واحت���اد  خورفكان  فريقا  ت��وج 
للنا�سئني  الإم�������ارات  دوري  ب��ل��ق��ب 
ل���ل���ج���ودو حت���ت 17 ���س��ن��ة ،وال�����ذي 
الأول  اأم�������س  م��ن��اف�����س��ات��ه  اخ��ت��ت��م��ت 
ب��رع��اي��ة ���س��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 
امل�سارعة  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال����درع����ي 
بدبي  امل����زه����ر  ب�������س���ال���ة  واجل���������ودو 
والتعليم  الرتبية  ل��وزارة  ،والتابعة 
214 نزال  اإق��ام��ة  ���س��ه��دت  ،وال��ت��ي 
 11 م����ن  لع���ب���ا   125 مب�������س���ارك���ة 
،حيث  ال��دول��ة  م�ستوى  على  فريقا 
 6 14 و13 ���س��ن��ة  م��ث��ل ف��ئ��ة حت���ت 

 ،  15 للفئات حتت  اأندية  ،و5  فرق 
،و 17 �سنة ،والتي �سهدت تاألق   16
فريق ال�سارقة الريا�سي الذي فاجاأ 
امل��ت��ط��ور بتغلبه  اجل��م��ي��ع مب�����س��ت��واه 
يف  املت�سدر  كلباء  احت���اد  ن���ادي  على 
، وح�سوله على  �سنًة   14-13 فئة 
املركز الثالث الرونزي يف الرتتيب 
كان  اأن  ،ب���ع���د  ال��ف��ئ��ة  ل��ت��ل��ك  ال���ع���ام 

متاأخرا يف الأدوار ال�سابقة.
مناف�سات  فئة  نتائج  اأ���س��ف��رت  وق��د 
تتويج  ع���ن  ���س��ن��ًة،   14-13 حت���ت 
الأول  باملركز  خورفكان  نادي  فريق 
ويف   ، نقطة   12 بر�سيد  ال��ذه��ب��ي 
امل��رك��ز ال��ث��اين ال��ف�����س��ي ج���اء فريق 

القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  ال��ف��ج��رية  ن����ادي 
،وحل فريق نادي ال�سارقة يف املركز 
مناف�سات  ويف   .. ال��رون��زي  الثالث 

فقد  �سنًة   17-16-15 حتت  فئة 
احتل فريق نادي احتاد كلباء املركز 
فريق  ث��ان��ي��ا  ،وح����ل  ال��ذه��ب��ي  الأول 
القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  ال��ف��ج��رية  ن����ادي 
ال�سارقة،  ن���ادي  ال��ث��ال��ث  وال��ف��ري��ق   ،
العديد  البطولة  مباريات  وقدمت 
م���ن ال���وج���وه ال���واع���دة ال��ت��ي متثل 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  مل��ن��ت��خ��ب��ات  دع��م��ا 
الكويت  اإىل  لل�سفر  ت�ستعد  ال��ت��ي 
يف  للم�ساركة  امل��ق��ب��ل  ال��ث��الث��اء  ي���وم 
لالأندية  للجودو  العربية  البطولة 
واملنتخبات التي ي�ست�سيفها الحتاد 
 1/27 من  الفرتة  خالل  الكويتي 
الثالث م��ن فراير  احل��ايل ،وح��ت��ى 

املقبل مب�ساركة 11 دولة.
ويف ختام البطولة قام نا�سر خليفة 
البدور نائب رئي�س الحتاد وحممد 
بح�سور  امل�ساعد  ال�سر  اأمني  جا�سم 
بتتويج  الأن��دي��ة  م��ن م�سوؤويل  ع��دد 
الفائز  وامل��درب��ني  الأوائ���ل  الفائزين 
الأوىل  ال��ث��الث��ة  ب���امل���راك���ز  ف��رق��ه��م 
ثعلوب  ب��ن  حممد  �سعادة  واأ���س��اد   ..
امل�سارعة  اإحت������اد  رئ��ي�����س  ال���درع���ي 
الرتبية  وزارة  ب��ت��ع��اون   واجل������ودو 
بدبي  املزهر  �سالة  واإدارة  والتعليم 
وجهود الأندية الأع�ساء التي ظلت 
ت�سهم يف دعم م�سرية الحتاد،موؤكدا 
العربية  البطولة  يف  امل�ساركة  ب���اأن 

التي  واملنتخبات  ل��الأن��دي��ة  للجودو 
هذا  ال��ك��وي��ت��ي  الحت����اد  ي�ست�سيفها 

مهمة  حم����ط����ة  مت����ث����ل  الأ������س�����ب�����وع 
التي  للجودو  العمرية  للمنتخبات 

كافه  ت��وف��ري  على  الحت���اد  يحر�س 
متطلبات الحتكاك وال�سقل لها.

•• اأبوظبي-الفجر:

للمواي  الإم���������ارات  ب��ط��ول��ة  ���س��ه��دت 
ملو�سم  وال�������س���ب���اب  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني  ت�����اي 
ظهر  ب��ع��د  اخ��ت��ت��م��ت  2020،التي 
اأم�����س ب�����س��ال��ة ن����ادي وف��ن��دق �سباط 
باإ�سراف  اأبوظبي،  امل�سلحة يف  القوات 
بوك�سينج  والكيك  ت��اي  امل���واي  احت���اد 
���س��ه��دت م�����س��ارك��ة اأك�����ر م���ن 140 
الأندية  اأغلب  ميثلون  ولعبة  لعبا 
الأع�ساء على م�ستوى الدولة، والتي 
مثلت فئات ما بني �سن 10 اإىل 17 
جولة  و�سهدت   .. اجلن�سني  من  �سنة 
لعبا   23 تاأهل  اجلمعة  الأول  اأم�س 
للبطولة  ال��ن��ه��ائ��ي  ل���ل���دور  ولع���ب���ه  
العمرية ال�سنوية التي قدمت العديد 
بح�سور  ال���واع���دي���ن  ال��الع��ب��ني  م���ن 
الوطنية  للمنتخبات  الفنية  الأجهزة 
للمواي تاي والتي ر�سدت العديد من 

الأ�سماء التي ينتظرها امل�ستقبل.
واأ�سفرت قرعة جولة اأم�س اخلتامية 

نهائية  م�����ب�����اراة   26 اإق�����ام�����ة  ع�����ن 
واأ�سفرت  البطولة  ختام  يف  للفئتني، 
اإقامة  �سنة   13 حت��ت  الأ���س��ب��ال  ف��ئ��ة 
عن  نتائجها  اأ�سفرت  و  مباريات   10
تاأهل الالعب نايل حممد )اأبوظبي( 
مل���الق���اة ع��م��ر م����ريزا )اأك���ادمي���ي���ة تي 
. ك����ي(وب����الل را����س���د )اأك���ادمي���ي���ة تي 
 )P.r(ال�سول ب�����س��ري  .ك���ى(مل���الق���اة 
اأكادميية  الفتاح من  ولعب عمر عبد 
الديك  م��ع عمر  ت��اي  م��واي  اأبوظبي 

)���س��ال��ة م��ان��غ��و(وت��ق��اب��ل ع��ل��ي �ساكر 
)اأك��ادمي��ي��ة اأب��وظ��ب��ي م���واي ت���اي( مع 
ع��ل��ي ال���ي���ع���رب���ي) اأك���ادمي���ي���ة ت��ي��ت��ان(

)JAB(مع  النوباين  عبداهلل  ولعب 
ال�����س��اب��ري، وج��ا���س��ر ال�سول  حم��م��د 
)اأكادميية  اأحمد  )P.r(مع  عبداهلل 
اأب���وظ���ب���ي(،وت���وف���ان )ت����ى .ك�����ى( مع 

رافي�س)Thai(، وجابر مريزا)تى . 
كى( مع اأ�سد طوقان )P.r( ، وهايدن 
)ت��ى .ك��ى( مع ج��اد )P.r( ويف ختام 
نا�سر  واج������ه  ���س��ن��ة   13 حت����ت  ف���ئ���ة 
ال��ي��ع��رب��ي )ت���ي���ت���ان( ال���الع���ب حممد 
و�سهدت   .)Toront( ح����م����دان 
�سنة   14 وحتى   17 حتت  مناف�سات 

اإقامة 16 مباراة مب�ساركة 32 لعبا 
من خمتلف الفرق امل�ساركة.

النيادي  �سعيد  عبداهلل  �سعادة  وثمن 
والكيك  ت����اي  امل������واي  احت�����اد  رئ��ي�����س 
امل�ساركة  الفرق  كافه  بوك�سينج،جهود 
ل���ل���م���واي تاي  ب��ط��ول��ة الإم���������ارات  يف 
 2020 مل��و���س��م  وال�����س��ب��اب  للنا�سئني 

،والتي  اأم�������س  م�����س��اء  اأخ��ت��م��ت  ال���ت���ي 
للبطولة  م���واه���ب���ه���ا  اأب��������رز  ق���دم���ت 
قاعدة  ات�ساع  يف  اأ�سهم  ،مما  العمرية 
زاهر،  مل�ستقبل  تتطلع  ال��ت��ي  اللعبة 
اع��ت��م��ادا على امل��واه��ب ال��واع��دة التي 
من  اللعبة  وا�ستمرار  ا�ستقرار  متثل 
خالل توا�سل الأجيال ،والتي ترجمه 

الذي  الحت��اد  وخطط  لإ�سرتاتيجية 
الكثري  ،اأف��رزت  ي�سري بخطط علمية 
واملجتمعية  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ك���ا����س���ب  م����ن 
ب��ال��رغ��م م��ن ح��داث��ة م�����س��وار الحتاد 
ال���ذي ي��ج��د ك��ل اه��ت��م��ام م��ن القيادة 
الر�سيدة .. و�سكر النيادي جهود كافه 
الإداريني والالعبني والأجهزة الفنية 

والطبية وكادر التحكيم املتميز الذي 
اجلهات  اإ���س��ادة من خمتلف  كل  يجد 
و�سكر  والدولية  والإقليمية  املحلية 
امل�سلحة  القوات  �سباط  وفندق  نادي 
الإعالم  وو�سائل  التعاون  ح�سن  على 
على جهودهم املخل�سة لدعم م�سرية 

الحتاد.

•• ال�سارقة_الفجر:

بالنتائج  �سعادته  عن  الريا�سي  مليحة  نادي  اإدارة  جمل�س  اأع��رب 
ريا�سية خالل م�سوارهم  نتائج  النادي  من  التي يحققها لعبو 
يف املو�سم الريا�سي احلايل 2019-2020م يف ظل حتقيق روؤية 
وامل�ساركات  الأن�سطة  كبري يف  متوا�سل ومتيز  ارتقاء  النادي من 

املختلفة .
جاء ذلك بعد اأن ح�سد لعبو نادي مليحة  املركز الول يف بطولة 
اأندية   �سبعة  ومب�����س��ارك��ة  لل�سطرجن   2020 للنا�سئني  ال��ذي��د 

ويتوجوا بالذهب .
م�ستوى  يف  وب��رون��زي��ة  ذه��ب  ميداليتان  ال��الع��ب��ون   وح��ق��ق  كما 
الفئات الول حتت 8 �سنوات والثالث حتت 14 �سنة والول على 

البطولة حتت 16 �سنة .

واأ�ساد �سامل را�سد الكتبي ع�سو جمل�س اإدارة نادي مليحه الريا�سي 
رئي�س جلنة الألعاب الفردية بهذا التميز الذي يقدموه الالعبون 
يف خمتلف امل�ساركات بعد اأن ر�سخ النادي حل�سوره ومتيزه واأ�سبح 

ي�سار اإليه بالبنان يف خمتلف البطولت .
واأكد اأن جناح الالعبني يف لعبة ال�سطرجن بفتح لأفاق واعدة يف 
متيز النادي وريا�سة ال�سارقة يف هذه اللعبة التي تبعث على الفكر 

والجتهاد والتي تعتر ريا�سية عقبلية .
 وا�سار الكتبي يف هذا ال�سياق اإىل جناح لعبو النادي من املمار�سني 
لريا�سة األعاب القوى يف حتقيق اإجناز جديد �سمن م�ساركتهم يف 
اأقيمت بخورفكان  بطولة رئي�س الدولة لخرتاق ال�ساحية التي 
حيث ح�سل الالعب با�سل زيد )فئة النا�سئني( على املركز الثالث 
عبد  الالعب  وح�سل  الدولة  م�ستوى  على  الرونزية  وامليدالية 
اهلل زيد على الرونزية )فئة ال�سباب( والالعبة رتاج ريا�س على 

برونزية ال�سيدات.
ويف نف�س �سياق التميز ح�سل لعبي النادي من املمار�سني لريا�سة 
يف  �سنوات   10 ملرحلة  متنوعة  ٤م��ي��دال��ي��ات  ع��دد  علي  ال�سباحة 
ال��راع��م م��ن خالل  ك��اأ���س الإم�����ارات لل�سباحة. م��رح��ل��ة  ب��ط��ول��ة 

الالعب املوهوب ال�سباح  طه منري.
الأول  املركز  ذهبية  ميدالية  لل�سباحة   الم���ارات  كاأ�س  يف  وحقق 
يف �سباق 50 مرتا �سدر وميدالية ف�سية املركز الثاين يف �سباق 
200مرت متنوع وميدالية ف�سية املركز الثاين 100 مرت حرة 

وميدالية ف�سية املركز الثاين 50 فرا�سة.
�سلطان اخلا�سوين  برئا�سة  حممد  الإدارة  ونقل حتيات جمل�س 
لالعبني يف خمتلف فرق النادي ل�سيما األعاب القوى وال�سباحة 
م�سريا اإىل اأن هذه الإجنازات ت�ساف لر�سيد النادي وتدعم كافة 

الفرق وحتقق روؤية نادي مليحة يف مو�سم حافل بالإجنازات.

العبو نادي مليحة االأول يف ال�سطرجن يتفوقو يف األعاب القوى وال�سباحة 

اليماحي بطال الأوىل جوالت زوارق الفورموال 4 يف اأبوظبي

يفختامدوري�جلودوللمر�حل�لعمرية

خورفكان واحتاد كلباء يف �سدارة البطولتني وال�سارقة يتاألق ثالثا

 اختتام بطولة االإمارات للمواي تاي للنا�سئني وال�سباب  
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الفجر الريا�ضي

•• الفجرية-وام:

افتتح ال�سيخ اأحمد بن حمد بن �سيف 
ال�سرقي مناف�سات بطولة العامل حلل 
م�سائل ال�سطرجن - بطولة الفجرية 
التي  ال�سطرجنية  للقدرة  الدولية 
بن  ال�سيخ حممد  �سمو  برعاية  تقام 
عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد 
الفجرية  ن��ادي  ينظمها  و  الفجرية 
لل�سطرجن والثقافة باإ�سراف الحتاد 

الدويل حلل م�سائل ال�سطرجن.
الفئتني  م��ن��اف�����س��ات  ان��ط��ل��ق��ت  وق����د 
ل��ل��ب��ط��ول��ة التي  ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة 
الفجرية  يف  نوفوتيل  فندق  يف  تقام 
من  لع��ب��ة  و  لع��ب��ا   359 مب�ساركة 

. دولة   26
عبد  حممد  الفتتاح  مرا�سم  ح�سر 

رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ال��زع��اب��ي  اهلل 
لل�سطرجن  ال���ف���ج���رية  ن�����ادي  اإدارة 
وع���ب���د ال���ع���زي���ز ال���ع���ب���دويل الأم�����ني 
رئي�س  البلو�سي  هيكل  وجا�سم  العام 
الم���ارات  احت���اد  يف  املنتخبات  جلنة 
املدير  ماريان  ال�سربي  و  لل�سطرجن 
باتري�سيا  و  ال���دويل  ل��الحت��اد  الفني 
م��دي��رة الع���الم وال��ع��الق��ات العامة 
الأ�����س����ات����ذة  م����ن  وع������دد  بريو”   “

الدوليني.
ال�سرقي  اأح����م����د  ال�������س���ي���خ  ب������ارك  و 
الثالثة  لل�سنة  البطولة  ا�ست�سافة 
للم�ساركني  م��ت��م��ن��ي��ا  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
بالتنظيم  واأ����س���اد  اأه��داف��ه��م  حتقيق 
امل���م���ي���ز ل��ل��ب��ط��ول��ة ومب�����ا ي�����س��ه��م يف 
يحققه  ال������ذي  ال���ن���ج���اح  م���وا����س���ل���ة 
والثقافة  لل�سطرجن  الفجرية  ن��ادي 

تناف�سيا وتنظيميا.
بركت  اآل  اهلل  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  اأك���د  و 
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

الفجرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الن�سخة  اأن  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل�����س��ط��رجن 
الدعم  تعك�س  البطولة  من  احلالية 

بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  م��ن  الكبري 
ال�سطرجن  لريا�سة  ال�سرقي  حمد 
الفجرية  ت�سبح  اأن  يف  اأ�سهم  وال��ذي 

من اأبرز مدن العامل التي ت�ست�سيف 
جولت بطولة العامل .

ون���وه حم��م��د ال��زع��اب��ي ن��ائ��ب رئي�س 

اإىل م�ساركة لعبني  اللجنة املنظمة 
ع��امل��ي��ني يف م��ك��ان��ة ا����س���ت���اذ الحت����اد 
اأمني  الدويل امل�سري الدكتور با�سم 
و امل�سنف ال� 33 عامليا و بطل العامل 
مورديزيا  البولندي  امل�سائل  حل  يف 
اإمارة  بو�سول  �سعادته  عن  معربا   ..
العامل  م���دن  واج��ه��ة  اإىل  ال��ف��ج��رية 
املعنية  الأو�سط  ال�سرق  ممثلة لدول 
بال�سطرجن ومبا يوؤكد دور المارات 

الريادي يف ال�سطرجن عامليا .
وتقدم با�سم اللجنة املنظمة بال�سكر 
بن  حممد  ال�سيخ  ل�سمو  التقدير  و 
ح��م��د ال�����س��رق��ي ل��دع��م��ه ال����ذي مهد 
اأث���ن���ى ع��ل��ى روح  ال��ن��ج��اح .. و  ل��ه��ذا 
عنه  ك�سفت  ال��ذي  الذهني  التفاعل 

البطولة يف يومها الأول.
الحتاد  اأ���س��ت��اذ  اأم��ني  با�سم  و�سف  و 

البطولة  اإق���ام���ة  امل�����س��ري  ال�����دويل 
تنظيمية  ن��ق��ل��ة  ب��اأن��ه��ا  الم������ارات  يف 
العربي  الوطن  لل�سطرجن يف  نوعية 
البطولة  هذه  يف  ي�سارك  اأن��ه  موؤكدا 
الفوز  ���س��ع��وب��ة  ي����درك  و  م���رة  لأول 
يتطلع  اأن����ه  اإل  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  يف 

لتحقيق الفوز .
مي��ث��ل الم�����ارات يف ال��ب��ط��ول��ة لعبو 
و  دبي  و  بالفجرية  ال�سطرجن  اأندية 
اخليمة  راأ����س  و  ال�سارقة  و  اأبوظبي 
لعبي  م�ساركة  اإىل  اإ�سافة  العني  و 

املنتخب الوطني.
مدير  ع���ب���دال���غ���ن���ي  حم���م���د  وق�������ال 
اإن  ال���������دويل  احل����ك����م  و  ال���ب���ط���ول���ة 
عن  ك�سفت  الأول  ال��ي��وم  م��ن��اف�����س��ات 
للم�ساركني  مم��ي��ز  ذه���ن���ي  ح�����س��ور 

يعك�س قوة البطولة.

•• الريا�س-الفجر

هو  فريد”  ب��ام��ت��ي��از  الأول  »امل���رك���ز 
مربط  مل�������س���ارك���ة  الأب���������رز  ال����ع����ن����وان 
مناف�سات  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  دب���ي 
بن  �سلطان  الأم���ري  مهرجان  بطولة 
للجواد  ال��ع��امل��ي   2020 ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اليوم يف مزرعة  الذي يختتم  العربي 
باململكة  الريا�س  مبنطقة  اخلالدية 
امل�سنفة  البطولة  ال�سعودية،  العربية 
العامل  ب��ط��ولت  م�ستويات  اأع��ل��ى  م��ن 
�سو”  “تايتل  العربي  اخل��ي��ل  جل��م��ال 

ر�سميا.
وطبقا لتوقعات املتتبعني فر�س مربط 

البطولة  مناف�سات  يف  �سطوته  دب���ي 
الأوىل  امل��راك��ز  خ��ي��ول��ه،  ك��ل  بتحقيق 
املجموعات  ك���ل  يف  الإط��������الق،  ع��ل��ى 
اأج���م���ل اخليول  ن��اف�����س��ت ف��ي��ه��ا  ال���ت���ي 
العربية الأ�سيلة التي دفعت بها اأقوى 
املرابط العاملية يف احلدث العاملي من 
التوقعات  وا�ستندت  الأوىل.  الدرجة 
الإنتاجية  ال��ق��وة  على  البطولة  قبل 
خيوله  وان��ت��م��اء  دب���ي،  مل��رب��ط  العاملية 
امل�ساركة يف البطولة اإىل فحل الإنتاج 
اإل ر�سيم وابنه الواعد  اإيه  العاملي اإف 
الفحل اجلديد دي �سراج. كما �سجلت 
لإنتاج  ملحوظا  ح�����س��ورا  امل��ن��اف�����س��ات 
م��رب��ط دب��ي ل��دى امل��راب��ط اخلليجية 

اأقوى  ت�سهده  ما  غ��رار  على  املناف�سة 
البطولت الدولية.

�ملركز�الأولباجلملة
ا���س��ت��ه��ل��ت امل���ه���رة ب��ع��م��ر ال�����س��ن��ة “دي 
�سريين” وهي من دي �سراج والفر�س 
دي راعفة، �سرية التميز باملركز الأول 
�سدارة  بنيلها  البطولة،  مناف�سات  يف 
نقطة.   92 مب��ج��م��وع  جم��م��وع��ت��ه��ا 
الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ت��م��ي��ز  وواف��ق��ت��ه��ا يف 
امل���ه���رة ب��ع��م��ر ال�����س��ن��ة دي ف��ري��ه��ان يف 
جمموعتها هي الأخرى، وهي من دي 
فالمينكا  اإيل  الولود  والفر�س  �سراج 

مبجموع 92.40 نقطة.

املهرة  تناف�س  اأن  متوقعا  ك���ان  وك��م��ا 
ابنة  ���س��ي��ه��ان��ا  ال��ي��اف��ع��ة دي  ال��ذه��ب��ي��ة 
والفر�س  ر���س��ي��م  اإل  اإي����ه  اإف  ال��ف��ح��ل 
العاملية دي �سهال، وبقوة يف البطولة، 
فر�س  م��ن  اجلميلة  البطلة  متكنت 
متجاوزة  جمموعتها  على  �سيطرتها 
الأ����س���ي���ل���ة حمققة  ال�����س��ف��وة  ح���اج���ز 

جمموع 93.10 نقطة.
ومتيز مربط دبي يف مناف�سات املهور 
الفحل  اب���ن  ن��اي��ل  امل��ه��ر دي  ب��ت�����س��در 
نوال،  دي  والفر�س  ر�سيم  اإل  اإي��ه  اإف 
اآل  جمعة  بن  �سعيد  لل�سيخ  واململوك 
مكتوم، ت�سدر باملركز الأول مناف�سات 

الأمهار مبجموع 93 نقطة.

مقام“ديجودي” �الأرفع
يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ت��م��ي��ز  اإىل  ع����ودة 
اأب���ه���ى ح�����س��ور م���رب���ط دب�����ي، وخالل 
املهرجان،  من  الأول  اليوم  مناف�سات 
الفحل  اب��ن��ة  ج���ودي  دي  امل��ه��رة  لفتت 
فالمينكا،  اإيل  وال��ف��ر���س  ع����زام  ج  ع 
بن  �سلطان  الأم����ري  م��ه��رج��ان  اأن��ظ��ار 
للجواد  ال��ع��امل��ي   2020 ع��ب��دال��ع��زي��ز 
البطولة،  من  الأول  اليوم  يف  العربي 
املهرات  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات  وذل����ك يف 
باأق�سى  جادت  عندما  ال�سنتني،  بعمر 
اخليل  ك��ل  ب��ني  مقام  واأع��ل��ى  مفاتنها 
ال��ع��رب��ي��ة الأ���س��ي��ل��ة امل�����س��ارك��ة حمققة 
اأعلى معدل مبجموع 93.90 نقطة.

دبي  م��رب��ط  يقت�س  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
الذهبية  ح�����س��ت��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول 
يف امل���ه���رج���ان ال�����ذي ي��ع��د اأح�����د اأب����رز 

امل���ن���ا����س���ب���ات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال���ع���امل���ي���ة يف 
جمال اخليل العربي، ليوؤكد �سرا�سته 
اجلمالية باإنتاجه املحلي مع اأ�سطورته 

ر�سيم  اإل  اإي��ه  اإف  املتميزة  الإنتاجية 
الفحل  العاملي  البطل  الواعد  و�سليلة 

دي �سراج.

اأف�سل  ع��امل��ي��ا  اأول  امل�سنف  ن����ادال  راف��اي��ل  الإ���س��ب��اين  ق���دم 
البطولت  اأوىل  املفتوحة،  اأ�سرتاليا  بطولة  يف  م�ستوياته 
الأربع الكرى يف كرة امل�سرب، وبلغ ال�سبت الدور الرابع، 
بالئحة  الثانية  بلي�سكوفا  كارولينا  الت�سيكية  حلقت  فيما 

املودعني.
و�سحق نادال مواطنه بابلو كارينيو 
يف  و4-6  و2-6   1-6 ب��و���س��ت��ا 

للمرة  ال���راب���ع  ال�����دور  اإىل  ط��ري��ق��ه 
الثالثة ع�سرة.

وا���س��ل و���س��ي��ف ال��ب��ط��ل م�����س��واره نحو 
ال��ق��ي��ا���س��ي لعدد  ال���رق���م  م��ع��ادل��ة 

 )20( ال���ك���رى  الأل����ق����اب 
ب��ا���س��م غرميه  وامل�����س��ج��ل 

روجيه  ال�����س��وي�����س��ري 

ال�ساطعة  ال�سم�س  حت��ت  رائ��ع��ا  م�ستوى  بتقدميه  ف��ي��درر، 
مللعب “رود ليفر اأرينا” يف ملبورن.

الأ�سرتالية  البطولة  لقب  لح���راز  ال�ساعي  ن����ادال،  ق��ال 
للمرة الثانية فقط )بعد 2009( “هذه اأف�سل مباراة يل 
يف الدورة حتى الن، دون اأي �سك. اأنا اأحت�سن يف كل يوم، 

لذا اأنا �سعيد جدا«.
ت��اب��ع اب���ن ال��ث��ال��ث��ة وال��ث��الث��ني ع��ام��ا ال����ذي خ�����س��ر يف 
نهائي البطولة الأ�سرتالية اأربع مرات اأعوام 2012 
)اأم�����ام ال�����س��رب��ي ن���وف���اك دي��وك��وف��ي��ت�����س( و2014 
)اأمام ال�سوي�سري �ستاني�سال�س فافرينكا( و2017 
بثالث  ديوكوفيت�س  )اأم���ام  و2019  ف��ي��درر(  )اأم���ام 
ار�سايل  ع��ل��ى  ج��ي��د  بعمل  “قمت  نظيفة(  جم��م��وع��ات 
و�سربت الكرات الأمامية على مقربة من اخلط، وهذا 

كان املفتاح بالن�سبة يل«.
ديفي�س  كاأ�س  ال�سبت مع زميله يف منتخب  ويف مواجهته 

امل�سنف 27 عامليا، جنح نادال برتجمة 5 فر�س 
خ�سمه،  ار���س��ال  لك�سر   10 ا�سل  م��ن 

من  الول  ال�سوط  يف  اأولها 

املباراة.
املتفرج على  بو�ستا مبثابة  املباراة وكان  ايقاع  نادال  فر�س 
29 دقيقة.  املجريات، فانهى املاتادور املجموعة الوىل يف 
ال�سيناريو.  ليتكرر  الثانية  مطلع  بو�ستا  ار���س��ال  ك�سر  ثم 
ومل ينجح ابن الثامنة والع�سرين بالرد على �سربات نادال 

الذي حلق يف النتيجة وحجز مقعد التاأهل.
الرابع،  ال��دور  يف  وف��ي��درر  ديوكوفيت�س  اىل  ن��ادال  وان�سم 
و�سيلتقي غرميه ال�سرتايل امل�ساغب نيك كرييو�س الفائز 
���س��اع��ات و26 دقيقة على   4 يف م��ب��اراة م��اراث��ون��ي��ة دام���ت 
و7-6   )5-7( و6-7   2-6 خات�سانوف  ك���ارن  ال��رو���س��ي 

)6-8( و6-7 )7-9( و6-7 )8-10(.
ام��ام جماهريه،  عاما( حما�سيا  فوز كرييو�س )24  وج��اء 
كرة  اول  على  �ساعتني من ح�سوله  نحو  بعد  وق��د ح�سمه 
للمباراة  خا�س  ال��ذي  الرو�سي  �سمد  اذ  امل��ب��اراة،  يف  للفوز 
هذه  له  يبت�سم  “�سوبر” مل  حا�سما  �سوطا  تواليا  الثانية 

املرة.
ر�سيدا  عامليا،   26 امل�سنف  كرييو�س،  وميلك 
ن�������ادال، اذ ف����از ع��ل��ي��ه ثالث  مم���ي���زا ام�����ام 
مرات يف �سبع مواجهات، ودخال كثريا يف 

مناو�سات كالمية.
ق��ال ك��ريي��و���س ال���ذي اوق���ف 16 ا���س��ب��وع يف 
ان�سباطية  ل�سباب  املا�سي  ايلول/�سبتمر 
جنونيا. كانت مباراة ملحمية. ل  المر  “كان 

اعرف ماذا اقول وهو مقاتل كبري«.
�سهال  ال��راب��ع  ميدفيديف  دانييل  الرو�سي  م�سوار  وك��ان 
بوبريين  اليك�سي  رو�سي  اأ�سل  من  ال�سرتايل  على  بفوزه 
املخ�سرم  ال�����س��وي�����س��ري  ل��ي��الق��ي  و2-6،  و3-6   4-6

�ستاني�سال�س فافرينكا حامل لقب 2014.
وخ�سر النم�سوي دومينيك تييم امل�سنف خام�سا جمموعة 
 2-6 فريتز  تايلور  المريكي  على  النهاية  يف  تغلب  لكنه 
غايل  الفرن�سي  ليلتقي  و4-6،   )7-5( و7-6  و4-6 

مونفي�س العا�سر.
تايلور  �سد  �سعبة  مباراة  “توقعت  عاما(   26( تييم  قال 
فريتز. ي�ستحق املجموعة الثالثة لكني �سعيد للفوز باربع 
جمموعات”. ويف خم�س مواجهات مع مونفي�س، خرج تييم 
غارو�س  رولن  نهائي  ثمن  يف  والخ��رية  كلها،  فيها  فائزا 

العام املا�سي.
ولدى ال�سيدات، توا�سل خروج امل�سنفات يف الدور الثالث، 
باق�ساء الت�سيكية كارولينا بلي�سكوفا الثانية اأمام الرو�سية 

اأنا�ستازيا بافليوت�سنكوفا 7-6 )7-4( و6-7 )3-7(.
ال��ث��ال��ث��ة وح��ام��ل��ة اللقب  اأو���س��اك��ا  ن��اوم��ي  ال��ي��اب��ان��ي��ة  فبعد 
والمريكية �سريينا وليام�س الثامنة واملتوجة �سبع مرات 
مرة  لتف�سل  ال��الئ��ح��ة  اىل  بلي�سكوفا  ان�����س��م��ت  اجل��م��ع��ة، 

جديدة باحراز اول لقب كبري يف م�سريتها.
وتبقى اأف�سل نتيجة لبلي�سكوفا يف بطولت الغراند �سالم 
نهائي فال�سينغ ميدوز عام 2016، علما باأنها بلغت ن�سف 

النهائي يف البطولة ال�سرتالية العام املا�سي.
فوزها  حققت  ال��ت��ي  ع��ام��ا(   28( بافليوت�سنكوفا  ق��ال��ت 
الول على بلي�سكوفا بعد 6 خ�سارات “ل اأعرف ماذا اأقول، 
اأدرك ما حققت �سوى يف  اأنا �سعيدة جدا، لكن لن  بالطبع 

وقت لحق«.
تابعت الرو�سية التي بلغت ربع النهائي يف 2017 و2019 

المر م�سليا واأنا ا�ستمتعت بذلك«. “كان 
يف  ال�16  باللقب  ت��وج��ت  ع��ام��ا(   27( بلي�سكوفا  وك��ان��ت 
لكنها  بريزبني،  يف  اجل��اري   12 يف  الحرتافية  م�سريتها 
واجهت �سغط خ�سمتها طوال املباراة يف ظروف حارة على 

امللعب الرئي�س يف ملبورن.
تبادلتا ك�سر الر�سال يف كل جمموعة، لكن بافليوت�سنكوفا 

امل�سنفة 30 كانت الف�سل يف ال�سوطني احلا�سمني.
�ساعتني  يف  امل��ب��اراة  ح�سمت  التي  بافليوت�سنكوفا  اأ�سافت 
و25 دقيقة “اأحب هذه الريا�سة وهذا ما يحفزين. اأقدر 
اآم��ل يف  ل��ذا  اأن��ا متعط�سة ومتحفزة،  الن.  اأملك  ما  اأك��ر 

حتقيق املزيد«.
تابعت “اأحب احلر، برغم ان اجلميع يقول باأين قادمة من 

رو�سيا واأحب الطق�س البارد، كال اأنا اأكرهه!«.
 2016 ل��ق��ب  امل��ق��ب��ل ح��ام��ل��ة  ال����دور  ال��رو���س��ي��ة يف  وتلتقي 
المل��ان��ي��ة اجن��ل��ي��ك ك��ريب��ر يف حم��اول��ت��ه��ا ب��ل��وغ ال����دور ربع 

النهائي للمرة الثالثة.
وت��ت��اب��ع خ����روج امل�����س��ن��ف��ات م��ع خ�����س��ارة الوك���ران���ي���ة ايلينا 
ال�سبانية غاربينيي موغورو�سا  اأمام  �سفيتولينا اخلام�سة 
بنت�سيت�س  بليندا  ال�سوي�سرية  ودع��ت  كما  و6-2.   6-1
كونتافيت  انيت  ال�ستونية  اأم��ام  �ساحقة  بنتيجة  ال�ساد�سة 
اأكن  “مل  بنت�سيت�س  فالت  دقيقة.   48 و1-6 يف  �سفر6- 

مرتاحة يف امللعب، لكنها لعبت ب�سكل جيد جدا«.
ح�ساب  على  ال��راب��ع��ة  هاليب  �سيمونا  الرومانية  وت��اأه��ل��ت 
لت�سرب  و4-6،   1-6 بوتينت�سيفا  يوليا  الكازاخ�ستانية 
ابنة ال�28 عما موعدا مع البلجيكية ايليز مرتنز ال�ساد�سة 

ع�سرة.

وفد من فريق »وا�سنطن كابيتال« يزور نادال يتعملق وبلي�سكوفا تودع اأ�سرتاليا املفتوحة
نادي اأبوظبي للريا�سات اجلليدية

:اأبوظبي-وام ••

زار وفد من فريق “ وا�سنطن كابيتال الأمريكي لهوكي اجلليد” العريق مقر 
نادي اأبوظبي للريا�سات اجلليدية وذلك بهدف تبادل اخلرات الريا�سية بني 
ب�سالة  النادي  ال�سنية مبقر  املراحل  تدريبية لالعبي  ور�سة  واإقامة  الناديني 

التزلج مبدنية زايد الريا�سية يف اأبوظبي.
و قال حمد ال�سرياين املدير التنفيذي للنادي: “ نرحب بزيارة الوفد الأمريكي 
الريا�سات  اإليه  و�سلت  ال��ذي  املرتفع  الفني  امل�ستوى  على  قرب  عن  لالطالع 

اجلليدية يف الإمارات ».
اإط��ار ال�سراكة و تبادل اخل��رات بني نادي  ال��زي��ارة تاأتي يف  اأن ه��ذه  اأو���س��ح  و 
مع  بالتعاون  و   “ كابيتال  وا�سنطن   “ وفريق  اجلليدية  للريا�سات  اأبوظبي 
احت��اد الم��ارات للريا�سات اجللدية وثمن دور ط��ريان الحت��اد يف رعاية مثل 
هذه الزيارات الريا�سية التي ت�ستهدف التوا�سل بني المارات و خمتلف بلدان 
التزلج  ب�سالة  الوفد  نفذها  التي  اجلليد  هوكي  ور�سة  اأن  اأ���س��اف  و   . العامل 
اأجل  ال�سنية من  املراحل  رائعة لالعبي  فر�سة  كانت  الريا�سية  زايد  مبدينة 
الدوري  ويف  الهوكي  ريا�سة  يف  العامليني  الالعبني  اأ�سهر  مع  اللعبة  ممار�سة 
لعبينا  تعلم  جانب  اإىل  الريا�سة  ه��ذه  يف  كبري  ب��اع  لهم  الذين  و  الأمريكي 

مهارات فنية جديدة والتدرب على اتقانها.
البداع  موا�سلة  على  الالعبني  حتفيز  يف  هدفها  حققت  ال��ور���س��ة  اأن  اأك��د  و 
واجلهد واملثابرة يف التمرينات التي ي�سرف عليها النادي لرفع م�ستواهم الفني 
واعدادهم للتناف�س على البطولت يف الفرتة القادمة مو�سحا اأنها تندرج �سمن 
خطط النادي ال�سرتاتيجية لتطوير لعبة هوكي اجلليد. و �سملت الزيارة عقد 
اجتماع تن�سيقي بني نادي اأبوظبي والوفد الأمريكي لر�سم خطة تنفيذ الور�سة 
الريا�سات اجلليدية  النادي يف تطوير  الط��الع على مرافق وجهود  ومن ثم 
مدر�سة  اأ�سبال  بتدريب  الور�سة  تنفيذ  مت  بعدها  اجلليد  هوكي  لعبة  خا�سًة 
التزلج وف��رق حتت “ 9 “ و “ 12 “ ، و” 16 “ �سنة وذل��ك مل��دة ي��وم واحد 

بح�سور عدد من اأولياء اأمور الالعبني.
بزيارتني  ق��ام  اجلليد  لهوكي  اأبوظبي  ن��ادي  �سيدات  فريق  اأن  بالذكر  جدير 
بني  ال��ت��وا���س��ل  اط���ار  يف  املا�سيني  ال��ع��ام��ني  “ يف  كابيتال  “ وا�سنطن  لفريق 
خا�س  و  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الإم���ارات  �سفارة  برعاية  و  الناديني 
وت�سجيعهم  الهمم  اأ�سحاب  لدعم  تدريبية  مباريات  ع��دة  الفريق  خاللهما 

والرتويج لالأوملبياد اخلا�س الذي نظمته اأبوظبي يف مار�س املا�سي.
التجارية  العمليات  “ رئي�س  “جيم مان �ستون  الأمريكي كال من  الوفد  �سم 
الرئي�س التجاري يف �سركة “ مونيمنتال “ الريا�سية و” يل ا�ستا�سي “ نائب 
رئي�س ال�سراكات الدولية يف ال�سركة واملدربة “ كيم يوف�س “ و املدرب “ األن 

ماي “ حملل قنوات اإن .بي .�سي الأمريكية .
للريا�سات  اأبوظبي  لنادي  �سكرهم  عن  الوفد  اأع�ساء  عر  ال��زي��ارة  ختام  ويف 
اجلليدية ملا وجدوه من حفاوة ا�ستقبال وكرم �سيافة وعن �سعادتهم الكبرية ملا 
�ساهدوه من اهتمام بريا�سة هوكي اجلليد متمنني توا�سل دعم املراحل ال�سنة 
كونهم نواة امل�ستقبل لريا�سة هوكي اجلليد يف المارات. واأعرب لعبو املراحل 
مع  اللعبة  مار�سوا  كونهم  �سعادتهم  عن  التدريبية  الور�سة  انتهاء  بعد  ال�سنة 

اأ�سهر املدربني و الالعبني يف الدوري الأمريكي.

دبي-الفجر  ••

 قررت نورة اجل�سمي رئي�سة اللجنة الن�سائية والت�سويق والتطويرباحتاد 
الدراجات التقدم للرت�سح ملن�سب رئي�س جمل�س اإدارة احتاد الدراجات يف 
ريا�سة  تاريخ  الأوىل يف  امل��رة  وه��ي   -2024  2020 النتخابية  ال��دورة 
الإمارات التي تتقدم فيها احدى العنا�سر الن�سائية للرت�سح لهذا املن�سب 
الرت�سح  يف  رغبتها  اأن  �سحايف  ت�سريح  يف  اجل�سمي  واأك���دت   .. القيادي 
ياتي من منطلق احلر�س عل موا�سلة اجلهود  الدراجات  لرئا�سة احتاد 
حققتها  التي  املتعددة  الإجن����ازات  اإىل  ت�ساف  ج��دي��دة  اإجن���ازات  لتحقيق 

دراج��ات الإم��ارات يف ال��دورة احلالية �سواء على �سعيد النتائج اأو التفوق 
الإداري والت�سويقي م�سرية اىل اأنها �ساهمت بايجابية مع جمل�س الإدارة 
املنتخبات وتنظيم  ال�سعفار يف تطوير كافة  اأحمد  اأ�سامة  احلايل برئا�سة 
قاعدة  زي��ادة  يف  �ساهمت  التي  الناجحة  املجتمعية  ال�سباقات  من  العديد 

اللعبة وانت�سارها بني كافة 

قطاعات�ملجتمع..
واأعربت نورة عن �سعادتها مبا حققته يف الفرتة املا�سية واأ�سارت اإىل اأنها 
على  بعر�سها  وقامت  ال��دويل  الن�سائي  دبي  ط��واف  تنظيم  فكرة  �ساحبة 

بالفكرة  رحبت  التي  مكتوم  اآل  جمعة  بن  مكتوم  بنت  هند  ال�سيخة  �سمو 
اأك���ون م��دي��رة الطواف  اأن  ال��ط��واف وه��و ما�سجعني  وواف��ق��ت على رع��اي��ة 
الذي يقام يف الفرتة من 17 اىل 20 فراير املقبل .. كما كان يل الدور 
املوؤ�س�سات  من  والعديد  الحت��اد  بني  تعاون  اتفاقيات  توقيع  يف  الإيجابي 
اأول مع�سكر  واإقامة  والهيئات بهدف تطويراللعبة ودعم م�سرية الحتاد 
تدريبي م�سرتك بني منتخبي ال�سعودية والمارات لالناث بالإ�سافة اىل 
جهودي يف اإ�سافة فئة الإناث يف بطولة �سيح ال�سلم للدراجات وجنح �سباق 
الفتيات ب�سكل متميز وم�سجع وقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي -حفظه اهلل 

-بتكرمي كافة امل�ساركات يف ال�سباق ت�سجيعا لهن ملوا�سلة التفوق..
ومتنت نورة اجل�سمي اأن يتقبل املجتمع الريا�سي اأن يكون رئي�س جمل�س 
الإدارة يف الإحتادات الريا�سية من العن�سر الن�سائي ل�سيما بعد اأن اكت�سبت 
فتيات الإمارات اخلرة الفنية والإدارية بف�سل ماتلقاه من اهتمام ودعم 
الفر�سة  الن�سائي  العن�سر  مبنح  ال�سامية  والتوجيهات  الر�سيدة  القيادة 
للتقدم واعتالء املراكز القيادية باعتبارها من العنا�سر املهمة يف املجتمع 
..ويف  املجالت  خمتلف  يف  الإم���ارات  لفتيات  الالفت  النجاح  بعد  ل�سيما 
ختام ت�سريحها اأ�سارت نورة اجل�سمي اإىل اأنها �ستعقد موؤمترا �سحافيا يف 

حال قبول تر�سحها لالإعالن عن برناجمها النتخابي

�نطالقةجديدةللعن�سر�لن�سائي

نورة اجل�سمي تقرر الرت�سح لرئا�سة احتاد الدراجات

مهرجان»�سلطان�لعامليللجو�د�لعربي«

»املركز االأول« عنوان مربط دبي يف املناف�سات

اأحمد ال�سرقي يفتتح بطولة الفجرية الدولية للقدرة ال�سطرجنية
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املال والأعمال

 هيئة االأوراق املالية  تنظم ملتقى اأحدث االجتاهات واأف�سل املمار�سات يف جمال حوكمة ال�سركات 
باحلوكمة والف�ساح ب�سكل عام. واأ�ساف اإن امللتقى - الذي عقد حتت رعاية 
الإدارة،  جمل�س  رئي�س   ، القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل 
بح�سور ممثلني عن اأع�ساء جمال�س ال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف الأ�سواق 
والتعريف  للتوعية  الهيئة  جهود  �سمن  يندرج   - وخارجها  بالدولة  املالية 
بالنظام اجلديد للحوكمة دليل معايري الن�سباط املوؤ�س�سي وحوكمة ال�سركات 
وفقا  اإدارت��ه��ا  جمل�س  واعتمده  الهيئة  اإدارة  اأعدته  ال��ذي   ، العامة  امل�ساهمة 
لأف�سل املمار�سات العاملية، والذي من املقرر �سريان اأحكامه يف الفرتة القليلة 
اأبرز مالمح القرار اجلديد  القادمة عقب ن�سره يف اجلريدة الر�سمية، ومن 
وامل�سوؤولية  البيئية  بالعتبارات  تتعلق  جديدة  ومتطلبات  معايري  ت�سمينه 
الجتماعية واحلوكمة املوؤ�س�سية ESG . واأو�سح اأن نظام احلوكمة اجلديد 
الإدارات،  وجمال�س  العمومية  اجلمعية  ت�سرفات  حوكمة  اعتباره  يف  ي�سع 
وقد ت�سمن نقاطا تطويرية فيما يخ�س ال�سبط والرقابة وغ�سيل الأموال 

•• دبي-وام:

املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  عبيد  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
مع  بالتعاون  وال�سلع،  املالية  الأوراق  هيئة  نظمته  ال��ذي  امللتقى  اأن  وال�سلع 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف    BDI الإدارات  جمال�س  اأع�ساء  معهد 
حتت عنوان  اأحدث الجتاهات واأف�سل املمار�سات يف جمال حوكمة ال�سركات: 
ممثلي  م��ع  للتوا�سل  الهيئة  جهود  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي   ، وامل�سوؤوليات  ال��واج��ب��ات 
الأ�سواق  يف  امل�ستجدات  على  واطالعهم  املدرجة  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات 
ال��ذي عقد يف مقر  امللتقى  فعاليات  افتتاح  كلمة  - يف  الزعابي  وق��ال  املالية. 
ور�س  تنظيم  ال�سرتاتيجية  خطتها  �سمن  ت�سع  الهيئة  اإن   - بدبي  الهيئة 
وبرامج توعوية لل�سركات امل�ساهمة املدرجة يف اإطار امل�سروع الوطني للتوعية 
ال�ستثمارية وال�سمول املايل ، اإىل جانب اإجراء حتديثات على الأنظمة املتعلقة 

ونظم الرقابة الداخلية يف ال�سركات امل�ساهمة العامة. من جانبها قالت جي�ن 
فالز، املدير التنفيذي ملعهد اأع�ساء جمال�س الإدارات ف�ي دول جمل�س التعاون 
التعاون  جمل�س  دول  ف�ي  الإدارات  جمال�س  اأع�ساء  معهد  ي�سر  ال�خليجي..  
ف�ي  املتمثلة  ر�سالتها  لتحقيق  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  دع��م  ال�خليجي 
تعزيز ال�حوكمة الفاعلة لل�سركات يف دولة الإمارات . واأ�سافت  ي�سكل جمل�س 
تعد  فاعليته  ف��اإن  ل��ذا  �سركة؛  اأي��ة  ف�ي  ال�سرتاتيجية  الأ���س��ول  اأح��د  الإدارة 
فاعلة  اأن تطبيق ممار�سات  برمتها، ف�سال عن  ال�سركة  لنجاح  عن�سرا هاما 
للم�ساهمي�ن  اأف�سل  حماية  تقدمي  ف�ي  ي�سهم  ال�سركات  ح�وكمة  جم��ال  ف�ي 
جمل�س  دول  يف  الإدارات  جمال�س  اأع�ساء  معهد  من  متخ�س�سون  وحت��دث   .
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ع��ن اأح����دث الجت���اه���ات واأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف حوكمة 
ال�سركات، وعن واجبات املدير والتزاماته، كما ا�ستعر�س خمت�سون من هيئة 
املالية املالمح اجلديدة اخلا�سة بنظام احلوكمة و�سروط و�سوابط  الأوراق 

فالز  الذي قدمته جني  التو�سيحي  العر�س  العامة. وركز  انعقاد اجلمعيات 
على ال�سغوط والديناميات املتغرية با�ستمرار التي تواجهها جمال�س الإدارات 
يف الوقت الراهن وبينت مدى تنوعها وتاأثريها الهام م�سرية اإىل اأن اجلهات 
التنظيمية تدفع با�ستمرار من اأجل تطبيق املزيد من املعايري املوحدة حلوكمة 
الذي  ال��دور  ب�ساأن  التوقعات  �سقف  رف��ع  مع  العاملي،  امل�ستوى  على  ال�سركات 
يجب اأن تلعبه جمال�س الإدارات يف متثيل امل�ساهمني بطريقة م�سوؤولة. ونوه 
اأكر ن�ساطا يف تخطيط  اأن توؤدي جمال�س الإدارات دورا  اأهمية  اإىل  العر�س 
ب�سكل  التكلفة  الكبرية  املخاطر  الإدارة على اجتياز  ال�سيناريوهات وم�ساعدة 
متزايد، مع الأخذ يف العتبار اأن اجتاه ال�سركات لتبني توجه طويل الأمد على 
هذا ال�سعيد قد اكت�سب زخما اإ�سافيا؛ حيث يوا�سل العديد من امل�ستثمرين 
الن�سطة يف توجيه  امل�ساركة  املوؤ�س�ساتيني الدفع يف مواجهة املجال�س لإظهار 

ا�سرتاتيجية ال�سركة من اأجل حتقيق القيمة طويلة الأمد.

غرفة عجمان تبحث التعاون مع حماكم مركز دبي املايل العاملي

يفحفل�قت�ساديبح�سور�أحمدبن�سقر

مناطق راأ�ض اخليمة االقت�سادية »راكز« تكرم 15 �سركة قدمت اأعماال متميزة  2019

معر�ض املنتجات الزراعية االأذربيجانية يف دبي ي�ستهدف الت�سدير لالأ�سواق االإماراتية واخلليجية
املنتجات  ل��ت�����س��دي��ر  ك��ب��رية  اإم��ك��ان��ي��ات  واأ����س���ار ايل وج����ود   .
الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة اىل ���س��وق دول���ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
حممدوفا  ليلى  ال�سيدة  واأ���س��ارت    . اخلليجية   والأ����س���واق 
رئي�سة هيئة اإدارة اجلمعية الأذربيجانية التزويد والتموين 
�سرورة  اىل  الأذربيجانية  الزراعة  ل��وزارة  التابعة  الزراعي 
ال�ستثمارات  وا�ستقطاب  الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  املنتجات  ت�سدير 
اأذربيجان. واأ�سافت قائلة : ان الإ�سالحات اجلارية يف  اىل 
القطاع غري النفطي ل�سيما يف جمال الزراعة يف اذربيجان 
الأخرية  ال�سنوات  الزراعة يف  وزارة  ون�ساط  الأهمية.  بالغة 
يحفز  ال��زراع��ي��ة  املحا�سيل  حجم  ل��زي��ادة  املقامة  والع��م��ال 

تنمية هذا املجال. 
امل��ن��ت��ج��ات الغذائية  ال��ع��دي��د م���ن  امل��ع��ر���س ع��ل��ى  واأ���س��ت��م��ل 
الأغذية  منتجو  ع��ر���س  ح��ي��ث  الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة.  وال��زراع��ي��ة 
اىل  منتجاتهم  اأذربيجان  من  الزراعية  امل�ساريع  واأ�سحاب 
الزراعي  والتموين  التزويد  جانب جناح خم�س�س جلمعية 
القابلة للت�سدير مثل )الع�سل  املنتجات املحلية  اإ�سافة اىل 
والفواكه الطازجة والفواكه املجففة، ال�ساي والأرز واللحوم 

والبندق وغريها(  .

:دبي-الفجر ••

اأقيم  ال��ذي  الأذربيجانية  الزراعية  املنتجات  معر�س  �سهد 
يف  الزراعي  والتزويد  التموين  جمعية  ونظمته  اأم�س  بدبي 
وبدعم  الأذربيجانية  التجارية  املمثلية  ومكتب  اأذرب��ي��ج��ان 
من �سفارة جمهورية اأذربيجان يف دولةالمارات اقبال كبريا 
من الزوار ورجال العمال. وقال �سعادة ماهر علييف �سفري 
املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  ل��دى  اأذرب��ي��ج��ان  جمهورية 
ال�سيا�سية  العالقات  ان  املعر�س  افتتاح  حفل  ام��ام  كلمة  يف 

والقت�سادية والثقافية بني البلدين ت�سهد منوا متزايدا .
واأ�سار اىل ان مثل هذه الفعاليات ت�سهم يف تطوير العالقات 
الثنائية بني البلدين ال�سديقني ، وهذا يظهر الأهمية التي 
لتطوير  الأذربيجاين  الرئي�س  علييف  اإلهام  ال�سيد  يوليها 

القطاع غري النفطي يف بالدنا .
الذربيجاين  التجاري  املمثل  علييف  اإلنور  ق��ال  جانبه  من 
التجارية  ال��ع��الق��ات  ان  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�����ارات  ل���دى 
القت�سادية بني البلدين ت�سهد تطورا كبريا كما ان املنتجات 
الأذربيجانية بداأت تاأخذ ح�سة كبرية يف الأ�سواق الإماراتية 

عجمان-الفجر ••

عبداهلل  املهند�س  �سعادة  ا�ستقبل 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل��وي��ج��ع��ي 
و���س��ن��اع��ة عجمان،  غ��رف��ة جت����ارة 
جمعة  ع���م���ر  ال���ق���ا����س���ي  �����س����ع����ادة 
املهريي  نائب رئي�س حماكم مركز 
العاملي وال��وف��د املرافق  امل��ايل  دب��ي 
له، خالل اجتماع م�سرتك عقد يف 
التعاون  �سبل  لبحث  الغرفة  مقر 

وال�سراكة وتبادل اخلرات.
عبداهلل  ����س���ع���ادة  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
ع�����س��و جمل�س  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���س��ع��ي��د 
و�سعادة  ع���ج���م���ان  غ���رف���ة  اإدارة 
غرفة  ع��ام  مدير  ال�سويدي  �سامل 
املرزوقي  عمر  وع��ب��داهلل  عجمان، 
معامالت  لقطاع  التنفيذي  املدير 
القانونية،  واخل��دم��ات  الع�سوية 
واأحمد خليفة املويجعي اأمني عام 
والتحكيم  للتوفيق  عجمان  مركز 
اخلدمات  اإدارة  م��دي��ر   � ال��ت��ج��اري 
عجمان،  غ����رف����ة  يف  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
وحم��م��د را����س���د ال�����س��وي��دي نائب 
للتوفيق  ع��ج��م��ان  م���رك���ز  رئ��ي�����س 
وال��ت��ح��ك��ي��م، وم���ن ج��ان��ب حماكم 
اآمنة  ال���ع���امل���ي  امل�����ايل  دب����ي  م���رك���ز 

الندوات  �سل�سلة  �سمن  م�سرتكة 
ت��ن��ف��ذه��ا غرفة  ال���ت���ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
للتعريف  لأع�������س���ائ���ه���ا  ع���ج���م���ان 
املايل  دبي  بخدمات حماكم مركز 
على  احل�سور  اإط��ل��ع  كما  ال��ع��امل��ي. 
القانونية  عجمان  غرفة  خدمات 
التجارية  الو�ساطة  خدمة  ومنها 
واملعنية باإيجاد حلول تر�سي كافة 
باأقل  حقوقهم  وت�سمن  الأط��راف 
بالإ�سافة  وت��ك��ل��ف��ة،  ووق����ت  ج��ه��د 
القانونية  ال�ست�سارات  خدمة  اإىل 
لأع�������س���ائ���ه���ا و���س��ل�����س��ل��ة ال����ن����دوات 
اإ���س��ت��ع��را���س نبذة  ال��ق��ان��ون��ي��ة. ومت 
للتوفيق  ع���ج���م���ان  م���رك���ز  ح�����ول 
لغرفة  التابع  التجاري  والتحكيم 
ع��ج��م��ان، وال����ذي ي��وف��ر ق��ن��اة حلل 
وي�سر  ب�سهولة  النزاعات  وت�سوية 
وباأقل التكاليف وتاأ�سي�س عالقات 
املحلية  املعنية  اجلهات  مع  ثنائية 
مبجال  ال��ع��الق��ة  ذات  وال���دول���ي���ة 
التحكيم  ث��ق��اف��ة  ون�����س��ر  التحكيم 
ال��ق��ان��ون��ني ورج����ال العمال،  ب��ني 
والتوعية باللجوء للتحكيم كخيار 
حلل  كو�سيلة  واعتماده  العقود  يف 

املنازعات. 

يوفرها  التي  واخل��دم��ات  العاملي، 
املركز  ان  م��و���س��ح��اً  ع�����ام،  ب�����س��ك��ل 
���س��راك��ات��ه مع  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي�����س��ع��ى 
كافة اجلهات املعنية ل�سمان تطور 
املوجهة  وخا�سة  اخلدمات،  وتنوع 
�سرعة  ل�����س��م��ان  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 

الإجراءات واإخت�سار الوقت.
واأكد الطرفان على اهمية التوعية 
منو  يف  ودوره�����ا  الع���م���ال  ملجتمع 
امل��وؤ���س�����س��ات، بحيث مت  وا���س��ت��دام��ة 
التفاق على تنظيم ندوة قانونية 

التجاري وت�سوية املنازعات تواكب 
ي�سهدها  التي  املت�سارعة  املتغريات 
الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي، واأك�����د على 
ال����زي����ارة ودوره�������ا يف فتح  اه��م��ي��ة 
ق��ن��اة ت���ع���اون م��ب��ا���س��رة ب���ني غرفة 
عجمان  مركز  يف  متمثلة  عجمان 
حماكم  و  وال��ت��ح��ك��ي��م  ل��ل��ت��وف��ي��ق 
م���رك���ز دب�����ي امل������ايل ال���ع���امل���ي. من 
عمر  القا�سي  �سعادة  ق��دم  جانبه 
الهيكل  ع��ن  نبذة  امل��ه��ريي،  جمعة 
التنظيمي ملحاكم مركز دبي املايل 

العوي�س اأمني عام ال�سجل، واأحمد 
الكمايل مدير العالقات احلكومية 

والدولية. 
�سعادة  رح���ب  ال��ل��ق��اء  م�ستهل  ويف 
واأ�ساد  بالوفد،  املويجعي  عبداهلل 
بالبيئة الت�سريعية يف الدولة والتي 
تعزز تناف�سية القطاع القت�سادي 
وت�سمن حقوق كافة الطراف مما 
ي�سب يف منو وا�ستدامة موؤ�س�سات 
كافة  اأن  م��وؤك��داً  اخل��ا���س،  القطاع 
الهيئات واجلهات املعنية بالتحكيم 

متهيدية يف اإمارة راأ�س اخليمة
الأخرى  املناف�سة  ال�سركات  وح�سلت 
احلفل  خ����الل  ت��ك��رمي��ي��ة  دروع  ع��ل��ى 
واأم��������الك  لب  ب���روج���ن���ي���ك���ا  وه��������ي: 
ل�سناعة املنظفات واملطهرات وميتال 
ف�����اب ال�������س���رق الأو������س�����ط وه����اي����درو 
اإجن���ن���ريي���ن���غ وذا  ب����اي����ب  دي���ن���ام���ي���ك 
فرع  لندن  وي�ست  اوف  يونيفر�سيتي 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة وبون 
اإديوكي�سن وبزن�س باي كون�سالتان�سي 
اأوبري�سينز  ماركيتينغ  ق�سيد  وقهوة 
الهند  ق�������س���ر  وم���ط���ع���م  م���اجن���م���ن���ت 
ال�سويف  وموؤ�س�سة  رود  ثندر  ومطعم 
كري�سان  ال�����س��ي��د  واأخ������رياً  ال��ت��ج��اري��ة 
التنفيذي  الرئي�س  ���س��وت��اين،  ك��وم��ار 
فئة  يف  كمناف�س  ن��ات�����س��ورال  ل�سركة 

اأف�سل قائد عمل.
�جل��و�ئ��ز�جل��دي��دة:وع��ل��ق رامي 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ج���الد، 
فئات  ب���اأن  احل��ف��ل  ع��ل��ى  تعقيباً  راك���ز 
املناف�سة  اأْث������َرت  اجل���دي���دة  اجل���وائ���ز 
واأف�سحت املجال للمزيد من ال�سركات 
لال�سرتاك يف برنامج اجلوائز لتنال 

التكرمي الذي ت�ستحقه .
القادمة  الن�سخ  ب���اأن  ج��الد  اأ���س��اف  و 
من حفل جوائز راكز لتمّيز الأعمال 
التكرمي  ج��وائ��ز  م��ن  امل��زي��د  �ست�سمل 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال���ف���ردي ع����الوًة على 

تكرمي ال�سركات.
ومن جهته عّر الدكتور عبدالرحمن 
ال�����س��اي��ب ال��ن��ق��ب��ي، م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
اخليمة  ب��راأ���س  القت�سادية  التنمية 
راكز  مع  بال�سراكة  �سعادته  بالغ  عن 
لتمّيز  راك���ز  ج��وائ��ز  ح��ف��ل  تنظيم  يف 
التوايل  على  الثالثة  لل�سنة  الأعمال 
وَرد  الفعالية  ع��ن جن��اح  اأث��م��ر  ال���ذي 
اجلميل لل�سركات على ما اأ�سهموا به 
لرفعة اإمارة راأ�س اخليمة وجعلها يف 
اأن يكون  الدولية، على  املحافل  اأعلى 
هذا النجاح مقدمة لتحفيز ال�سركات 
ال�سركات  م���واك���ب���ة  ع���ل���ى  الأخ��������رى 

الرائدة يف جمالها.

الفجر-اخليمةراأ�س ••

اخليمة  راأ������������س  م����ن����اط����ق  ك�����رم�����ت   
املنطقة  �سركات  القت�سادية )راك��ز(  
احل����رة امل��ت��م��ي��زة وغ��ريه��ا امل��ح��ل��ي��ة يف 
جوائز  حفل  م��ن  ال�ساد�سة  الن�سخة 
راك����ز ل��ت��م��ّي��ز الأع���م���ال ب��ال��ت��ع��اون مع 
براأ�س  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ����رة 
اخل��ي��م��ة، وال����ذي اأُق���ي���م م���وؤخ���راً على 
اأر�س مركز احلمرا العاملي للمعار�س 
وامل�����وؤمت�����رات يف اجل����زي����رة احل���م���را، 
رواد  من  �سيفاً   350 ح�سور  و�سهد 
احلكومية  اجلهات  وممثلي  الأعمال 

العاملة يف اإمارة راأ�س اخليمة.
الذي  امل�ستمر  التنويع  م��ع  ومتا�سياً 
وتلبيًة  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  ت�سهده 
اجلوائز  برنامج  يف  امل�ساركني  لطلب 
جديدة  فئات   4 راك��ز  اأطلقت  �سابقاً، 
الأعمال  لتمّيز  راك���ز  برنامج  �سمن 
اأكر من القطاعات  لتغطية �سريحة 
الفئات  وت�����س��م��ل  ب����الإم����ارة،  ال��ع��ام��ل��ة 
خدمات  م������زود  اأف�������س���ل  اجل�����دي�����دة: 
واأف�سل  ت��ع��ل��ي��م��ي  م������زود  واأف���������س����ل 
جاءت  عمل.  بيئة  واأ�سعد  عمل  قائد 
عدد  لت�سجيع  ال��ف��ئ��ات  ه���ذه  اإ���س��اف��ة 
جلوائز  للرت�سح  امل�ساركني  من  اأك��ر 
حيث   2019 الأع��م��ال  لتمّيز  راك���ز 
عليه  ك��ان��ت  عما   8% ال��زي��ادة  بلغت 
ر�سد جوائز  كم مت  املا�سي.  العام  يف 
 220،000 ق��ي��م��ت��ه��ا  ب��ل��غ��ت  م��ال��ي��ة 
للفائزين  احلفل  اأثناء  ُمنحت  دره��م 
ب��ع��ن��اي��ة فائقة  ال��ذي��ن مت اخ��ت��ي��اره��م 
عن طريق التقييم امل�ستقل واملنهجي 
الدولية  التحكيم  جلنة  اتبعته  الذي 

لالأداء املتميز.
تعزيزثقافة�لتميز:ومن جهته 
اأعرب ال�سيخ اأحمد بن �سقر القا�سمي، 
�سروره  راكز عن  اإدارة  رئي�س جمل�س 
لتمّيز  راك�����ز  ب��ت��ن��ظ��ي��م ح��ف��ل ج���وائ���ز 
الأعمال لل�سنة ال�ساد�سة على التوايل 
ان��ع��ك��ا���س��اً ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ّي��ز يف 
جمتمع الأعمال باإمارة راأ�س اخليمة، 

ي��وت��ي��ك��و، اأك����ر م�����زّود خ��ا���س لكامل 
ال�سرق  ال��ع��ام��ة يف  امل���راف���ق  خ���دم���ات 

الأو�سط
• اأف�����س��ل م�����س��اه��م يف ت��ن��م��ي��ة راأ�����س 
اخليمة )مرخ�سة من دائرة التنمية 

القت�سادية براأ�س اخليمة(:
امل�سّنعة  الحت�������اد  اأ����س���م���ن���ت  ����س���رك���ة 
املنتجات  م�����ن  وا�����س����ع����ة  ل��ت�����س��ك��ي��ل��ة 

الأ�سمنتية
• اأف�سل مزّود تعليمي:

ك��ل��ي��ة وي�����س��رتن اإن��رتن��ا���س��ن��ال، مزود 
اجلامعات  ل��ط��ل��ب��ة  تعليمية  ب���رام���ج 

واخلّريجني
• اأف�سل مزّود خدمات:

لأرقى  م�سّنع  فا�سيون،  اإيفولو�سن 
املعاطف اجللدية اجلاهزة وامل�سّممة 

ح�سب الطلب
• اأف�سل قائد عمل:

الرئي�س  ال��ن��ع��ي��م��ي،  را����س���د  ال��دك��ت��ور 
التنفيذي ملجموعة النعيمي

• اأ�سعد بيئة عمل:
امل�سّنعة  ال�سركة  م،  م  ذ  ���س  ف��ران��ك��ي 
ملنتجات الفولذ املقاوم لل�سداأ العالية 

اجلودة
• اأ���س��ع��د ب��ي��ئ��ة ع��م��ل )م��رخ�����س��ة من 
براأ�س  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ����رة 

اخليمة(:
مدر�سة  ت���ري���ج���ورز،  ل��ي��ت��ل  ح�����س��ان��ة 

على اأن ي�ستمر نهج الرنامج لأعوام 
ال�سركات  اإجن������ازات  ل��ت��ك��رمي  لح��ق��ة 
يف ���س��ت��ى امل��ي��ادي��ن، ح��ي��ث ي��اأت��ي حفل 
اجلوائز مبثابة تكرمي لل�سركات من 
خم��ت��ل��ف الأح����ج����ام وامل����ج����الت على 
ج���ه���وده���ا امل���ب���ذول���ة وع����رف����ان����اً على 
دع���م راك����ز امل�����س��ت��م��ر ل��رح��ل��ة الإب�����داع 
والب��ت��ك��ار. واخ��ت��ت��م ���س��م��ّوه احلديث 
الفائزين  جلميع  اخلال�سة  بتهانيه 
وامل�ساركني يف حفل جوائز راكز لتّميز 
الأعمال 2019 الذين بذلوا اأق�سى 
اللقاء  اأم���ل  ع��ل��ى  للرت�سح  ج��ه��وده��م 

بهم مرة اأخرى يف العام القادم.
راكز  ح��ف��ل  ويف  : �لتتويج من�سة

ت�سميم  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال�������س���رك���ة 
و���س��ن��اع��ة ال��ل��وح��ات ال��دي��ك��وري��ة ذات 

طابع �سرق اأو�سطي
)مرخ�سة  �سغرية  �سركة  اأف�����س��ل   •
من دائرة التنمية القت�سادية براأ�س 

اخليمة(:
ذا ميو�س كافيه، مقهى يقدم اأ�سناف 
ت�سكيلة  م��ع  ال��ق��ه��وة  م��ن  �سة  خم�سّ

وا�سعة من الأطعمة
• ال�سركة الأ�سرع منواً )�سغرية اإىل 

متو�سطة(:
بر�سجني رفريجري�سني ميدل اإي�ست، 
التريد  ��ع��ة لأج���ه���زة  املُ�����س��نِّ ال�����س��رك��ة 

اخلا�سة بقطاع الأغذية وامل�سروبات

�سركة    15 ال��ت��ت��وي��ج  ملن�سة  ���س��ع��دت 
 2019 ل��ع��ام   اأع��م��ال��ه��ا  ف���ازت بتميز 

وهي :
• اأف�سل �سركة نا�سئة جديدة:

مدر�سة �سانت ماري الثانوية، التابعة 
ملجموعة مدار�س �سانت ماري

جديدة  ن��ا���س��ئ��ة  ����س���رك���ة  اأف�������س���ل   •
التنمية  دائ����������رة  م�����ن  )م����رخ���������س����ة 

القت�سادية براأ�س اخليمة(:
متجر  تريدينغ،  بوك�س  جلي�س  خري 
ملادة  وُم��ن��ِت��ج  الكتب  لبيع  اإل��ك��رتوين 

اللوحة البي�ساء الإعالمية
• اأف�سل �سركة �سغرية:

تريدينغ،  م���ت���ريي���ال  ب��ي��ل��دي��ن��غ  اأب���ي���ا 

اإىل  )متو�سطة  �سركة من��واً  اأ���س��رع   •
كبرية(:

لت�سنيع  اإجننرينغ،  اآن��د  كرينز  اأي�س 
اآلت الرفع ال�سناعية

• اأف�سل �سركة �سناعية )�سغرية اإىل 
متو�سطة(:

ال�سرق الأو�سط للكابالت املتخ�س�سة، 
ال�سركة املُ�سنِّعة لالأ�سالك اخلا�سة

)متو�سطة  �سناعية  �سركة  اأف�سل   •
اإىل كبرية(:

يف  متخ�س�سة  ���س��رك��ة  ي��ون��ي��ب��ود���س، 
تقنييات البناء 

• اأف�����س��ل م�����س��اه��م يف ت��ن��م��ي��ة راأ�����س 
اخليمة:

تايجر العقارية تبداأ ت�سليم وحدات م�سروع برج اجلوهرة يف مدينة دبي
•• دبي-الفجر:

– ���س��رك��ة التطوير  ال��ع��ق��اري��ة  ت��اي��ج��ر  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة  ال��رائ��دة يف  ال��ع��ق��اري 
يف  ال�سكنية  ال��وح��دات  ت�سليم  ب��دء  ع��ن  دب���ي-  ومقرها 
الواقع يف منطقة مثلث جمريا  برج اجلوهرة  م�سروع 

فيلج يف مدينة دبي.
اأن اأعمال تنفيذ امل�سروع  وذكرت ال�سركة بهذه املنا�سبة 
قد �سارت على قدم و�ساق وجرى النتهاء من امل�سروع يف 
الوقت املحدد، حيث يتكون امل�سروع من برج ي�سم 29 
طابقاً و يحتوي على 532 وحدة �سكنية  ، اىل جانب 

  كنوز املدينة  مبادرة ل�  الثقافة وال�سياحة  دعما للموؤ�س�سات التجارية العريقة
•• اأبوظبي-وام:

مبادرة  اأب��وظ��ب��ي   – ال�سياحة  و  الثقافة  دائ���رة  اأط��ل��ق��ت 
جديدة ت�ستهدف دعم املوؤ�س�سات التجارية العريقة مبا يف 
والأط��ول عمراً يف  ذلك املطاعم واملتاجر الأك��ر ر�سوخاً 
اأهمية ثقافية والت�سجيع  اأماكن ذات  الإم��ارة و اعتبارها 
على جتربتها.  تتيح املبادرة التي حتمل ا�سم كنوز املدينة  
كبرية  ب�سعبية  تتمتع  التي  املطاعم  و  التجارية  للمحال 
ونالت اعتماداً من قبل الدائرة فر�سة زيادة الوعي بهذه 
املنافذ جلذب املزيد من الإهتمام من قبل املقيمني و زوار 
الإمارة.. ومتنح مكانة خا�سة اأي�سا للموؤ�س�سات التجارية 
احل�سري  الن�سيج  م��ن  و�سعبياً  مهما  ج���زءاً  باعتبارها 

والجتماعي للحي الذي تقع فيه.
مت اإط���الق م��ب��ادرة ك��ن��وز امل��دي��ن��ة  ب��ال��ت��زام��ن م��ع فعالية 
اأم�س  ب���داأت  ال��ت��ي  و  ال���س��ب��وع يف احل�����س��ن   نهاية  عطلة 
املقبل و تت�سمن جمموعة متنوعة  اأبريل  وت�ستمر حتى 
فيها  مبا  والفنية،  والثقافية  الجتماعية  الأن�سطة  من 
الطابع  ذات  التجارية  املوؤ�س�سات  من  جمموعة  م�ساركة 
القرن  من  والثمانينيات  الت�سعينيات  ف��رتة  من  الثقايف 

اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  و�ستعتمد  املا�سي. 
املدينة  ممن  كنوز  مبادرة  يف  �سنوياً  من�ساأة   20 ح��وايل 
لرت�سيح  حملة  اط���الق  ومت   2000 ع��ام  قبل  تاأ�س�ست 
فعاليات  موقع  عر  اجلمهور  قبل  من  املعنية  املوؤ�س�سات 
ت�ستمر حتى  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  وق���ن���وات  اأب��وظ��ب��ي 
?24? فراير القادم مع ا�ستخدام الو�سم #كنوزاملدينة، 
املو�سوعة.  للمعايري  وفقاً  الرت�سيحات  الدائرة  و�ستقّيم 
املوؤ�س�سات  ادراج  �سيتم  ال��رت���س��ي��ح،  ف���رتة  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  و 
املدينة  و �سيجري الإعالن  الفائزة  �سمن مبادرة كنوز 
ع��ن اأ���س��م��اء امل��وؤ���س�����س��ات امل��ع��ت��م��دة يف ح��ف��ل ي��ق��ام يف ختام 
اإن�ساء  و�سيتم   . الأ�سبوع يف احل�سن  نهاية  فعالية عطلة 
املوقعني  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��زة  للموؤ�س�سات  خم�س�سة  �سفحة 
الإلكرتونيَّني زوروا اأبوظبي  و زوروا العني  مع الرتويج 
معايل  ق��ال  و  وامل��ق��ي��م��ني.  لل�سياح  مف�سلة  ك��م��واق��ع  لها 
حممد خليفة املبارك، رئي�س دائرة الثقافة وال�سياحة – 
اأبوظبي: اإلتزاماً منا باحلفاظ على الرتاث الثقايف الغني 
التي  امل�ساريع  و  لالأماكن  اأهمية  نويل  فاإننا  الإم���ارة،  يف 
وتكونت  املجتمع  داخ��ل  ثقافية  حالة  اإح��داث  يف  اأ�سهمت 

حولها ذاكرة جمعية ارتبط بها اأفراد املجتمع .

مركزاً  امل�����س��روع  وي�سم  واخل��دم��ات.  للمواقف  ط��واب��ق 
يقع  كما  الأط��ف��ال،  لأل��ع��اب  و غرفة   وم�سبحاً  ريا�سياً 
برج اجلوهرة بالقرب من العديد من املرافق احليوية 
من م��دار���س وم��راك��ز للت�سوق وف��ن��ادق. وق��ال املهند�س 
عامر الزعبي يف ت�سريح �سحفي بهذا اخل�سو�س: لقد 
بتطوير  اللتزام  على  العقارية  تايجر  �سركة  حر�ست 
املحدد،  بالوقت  برج اجلوهرة  م�سروع  وت�سليم  وتنفيذ 
امل�ستثمرون  لنا  اأوله��ا  التي  الكبرية  بالثقة  حيث نعتز 
الذي  امل�����س��روع  يف  �سكنية  وح���دات  بتملك  ال��راغ��ب��ون  و 
تنا�سب  ي�سم عدد 532 وحدة �سمن 8 مناذج متنوعة 

متطلبات الراغبني بالقامة يف امل�سروع .
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ت�سيوون كافيه

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2946759 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد م�سعد حممد اللهبي احلربي )٪100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مطلق �سهل احمد بن ا�سحق
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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رواد حتتفي بامل�ساريع الطالبية الفائزة ب�»جنوم االأعمال« 

وال�ستخدام  امل��ح��ف��زة،  ال��داخ��ل��ي��ة 
الأمثل للموارد، وحتقيق توجهات 

اإمارة ال�سارقة واإ�سراك املجتمع.

مبتكرة  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر  خ����الل 
وال�ستدامة  ال���س��ت��ق��رار  لتحقيق 
ع��ل��ى خم�سة  وب��الع��ت��م��اد  امل��ال��ي��ة 

رئي�سية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��وج��ه��ات 
هي: ال�ستقرار وال�ستدامة املالية، 
واخلدمات املالية املبتكرة، والبيئة 

•• ال�سارقة-الفجر:

يف اإجن���از جديد ي��وؤك��د ري��ادت��ه��ا يف 
امل�ستوى،  ع��امل��ي��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
طبقت دائ����رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة يف 
ال�����دويل لنظام  امل��ع��ي��ار  ال�����س��ارق��ة 
)اآيزو  الأع��م��ال  ا�ستمرارية  اإدارة 
املعهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   )22301
العاملية  ل��ل��م��ع��اي��ري  ال���ري���ط���اين 
اأوائل  من  بذلك  لتكون   ،BSI((
اإم�������ارة  اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
هذا  بتطبيق  قامت  التي  ال�سارقة 
املتكاملة  عملياتها  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام 

�سمن م�ستوى الدائرة ككل.
اإدارة  م��دي��ر  ع��ل��ي،  اآل  ب���در  وق����ال 
والتمّيز  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
دائرة  رك��زت  الدائرة:  يف  املوؤ�س�سي 
املالية املركزية على املعيار الوطني 
الذي  ا�ستمرارية الأعمال  اإدارة  يف 

لإدارة  الوطنية  الهيئة  اأ���س��درت��ه 
ال����ط����وارئ والأزم���������ات وال����ك����وارث 
لالأمن  الأع��ل��ى  للمجل�س  التابعة 
ا�ستمرارية  اإدارة  ون��ظ��ام  الوطني 
باملوا�سفة  امل���ت���م���ث���ل  الأع������م������ال 
ال���ق���ي���ا����س���ي���ة وال����ع����امل����ي����ة )اآي���������زو 
من  مت��ك��ن��ت  ح���ي���ث   ،)22301
بتميز  امل��وا���س��ف��ة  م��ع��اي��ري  تطبيق 

وفاعلية .
واأ�������س������اف: ي����اأت����ي ه������ذا الإجن�������از 
توجهات   م����ع  مت���ا����س���ي���اً  اجل����دي����د 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
بتطبيق  ال�سارقة  اإم��ارة  خدمة  يف 
وتعزيز  املعايري،  عاملية  ممار�سات 
احلكومية،  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
واإجن�������������از الأع��������م��������ال واخل����ط����ط 
التي  وال�سرتاتيجيات  وامل�ساريع 

ا�ستمرارية  و�سمان  وقوعها  ح��ال 
اأعمالنا بهدف اإ�سعاد متعاملينا .

من جانبها، اأكدت ميثاء الطنيجي، 
والتميز  اجل�������ودة  ق�����س��م  رئ���ي�������س 
املالية  دائ�����رة  ح��ر���س  امل��وؤ���س�����س��ي، 
التدريب  ت���وف���ري  ع��ل��ى  امل���رك���زي���ة 
املتخ�س�سني  مل��وظ��ف��ي��ه��ا  ال������الزم 
يف جم����ال ا���س��ت��م��راري��ة الأع���م���ال، 
للح�سول على �سهادات اعتماد من 
املوؤ�س�سات العاملية يف جمال تطبيق 
ا�ستمرارية  يف  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
اأ�سهم  ال������ذي  الأم�������ر  الأع������م������ال، 
بتعزيز قدرات العاملني يف حتديد 
املخاطر املحتملة، وكيفية تاأثريها 
اخلطط  وو�سع  العمل،  �سري  على 
وال�سرتاتيجيات املنا�سبة للت�سدي 
لها قبل حدوثها، اأو التخفيف من 

اأثرها يف حال وقوعها.
دائرة  اأن  اإىل  الطنيجي  واأ����س���ارت 

وال�ستقرار  والأم��ان  الأمن  تر�ّسخ 
وت�����س��م��ن ا����س���ت���م���راري���ة الأع���م���ال 
حالت  يف  واحل���ي���وي���ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
ال����ط����وارئ والأزم���������ات وال����ك����وارث 
جميع  ملواجهة  ال�ستعداد  و�سمان 

اأنواع الطوارئ .
لالأهمية  ن���ظ���راً  ع��ل��ي:  اآل  وق����ال 
ن�سعى  خلدماتنا،  ال�سرتاتيجية 
نظام  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإىل  دائ����م����اً 
ا�ستمرارية  لإدارة  وف���ّع���ال  ق���وي 
لإدارة  خ��ط��ة  وت��ن��ف��ي��ذ  الأع����م����ال 
اإمكانية  ي�����س��م��ن  مب����ا  الأزم���������ات 
وعملياتنا  خ��دم��ات��ن��ا  ا����س���ت���م���رار 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ب��ف��اع��ل��ي��ة و���س��ال���س��ة يف 
حال حدوث اأي طارئ، كما ي�سمن 
الأعمال  ا�ستمرارية  نظام  تطبيق 
ال���س��ت��ع��داد ال���دائ���م ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
باأق�سى  والكوارث  الأزم��ات  حالت 
درجات اجلاهزية والحرتافية يف 

املالية املركزية عملت على حتديد 
زمن التعايف من اأي اأزمة اأو طارئ 
حيث  ال��ع��م��ل،  ان��ق��ط��اع  يف  يت�سبب 
والختبارات  التمارين  تطبيق  مت 
�سالحية  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال��ف��ع��ل��ي��ة 
داخل  ل��الأزم��ات  ال�ستجابة  اآل��ي��ات 
تنفيذ  اإىل  و������س�����وًل  ال������دائ������رة، 
واحلرجة  الأ���س��ا���س��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
الوترية  بو�سع م�سابه  على نف�س 
بدوره  وال���ذي  الطبيعي،  للو�سع 
ي��ع��ك�����س م������دى ال�����ت�����زام ال����دائ����رة 
يف  ملتعامليها  خ��دم��ات��ه��ا  ب��ت��ق��دمي 
جميع الأوقات، حتى اأثناء الأزمات 
املتعاملني  ط����م����وح����ات  وي����ل����ب����ي 
وي���واك���ب ال��ت��غ��رّيات امل��ت�����س��ارع��ة يف 

بيئة الأعمال.
وتتمثل روؤية دائرة املالية املركزية 
اإىل  للو�سول  ال�سعي  يف  بال�سارقة 
ري�����ادة م��ال��ي��ة ن��ح��و ال��ع��امل��ي��ة، من 

�سعيًامنهالتحقيقروؤيتهابالو�سول�إىل�لريادة�لعاملية

دائرة املالية املركزية بال�سارقة اأول جهة حكومية يف االإمارة تطبق نظام ا�ستمرارية االأعمال على امل�ستوى املوؤ�س�سي الكامل 

املبادرة، واأولياء الأمور واأع�ساء من الهيئات التدري�سية يف املدار�س واجلامعات. 
 MA Perfumes وفاز باملراكز الثالثة الأوىل يف مدينة ال�سارقة م�سروع
ال��ب��ح وم�سروع  غ��امن وحم��م��د  وع��ب��داهلل  اآل علي  ال��ط��الب عبدالعزيز  ب����اإدارة 
ونورة  النمر  وغ��ال  احل��م��ادي  ح��م��دان  الطلبة  ق��دم��ه  ال���ذي   Kids Zoo
وقدمته   The Magical Lab اإىل م�سروع  اإ�سافة  مبارك  و�سما  اأحمد 
الطالبتني نور حمد ومرمي العوي�س. اأما عن املنطقة ال�سرقية والتي �سهدت 
Cub حيث �ساركت فيه كل من  املبادرة فيها لأول مرة ففاز م�سروع  تنظيم 
الطالبات غدير اأحمد واإميان اإ�سماعيل واأ�سماء اإ�سماعيل وعبري عبدالرحمن. 
و وجه حمد علي املحمود التهنئة اإىل امل�ساريع الفائزة تقديراً لتمّيزها وتفوقها 
كما قدم �سكره اإىل بقية امل�ساريع امل�ساركة .. مثمناً حر�س الطلبة وتناف�سهم 

اخلاّلق والإيجابي لتحويل اأفكارهم اإىل م�ساريع ريادية �سغرية.

•• ال�سارقة-وام:

الطالبية  امل�ساريع  ٌرّواد عن  الريادية  امل�ساريع  لدعم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  اأعلنت 
الأعمال  ال�سنوية جنوم  املجتمعية  ال�ساد�سة من مبادرتها  الن�سخة  الفائزة يف 
والتي عقدت بالتعاون مع جمل�س ال�سارقة للتعليم يف مركز زيرو 6 بال�سارقة 
ويف ك��ورن��ي�����س خ��ورف��ك��ان مب�����س��ارك��ة 132 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة ت��وزع��وا ع��ل��ى 49 
اختتام  حفل  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  الفعالية.  خ��الل  م�ساريعها  عر�ست  جمموعة 
املبادرة الذي اأقيم يف كل من ق�سر الثقافة بال�سارقة ومركز اإك�سبو خورفكان 
بح�سور حمد علي املحمود مدير موؤ�س�سة ال�سارقة لدعم امل�ساريع الريادية ُرّواد 
و خليل املن�سوري ع�سو جمل�س اإدارة ُرّواد مدير مركز اإك�سبو خورفكان وممثلي 
يف  امل�ساركني  والطالبات  الطالب  اإىل  بالإ�سافة  واملتعاونة  الداعمة  اجلهات 

ذياب بن حممد بن زايد ي�سهد و�سول اأحدث طائرات االحتاد للطريان ال�سديقة للبيئة
الوقود  ب��ا���س��ت��خ��دام   787 م��نت 
الثالثة  امل��ب��ادرة  وتقوم  امل�ستدام. 
على الهبوط املتوا�سل اإىل مطار 
�ستتبع  ال�����دويل، ح��ي��ث  اأب��وظ��ب��ي 
منتظما  مقو�سا  م�سارا  الطائرة 
بدل من الهبوط التدريجي املتبع 
التقليل  وذل��ك بهدف  ال��ع��ادة،  يف 
من ا�ستهالك الوقود، واحلد من 
ال�سو�ساء والنبعاثات الكربونية 
هذا  لتطبيق  ال�سركة  وت�سعى   ..
 .. الإمكان  بانتظام عند  التدبري 
بت�سميم خا�س  الطائرة  وت��زدان 
األ��������وان خ���الب���ة متثل  ب����درج����ات 

برنامج الحتاد غريناليرن.
امل���م���ي���ز بني  ال����ت����ع����اون  ه�����ذا  ويف 
الإمارات  لدولة  الوطني  الناقل 
من  ع�����دد  ج���ان���ب  اإىل  وب���وي���ن���غ، 
الكرتيك  ج���رنال  مثل  ال�سركاء 
ال�ستعانة  ���س��ي��ت��م  ل����ل����ط����ريان، 
من  للطريان  الحت���اد  باأ�سطول 
ودرا�سة  لقيا�س   787 ط��ائ��رات 
اأداء  لتطوير  ال�سرورية  املعايري 
على  تاأثريها  وخف�س  الطائرات 
ال��ب��ي��ئ��ة. وحت��م��ل ال��ط��ائ��رة رقما 
 ،A6-BMH وه����و  م�����س��ج��ال 
وه�������ي ط�����ائ�����رة درمي������الن������ري ال����� 
التايل  اجل��ي��ل  اأ���س��ط��ول  يف   38
العالية  ال���ك���ف���اءة  ذي  ل���الحت���اد، 
الوقود،  ا���س��ت��ه��الك  ن��اح��ي��ة  م���ن 
اأول  يف  القادم  الأ�سبوع  و�ستحلق 
رح��ل��ة جت���اري���ة. م���ن ج��ه��ت��ه قال 
التنفيذي  الرئي�س  دي��ل،  �ستانلي 
ل�سركة بوينغ لت�سنيع الطائرات 
بوينغ  ت���ع���ي   “  : ال����ت����ج����اري����ة، 
التغري  اأن  ل��ل��ط��ريان  والحت������اد 
زمننا  يف  ك���ب���ري  حت����د  امل���ن���اخ���ي 
م��ت��ح��دون لتحمل  ون��ح��ن  ه����ذا، 
م�سوؤولياتنا يف احلد من الغازات 
امل�سيئة للبيئة .. ل �سك اأن قطاع 
مهما،  ت��ق��دم��ا  ح��ق��ق  ال����ط����ريان 
ال�ستمرار  اإىل  ب��ح��اج��ة  ل��ك��ن��ن��ا 
النبعاثات  م�����س��ت��وى  خ��ف�����س  يف 
ليبقى ال�سفر جوا خيارا م�سوؤول 

بالن�سبة للم�سافرين ».
وم�����������ن م������ق������ر م�����ن�����������س�����اأت�����ه�����ا يف 
ت�سارل�ستون، نظمت بوينغ حفال 
بدعمها  اإ���س��ادة  للطائرة  توديعيا 

لرنامج الحتاد غرينالنر.
وتوىل قيادة الرحلة اإىل اأبوظبي 
كل من الكابنت �سليمان يعقوبي، 
نائب الرئي�س التنفيذي لعمليات 
ال�����ط�����ريان، وال����ك����اب����نت اإدري���������س 
اأول  ق��ي��ادة  ت��وىل  ال��ذي  مو�سوي، 
للطريان  لالحتاد  جتارية  رحلة 
يف عام 2003، اإىل جانب الكابنت 
ع��ب��داهلل ���س��ال��ح وم�����س��اع��د طيار 
وتعك�س  احل��و���س��ن��ي.  حممد  اأول 
الطيارين  م���ن  ال�����س��ري��ح��ة  ه���ذه 
التزام  الإم��ارات��ي��ني  واملهند�سني 
ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي ب��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
قطاع  وتطوير  الوطنية  الكوارد 

الطريان يف الدولة.

:وام-اأبوظبي ••

���س��ه��د ���س��م��و ال�������س���ي���خ ذي������اب بن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
رئي�س  اأبوظبي،  دي��وان ويل عهد 
ال��ط��ريان يف  جلنة تطوير قطاع 
اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي، و���س��ول اأح���دث 
للطريان وهي  الحت���اد  ط��ائ��رات 
غريناليرن   787 بوينغ  ط��ائ��رة 
برنامج  اخلا�س  الت�سميم  ذات 
الحت�������اد غ���ري���ن���الي���رن لأب���ح���اث 
والتي  للبيئة،  ال�سديق  الطريان 
ان���ط���ل���ق���ت م����ن م���ق���ر ب���وي���ن���غ يف 
مدينة ت�سارل�ستون بولية �ساوث 

كارولينا الأمريكية.
ك��م��ا ���س��ه��د و����س���ول ال��ط��ائ��رة كل 
م���ن ����س���ع���ادة ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
نهيان  اآل  ط���ح���ن���ون  ب����ن  ح���م���د 
�سركة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
م������ط������ارات اأب�����وظ�����ب�����ي، وم���ع���ايل 
رئي�س  الأح���ب���اب���ي  ف����الح حم��م��د 
وتوين  وال��ن��ق��ل،  البلديات  دائ���رة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  دوغ����ال�����س 
للطريان،  الحت��������اد  مل���ج���م���وع���ة 
وحممد جميل الرحمي الرئي�س 
التنفيذي ل�سركة اأبوظبي لطاقة 
والدكتور  “م�سدر”،  امل�ستقبل 
املدير  ن���ائ���ب  ال�����س��ع��ي��ب��ي،  اأح���م���د 
ل�سوؤون الأكادميية والطالبية يف 
راجبت  واأه�سني  خليفة،  جامعة 
�سركة  يف  العاملية  املبيعات  مدير 
ورام  التجارية،  للطائرات  بوينغ 
م��ول��ي��ك ال��رئ��ي�����س الإق��ل��ي��م��ي يف 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

يف �سركة جرنال الكرتيك.
وق������ال ���س��م��و ال�������س���ي���خ ذي������اب بن 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان : “ 
تبذل اإمارة اأبوظبي جهودا بناءة 
اقت�سادية  منظومة  تر�سيخ  نحو 
م���ت���ن���وع���ة وم�������س���ت���دام���ة، وذل����ك 
رائدة  بيئية  ح��ل��ول  اب��ت��ك��ار  ع��ر 
التنمية  بعجلة  ت��دف��ع  وف��ع��ال��ة، 
ال�ساملة وامل�ستدامة التي تعي�سها 
امل�ستويات.”  ك��اف��ة  على  الإم����ارة 
قطاع  اأن   “  : ���س��م��وه  واأ�����س����اف 
القطاعات  اأح��د  ي�سكل  ال��ط��ريان 
ل�سيا�سات  ال��داع��م��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
التنوع القت�سادي التي تنتهجها 
باتت  حيث  ال��ر���س��ي��دة،  حكومتنا 
اإح�����دى  للطريان”  “الحتاد 
حتظى  التي  الوطنية  ال�سركات 
مب��ك��ان��ة م��رم��وق��ة وح��ل��ق��ة و�سل 
والغرب،  ال�����س��رق  ب���ني  م��رك��زي��ة 
التي  الوطنية  بالكفاءات  م�سيدا 
ب���ات���ت ت�����س��ج��ل ا���س��م��ه��ا ب���اأح���رف 
م��ن ذه��ب يف ق��ي��ادة ه��ذا القطاع 

احليوي«.
امل�����س��اع��ي احلثيثة  ���س��م��وه  وث��م��ن 
الوطنية  املوؤ�س�سات  تبذلها  التي 
والتطوير  الأب��ح��اث  جم���الت  يف 
البيئة،  حت�سني  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي 
عا�سمة  باتت  اأبوظبي  اأن  موؤكدا 
الرائدة  البيئية  للحلول  عاملية 
وامل�����س��ت��دام��ة. ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر، اأن 
اليوم  رحلة  يف  امل�ستخدم  الوقود 
يتكون من 30 باملئة من الوقود 

الكربونية ب�سكل كبري على منت 
طائرات 787 درمياليرن، والتي 
 20 بن�سبة  فعالية  اأك���ر  تعتر 
بالطائرات  م��ق��ارن��ة   25% اإىل 
م���ن نف�س  ا���س��ت��ب��دال��ه��ا  ال��ت��ي مت 

احلجم.
اأوىل  م�����ع  ال����رح����ل����ة  وت���ن���ط���ل���ق 
 FliteDeck ،املبادرات البيئية
Advisor، وهو تطبيق طورته 
ت�ستخدم  ح���ي���ث  ب���وي���ن���غ  ����س���رك���ة 
الطائرة  م��ن  امل�سجلة  املعلومات 
لتحديد فعالية ا�ستخدام الوقود 

الرحلة  م��ن  خمتلفة  م��راح��ل  يف 
احلد  على  الطيارين  ي�ساعد  ما 
من ا�ستهالك الوقود واحلد من 

النبعاثات.
بعنوان  ال���ث���ان���ي���ة،  امل����ب����ادرة  اأم�����ا 
 Nautical Air
 ،Mileage Evaluation
ف���ت���ت���وىل ت��ق��ي��ي��م ك��م��ي��ة ال���وق���ود 
اأداء  م��ع��اي��ري  بح�سب  امل�ستهلكة 
ال��ط��ائ��رة وت��دف��ق ال���وق���ود يف اأي 
وقت .. و�ستكون هذه املرة الأوىل 
التي تطبق فيها هذه املبادرة على 

اأكر  الن�سبة  هذه  وتعد  امل�ستدام 
كمية ا�ستخدمت يف ت�سغيل طائرة 
بوينج 787 يف رحلة ت�سليم حتى 
الوقود  ت��ك��ري��ر  مت  وق���د   .. الآن 
الرحلة  على  امل�ستخدم  امل�ستدام 
م��ن ال��ن��ف��اي��ات ال��زراع��ي��ة، والذي 
ثاين  ال�سابقة  ال��ت��ج��ارب  يف  اأن��ت��ج 
 50% بن�سبة  الكربون  اأوك�سيد 

اأقل من الوقود امل�ستخدم عادة.
وقال �سعادة حممد مبارك فا�سل 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  امل���زروع���ي، 
 “  : للطريان  الحت���اد  جمموعة 

الحتاد غريناليرن، والتي جت�سد 
اأكر  باعتبارها  املجموعة  التزام 
م�سغل لهذه الطائرة القت�سادية 
ناحية  م��ن  العالية  ال��ك��ف��اءة  ذات 
نحو  و�سعينا  ال��وق��ود،  ا�ستهالك 
م�ستقبل اأكر ا�ستدامة لأبوظبي 

والقطاع وامل�سافرين« .
وتابع : “تعد طائرة بوينج 787 
غريناليرن  الحت����اد  ب��رن��ام��ج  يف 
جزءا اأ�سا�سيا يف اإطار التزامنا يف 
الكربونية  النبعاثات  من  احل��د 
والإمارات  اأبوظبي  م�ستوى  على 

ب�سفتنا اأحد رواد قطاع الطريان، 
م�سوؤولية  ع��ات��ق��ن��ا  ع��ل��ى  ن��ح��م��ل 
خ���ف�������س م�������س���ت���وى الن���ب���ع���اث���ات 
الكربونية ونلتزم بتقدمي احللول 
من اأجل م�ستقبل اأكر ا�ستدامة 
يف قطاع النقل من اأجل الأجيال 
القادمة .. كانت الحتاد يف طليعة 
م�سروع الوقود احليوي ونحر�س 
على  جمدية  نتائج  حتقيق  على 

�سعيد التكاليف«.
هذه  نتائج  “�ستت�سح   : واأ���س��اف 
برنامج  مع  ب�سكل جلي  الأبحاث 

و���س��ب��ك��ة وج��ه��ات��ن��ا ال��ع��امل��ي��ة، وقد 
اأبوظبي  اأ�سبوع  ب��داي��ة  م��ع  اأعلنا 
بخف�س  هدفنا  ع��ن  لال�ستدامة 
الناجتة  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات 
بحلول  ال�سفر  اإىل  عن عملياتنا 
ن�سف  اإىل  وخ��ف�����س��ه��ا   ،2050
.  « ناجت 2019 بحلول 2035 

بوينغ  �سركة  مهند�سو  و�سيعمد 
درا���س��ة ثالث  اإىل  الرحلة  خ��الل 
بالفعالية  ت���ت���ع���ل���ق  م������ب������ادرات 
ا�ستهالك  خ��ف�����س  وب���اإم���ك���ان���ه���ا 
النبعاثات  م���ن  واحل����د  ال���وق���ود 

\�سر�كةر�ئدةمعبوينغلتعزيز�لفعاليةو�ال�ستد�مة
طيارونومهند�سون�إمار�تيونيتولونقيادةطائرة�الحتاد»غرينالنري«

% من�لوقود�حليويوتختربثالثتاربحول�لفعاليةو�ال�ستد�مة ت�ستخدم�لطائرة30
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-د.�رشيفالبا�سل:

�لدولة لدى كاز�خ�ستان جمهورية �سفري مينيلبيكوف ماديار �سعادة �أ�ساد
بعمق�لعالقاتبنيبالدهودولة�الإمار�ت�لعربية�ملتحدةو�لرو�بط�ملميزة
�لتيتمعبنيقيادتيهماموؤكدً��أنهاتعدمنوذجًايحتذىبني�لدول،فهي
عالقاتقويةر��سخةوتتطوريومابعديوم،وال�سك�أنهناك�آفاقًا�أو�سع

للتعاون�مل�سرتكخالل�لفرتة�ملقبلة.
و�أ�سار�إىل�أنرحلةر�ئد�لف�ساء�الإمار�تيهز�ع�ملن�سوريكاأولر�ئدف�ساء
عربيي�سل�ىلحمطة�لف�ساء�لدوليةج�سدتقدرة�لبلدينعلى�مل�ساركة

يفدعمحركة�لنه�سة�الإن�سانيةو�لتطور�حل�ساريو�لعلمي�لذييحقق
�لثنائي �لتعاون هذ� ثمار �إح��دى �لرحلة هذه وكانت ، �لب�سرية �سعادة

�لوثيق.
يف �ليوم توقاييف قا�سم �لكاز�خ�ستاين �لرئي�س فخامة و�سول �أن و�أكد
�إطار يف تاأتي �ملتحدة �لعربية �الإم��ار�ت دولة �إىل له ر�سمية زي��ارة �أول
�حلر�س�ملتبادلعلىمو��سلة�لتن�سيقو�لت�ساوربني�لقيادتنييفخمتلف
�ملجاالت�لتيتهم�لبلدينوت�سبيف�سالح�ل�سعبني�ل�سديقني،وال�سك�أن
هذه�لزيارة�ست�سهميفتعزيزم�سرية�لعالقات�لثنائية،وتبني�أ�س�ساقوية

ملرحلةجديدة،وتفتح�آفاقًا�أو�سعللتعاون�لقائمبني�جلانبني.

رئي�سكاز�خ�ستاني�سل�الإمار�ت�ليوميف�أولزيارةر�سميةللدولة

ال�سفري ماديار مينيلبيكوف: العالقات بني البلدين تاريخية وت�سهد تطورا ملحوظا يف كافة املجاالت

ن�سارك يف اإك�سبو 2020 بجناح متميز.. وثقتنا كبرية يف قدرة االإمارات على اإبهار العامل 
اإعفاء مواطني الإمارات من تاأ�صرية الدخول �صاهم يف تن�صيط حركة ال�صياحة والتجارة بني البلدين 

دعائمها �أر���س��ى تاريخية ع��الق��ات
موؤ�س�سا�لبلدين

�سعادة  اأك��د  )الفجر(  جريدة  مع  لقاء  ويف 
ماديار مينيلبيكوف اأن العالقات التاريخية 
املتميزة بني بالده والإمارات اأر�سى دعائمها 
موؤ�س�س  ن��زارب��اي��ي��ف  �سلطان  ن���ور  ف��خ��ام��ة 
جمهورية كازاخ�ستان احلديثة واملغفور له 
موؤ�س�س  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
اأول  املتحدة وُعقد  العربية  الإم��ارات  دولة 
لقاء للزعيمني الكبريين يف عام 1998 يف 
اأبوظبي، حيث لحظ العديد من املراقبني 
�سلطان  ن��ور  والأف��ك��ار بني  ل���الآراء  تطابقاً 
وا�ستعدادهما  زاي���د  وال�����س��ي��خ  ن��زارب��اي��ي��ف 
التعاون  ت��ط��وي��ر  امل�����س��رتك��ة يف  ورغ��ب��ت��ه��م��ا 

الثنائي.
ويف ال�سنوات الالحقة التقى الرئي�س الأول 
ال�سمو  �ساحب  م��ن  ك��ل  م��ع  لكازاخ�ستان 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة 
الإمارات العربية املتحدة، و �ساحب ال�سمو 
نائب  مكتوم   اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
دبي،  ال���وزراء حاكم  رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و 
القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان  اآل 
الأعلى للقوات امل�سلحة، حيث �ساهمت تلك 
امل�سرتكة  ال����روؤى  تعميق  يف  الج��ت��م��اع��ات 
ال�سيا�سية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ل��ل��ت��ع��اون 
والق��ت�����س��ادي��ة، وع��م��ل اجلانبني م��ع��اً على 
املنطقة  يف  وال����س���ت���ق���رار  الأم������ن  ت��ع��زي��ز 
ت��ط��ورا كبريا يف  ال��ب��ل��دان  وال��ع��امل، و�سهد 
وال�ستثماري،  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون  ح��ج��م 
ومنذ ذلك احلني، اأ�سبح التعاون يف املجال 
التجاري والقت�سادي وال�ستثماري القائم 
على فهم اأولويات وم�سالح البلدين قاطرة 
الإمارات  ودولة  كازاخ�ستان  العالقات بني 
ت�سجيع  ب�����س��اأن  امل��وق��ع��ة  الت��ف��اق��ي��ة  بف�سل 
ال�ستقرار  و�سمان  ال�ستثمارات،  وحماية 
جتاوز  حيث  للم�ستثمرين،  الأج��ل  طويل 
من  اجتذابها  مت  التي  ال�ستثمارات  حجم 
 2.1 ك��ازاخ�����س��ت��ان  اق��ت�����س��اد  اإىل  الإم������ارات 

مليار دولر.
واأ�����س����اف: اأن ال���ت���ع���اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن مل 
يقت�سر على املجال التجاري وال�ستثماري 
م��ل��ح��وظ��ا يف خمتلف  ت����ط����ورا  ���س��ه��د  ب����ل 
الذي  ال��رمل��اين  ال��ت��ع��اون  امل��ج��الت ومنها 
ت��ط��ور ك��ث��ريا يف ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، ففي 
معايل  �ساركت  املا�سي،  العام  من  �سبتمر 
املجل�س  )رئي�سة  القبي�سي  اأم���ل  ال��دك��ت��ور 
ال���وط���ن���ي الحت�������ادي يف ذل����ك ال����وق����ت( يف 
البارملانيات  ل���روؤ����س���اء  ال���راب���ع  الج��ت��م��اع 
اأورا�سيا، و يف اإطار زيارتها اإىل كازاخ�ستان، 

اج��ت��م��اع��ات م���ع م��ع��ايل داريغا  مت ع��ق��د 

)�����س����وي����وز( رائ�������د ال���ف�������س���اء الإم������ارات������ي 
م���ن حم��ط��ة )ب���اي���ك���ون���ور( ال��ف�����س��ائ��ي��ة يف 
الف�ساء  حمطة  اإىل  وو�سلت  كازاخ�ستان 
الف�ساء  مهمة  لنا  اأت��اح��ت  وق��د  ال��دول��ي��ة، 
تعاون  لإقامة  فر�سة  الناجحة  الإماراتية 
وث��ي��ق يف ت��ط��وي��ر امل�����س��اري��ع امل�����س��رتك��ة يف 
حمطة )بايكونور( بني كازاخ�ستان ورو�سيا 

ودولة الإمارات العربية املتحدة.

قاعدةقانونيةمتينةتتيحتعزيز
�لتعاون�لتجاري

واأك��������������������د ال�����������س�����ف�����ري 
حر�س  ال����ك����ازاخ����ي 
تعزيز  ع��ل��ى  ب����الده 
التجاري  ال��ت��ع��اون 

م�����ع ك����اف����ة ال�������دول 
اإىل  م�����س��رياً  العربية، 

تاأتي  الم����ارات  دول���ة  اأن 
من  عربيا  الأول  امل��رك��ز  يف 

حيث التجارة مع كازاخ�ستان 
امل����ث����ال، يف عام  ���س��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى 

التبادل  ح��ج��م  و����س���ل   2018
دولر  مليون   490 اإىل  التجاري 

اأمريكي، ويف الفرتة ما بني يناير 
اإىل  ارت���ف���ع   2019 ع���ام  ون��وف��م��ر 

اأكر من 500 مليون دولر اأمريكي 
ومازال هناك اآفاق اأو�سع لتنمية هذا 

التعاون امل�سرتك يف امل�ستقبل.
القت�سادي  ال���ن���م���و  اإن  واأ������س�����اف: 
ال�سريع والتطور الكبري الذي ت�سهده 
دول��ة الم���ارات اأدى اىل زي��ادة كبرية 
يف الطلب على الأنواع الرئي�سية من 
ال�سلع واخلدمات ال�ستهالكية، ومع 
ال�سوق  ه��ذا  مثل  يف  املناف�سة  تزايد 
م��ت��ط��ل��ب��ات ج���ودت���ه���ا، وبهذا  ت�����زداد 
ال�����س��دد جت���در الإ����س���ارة اإىل اأن���ه يف 

امل��ع��اي��ري، وما  وب��ن��ي��ة حتتية وف��ق��اً لأرق����ى 
ال�سيا�سي  ال�ستقرار  عوامل  به من  تتمتع 
والقت�سادي والجتماعي والأمني واملوقع 
املناف�سة  اآل��ي��ات  وتبنيها  املتميز  اجل��غ��رايف 
احلرة وت�سجيع القطاع اخلا�س، ول �سك اأن 
كل ذلك يتيح للم�ستثمر مناخا ا�ستثماريا 
التي  ال��ع��وام��ل  م��ن  العديد  بتوافر  يتميز 
مكنت الإمارات من حجز مكانة رائدة لها 
يف قائمة الدول الأكر جذبا لال�ستثمارات 
الأجنبية �سمن موؤ�سرات املوؤ�س�سات العاملية 
اإىل  بالإ�سافة  املجال،  ه��ذا  يف  املتخ�س�سة 
اأن��ه��ا تعتر واح���ة ل��الأم��ن وال���س��ت��ق��رار يف 
خ�����س��م ب��ح��ر م�����س��ط��رب وت���غ���ريات عديدة 

ت�سهدها املنطقة.
اأ�سف اإىل كل ذلك اأن ارتفاع معدلت منو 
الفرد  ون�سيب  الإج��م��ايل،  املحلي  ال��ن��اجت 
ال�سرائية  ال���ق���درة  وارت���ف���اع   ، ال��ن��اجت  م��ن 
ل���ل���م���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني ت���ع���د م����ن اأه����م 
ال�ستثمارات  ل��ت��دف��ق  اجل���اذب���ة  امل��ح��ف��زات 

الأجنبية املبا�سرة اإىل الدولة.

حقق �أمل��ات��ي يف �ال�ستثمار منتدى
جناحاكبري�

كازاخ�ستان  حققتها  التي  النتائج  وح��ول 
ال�ستثماري  امل���ن���ت���دى  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  خ����الل 
اأملاتي بتاريخ  الدويل الذي عقد يف مدينة 
اأن  مينيلبيكوف  اأك��د   2019 نوفمر   27
500 جهة  ف��ي��ه ح�����وايل  ����س���ارك  امل��ن��ت��دى 
الأعمال  قادة  امل�ستوى من  رفيع  وم�سوؤول 
واملالية  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال�����س��رك��ات  وروؤ����س���اء 

حتت �سعار 
ف��ر���س جديدة  اأمل����ات����ي..  يف  )ال���س��ت��ث��م��ار 
ل���ل���ت���ع���اون( وق�����د ح���ق���ق جن���اح���ا ك���ب���ريا يف 
مت���ك���ني امل�������س���ارك���ني م����ن الط��������الع على 
والتعرف  كازاخ�ستان  يف  ال�ستثمار  مناخ 
امل�ستثمرين  جن��اح  وق�س�س  جت���ارب  على 
الأجانب وما توفره الدولة لهم من مزايا 
وحوافز وت�سهيالت ت�ساعدهم على حتقيق 

الأهداف امل�سرتكة لال�ستثمار الناجح.
واأ�سار اإىل اأن هناك العديد من امل�ستثمرين 
من اجلانب الإماراتي عروا عن ارتياحهم 
على  بينهم  وم��ن  املنتدى  خ��الل  مل�سوه  مل��ا 
العاملة  )امل���رياك(  جمموعة  املثال  �سبيل 
يف امل��ج��ال ال��زراع��ي ب��دب��ي  وال��ت��ي تخطط 
لق���ام���ة م�����س��روع ا���س��ت��ث��م��اري ب��ق��ي��م��ة 40 

مليون لإنتاج الفطر )امل�سروم(.  
كوميونتي  انرتنا�سونال  مدر�سة  وكذلك 
املنتدب  ع�سوها  ���س��ارك  ال��ت��ي  اب��وظ��ب��ي  يف 
وناق�س  امل��ات��ي  بعمدة  وال��ت��ق��ى  امل��ن��ت��دى  يف 
م���������س����روع ت���اأ����س���ي�������س ف������رع ل���ل���م���در����س���ة يف 
كازاخ�ستان وهو ا�ستثمار يف جمال التعليم 

الذي نوليه اهتماما كبريا.
وب�������س���ف���ة 

الرملان  �سيوخ  جمل�س  رئي�سة  نزارباييفا 
الكازاخ�ستاين، ومعايل نورلن نعماتولني 

رئي�س جمل�س النواب بالرملان.
الثقافية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ن��وا���س��ل  ك��م��ا 
والإن�سانية بني اجلانبني، ويف عام 2018، 
مت ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف بني 
العام  ال��ب��ل��دي��ن. ويف  ال��ث��ق��اف��ة يف  وزارت�����ي 
اأ�ستانا  م�����س��رح  ف���رق���ة  ����س���ارك���ت  امل���ا����س���ي، 
الإ�سالمية  الثقافة  مهرجان  يف  للباليه 
الفنانني  م�ساركة  واأ�سبحت  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
زايد  ال�سيخ  مهرجان  يف  الكازاخ�ستانيني 

ال�سنوي اأمرا تقليديا.
الذكرى  يف  اجل�����اري  ي��ن��اي��ر   29-27 ويف 
الكازاخ�ستاين  وامل��ف��ك��ر  لل�ساعر   175 ال���� 
)منارة  يف  �سيتم  قونانباي،  اآب��اي  العظيم 
ال�������س���ع���دي���ات( ب���اأب���وظ���ب���ي ع���ر����س اأف�����الم 
�سينمائية )قونانباي( و )اآباي( املنتجة من 
ال�ستوديو الوطني )كازاخ فيلم(. يف الوقت 
نف�سه، ويف اإطار اأيام ال�سينما الكازاخ�ستانية 
�سيتم  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
)اخلانات  )الكازاخ�ستاين(  اأف���الم  عر�س 
و)طريقة  الذهبي(  )العر�س   ، الكازاخية( 

الزعيم (.
ب�سكل عام، لقد مر اأكر من 27 عاماً منذ 
اإقامة العالقات الدبلوما�سية بني البلدين، 
ال�سراكات  القيام بعمل هائل لتطوير  ومت 
وال�ستثمارية  والق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

وتو�سيع العالقات الثقافية والإن�سانية.

لل�سد�قة »�أبوظبيبالز�«رمز جممع
�لقويةبني�سعبي�لبلدين

موعد  ع���ن  مينيلبيكوف  م���دي���ار  وك�����س��ف 
افتتاح جممع  »اأبوظبي بالزا« يف العا�سمة 
يوليو  �سهر  �سلطان يف  نور  الكازاخ�ستانية 
القادم م�سرياً اإىل اأن هذا املجمع يعد رمزا 
كازاخ�ستان  �سعبي  ب��ني  القوية  لل�سداقة 
اأطول  افتتاح  اأنه �سيتم  والإم��ارات. موؤكدا 
مبنى يف اآ�سيا الو�سطى يف اأيام الحتفالت 
مفاو�سات  هناك  اأن  كما  العا�سمة،  بيوم 
جممع  لبناء  م�سروع  تنفيذ  ب�ساأن  جارية 
)اأت������رياو(،  منطقة  يف  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
امل�ساريع  جميع  قيمة  تتجاوز  ع��ام  وب�سكل 
والنقل  الطاقة  قطاعات  يف  ال�ستثمارية 
والقطاعات  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة،  واخل�����دم�����ات 
الزراعية، وكذلك يف الف�ساء، 10 مليارات 

دولر.
التي  امل���ح���ط���ات  اأه�����م  اأح�����د  اأن  واأ�����س����اف: 
�سهدتها العالقات الثنائية يف العام املا�سي 
الإم��ارات��ي هزاع  الف�ساء  رائ��د  كانت رحلة 
املن�سوري اإىل الف�ساء يف 25 �سبتمر 2019 
الف�ساء  م��رك��ب��ة  ح��م��ل��ت  ح��ي��ث 

العام املا�سي وبدعم من �سفارة كازاخ�ستان 
املنتجات  ت�سدير  ب���داأ  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
والأرز  والدقيق  الكازاخ�ستانية  الغذائية 
دولة  اإىل  ال��ط��ب��ي��ع��ي  وال��ع�����س��ل  امل��وا���س��ي،   ،
ا التوقيع على  الإمارات، ومن املخطط اأي�سً
يف  امل�سنوعة  البطاريات  لت�سدير  اتفاقية 

كازاخ�ستان.
كازاخ�ستان  ت��ت��م��ت��ع  احل�����ايل،  ال���وق���ت  ويف 
والتي  متينة،  قانونية  بقاعدة  والإم���ارات 
اأك���ر م��ن م��ائ��ة وثيقة  تتكون م��ن 
التي ت�سكل اإطارا جلميع 
التعاون  جم����الت 
ال�������ث�������ن�������ائ�������ي 
ت�������ق�������ري�������ًب�������ا، 
اأهمها  وتتمثل 
ات������ف������اق������ات  يف 
التجاري  التعاون 
والق������ت�������������س������ادي، 
وت�������������������س���������ج���������ي���������ع 
ال��������س�������ت�������ث�������م�������ارات 
املتبادلة،  وح��م��اي��ت��ه��ا 
الزدواج  وجت���������ن���������ب 
ال�����س��ري��ب��ي، وامل�����س��اع��دة يف 

امل�سائل املدنية والتجارية.

�الأكرث �لوجهة �الإمار�ت
يف لال�ستثمار ج��اذب��ي��ة

�ملنطقة
واأ�ساد مينيلبيكوف مبا متلكه 
جذب  عنا�سر  م��ن  الإم�����ارات 
اخلارجية،  ل���ال����س���ت���ث���م���ارات 
اأن دولة الإمارات  م�سرياً اىل 
العربية املتحدة تعد الوجهة 
جاذبية  والأك���ر  الرئي�سية 
املنطقة  يف  ل���ال����س���ت���ث���م���ار 

ن�����ظ�����را مل������ا ت������وف������ره من 
حمفزة  ا�ستثمارية  بيئة 

الطاقة  م�ساريع  على  ن��رك��ز  فنحن  ع��ام��ة 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  التعليم  واأي�����س��ا  وال��زراع��ة 

املجال ال�سياحي. 

�إك�سبو يف مميزة كاز�خية م�ساركة
دبي2020

وحول م�ساركة بالده يف اإك�سبو دبي 2020 
كازاخ�ستان  اأن  ال���ك���ازاخ���ي  ال�����س��ف��ري  اأك����د 
تبلغ  كبري  متميز  وطني  بجناح  �ست�سارك 
يج�سد  م��رب��ع  م��رت  اآلف  ث��الث��ة  م�ساحته 
ثقافتها واإمكاناتها القت�سادية وال�سياحية 
اجلانب  اأن  اإىل  م�������س���رياً  واحل�������س���اري���ة، 
الكازاخ�ستاين �سيقدم خالل زيارة فخامة 
الرئي�س توقاييف عر�سا تو�سيحيا للجناح 
عنا�سر  من  يحويه  وما  امل�سارك،  الوطني 
وقدراتها  ال��دول��ة  وح�سارة  ثقاقة  جت�سد 

القت�سادية وال�سياحية والتنموية.
اه���ت���م���ام���ا كبريا  ن�����ويل  اإن����ن����ا  واأ�������س������اف: 
الذي  ال���دويل  املحفل  ه��ذا  يف  مب�ساركتنا 
املماثة  الفعاليات  م��ن  غ��ريه  ع��ن  يختلف 
ن��ظ��را مل��ا يتوقعه ال��ع��امل م��ن ه��ذا احلدث 
بلد  الإم����ارات  يف  �سيعقد  ال��ذي  التاريخي 

التميز والإبداع.
الكبرية  ثقته  ع��ن  ال�سفري  �سعادة  واأع���رب 
بقدرة الإمارات على تنظيم اأهم الفعاليات 
اإك�سبو  ل�  بتنظيمها  العامل  واإبهار  العاملية 
2020 فالإمارات عودت العامل على  دبي 
اإبهارهم مبا حتققه من اإجنازات ح�سارية 
يف �ستى املجالت، م�سطرة �سفحات جديدة 

من التميز والتفرد والبتكار.

�إع���ف���اءم��و�ط��ن��ي�الإم�����ار�ت
رف���عحركة )�ل���ف���ي���ز�( م���ن
�ل�سياحة..ونعملعلى�إعفاء

�ملقيمني
التن�سيط  �سوؤال حول  وردا على 
ك���ازاخ�������س���ت���ان  يف  ال�������س���ي���اح���ي 
واأه����م����ي����ة ت�����س��ه��ي��ل اإج���������راءات 
دولة  يف  للمقيمني  )ال���ف���ي���زا( 
قال  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
كازاخ�ستان  الكازاخي:  ال�سفري 
املقومات  م��ن  بالعديد  تتمتع 
ال�����س��ي��اح��ي��ة وال���ت���ي ت��ت��ن��وع ما 
وتاريخية  طبيعية  عوامل  بني 
واأي�سا  ودينية،  وثقافية  وفنية 

ال��رتف��ي��ه��ي��ة مم����ا ي���وؤه���ل���ه���ا لأن 
خارطة  ع��ل��ى  مهمة  م��ك��ان��ة  حت��ت��ل 

الغني  ب��ت��اري��خ��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة 
التحتية  وبنيتها  ال�ساحرة  وطبيعتها 

وفنادقها  ال����راق����ي����ة امل����ت����ط����ورة 

نعمة  م��ن  ب��ه  تنعم  وم���ا  ال�����ودود،  و�سعبها 
الأمن والأمان، فهي تقدم لل�سائح خيارات 
الغابات  مثل  اجلذابة  الأماكن  من  وا�سعة 
امل�ساجد  من  والكثري  الوطنية  واحل��دائ��ق 
التجارية  وامل����راك����ز  وامل���ت���اح���ف  ال���رائ���ع���ة 
ال���ف���اخ���رة وال���ت���ي ت�����س��م اأ����س���ه���ر امل���ارك���ات 
اإىل  وبال�سافة  الت�سوق..  لع�ساق  العاملية 
التجارية  والثقافية  الرتفيهية  ال�سياحة 
الأخرية  ال�سنوات  يف  ال��دول��ة  اهتمت  فقد 
و�سياحة  ال��ع��الج��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة  ب��ت��ط��وي��ر 

املعار�س واملوؤمترات.
ومنذ 10 مار�س 2018 ، مت اإلغاء تاأ�سريات 
البلدين،  ملواطني  يوًما   30 مل��دة  ال��دخ��ول 
مما اأدى اإىل زيادة كبرية يف تدفق ال�سياح 
وكذلك   ،  %  50 بن�سبة  كازاخ�ستان  اإىل 
من  ال�سياحة  حركة  ملحوظ  ب�سكل  زادت 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الإم����ارات  اإىل  كازاخ�ستان 
زي����ادة ن�����س��اط الت�����س��الت ال��ت��ج��اري��ة بني 

البلدين.
اأما فيما يتعلق بت�سهيل اإجراءات )الفيزا( 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  ل��ل��م��ق��ي��م��ني 
املتحدة فهي بالفعل اأ�سبحت اأكر �سهولة 
تاأ�سرية  م��ن  اإعفائهم  اإىل  نتطلع  ولكننا 
ال��دخ��ول وه��و م��ا نعمل عليه 
ح����ال����ي����ا ون���اق�������س���ن���ا 
ه�����ذا امل���و����س���وع مع 
القن�سلية،  اللجنة 
الدرا�سة  ق��ي��د  وه���و 
احلكومة  ل��دى  الآن 

الكازاخ�ستانية.

�سفريكاز�خ�ستانخاللحو�رهمعمدير�لتحرير

�لرئي�س�لكاز�خ�ستاينقا�سمتوقاييف

�أملاتي..طبيعة�ساحرةتاأ�سر�لقلوب �جلناح�لوطني�لكاز�خ�ستاينيف�إك�سبودبي2020 ز�يدونز�رباييف..زعيمان�أر�سيادعائمعالقاتر��سخةبني�المار�توكاز�خ�ستان



مومياء تتكلم بعد 3 اآالف عام 
متّكن باحثون بريطانيون من اإعادة اإنتاج �سوت الكاهن الفرعوين 
ني�سيامون املحّنط واملتوفى منذ 3000 عام، والذي توجد مومياءه 
يف متحف مدينة ليدز الإجنليزية، وذلك با�ستخدام ن�سخة ثالثية 

الأبعاد من "جمرى ال�سوت".
ع��ا���س يف عهد  ال���ذي  "�سوت" ن��ي�����س��ي��ام��ون،  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
وفاته  منذ  مرة  لأول  �سمع  قد  ع�سر،  احل��ادي  رم�سي�س  الفرعون 
مو�سع  ني�سيامون  مومياء  وك��ان��ت  ع��ام.  اآلف   3 قبل  وحتنيطه 
تدقيق كبري، فقد مت تفكيك الأقم�سة الكتانية التي كانت تغطيها، 
مل��ا ذك��رت��ه �سحيفة  1824، وف��ق��ا  ال��ع��ام  امل��وم��ي��اء يف  والك�سف ع��ن 
املختلفة،  والفحو�س  الختبارات  وبعد  "الغارديان" الريطانية. 
تبني اأن الكاهن ني�سيامون كان يف اخلم�سينيات من عمره عندما 
ب�سبب رد فعل حت�س�سي ناجم عن  ت��ويف، وقد يكون مات اختناقا، 
اأحد  بح�سب  العتقاد،  ه��ذا  �سبب  ويعود  ل�سانه.  يف  ح�سرة  ل�سعة 
اخل��راء، اإىل ب��روز ل�سانه خ��ارج فمه من دون وج��ود اأي �سرر يف 
العظام حول فمه وعنقه. ورغم اأن موت ني�سيامون كان موؤ�سفا، اإل 
اأنه كان حمظوظا بعد ذلك، اإذ مت نقل مومياءه قبل فرتة ق�سرية 
اإىل تدمري  اأدت   1941 العام  اأملانية على ليدز يف  من غارة جوية 

املتحف الذي كانت فيه والعديد من اآثاره.
الأبعاد  ن�سخة ثالثية  بطباعة  الباحثني  فريق من  قام  وموؤخرا، 

من جمرى ال�سوت للكاهن ني�سيامون، وذلك ل�سماع �سوته.

وفاة كاتب �ساب »تنباأ« مبوته قبل �ساعات
تويف الكاتب امل�سري ال�ساب، حممد ح�سن خليفة، اأثناء وجوده فى 
معر�س القاهرة الدويل للكتاب يف اأول اأيام افتتاحه للجمهور، بعد 
اأن  له توقع فيه موته. وذك��رت مواقع حملية  �ساعات من من�سور 
الكاتب ال�ساب كان قد ح�سر اإىل املعر�س لروؤية وتوقيع جمموعته 
�سعر  ذل���ك  خ���الل  ول��ك��ن��ه  وحيد"،  ق��ل��ب  ع���ن   "اإعالن  الق�س�سية 
بالإرهاق والتعب قبل اأن يتوقف قلبه عن اخلفقان. واأو�سح اإ�سالم 
اأحمد مالك، دار ن�سر "تبارك" التي متلك حقوق ن�سر جمموعته 
اأروق��ة معر�س  "دار تبارك" �سار يف  غ��ادر جناح  اأن خليفة بعد ما 
اليوم  م��وق��ع  ذك��ر  مل��ا  وف��ق��ا  عليه،  مغ�سيا  ي�سقط  اأن  قبل  ال��ك��ت��اب 
ال�سابع. والكاتب حممد ح�سن خليفة �سدر له هذا العام جمموعة 
عدة  يف  مقالت  يكتب  وك��ان  وحيد"،  قلب  عن  "اإعالن  ق�س�سية  
�سحف عربية يف  جمالت الثقافة والفن والأدب. وكان خليفة قد 
ن�سر على ح�سابه يوم اأم�س ن�سا مقتب�سا من اإحدى ق�س�سه املعنونة 
ب�"روحي مقرة"، جاء فيه: "علقت خر موتي على احلائط، وكل 
�سباح وم�ساء كنت األقي نظرة عليه، لأطمئن اأن ورقة اجلرنال التي 
كتبت فيها اخلر بخط كبري و�سفحة اأوىل بعيدا عن الوفيات ما 

زالت �سليمة، وت�ستطيع اأن تقاوم معي الأيام القادمة".

يلقي بنف�سه من ال�سفينة اإىل املحيط
ع��ر خ��ف��ر ال�����س��واح��ل الأم���ريك���ي ع��ل��ى ج��ث��ة رج���ل و���س��ط البحر، 
تابعة  �سياحية  ل�سفينة  العا�سر  الطابق  من  بنف�سه  األقى  بعدما 
ال�سمايل  ال�ساحل  قبالة  ر�سوها  اأثناء  كاريبيان"،  "رويال  ل�سركة 
"ديلي ميل" الريطانية،  ذك��رت �سحيفة  ما  ووف��ق  لبورتوريكو. 
ف��اإن عملية البحث عن جثة الرجل متت يف خليج �سان خ��وان، يف 
البحث  اأن عملية  امل�سدر  الأربعاء.  وتابع  وقت متاأخر من م�ساء 
"جثة  على  العثور  قبل  �ساعة،  نحو  دام��ت  الغوا�سون  قادها  التي 

رجل اأبي�س". 
تقارير  ورود  بعد  م�ساحله،  الأم��ريك��ي  ال�سواحل  خفر  وا�ستنفر 

تفيد باأن �سخ�سا، مل حتدد هويته، �سقط من على منت ال�سفينة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مرتبة قابلة الإعادة التدوير بالكامل
عر�ست �سركة جتارية بريطانية عمالقة اأول مرتبة من نوعها قابلة لإعادة التدوير.  املرتبة من اإنتاج هاري�سون 
�سبينك�س املتخ�س�سة يف �سناعة املراتب، وت�ستخدم فيها ال�سركة القنب بدل الرغوة مللء املرتبة، و�سوف من غنم 

مزرعة خا�سة للح�سول على منتج اأكر ا�ستدامة.
وتبلغ ككلفة املرتبة فائقة احلجم 1199 جنيه ا�سرتليني )1550 دولر(، يف حني تباع مرتبة ال�سرير املزدوج ب 

479 جنيه ا�سرتليني )622 دولر(، واملفردة ب� 399 جنيه ا�سرتليني )518 دولر(.
وابتكرت هاري�سون �سبينك�س �سابقاً  طريقة بناء املراتب دون الغراء، بعد �سنوات من الأبحاث.

وقال �ساميون �سبينك�س، املدير التنفيذي لل�سركة "املرتبة امل�ستدامة بالكامل هي الأوىل من نوعها يف العامل، اإنها 
خالية من الغراء، وم�سنوعة بالكامل من مواد قابلة للتحلل، اأو قابلة لإعادة التدوير". واأو�سح �ساميون "لقد 
التي  املواد  لتقليل حجم  والقنب،  ال�سوف  الطبيعية، مثل  زراعة ح�سوات مراتبنا  لنتمكن من  ا�سرتينا مزرعة 
ي�سنعها الإن�سان، والتي توجد عادة يف احل�سوة، ولالأ�سف ينتهي بها الأمر يف مكب النفايات". وتعتمد املراتب على 
القنب اأ�سا�ساً للح�سوة، وهي مادة اأف�سل من القطن بكثري ح�سب �ساميون، اإذ متت�س الرطوبة ب�سكل اأكر، كما اأن 

لها فوائد بيئية، لمت�سا�سها ثاين اأك�سيد الكربون من الرتبة، ح�سب "ديلي ميل" الريطانية.
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ف�سل يح�سل على درجات كاملة يف الريا�سيات
ح��ظ��ي معلم ب��ري��ط��اين ب��ت��ك��رمي ك��ب��ري م��ن ط��الب��ه، ب��ع��د اأن ���س��اع��ده��م يف 

احل�سول على درجات كاملة يف امتحان الريا�سيات. 
وا�ستقبل الطالب معلمهم فران�سي�س اإيليف )55 عاماً( ا�ستقبال الأبطال، 

بعد اأن حقق الف�سل باأكمله اأعلى الدرجات يف املادة التي يدر�سها.
اأن الطالب يف مدر�سة فيتزالن  اأهمية، هو  اأكر  وما يجعل هذا الإجن��از 
الثانوية يف ليكويث، كارديف ح�سروا امتحان "جي �سي اإ�س اأي" قبل �ستة 
عالمة  على  جميعاً  ح�سلوا  فقد  ذل��ك  وم��ع  املفرت�س،  امل��وع��د  م��ن  اأ�سهر 

)A+(، وهي اأعلى درجة ممكنة يف هذا المتحان.
وحظي ال�سيد اإيليف -الذي يّدر�س يف املدر�سة الثانوية التي ت�سم 1400 

طالب- باإ�سادة كبرية، ب�سبب �سغفه باملادة التي يّدر�سها.
وي�سرف اإيليف على هذا الف�سل منذ اأن كانوا يف ال�سف ال�سابع، وا�ستطاع 
بح�سب  ع�سر،  احل���ادي  ال�سف  يف  امل�سبوق  غ��ري  الإجن���از  لهذا  يوؤهلهم  اأن 
�سحيفة ديلي ميل الريطانية. ويقول اإيليف عن ذلك: "كان هذا الإجناز 
نتيجة اإميان الطالب بقدرتهم على حتقيقه. ل توجد و�سفة �سرية، لقد 

عمل جميع تالميذي بجد للغاية، واأنا فخور بهم".

الرحمة فقط.. احلقيقة التي اأ�سبحت فيلما
يف عام 1987، قتلت فتاة اأمريكية بي�ساء يف ولية األباما، وطيلة 6 اأ�سهر 
اإل  اإىل القاتل، وما كان منها  من التحقيقات ف�سلت ال�سرطة يف الو�سول 
اأ�سود، الذي حكم لحقا بال�سجن بالإعدام على  األ�سقت التهمة برجل  اأن 

جرمية مل يرتكبها.
فقط"  "الرحمة  الأم��ريك��ي  الفيلم  ي��دور  احلقيقية،  الق�سة  ه��ذه  وح��ول 

الذي بداأ عر�سه يف دور ال�سينما يف اأواخر 2019.
الأمريكي  املجتمع  يف  املتغلغلة  العن�سرية  على  ال�سوء  الفيلم  وي�سلط 
والظلم الواقع على ال�سود وامللونني هناك، على الرغم من مرور عقود على 

انتهاء مرحلة حركة احلقوق املدنية التي انتزعت بع�س احلقوق لل�سود.
كما يلفت النتباه اإىل التحيز العن�سري املنهجي الذي انت�سر عر ما يعد 

اأ�سمى الأنظمة: نظام العدالة.
و"الرحمة فقط" من بطولة املمثل جيمي فوك�س الذي يج�سد �سخ�سية 
ال�سجني الريء والرت مكميليان واملمثل مايكل بي جوردن الذي يج�سد 

�سخ�سية املحامي برايان �ستيفن�سون.
املحلفني  هيئة  جتاهلت  فقد  احلقيقية،  الق�سة  تفا�سيل  اإىل  وب��ال��ع��ودة 
اأن والرت  اأك��دت  التي  ال�سهادات  العديد من  البي�س  اأع�سائها من  ومعظم 
النهاية  �سهادات ثبت كذبها، ويف  واعتمدت على  القتل  مل يرتكب جرمية 
حكم بال�سجن املوؤبد عليه على جرمية مل يرتكبها. ومما يثري الده�سة يف 
اأن ال�سرطة اأجرت متهما على ذمة ق�سايا اأخرى على  الق�سة احلقيقية 

ال�سهادة باأن ال�ساب الأ�سود هو الذي قتل الفتاة البي�ساء.

ارتفاع تاريخي بثاين 
اأك�سيد الكربون

ق������ال م���ك���ت���ب الأر�������س������اد اجل���وي���ة 
الغابات يف  اإن حرائق  الريطاين، 
اأ�سرتاليا ت�سهم يف واحدة من اأكر 
ثاين  تركيز  ال�سنوية يف  ال��زي��ادات 
اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي 
لالأر�س منذ بدء ت�سجيل البيانات 

قبل اأكر من 60 عاما.
الغازات  ان��ب��ع��اث��ات  تعتر  وب��ي��ن��م��ا 
امل�������س���ب���ب���ة ل����ظ����اه����رة الح���ت���ب���ا����س 
الأن�سطة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  احل����راري 
ال��ب�����س��ري��ة م�����س��وؤول��ة ع���ن اجلانب 
زي���ادة م�ستويات ثاين  الأك���ر م��ن 
حرائق  اأدت  ال���ك���رب���ون،  اأك�����س��ي��د 
تفاقم  اإىل  اأ���س��رتال��ي��ا  يف  ال��غ��اب��ات 
ي����رز تاأثري  ب�����س��دة مم���ا  امل�����س��ك��ل��ة 
املناخي  ال���ن���ظ���ام  ع���ل���ى  ال����ك����ارث����ة 
ال��ع��امل��ي. وق���ال مكتب الأر���س��اد يف 
اخلا�سة  التوقعات  "ت�سري  ب��ي��ان: 
يف  ال��ك��رب��ون  اأك�سيد  ث��اين  برتكيز 
الغالف اجلوي اإىل اأن عام 2020 
���س��ي�����س��ه��د اإح�����دى اأك����ر ال���زي���ادات 
ال�����س��ن��وي��ة م��ن��ذ ب���دء ال��ق��ي��ا���س��ات يف 

مونا لوا يف هاواي عام 1958".
وذك���ر ال��ب��ي��ان اأن���ه م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
الكربون  اأك�سيد  يزيد تركيز ثاين 
يف الغالف اجلوي عن 417 جزءا 
ح�سبما  م��اي��و،  �سهر  يف  امل��ل��ي��ون  يف 

نقلت "رويرتز".
اأك�سيد  ث���اين  ت��رك��ي��زات  وجت����اوزت 
ال�����غ�����الف اجل�����وي  ال�����ك�����رب�����ون يف 
لالأر�س بالفعل ما يعتره العلماء 
ح��دودا اآم��ن��ة. وح��ذر الأم��ني العام 
لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س 
يف قمة للمناخ مبدريد يف دي�سمر 
املا�سي من اأن 400 جزء يف املليون 
كانت يوما تعتر "نقطة حتول ل 

ميكن ت�سورها".

جي�سي ميتكالف وكارا 
�سنتانا ينف�سالن

املمثل  اأن  م��ط��ل��ع��ة  م�����س��ادر  اأف������ادت 
وخطيبته  ميتكالف   العاملي  جي�سي 
�سانتانا   واملمثلة  كارا  الزي��اء  عار�سة 
بعد  لها  خيانته  ب�سبب  انف�سال  ق��د 
اأن �سوهد جوهو يت�سكع مع امراأة يف 
حانة يف �سريمان اأوك�س ، كاليفورنيا ، 
ا مع ليفيا بيلمان  كما مت ر�سده اأي�سً

، عار�سة الأزياء املجرية.
ومع ذلك ، هناك من يعتقد اأن املمثل 
كان يخرج مع �سابات اأخريات بعد اأن 
م�سدر  وق���ال  خطيبته  ع��ن  انف�سل 
وكارا  جي�سي  ظ��ل  "لقد   : الأخ���ب���ار 
�سوًيا لأكر من ع�سر �سنوات ، ومرا 
بعدة مراحل �سعبة عدة مرات طوال 
فرتة عالقتهما. لكن و�سال موؤخًرا 
يقران  وك���ان���ا   الن��ه��ي��ار  ن��ق��ط��ة  اإىل 

بوجود م�ساكل ".

�ساعي بريد ميتنع عن ت�سليم 24 األف ر�سالة      
 24 اأمام ال�سرطة رف�سه ت�سليم  برر �ساعي بريد ياباين 
باأن  اأحياناً،  اأع��وام  لأ�سحابها، طيلة  بريدية  ر�سالة  األف 
وظيفته يف غاية ال�سعوبة، ح�سب و�سائل حملية يابانية.
اأن  "كانت حمنة كبرية  الرجل قال لل�سرطة:  اأن  وت��ردد 

اأقوم بت�سليم كل هذا الريد".
التي  ال��ري��دي��ة  الر�سائل  اآلف  على  ال�سلطات  وع���رت 
القريب من  كاناجوا  باإقليم  ت�سلم مكد�سة يف منزله  مل 
�سنني،  م��دى  على  الر�سائل  الرجل  ي�سلم  ومل  طوكيو.  
ومل يكت�سف اأمره اإل اأخرياً بعد حتقيقات داخلية يف اإدارة 

الريد، واإبالغ م�سوؤولو الإدارة ال�سرطة.
م�سفوعاً  الريد  ه��ذا  كل  لت�سليم  الآن  اجلهود  وب���داأت   
ب��اع��ت��ذار ل��ك��ل �سخ�س ا���س��ط��ر ل��الن��ت��ظ��ار ك��ل ه���ذه املدة 

ل�ستالم ر�سالته اأو طرده الريدي.

اآالف الدوالرات على ر�سيف
وثقت كامريا مراقبة رد فعل رجل اأمريكي، بعد عثوره 
ُت��رك على  ال��دولرات داخ��ل �سندوق،  على ع�سرات اآلف 
ر�سيف. وفوجئ جورج كوندا�س ب�سندوق غريب مرتوك 
ت��اب��ع لأحد  اآيل  ب��ال��ق��رب م��ن ج��ه��از ���س��رف  على ر�سيف 

البنوك، ليكت�سف عندما فتحه اأنه مليء باملال.
املوجودة  الأم����وال  يفرغون  م�سلحني  اأم��ن  رج��ال  وك��ان 
ال�سندوق  اأحدهم  ن�سي  عندما  الآيل،  ال�سرف  جهاز  يف 
اإىل  واأخ���ذه  ال�سندوق  حمل  كوندا�س  وق��رر  ال�سارع.  يف 
�سيارته والبتعاد عن املكان، ح�سب ما اأظهرت الكامريا، 

اإل اأنها مل توثق حمطته التالية.
ولكن تبني اأن الرجل حمل النقود، وتوجه بها اإىل جهة 
حيث  مي�سيغان،  بولية  وي�ستالند  يف  ر�سمية  ائتمانية 

�سلمها للعاملني هناك.
اإن  "�سي  ل�سبكة  تابعة  تلفزيونية  ملحطة  كوندا�س  وق��ال 
اإن": "دخلت اإىل املكان وقلت للعاملني )هل هناك مكافاأة 
الأموال  وو�سعت  دولر؟(،  األ��ف   40 على  العثور  مقابل 
على املن�سدة، بينما ظهرت عالمات الذهول على وجوه 
العاملني". وقال م�سوؤول يف البنك الذي يعود له جهاز 
النقود،  كوندا�س  ي�سلم  مل  ح��ال  يف  اإن��ه  الآيل،  ال�سرف 
فاإنه كان �سيت�سل بال�سرطة ويبلغها برقم �سيارته الذي 
ظهر يف ت�سجيل املراقبة، لفتا اإىل اأنه مت تقدمي مكافاأة 

للرجل ال�سهم، دون اأن يك�سف عن قيمة املبلغ.

علماء يقّدمون �ساعة القيامة
واأزمة  النووية  الأ�سلحة  بفعل  العامل  انهيار  خطر  بلغ 
وم�سوؤولون  علماء  ذك��ره  مل��ا  وفقا  ل��ه،  ح��د  اأق�سى  امل��ن��اخ، 
م�ستقرة  "غري  باأنها  احلالية  البيئة  و�سفوا  اأمريكيون، 
انت�سار  اإن  وم�����س��وؤول��ون  ع��ل��م��اء  وق����ال  كبري".  ح��د  اإىل 
ي�ساعف  الإنرتنت"  ع��ر  امل�سللة  املعلومات  "حمالت 
خالل  من  املناخي،  والتغرّي  النووية  الأ�سلحة  تهديدي 
ال��ت��ق��دم. واأعلنت  ال��ن��ا���س م��ن الإ����س���رار على  منع ع��ام��ة 
القيامة" الرمزية،  "�ساعة  اأن عقرب  الذرة  ن�سرة علماء 
قد حترك وبات على بعد 100 ثانية من منت�سف الليل، 
اإن�سائها يف  اإىل الكارثة، منذ  "النهاية"، وهي الأقرب  اأو 
عام 1947، اأي بداية احلرب الباردة. وكانت اأبعد م�سافة 
م�سجلة لل�ساعة عن منت�سف ليل "يوم القيامة"، هي 17 

دقيقة، وذلك عقب نهاية احلرب الباردة. �ملمثلةناتايل�سانديلدىو�سولهاحل�سور�لعر�س�الأولمل�سل�سل»�أمريكا�ل�سغرية«منApple TVيفهوليود،كاليفورنيا.�أفب

مكربات �سوت فرقة 
بي.تي.اإ�ض يف مزاد 

اإن  ل��ل��م��زادات  دار ج��ول��ي��ان  ق��ال��ت 
ا�ستخدمتها  �سوت  مكرات  �سبعة 
ف�����رق�����ة ب������ي.ت������ي.اإ�������س ال����ك����وري����ة 
اجلنوبية ملو�سيقى البوب يف اإحدى 
 83200 ب�����س��ع��ر  ب��ي��ع��ت  ج���ولت���ه���ا 
دولر خالل مزاد ل�سالح الأعمال 
جوائز  توزيع  حفل  قبل  اخلريية 
يزيد  م��ا  ب��ذل��ك  لتجني  ج���رام���ي، 
املتوقع  ال�سعر  ع��ن  م���رات  ث��م��اين 

لها يف البداية.
مكرات  اإن  ج��ول��ي��ان  دار  وق���ال���ت 
توقيعات  حت���م���ل  ال���ت���ي  ال�������س���وت 
اأع�ساء الفريق متثل اأول متعلقات 
مزاد.  يف  تباع  ب��ي.ت��ي.اإ���س  لفرقة 
وك���ان���ت ال�����دار ق���د ق����درت يف وقت 
�ستباع  الأج����ه����زة  ه����ذه  اأن  ���س��اب��ق 
مب��ب��ل��غ ي�����رتاوح ب���ني ع�����س��رة اآلف 

وع�سرين األف دولر.
وقادت فرقة بي.تي.اإ�س املوؤلفة من 
مو�سيقى  م��ن  موجة  اأف���راد  �سبعة 
البوب الكورية اإىل مناطق جتاوزت 
اآ�سيا وو�سلت اإىل الوليات املتحدة 
ظهور  م��ن  فقط  اأع����وام  �ستة  بعد 
 ،2019 ويف   .2013 ع��ام  ال��ف��رق��ة 
اأ�سبحت بي.تي.اإ�س اأول فرقة منذ 
البيتلز تت�سدر ثالثة األبومات لها 
بيلبورد  قائمة  على  الأول  امل��رك��ز 

200 خالل عام.
ال�سوت  م���ك���رات  وا����س���ُت���خ���دم���ت 
 2017 ال��ف��رتة م��ن ع��ام  املباعة يف 
جولة  خ������الل   2019 ع������ام  اإىل 
يور�سيلف(  )لف  بعنوان  للفرقة 

نف�سك". "حب 
التي  الفرق  وب��ي.ت��ي.اإ���س من بني 
اإح���ي���اء ح��ف��ل توزيع  ���س��ت�����س��ارك يف 

جوائز جرامي يوم الأحد.

ابتكار معدن »يتعرق« خلف�ض حرارة الهاتف الذكي
يقرتب العلماء من �سناعة مادة ت�ساعد الهاتف الذكي 
على تنظيم درجة حرارته عن طريق "اإفراز العرق"، 

ليّرد اجلهاز نف�سه.
بقيادة  ال�سني،  يف  �سنغهاي  جامعة  من  فريق  وجن��ح 
اأو طالء معدين  جياو تونغ، يف تطوير مادة معدنية 
حتافظ  اأن  وميكنها  الإلكرتونية،  الأج��ه��زة  لتغطية 
ارتفعت حرارتها،  ح��ال  الأج��ه��زة يف  تلك  ب���رودة  على 
اأو باخت�سار تنظيم واإدارة حرارتها، كما يفعل اجل�سم 

الب�سري عندما ترتفع حرارته.
ميل"  "ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  ن�������س���رت���ه  ل���ت���ق���ري���ر  ووف����ق����ا 
اأن  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  ب��اإم��ك��ان  �سيكون  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 
حتافظ على حرارتها وبرودتها بف�سل مادة معدنية 
�سعرة  �سمك  اأ�سعاف   3 �سمكها  يبلغ  للتعرق،  قابلة 

الإن�سان.
اإطالق  الطالء  ب��الأح��رى  اأو  املعدنية  امل��ادة  ومبقدور 
الإل���ك���رتوين، ثم  اجل��ه��از  ح���رارة  ترتفع  امل���اء عندما 
يتحول هذا املاء اإىل غاز ويتبخر، اآخذا معه احلرارة 

الزائدة، الأمر الذي يخّف�س من حرارة اجلهاز.
غري اأن العلماء يف ال�سني، الذين طوروا هذا الأ�سلوب 
املبتكر، يقولون اإنه مكلف لال�ستخدام للت�سنيع على 
يب�سرون  ولكنهم  احل����ايل،  ال��وق��ت  يف  جت���اري  ن��ط��اق 

بالتطبيق امل�ستقبلي غري املكلف له.
على  الخ����رتاع  تطبيق  مي��ك��ن  ف��اإن��ه  للعلماء،  ووف��ق��ا 
الإل��ك��رتون��ي��ة، مب��ا يف ذل��ك الأجهزة  جميع الأج��ه��زة 

املحمولة مثل الأجهزة اللوحية والهواتف.
الذي  وان��غ،  الريطانية عن روج��و  ال�سحيفة  ونقلت 
جياو  "�سنغهاي  جامعة  يف  التريد  هند�سة  ي��در���س 
يفر�س  الدقيقة  الإل��ك��رتون��ي��ات  "تطوير  اإن  تونغ" 
الفعالة،  احل��رارة  اإدارة  تقنيات  على  كبرية  متطلبات 
ت�سبح  اأن  وميكن  باإحكام  معباأة  املكونات  جميع  لأن 
الرقائق �ساخنة للغاية. فعلى �سبيل املثال، بدون نظام 
انهيار  اإىل  هواتفنا  تتعر�س  اأن  ميكن  ف��ع��ال،  تريد 
النظام وحرق اأيدينا اإذا قمنا بت�سغيلها لفرتة طويلة 

اأو حتميل تطبيق ي�ستهلك الكثري من الطاقة".

هازال كايا ترد على خرب 
عالقتها العاطفية

رّدت النجمة الرتكية  هازال كايا  على ال�سحايف اأوبرام كانيكال الذي اعتر اأن اأ�سرة 
النجم  وبني  بينها  عاطفية  عالقة  بوجود  تعتقد  املمنوع " كانت  " الع�سق  م�سل�سل 
مل  ب��ه  وعالقتها  �سحيح  غ��ري  كالمه  اأن  اإىل  م�سرية  تاتليتوغ ،  ال��رتك��ي  كيفان�س 

تتخطى ال�سداقة، م�ستغربة بدورها كالم اأوبرام الذي �سّكل جدل كبريا.
اجلدير ذكره ان اأوبرام ك�سف موؤخرا ان الثنائي كانا ي�سالن اىل موقع الت�سوير مع 
بع�سهما ويغادران اي�سا �سويا، ا�سافة اىل جتولهما ودرد�ستهما ال�سرية، م�سيفا ان 
عالقتهما كانت غريبة، فكيفان�س كان يطلب اإيقاف الت�سوير حينها عندما تتعب 

هازال، الأمر الذي مل يفعله حينما كانت ُترهق النجمة الرتكية بريين �سات.


