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�لهالل �لأحمر ت�سري قافلة �إغاثة
�ىل �أهايل مديرية �أحور مبحافظة �أبني

•• اأبني -وام:

�سريت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي قافلة حتمل م�ساعد�ت غذ�ئية �إىل 
�سكان مديرية �أحور مبحافظة �أبني وذلك ��ستمر�ر�ً للم�ساعد�ت �لن�سانية 

�لتي تقدمها دولة �لمار�ت �إىل �أهايل �ملناطق �ملحررة يف �ليمن.
�أحور  �أبو بكر �ل�سعيدي رئي�س جلنة �لتخطيط مبديرية  و�أعرب عو�س 
عن �سكره وتقديره للجهود �لتي يقدمها فريق �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 
�إىل  �مل�ساعد�ت �ىل �ل�سعب �ليمني يف كافة �ملحافظات ..م�سري�  لي�سال 
�أن هذه �مل�ساعد�ت �لغاثية �ملقدمة لأبناء �ملديرية لي�ست �لأوىل فقد مت 
�ر�سال �لعديد من �لقو�فل �لغاثية �إىل �ملديرية وو�سل خريها �إىل �سكان 

�ملديرية و�لقرى �ملجاورة لها.                    )�لتفا�سيل �س2(

حملة �ل�سيخة فاطمة �لعاملية تكثف مهامها 
�لإن�سانية يف خميمات �لالجئني �لروهينغا

•• اأبوظبي-وام:

كثفت حملة �ل�سيخة فاطمة �لن�سانية �لعاملية »على خطى ز�يد« مهامها 
�لروهينغا  �لالجئني  خميمات  يف  و�لن�ساء  �لطفال  من  �لآلف  بعالج 
على �حلدود �لبنغالية باإ�سر�ف نخبة من �أطباء �لمار�ت وبنجالدي�س 

وحتت �سعار “كلنا �منا فاطمة«.
حملة  �إن  �لعام  �لن�سائي  �لحت��اد  مديرة  �ل�سويدي  ن��ورة  �سعادة  وقالت 
�ل�سيخة  �سمو  بتوجيهات من  تعمل  �لعاملية  �لن�سانية  فاطمة  �ل�سيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة �لحتاد �لن�سائي �لعام رئي�سة �ملجل�س �لأعلى 
لالمومة و�لطفولة �لرئي�سة �لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �ل�سرية ويف �طار 

برنامج فاطمة للتطوع.                           )�لتفا�سيل �س2(
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بن�س: �إير�ن �أكرب ر�عية لالإرهاب يف �لعامل
•• مينويخ-وكاالت:

ر�عية  �أك��ر  �إي���ر�ن  �أن  �ل�سبت،  �أم�س   ، بن�س  مايك  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  نائب  �أك��د 
لالإرهاب يف �لعامل.

ودعا مايك بن�س يف كلمة له يف موؤمتر ميونيخ �لأمني، �لأوروبيني لعدم تقوي�س 
�إي��ر�ن. وقال بن�س: حان �لوقت لن�سحاب �لأوروبيني من �لتفاق  �لعقوبات على 
�لنووي مع �إير�ن، لفتا �إىل �أن بالده �ستبقي على وجود قوي يف �ل�سرق �لأو�سط، 

مو�سحا �أنه »ل ميكن �سمان �أمن حلفائنا �إن هم �عتمدو� على �ل�سرق«.
و�أردف »لن نقف متفرجني على �سر�ء حلفائنا يف �لناتو �لأ�سلحة من خ�سومنا«.

و�عتر بن�س يف معر�س حديثه �أن �لوليات �ملتحدة عادت لقيادة �لعامل مرة �أخرى، 
و�أنها قوية بعهد ترمب ع�سكريا و�قت�ساديا.

وذكر نائب �لرئي�س �لأمريكي �أن زيارة ترمب �إىل �ل�سعودية كانت تاريخية.
وبعد �أن ذكر بالت�سدي لالإرهابيني يف �سوريا و�لعر�ق، �أكد بن�س �أن بالده �ستعمل 

مع حلفائها ملطاردة د�ع�س �أينما كان.
وبخ�سو�س ما يحدث يف فنزويال، قال نائب �لرئي�س �لأمريكي �إن مادورو ت�سبب 

باإفقار فنزويال وعليه �أن يرحل.

حتت رعاية رئي�س الدولة
�نطالق فعاليات معر�سي �أيدك�س 
ونافدك�س 2019 يف �أبوظبي �ليوم

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
�لدولة »حفظه �هلل« تنطلق يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س �ليوم 
�لبحري  و�ل��دف��اع   2019 �أيدك�س  �ل���دويل  �ل��دف��اع  معر�سي  فعاليات 
حيث  �جل���اري  �ل�سهر  م��ن   21 حتى  ت�ستمر  و�ل��ت��ي   2019 نافدك�س 
�لدفاعية من  �ل�سناعات  �إليه قطاع  �أحدث ما تو�سل  ��ستعر��س  �سيتم 
تكنولوجيا ومعد�ت متطورة وكذلك عقد �سر�كات �سخمة بني خمتلف 
�لقطاع.       يف  �ملتخ�س�سة  �لعاملية  �ل�سركات  وك��ري��ت  �مل�ساركة  �جل��ه��ات 

هل �سيفر�س تر�مب �ر�دته على �ل�سني

موجة نزوح ب�صبب ق�صف احلوثيني قرى يف حجة

�ت�ساع �لنتفا�سة �لقبلية ومقتل و�أ�سر ع�سر�ت �حلوثيني

الخوارزمي لخدمات التدريب / أبوظبي - الباهية  
لالستفسار الرجاء االتصال بنا
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اللغة ا�نجليزية

 4 مستويات مختلفة
دورات ا�نجليزية المتخصصة في مجال ا�عمال

دورات التحضير ل�يلتس
امتحان ا�يلتس الدولي متوفر لدينا

حصص فردية متوفرة
تحديد المستوى مجانا

دورات اللغة العربية  لغير الناطقين بها

دورات ا�نجليزية العامة من مستوى مبتدئ حتى متقدم

English Courses

General English Courses ( Beginner to advanced )

عائالت مينية تنزح من قرى حمافظة حجة هربا من �لق�سف �لع�سو�ئي �لذي ت�سنه �مللي�سيات �حلوثية

اأمري لـ»التنظيم الإرهابي« بقب�صة اجلي�س اللبناين

»ق�سد« ت�سيطر على �آخر جيب لد�ع�س يف �سوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

�ل��ل��ب��ن��اين من  متكنت م��دي��ري��ة �مل��خ��اب��ر�ت يف �جل��ي�����س 
توقيف �أمري بتنظيم د�ع�س �لإرهابي، كان قد عر مع 
�للبنانية  �حل���دود  �ملتطرف  �لتنظيم  م��ن  �آخ��ر  عن�سر 

�ل�سورية، قادمني من دير �لزور �سرقي �سوريا.
مبنطقة  �ل��ل��ب��ن��اين  للجي�س  �ل��ن��وع��ي��ة  �لعملية  ومت���ت 
�مل��ع��اب��ر غري  �أح���د  �ل��ب��الد، عند  �سرقي  �سمال  �ل��ه��رم��ل 
متز�من،  ب�سكل  �لإرهابيني  توقيف  �ل�سرعية، حيث مت 

ومت نقلهما �إىل فرع �لبقاع للتحقيق.
�إىل ذلك، قال �ملر�سد �ل�سوري حلقوق �لإن�سان، �إن قو�ت 
و��سنطن  تدعمها  �لتي  )ق�سد(  �لدميقر�طية  �سوريا 
�سيطرو� على �آخر جيب لتنظيم د�ع�س يف �سرق �سوريا 
�أم�س، بعد ��ست�سالم �ملت�سددين �لذين كانو� يف �ملنطقة.

تنظيم  م�سلحي  �لدميقر�طية،�أن  �سوريا  قو�ت  و�أعلنت 

د�ع�س �أ�سبحو� حما�سرين د�خل م�ساحة تقدر بن�سف 
كيلومرت مربع يف �سرقي �سوريا، موؤكدة �أن بلدة �لباغوز، 

�آخر معقل للمت�سددين، باتت بحكم “�ل�ساقطة ناريا«.
�لدميقر�طية،  �سوريا  ق��و�ت  حلملة  �لعام  �لقائد  وق��ال 
جيا فر�ت، خالل موؤمتر �سحفي عقده يف حقل �لعمر 
�لنفطي، �إن »�لباغوز �ساقطة ناريا وحما�سرة متاما يف 

م�ساحة جغر�فية« تقدر بن�سف كيلومرت مربع.
باتو�  �ل��ف��اري��ن  د�ع�����س  تنظيم  م�سلحي  �أن  ف���ر�ت  و�أك���د 
�لدميقر�طية،  �سوريا  لقو�ت  �لنارية«  �لرماية  »حت��ت 
�ملنطقة  �ملدنيني يف  وج��ود  �إىل  نف�سه  �لوقت  م�سري� يف 

ي�سكل حتديا �أمام هذه �لقو�ت.
وياأتي هذه �لتطور بعد �ساعات من متكن �لقو�ت �لكردية 
�ملدعومة من �لوليات �ملتحدة من �ل�سيطرة على �آخر 
معقل لتنظيم د�ع�س �ملت�سدد يف منطقة �سرقي �لفر�ت 

�سمايل �سوريا، وفق �ملر�سد �ل�سوري حلقوق �لإن�سان.
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•• اليمن-وكاالت:

�مليلي�سيات  �أن  م�������س���ادر  �أك������دت 
�ل�ساعات  خ���الل  دف��ع��ت  �حل��وث��ي��ة 
�ملا�سية تعزيز�ت ع�سكرية باجتاه 
حملة  �مليلي�سيات  و�سنت  عمر�ن. 
قبائل  �سيوخ  من  لعدد  �عتقالت 
عذر و�لع�سيمات للحد من �ت�ساع 

رقعة �لنتفا�سة �لقبلية
ت�سدت  ح���ج���ور  ق���ب���ائ���ل  وك����ان����ت 
قبل  �لليلة  للميلي�سيات  لهجوم 
�مل���ا����س���ي���ة و�أ������س�����رت خ��م�����س��ة من 

عنا�سرها.
�سنها  غ������ار�ت  م���ع  ذل����ك  ت���ز�م���ن 
��ستهدفت  �ل���ت���ح���ال���ف  ط�������ري�ن 
ميلي�سيات  وم����و�ق����ع  ت���ع���زي���ز�ت 
�حلوثي يف حجور ودمرت خاللها 
خ�سائر  ب���ه���م  و�أحل�����ق�����ت  �آل�����ي�����ات 

ب�سرية.
�سحيفة »�ل�سرق �لأو�سط« بدورها 
25 عن�سر� حوثيا  �أف��ادت مبقتل 
�لع�سر�ت  و�أ�سر وجرح  �لأقل  على 

على يد رجال �لقبائل.
�إىل ذل�����ك، ت�����س��ه��د ق����رى ع����دة يف 
���س��م��ال غربي  حم��اف��ظ��ة ح���ج���ة، 
جر�ء  م��ن  ن���زوح،  م��وج��ة  �سنعاء، 
ق�������س���ف م���ي���ل���ي�������س���ي���ات �حل����وث����ي 
م�سادر  ذك��رت  ما  وفق  �لإير�نية، 

مقتل  عن  ف�سال  �ملدنيني،  مئات 
عدد منهم و�إ�سابة �آخرين.

وي���اأت���ي ن����زوح �مل��دن��ي��ني م��ن قرى 
�ملو�جهات  ت�ستمر  وق��ت  يف  حجة 
�حلوثي  ميلي�سيات  بني  �مل�سلحة 
�لإي�����ر�ن�����ي�����ة وق���ب���ائ���ل ح����ج����ور يف 
�ملحافظة، على �إثر �إطالق �جلي�س 
لتحرير  عملية  �ليمني  �لوطني 

مديريات حجة من �ملتمردين.
وجت������������ددت �ل������س�����ت�����ب�����اك�����ات بني 
وقبائل  �حل���وث���ي���ني  �مل���ت���م���ردي���ن 

»�سكاي نيوز عربية«.
وذكرت م�سادر مينية �أن قرى بني 
�سرية وبني ر�سام و�ل�سعاثمة وبني 
�سو�س مبديرية ُك�سر يف حمافظة 
نتيجة  ن��زوج  موجة  ت�سهد  حجة، 
ت�سنه  �ل���ذي  �ل��ع�����س��و�ئ��ي  �لق�سف 

�مليلي�سيات �ملو�لية لإير�ن.
وك������ان������ت م�����دي�����ري�����ة ح�����ر������س يف 
حمافظة حجة تعر�ست يف �أو�خر 
حوثي  ق�سف  �إىل  �مل��ا���س��ي  يناير 
نزوح  يف  �أي�����س��ا  ت�سبب  ع�����س��و�ئ��ي 

�حلوثيون  ف��ت��ح  �أن  ب��ع��د  ح��ج��ور 
جبهة جديدة يف �جلهة �جلنوبية 
ملديرية ك�سر يف حماولة للتخفيف 
م���ن ت�����س��ي��ي��ق �خل���ن���اق ع��ل��ي��ه��م يف 

جبهات �أخرى.
مقاتالت  ����س���ن���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
�ل�سرعية  لدعم  �لعربي  �لتحالف 
��ستهدفت  غ��������ار�ت  �ل���ي���م���ن،  يف 
جتمعات مل�سلحي �حلوثي �ملو�لني 
لإي������������ر�ن، وذل��������ك ب���ع���د �ع����ت����د�ء 

�مليلي�سيات على قبائل حجور.

م�صرحها القت�صاد وهدفها التفوق العاملي:
�إىل �أي مدى �ستذهب �سيا�سة يل �لذر�ع بني تر�مب و�سي؟

•• الفجر - خرية ال�صيباين

قالها دونالد تر�مب ب�سوت مرتفع وو��سح �إىل 50 مليون م�ساهد يف 6 
فر�ير، خالل خطابه عن حالة �لحتاد: زمن �سرقة �ل�سني للوظائف 

و�مللكية �لفكرية يف �لوليات �ملتحدة، »�نتهى«. 
�ملتحدة »�حرت�ما كبري�« لنظريه �ل�سيني  �أبدى رئي�س �لوليات  ولئن 
»�سفقة«  ح��ول  �لتفاو�س  على  �إج��ب��اره  يعتزم  ف��ان��ه   ، بينغ  ج��ني  �سى   ،
جديدة مع �لوليات �ملتحدة، ويدعو �إىل »تغيري هيكلي لإنهاء �ملمار�سات 

�لتجارية غري �لعادلة« ح�سب تعبريه.             )�لتفا�سيل �س10(

ع����ام����ال   14 خ�����ط�����ف 
ليبيا يف  ت��ون�����س��ي��ا  نفطيا 

•• طرابل�س-وكاالت:

قال نا�سط حقوقي �إن 14 عامال 
�سفرهم  �أث��ن��اء  �ختطفو�  تون�سيا 
ن��ف��ط بغرب  ل��ل��ع��م��ل يف م�����س��ف��اة 

ليبيا.
�لكبري  ع���ب���د  م�����س��ط��ف��ى  وق������ال 
حلقوق  �لتون�سي  �ملر�سد  رئي�س 
�لإن�سان، �إن �لعمال مت �ختطافهم 
على �أيدي �أفر�د من قبيلة ليبية 
ي��ط��ال��ب��ون ب����الإف����ر�ج ع���ن قريب 
بتهم  ت��ون�����س  م�����س��ج��ون يف  ل��ه��م 

تتعلق باملخدر�ت.
�ختطفت  �ملجموعة  �أن  و�أ���س��اف 
يف مدينة �لز�وية �إىل �لغرب من 

�لعا�سمة طر�بل�س.
ومل يذكر متى وقع �لختطاف.

م��ريك��ل حت���ذر م��ن �ن��ه��ي��ار 
�لدولية �ل�سيا�سية  �لهياكل 

•• ميونيخ-وكاالت:

حذرت �مل�ست�سارة �لأملانية �أجنيال 
ميونيخ  م�����وؤمت�����ر  يف  م�����ريك�����ل، 
�نهيار  م�����ن  ل�����الأم�����ن  �ل���������دويل 

�لهياكل �ل�سيا�سية �لدولية.
ويف �إ�سارة �إىل �لرئي�س �لأمريكي 
دون���ال���د ت���ر�م���ب، ق��ال��ت مريكل 
�م�س �ل�سبت: »بب�ساطة، ل ينبغي 
)�لهياكل  ن��ح��ط��م��ه��ا  �أن  ع��ل��ي��ن��ا 
�لدولية(، فهناك �لكثري جد�ً من 

�ل�سر�عات �لتي تتحد�نا«.
تاأييدها  ع���ن  م���ريك���ل  و�أع����رب����ت 
�لدويل  �ل��ت��ع��اون  ن��ط��اق  لتو�سيع 
�أهمية حلف  وقالت، موؤكدة على 
»يجب  )ن��ات��و(:  �لأطل�سي  �سمال 
مرت�بطة  ه��ي��اك��ل  ع��ر  نفكر  �أن 
�لع�سكرية  و�ل��ع��ن��ا���س��ر  ���س��ب��ك��ي��اً، 

�سمن هذه �لهياكل«.
و�أ�سافت »نحن بحاجة �إىل �لناتو 
ك��م��ر���س��اة ل��ال���س��ت��ق��ر�ر يف �أوق����ات 
ع��ا���س��ف��ة، ك��م��ا �أن��ن��ا ب��ح��اج��ة �إليه 

كمجتمع قيم«.

باإحباط  �إره��اب��ي��ني   7 مقتل 
�سيناء يف  �إره��اب��ي��ة  عملية 

•• القاهرة-وكاالت:

�أحبطت �لقو�ت �مل�سلحة �مل�سرية، 
�أم�س �ل�سبت، هجوما على �إحدى 
�لرتكاز�ت �لأمنية ب�سمال �سيناء 
�لإرهابية،  �ل��ع��ن��ا���س��ر  ق��ب��ل  م���ن 
�سقط خالله قتلى من �لعنا�سر 

�لإرهابية.
وقال �ملتحدث �لع�سكري، �لعقيد 
�لرفاعي،  ت���ام���ر  ح�����رب  �أرك��������ان 
�لأم���ن���ي قامت  �لرت���ك���از  ق���وة  �إن 
�لإرهابية  للعنا�سر  بالت�سدي 
م�سيفا  م���ع���ه���ا،  و�ل�����س����ت����ب����اك 
“متكنا من �لق�ساء على 7 �أفر�د 

متطرفني«.
لتبادل  »ن��ت��ي��ج��ة  �أن������ه   و�أو�����س����ح 
و�أ�سيب  ق��ت��ل  �ل���ن���ري�ن،  �إط�����الق 
�آخرين من درجات  �سابط و14 

�أخرى«.
�أعمال  ��ستكمال  »وج���رى  وت��اب��ع 
�لعنا�سر  وم��الح��ق��ة  �لتم�سيط 
عليهم  ل���ل���ق�������س���اء  �لإره�����اب�����ي�����ة 

باملنطقة«.

م�سوؤول رو�سي: تركيا لن حت�سل 
على �أ�سر�ر  »منظومتنا �جلوية«

•• مو�صكو-وكاالت:

ق��ال م�����س��وؤول رو���س��ي، �إن »ب���الده ل��ن ت��ق��دم �أ���س��ر�ر منظومة �ل��دف��اع �جلوي 
�لرو�سية »�إ�س400-« �إىل تركيا �لتي عقدت �سفقة للح�سول عليها، ل تز�ل 
رئي�س  و�أك��د  �لناتو«.  ر�سا حلفائها يف  ع��دم  ب�سبب  �لآن،  حمط ج��د�ل حتى 
�سريغي  �لع�سكرية،  و�ملعد�ت  �لأ�سلحة  لت�سنيع  �لرو�سية  »رو�ستيخ«  �سركة 
�إىل  »�إ�س400-«  �لرو�سية  �جل��وي  �ل��دف��اع  منظومة  توريد  �أن  ت�سميزوف، 
»رو�سيا  ملوقع  ت�سريحات  وذل��ك يف  �أ�سر�رها.  على  يعني �حل�سول  ل  تركيا، 

يوم«. 
�سناعة عميقة  ت�سكيل  ي��دور عن  ل  �ل��و�ق��ع �حلديث  »يف  ت�سميزوف:  وق��ال 
و�أخذنا  �جلاهزة  �ملنتجات  توريد  عن  حتدثنا  فنحن  هناك.  �لأنظمة  لهذه 
�أجز�ء من قطع �لغيار لهذه  على عاتقنا �للتز�م باإعطاء �لفر�سة لت�سنيع 
�ملنظومة على �لأر��سي �لرتكية ح�سر�ً. �أنا ل �أعتقد �أنه �سيتم نقل �أي نوع 

من �لأ�سر�ر �لتقنية«، وفق ما نقلت �سحيفة زمان �لرتكية، �م�س.
بالكامل  �لت�سنيع  ت��ق��ن��ي��ات  �سننقل  �أن��ن��ا  ع��ن  ن��ت��ح��دث  مل  ن��ح��ن  و�أ����س���اف: 
فاحلديث يدور عن توطني جزء من �ل�سناعة فقط. فعلى �سبيل   ،100%
�إذ  �ل�سو�ريخ.  تلك  من  �أج��ز�ء  �أو  �سو�ريخ  �ملمكن  وم��ن  �لغيار  قطع  �ملثال: 
�إنتاج هذه �ملنظومة عملية معقدة للغاية وللقيام بها يجب تاأ�سي�س مدر�سة 
منظومة  ت�سنيع  �أما  �ملدر�سة.  هذه  مثل  تركيا  لدى  لي�س  ولالأ�سف  تقنية. 

»�أ�س 400« من �ل�سفر �أمر غري و�قعي«.
�لوليات  على  �قرتحت  تركيا  �إن  قالت،  �لأمريكية،  بلومرغ  وكالة  وكانت 
يف  رو�سيا  م��ن  �ست�ستلمها  �لتي  �جل���وي،  �ل��دف��اع  منظومة  تفح�س  �ملتحدة 
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•• اأبوظبي-وام:

ب��ع��ث ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ خليفة ب��ن ز�ي����د �آل 
تهنئة  برقية  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
رئي�سة  غريباو�سكايتي  د�ليا  �لرئي�سة  فخامة  �إىل 
��ستقالل  جمهورية ليتو�نيا وذلك مبنا�سبة ذكرى 
بالدها. كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
�لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��سد 

�ل�سمو  “رعاه �هلل” و���س��اح��ب  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة برقيتي تهنئة 
مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�سة د�ليا غريباو�سكايتي. 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  و 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  مكتوم 
نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل �ساوليو�س 

�سكفرينيلي�س رئي�س وزر�ء جمهورية ليتو�نيا.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 
رئي�سة ليتو�نيا بذكرى ��ستقالل بالدها

•• اأبوظبي-وام:

فاطمة  �ل�������س���ي���خ���ة  ح���م���ل���ة  ك���ث���ف���ت 
�لإن�����س��ان��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة “ ع��ل��ى خطا 
من  �لآلف  ب��ع��الج  “مهامها  ز�ي���د 
خميمات  يف  و�ل���ن�������س���اء  �لأط�����ف�����ال 
�حلدود  على  �لروهينغا  �لالجئني 
�أطباء  باإ�سر�ف نخبة من  �لبنغالية 
�لإم��ار�ت وبنجالدي�س وحتت �سعار 

فاطمة«. �أمنا  “كلنا 
�ل�سويدي  ن������ورة  ����س���ع���ادة  وق����ال����ت 
�إن  �ل��ع��ام  �لن�سائي  �لحت���اد  م��دي��رة 
�لإن�سانية  فاطمة  �ل�سيخة  حملة 
�سمو  من  بتوجيهات  تعمل  �لعاملية 
�ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
رئي�سة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����س��ائ��ي  �لحت������اد 
�ملجل�س �لأعلى لالمومة و�لطفولة 
�لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لأع��ل��ى  �لرئي�سة 
فاطمة  برنامج  �إط��ار  ويف  �لأ�سرية 

للتطوع .
عملها  ب�����د�أت  �حل��م��ل��ة  �أن  وذك�����رت 
منطقة  يف  �حل���ال���ي���ة  حم��ط��ت��ه��ا  يف 
بالتن�سيق  �حل��دودي��ة  ب���از�ر  كوك�س 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خلا�سة  �جل��ه��ات  م��ع 
�لعطاء  م�سرية  نهج  م��ع  �ن�سجاما 

يف �لعمل �لإن�ساين �لتطوعي �لذي 
�لدولة  م��وؤ���س�����س  ق����و�ع����ده  �أر�����س����ى 
�سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�لهتمام 
�لكبري�لذي توليه �لقيادة �لر�سيدة 
�ل�����س��ي��خ خليفة  �ل�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل�سمو  �ساحب  و�أخ��ي��ه  �هلل  حفظه 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل للعمل 

�ساحب  ل��روؤي��ة  وترجمة  �لتطوعي 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
�مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ل��رت���س��ي��خ 

و�لعطاء �لن�ساين.
و�أكدت مديرة �لحتاد �لن�سائي �لعام 
�أن حملة �ل�سيخة فاطمة �لن�سانية 
تاتي �إنطالقا من توجيهات �لقيادة 
�حل��ك��ي��م��ة ب����اأن ي��ك��ون ع���ام 2019 
دور�سباب  “ وتعزيز  �لت�سامح  “عام 

ور�سالتهم  �مل��ت��ط��وع��ني  �لإم��������ار�ت 
�لإن�سانية و�لتي ��ستطاعت �أن ت�سل 
عن  ي��زي��د  مل��ا  �لن�����س��ان��ي��ة  بر�سالتها 
طفل و�مر�أة وم�سن  “16” مليون 
يف خمتلف دول �لعامل بغ�س �لنظر 
�و  �ل��ع��رق  �و  �و �جلن�س  �ل��ل��ون  ع��ن 
�لديانة �أو �ملذهب يف مبادرة �ن�سانية 
�لعطاء  ز�ي��د  م��ب��ادرة  م��ن  م�سرتكة 
جمعية  و  �ل��ع��ام  �لن�سائي  و�لحت���اد 
�ل�سارقة  ب��ي��ت  وم��وؤ���س�����س��ة  �ل���ر  د�ر 
�مل�ست�سفيات  وجم��م��وع��ة  �خل����ريي 

مع  وب��ال��ت��ع��اون  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�سعودية 
يف  �لبنجالدي�سية  �لم���ل  موؤ�س�سة 
�ملجالت  يف  لل�سر�كة  مميز  من��وذج 

�لن�سانية .
�لن�ساين  �ل��ع��م��ل  ���س��ف��رية  و�أك������دت 
حملة  �إن  ع��ث��م��ان  رمي  �ل���دك���ت���ورة 
�لعاملية  �لن�سانية  فاطمة  �ل�سيخة 
بر�سالتها  ت�����س��ل  �أن  ����س��ت��ط��اع��ت 
�لن�ساء  م��ن  �للف  �إىل  �لن�سانية 
خدماتها  خ�����الل  م����ن  و�لط�����ف�����ال 
�لالجئني  خم��ي��م��ات  يف  �لن�����س��ان��ي��ة 

�إ�ستقطاب  يف  وجن��ح��ت  �ل��روه��ي��ن��غ��ا 
�أف�سل �لكو�در�لطبية ومتكينها من 
تقدمي �أف�سل �خلدمات �لت�سخي�سية 
و�ل���ع���الج���ي���ة و�ل����وق����ائ����ي����ة و�ل���ت���ي 
�لتخفيف  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت 
�ملعوزين وزيادة  من معاناة �ملر�سى 
�لمر��س  ب��اأه��م  �ملجتمعي  �ل��وع��ي 
و�لوقاية.  �ل���ع���الج  ���س��ب��ل  و�أف�����س��ل 
و�أ�سار �سعادة عمر�ن حممد عبد�هلل 
�ل��ف��ري��ق �لم���ار�ت���ي �لطبي  رئ��ي�����س 
�مل�ساريع  ق��ط��اع  رئ��ي�����س  �ل��ت��ط��وع��ي 

�إىل  �ل���ر  د�ر  جمعية  يف  �خل��ريي��ة 
�أن حملة �ل�سيخة فاطمة �لإن�سانية 
�أف�سل  ت��ق��دمي  �إ�ستطاعت  �لعاملية 
و�لعالجية  �لت�سخي�سية  �خلدمات 
و�ل��وق��ائ��ي��ة ل��ل��م��ر�أة و�ل��ط��ف��ل وكبار 
معاناتهم  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  �ل�����س��ن 
حتت �إطار تطوعي و مظلة �إن�سانية 
�لعمل  ث��ق��اف��ة  تر�سيخ  �إىل  �إ���س��اف��ة 
بني  �لن�����س��اين  و�ل��ع��ط��اء  �لتطوعي 

�سباب �لمار�ت وبنجالدي�س .
و م��ن ج��ان��ب��ه ل��ف��ت ���س��ع��ادة �سلطان 

�أمناء مبادرة  �خليال ع�سو جمل�س 
ملوؤ�س�سة  �لعام  �لم��ني  �لعطاء  ز�ي��د 
بيت �ل�سارقة �خلريي �إىل �ن حملة 
�لعاملية  �لإن�سانية  فاطمة  �ل�سيخة 
يف منطقة �لالجئني �سهدت جناحا 
كبري� يف �إيجاد حلول و�قعية عملية 
�لن�ساء  منها  تعاين  �سحية  مل�ساكل 
من  �ل��ع��دي��د  و�ستتبعها  و�لط���ف���ال 
�لعالجية  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  �حل���م���الت 
للو�سول  م�ستمر  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن 
�إىل �أكر عدد من �ملر�سى يف خميم 
�ل��الج��ئ��ني �ل��روه��ي��ن��غ��ا . و ب����دوره 
ثمن �لدكتور �إفتخار حممود مدير 
�لبنجالدي�سية  �لم�����ل  م��وؤ���س�����س��ة 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�سيخة  �سمو  ج��ه��ود 
�لن�ساين  �لعمل  جم��ال  يف  م��ب��ارك 
و�ملبتكرحلملة  بالدور�ملميز  و�أ�ساد 
�لعاملية  �لن�سانية  فاطمة  �ل�سيخة 
و�لتي قدمت نقلة نوعية يف جمال 
مت��ك��ني �ل�����س��ب��اب وب���الخ�������س �مل����ر�ة 
يف جم����الت �ل��ع��ط��اء �لن�������س���اين يف 
�لول من نوعه  يعد  من��وذج مبتكر 
يقدم �أف�سل �خلدمات �لت�سخي�سية 
للمر�أة  و�ل���وق���ائ���ي���ة  و�ل���ع���الج���ي���ة 

و�لطفل.

حملة �ل�سيخة فاطمة �لعاملية تكثف مهامها �لإن�سانية يف خميمات �لالجئني �لروهينغا

•• دبي-وام:

�فتتحت هيئة �لطرق و�ملو��سالت بدبي �أم�س ج�سر�ً رئي�ساً 
وذلك  �لأ���س��اي��ل  ���س��ارع  م��ع  تقاطعه  عند  �إك�سبو  ���س��ارع  على 
�لطرق  �سبكة  تطوير  م�سروع  من  �خلام�سة  �ملرحلة  �سمن 
�ملرحلة  �لإجن�����از يف  ن�سبة  وب��ل��غ��ت  �إك�����س��ب��و  مل��ع��ر���س  �مل���وؤدي���ة 
�لأعمال  �كتمال جميع  ويتوقع   50% من  �أك��ر  �خلام�سة 

يف �سهر يونيو �ملقبل.
وذك���ر ���س��ع��ادة م��ط��ر �ل��ط��اي��ر �مل��دي��ر �ل��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س 
�سري  تفقده  خ��الل  و�مل��و����س��الت  �ل��ط��رق  هيئة  �ملديرين يف 
�لطرق  م�سروع  من  و�خلام�سة  �لأوىل  �ملرحلتني  يف  �لعمل 

�ملوؤدية ملعر�س �إك�سبو �إن �لهيئة �فتتحت جزئياً ثالثة م�سار�ت 
�ملرحلة  �سمن  �إك�سبو  ���س��ارع  على  �جل�سر  م��ن  �جت��اه  ك��ل  يف 
�خلام�سة من �مل�سروع �لتي ت�سمل تنفيذ ج�سور بطول 2.6 
كيلومرت وطرق بطول قر�بة ثالثة كيلومرت�ت حيث �سيتم 
زيادة عدد م�سار�ت �سارع �إك�سبو من ثالثة �إىل �ستة م�سار�ت 
يف ك��ل �جت���اه ب��ط��ول ث��الث��ة ك��ي��ل��وم��رت�ت م��ع �إ���س��اف��ة طرق 
خدمية لتح�سني �لو�سع �ملروري للطرق �حلالية م�سري�ً �إىل 
�إك�سبو عند تقاطعه مع �سارع �لأ�سايل  �أنه �سيتم رفع �سارع 
�ستة م�سار�ت يف كل �جتاه  و�سعة  800 م��رت�ً  بج�سر طوله 
كما �سيتم �إن�ساء ج�سرين �آخرين لربط �سارع �إك�سبو بطريق 
�خلدمات بطول و�حد كيلومرت لتوفري حركة �ن�سيابية من 

و�إىل موقع معر�س �إك�سبو.
و �و�سح �ن هذه �ملرحلة ت�سمل �أي�سا تطوير �سارع �لأ�سايل 
�سوئية  ب��اإ���س��ارة  حمكوم  �سطحي  تقاطع  تنفيذ  خ��الل  م��ن 
حركة  لتوفري  �لأ�سايل  �سارع  مع  �إك�سبو  �سارع  تقاطع  عند 
علي  جبل  منطقة  �إىل  �إك�سبو  �سارع  من  و�خل��روج  �لدخول 
�ل�سناعية و�ملنطقة �حلرة جلبل علي. و��ستمع �سعادة �ملدير 
�لعام ورئي�س جمل�س �ملديرينفي �لهيئة ل�سرح من �ملهند�سة 
ميثاء بن عدي �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �ملرور و�لطرق عن 
�سبكة  تطوير  م�����س��روع  م��ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف  �لعمل  �سري 
�لطرق �ملوؤدية ملعر�س �إك�سبو �لتي بلغت ن�سبة �لإجناز فيها 

.43%

•• املخا-وام:

لل�سيد  �لروي�س  مر�سى  م�سروع  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  �فتتحت 
�إنتهائها  بعد  لليمن  �لغربي  بال�ساحل  �ملخا  �ل�سمكي يف مديرية  و�لإن��ز�ل 
�ل�ساحل  يف  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  ممثل  و�أو�سح  وجتهيزه.  بنائه  من 
�لغربي �أن �إفتتاح �مل�سروع يف عام �لت�سامح ياأتي تتويجاً جلهود “�لهيئة” يف 
�إ�ستكمال تطبيع �لأو�ساع يف مدن وقرى ومناطق �ل�ساحل �لغربي، و�سمن 
�إمتد�د  على  تنفذها  �لتي  �ل�سمكي  و�لإن����ز�ل  �ل�سيد  م�ساريع  م��ن  جملة 
�لبحري وحت�سني م�ستوى معي�سة  �ل�سيد  �إنعا�س قطاع  بهدف  �ل�ساحل.. 
ودخل �ل�سيادين و�أفر�د �أ�سرهم وكافة �لعاملني يف ت�سويق وبيع وت�سدير 
�لأ�سماك. من جانبه قال �سلطان عبد�هلل حممود مدير عام مديرية �ملخا �ن 
�مل�ساريع �لتي تنفذها “�لهيئة” يف �لقطاع �ل�سمكي بال�ساحل �لغربي مزودة 
من  �ل�سيادين  مكنت  حيث  متطورة،  �سيد  ومعد�ت  �ل�سم�سية،  بالطاقة 
�لعودة ملز�ولة �ل�سيد. بدوره ثمن عبد �لكرمي عائ�س كبري قرية �لروي�س 
“�لروي�س”  �لإم��ار�ت��ي لأه��ايل  �لأحمر  �لهالل  �ل��ذي تقدمه هيئة  �لدعم 
م�سري� �ىل �أن “ �لهيئة “ قدمت يف “عام ز�يد 2018” ، منظومة طاقة 
“عام �لت�سامح  �أ�سرة ويف   600 �أ�ستفادت منها  �سم�سية متكاملة للمنطقة 
لل�سيد  �لروي�س  مر�سى  م�سروع  وجتهيز  باإن�ساء  �لهيئة  2019” قامت 
و�لإنز�ل �ل�سمكي، �لذي �سيعود باخلري لهايل �ملنطقة . من جانبهم �عرب 
�ل�سيادون يف “�ملخا” عن �سعادتهم باإفتتاح م�سروع مر�سى �لروي�س لل�سيد 

و�لإنز�ل �ل�سمكي، �لذي �سي�سهم يف �إعادة ن�ساط �ل�سيد وتطويره.

•• اأبني -وام:
�سريت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي قافلة حتمل 
م�ساعد�ت غذ�ئية �إىل �سكان مديرية �أحور مبحافظة 
�لتي  �لن�سانية  للم�ساعد�ت  ��ستمر�ر�ً  وذل��ك  �أب��ني 

�ملحررة  �ملناطق  �أه��ايل  �ىل  �لم���ار�ت  دول��ة  تقدمها 
يف �ليمن.

و�أع������رب ع��و���س �أب����و ب��ك��ر �ل�����س��ع��ي��دي رئ��ي�����س جلنة 
�أح����ور ع��ن ���س��ك��ره وتقديره  �ل��ت��خ��ط��ي��ط مب��دي��ري��ة 
�ل���ه���الل �لأحمر  ف���ري���ق  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  ل��ل��ج��ه��ود 

�ليمني  �ل�سعب  �ىل  �مل�ساعد�ت  لي�سال  �لإم��ار�ت��ي 
يف كافة �ملحافظات ..م�سري� �إىل �أن هذه �مل�ساعد�ت 
�لغاثية �ملقدمة لأبناء �ملديرية لي�ست �لأوىل فقد 
مت �ر�سال �لعديد من �لقو�فل �لغاثية �إىل �ملديرية 
�إىل �سكان �ملديرية و�لقرى �ملجاورة  وو�سل خريها 

لها.
�ملنظمات  من�سق  �إب��ر�ه��ي��م  خ��ال��د  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�إن دول��ة �لإم����ار�ت تقدم  �أب��ني  �لإغ��اث��ي��ة مبحافظة 
كافة  يف  �ل��ي��م��ن��ي  لل�سعب  �مل�����س��اع��د�ت  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
ذر�عها  �لإغاثية عر  و�لقو�فل  كامل�ساريع  �جلو�نب 

�لإن�����س��اين �ل��ه��الل �لأح��م��ر �ل���ذي و���س��ل �ىل جبال 
و�سهول و�سو�حل حمافظة �أبني حامال ر�ية �خلري 

و�لعطاء لأبناء تلك �ملناطق.
وت��ع��د م��دي��ري��ة �أح����ور م��ن �مل��دي��ري��ات �ل��ن��ائ��ي��ة �لتي 
وذلك  عقود  منذ  �لأ�سا�سية  �خل��دم��ات  م��ن  حرمت 

�لأجهزة  �لرهابية وغياب  �نت�سار �جلماعات  ب�سبب 
�لأمنية بال�سنو�ت �ملا�سية حيث تنعم �ملديرية حاليا 
�لتي  ل��ل��ج��ه��ود  نتيجة  وذل���ك  و�ل���س��ت��ق��ر�ر  ب���الأم���ن 
دول  �سخي من  بدعم  �لأمني  �حل��ز�م  ق��و�ت  تبذلها 

�لتحالف �لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

طرق دبي تفتتح ج�سر� رئي�سا على تقاطع �سارعي �إك�سبو و�لأ�سايل 

»�له�����الل �لأحم����ر �لإمار�ت����ي« ت�سي����ر قافل����ة �إغاث����ة �ل����ى �أهال����ي 
مديري�����ة �أح����ور مبحافظ���ة �أب����ني

» �له���الل �لأحم���ر« يفتت���ح م�س���روع مر�س���ى �لروي����س 
لل�سي���د و�لإن���ز�ل �ل�سمك���ي يف �ملخ���ا
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�ل�سناعات  يف  �ل����س���ت���ث���م���ار  ي�����س��ك��ل 
�ل����دف����اع����ي����ة و�لأم�����ن�����ي�����ة �أح��������د �أه�����م 
�لتي  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �ل���ت���وج���ه���ات 
تتبناها دولة �لإمار�ت منذ عقود لي�س 
مردود  من  �ل�سناعات  ه��ذه  متثله  ملا 
تنموي يو�كب تطلعات �لدولة ملرحلة 
ملا  و�إمن���ا  فقط  �لنفط  ع�سر  بعد  م��ا 
ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه ه���ذه �ل�����س��ن��اع��ات من 
كبرية  و��سرت�تيجية  �سيا�سية  قيمة 
لل�سيادة  ح��ي��وي��ة  رك���ي���زة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�لقر�ر  ����س��ت��ق��الل��ي��ة  ت��ع��زز  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل�سيا�سي وحتافظ على �أمنها �لوطني 

وم�ساحلها �ل�سرت�تيجية �لعليا.
�لدفاعية  �ل�������س���ن���اع���ات  وف����ر�����س����ت 
و�لأمنية �لوطنية نف�سها على �ل�ساحة 
�ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت  يف  �لدولية 
كبرية  تناف�سية  ميز�ت  متتلك  وباتت 
�أكر  مرحلة  يف  ل��الن��خ��ر�ط  توؤهلها 
�إنتاج  يف  �لدخول  جلهة  �سو�ء  تطور�، 
نوعيات جديدة من �لأ�سلحة و�ملعد�ت 
جديدة  �أ������س�����و�ق  �إىل  �ل���و����س���ول  �أو 
لعر�س منتجاتها �لتي تت�سم باجلودة 

و�لتناف�سية.
يو�سف  جمعة  يو�سف  �لكاتب  وتناول 
“�ل�سناعات  بعنو�ن  كتابه  يف  �حل��د�د 

م���ن منظور  �لإم�������ار�ت  �ل��دف��اع��ي��ة يف 
�لقوة �ل�ساملة للدولة” �أوجه �لعالقة 
�ل��دف��اع��ي��ة وعنا�سر  �ل�����س��ن��اع��ات  ب��ني 
�ل��ق��وة �ل�����س��ام��ل��ة ل��دول��ة �لإم������ار�ت يف 
و�لقت�سادية  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �أب���ع���اده���ا 
و�ل�سرت�تيجية  و�لأمنية  و�لع�سكرية 
و�لتكنولوجية و�لب�سرية، على �عتبار 
و�لأمنية  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�����س��ن��اع��ات  �أن 
وما  �لدولة،  لقوة  و��سح  جت�سيد  هي 
تتمتع به من مو�رد وقدر�ت تتيح لها 
بناء �سناعة دفاعية تت�سم بال�ستد�مة 
�ل�سيا�سية  ظ��ل  يف  �مل�ستمر،  و�لتطور 
�خلارجية �لتي تتبناها دولة �لإمار�ت، 
وما تت�سم به من م�سد�قية وفاعلية، 
كل ذلك يتيح فر�سا مهما لل�سناعات 
�لدفاعية و �لأمنية من خالل تعزيز 
�ل�سر�كات مع �لدول �ساحبة �خلر�ت 
�ل��ق��ط��اع �حليوي،  و�ل��ت��ج��ارب يف ه���ذ� 
�لتكنولوجيا  ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ة  �أن  ك��م��ا 
�لدفاعية  ب���ال�������س���ن���اع���ات  �خل���ا����س���ة 
و�لعمل على توطينها تنعك�س �إيجابيا 

على �لقطاعات �لأخرى كافة.
لدولة  �ل��ر���س��ي��دة  �ل���ق���ي���ادة  �أن  و�أك�����د 
�لكبري  �ل����دع����م  ق����دم����ت  �لإم������������ار�ت 
ل��ل�����س��ن��اع��ات �ل��دف��اع��ي��ة وع��م��ل��ت على 
تطويرها كي تكون قادرة على �ملناف�سة 
على �ل�سعيد �لعاملي وذلك من منطلق 

�لدفاعية  لل�سناعات  �ل�ساملة  روؤيتها 
�سمن فل�سفة تطوير �لقو�ت �مل�سلحة 
مرتكز�ت  تعزيز  يف  دوره���ا  ولطبيعة 

�لقوة �ل�ساملة لدولة �لإمار�ت.
و�أ����س���ار �إىل ري����ادة دول���ة �لإم������ار�ت يف 
و�لأمنية  �لدفاعية  �مل��ع��ار���س  تنظيم 
حيث نظمت �لدولة �أهم �ملعار�س مثل 
للطري�ن  �ل���دويل  ودب��ي  �آيدك�س”   “
�ل��ب��ح��ري نافدك�س  �ل��دف��اع  وم��ع��ر���س 
وم��ع��ر���س �لأن��ظ��م��ة غ��ري �مل��اأه��ول��ة “ 
يومك�س” ومعر�س �ملحاكاة و�لتدريب 
عليه هذه  تنطوى  “ �سيمتك�س” وما 
�أهمية دفاعية و�سيا�سية  �ملعار�س من 

و�قت�سادية بالن�سبة لدولة �لإمار�ت.
و�سلط يو�سف �حلد�د يف كتابه �ل�سوء 

�لدفاعية  �ل�����س��ن��اع��ات  ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى 
�لتي  �لتي تعد من �لقطاعات  �ملركبة 
ت��ت��ط��ل��ب ت���و�ف���ر م��ق��وم��ات ع���دي���دة ل 
�لنامية،  �ل���دول  م��ن  كثري  يف  تتو�فر 
�لتعامل  بكيفية  يتعلق  فيما  خا�سة 
و�لعمل  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �حل��دي��ث��ة  م��ع 
ع���ل���ى ت��وط��ي��ن��ه��ا، وب����ن����اء ق����اع����دة من 
لالنخر�ط  �ملوؤهلة  �ملو�طنة  �ل��ك��و�در 
يف هذه �ل�سناعات، ف�سال عن �سرورة 
مر�كز  م��ن  متقدمة  منظومة  ت��و�ف��ر 
�لبحوث �لعلمية �لتي تو�كب �لتطور 

يف هذه �ل�سناعات.
ط���ردي���ة  ع����الق����ة  ه����ن����اك  �أن  و�أك���������د 
�إي��ج��اب��ي��ة ب��ني �ل��ت��ط��ور �ل���ذي ت�سهده 
�ملجالت  خمتلف  يف  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�لبحث  �لب�سرية،  �لتنمية  “�لتعليم، 
�ملتقدمة”  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ع��ل��م��ي- 
حتققه  �ل������������ذي  �ل������ت������ط������ور  وب����������ني 
و�لع�سكرية،  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�����س��ن��اع��ات 
�أي  يف  �إجن�����از�  �ل���دول���ة  حققت  فكلما 
ب�سكل  �ن��ع��ك�����س  �مل����ج����الت  ه�����ذه  م����ن 
�لدفاعية  �ل�����س��ن��اع��ات  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي 
ه��ن��اك عالقة  �أن  ك��م��ا   ، و�ل��ع�����س��ك��ري��ة 
حتققه  �لتطور  بني  �إيجابية  طردية 
منحنى  وتز�يد  �لدفاعية  �ل�سناعات 
�أبعادها  يف  ل��الإم��ار�ت  �ل�ساملة  �لقوة 
و�ل�سيا�سية  “�لع�سكرية  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

و�ل�����س����رت�ت����ي����ج����ي����ة و�لق���ت�������س���ادي���ة 
و�لب�سرية و�لتكنولوجية«.

�لأ�س�س  �لعديد من  �أن هناك  و�أو�سح 
�ل�سناعات  مفهوم  عليها  يرتكز  �لتي 
�ل��دف��اع��ي��ة و �لأم��ن��ي��ة ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
و�أمنيا  �لعو�ئد �لتي حتققها ع�سكريا 
مع  وتكنولوجيا  و�قت�ساديا  و�سيا�سيا 
�لعربية  �لتجارب  بع�س  �إىل  �لإ���س��ارة 
و�لإقليمية �ل�ساعد يف هذه �ل�سناعات 
�ملتنامي  �ل��ت��وج��ه  تعك�س  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
يف  لال�ستثمار  �ل���دويل  �ل�سعيد  على 

�ل�سناعات �لدفاعية.
وت��ن��اول �أه���م �مل��ر�ح��ل �ل��ت��ي م���رت بها 
�ل�سناعات �لدفاعية بد�ية من �لهيئة 
�لعربية للت�سنيع يف �سبعينيات �لقرن 
�مل��ا���س��ي وم����رور� ب��ال��ت��ع��اون م��ع بع�س 
دول �خلليج و�نتهاء بالتوجه �مل�ستقل 
�ل�سناعات  من  متطورة  قاعدة  لبناء 
�لدفاعية و�سول �إىل مرحلة �لت�سنيع 
�لكامل من خالل �ملناف�سة يف �لأ�سو�ق 

�لعاملية.
وح��ل��ل �ل��ك��ات��ب ط��ب��ي��ع��ة �ل�����دور �لذي 
وجمل�س  �ل�����دف�����اع  وز�رة  ب����ه  ت����ق����وم 
وجمل�س  �لق�����ت�����������س�����ادي  �ل�������ت�������و�زن 
�لإم�������ار�ت ل��ل�����س��رك��ات �ل��دف��اع��ي��ة « يف 
ف�سال  �لدفاعية،  �ل�سناعات  تطوير 
عن �ملوؤ�س�سات �لأخرى �لد�عمة لهذه 

موؤ�س�سات  مقدمتها  ويف  �ل�سناعات، 
�لعلمي،  و�ل���ب���ح���ث  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
ووز�رة  �ل�سطناعي،  �ل��ذك��اء  ووز�رة 
جميعا  ي�����س��اه��م��و�  �لق��ت�����س��اد،�ل��ذي��ن 
بدور رئي�سي يف توفري �لبيئة �ملو�تية 
لتطوير �ل�سناعات �لدفاعية، وكذلك 
�لدولة  ت�سعى  �ل��ذي  �خلا�س  �لقطاع 
�ل�سناعات  ه���ذه  يف  دوره  ت��ع��زي��ز  �إىل 

�ل�سرت�تيجية.
ترتكز  �لتي  �ملقومات  �أه��م  �إىل  و�أ���س��ار 
دولة  يف  �لدفاعية  �ل�سناعات  عليها 
�لرئي�سية  و�ل���ق���ط���اع���ات  �لإم���������ار�ت، 
يتعلق  فيما  ���س��و�ء  �ل�سناعات،  ل��ه��ذه 
ب�������س���ن���اع���ة �ل�����ط�����ائ�����ر�ت و�لأ����س���ل���ح���ة 
�أو  �جل����ن����ود،  �أن���ظ���م���ة  �أو  و�ل���ذخ���ائ���ر، 
وتقنية  �لإل�����ك�����رتون�����ي�����ات  ����س���ن���اع���ة 
�سناعة  �أو  و�لت�������س���الت،  �مل��ع��ل��وم��ات 
�ل�سفن  و���س��ن��اع��ة  �ل���ري���ة  �لآل����ي����ات 
و�لأنظمة �لبحرية و�سناعة �لف�ساء، 
دولة  �أن  �إىل  ت�سري يف جمملها  و�لتي 
�لإم�������ار�ت ب�����د�أت م��رح��ل��ة ج���دي���دة يف 
هذه  ك��ون  �حل�ساري،  �لتقدم  م�سرية 
�لتكنولوجيا  على  تعتمد  �لقطاعات 

�لدقيقة و�لعلوم �ملتقدمة.
و�أكد �لكاتب يو�سف �حلد�د �أن عو�ئد 
�لدفاعية  �ل�����س��ن��اع��ات  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار 
ع�سكريا، و�أمنيا، و�سيا�سيا، و�قت�ساديا، 

ذلك  و�نعكا�س  وب�سريا،  وتكنولوجيا، 
�لإمار�ت  لدولة  �ل�ساملة  �لقوة  على 
�أن دول��ة �لإم���ار�ت متتلك  م�سري� �إىل 
و�لب�سرية،  �جلغر�فية،  �ملقومات:  كل 

و�لعلمية،  و�لت�سريعية،  و�لتنظيمية، 
مركز�  منها  جتعل  و�ل��ت��ي  و�لتقنية، 
�إقليميا لل�سناعات �لدفاعية �ملتطورة 

يف �ملنطقة خالل �ل�سنو�ت �ملقبلة.

•• اأبوظبي -وام:

ت�سارك طري�ن �أبوظبي يف معر�س 
�ل��دف��اع �ل����دويل �أي��دك�����س 2019 
�ليوم  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ت��ن��ط��ل��ق  �ل������ذي 
مب�ساركة  �أب��وظ��ب��ي  يف   “ “�لأحد 

دولية كبرية.
ن��ادر �أحمد �حل��م��ادي رئي�س  وق��ال 
�إن  �أب��وظ��ب��ي  ط��ري�ن  �إد�رة  جمل�س 
معر�س �لدفاع �لدويل “�أيدك�س” 
�لعاملية  �لفعاليات  �أه���م  �أح���د  يعد 
�لدولة  ت�����س��ه��ده��ا  �ل���ت���ي  �ل����ر�ئ����دة 
وي��ق��دم ف��ر���س��ا ف��ري��دة م��ن نوعها 
�ل�سناعات  ق��ط��اع  م���ع  ل��ل��ت��و����س��ل 
�أحد  �ليوم  و�ل��ذي ميثل  �لدفاعية 
�لقت�سادي  �لنمو  حم��رك��ات  �أه���م 
�أف�����س��ل �ملهار�ت  م��ن خ���الل ج���ذب 
�أهميًة  ت�����س��ك��ل  �ل���ت���ي  و�خل�������ر�ت 

�لبتكار  عمليات  ل�ستمر�ر  حيوية 
و�لنمو يف دولة �لإمار�ت و�لعامل .

ونوه �إىل �أن �سركة طري�ن �أبوظبي 
�لدعم  خ��دم��ات  ت��وف��ري  يف  ت�ساهم 
من  لل�سركاء  و�للوج�ستي  �لفني 
عمليات  و�إد�رة  ط���ائ���ر�ت  ���س��ي��ان��ة 

�لإ�سعاف  وخدمة  و�لإنقاذ  �لبحث 
�إ�سافة  �لطبي  و�لإخ����الء  �جل���وي 
و�أو����س���ح  �ل���ت���دري���ب.  خ���دم���ة  �إىل 
مق�سد�ً  يعد  �أي��دك�����س  معر�س  �أن 

لأب������رز ���س��ن��اع �ل����ق����ر�ر و�خل�����ر�ء 
�لقطاع  ه����ذ�  يف  و�مل��ت��خ�����س�����س��ني 
��ستطاع  و�ل������ذي  �مل���ه���م  �حل���ي���وي 
 1993 ع����ام  �ن��ط��الق��ت��ه يف  م��ن��ذ 

دويل  ملتقى  مكانته  على  �لتاأكيد 
ل��ك��ب��ار ���س��ن��اع �ل���ق���ر�ر وج�����زء� من 
��سرت�تيجية �لدولة �لر�مية لدفع 
عجلة �لتنمية �لقت�سادية وتنويع 

م�سادر �لدخل .
�لدفاع  م��ع��ر���س  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 
فر�سا  ي���وف���ر  �أي����دك���������س  �ل�������دويل 
�سر�كات جديدة من  هامة لإقامة 

�ساأنها �أن ت�سهم يف تقدمي خر�تنا 
للعامل خا�سة  ومهار�تنا وجتاربنا 
�ملروحية  �ل���ط���ائ���ر�ت  ���س��ن��اع��ة  �أن 
وتطور  من��و  يف  م��ه��م��اً  دور�ً  تلعب 

و  و�مل��دن��ي��ة  �لع�سكرية  �ل��ق��ط��اع��ات 
�ملنطقة،  يف  و�لرتفيهية  �لطبية 
و�لتطوير  للنمو  �لطريق  وميهد 

�مل�ستمر يف هذه �ل�سناعة.
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•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة” حفظه �هلل” تنطلق يف 
فعاليات  �ليوم  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
 ”2019 “�أيدك�س  �ل�����دويل  �ل���دف���اع  م��ع��ر���س��ي 
و�لتي   ”2019 “نافدك�س  �ل��ب��ح��ري  و�ل���دف���اع 
21 من �ل�سهر �جلاري حيث �سيتم  ت�ستمر حتى 
��ستعر��س �أحدث ما تو�سل �إليه قطاع �ل�سناعات 
�لدفاعية من تكنولوجيا ومعد�ت متطورة وكذلك 
عقد �سر�كات �سخمة بني خمتلف �جلهات �مل�ساركة 
وكريت �ل�سركات �لعاملية �ملتخ�س�سة يف �لقطاع. 
كبري  ع��دد  م�ساركة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ملعر�س  وي�سجل 
من �ل�سركات �لعاملية مبا يف ذلك لوكهيد مارتن 
جانب  �إىل  وتالي�س  ورو���س��ت��ك  وبوينغ  ور�ي��ث��ي��ون 
نخبة من �ل�سركاء �ملحليني مثل �سركة �لإمار�ت 

�لقاب�سة،  ت��و�زن  و�سركة  �لع�سكرية،  لل�سناعات 
و���س��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ب��ن��اء �ل�����س��ف��ن. ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
و�خلر�ء  �لقر�ر  �سناع  من  و��سع  طيف  م�ساركة 
�لدفاعية.  �ل�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع  يف  و�ملتخ�س�سني 
وي���اأت���ي ت��ن��ظ��ي��م �مل��ع��ر���س يف ظ���ل �ل���ظ���روف غري 
م�ستقرة ي�سهدها �لعامل �ليوم و�لذي يتطلب من 
�لقائمني على هذ� �لقطاع تطوير تقنيات ت�ساعد 
على �حلد من �ملخاطر �ملحتملة وكذلك مو�جهة 
�لتحديات �ملتغرية �لتي ي�سهدها �لعامل من خالل 
�لقطاعات  خمتلف  من  �ملبذولة  �جلهود  توحيد 
��سرت�تيجات  تطوير  ب��ه��دف  �ملخت�سة  �حل��ي��وي��ة 
�ل�سالم  و�إر���س��اء  حتقيق  يف  ت�سهم  ودفاعية  �أمنية 
طيار  �لركن  �للو�ء  معايل  و�أك��د  �ملن�سود.  �لعاملي 
�ل��ل��ج��ن��ة �لعليا  �مل����زروع����ي رئ��ي�����س  ف���ار����س خ��ل��ف 
�أهمية  على  ونافدك�س  �أيدك�س  ملعر�سي  �ملنظمة 
�لدورة �حلالية ملعر�س �لدفاع �لدويل /�أيدك�س/ 

�ل��ف�����س��ي لنطالقتها  ب��ال��ي��وب��ي��ل  ك��ون��ه��ا حت��ت��ف��ل 
�ملتخ�س�سة يف جمال  �ملعار�س  �أك��ر  كو�حدة من 
�سناع  فيها  يلتقي  ومن�سة  �لدفاعية،  �ل�سناعات 
�لقطاع.  يف  و�ملتخ�س�سني  �خل��ر�ء  و�أه��م  �لقر�ر 
و�أث���ن���ى م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى دور �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة يف 
ليكون  �نطالقته  منذ  �ملعر�س  ه��ذ�  م�سرية  دع��م 
لعر�س  �ملخ�س�سة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن�����س��ات  �أك���ر  �أح���د 
�لتكنولوجيا و�ل�سناعات �لع�سكرية، وكذلك على 
وتاأهيلهم  �مل��و�ط��ن��ة  ل��ل��ك��ف��اء�ت  �مل��ت��و����س��ل  دعمها 
�لأمر  �لع�سكرية،  �ل�سناعات  ليكونو� قادة لقطاع 
�لدفاعية للدولة  �لتحتية  �لبنية  �لذي يعزز من 
وي�سعها على خارطة �أهم �لدول �مل�سنعة و�ملطورة 
�لعامل.  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  ل��ل��دف��اع��ات 
على  ع�سرة  �لر�بعة  ن�سختة  يف  �ملعر�س  و�سريكز 
�لتكنولوجيا  �إليه  تو�سلت  ما  �أح��دث  ��ستعر��س 
�لر�بعة، نظر�ً  �لثورة �ل�سناعة  �لع�سكرية يف ظل 

بهذ�  �ل��ن��ه��و���س  تلعبه يف  �ل���ذي  �مل���ح���وري  ل��ل��دور 
�لذكاء  تقنيات  على  بالعتماد  �حل��ي��وي،  �لقطاع 
�ل�سطناعي و�أنظمة �ملحاكاة و�لتقنيات �ملتطورة 
تعزيز  يف  ي�سهم  ما  �ملعلومات،  وحتليل  لتخزين 
�أمن و��ستقر�ر �لأف��ر�د و�لدول كونها تتجاوز كل 
ما هو ب�سري وتقلل من ن�سبة �لأخطاء �ملحتملة 
�ل�سيناريوهات  ل��ك��ل  �لأم����ث����ل  �حل���ل���ول  وت���وف���ر 
�ملحتملة. وينطلق �ملعر�س لهذ� �لعام مب�ساركة” 
و�لدوليني  �ملحليني  �ل��ع��ار���س��ني  “من   1310
�إىل  �ل�سابقة  �لن�سخة  يف   ”1235 “ ب���  مقارنة 
جانب �رتفاع �مل�ساحة �لكلية للعرو�س لت�سل �إىل 
�ألف   133 مربع مقارنة مع  مرتبع  �ألف   168
مرت مربع يف �لعام 2017، مما يجعلها �لن�سخة 
 .1993 �لأك��ر من �ملعر�س منذ �نطالقته عام 
�لرئي�س  �لظاهري  مطر  حميد  ق��ال  جانبه  م��ن 
للمعار�س  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ل�سركة  �لتنفيذي 

 “ لها:  �لتابعة  �ل�سركات  وجمموعة  “�أدنيك” 
و�ملحلية  �لدولية  �مل�ساركة  بحجم  فخورون  نحن 
�لكبرية �لذي ت�سهده �لدورة �حلالية للمعر�سني، 
�لدعم  و�سائل  ك��ل  توفري  على  حري�سون  ونحن 
و�سلت  حيث  �ملعر�س،  يف  �لدوليني  للم�ساركني 
%85 باملئة، وهي  �إىل  �ل�سركات �لأجنبية  ن�سبة 
�ملعار�س  ق��ط��اع ���س��ن��اع��ة  �لأع���ل���ى يف  ت��ع��د  ن�����س��ب��ة 
�لدولية �لدفاعية، �إىل جانب كوكبة من �ل�سركات 
 15 �إىل  م�ساركتها  ن�سبة  و�سلت  �ل��ت��ي  �ملحلية 
باملئة من جمموع �ل�سركات،مما ي�سهم يف حتقيق 
�ل�سناعات  ق��ط��اع  لتطوير  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  روؤي���ة 
�أحد  يعد  و�ل���ذي  �ل��دول��ة،  يف  �لوطنية  �لدفاعية 
�أبوظبي  رك��زت عليها خطة  �لتي  �لقطاعات  �أب��رز 
و�أ�سار   .»2030 ل��ل��ع��ام  �لق��ت�����س��ادي��ة  وروؤي���ت���ه���ا 
�لنجاح  ور�ء  تقف  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�م��ل  �إىل  �ل��ظ��اه��ري 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  حققته  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري 

�أيدك�س  ملعر�س  تنظيمها  “�أدنيك” يف  للمعار�س 
�مل�ستمر  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  دع��م  يف  تتمثل  و�ل��ت��ي 
و�مل��ك��ان��ة �مل��رم��وق��ة �ل��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا �لإم������ار�ت، 
وكذلك �لتعاون �لوثيق مع �لقو�ت �مل�سلحة وكافة 
�ل�سركاء �ملحليني، بالإ�سافة �إىل �لقدر�ت �لكبرية 
يف  �أهلته  و�لتي  �ملو�طن  �ل�سباب  بها  يتميز  �لتي 
�لهام،  �حل��دث  لهذ�  �ملنظمة  �لعمل  ف��رق  لقيادة 
ناهيك عن �ملر�فق �ملتطورة �لتي يتميز بها مركز 
�ملعر�س  و�سي�سهد  للمعار�س.  �لوطني  �أبوظبي 
�لتي  �حلية  �لدفاعية  �لعرو�س  من  ع��دد  تنظيم 
خمتلف  با�ستخد�م  خمتلفة  �سيناريوهات  حتاكي 
توفري  �إىل  بالإ�سافة  و�ملعد�ت،  �لأ�سلحة  �سنوف 
�لتفاعلية  �ملن�سات  من  لعدد  �لعار�سة  �ل�سركات 
�لتي متكن �لزو�ر من توظيف �لتقنيات �حلديثة 
ثالثية  و�ل��ع��رو���س  �مل��ع��د�ت  م��ن  �لعديد  لتجربة 

�لأبعاد وغريها.

•• فيينا-وام:

�جتماعا  �ل��ذري��ة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  عقدت 
�لأوروب���ي  �لحت���اد  يف  �ملعنيني  �مل�سوؤولني  كبار  م��ع 
�لنووي  و�لأم����ن  �ل�����س��الم��ة  ت��وف��ري  ق�سايا  لبحث 
و�لبحوث  �ل�سمانات  جم��الت  يف  �لتعاون  وتعزيز 
و��ستعر�س �جلانبان  و�لتدريب.  و�لبتكار  �لنووية 
�ل�سالمة  �إح������ر�زه يف جم����الت  �ل����ذي مت  �ل��ت��ق��دم 
و�لأمن و�ل�سمانات �لنووية ومنع �لنت�سار �لنووي 

ومعاجلة �لتغري �ملناخي. وقال بيان �سدر عن مقر 
�أ�سا�سي  ب�سكل  رك��ز  �لجتماع  �إن  فيينا  يف  �لوكالة 
على ملف توفري �ل�سالمة و�لأمن �لنووي. و�أو�سح 
كورنيل فريوت م�ساعد مدير عام �لوكالة �لدولية 
�لهامة يف  �لتطور�ت  تقييم  �أنه مت  �لذرية  للطاقة 
جمالت  وحتديد  �مل�سرتك  �لهتمام  ذ�ت  �ملجالت 
�ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��وك��ال��ة و�لحت�����اد �لأوروب������ي خالل 
�لفرتة �ملقبلة. وثمن فريوت دعم �لحتاد �لأوروبي 
ملمو�سة  ن��ت��ائ��ج  “حقق  �ل����ذي  �ل��وك��ال��ة  لأن�����س��ط��ة 

�أن  �لبيان  و�أ�ساف  �ملا�سي«.  �لعام  وملمو�سة خالل 
�لدولية  و�لوكالة  �لأوروب���ي  �لحت��اد  يف  �مل�سوؤولني 
للطاقة �لذرية �تفقو� على مو��سلة تعزيز �لتعاون 
يف جم���الت �ل��ت��دري��ب و�ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر ودعم 
�لنووية.  �ل�سالمة  جمال  يف  �مل�ستمرة  �لتح�سينات 
يف  �لعام  �ملدير  نائب  توما�س  جري��سيمو�س  و�أك��د 
�أن  �لأوروب��ي��ة  للمفو�سية  �لتابعة  �لطاقة  مديرية 
�لنووي ل تز�ل ت�سكل �لأولوية  و�لأمن  “�ل�سالمة 

�لرئي�سية لالحتاد �لأوروبي«.

�نطالق فعاليات معر�سي �أيدك�س ونافدك�س 2019 يف �أبوظبي �ليوم

»طري�ن �أبوظبي« ت�سارك يف معر�س �لدفاع �لدويل »�أيدك�س 2019«

»�لطاقة �لذرية« تبحث تعزيز �لتعاون مع �لدول 
�لأع�ساء لتوفري �ل�سالمة و�لأمن �لنووي

�ل�سناعات �لدفاعية و�لأمنية �لإمار�تية مرحلة جديدة يف م�سرية �لتقدم �حل�ساري للدولة

•• اأبوظبي-وام:

من  �لثانية  �لدفعة  �أم�س  باأبوظبي  ز�ي��د  ميناء  ��ستقبل 
�لبحرية  �ل��وح��د�ت  �سمن  �لع�سكرية  �لبحرية  �لقطع 
�ل��دول��ي��ة �مل�����س��ارك��ة يف �ل����دورة �خل��ام�����س��ة مل��ع��ر���س �لدفاع 
�لبحري “نافدك�س 2019 “ �لذي تنطلق فعالياته �ليوم 
�لبحرية  �لوحد�ت  و�سط ح�سور دويل كبري لي�سل عدد 
15 دولة حول �لعامل بنمو  20 وحدة من  �إىل  �مل�ساركة 

ن�سبته 66 باملائة مقارنة بالدورة �ل�سابقة للمعر�س.
وت���ت���ن���وع �ل���ق���ط���ع �ل���ب���ح���ري���ة �ل��ع�����س��ك��ري��ة �مل�������س���ارك���ة يف 
مع  بالتز�من  يعقد  �ل��ذي   ”2019 معر�س”نافدك�س 
�لفرتة  يف   ”2019 “�آيدك�س  �ل���دويل  �ل��دف��اع  معر�س 
�أبوظبي  �حل��ايل يف مركز  21 فر�ير  17 حتى  ما بني 
�لإمد�د  و�سفن  �لفرقاطات  ب��ني  م��ا  للمعار�س  �لوطني 

و�سفن نقل �جلنود بالإ�سافة ل�سفن عمليات قن�س �لألغام 
�لبحرية و�سفن �لدوريات �لبحرية و�ل�سو�حل.

�مل�سلحة  ل���ل���ق���و�ت  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل���س��ت��ق��ب��ال  ورح���ب���ت جل����ان 
�مل�����س��ارك��ة يف نافدك�س  �ل��ب��ح��ري��ة  ب��ال��وح��د�ت  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�لع�سكرية  �ملو�سيقية  للفرقة  عر�س  خالل  من   2019
لدولة �لإم��ار�ت خالل دخول �ل�سفن مليناء ز�يد ور�سوها 
�لروتوكول  ���س��م��ن  وذل�����ك  �ل���ب���ح���ري  �ل��ر���س��ي��ف  ع��ل��ى 
�مللحقني  بح�سور  �لبحرية  �لوحد�ت  ل�ستقبال  �لبحري 
�مل�سوؤولني يف  وع��دد من  �مل�ساركة  �ل��دول  �لع�سكريني من 

�لقو�ت �مل�سلحة.

�لذهلي  �سيف  نا�سر  فهد  ب��ح��ري  �ل��رك��ن  �لعقيد  وق���ال 
�مل����ت����ح����دث �ل����ر�����س����م����ي مل����ع����ر�����س �ل������دف������اع �ل����ب����ح����ري “ 
�لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  “يف  نافدك�س2019 
�لبحرية  �ل��وح��د�ت  م��ن  م��ن  �لثانية  �لدفعة  �إن  “و�م” 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ت�سم  �مل��ع��ر���س  �مل�����س��ارك��ة يف  �ل��دول��ي��ة 
و�ل�سني  و�إيطاليا  وفرن�سا  �ملتحدة  و�ململكة  �لأمريكية 
وباك�ستان و��سرت�ليا و�سريالنكا. وت�سارك دولة �لإمار�ت 
�لأمن  تكنولوجيا  يف  �ملتخ�س�سة  �ل�سركات  من  بالعديد 
�لبحري بالإ�سافة �إىل زورق بينونة كورفيت متعدد �ملهام 
�لتابع جلهاز  “حميم” كورفيت  كما �سيتم تد�سني زورق 

مبنظومة  و�مل����زود  و�ل�����س��و�ح��ل  �حل��ي��وي��ة  �ملن�ساآت  حماية 
قيادة و�سيطرة عالية �لدقة.

و�لزو�رق  �ل�سفن  من  �لأوىل  �لدفعة  يومني  قبل  ور�ست 
دول  م���ن   ”2019 “نافدك�س  م��ع��ر���س  يف  �مل�����س��ارك��ة 
�لإم�����ار�ت و�ل�����س��ع��ودي��ة و�ل��ب��ح��ري��ن و�ل��ه��ن��د وبنجالدي�س 
ملن�سة  �ملقابل  �لبحري  �لر�سيف  على  �جلنوبية  وك��وري��ا 
للمعار�س  �لوطني  �أب��وظ��ب��ي  مبركز  �لرئي�سية  �لعر�س 

و�سط ��ستقبال وترحيب كبري من �لبحرية �لإمار�تية.
وي�ستعر�س معر�س “نافدك�س2019” �أحدث �لتقنيات 
و�لذكاء  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�سناعية  �ل���ث���ورة  م��ع  ت��ت��و�ك��ب  �ل��ت��ي 

يحظى  �ل��ذي  �لكبري  �لتنوع  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سطناعي 
وزو�رق مرور  وف���رق���اط���ات  م���دم���ر�ت  م�����س��ارك��ة  م���ن  ب���ه 
�سريعة وك�سح وقن�س �لألغام. وتقدم �لوحد�ت �لع�سكرية 
2019 ع��رو���س��ا حية  ن��اف��دك�����س  �مل�����س��ارك��ة يف  �ل��ب��ح��ري��ة 
لآخر  �ل�سركات  من�سات  ��ستعر��س  �إىل  بالإ�سافة  يوميا 
�بتكار�تها �لتكنولوجية يف جمال �أمن �ل�سو�حل و �لأمن 
�لذ�تي.   و�لتحكم  و�لإن��ف��اذ  �لبحث  عمليات  ويف  �لبحري 
يذكر �أن �مل�ساحات �ملخ�س�سة للعرو�س يف معر�س �لدفاع 
باملائة   52 بن�سبة  2019” �رتفعت  “نافدك�س  �لبحري 
لت�سل �إىل 45 �ألف مرت مربع مقارنة مع 30 �ألف مرت 
مربع يف �لدورة �ل�سابقة كما �رتفع عدد �ل�سركات �لعار�سة 
لت�سل �إىل 113 �سركة مقارنة مع 99 يف �لدورة �ل�سابقة 
بزيادة 14 باملائة و �رتفع عدد �لقطع �لبحرية �مل�ساركة 

يف نافدك�س بن�سبة 66 باملائة.

“نافدك�س2019«  يف  للم�ساركة  �أبوظبي  �إىل  ت�سل  دولة   15 من  بحرية  ع�سكرية  قطعة   20

تعلن موؤ�س�سة �لن�سر للخدمات �لبيئيه ومكافحة �لفات 
عن حجز حيو�نات �سائبة يف مكان حجز �حليو�نات �لتابع لها يف منطقة �لرحبة / �أبوظبي

لال�صتف�صار : يرجى الت�صال على الرقم املجاين 80032453 ويف حال عدم التعرف عليها خالل 14 يوم من تاريخ احلجز 
�صيتم بيعها يف املزاد العلني ح�صب نظام عقود حجز احليوانات ال�صائبه مع مركز ادارة النفايات – ابوظبي 
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اأخبـار الإمـارات

خطت خطو�ت متقدمة يف هذ� �لإطار 
�ملو�هب  �إد�رة  جم����ال  يف  خ�����س��و���س��ا 
�ل��ب�����س��ري��ة، وم���ه���دت �ل��ط��ري��ق جلذب 
وتنمية �لأفر�د ور�أ�س �ملال �لب�سري يف 
�ملجالت،  من  وغريها  �لبتكار  جمال 
جمال  يف  �ل����س���ت���ث���م���ار  �أن  م�����س��ي��ف��ة 
يعد  و�لب��ت��ك��ار  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
�مل�ستد�م  للنمو  رئي�س  حمرك  مبثابة 

ولتحقيق �قت�ساد قائم على �ملعرفة.
ح�سر �ليوم �خلتامي للموؤمتر كل من 
معايل �سهيل بن حممد �ملزروعي، وزير 
�لطاقة و�ل�سناعة، ومعايل حممد بن 
�أح��م��د �ل���ب���و�ردي، وزي���ر دول���ة ل�سوؤون 
ب��ن��ت يو�سف  ����س���ارة  �ل����دف����اع وم���ع���ايل 
�لأمريي وزيرة دولة للعلوم �ملتقدمة، 
ومعايل �للو�ء �لركن طيار فار�س خلف 
�ملزروعي رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة 
و”نافدك�س”  “�أيدك�س”  مل��ع��ر���س��ي 
�سرو،  م.  �ستيفن  و�ل��ف��ري��ق   ،2019
للناتو  �لع�سكرية  �للجنة  رئي�س  نائب 
مالكي  حممد  و�لدكتور  بروك�سل،  يف 
�لدفاع  وز�رة  يف  �لدولة  وزي��ر  عثمان، 
يف جمهورية �سنغافورة، و�سعادة �للو�ء 
�لبلو�سي،  �سالح  �إ�سحاق  طيار  �لركن 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �ملنظمة 
من  ن��خ��ب��ة  ج���ان���ب  �إىل  ل��ل��م��ع��ر���س��ني 
و�لع�سكريني  �حلكوميني  �مل�����س��وؤول��ني 
رفيعي �مل�ستوى �ملتخ�س�سني يف قطاع 
من  و�لع�سكرية  �لدفاعية  �ل�سناعات 

خمتلف دول �لعامل.
وع��ق��دت ع��ل��ى ه��ام�����س �أع��م��ال �ملوؤمتر 
ثالث جل�سات حو�رية ، حملت �جلل�سة 
�لأوىل عنو�ن “ م�ستقبل �لقت�ساد يف 
– ما  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��ث��ورة �ل�سناعية  ظ��ل 
�أد�رها  �لر�بعة”،  �ل��ث��ورة  �قت�ساد  هو 
قناة  يف  بر�مج  مقدم  مهند �خلطيب، 
ن��ي��وز ع��رب��ي��ة ، و����س���ارك فيها  ���س��ك��اي 
�مل�ست�سار  جون�ستون،  ديفيد  م��ن  ك��ل 
لدى  �لدفاعية  بال�سناعات  �خل��ا���س 
مي�سو  و  �لأ�����س����رت�ل����ي����ة،  �حل���ك���وم���ة 
�لنظرية  �ل��ف��ي��زي��اء  يف  �أ���س��ت��اذ  ك���اك���و، 
جامعة  يف  �ملدينة  كلية  و�مل�ستقبليات 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  نيويورك  مدينة 
�لأمريكية، �إىل جانب د. في�سل عيان، 
ودكتور  رب���د�ن،  �أك��ادمي��ة  رئي�س  نائب 
�لتنفيذي  �لرئي�س  جاك�سون،  �أن���درو 
�مل�ساركون  و�أك���د  بيجا�سو�س.  ل�سركة 
�أهمية  ع��ل��ى  �ل��ن��ق��ا���س��ي��ة  �جل��ل�����س��ة  يف 
حتقيق  ل�سمان  �لتعليم  يف  �ل�ستثمار 
من  �ملزيد  وتوفري  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
�سدد  كما  �مل�ستقبل،  يف  �لعمل  ف��ر���س 
�مل�ساركون �أي�سا على �سرورة �ل�ستثمار 
�ملتقدمة  �لتكنولوجية  �لتقنيات  يف 
�ل�سطناعي،  �ل���ذك���اء  ر�أ���س��ه��ا  وع��ل��ى 
يو�كب  بر�مج �جلامعات مبا  وتطوير 
لإع���د�د  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�سناعية  �ل�����س��ورة 
ج��ي��ل م�����س��ت��ق��ب��ل ق�����ادر م��و�ج��ه��ة هذه 

�لتحديات.

�إ�سد�ر  على  تعمل  و�ل�سناعة  �لطاقة 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل�����س��ن��اع��ة ل����الإم����ار�ت 
تت�سمن  ح���ي���ث  �ل�����ع�����ام  ه������ذ�  خ������الل 
�ل�سغرية  �ل�����س��رك��ات  م�ساهمة  زي����ادة 
و�ملتو�سطة يف �لناجت �لقومي و�ستكون 
�إىل  بالإ�سافة  �ل�سركات  لهذه  ممكن 
برنامج �لقيمة �لوطنية �مل�سافة �لذي 
�ل�سركات  ه���ذه  م�����س��اع��دة  يف  ي�����س��اه��م 
على �لنمو و �ل��ذي ب��د�أ تطبيقه فعليا 
يف ق��ط��اع �ل��ب��رتول م��ن خ���الل �سركة 
�أدنوك . وتطرق �إىل �أهمية �إيجاد نظام 
�ل�سغرية  �ل�سركات  يحت�سن  متكامل 
و�مل��ت��و���س��ط��ة ل��ت�����س��ل��ك ط��ري��ق��ه��ا نحو 
�أهمية  على  م�سدد�  و�لإزه���ار،  �لتقدم 
يف  و�لبنوك  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  ت�سجيع 
�إقر��س  �تفاقيات  ت�سهيل  �لدولة على 
ه��ذه �ل�����س��رك��ات، د�ع��ي��ا يف �ل��وق��ت ذ�ته 
�ملجتمعني �ليوم من �خلر�ء �لعامليني 
وتبادل  �مل��ع��ارف  لنقل  و�ملتخ�س�سني 
�ل��ع��امل��ي��ة يف هذ�  �مل���م���ار����س���ات  �أف�������س���ل 
�ساأنه يدعم ويطور  �ل��ذي من  �لإط��ار 
خمتلف  يف  �ملتخ�س�سة  �ل�سركات  هذه 
�لقطاعات وخا�سة �لدفاعية و�لأمنية 

منها.
�لرتكيز  �أه��م��ي��ة  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����س���ار 
مع  و�لعمل  �ل�سطناعي  �لذكاء  على 
�لأكادمييني �ملتخ�س�سني لإعد�د رو�د 
�لأعمال يف �مل�ستقبل، لفتا �إىل �أهمية 
زرع �لتحدي لدى �جليل �ملقبل للبدء 
�نتظار  م��ن  ب��دل  �خل��ا���س��ة  باأعمالهم 
�حلكومة،  �ستوفرها  �ل��ت��ي  �ل��وظ��ائ��ف 
�ل�سرت�تيجية  ب���اإن  ح��دي��ث��ه  خمتتما 
�ل�سناعية يف دولة �لإمار�ت لهذ� �لعام 
�ل�سغرية  �ل�سركات  دعم  على  �سرتكز 

و�ملتو�سطة.
بنت  �سارة  معايل  حتدثت  جانبها  من 
للعلوم  دول���ة  وزي���رة  �لأم���ريي  يو�سف 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  ح��ول  �ملتقدمة 
�ل�سناعية  �ل���ث���ورة  ظ��ل  يف  و�لب��ت��ك��ار 
�لر�بعة، م�سرية �إىل �أن دولة �لإمار�ت 

•• اأبوظبي -وام:

�ل�����س��م��و �ل�سيخ  حت���ت رع���اي���ة ���س��اح��ب 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�أعمال  �م�س  �ختتمت  �هلل”  “حفظه 
�لتي   2019 �ل��دويل  �ل��دف��اع  موؤمتر 
�لفرتة  خ����الل  �أب���وظ���ب���ي  يف  �أق���ي���م���ت 
مب�ساركة  ف���ر�ي���ر   16-14 ب���ني  م���ا 

1200 متخ�س�س وخبري عاملي.
و�أكد معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي 
وزي���ر دول���ة ل�����س��وؤون �ل��دف��اع يف كلمته 
�لدفاع  م���وؤمت���ر  لأع���م���ال  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة 
دول����ة  �ن���ف���ت���اح  �أن   2019 �ل�������دويل 
و�سعوب  دول  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت 
�ل����ع����امل ي����اأت����ي �ن���ط���الق���ا م����ن �إمي�����ان 
�ل�سلمي  �ل��ت��ع��اي�����س  ب��اأه��م��ي��ة  ق��ي��ادت��ه��ا 
و�ل�����س��الم يف  و�مل��ح��ب��ة  �لت�سامح  وق��ي��م 
�حل�سارة  وبناء  �لأر����س  عمارة  �سبيل 
�أب��ه��ى ���س��وره��ا م�سري�  �لإن�����س��ان��ي��ة يف 
�إىل �للقاء �لتاريخي �لذي ��ست�سافته 
�لعامل  رم�����وز  ب���ني  م����وؤخ����ر�  �ل����دول����ة 
�لع�سر  يف  و�لإ�����س����الم����ي  �مل�����س��ي��ح��ي 
فرن�سي�س  �لبابا  يف  متمثال  �حل��دي��ث، 
وف�سيلة  �لكاثوليكية  �لكني�سة  ب��اب��ا 
�لطيب  �أحمد  �لدكتور  �لأك��ر  �لإم��ام 
�سيخ �لأزهر �ل�سريف وتوقيعهما لأهم 
وثيقة تاآخ وت�سامح وتعاي�س �سلمي بني 

�مل�سلمني و�مل�سيحني.
�ملتقدمة  �مل��ك��ان��ة  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����س���ار 
�ل��ت��ي ت��ت��ب��و�أه��ا دول����ة �لإم��������ار�ت على 
��ست�سافة  خالل  من  �لعاملية  �ل�ساحة 
على  �لعاملية  و�ملعار�س  �للقاء�ت  �أه��م 
ق����رن، و�آخرها  �أك����ر م���ن رب���ع  م���دى 
كانت �لقمة �لعاملية للحكومات يف دبي 
�لأ���س��ب��وع �مل��ا���س��ي و�ل��ت��ي ر���س��م��ت خط 

�لبد�ية لت�سكيل حكومات �مل�ستقبل.
و�أكد �أن �نعقاد موؤمتر �لدفاع �لدويل 
ياأتي  �ل����ع����ام  ه�����ذ�  ب��ح��ل��ت��ه �جل����دي����دة 
�ن��ط��الق��ا م��ن جت��رب��ة دول���ة �لإم����ار�ت 
�ل��ت��ن��م��وي��ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة �ل���ر�ئ���دة ووفق 
روؤي���ت���ه���ا �ل��ع��امل��ي��ة يف م�����س��ت��ق��ب��ل �آم���ن 
وم����زده����ر ل��ل��م��ج��ت��م��ع �ل�������دويل، وهي 
ت��دع��و �إىل ت��وح��ي��د �مل��ف��اه��ي��م و�ل����روؤى 
�ل�سرت�تيجية يف ظل �لثورة �ل�سناعية 
�ل��ر�ب��ع��ة �مل��ن��ب��ث��ق��ة �أ���س��ا���س��ا م���ن تطور 
و�لرقمية،  �ملعلوماتية  �لتكنولوجيا 
�إىل ظهور طفر�ت  بدورها  �أدت  و�لتي 
م�سبوقة  غ���ري  وع��ل��م��ي��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
يف ك��اف��ة �مل���ج���الت، مب��ا يف ذل���ك بروز 
تكنولوجيا �لذكاء �ل�سطناعي وتطور 
و�إنتاج  و�لأمنية  �لدفاعية  �ل�سناعات 
بالإ�سافة  �خل��ام�����س،  �جل��ي��ل  �أ���س��ل��ح��ة 
�إىل تطوير مفاهيم �قت�ساد قائم على 

�ملعرفة و�لبتكار.
�ملوؤمتر  ه���ذ�  �أه��م��ي��ة  معاليه  و�أو����س���ح 
�لهادف �إىل توفري من�سة عاملية جتمع 
�مل�سوؤولني و�أ�سحاب �لقر�ر �إىل جانب 
�ملجالت  يف  �ملبتكرة  �لعقول  �أ�سحاب 

و�ل�سناعات  و�لق��ت�����س��ادي��ة  �لعلمية 
�ملو��سيع  ح���ول  للتباحث  �ل��دف��اع��ي��ة 
�إىل  �حلديثة،  و�لعلمية  �لتكنولوجية 
ج��ان��ب ����س��ت��ع��ر����س جت��رب��ة �لإم�����ار�ت 
�ل�سناعية  �لثورة  جمالت  يف  �لر�ئدة 
�ل�سطناعي  و�ل�������ذك�������اء  �ل�����ر�ب�����ع�����ة 
�أن  �إىل  و�لتكنولوجيا �لرقمية م�سري� 
غاية هذ� �ملوؤمتر تكمن يف �مل�ساهمة يف 
توحيد �جلهود �لدولية يف وقت يو�جه 
متعاظمة  �أمنية  تعقيد�ت  �لعامل  فيه 
وحت���دي���ات دف��اع��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ���س��و�ء يف 
�مل�ستويات  ع��ل��ى  �أو  �ل��دول��ي��ة  �ل�����س��اح��ة 

�لإقليمية و�ملحلية.
�لعمل  �����س����رورة  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ودع������ا 
م�ستقبل  ب���ن���اء  �أج�����ل  م���ن  �جل���م���اع���ي 
م���������س����رتك ع����ن����و�ن����ه ت����ع����زي����ز �لأم�������ن 
و�لزده��������ار م���ن خ����الل �ل����ق����درة على 
�لبتكار، م�سري� �إىل �أن �لعلم و�ملعرفة 
�ل��ف��ك��ري و�ملوؤثر  �مل����ال  ر�أ�����س  �أ���س��ب��ح��ا 
و�ملحدد  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ح��ي��اة  �لأك����ر يف 
و�لإنتاج  �لقت�سادي  للنمو  �لرئي�سي 
و�لقيمة �حلقيقية لالقت�ساد �لعاملي.

و����س���دد ع��ل��ى �أه���م���ي���ة �ل����س���ت���ن���اد على 
�لقت�ساد  �إد�رة  يف  و�لب��ت��ك��ار  �مل��ع��رف��ة 
وحتديد �أنو�ع �ملنتجات و��ستخد�ماتها 
�لإنتاج  ت�����س��وي��ب  ب��غ��ر���س  وك��م��ي��ات��ه��ا 
وتر�سيد �لإنفاق بالإ�سافة �إىل حماية 
�لبيئة ولت�سبح بذلك �ملعرفة و�لبتكار 

عنو�ن �لتنمية �مل�ستد�مة.
�ل�سر�ع  ت����اري����خ  �إن  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
حاجتنا  ي���وؤك���د  و�حل�������روب  �ل��ب�����س��ري 
�أي وق��ت م�سى لأخذ  �أك��ر من  �ليوم 
زم��ام �ملبادرة من �أج��ل �إح��الل �ل�سالم 
�لعاملي و�سمان �أمن �ملنظومة �لدولية، 
�أجيالنا  م�ستقبل  ح��م��اي��ة  �سبيل  ويف 
دخل  قد  �لعامل  و�أن  خا�سة  �لقادمة، 
للت�سلح  ���س��ب��اق  م���ن  ج���دي���دة  دورة  يف 
�أطر  من  �لعديد  �نهيار  ومع  �لنوعي، 
�لأخرية،  �لآون��ة  يف  �لقدمية  �لتفاهم 
للمحافظة  ه��ام��ا  دور�  ل��ع��ب��ت  و�ل��ت��ي 

تقليدية �أكر عدد� و�أكر حجما .
و�أو�سى معاليه يف ختام كلمته بوجوب 
�أ�سلحة  ع��ل��ى ج��ع��ل  �ل��ع��م��ل �جل��م��اع��ي 
حلفظ  �أدو�ت  �مل���ت���ط���ورة  �مل�����س��ت��ق��ب��ل 
�لذين  �ملارقني  لردع  �ل�سالم، وقدر�ت 
ي�����س��ع��ون ل��ل��ه��ي��م��ن��ة، وي����ه����ددون �أم���ن 
�أمام  عرة  ويقفون  �لب�سرية،  وتطور 

تعاونها وتقدمها و�زدهارها.
م���ن ج���ان���ب���ه، ب�����د�أ م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل بن 
حم��م��د ف����رج ف���ار����س �مل����زروع����ي وزي���ر 
بالرتحيب  كلمته  و�ل�سناعة  �لطاقة 
و�ل�سيوف  �مل����وؤمت����ر  يف  ب��امل�����س��ارك��ني 
يف  �لعامل  دول  خمتلف  من  �لقادمني 

�لعا�سمة �لإمار�تية �أبوظبي.
�ل�سركات  �أهمية وج��ود  وحت��دث ح��ول 
دع����م  و�مل����ت����و�����س����ط����ة يف  �ل���������س����غ����رية 
هذه  �أن  مبينا  �لعامل،  دول  �قت�ساد�ت 
باملئة   95 ن�سبته  م��ا  متثل  �ل�سركات 
دولة  �مل��وج��ودة يف  �ل�سركات  ع��دد  م��ن 
�لإمار�ت، و ت�سكل ما يقارب 86 باملئة 
بن�سبة  وت�ساهم  �خل��ا���س  �لقطاع  م��ن 
60 باملئة من �إجمايل �لدخل �لقومي 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �إىل  م�سري�  للدولة 
مت��ت��ل��ك ت�����س��ري��ع��ات وق���و�ن���ني حمفزة 
�لأعمال فيها  ب�سهولة ممار�سة  تتميز 
عامليا   11 �ملرتبة  يف  ت�سنيفها  مت  �ذ 
وفقا للموؤ�سر �لعاملي �خلا�س ب�سهولة 

ممار�سة �لأعمال.
�لدخل  م�����س��ادر  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����س���اف 
�لنفط  ع��ل��ى  معتمدة  �ل��غ��ري  �ل��ق��وم��ي 
�إج����م����ايل م�سدر  ث��ل��ث��ي  ن���ح���و  مت���ث���ل 
�أن يحدث بدون  �لدخل وه��ذ� ما كان 
طويلة  و�ل���روؤي���ة  �ملنا�سب  �لتخطيط 
�لأمد للم�ستقبل.. م�سري� �إىل �أن وز�رة 

�لتكنولوجية  �ملخرتعات  تطويع  �أم��ر 
و�ملحافظة  �لب�سر  خدمة  يف  لإبقائها 
على قيمة �لإن�سان، ل �أن تكون م�سدر� 

لفناءه هي من �لأولويات.
�لرقمية  �ل����ث����ورة  �أن  �إىل  وت����ط����رق 
قادت  �لتي  �ملعلومات هي  وتكنولوجيا 
�لتي  وهي  �لر�بعة،  �ل�سناعية  �لثورة 
�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  ط��ف��ر�ت  �نتجت 
وبر�مج  �لأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة  و�ل��ط��ب��اع��ة 
تطوير  جانب  �إىل  �لرقمية،  �لعمالت 
و�ملو��سالت  �لت�����س��الت  تكنولوجيا 
ومنتجات �لأ�سلحة من �جليل �خلام�س 
و�ملنتجات ذ�ت �ل�ستخد�مات �ملزدوجة 
�قت�ساد  ليحل  �لأغ���ر�����س،  و�مل��ت��ع��ددة 
�قت�ساد  مكان  �ليوم  و�لبتكار  �ملعرفة 
و�ملعرفة  �ل��ع��ل��م  �أن  مب��ع��ن��ى  �ل�������س���وق، 
و�ملوؤثر  �ل��ف��ك��ري  �مل���ال  ر�أ����س  �أ�سبحتا 
و�ملحدد  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ح��ي��اة  �لأك����ر يف 
و�لإنتاج،  �لقت�سادي  للنمو  �لرئي�سي 

و�لقيمة �حلقيقية لالقت�ساد �لعاملي.
�ل�ستناد  ���س��رورة  على  معاليه  و���س��دد 
�إد�رة  يف  و�لب����ت����ك����ار  �مل���ع���رف���ة  ع���ل���ى 
�ملنتجات  �أن������و�ع  وحت���دي���د  �لق��ت�����س��اد 
بغر�س  وك��م��ي��ات��ه��ا،  و����س��ت��خ��د�م��ات��ه��ا 
�لإنفاق  وت��ر���س��ي��د  �ألإن����ت����اج  ت�����س��وي��ب 
بالإ�سافة �إىل حماية �لبيئة، ولت�سبح 
بذلك �ملعرفة و�لبتكار عنو�ن �لتنمية 
�مل�����س��ت��د�م��ة، و�ل���ع���ام���ل �لأ����س���ا����س���ي يف 
�أ�سعار  �ل��ت��و�زن �لق��ت�����س��ادي وحت��دي��د 
و�خلدمات،  و�ملنتجات  و�مل���و�د  �ل�سلع 
�لتي  و�ل��ط��ل��ب  �ل��ع��ر���س  �آل��ي��ات  ولي�س 
للمو�رد  �جلائر  بال�ستهالك  �ساهمت 
ح�ساب،  دون  منها  �ل��ك��ث��ري  و����س��ت��ن��ف��اذ 
�أح��ي��ان��ا بتخمة وك�����س��اد يف  و�ل��ت�����س��ب��ب 

�ل�ستقر�ر  وتر�سيخ  �ل��ردع  ت��و�زن  على 
�ل��ع��امل��ي ط���و�ل ع��ق��ود م��ن �ل��زم��ن، لذ� 
ترز �حلاجة لإجر�ء تقدير خلطورة 
�ملوقف ولطبيعة �لتهديد�ت �ملتد�خلة 
�لعمل  و�سرورة  �مل�ستويات،  كافة  على 
ت�سمن  ج��دي��دة  تفاهمات  و���س��ع  على 
م��ن��ع ح����دوث ����س���ر�ع���ات خ��ط��رية بني 
�لتعاون  وت���ع���زي���ز  �ل����ك����رى،  �ل�������دول 
ول�سمان  �ل��دول��ي��ة  �لأ����س���رة  حل��م��اي��ة 
�مل�سالح  وت��ر���س��ي��خ  �جل��م��اع��ي  �أم��ن��ه��ا 
�إىل �ل�ستثمار يف  �مل�سرتكة، بالإ�سافة 
له  ت�سول  لكل من  �لفاعل  �ل��ردع  بناء 
نف�سه تهديد �لوجود �لب�سري و�لأمن 
�لعاملي وتعطيل  �جلماعي و�ل�ستقر�ر 

عجلة �لتطور و�لزدهار.
وحجم  �ل��ت��غ��ي��ري  م��ع��دل  �أن  و�أ�����س����اف 
�لب�سر  حياة  على  ط��ر�أ  �ل��ذي  �لتطور 
ط�����و�ل �ل���ق���رن �مل��ا���س��ي ي���ع���ادل حجم 
�لتطور منذ �أن خلق �هلل �لإن�سان قبل 
جميعا  �أن��ن��ا  يعني  مم��ا  �ل�سنني،  �آلف 
���س��ه��دن��ا طفر�ت  ق���د  �ل��ق��اع��ة  يف ه���ذه 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة غ���ري م�����س��ب��وق��ة يف فرتة 
�أع��م��ارن��ا، ك��ان لها  زمنية وج��ي��زة م��ن 
�حلياة  �لأث���ر يف طبيعة ومن��ط  عميق 
�أجرتنا  وق��د  نعي�سها،  �لتي  �لب�سرية 
هذه �لتطور�ت �لتكنولوجية �ملت�سارعة 
ع��ل��ى �ل��ت��اأق��ل��م م��ع �مل��ت��غ��ري�ت �لناجتة 
عنها، لرت�سم معامل �حلياة �لع�سرية 
�لتي  هي  �لع�سر  خمرتعات  ولت�سبح 
حتدد حاجاتنا و�أمناط حياتنا، وذلك 
باأن  �ملا�سي  يف  عليه  تعارفنا  ما  عك�س 
“�حلاجة �أم �لخرت�ع”، ومع كل قفزة 
�لتطور  وت��رية  تت�سارع  جديدة  علمية 
ولي�سبح  ف��اأك��ر،  �أك���ر  �لتكنولوجي 

�أن  بد  �لأ�سا�س ل  �لأ�سو�ق، وعلى هذ� 
و�لطاقة  �لنفطية  �مل��و�رد  �أ�سعار  تكون 
�لأ�سا�سي  �ملحرك  �ليوم  تعتر  �لتي   -
�مل����دى �مل��ن��ظ��ور - وفق  ل��الق��ت�����س��اد يف 
�أ�س�س علمية ومدرو�سة، ل على �أ�سا�س 
�ل��ع��ر���س و�ل��ط��ل��ب. وق����ال �أن����ه طو�ل 
وطيف  �أن���و�ع  ت��ع��ددت  �ملا�سية  �لعقود 
�حل����روب و�ل��ت��ه��دي��د�ت �لأم��ن��ي��ة على 
�أ�سكالها  حيث  من  و�ملجتمعات  �ل��دول 
و�أمن���اط���ه���ا، مب���ا ت�����س��م��ل��ه م���ن حروب 
ت��ق��ل��ي��دي��ة وح�������روب حم�������دودة وغري 
حم����دودة وح����روب �أه��ل��ي��ة وح����روب ل 
م��ت��م��اث��ل��ة وب���ال���وك���ال���ة وح������روب �سد 
�لإره���اب، �إىل ح��روب �ل��دم��ار �ل�سامل 
لت�ستمر باأ�سكالها وتاأثري�تها �إىل وقتنا 
�حلا�سر، ومع دخولنا يف ع�سر �لثورة 
�لأ�سلحة  وت��ط��ور  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�سناعية 
�لقائمة على  �لإلكرتونية و�لروبوتية 
�لذكاء �ل�سطناعي، فقد ظهرت معها 
وم��ا �ساحبته  ح��روب �جليل �خلام�س 
ومعلوماتية  �إل��ك��رتون��ي��ه  ح���روب  م��ن 

و�سير�نية وهجينة.
�أن�����ه يف ك���ل �لأح�������و�ل يبقى  و�أو�����س����ح 
هدف �لنت�سار يف �حلروب قائم على 
ولهذ�  ثمن،  ب��اأي  �خل�سم  �إر�دة  ك�سر 
يف  �ملنت�سر  ب��اأن  �لتطور  عجلة  تنبئنا 
�لأ�سلحة  ميتلك  من  �مل�ستقبل  حروب 
�لفائقة  بال�سرعة  تتميز  �لتي  �لذكية 
و�ل����دق����ة �مل���ت���ن���اه���ي���ة، ول����دي����ه ق�����در�ت 
دفاعية وهجومية متطورة، ومقاتليه 
جنود �إلكرتونيون، ومن�ساته �لقتالية 
ذ�تيا  ت��ع��م��ل  م���اأه���ول���ة  غ����ري  ع����رب����ات 
�ملنت�سر  ولي�س  فتاكة،  ذخائر  وحتمل 
و�أ�سلحة  ق��و�ت  ميلك  م��ن  بال�سرورة 

موؤمتر �لدفاع �لدويل .. �لبو�ردي يدعو �إىل �لعمل 
�جلماعي  جلعل �أ�سلحة �مل�ستقبل �أدو�ت حلفظ �ل�سالم و�لأمن

�للو�ء �لزفني ي�سهد ختام دورة �ل�ستجابة �لأوىل للحالت �لطارئة
•• اأ.�س.د – اأخبار �رشطة دبي:

�لزفني،  �سيف  حممد  م�ست�سار  مهند�س  �ل��ل��و�ء  �سعادة  �سهد 
�للو�ء  �لعمليات، بح�سور �سعادة  �لعام ل�سوؤون  �لقائد  م�ساعد 
�لهيئات  لأم���ن  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر  �لغيثي،  علي  ع��ب��د�هلل 
للحالت  �لأوىل  �ل�ستجابة  رئي�س جلنة  و�لطو�رئ،  و�ملن�ساآت 
�لطارئة غري �ملتوقعة،  ختام دورة �ل�ستجابة �لأوىل للحالت 
عمليات  تدريب  �إد�رة  نظمتها  �لتي  �ملتوقعة،   غري  �لطارئة 
�ل�سرطة ملنت�سبي وز�رة �لد�خلية، وكان �سمن �حل�سور �لعقيد 
بدر�ن �سعيد، مدير �لإد�رة �لعامة للتدريب، و�لعقيد م�سبح 
�سعيد �لغفلي، مدير �إد�رة تدريب عمليات �ل�سرطة،  وعدد من 

�أع�ساء جلنة �ل�ستجابة و�مل�ساركني يف �لدورة .
وهناأ �للو�ء �لزفني �خلريجني موؤكد�ً حر�س ومتابعة �سعادة 
دب��ي، لكل  �لعام ل�سرطة  �لقائد  �مل��ري،  �للو�ء عبد �هلل خليفة 
مر�حل �لتدريب لدور�ت �ل�ستجابة �لأوىل للحالت �لطارئة 
�سكل  لأي  �ل�ستجابة  �سرعة  على  تدريبهم  �إىل  تهدف  و�لتي 
من �أ�سكال �لعتد�ء�ت �لعنيفة �لتي ت�سكل خطر�ً على �لأمن 
�لعام حيث يكون �لفرد �ملتدرب ق��ادر�ً على �لتدخل يف حالت 
�لتخ�س�سية  �لفرق  غياب  يف  �خلطرية  �مل�سلحة  �لع��ت��د�ء�ت 

و�حتو�ء �خلطر و�لق�ساء على �لتهديد.
�ل�ستجابة  دورة  �إن  �لغيثي  �ل��ل��و�ء  ���س��ع��ادة  ق��ال  جانبه  وم��ن 
ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  م�ستمرة يف  �لطارئة  للحالت  �لأوىل 

�سعادة  توجيهات  على  بناًء  �لقوة  منت�سبي  لت�سمل جميع  دبي 
�لقائد �لعام، ونحن يف �سرطة دبي �سعد�ء بتنظيم هذه �لدورة 
لوز�رة �لد�خلية و�لتي تاأتي يف �إطار �لتعاون و�لتن�سيق وتبادل 
�أمنية و�حدة وهدف  �خلر�ت فاجلميع يعمل حتت منظومة 
�أن  �ملتحدة، مو�سحاً  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أم��ن  ه��و  و�ح��د 
�لدورة ��ستملت على عدة حماور من �أهمها �ملهار�ت يف �لرماية 
و�ل�سعافات  �ملركبات  وقيادة  �لتكتيكية،  �لأ�سلحة  و��ستخد�م 

�لأولية.
بت�سليم  �لغيثي  �للو�ء  ير�فقه  �لزفني  �للو�ء  ق��ام  �خلتام  ويف 
معهم،  �لتذكارية  �ل�سور  و�أخ��ذ  �ل���دورة  خلريجي  �ل�سهاد�ت 

متمنني للجميع �لنجاح و�لتوفيق يف عملهم وحياتهم.

�سرطة �أبوظبي تطلق �آفاق �لت�سامح وتكرم �لفائزين بجو�ئز �لتناف�سية 

»دفاع مدين �لظفرة« توعي �ملد�ر�س با�سرت�طات �ل�سالمة 

•• اأبوظبي- وام:

“�آي جي  �ن��رتن��ا���س��ون��ال ج��ول��دن ج���روب  ت�����س��ارك جمموعة 
ج��ي “ �لإم���ار�ت���ي���ة يف م��ع��ر���س �أب��وظ��ب��ي �ل����دويل ل��ل��دف��اع “ 
مرت   1600 �إىل  م�ساحته  ت�سل  “ بجناح   2019 �آيدك�س 
�لدفاع  قطاع  يف  تعمل  �سركة   120 من  �أك��ر  وي�سم  مربع 

و�لت�سنيع �لع�سكري من خمتلف دول �لعامل .
رئي�س جمل�س  �لكعبي  م. حممد هالل  �لفريق  �سعادة  و�أك��د 
�إد�رة جمموعة “ �نرتنا�سونال جولدن جروب - �آي جي جي” 
�أن �ل�سركة �ساعفت حجم م�ساركتها يف معر�سي “�أيدك�س و 
نافدك�س 2019” �لتي �ستعلن خالل �أيام �ملعر�سني عن �إبر�م 
�لعديد من �لعقود و�لتفاقيات �جلديدة مع �سركاء حمليني 
 “ جروب  جولدن  �نرتنا�سونال  �سركة  �أن  و�أ�ساف  وعامليني. 
للمعر�سني  �ل����دورة �حل��ال��ي��ة  �آي ج��ي جي” ت��ع��ر���س خ���الل 
�أحدث �ملعد�ت �لدفاعية وتقنيات �سناعة �لدفاع وم�ستلزمات 
�جليو�س �لرية و�جلوية و�لبحرية وقو�ت �لأمن و�ل�سرطة 
على  �لتعرف  لل�سركاء  يتيح  �ملجموعة  جناح  �أن  �إىل  م�سري� 
يف  �لع�سكري  و�لت�سنيع  �ل��دف��اع  تكنولوجيا  ت��ط��ور�ت  �أخ���ر 
�لعامل موؤكد� على �أهمية �ملعر�س يف تبادل �خلر�ت و�ملعرفة 
�لتكنولوجية مع �مل�سنعني و�خلر�ء و�لعار�سني من خمتلف 

�لدول .
�ل������دورة �حل��ال��ي��ة ف��ر���س��ا هائلة  �أن حت��ق��ق  �ل��ك��ع��ب��ي  وت���وق���ع 
للمجموعة ولبقية �مل�ساركني �ملحليني و�لعامليني كونه �لدورة 
�لأكر يف تاريخ �ملعر�سني م�سري� �إىل �أن �ل�سركة تلقت طلبات 
جناح  �سمن  للم�ساركة  دفاعية  �سركة   300 م��ن  �أك��ر  م��ن 
�ملجموعة مت �ملو�فقة على 120 �سركة فقط نظر� لرتكيزنا 
على �جلودة و �لكفاءة . و�أ�ساد بامل�ستوى �ملتطور �لذي و�سلت 
لقد   ”: قائال  بالدولة  �لوطنية  �لدفاعية  �ل�سناعات  �إليه 
يف  ملحوظا  تقدما  و�لأمنية  �لع�سكرية  �ل�سناعات  �أح���رزت 
تدريب �لكو�در �ملو�طنة وتوفري �حتياجات قو�تنا �مل�سلحة و 
نقل �لتكنولوجيا �لدفاعية �إىل �لدولة ». و�أ�ساف �أن معر�س 
�أيدك�س يعد �أهم حدث دفاعي عاملي لنقل �لتقنية و�ملعرفة �إيل 
�ل�سركات ونقل وتبادل �خلر�ت يف عمل �ملجموعة �إىل جانب 
�ل�سركات �لوطنية على بناء قاعدة �سناعية دفاعية متطورة 

جهود  بف�سل  تاأ�سي�سه  مت  �ل���ذي  �لأوف�����س��ت  ب��رن��ام��ج  �سمن 
ومتابعة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة ويتم من  عهد 
خالله �إقامة �سناعات وطنية متعددة �ملهام و�ل�ستخد�مات .

وقال �لكعبي �إن جمموعة �نرتنا�سونال جولدن جروب “�آي 
�لقو�ت  �حتياجات  تلبية  على  تعمل  “ �لإم��ار�ت��ي��ة  ج��ي  ج��ي 
خالل  م��ن  �لتناف�سية  نظام  وف��ق  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �مل�سلحة 
تقدمي �لأف�سل و�لأكر جودة حتى �أ�سبحت “ �آي جي جي” 
و�لتجهيز�ت  �جلنود  وم�ستلزمات  للمعد�ت  �لرئي�س  �مل��ورد 

�لدفاعية للقو�ت �مل�سلحة يف دولة �لإمار�ت.
�إعد�د خطة لت�سدير منتجاتها  �أن �ملجموعة ب�سدد  و�أ�ساف 
�إىل �ملنطقة من خالل �أي جي جي لل�سناعات �ملتقدمة و�لتي 

تقوم على �لتناف�سية وجودة �ملنتج يف نهجها .
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ك��ع��ب��ي  ف��ا���س��ل �سيف  �أك���د  م��ن ج��ان��ب��ه 
معر�سي  �أهمية  جروب”  جولدن  “�نرتنا�سونال  ملجموعة 
�ملحلية  �لدفاع  ل�سناعة  بالن�سبة   2019 ونافدك�س  �أيدك�س 
و�لإقليمية و�لدولية م�سري� �إىل �أن هذ� �حلدث ينقل �خلرة 

و�لتقنية و�ملعرفة بني �لدول �مل�ساركة .
من  �نتهت  ج��روب  جولدن  �نرتنا�سونال  جمموعة  �إن  وق��ال 
تاأ�سي�س مدينة “ �آي جي جي لل�سناعات �ملتقدمة “ يف جممع 
�حتياجات  لتلبية  قيا�سي  زمن  باأبوظبي يف  �ل�سناعي  تو�زن 
�لتكنولوجيا  �أح�����دث  ن��ق��ل  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �مل�����س��ل��ح��ة  ق��و�ت��ن��ا 
�لدفاعية و�لع�سكرية ونقل �خلر�ت و�ملعرفة و�لتكنولوجية 
�إىل �لدولة من خالل �إقامة م�سروعات م�سرتكة مع �لعديد 

من �ل�سركاء �لدوليني .
“ تعد  �ملتقدمة  لل�سناعات  جي  جي  “ �آي  مدينة  �أن  وذك��ر 
مدينة ر�ئدة لل�سناعة �لدفاعية �لوطنية يف �لدولة ومكملة 
لل�سناعات �لدفاعية و�لع�سكرية �لوطنية يف �لوقت ذ�ته وهي 
�سرح �سناعي متميز على �مل�ستوى �لتقني �لعايل ونتطلع لأن 

يفوق هذ� �مل�سروع �ل�ستثماري كافة �لتوقعات .
�أ�سبحت متتلك قدر�ت كبرية  �لإمار�تية  �ل�سركات  �إن  وقال 
�ل�سركاء  مع  بالتعاون  وذل��ك  �لع�سكري  �لت�سنيع  جم��ال  يف 
�ل�سرت�تيجيني ولكن هذ� يعتمد بالدرجة �لأوىل على كفاءة 

�أبناء �لإمار�ت �لعاملني يف هذ� �ملجال �ل�سرت�تيجي .

•• اأبوظبي -وام: 

�أطلقت مديرية �سرطة �لعا�سمة بقطاع �لأمن �جلنائي يف �سرطة �أبوظبي، 
�لتناف�سية  �لفائزين بجو�ئز  �إط��ار حفل تكرمي  �لت�سامح، يف  �آف��اق  م�سروع 

للربع �لر�بع للعام �ملا�سي.
�أهد�ف  على  تركز  �ملديرية  يف  عمل  ور�سة   12 تنفيذ  �مل�سروع  ويت�سمن 

�لرنامج �لوطني للت�سامح، تز�مناً مع عام �لت�سامح 2019.
و�أكد �سهيل �سعيد �خلييلي مدير �ملديرية �أهمية ن�سر ثقافة �لت�سامح على 
�مل�ستوى �لفردي و�لأ�سري وتر�سيخ قيم �لتعددية �لثقافية و�لنفتاح على 

�ل�سعوب يف �ملجتمع وتاأ�سيلها لدى �لأجيال �لنا�سئة .
�أ�سهمت يف جودة حياة  �لتي  �لريادية  �لأمنية  �لفائزين  و�أثنى على جهود 
�ملجتمع ودفع م�سرية �لعمل و�لإجناز �ل�سرطي �حلديث وحتقيق �لأهد�ف 
�أف�سل �ملوؤ�س�سات �ل�سرطية  �أبوظبي لت�سبح �سمن  �ل�سرت�تيجية ل�سرطة 
ن��ائ��ب مدير  ب��ن حم���ريوم  ع��و���س  م��ب��ارك  �لعقيد  �لفعالية  ع��امل��ي��اً. ح�سر 
�هلل  عبد  حمد  و�لعقيد  ب��الإن��اب��ة  و�لعمليات  �لإد�ري����ة  لل�سوؤون  �مل��دي��ري��ة 
�لنيادي نائب مدير �ملديرية ل�سوؤون مر�كز �ل�سرطة ومدر�ء �ملر�كز وروؤ�ساء 

�لأق�سام وعدد من منت�سبي �ملديرية.

•• الظفرة -وام:

�ل�سالمة يف  �لأمن  ��سرت�طات  �لظفرة  �ملدين مبنطقة  �لدفاع  �إد�رة  عززت 
�لطموح �خلا�سة �سمن حملة  �إىل مدر�سة  زي��ارة ميد�نية  خ��الل  �مل��د�ر���س 
“�لأمن و�ل�سالمة يف �ملد�ر�س«. وقدم فريق خمت�س من مركز مدينة ز�يد 
�لن�سائح و�لإر�ساد�ت ب�سرورة �لتاأكد من ��سرت�طات �ل�سالمة يف �لف�سول 
�ملوظفني وفرق  �لعمل وتو�فر طفايات �حلريق وتدريب  و�أماكن  �ملدر�سية 
خمارج  على  و�لتعرف  �لإطفاء  معد�ت  ��ستخد�م  على  و�لطالب  �ل�سالمة 
�لطو�رئ ونقاط �لتجمع �لآمن د�خل �ملدر�سة. كما وزع كتيبات عن متطلبات 
و�حتياجات �ل�سالمة يف �ملد�ر�س، وثقافة �لإخالء يف �أوقات �لطو�رئ و�أثناء 
 . �لزدح����ام  �أث��ن��اء  �لت�سرف  بكيفية  ن�سائح  تت�سمن  ب��رو���س��ر�ت  و  �حل��دث 
و��ستملت �لزيارة على تطبيق عملي حول ��ستخد�م طفايات �حلريق و �سبكة 
خر�طيم �ملاء �ملطاطية يف �ملبنى، و تذكري �ملوظفني باأن �ل�سالمة م�سئولية 

�جلميع، و معرفة �أرقام �لت�سال باجلهات �ملخت�سة �أثناء �لطو�رئ.

مبتكر�تها  تعر�س  عاملية  و�أمنية  دفاعية  �سركة   120
بجناح �نرتنا�سيونال جولدن جروب يف  »�آيدك�س«
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -وام:

حميد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �طلع 
�ملجل�س  ع�سو  �لنعيمي  ر����س��د  ب��ن 
�سمو  ير�فقه  عجمان  حاكم  �لأعلى 
�لنعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��م��ار  �ل�����س��ي��خ 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
�لتنفيذي على �لبتكار�ت و�مل�ساريع 
�لبلدية  د�ئرة  �أطلقتها  �لتي  �ملميزة 

و�لتخطيط بعجمان .
�سموهما  زي������ارة  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
يف  لالبتكار  عجمان  �أ�سبوع  من�سة 
مرينا عجمان �سمن �سهر �لبتكار .

�أطلقته  �ل����ذي  �ل��رن��ام��ج  وي��ع��ت��م��د 
�لبلدية على تنوع �ملحتوى �ملطروح 
�أهم  ع��ل��ى  لي�ستمل  م��ر�ح��ل��ه  ك��ل  يف 
�ملركبات  مثل  �مل�ستقبلية  �لتقنيات 
�ل�سطناعي  و�لذكاء  �لقيادة  ذ�تية 
وت���ق���ن���ي���ات �ل���ت���ع���رف ع���ل���ى �ل���وج���ه 
وط��ب��اع��ة ث��الث��ي��ة �لأب���ع���اد وغريها 
من �أحدث �لتقنيات �لتي من �ساأنها 

ت�سريع �خلطا نحو �مل�ستقبل.
�ل�����س��م��و حاكم  ����س���اح���ب  و�����س���ت���م���ع 
عجمان ل�سرح و�ف قدمته �ل�سيخة 
عجمان  مركز  مدير  �لنعيمي  ن��ورة 
�مل�ستقبل  �سل�سلة  ب��رن��ام��ج  ع��ن   “
وخم���رج���ات ع���ام ك��ام��ل م���ن �لعمل 
�مل��ت��و����س��ل مل��رك��ز ع��ج��م��ان “ و�لذي 
بقيادة  و�ق��ع��ي��ة  م�����س��اري��ع  ت��ب��ل��ور يف 

�لنعيمي  ب��ن ح��م��ي��د  ر����س��د  �ل�����س��ي��خ 
رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط .

�مل�ستقبل  �سل�سلة  ب��رن��ام��ج  وي�سلط 
مر�حل  ث���الث���ة  ت��ت�����س��م��ن  و�ل�������ذي 
�ل�سوء  �مل��ع��رف��ي��ة  ب��اجل��ل�����س��ات  ب����دء� 
ل�سركاء  �مل���م���ار����س���ات  �أف�������س���ل  ع��ل��ى 
�لدعائم  ب��ن��اء  ب��ه��دف  �لتكنولوجيا 
وت��وف��ري �حل��ل��ول وم��رح��ل��ة ت�سميم 
�لأف������ك������ار و�مل���������س����اري����ع م�����ن خ���الل 
جل�سات ت�سميم �لأفكار �لتي جمعت 

�ل�سركات  ك����رى  م���ع  �مل�������س���وؤول���ني 
و�سول  �ملجال  يف  �ملخت�سة  �لتقنية 
للرنامج  �خل���ت���ام���ي���ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
جديدة  تقنية  حل��ل��ول  و�مل��ت�����س��م��ن��ة 
وم�������س���اري���ع مم���ي���زة ���س��ت��ط��ب��ق على 
مركز  م�سروع  ومنها  �ل��و�ق��ع  �أر���س 
بالذكاء  �مل��دع��م  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ���س��ع��ادة 

�ل�سطناعي.
كما �طلع �سموه على بع�س �مل�ساريع 
�لبلدية  ب��د�ئ��رة  �خل��ا���س��ة  �مل��ب��ت��ك��رة 

و�ل��ت��خ��ط��ي��ط وم����ن ���س��م��ن��ه��ا نظام 
رقيب وبيان ويعد�ن خطوة متقدمة 
يف �جناز عمليات وخدمات �ملفت�سني 
ي��ت��م��ك��ن موظفو  �ل���د�ئ���رة ح��ي��ث  يف 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ت��ف��ت��ي�����س 
م����ن �ج�������ر�ء و�ن����ه����اء �أع���م���ال���ه���م يف 
طلبات  و�����س���ت���الم  �ل���ع���م���ل  م����و�ق����ع 
حلظي  ب�سكل  �جل���دي���دة  �لتفتي�س 
�ملخالفات  حت��ري��ر  ب��اإم��ك��ان��ه��م  ك��م��ا 
للمخالفني وحت�سيل قيمة �ملخالفة 

عن طريق نظام متكامل �لكرتوين 
�سري  تخطيط  �ىل  بالإ�سافة  وذك��ي 
يقومون  �ل���ت���ي  و�مل�����و�ق�����ع  ع��م��ل��ه��م 
خيار�ت  ع��دة  با�ستخد�م  بتفتي�سها 
و�لأهمية  �لأول����وي����ة  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
�ملطلوب  و�ل���وق���ت  �مل���ك���اين  و�مل���وق���ع 
و�مل��ف�����س��ل ل����دى �مل��ت��ع��ام��ل��ني . ومت 
عر�س م�سروع نظام �أمتته �لأعمال 
“ن�سيط” و�لذي يتو�ئم  �لروبوتية 
مع ��سرت�تيجية �لذكاء �ل�سطناعي 

و�لتخطيط  �ل����ب����ل����دي����ة  ل������د�ئ������رة 
ن�����س��ي��ط كموظف  ب��ع��ج��م��ان وي��ع��م��ل 
بالتفاعل  ي���ق���وم  ذك����ي  �ف���رت�����س���ي 
ب�سكل  �ملتعاملني  على طلبات  و�لرد 
تلقائي بالإ�سافة ملحاكاة كافة �ملهام 
�ل��ت��ي ي��وؤدي��ه��ا �مل��وظ��ف �ل���ع���ادي من 
طلبات  كافة  �ىل  �ل�ستجابة  خ��الل 
ومعاجلتها  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  وخ���دم���ات 
و�لرد  �لذكية  �لتقنيات  با�ستخد�م 
على �خلدمة �سو�ء كانت معلوماتية 
�أو �إجر�ئية بحيث يتم �لتدقيق على 
ب�سكل  و�لتاأكد من �سحتها  �ملعاملة 
�ين و �آيل ثم �أخذ �لج��ر�ء �ملنا�سب 
يف  �ملعرفة  �لعمل  ل�سرت�طات  وفقا 
و�ر�سال  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  نظام 
طلب  �أو  للمتعامل  �لنهائي  �ملخرج 
ت�سحيح �ملالحظات فيها ل�ستكمال 

�سري �لجر�ء لها.
و�أ�ساد �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان 
 The Future ب������رن������ام������ج« 
مركز  �أط��ل��ق��ه  و�ل�����ذي   «  Series
�لبلدية  ل��د�ئ��رة  �ل��ت��اب��ع   x عجمان 
لر�سم  ب����ع����ج����م����ان  و�ل����ت����خ����ط����ي����ط 
�إمارة  مل�ستقبل  �لعري�سة  �خلطوط 
�سعادته  و�أع��رب �سموه عن  عجمان. 
وفخره بالرنامج و�مل�ساريع �ملبتكرة 
�ل���ب���ل���دي���ة وحتقق  ق���دم���ت���ه���ا  �ل���ت���ي 
عمل  وتطور  وت�سهل  م�سرفة  نتائج 

�لدو�ئر �حلكومية.

•• عجمان-وام:

�ل�سيخ حميد  �ل�سمو  د�سن �ساحب 
�ملجل�س  ع�سو  �لنعيمي  ر����س��د  ب��ن 
�لأعلى حاكم عجمان بح�سور �سمو 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�����س��ي��خ 
�للو�ء  و���س��ع��ادة  عجمان  عهد  ويل 
�لنعيمي  عبد  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ 
م�سروع  عجمان  �سرطة  ع��ام  قائد 
زيارة �لنزلء �لذكي عن بعد لنزلء 
و�لإ�سالحية  �لعقابية  �مل��وؤ���س�����س��ة 
�سرطة  �ب��ت��ك��ار�ت  جمموعة  �سمن 

عجمان.
نوعية  ن���ق���ل���ة  �مل�����������س�����روع  مي����ث����ل 
لقاء  �سرعة  يف  وذك��ي��ة  �إل��ك��رتون��ي��ة 
�ل��ن��زي��ل ب���ذوي���ه حت��ق��ي��ق��اً لأه����د�ف 
�ل�سرت�تيجية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�مل��ت��م��ث��ل��ة ب��ت��ع��زي��ز �لأم�����ن و�لأم�����ان 
باخلدمات  �جلمهور  ر�سا  وتعزيز 

�ملقدمة وتر�سيخ ثقافة �لبتكار يف 
بيئة �لعمل �ملوؤ�س�سي.

�سلطان  �ل�سيخ  �للو�ء  �سعادة  وق��ال 
ب���ن ع��ب��د �هلل �ل��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د عام 

�مل�سروع  �إن تد�سني  �سرطة عجمان 
�لر�سيدة  �لقيادة  لتوجه  جاء دعماً 
ت���ق���دمي  يف  �ل������ذك������ي  ب����ال����ت����ح����ول 
نوعية  ن��ق��ل��ة  ل��ي��م��ث��ل  �خل�����دم�����ات 

�ل��ك��رتون��ي��ة وذك��ي��ة يف ���س��رع��ة لقاء 
�لنزيل بذويه دون حاجة للح�سور 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة لإمت����ام �ل���زي���ارة حيث 
ي�سهم �مل�سروع يف تخفي�س �إجر�ء�ت 

�مل�ستغرق  �ل��وق��ت  وت��ق��ل��ي��ل  �ل��ع��م��ل 
ليح�سل �لز�ئر على خدمة �لزيارة 
خالل وقت قيا�سي. من جانبه �أفاد 
�سعادة �لعميد مبارك خلفان �لرزي 

�لعقابية  �مل��وؤ���س�����س��ة  �إد�رة  م���دي���ر 
تنفيذ  �أن  بعجمان  و�لإ���س��الح��ي��ة 
�لقيادة  ب��ني  بالتعاون  مت  �مل�����س��روع 
و�لنيابة  عجمان  ل�سرطة  �لعامة 

�لعامة �لحتادية من خالل جتهيز 
وجتهيز�ت  عر�س  ب�سا�سات  قاعات 
و�جلودة  �لدقة  عالية  مبو��سفات 
تتيح  ل���ل�������س���وت  ك����امت����ة  وغ��������رف 

�إم��ك��ان��ي��ة �مل�����س��اه��دة �ل��ف��وري��ة بني 
وق��ت ومكان.  �أي  وذوي��ه يف  �لنزيل 
�إىل  ي��ه��دف  �مل�������س���روع  �ن  و�أ�����س����اف 
و�حلفاظ  �لن�سان  حقوق  م��ر�ع��اة 
�ل��رت�ب��ط �لأ����س���ري و�جلانب  ع��ل��ى 
للنزلء  و�لج���ت���م���اع���ي  �ل��ن��ف�����س��ي 
�لخرت�قات  م��ن  و�حل����د  وذوي���ه���م 
و�خل��ط��ورة �لأم��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز ر�سا 
�جل��م��ه��ور و�مل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن خالل 
قيا�سي  ب����زم����ن  �ل�����زي�����ارة  ت��ن��ف��ي��ذ 
�مل�ستهدفة  �خلدمة  على  للح�سول 
�لوقت  �خت�سر  حيث  �ل��زي��ارة  م��ن 
ثالثون  �إىل  ���س��اع��ة  م���ن  �ل��زم��ن��ي 
عدد  ت��ق��ل��ي��ل  �إىل  �إ����س���اف���ة  دق��ي��ق��ة 
بن�سبة  مل��رك��ز �خل��دم��ة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�لعمل  �إجر�ء�ت  % وتقلي�س   80
�إج�����ر�ء�ت �إىل ث��الث��ة فقط   6 م��ن 
�ملوظفني  ع��ل��ى  �جل��ه��د  وت��خ��ف��ي��ف 

و�ل�ستفادة من �لكادر �لوظيفي.

حمي��د �لنعيم��ي يطلع على �بتكار�ت وم�ساريع بلدية عجمان

حاك��م عجم��ان يد�س��ن م�س��روع زي��ارة �لن��زلء �لذك��ي ع��ن بع��د

•• دبي-وام:

ق���دم ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر��سد 
عجمان  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو  �لنعيمي 
و�سمو �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
عجمان و�ج���ب �ل��ع��ز�ء يف وف���اة �مل��غ��ف��ور ل��ه باإذن 

�هلل علي �سعيد �مللعاي . و �أعرب �سموهما خالل 
زيارتهما جمل�س �لعز�ء مبنطقة �لعوير يف دبي 
و�أبناء  لأخ��وة  ومو��ساتهما  تعازيهما  عن خال�س 
�أن  �لقدير  �لعلي  �مل��وىل  �سائلني  �لفقيد  و�أ���س��رة 
يتغمده بو��سع رحمته ومغفرته و�أن ي�سكنه ف�سيح 

جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�سر و�ل�سلو�ن. 

حاكم عجمان وويل عهده يعزيان 
يف وفاة علي �سعيد �مللعاي
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•• اأ.�س.د – اأخبار �رشطة دبي:

تنمية  وزي��رة  بوحميد،  عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  قامت 
�لقائد  �مل��ري،  خليفة  �هلل  عبد  �ل��ل��و�ء  و�سعادة  �ملجتمع، 
فعاليات  �سمن  ر�ي��ب  ل�سوق  بزيارة  دب��ي،  ل�سرطة  �لعام 

حديقة �أكادميية �سرطة دبي.
و�سعادة  ب��وح��م��ي��د،  عي�سى  ب��ن��ت  ح�سة  م��ع��ايل  وجت��ول��ت 
�ل�سوق بح�سور  �رج��اء  �مل��ري، يف  �للو�ء عبد �هلل خليفة 
�للو�ء حممد �سعيد بخيت، م�ساعد �لقائد �لعام ل�سوؤون 
و�لعميد  دب���ي،  �سرطة  يف  و�لتجهيز�ت  �ملجتمع  �إ���س��ع��اد 
�سرطة  �كادميية  مدير  �ل�سويدي،  غ��امن  غيث  �لدكتور 

دبي، وعدد من �ل�سباط و�ملدعوين و�لزو�ر.
 وقامت معايل ح�سة بنت عي�سى بوحميد بزر�عة �سجرة 
�لت�سامح “�لغاف” �لتي �عتمدها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 

�لر�سمي  �ل�سعار  �هلل،  رع��اه  دب��ي،  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
لعام �لت�سامح.

�ملميزة  �لتنظيمية  ب��اجل��ه��ود  �ل���وزي���رة  م��ع��ايل  و�أ����س���ادت 
ل�سوق ر�يب، �لذي يعد ملتقى جمتمعياً لعر�س خمتلف 
دولة  جمتمع  يف  متنوعة  �سر�ئح  �إب��د�ع��ات  من  �ملنتجات 
�لإمار�ت، م�سرية معاليها �إىل م�ساركة �لوز�رة من خالل 
م�سروع “�ل�سنعة” لالأ�سر �لإمار�تية �ملنتجة، ومنتجات 
�ل�سر�كات  لتعزيز  منها  �سعياً  �ملتميزة،  �لهمم  �أ�سحاب 
و�لتعاون و�لتكامل مع كافة �جلهات �لحتادية و�ملحلية 
مفهوم  ويحقق  ير�سخ  مب��ا  و�لأه��ل��ي،  �خل��ا���س  و�لقطاع 

�لتنمية �ملجتمعية �مل�ستد�مة.
ومن جانبه عررّ �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري عن �سعادته 
�لتجمع  لهذ�  بوحميد  عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  بزيارة 
�لج���ت���م���اع���ي، مم���ا ي��ع��ك�����س م����دى �م����ت����د�د �لخ������وة بني 
ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  روؤي���ة  حتقيق  ويعك�س  �جلميع 

دبي يف و�سول �ل�سعادة وقيم �لت�سامح �ىل جميع �سر�ئح 
�ملجتمع.

و�أ�ساد �سعادته بزر�عة �لوزيرة ل�سجرة �لغاف، مثمناً هذه 
وتوجيهات  �لت�سامح  ع��ام  ت��و�ك��ب  �لتي  �لكرمية  �للفتة 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة ب��اع��ت��م��اد ���س��ج��رة �ل��غ��اف ���س��ع��ار�ً له، 
تعد  �ل��دول��ة  يف  �لأ�سيلة  �لوطنية  �لأ���س��ج��ار  �ن  م��وؤك��د�ً 
قيمة  ومت��ث��ل  �ل�����س��ح��ر�ء،  يف  و�لتعاي�س  لل�سمود  رم���ز�ً 
ثقافية كبرية يف دولة �لإمار�ت، وتقرتن بهوية �لإمار�ت 
�سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �أوىل  فقد  وتر�ثها.  
بالغة،  �أهمية  �لغاف  �سجرة  ث��ر�ه،  �هلل  طيب  نهيان،  �آل 
�أنحاء  جميع  يف  قطعها  مبنع  وتعليمات  قو�نني  و�أ�سدر 
�ل��ع��ام ل�سرطة دبي  �ل��ق��ائ��د  ���س��ع��ادة  �ل��دول��ة. كما و�أ���س��اد 
�سوق  فعاليات  يف  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  جناح  مب�ساركة 
لل�سناعة  �لد�عمة  “�ل�سنعة”  مبادرتها  مثمناً  ر�ي��ب، 
و�حلرف �لرت�ثية، ولالأ�سر �لإمار�تية �ملنتجة و�أ�سحاب 

�سمان  بهدف  دخلهم  وتنويع  زي��ادة  على  و�لعمل  �لهمم 
حياة جيدة ولئقة بهم، ف�ساًل عن دور ذلك يف تعريف 
�لعامل بالرت�ث �لإمار�تي وجمالياته، خا�سة �أن �ملنتجات 
بقوة ويقبل عليها  مل�سة ع�سرية جتعلها مناف�سة  حتمل 
�جلميع. وقال �للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري �إن هذ� �مل�سروع 
وروؤيتها  دب��ي  ل�سرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  توجهات  يكر�س 
�إ�سعاد  وه��ي  حم��اور  ثالثة  على  �لقائمة  �ل�سرت�تيجية 
�ملوؤ�س�سية،  �ل��ق��در�ت  يف  و�لبتكار  �آمنة  ومدينة  �ملجتمع 
�أك��ر من  ي�ستطيع جذب  ر�ي��ب  �سوق  �أن م�سروع  موؤكد�ً 
كبرية  من�سة  يجعله  ما  وهو  �سهرياً  ز�ئ��ر  �أل��ف   100
نوعية  �سر�كات  وخلق  �لأجنبية  �جلاليات  مع  للتو��سل 
مع �لقطاع �خلا�س، تقوم على ت�سميم و�إطالق مبادر�ت 
جمتمعية حتقق �أهد�فاً م�سرتكة تخدم �جلو�نب �ملتعلقة 
�لقيمة  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  يف  وحتقق  �ملجتمعية،  بامل�سوؤولية 

�مل�سافة من �ل�سر�كة و�ملتمثلة يف ك�سب ثقة �ملجتمع.

قامت واللواء املري بزراعة �صجرة غاف

ح�سة بوحميد تتفقد �سوق ر�يب يف �أكادميية �سرطة دبي 
م�صاركة لفتة لالأ�صر الإماراتية املنتجة باإبداعات متنوعة �صمن م�صروع »ال�صنعة«

•• اأبوظبي-وام:

يف  �سركاتها  وجم��م��وع��ة  “�إديك”  �لع�سكرية  لل�سناعات  �لإم�����ار�ت  ت�����س��ارك 
كعار�س   “ ونافدك�س2019  “�أيدك�س  �ل���دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�سي 
�لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  �ليوم  ينطلق  �ل��ذي  للحدث  ��سرت�تيجي  و�سريك 
و�إمكانياتها  منتجاتها  �أح��دث  عن  �ملعر�س  خالل  �إدي��ك  تك�سف  و  للمعار�س. 
�ل�سناعية و�ملعلوماتية �لع�سكرية �لتي يتم �إنتاجها �سمن جمموعة �سركاتها 
و�لُعمرة  و�لإ���س��الح  و�لت�سنيع  �ل�سيانة  جمال  يف  �ملتخ�س�سة  ع�سر  �لثنتي 
و�خلدمات �للوج�ستية وخدمات �جليومكانية و�لت�سال و�لتدريب و�لتطوير 
تطوير  مدير  �ملهريي  فهد  وقال  �لع�سكرية.  باملجالت  �خلا�س  �لتكنولوجي 
�سر�كاتنا  م��و����س��ل��ة  �إن  لل�سركة  �ل��ر���س��م��ي  و�مل��ت��ح��دث  “�إديك”  يف  �لأع���م���ال 
دورة  ب��د�أت منذ  �لتي  �ل��دويل  ونافدك�س  �أيدك�س  �ل�سرت�تيجية مع معر�سي 
�لعام 2017 هي �نعكا�س للمكانة �ملتقدمة �لتي حتتلها “�إديك” يف �ملنطقة 
و�لعامل كمن�سة وطنية ر�ئدة تدعم تطور قطاع �ل�سناعات �لع�سكرية ب�سكل 
ب�سكل مبا�سر  �ل�سركة  ت�ساهم  �لإم��ار�ت حيث  دول��ة  د�خ��ل  متكامل، خ�سو�ساً 
حاجات  تلبي  �ل��ت��ي  �ملبتكرة  و�حل��ل��ول  �ملنتجات  �أح���دث  ت��ق��دمي  يف  وحم���وري 
�لقو�ت �مل�سلحة �لإمار�تية �لآنية �أو �مل�ستقبلية. و�أ�سار �ملهريي �إىل �أن م�ساركة 
“�إديك” هذ� �لعام �ستكون خمتلفة �إذ �ست�سهد �إطالق معد�ت ع�سكرية حديثة 
ب��ه��دف جمع  ���س��ر�ك��ات ��سرت�تيجية م��ع ج��ه��ات عربية وع��امل��ي��ة  وت��وق��ي��ع ع��دة 
�إط��ار من�سة تطويرية  �لع�سكرية يف  �ل�سناعات  كفاء�ت قطاع  �أك��ر من  عدد 
وتطويرها  �ملقدمة  �خل��دم��ات  حت�سني  �أج��ل  من  ومتكاملة  موحدة  �إمار�تية 
ب�سكل ينعك�س �إيجاباً على خرة �لعمالء و�مل�ساهمني و�ل�سركاء وغريهم من 
�أ�سحاب �مل�سلحة و�جلهات �ملعنية. و�أو�سح �ملهريي �أن منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
متر يف �لوقت �لر�هن مبجموعة من �لتحديات �جلوهرية �لأمر �لذي يتطلب 
حتركاً متو��ساًل لتطوير �لقدر�ت �لدفاعية بهدف �سمان �لأمن و�ل�ستقر�ر.. 
هذ�  يف  �لإمار�تية  �مل�سلحة  للقو�ت  و�لتكنولوجي  �للوج�ستي  دعمنا  وي�سب 
�لإطار �إذ ن�سعى با�ستمر�ر نحو تقدمي �خلدمات �لتي ت�سمن �أعلى م�ستويات 

�حلماية و�جلاهزية لدى قو�تنا �لوطنية. -حمد-

»�إدي���ك« ت�ستع���ر�س �أح���دث 
منتاجاته���ا يف �أيدك����س 2019 
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•• راأ�س اخليمة- الفجر:

حممد  �ل�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ويل  �لقا�سمي  �سقر  �سعودبن  ب��ن 
عهد ر�أ�س �خليمة ، وبح�سور �سمو 
�لقا�سمي  �سعود  ب��ن  �سقر  �ل�سيخ 
�جلمعة  ي������وم  ع�������س���ر  �أن���ط���ل���ق���ت 
 2019-02-15 �مل�����������س�����ادف 
�لكورني�س  م���ه���رج���ان  ف���ع���ال���ي���ات 
�لبتكاري ، و�لذي تنظمه �لأمانة 
�لعامة للمجل�س �لتنفيذي لإمارة 
ر�أ�������س �خل��ي��م��ة ل��ل��ف��رتة م���ن 15 
كورني�س  على  21 فر�ير  ولغاية 
�لقو��سم بالإمارة مب�ساركة �لعديد 
و�خلا�سة،  �حلكومية  �جلهات  من 
�لقيادة  وباإ�سر�ف مبا�سر من قبل 

�لعامة ل�سرطة ر�أ�س �خليمة.
ح���ي���ث �أ������س�����اد �ل�������س���ي���خ ����س���ق���ر بن 
���س��ع��ود �ل��ق��ا���س��م��ي ب��امل��ه��رج��ان وما 
�بتكار�ت وفقر�ت  ت�سمنه من من 
�ثر  �مل��ه��رج��ان،  م��ن��ه��اج  ت�سمنتها 
�ملعر�س  �أروق����ة  يف  ل�سموه  ج��ول��ة 
�مل�ساركني  �بتكار�ت  يتم�سن  �لذي 
�ملهرجان،  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �مل���ق���ام  و 
يقام  �ل����ذي  �مل��ه��رج��ان  �إن  ق��ائ��ال: 
�لت�سامح”  “عام  مع  تز�منا  �ليوم 
�لبتكار” على  وفعاليات” �سهر   ،
م�ستوى �لبالد و�سط �هتمام ودعم 
ورعاية حكومتنا �لر�سيدة ، ما هو 
�لطموح  م�����س��ت��وى  ع��ن  ت��ع��ب��ري  �إل 
�أبناء  نفو�س  يخالج  �ل��ذي  �ل��ع��ايل 
�ل�سور  �روع  ل���ت���ق���دمي  �ل����وط����ن 
بتلك  �ملتمثل  �لعلمي  �مل��ج��ال  ع��ر 
�لب��ت��ك��ار�ت �ل��ر�ئ��ع��ة �ل��ت��ي توظف 

خلدمة �لوطن و�أبناءه.

�لن�سوج  م�����س��ت��وى  وت��ع��ك�����س  ك��م��ا 
�لفكري �لذي و�سلت �ليه �لعقلية 
�لإم��ار�ت��ي��ة يف ظ��ل دع��م حكومتنا 
ر�أ���س��ه��ا �ساحب  �ل��ر���س��ي��دة وع��ل��ى 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�هلل  -حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
ورع��اه- مبا توفره من تعليم ر�ق 

ومتطور لأبناء �لوطن.
ل�سعادة  مقت�سب  حديث  يف  وج��اء 
ب���ن علو�ن  ع��ب��د �هلل  ع��ل��ي  �ل���ل���و�ء 
ر�أ�س  ���س��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  �لنعيمي 
�خل��ي��م��ة خ���الل ج��ول��ت��ه يف �أروق����ة 
�ملهرجان و�طالعه على �لبتكار�ت 
�ملعرو�سة ، و�لذي �أثنى من خالله 
على ماعر�س من �بتكار�ت قائال: 
�لكبرية   �جل����ه����ود  ب���ف���خ���ر  �ق�������در 
بذلها  �ل���ت���ي  �حل��ث��ي��ث��ة  و�مل�����س��اع��ي 
�ل��ر�ئ��ع يف �سبيل  �ل�����س��ب��اب  �أول��ئ��ك 
خدمة �لوطن ، ودفع عجلة �لعلم 
ما  عر  متقدمة  م�ساف  �ىل  فيه 
تخدم  �بتكار�ت  من  �ليه  تو�سلو� 
، وتعر عن مدى �ميانهم  �حلياة 
�لتنمية  وم�سرية  بالوطن  �لعميق 
�لر�سيدة  حكومتنا  ت��ق��وده��ا  �ل��ت��ي 
جل��ع��ل �لإم������ار�ت م��ن �أف�����س��ل دول 
ول�سيما  �مل���ج���الت  ك��ل  يف  �ل��ع��امل 

�لأمن و�لأمان.
�ل�سباب  م����ن  �مل�������س���ارك���ني  د�ع����ي����ا 
�لعطاء  م��ن  �مل��زي��د  �ىل  �ملبتكرين 
�ثنى  كما  �ل��غ��ايل،  للوطن  خ��دم��ة 
�لكبرية  �جل���ه���ود  ع��ل��ى  ���س��ع��ادت��ه 
�ل���ت���ي �أب����دع����ت ت���ل���ك �لب���ت���ك���ار�ت 
�ل��ت��ي ت��خ��دم جم���ال �لأم����ن و�لتي 
�ساركت بها �إد�ر�ت عدة من �لقيادة 
�لعامة ل�سرطة ر��س �خليمة، �لتي 

�لد�ئم،  بالإبد�ع  منت�سبيها  و�سف 
وه���م ي�����س��ه��رون ع��ل��ى �أم���ن �لوطن 
و�مل����و�ط����ن وك����ل م���ن ي��ع��ي�����س على 

�أر�س بالدنا �لطيبة.
ف���ي���م���ا �ك�����د ����س���ع���ادة حم���م���د عبد 
للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم����ني  �للطيف 
�إن  �خليمة  ر�أ���س  باإمارة  �لتنفيذي 
�لبتكاري  �ل��ك��ورن��ي�����س  م��ه��رج��ان 
�ل������ذي ي���ق���ام خ�����الل ه�����ذه �لأي������ام 
�إمن��ا ميثل ح�سيلة  �خليمة  بر�أ�س 
م��ت��ق��دم��ة لأ����س�������س �ل��ت��ع��ل��ي��م عال 
�لدولة  ت��دع��م��ه  �ل�����ذي  �مل�����س��ت��وى 
بكل  �لر�سيدة  بحكومتنا  متمثلة 
و�لإم����ك����ان����ات نحو  �مل�����س��ت��ل��زم��ات 
�لتطوير و�لزدهار، بغية �لو�سول 
�لعلم  من  مرموقة  م�ستويات  �إىل 
�لعامل  �ل���ي���ه  ت���و����س���ل  م����ا  ت�������و�زي 
�ملتقدم ، وتكري�س ملكانة �لعلم،كما 
وياأتي بالتز�من مع روؤية حكومتنا 
ر�أ���س��ه��ا �ساحب  �ل��ر���س��ي��دة وع��ل��ى 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نهيان رئي�س �لدولة- حفظه �هلل- 

ل�ست�سر�ف �مل�ستقبل.
يقام  �ل������ذي  �مل���ه���رج���ان  م�����س��ي��ف��اً 
�لت�سامح” و”  “عام  بالتز�من مع 
�نعكا�س  ه��و  �إمن���ا  �لبتكار”  �سهر 
�ملتقدمة  �خل����رية   �جل��ه��ود  لتلك 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ب���دع���م  �مل���ق���رون���ة 
�لقا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  �ل�سيخ 
ر�أ�س  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو 
�خليمة ، و�سمو ويل عهده �لأمني 
بن  �سعود  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �سمو 
لياألون  و�للذ�ن   ، �لقا�سمي  �سقر 
�حلركة  دع�����م  ���س��ب��ي��ل  يف  ج����ه����د�ً 
�لبتكار  وجهود  بالإمارة،  �لعلمية 

و�ل���ت���ق���دم �ل��ع��ل��م��ي لأب����ن����اء ر�أ������س 
لتطوير  عموماً   و�لدولة  �خليمة 
�لتي  �لكرمية  �حل��رة  �حلياة  �سبل 
و�لتقدم  و�لزده�����ا  بالعلم  تتكلل 

و�لبناء.     
�هلل  عبد  يو�سف  �ل��ر�ئ��د   �أد  فيما 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لطنيجي 
فعاليات  �إن   ع��ل��ى    : ل��ل��م��ه��رج��ان 
�لعام متثل تظاهرة  �ملهرجان هذ� 
بجهود  م��ك��ل��ل��ة  و�����س���ع���ة  ع��ل��م��ي��ة 
على  �حلري�س  �لإم��ار�ت��ي  �ل�سباب 
�لعلم  ���س��ب��ل  ع����ر  ب������الده  خ���دم���ة 
�ملتنوعة ، و�لتي باتت ت�سكل �أ�سا�س 

�حلياة �لع�سرية �حلديثة.
وق����ال: ي�����س��ارك يف �مل��ه��رج��ان هذ� 
�مل����و�����س����م �ل����ع����دي����د م�����ن �جل���ه���ات 
بالإ�سافة  و�خل��ا���س��ة،  �حل��ك��وم��ي��ة 
وز�رة  م���د�ر����س  م���ن  �ل��ع��دي��د  �إىل 
�لرتبية و�لتعليم متمثلة مبنطقة 
و�لتي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ة،  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
فعاليات  وطالباتها  طلبتها  ق��دم 
لها  ك��ان  متنوعة  وعليمة  وطنية 
�سدى و��سع لدى �جلمهور، حيث 
�مل�����س��ارك��ات �حلكومية  ع���دد  و���س��ل 
�ملو�س�سات  ب��اأج��ن��ح��ة  متثلت  �ل��ت��ي 
�ملهرجان  يف  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر 
هناك  كانت  فيما   ، جناح   15 �إىل 
م�ساركات عديدة من قبل �أ�سخا�س 

�عتباريني وجهات خا�سة.
م�سيفاً لقد �حتوى �ملهرجان هذ� 
�لبتكار�ت  من  �لعديد  على  �لعام 
�مل��ت��ن��وع��ة و�ل���ت���ي تخدم  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
ومنها  ع����ام����ة،  ب�������س���ورة  �حل����ي����اة 
�لتي  �لب����ت����ك����ار�ت  ب����ه  م���امت���ي���زت 
مت ع���ر����س���ه���ا م����ن ق���ب���ل �ل���ق���ي���ادة 

�خليمة  ر�أ�������س  ل�����س��رط��ة  �ل���ع���ام���ة 
�ملختر  ب��������اإد�رة  مت��ث��ل��ت  و�ل���ت���ي   ،
�جل���ن���ائ���ي، و�لإ�����س����ع����اف و�لإن����ق����اذ 
عر�سو�  و�لذين  �خلا�سة،  و�لقوة 
�بتكار�ت  م�ساركاتهم  خ���الل  م��ن 
باحلفاظ  تتعلق  �لأهمية  يف  غاية 
�سبل  وتطوير   ، �لنا�س  حياة  على 

�لإ�سعاف و�لإنقاذ.
و��سفاً �مل�ساركات باأنها  و��سعة هذ� 
�مل��و���س��م ، و�لب��ت��ك��ار�ت ر�ئ��ع��ة تلثج 
علمية  لعملية  وتوؤ�س�س   ، �ل�سدور 
عليها  ي�سري  �سحيحة  �أ�س�س  وف��ق 
ه�����وؤلء �ل�����س��ب��اب��ن وه����و م���ا متثله 
�ملناهج  �ملتقدم يف  �لتعليم  ح�سيلة 
حكومتنا  حتر�س  �لتي  �لدر��سية 
�لر�سيدة على توفريها وفق �سيغ  
علمية متقدمة ت�ساهي ما موجود 
يف �لعامل �ملتقدم، جهود ر�ئعة ن�سكر 
جميع �مل�ساركني و�حل�سور، ونحث 
�جل��م��ي��ع �أي�����س��ا ع��ل��ى �مل�����س��ارك��ة يف 
مثل تلك �ملهرجانات �ملتميزة �لتي 
�لر�سيدة،  حكومتنا  بدعم  حتظى 
�أن مهرجان �لإبتكار م�ستمر  علما 
وللفرتة  �ل���ق���ادم  �لأ����س���ب���وع  ط��ل��ي��ة 
فر�ير  م��ن   21 ولغاية   15 م��ن 
�حلايل وبتوقيتات ثابتة تبدء من 
�لعا�سرة  حتى  ع�سر�ً  ون�سف   4

م�ساًء من كل يوم.

فقرات متنوعة
�لكورني�س  م���ه���رج���ان  و�����س���ت���م���ل 
ف���ق���ر�ت متنوعة  ع��ل��ى  �لب���ت���ك���اري 
�فتتاحه  ي������وم  خ������الل  وع�����دي�����دة 
مت��ث��ل��ت مب�������س���ارك���ة �ل���ع���دي���د من 
و�لريا�سية  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

مثل” �لفعاليات �لفنية للجاليات 
�ملقيمة  و�ل�������س���دي���ق���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
ب���الإم���ارة و�ل��ت��ي ع��رت ع��ن �أن���و�ع 
بلد�نه،  �لفلكلورية يف  �لفنون  من 
عر�س  �ملهرجان  �أفتتاح  ر�ف��ق  كما 
جوي ر�ئع من قبل فريق “ �سكاي 
د�يف دبي” متثل بالقفز باملظالت 
وفور   ، ق���دم   5000 �رت���ف���اع  م��ن 
�ساركو�  �ملهرجان  �أر���س  و�سولهم 
علم  رف��ع  ع��ر  فرحتهم  �جلمهور 
�لدولة  و�سعار �ملهرجان، بالإ�سافة 

�إىل عرو�س للطائرة �لعمودية.

فريق الدراجات
ق������دم فريق  �أخ��������رى  وم������ن ج���ه���ة 
�لدر�جات �لنارية عر�سا م�سوقاً يف 
�ساحة �ملهرجان �أبهج �جلمهور، ثم 
�نطلقو� مب�سرية كبرية للدر�جات 
بر�أ�س  �ل��ق��و����س��م  ك��ورن��ي�����س  ع��ل��ى 

�خليمة.

الريبوت
وو�سط فرحة �جلمهور بالفعاليات 
ر�فقت  �ل��ت��ي  و�مل���ن���وع���ة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�ساحة  ع���ل���ى  ظ���ه���ر  �مل�����ه�����رج�����ان، 
ليقدم  �لريبوت”  �لحتفال” 
�أط���ر�ف  على  �حت�سد  مل��ن  �لتحية 
و���س��ط ده�سة   ، ���س��اح��ة �لح��ت��ف��ال 
منهم  و�لأط������ف������ال  �حل���ا����س���ري���ن 
خ��ا���س��ة ، ف��رح��ني ب��ح��رك��ات ذلك 

�لريبوت �لر�سيق بحركاته، و�لذي 
مي��ث��ل ق��م��ة �لب��ت��ك��ار مب���ا يحاكي 
ن�سخة  �لب�سر  وميثل  من حركات 

متقدمة من �لتطور �لعلمي

مو�صيقى ال�صرطة
وف���ور و���س��ول ر�ع���ي �حل��ف��ل �سمو 
�لقا�سمي  حممد  بن  �سقر  �ل�سيخ 
فعاليات  �سموه لفتتاح  ب��ادر  حيث 
مو�سيقى  فرقة  قدمت   ، �ملهرجان 
�ساحبته  ر�ئ����ع  ع��ر���س��ا  �ل�����س��رط��ة 
�ملعزوفة �ملحببة للجمهور ، و�لتي 
�ل��ر�ئ��ع من قبل  �أد�ئ��ه��ا  �عتاد على 
ف���رق���ة م��و���س��ي��ق��ى ����س���رط���ة ر�أ������س 

�خليمة بزيها �ملتاألق. 

القوة اخلا�صة والقوة 
الناعمة

�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �ساركت  وب��دوره��ا 
متمثلة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  ل�����س��رط��ة 
ب��ال��ق��وة �خل��ا���س��ة �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف 
�لرهائن،  لتحرير   جريئة  عملية 
ي�سيطر  �سيناريو  عن  عبارة  وه��ي 
جمموعة  ع���ل���ى  �ره����اب����ي����ون  ف���ي���ه 
ت�سعى  فيما  �ل��ع��زل،  �لرهائن  م��ن 
مما   ، لتحريرهم  �خلا�سة  �ل��ق��وة 
�ملتو�جد  �جلمهور  �لعر�س  �أده�س 
جهتها  وم��ن   ، �ملهرجان  �ساحة  يف 
�لن�سائية  �ل�������س���رط���ة  ع���ر����س���ت 
ب��ال��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة ر�أ�����س 

“ بالقوة  وه��ي ماتعرف   ، �خليمة 
على  �ل�سيطرة  عملية  �لناعمة” 
باإلقاء  و�لقيام  بها  ي�ستبه  �سيارة 
�لإرهابية  �لعنا�سر  على  �لقب�س 

�لن�سائية �ملتو�جدة فيها.
�سيار�ت فارهة كما عر�ست �لقيادة 
�خليمة،  ر�أ�������س  ل�����س��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
ب���الإم���ارة  �مل�����دين  �ل���دف���اع  و�إد�رة 
ت�ستخدم   ، فارهة  ل�سيار�ت  من��اذج 
خمتلفة  �����س����رط����ي����ة  ك�������دوري�������ات 
وتنا�سب  و�لأغ���ر�����س،  �لت�ساميم 

�أماكن وبيئات خمتلفة.
كورفت”   “ ���س��ي��ارة  �إىل  �إ����س���اف���ة 
لت�ستخدم  ت�سميمها  مت  ح��دي��ث��ة 
ع��ل��ى �لطرق  �لإن���ق���اذ  ع��م��ل��ي��ات  يف 
�سرعة  �إىل  حتتاج  و�لتي  �لبعيدة، 
�حلو�دث  �إىل  �ل��و���س��ول  يف  عالية 
�ل��ت��ي حت���دث ع��ل��ى ت��ل��ك �لطرقات 
ب�  “�لكورفت” جم��ه��زة   دوري����ة   ،
�إىل  �إ�سافة  م��اء،  جالون”   55“
يعمل على �سغط  قاذف وخرطوم 
ذكرنا  كما  ت�ستخدم  وه��ي  �ل��ه��و�ء، 
مل��ع��اجل��ة ح�����و�دث �ل�����س��ي��ار�ت على 

�لطرق �لبعيدة
�سباط  ك���ب���ار  �مل����ه����رج����ان  ح�����س��ر 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة ر�أ�����س 
�خل�����ي�����م�����ة، وم��������������در�ء �ل������دو�ئ������ر 
بالإمارة،  �حلكومية  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
�ملو�طنني  م����ن  غ���ف���ري  وج���م���ه���ور 

و�ملقيمني بر�أ�س �خليمة.

�خليمة  ر�أ�����س  ج��ام��ع��ة  ��سبحت  و 
ل��ل��ط��ب و�ل����ع����ل����وم �ل�����س��ح��ي��ة هي 
و�ل�سحية  �ل���ط���ب���ي���ة  �جل����ام����ع����ة 
�ل���ر�ئ���دة �حل��ري�����س��ة ع��ل��ى حتقيق 
�لتميز �لأكادميي و �لتز�م بتقدمي 
�لعلوم  يف  �ك����ادمي����ي����ة  ل�����ر�م�����ج 
�ل�����س��ح��ي��ة �ل��ط��ب��ي��ة ل��ل��ط��الب من 
�مل�ستويات  يف  �جل��ن�����س��ي��ات  ج��م��ي��ع 

�جلامعية و�لدر��سات �لعليا.
وبد�أت جامعة ر�أ�س �خليمة للطب 
 2006 ع��ام  يف  �ل�سحية  و�لعلوم 
ب���ع���دد م��ت��و����س��ع م���ن �ل��ط��ل��ب��ة مل 
�لآن  �ل���ع���دد  ل��ي�����س��ل   22 ي��ت��ع��دى 
من  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   1323 �إىل 
�لطاقم  ويبلغ  خمتلفا  بلد�   50
و138  ع�����س��و�   108 �لأك���ادمي���ي 
و�لطاقم  �لتدري�سية  �لهيئة  م��ن 
جن�سية   33 م��ن   114 �لإد�ري 
خمتلفة و�جلامعة منوذج يحتذى 
ب��ه ل��ل��ت��اآزر و�ل��ت��ع��اون ب��ني �لطالب 
و�أع���������س����اء ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������س من 

برنامج  ومنها  �لدر��سية  �لر�مج 
ب���ك���ال���وري���و����س �ل���ط���ب و�جل���ر�ح���ة 
برنامج  ب���د�أ  ك��م��ا   2006 ع���ام  يف 
�لأ�سنان  ج��ر�ح��ة  يف  ب��ك��ال��وري��و���س 
�ل�سيدلة  يف  ب����ك����ال����وري����و�����س  و 
وب���ك���ال���وري���و����س يف �ل��ت��م��ري�����س يف 
لرنامج  ب��الإ���س��اف��ة   2007 ع��ام 
�مل�سجلني  جت�������س���ري�مل���م���ر����س���ني 
�حل�����ا������س�����ل�����ني ع�����ل�����ى دب�������ل�������وم يف 
�لدر��سية  �ل�����س��ن��ة  يف  �ل��ت��م��ري�����س 
برنامج  وم���دة   2009-2008
ب���ك���ال���وري���و����س �ل���ط���ب و�جل���ر�ح���ة 
ب���ك���ال���وري���و����س ط����ب وج����ر�ح����ة  و 
تدريب  و�سنة  �سنو�ت   5 �لأ���س��ن��ان 
ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى ب���ع���د �ل���ت���خ���رج كما 
ي��ت��ط��ل��ب ب��رن��ام��ج ب��ك��ال��وري��و���س يف 
يف  �لعلوم  وبكالوريو�س  �ل�سيدلة 
للتخرج  ���س��ن��و�ت  �أرب���ع  �لتمري�س 
ر�أ��������س �خل���ي���م���ة للطب  وج���ام���ع���ة 
جامعة  �أول  هي  �ل�سحية  و�لعلوم 
تبد�أ  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  يف 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�خليمة  ر�أ�������س  ج��ام��ع��ة  �ف��ت��ت��ح��ت 
ل��ل��ط��ب و�ل��ع��ل��وم �ل�����س��ح��ي��ة- �لتي 
مت��ل��ك��ه��ا وت���دي���ره���ا ح��ك��وم��ة ر�أ�����س 
ج��ام��ع��ة مكر�سة  ك�����اأول  �خل��ي��م��ة- 
 2006 ع���ام  يف  �ل�سحية  للعلوم 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ل����روؤي����ة  ت��ن��ف��ي��ذ� 
�لقا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  �ل�سيخ 
ر�أ�س  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو 
�خليمة. و جاء �فتتاح �جلامعة يف 
�إطار حر�س �ساحب �ل�سمو حاكم 
ر�أ�س �خليمة على تطوير ر�أ�س �ملال 
�لإم���ارة ودع��م تطوير  �لب�سري يف 
�لبنية �لتحتية �ل�ساملة للتعليم و 
�نطالقا من قناعة �سموه �أن هناك 
يف  �لتميز  لت�سجيع  ملحة  ح��اج��ة 
�أي  من  �أك��ر  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 
وقت م�سى و يف هذ� �ل�سياق �سجع 
وتطوير  ت��اأ���س��ي�����س  ���س��م��وه  ودع�����م 

وحت�سني �جلامعة .

خمتلف �جلن�سيات و�لأديان بحيث 
���س��اع��دت م�����س��اه��م��ة �أع�����س��اء هيئة 
�جلامعة  يف  �مل��ل��ت��زم��ني  �ل��ت��دري�����س 
�ملعايري  حت�����س��ني  يف  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل 
�لأكادميية خالل �أول حفل تخرج 
طالب  و48  طبيبا   19 ح�����س��ل 
مت��ري�����س ع��ل��ى ���س��ه��ادت��ه��م وخالل 
�أقيم  �ل������ذي  �ل���ث���ام���ن  �لح���ت���ف���ال 
من  �أك��ت��وب��ر  و4  �سبتمر   27 يف 
من   304 تخرج  مت  �ملا�سي  �لعام 
طالبا   86 �سملت  و�لتي  �لطالب 
�لطب  ب��ك��ال��وري��و���س  على  حا�سال 
�لعام و�جلر�حة و65 لبكالوريو�س 
بكالوريو�س   36 و  �لأ���س��ن��ان  ط��ب 
�ل�سيدلة  م����ن  و5  �ل�����س��ي��دل��ي��ة 
علوم  بكالوريو�س   20 �ل�سريرية 
برنامج  م����ن  و76  �ل���ت���م���ري�������س 
�مل�سجلني  للممر�سني  �لتج�سري 
�حلا�سلني على دبلوم �لتمري�س و 

�لتمري�س. ماج�ستري  16من 
وت������ق������دم �جل�����ام�����ع�����ة ع����������دد� من 

يف  �سنتني  مل���دة  �ملاج�ستري  ب��ر�م��ج 
كلية  وتقدم  و�ل�سيدلة  �لتمري�س 
متري�س  يف  ماج�ستري  �لتمري�س 
���س��ح��ة �ل��ب��ال��غ��ني وم��اج�����س��ت��ري يف 
متري�س �لأطفال ومر�س �لت�سلب 
�لع�سبي �ملتعدد يف متري�س �سحة 
متري�س  يف  وماج�ستري  �ملجتمع 
وكلية  و�لعقلية  �لنف�سية  �ل�سحة 
�ل�����س��ي��دل��ة ت���ق���دم م��اج�����س��ت��ري يف 
وتدعم  �ل�������س���ري���ري���ة  �ل�������س���ي���دل���ة 
�ل�سيدلية  �لكيمياء  يف  ماج�ستري 
�ملتعدد  �لع�سبي  �لت�سلب  ومر�س 
بر�مج  �ل�����س��ي��دلن��ي��ات وج��م��ي��ع  يف 
�لعليا  و�ل��در����س��ات  �لبكالوريو�س 
معتمدة ب�سكل كامل من قبل جلنة 
�لعتماد �لأكادميي وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم “�سوؤون �لتعليم �لعايل«.

و�لكفاءة  للتميز  �جلامعة  وت�سعى 
خل���ري���ج���ي���ه���ا وذل��������ك م�����ن خ���الل 
توظيف هيئة تدري�س موؤهلة وذ�ت 
تنفذ جمموعة  �لتي  و��سعة  خرة 

وغرفة  و�لبنات  للبنني  منف�سلة 
مو�سيقية  باأجهزة  جمهزة  �أن�سطة 

ومعد�ت ت�سوير.
طالب  دع��م  �ىل  �جلامعة  وت�سعى 
خالل  م��ن  وت�سجيعهم  �جل��ام��ع��ة 
�ملنح �لدر��سية �ملقدمة من خمتلف 
و�خلا�سة  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل����ه����ات 
ووقاية  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  وت��ع��ت��ر 
�ملجتمع �لر�عي �لأكرحيث تدعم 
وتهدف  �لتمري�س  ط��الب  تعليم 
ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى ع�����دد �أك������ر من 
�لإمار�تيات يف موظفي  �ملمر�سات 
�ل���رع���اي���ة �ل�����س��ح��ي��ة يف �لإم������ار�ت 
برنامج  وك��ذل��ك  �ملتحدة  �لعربية 
ل��ل��ت��ف��وق �حلكومي  ���س��ق��ر  �ل�����س��ي��خ 
�أك������ر م�������س���در متويل  ث�����اين  ه����و 
ل��ل��ط��الب وت���ق���دم �جل��ام��ع��ة منحا 
در��سية للطالب �ملتفوقني وكذلك 
تقوم باإعطاء خ�سم خا�س لإ�سقاء 
باجلامعة  �حل���ال���ي���ني  �ل����ط����الب 
و�أفر�د هيئة �لتدري�س و�ملوظفني.

�لتدري�س  م���ن���اه���ج  م����ن  و�����س���ع���ة 
�جلامعة  وف���رت  ح��ي��ث  �لتعليمية 
لل�سوت  عازلة  حما�سر�ت  قاعات 
جمهزة باأحدث �لو�سائل �ل�سمعية 
للمحاكاة  وم��رك��زي��ن  و�ل��ب�����س��ري��ة 
�ملخ�س�سة لتعلم �ملهار�ت �ل�سريرية 
تفاعلية  جل�سات  هي  و�ملحا�سر�ت 
�ل����ط����الب على  ت�������س���اع���د  ج����ذ�ب����ة 
تطبيق �ملفاهيم �لنظرية للحالت 
�ملر�سية وم�ساعدتهم على �كت�ساب 
�لقيمة  �لنقدي  �لتفكري  م��ه��ار�ت 

ومهار�ت �تخاذ �لقر�ر.
مهار�ت  تطوير  �جلامعة  وت��دع��م 
�لطالب من خالل جمموعة و��سعة 
من �لأن�سطة �لال�سفية يف �ملجمع 
�لخت�سا�سات  م��ت��ع��دد  �ل��ري��ا���س��ي 
و�ل���������ذي ي���ح���ت���وي ع���ل���ى م���ر�ف���ق 
�لري�سة  �ل�����س��ل��ة وك����رة  ك���رة  ل��ل��ع��ب 
و�لبلياردو  �لد�خلية  �لقدم  وك��رة 
�ملجمع  ي�سم  كما  �لطاولة  وتن�س 
ريا�سية  �أل��ع��اب  ���س��الت  �لريا�سي 

وي���ت���وف���ر �حل������رم �جل���ام���ع���ي على 
قدما   96000 م��ب��ن��ي��ة  م�����س��اح��ة 
�لطب  ك����ل����ي����ات  وي���������س����م  م����رب����ع����ا 
كما  و�ل���ت���م���ري�������س  و�ل�������س���ي���دل���ة 
�جلديد  �ل��ري��ا���س��ي  �مل��ج��م��ع  ي�سم 
م�ساحته  وتبلغ  ت�سييده  مت  �ل��ذي 
وم�ساحة  م��رب��ع  ق���دم   21000
�ل�سيار�ت  ملو�قف  و�فرة خم�س�سة 
�لأ�سنان  للطالب وتقع كلية علوم 
كيلومرت  بعد  يف مبنى مميز على 
و�حد من �حلرم �جلامعي �ملركزي 
مكتبة  �جلامعي  �حل��رم  ي�سم  كما 
م��رك��زي��ة م���ع م�����س��اح��ة ج��ل��و���س ل 
طالب و10 غرف مناق�سة   300

جماعية.
�ل���وق���ت  وت���ت���ط���ل���ع �جل����ام����ع����ة يف 
�لنمو من  �إىل مزيد من  �حلا�سر 
�مل���زي���د م���ن بر�مج  �إن�������س���اء  خ����الل 
�ملاج�ستري لي�س فقط يف �لتمري�س 
و�ل�سيدلة ولكن �أي�سا يف �لر�مج 

�لطبية وبر�مج طب �لأ�سنان.

يف  �أق����ي����م  �ل������ذي  “�ت�سالت”، 
م���ق���ر ه��ي��ئ��ة �ل�������س���ارق���ة ل����الإذ�ع����ة 
 14“ �خلمي�س  ي��وم  و�لتلفزيون 
�سعادة  فر�ير”، بح�سور كل من 
حم��م��د خ���ل���ف، م���دي���ر ع����ام هيئة 
و  و�لتلفزيون،  ل��الإذ�ع��ة  �ل�سارقة 
�سعادة عبد �لعزيز ترمي مدير عام 
�ل�سمالية،  �لإم��ار�ت  “�ت�سالت” 
�لتنفيذي،  �ل��رئ��ي�����س  م�����س��ت�����س��ار 
لالت�سالت  �لإم�����ار�ت  جمموعة 
“�ت�سالت”، و�سامل علي �لغيثي، 

مدير قناة �ل�سارقة.
و�أمل”  “�أمل  ب���رن���ام���ج  وي����وف����ر 
جمموعة من �خليار�ت للر�غبني 
يف �ل����ت����رع، م����ن ب��ي��ن��ه��ا �إر�����س����ال 
خدمة  ط����ري����ق  ع����ن  �ل����ت����رع����ات 
�لق�سرية  �ل��ن�����س��ي��ة  �ل���ر����س���ائ���ل 
مل�سرتكي   6686 �ل���رق���م  ع��ل��ى 
ه��ذه �خلدمة  �ت�����س��الت، وحتظى 
ب��ت��ف��اع��ل و�إق���ب���ال ك��ب��ريي��ن، حيث 

بتعاوننا  نفخر  ونحن  �لإن�سانية. 
�مل�����س��ت��م��ر م���ع �ت�������س���الت �ل���ت���ي ل 
تتوقف عن تاأكيد �لتز�مها �لد�ئم 
و�لأ�سيل جتاه �لق�سايا �لإن�سانية 
�لدولة،  تقودها  �ل��ت��ي  و�خل��ريي��ة 
ف��ه��ي ح���ا����س���رة د�ئ����م����اً يف جممل 
مبادر�ت وجهود �ل�سارقة �لثقافية 

و�لقت�سادية و�لجتماعية«.
و�أ�ساف خلف: “ �إن �لنتائج �لتي 
“�أمل و�أمل”، بعد  حققها برنامج 
عقد �تفاقية �لتعاون مع �ت�سالت، 
يزيدنا �إمياناًبثقافة تكامل �لعمل 
ك��ر���س��ه��ا �ساحب  �ل��ت��ي  �مل��وؤ���س�����س��ي 
�ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن 
�ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي،  حممد 
�ل�����س��ارق��ة، و�لتي  �لأع���ل���ى ح��اك��م 
تتوحد يف �إطارها �جلهود لتعزيز 
�لوعي بالق�سايا �لإن�سانية �مللحة 
و�لعطاء  �لتالحم  قيم  وتر�سيخ 
�ل����و�ح����د. وكلنا  �مل��ج��ت��م��ع  ���س��م��ن 

•• ال�صارقة-الفجر:

ك�������س���ف ت����ل����ف����زي����ون �ل���������س����ارق����ة، 
لالإذ�عة  �ل�����س��ارق��ة  لهيئة  �ل��ت��اب��ع 
برناجمه  جن��اح  عن  و�لتلفزيون، 
“�أمل  �لإن���������س����اين  �جل����م����اه����ريي 
�لعام  يف  �نطالقته  منذ  و�أمل”، 
2006 يف توفري تكاليف �لعالج 
بلغت  ب��ق��ي��م��ة  ح���ال���ة،   4000 ل���� 
مليون   180 ي����ق����ارب  م����ا  ن���ح���و 
دره��م �إم��ار�ت��ي، كما ك�سف عن �أن 
�حلالت �ملتوقع م�ساعدتها خالل 
 280 �ل���  2019يف ح���دود  �ل��ع��ام 
بثها  �سيتم  80 حالة  حالة، منها 
و200  �لرنامج،  يف  �لهو�ء  على 
عر�س،  ب������دون  م�������س���اع���دة  ح���ال���ة 
بتكلفة �إجمالية ت�سل �إىل حو�يل 

�إمار�تي. درهم  مليون   15
ج���اء ذل���ك خ���الل ت��وق��ي��ع جتديد 
�سركة  مع  �لرنامج  �سر�كة  عقد 

نحو  �أ�سبوعياً  �لرنامج  ي�ستقبل 
من  �أ���س��ب��وع��ي��اً  ر���س��ال��ة   3000
مترعني عر هذه �خلدمة، وقد 
و�سل متو�سط عدد ر�سائل �لدعم 
�إىل   2018 �لعام  و�لترع خالل 

ر�سالة. �ألف   156
ح�سن  حم����م����د  ������س�����ع�����ادة  وق���������ال 
�ل�سارقة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  خ��ل��ف، 
“ �إن  و�ل���ت���ل���ف���زي���ون:  ل�����الإذ�ع�����ة 
مع”�ت�سالت”،  �سر�كتنا  جتديد 
�مل��وؤ���س�����س��ة �خل��دم��ي��ة �ل��ن��وع��ي��ة يف 
حتقيق  �سمن  ي��ن��درج  �لإم������ار�ت، 
�أحد �أهم �أهد�فنا �لإعالمية �لتي 
مقدمة  يف  �لإن�����س��ان  خدمة  ت�سع 
�لأول�������وي�������ات ������س�����و�ء م�����ن خ���الل 
�لنا�س ور�سد  �إىل هموم  �لإ�سغاء 
�أو من  تو�جههم،  �لتي  �لتحديات 
خالل ت�سهيل �لتو��سل بني فئات 
�مل��ج��ت��م��ع ك���اف���ة مب���ا ي��ع��ك�����س قيم 
�ل�سر�كة يف بلورة �حللول للق�سايا 

�ل��ع��م��ل �خلريي  ي��ظ��ل  �أن  �أم���ل يف 
و�لإن�ساين �ملن�سة �لتي جتمعنا يف 
“�أمل و�أمل” وغريها من �لر�مج 
�أكد   ، و�مل�����ب�����ادر�ت«. وم���ن ج��ان��ب��ه 
�سعادة عبد �لعزيز ترمي مدير عام 
�ل�سمالية،  �لإم��ار�ت  “�ت�سالت” 
�لتنفيذي:”�إن  �لرئي�س  م�ست�سار 
و�حد�ً  يعد  و�مل”  “�أمل  برنامج 
م��ن �أه����م �مل��ن�����س��ات �لإن�����س��ان��ي��ة يف 
دول����ة �لإم�������ار�ت، ك��م��ا ُي��ع��د مثاًل 
و�لعطاء  �ل��ب��ذل  م��ع��اين  لأ���س��م��ى 
وت�������ق�������دمي �ل�������ع�������ون ل���ل���م���ر����س���ى 
موؤكد�ً  و�ملع�سرين،  وللمحتاجني 
رعاية  جتديد  �أن  �ل�سياق  ه��ذ�  يف 
�لرنامج  ل���ه���ذ�  “�ت�سالت” 
على  معطوفاً  ي��اأت��ي  �إمن��ا  �ملتميز، 
كل  �غتنام  على  �مل�ستمر  حر�سها 
بدورها  للقيام  �ملمكنة  �ل��ف��ر���س 
مب�سوؤوليتها  و�ل���وف���اء  �ل��وط��ن��ي 
جتاه �لوطن و�ملجتمع من خالل 

دعم �ملبادر�ت �خلريية و�لإن�سانية 
على كافة �مل�ستويات«. 

�أن جتديد �لرعاية  و�أ�ساف ترمي 
لنهج  ������س����ت����م����ر�ر�ً  �أي�������س���اً  مي���ث���ل 
تقدمي  يف  �مل�ستد�م  “�ت�سالت” 
م�سمار  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى  من�����وذج 
لفتاً  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �مل�����س��ئ��ول��ي��ة 
منظمات  دع���م  يف  �ل���س��ت��م��ر�ر  �أن 
�لنفع  وجمعيات  �مل���دين  �ملجتمع 

�ل��ع��ام يف ك��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات ميثرّل 
وثيقة �ل�سلة بالعمل �ملجتمعي يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�أمل”  “�أمل  ب��رن��ام��ج  �أن  ي��ذك��ر 
تبثه  �إن�ساين،  خ��ريي  برنامج  هو 
���س��ا���س��ة ت��ل��ف��زي��ون �ل�����س��ارق��ة على 
كل  م��ن  �ل�سبت  مبا�سرة ً  �ل��ه��و�ء 
�لعا�سرة  �ل�ساعة  مت��ام  يف  �أ���س��ب��وع 
م�ساًء، ويعاد بثه ظهر �لأحد من 

�لرنامج  وي��ع��ت��م��د  �أ����س���ب���وع،  ك���ل 
�لبي�ساء  �لأي�����ادي  �أ���س��ح��اب  ع��ل��ى 
و�مل�ستمعني،  �مل�������س���اه���دي���ن  م����ن 
وي�����س��ت��ع��ر���س �ل��رن��ام��ج �حل���الت 
قهرتهم  لأ����س���خ���ا����س  �مل���ر����س���ي���ة 
�لظروف �ملعي�سية فلم ي�ستطيعو� 
حتمل تكاليف �لعالج مما دفعهم 
ل��ط��رق �أب����و�ب �أه���ل �خل��ري لطلب 

�مل�ساعدة.

راأ�س اخليمة تطلق فعاليات مهرجان البتكار حتت �صعار » الإمارات تبتكر «

�سقر بن �سعود ي�سيد باملهرجان ويثمن �بتكار�ت �سباب �لإمار�ت
اللواء بن علوان: اأقدر بفخر اجلهود الكبرية لل�صباب املبتكر واأحثهم  على الإبداع

حممد عبد �للطيف : �ملهرجان ميثل ح�سيلة متقدمة جلهود �حلكومة يف �لتعليم 

جامعة ر�أ�س �خليمة للطب ..بر�مج �أكادميية مبعايري عاملية

جددتا عقد التعاون امل�صرتك خلدمة التربع بالر�صائل الن�صية

»�ل�سارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون« و�ت�سالت تنري�ن درب �ملر�سى �ملحتاجني يف »�أمل و�أمل« 

للقر�آن �خليمة  ر�أ�س  جائزة  يف  ي�ساركون  نزياًل   273
•• راأ�س اخليمة. . الفجر 

دورتها  يف  �ل��ك��رمي  للقر�آن  �خليمة  ر�أ����س  ج��ائ��زة  يف  �نطلقت 
�لتا�سعة ع�سرة م�سابقة نزلء �ملوؤ�س�سات �لعقابية و�لإ�سالحية، 

بالتعاون مع خمتلف �إد�ر�ت �ملوؤ�س�سات �لعقابية بالدولة..
بن  �س�������عود  �ل�س�������يخ  �ل�س��������مو  �ساحب  رعاية  حت�ت  وذل��ك   
ر�أ�س  حاك������م  �لأعل�����ى  �ملجل�س  ع�س�����و  �لقا�س���������مي  �سق���������ر 

�خليمة. 
ر�أ���س �خليمة  �أمني عام جائزة  �إبر�هيم �سبيعان  �أحمد  و�أف��اد 
�ختبار�ت  �أن  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ورئي�س  �لكرمي  للقر�آن 
�إىل  ت��ه��دف  �ل��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه  �ل��ت��ي خ�س�ستها �جل��ائ��زة  �ل��ن��زلء 

����س��ت��غ��الل �أوق�����ات �ل���ن���زلء يف ح��ف��ظ ك��ت��اب �هلل خ���الل فرتة 
حمكوميتهم، وتعزيز �رتباطهم بكتاب �هلل و�لذي من �ساأنه 
�لت�سامح  على  وتن�سئتهم  �سلوكياتهم  تقومي  يف  ي�ساهم  �أن 
فئات  ملختلف  �ل��ف��ر���س��ة  و�إت���اح���ة  �حل��م��ي��دة،  و�لأخ���الق���ي���ات 

�ملجتمع للم�ساركة يف م�سابقاتها �لقر�آنية.
و�أو�سح �سبيعان �أنه يف هذ� �لعام �سارك 273 نزيال ونزيلة 
م�سجلة بذلك رقما قيا�سيا يف عدد �مل�ساركني من هذه �لفئة، 
�مل�ساركة لنزلء  باب  �لعام  �أنه قد فتحت �جلائزة هذ�  مبينا 
�إد�رة �ملوؤ�س�سة �لعقابية و�لإ�سالحية بدبي، و�لعني �إىل جانب 
�أبوظبي ور�أ�س �خليمة، لتو�سعة نطاق �مل�ساركات على م�ستوى 

�لدولة لهذه �لفئة.

وبني �أن �مل�ساركني يف هذه �مل�سابقة يتناف�سون يف فرعني وهما 
حفظ جزئني وجزء و�حد من �لقر�آن �لكرمي، و�لتي خ�س�ست 
جو�ئز نقدية لهم، م�سري� �إىل �أنه بلغ عدد �لنزلء و�لنزيالت 
بينما  م�ساركا   191 بدبي  �لعقابية  �ملوؤ�س�سة  من  �مل�ساركني 
من �لعني 34 م�ساركا و22 م�ساركا من �أبوظبي، و26 من 

ر�أ�س �خليمة.
وتقدم �أمني عام �جلائزة بال�سكر و�لتقدير لوز�رة �لد�خلية 
ل��ت��ع��اون��ه��ا �ل���د�ئ���م و�مل�����س��ت��م��ر ���س��ن��وي��ا م���ع �جل���ائ���زة، لتعزيز 
�ساهم  مم��ا  �جل��ه��ات،  خمتلف  م��ع  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كات 
يف جن��اح �جل��ائ��زة، وحتقيق توجهات �ل��دول��ة يف ه��ذ� �ملجال، 

وتعزيز �لتناف�س بني خمتلف فئات �ملجتمع.
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بهدف تقدمي حلول مبتكرة للك�صف عن ال�صرطان با�صتخدام الروبوتات

�أبتكر«  »�أنا  م�سابقة  من  �لثانية  �لدورة  يف  طالبًا  »جمعية �أ�سدقاء مر�سى �ل�سرطان« جتمع 150 

»مر�كز �إيو�ء �سحايا �لجتار بالب�سر« ت�ستقبل 290 �سحية منذ �إن�سائها

•• ال�صارقة-الفجر:

دورتها  حققته  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح  ب��ع��د 
�أ�سدقاء  ج��م��ع��ي��ة  �أع��ل��ن��ت  �لأوىل، 
بتقدمي  �ملعنية  �ل�سرطان،  مر�سى 
ملر�سى  و�مل����ع����ن����وي  �مل�������ادي  �ل����دع����م 
خالل  �لأول  �أم�س  م�ساء  �ل�سرطان، 
حفل �أقيم يف قاعة �ملدينة �جلامعية 
بال�سارقة، عن �إطالق �لدورة �لثانية 
�أبتكر” للمد�ر�س  “�أنا  م�سابقة  من 
�لوعي لالأجيال  تعزيز  �إىل  �لر�مية 
�ل��ن��ا���س��ئ��ة مل���ر����س �ل�������س���رط���ان لدى 
�لأط����ف����ال ع���ر ت�����س��م��ي��م روب���وت���ات 
ق����ادرة ع��ل��ى حت���دد �أع���ر�����س �ملر�س 

وتقدم حلوٍل لعالجه.
و��ستحدثت جمعية �أ�سدقاء مر�سى 
�ل�����س��رط��ان يف �ل����دورة �جل��دي��دة من 
يختار  تاأهيلياً  ب��رن��اجم��اً  �مل�سابقة، 
مدر�سة  ك����ل  م����ن  م��ع��ل��م��ني  ث���الث���ة 
م�����س��ارك��ة ل��ي�����س��ب��ح��و� م��ع��ت��م��دي��ن يف 
للتدريب  �بتكر”  “�أنا  ب���رن���ام���ج 
�لعلوم  جم�����الت  ي�����س��ت��ه��دف  �ل�����ذي 
و�لفنون  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا 
من  ليتمكنو�  وذل���ك  و�ل��ري��ا���س��ي��ات، 
توجيه �لطالب من خالل �بتكارهم 

للم�ساريع باأنف�سهم.
وت��ع��ق��د �مل�����س��اب��ق��ة، �ل��ت��ي ت��ق��ام حتت 
�سركة  م��ع  �ل�سرت�تيجية  �ل��رع��اي��ة 
�سركة  و�أك������ر  �أول  �ل���ه���الل،  ن��ف��ط 
تخ�س مب�ساريع ��ستك�ساف وتطوير 
�لأو�سط،  �ل�سرق  يف  و�ل��غ��از  �لنفط 
�أ���س��ه��ر مب�ساركة  �أرب���ع���ة  ع��ل��ى م���دى 
من  �أع��م��اره��م  ت��ب��د�أ  ط��ال��ب��اً   150
فوق، ميثلون ع�سرة  فما  عاماً   11
مد�ر�س من خمتلف �إمار�ت �لدولة، 
من  مبتكرة  �أف���ك���ار�ً  ي��ق��دم��ون  حيث 
�أبتكر”  “ �أن��ا  خ��الل تركيب روب��وت 

�لتي  �خل����دم����ة  ل����روب����وت����ات  من������اذج 
�لأطفال  م��ن��ه��ا  ي�ستفيد  �أن  مي��ك��ن 
جانب  �إىل  ب��ال�����س��رط��ان،  �مل�����س��اب��ون 
�ل�ست�سعار  �أج��ه��زة  ��ستخد�م  ط��رق 
�لعلوم  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ة  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 
فيها  ميكن  �لتي  و�مل��ج��الت  �لطبية 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  من  �ل�ستفادة 

لتح�سني حياة �لإن�سان. 

�جلدول �لزمني للم�سابقة 
يح�سل �لطالب على �سندوق �أدو�ت 
�لتعليمية  و�لكتيبات  �أبتكر”  “�أنا 
 25-19 ب����ني  م����ا  �ل����ف����رتة  خ�����الل 
ف�������ر�ي�������ر، و�����س����ي����ق����وم ف�����ري�����ق من 
�أبتكر”  “�أنا  م�سابقة  يف  �ملهند�سني 
بزيارة �سهرية لكل مدر�سة لالطالع 
على تطور �سري �لعمل على �مل�ساريع، 
حيث �سيقام دور�ت تدريبية �إ�سافية 

ع��ام��اً يف  �ل�15  ���س��ن  دون  �لأط���ف���ال 
�لدول �ل�سناعية.

مر�سى  �أ���س��دق��اء  جمعية  �أن  ي��ذك��ر 
�ل�سرطان هي جمعية ذ�ت نفع عام، 
تعزيز  بهدف   1999 ع��ام  تاأ�س�ست 
�لقابلة  �ل�ستة  بال�سرطانات  �لوعي 
للك�سف �ملبكر وهي: �سرطان �لثدي، 
وعنق �لرحم، و�لرو�ستاتا، و�جللد، 

و�سرطان �لقولون و�مل�ستقيم.
عملها  ج��ان��ب  �إىل  �جلمعية  وتعمل 
�لتوعوي، على تقدمي �لدعم �ملعنوي 
وعائالتهم  �مل��ر���س��ى  لآلف  و�مل����ادي 
ممن تاأثرو� مبر�س �ل�سرطان، بغ�س 
و�أعمارهم،  جن�سياتهم  ع��ن  �لنظر 
�لآن يف تقدمي  ح��ت��ى  ح��ي��ث جن��ح��ت 
4200 �سخ�س  �ل��دع��م لأك���ر م��ن 
وعائالتهم  ب���ال�������س���رط���ان  م�������س���اب 

�ملقيمني يف �لإمار�ت و�أ�سرهم.

�إلهام  �إىل  وت�سعى  �مليالنيني،  �جللد 
و�لباحثني،  و�لأط�����ب�����اء،  �ل��ط��ل��ب��ة، 
�أعر��س  بتحديد  لاللتز�م  و�لعلماء 
و�كت�سافه يف وقت مبكر،  �ل�سرطان، 

ومعاجلته، و�لق�ساء عليه.
و���س��ه��د ح��ف��ل �لإع�����الن ع���ن �ل����دورة 
�جل����دي����دة، ت��ع��ري��ف �ل���ط���الب على 
�مل�����س��اب��ق��ة و�أه����د�ف����ه����ا، ح���ي���ث قدم 
مفهوم  ح�����ول  ����س���رح���اً  �مل��خ��ت�����س��ون 
�لب��ت��ك��ار، ك��م��ا مت حت��دي��د �جل���دول 
ينبغي على  �ل��ت��ي  و�ل��ب��ن��ود  �ل��زم��ن��ي 
خالل  �إجن��ازه��ا  �مل�ساركني  �ل��ط��الب 

مدة �مل�سابقة.
�مل�سابقة  خ��الل  �مل�ساركون  ويتعرف 
وكيفية  �ل����رجم����ة،  م���ف���ه���وم  ع���ل���ى 
�لك�سف  يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف 
ومعاجلته،  �ل�سرطان  �أع��ر����س  ع��ن 
�إن�ساء  ك��ي��ف��ي��ة  ت��ع��ل��م  �إىل  �إ����س���اف���ًة 

�ل�������س���رط���ان ل���ل���م���ر�ج���ع���ة، وت���ت���وىل 
ع��ل��ى مر�حل  �لإ�����س����ر�ف  �جل��م��ع��ي��ة 
تطوير �مل�ساريع وتنفيذها يف �ملد�ر�س 
للحملة،  �لأرب����ع����ة  �لأ����س���ه���ر  خ����الل 
 2 يف  بامل�سابقة  �لفائز  عن  و�ستعلن 

مايو خالل �حلفل �خلتامي. 
�أن �مل�سابقة تتبع لإحدى  وي�سار �إىل 
�مل��ن�����س��وي��ة حت����ت مظلة  �مل�����ب�����ادر�ت 
“�أ�سدقاء  “ك�سف” �لتابعة جلمعية 
مبادرة  وه���ي  �ل�سرطان”،  م��ر���س��ى 
وتهدف  �لأط��ف��ال،  ل�سرطان  “�أنا” 
�أعر��س  ب�سبعة  �ل��وع��ي  تعزيز  �إىل 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لأط��ف��ال،  ل�سرطان 
�أهمية �لك�سف �ملبكر �ذي يلعب دور�ً 
�ل��وف��ي��ات، ل  م��ن  �لتقليل  ك��ب��ري� يف 
منظمة  �إح�سائيات  �أح��دث  �أن  �سيما 
�سرطان  ت��ع��ت��ر  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�����س��ح��ة 
لوفاة  �ل����ر�ب����ع  �مل�����س��ب��ب  �لأط�����ف�����ال 

�أ�سدقاء  جمعية  تو��سل  لل�سرطان، 
م���ر����س���ى �ل�������س���رط���ان ج���ه���وده���ا يف 
�مل�سابني  �لأط����ف����ال  ورع����اي����ة  دع����م 
بال�سرطان عر مبادرة “�أنا” �ملعنية 
�لأطفال،  ب�سرطانات  �لوعي  بتعزيز 
مو��سلة  �إىل  ت���ه���دف  خ���ط���وة  ويف 
حققناها  �ل��ت��ي  �إجن���از�ت���ن���ا  م�����س��رية 
�ملا�سي، ونقدم يف هذه �لدورة  �لعام 
�لثانية �لفر�سة مرة �أخرى ل� 150 
15 مدر�سة للتعبري عن  طالباً من 
مبتكرة  �أف���ك���ار  ب��ت��ق��دمي  �ل��ت��ز�م��ه��م 
وبناء  �سحية  بيئة  توفري  يف  ت�سهم 

م�ستقبل م�ستد�م لهم ولأقر�نهم«. 
�مل�سابقة  �لثانية من  وت�سلط �لدورة 
�ل�������س���وء ع��ل��ى �أن�������و�ع خم��ت��ل��ف��ة من 
�سرطان  وه����ي  �لأط����ف����ال  ����س���رط���ان 
و�حلبل  “�للوكيميا” و�لدماغ  �لدم 
�ل�سوكي و�لأور�م �للمفاوية و�سرطان 

�ل���ذي يحرزه  �ل��ت��ق��دم  �إىل  ����س��ت��ن��اد�ً 
�لطالب و�ملعلمون، و�ستكون �لزيارة 
�لنهائية يف �أو�ئل �أبريل �ملقبل للتاأكد 

من �إمتام �مل�ساريع.
�لفريق  �سيقوم  �أبريل،  ويف منت�سف 
�لطالب  ل��ت��دري��ب  جل�سات  بتقدمي 
م�ساريعهم  ع����ر�����س  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ل���ى 
ت�سجيل  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لب��ت��ك��اري��ة 
لكل م�سروع  فيديو ق�سرية  مقاطع 
ي�سرح فيها �لطالب �أفكاره و�حللول 
للتوعية  م�����س��روع��ه  ي��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
با�ستخد�م  �لط�����ف�����ال  ب�������س���رط���ان 

�لروبوت.
خالل  �مل�ساريع  جميع  ت�سليم  �سيتم 
�أبريل،   25 �إىل   21 م���ن  �ل���ف���رتة 
باختيار  �مل��خ��ت�����س��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ل��ت��ق��وم 
�أف�سل خم�سة ع�سر عماًل وتقدميها 
مر�سى  �أ������س�����دق�����اء  ج���م���ع���ي���ة  �إىل 

�ل�سرطان  �أع����ر������س  ع���ن  ل��ل��ك�����س��ف 
وعالماته �ملبكرة.

وحول دور حمالت �لتوعية يف تثقيف 
معارفهم  وتعزيز  �لنا�سئة  �لأج��ي��ال 
فيما يتعلق باأعر��س مر�س �سرطان 
�لأطفال، قالت �سعادة �سو�سن جعفر، 
رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �أ�سدقاء 
�ل�������س���رط���ان خ�����الل حفل  م���ر����س���ى 
�أ�سدقاء  جمعية  “ي�سررّ  �لف��ت��ت��اح: 
مر�سى �ل�سرطان �ليوم �إطالق دورة 
�أبتكر”  “�أنا  م�سابقة  م��ن  ج��دي��دة 
م����ب����ادرة جت�سد  وه�����ي  ل���ل���م���د�ر����س، 
�ل�����س��ب��اب وتعزيز  ب��ت��وع��ي��ة  �ل��ت��ز�م��ن��ا 
�لدولية  �جل���ه���ود  دع����م  يف  دوره������م 
فخورون  ونحن  �ل�سرطان،  ملكافحة 
حققتها  �لتي  �ل�ستثنائية  بالنتائج 

حتى �ليوم«. 
من  ك���رمي���ة  “برعاية  و�أ�����س����اف����ت: 
حاكم  �ل�������س���م���و  �����س����اح����ب  ق����ري����ن����ة 
�ل�����س��ي��خ��ة جو�هر  ���س��م��و  �ل�������س���ارق���ة، 
�لرئي�س  �ل��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
مر�سى  �أ���س��دق��اء  جلمعية  �ملوؤ�س�س 
�لدويل  �لحت���اد  �سفرية  �ل�سرطان، 
�لعاملي  لالإعالن  �ل�سرطان  ملكافحة 

•• اأبوظبي-وام:

جاء تاأ�سي�س مر�كز �إيو�ء �لن�ساء و�لأطفال 2008 ب�سمة ر�ئدة يف تاأكيد 
�هتمام دولة �لإمار�ت مبلف حقوق �لإن�سان ويف تعزيز �جلو�نب �لقانونية 
جر�ئم  مكافحة  يف  �لدولة  جهود  ومتابعة  وتن�سيق  وتنظيم  و�لت�سريعية 

�لجتار بالب�سر.
و�أكدت �سارة �سهيل �ملديرة �لتنفيذية ملر�كز �إيو�ء �لن�ساء و�لأطفال �سحايا 
�أن عدد  “و�م” -  �أن��ب��اء �لم����ار�ت  بالب�سر - يف ح���و�ر م��ع وك��ال��ة  �لجت���ار 
�إىل   2009 �لعام  �ملركز من  ��ستقبلهم  �ل�سحايا من كال �جلن�سني ممن 
�لعام �حلايل و�سل �إىل �أكر من 290 �سحية ..و�أن عدد �ل�سخا�س �لذين 
�لذكور  “15 من  27 �سحية..  بلغ   2018 �ملركز يف عام  �يو�وؤهم يف  مت 
“ مت حتويلهم عن طريق  �أنثى   2 “2 ذك��ر -  �أط��ف��ال  و8 من �لإن���اث و4 
قنو�ت حمددة وهي جهات �إنفاذ �لقانون و�ملر�كز �لجتماعية ودور �لعبادة 
�إىل ح�سابات  �إ�سافة  �ل�ساخن  و�مل�ست�سفيات وعن طريق �خلط  و�ل�سفار�ت 

�لتو��سل �لجتماعي �خلا�سة باملر�كز.
وتر�وحت مدة  �جلن�سيات  �لن�ساء ميثلن خمتلف  �ل�سحايا من  �إن  وقالت 
�أهمها  عدة  عو�مل  على  بناء  �أ�سهر  و�ل�ستة  �ل�سهر  بني  باملر�كز  بقائهمن 
�سبل  تي�سري  وك��ذل��ك  مب�سريهن  �ملتعلقة  �لأم��ن��ي��ة  بالق�سايا  �رتباطهن 

�ملغادرة و�لعودة �إىل بلد�نهن.
 .. �أبوظبي  بالب�سر يف  �إىل وجود مركزين لإي��و�ء �سحايا �لإجت��ار  و�أ�سارت 
�لن�ساء و�لأطفال” ومركز �سحايا  من  بالب�سر  �لجتار  ل�سحايا  “مركز 

�لجتار بالب�سر من �لذكور.
بالب�سر يعد  �إي��و�ء �سحايا �لإجت��ار  �ن�ساء مر�كز  �إن �لهدف من  و�أو�سحت 
جزء� من خطة دولة �لإمار�ت ملكافحة جر�ئم �لجتار بالب�سر حيث تعمل 
بالب�سر و�حرت�م  �آمن وموؤقت ل�سحايا �لجت��ار  م��اأوى  �ملر�كز على توفري 
�إن�سانيتهم من خالل تقدمي خدمات طبية ونف�سية و�جتماعية وقانونية 

�إ�سافة �ىل خدمات �إعادة �لتاأهيل و�لرتحيل �لطوعي.
بجرمية  متاأثرة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �سهيل  �سارة  و�أك���دت 
�لجتار بالب�سر ولي�ست م�سدرة لها وتقوم بجهود كبرية من �أجل مكافحتها 
2006 ب�ساأن مكافحة  51 عام  من خالل ��سد�ر �لقانون �لحتادي رقم 
�لجتار بالب�سر �لذي يعد �لأول من نوعه عربيا �ىل جانب �لقانون �لحتادي 
رقم 1 ل�سنة 2015 �لذي �أ�سدره �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل 

“حفظه �هلل” ويق�سي بتعديل بع�س �حكام �لقانون  نهيان رئي�س �لدولة 
�لأول. وين�س �لقانون �ملعدل “ يعد مرتكبا جرمية �لجتار بالب�سر .. كل 
من باع �أ�سخا�سا �أو عر�سهم للبيع �أو �ل�سر�ء �أو �لوعد بهما” و”��ستقطب 
�أ�سخا�سا �أو ��ستخدمهم �أو جندهم �أو نقلهم �أو رحلهم �أو �آو�هم �أو ��ستقبلهم 
�أو �سلمهم �أو ��ستلمهم �سو�ء د�خل �لبالد �أم عر حدودها �لوطنية بو��سطة 
�لتهديد بالقوة �أو با�ستعمالها �أو غري ذلك من �أ�سكال �لق��سر �أو �لختطاف 
�أو  �لنفوذ  ��ستغالل  �أو  �ل�سلطة  ��ستعمال  �إ�ساءة  �أو  �خل��د�ع  �أو  �لحتيال  �أو 
�أو تلقى  �إ�ساءة ��ستغالل حالة �ل�سعف وذلك بغر�س �ل�ستغالل” و�أعطى 
�آخر  �سخ�س  على  �سيطرة  له  �سخ�س  مو�فقة  لنيل  مز�يا  �أو  مالية  مبالغ 

لغر�س ��ستغالل �لأخري«.
�أو  نقله  �أو  طفل  ��س�تخد�م  بالب�سر  �جت��ار�  “ يعتر  �ل��ق��ان��ون..  ين�س  كما 
�أو  طفل  بيع  كذلك   .. �ل�ستغالل  بغر�س  ��ستقباله  �أو  �إي���و�ءه  �أو  ترحيله 
جميع  �مل���ادة  ه��ذه  حكم  يف  �ل�ستغالل  وي�سمل  �ل�����س��ر�ء..  �أو  للبيع  عر�سه 
نزع  �أو  �ل�سخرة  �أو  �لغري  دع��ارة  ��ستغالل  �أو  �جلن�سي  �ل�ستغالل  �أ�سكال 
�ل�سبيهة  �ملار�سات  �أو  �لت�سول  �أو  �ل�سرتقاق   - ق�سر�  �خلدمة  �أو  �لأع�ساء 

بالرق �أو �ل�ستعباد«.
وعن �لو�سعيه �لنف�سية لل�سحايا عند قدومهم �ىل �ملركز .. قالت �ملديرة 
�لتنفيذية ملر�كز �إيو�ء �لن�ساء و�لأطفال �سحايا �لجتار بالب�سر �إن �ل�سحايا 
بها  م��رو�  �لتي  �لظروف  نتيجة  �سيئ  نف�سي  للمر�كز وهم يف و�سع  ياأتون 

ويعمل �ملر�كز على �إعادة �لتاأهيلهم بغر�س �إعادة �لثقة و�لتو�زن لديهم.
و�أ�سافت �إن �لإمار�ت تعد دولة مق�سد لتلك �جلرمية ولي�ست دولة من�ساأ 
�لجتار  و�أن  خا�سة  ووع��ي  و�سدة  بحزم  لها  �لت�سدي  يجب  م�سكلة  وه��ي 
فري�ستها  ويقع  عديدة  دول  بني  تت�سعب  للحدود  عابرة  جرمية  بالب�سر 
�أغلبهم يكونو� �سحايا فقر �و حروب �و كو�رث  �سحايا من بلد�ن عديدة 
طبيعية ..م�سرية �ىل �ن �لإمار�ت دولة جتني نتائج ت�سدير هذه �جلرمية 

وتبعاتها.
وعن �خلط �ل�ساخن ومدى �لتجاوب معه من قبل �جلمهور .... قالت �ملدير 
�لتنفيذي ملر�كز �إيو�ء �سحايا �لإجتار بالب�سر �إن “ �خلط �ل�ساخن للدولة 
�أكر  �إىل  �ل��و���س��ول  ب��ه��دف  �ن�سئ   /SAVE 800 /8002783 ه��و 
�سريحة من �سحايا �لجتار بالب�سر ..وو�سيلة للتوعية و ورود معلومات عن 
�ملتاجرين و�ل�سحايا على حد �سو�ء ويخدم جميع �إمار�ت �لدولة.. ويعمل 

�لإ�سبوع ومتاح لكافة �إمار�ت �لدولة«. مد�ر  على  �ساعة   24

�ل�ساخن  �ملر�كز على �خلط  �لتي تتلقاها  �ملكاملات  �أن  و�أ�سارت �سعادتها �ىل 
“ �جتار  2018 وتتنوعت بني  300 مكاملة خالل  و�سلت �ىل ما يقارب 
ومترعون  �ل��ت��ط��وع..  يف  ور�غ��ب��ون  �مل��ر�ك��ز..  ع��ن  و��ستف�سار�ت  بالب�سر.. 

��سافة �ىل عنف �أ�سري ».
�سهيل  �سارة  �أو�سحت   ... �ملر�كز  توفرها  �لتي  �لتاأهيل  �ع��ادة  بر�مج  وعن 
�أن مر�كز �لإي��و�ء تعد �جلهة �لر�سمية �ملكلفة يف دولة �لإم��ار�ت با�ستقبال 
حالت �سحايا �لإجتار بالب�سر و�ل�ستغالل �جلن�سي من �جلهات �ملعنية مبا 
�لأولية  �لإغاثة  لهم  توفر  حيث  �لعامة  و�لنيابة  �ل�سرطة  �إد�ر�ت  ذلك  يف 
و�لدعم و�ملالذ �لآمن ثم تاأتي �ملرحلة �لثانية بفرز �لأ�سخا�س �لذين متت 
�إحالتهم بالتعاون مع جهات �نفاذ �لقانون للتاأكد من كونهم �سحايا �جتار 

بالب�سر ولي�سو� �سحايا تهريب �أو مهاجرين غري �سرعيني..
وتقوم مر�كز �يو�ء بعدد من �لر�مج من �أجل �إعادة �لتاأهيل لل�سحايا يف 
“ وتت�سمن  �لنف�سية  �لتاأهيل  �إع��ادة  “بر�مج  نوعني  �إىل  وتنق�سم  �ملر�كز 
در��سة حالة كل �سحية وحتديد �لعالج �ملنا�سب �سو�ء كان جل�سات �لعالج - 
�لفردي و�جلماعي - بالفن �أو باللعب �إذ� كانت �ل�سحية من فئة �لأطفال 
نتيجة  �ل�سحايا  يفتقده  �ل��ذي  �لنف�سي  �ل��ت��و�زن  �إىل  �لو�سول  �أج��ل  م��ن 

�لجتار بهم.
�لجتماعية  �حلالة  در��سة  “ تت�سمن  �لجتماعية  �لتاأهيل  �إع��ادة  وبر�مج 
�إىل  بالإ�سافة  لل�سحية  �ملنا�سب  �لرنامج  �إختيار  يف  عليها  يعتمد  �لتي 
بر�مج �لتدريب �ملهني �لتي تلعب دور� هاما يف �إعادة �لثقة يف نف�س �ل�سحية 
وق��درت��ه��ا على �لع��ت��م��اد على نف�سها م��ادي��ا وم��و�ج��ه��ة �حل��ي��اة م��ن جديد 
مهنيا  تدريبا  هناك  باأن  علما  �حتاجت..  �إن  عائلتها  �أو  بنف�سها  و�لعتناء 
تلتحق به �ل�سحايا لتعليم مهن تعينهم يف بد�ية حياة جديدة يف بالدهم 

بعد رجوعهم �إليها �آمنني.
�لجتار  �سحايا  و�لأط��ف��ال  �لن�ساء  �إي��و�ء  ملر�كز  �لتنفيذية  �ملديرة  وقالت 
تعزيز  �أج��ل  من  �ل�سحايا  بتوعية  �أي�سا  تقوم  �لي���و�ء  مر�كز  �إن  بالب�سر 
�ملكافحة �لوقائية لالإجتار بالب�سر وهي �إحدى �لأهد�ف �لأ�سا�سية للمر�كز 
�أبوظبي  موؤ�س�سة  مثل  و�ملعنيني  �ل�سركاء  م��ع  �ل��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن  وت��ت��م 
�لأمم  ومكتب  �لالجئني  ل�سوؤون  �ل�سامية  و�ملفو�سية  و�لفنون  للثقافة 
�ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية وكذلك جهات �إنفاذ �لقانون “�ل�سرطة 
�ل�سحية  تقدم �خلدمات  �لتي  �ملحاكم” ��سافة �ىل �جلهات   - �لنيابات   -
“هيئة �ل�سحة “�سحة” و�سركة �أبوظبي �لوطنية لل�سمان �ل�سحي وبع�س 

�جلهات و�جلمعيات �خلريية وبع�س �لأفر�د و�ملتطوعني.. م�سرية �ىل �ن 
�يو�ء �عتمدت عدة مبادر�ت تركز على ن�سر �لوعي من بينها �قامة �لر�مج 
�لتي  �لعمل  وور�س  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  و�مل�ساركة يف  �لتوعوية  و�لأن�سطة 
�لنف�سية  �سحية  كل  حالة  بح�سب  �مل��ر�ك��ز  يف  �ملتو�جدين  لل�سحايا  تقدم 
�ملعار�س  �قامة  �ىل  ��سافة  �جلن�سية  كذلك  �لعمرية  و�لفئة  و�لجتماعية 
�لوطني  “�ملعر�س  مثل  �سنويا  وتقام  �لوعي  ن�سر  يف  ت�سهم  ب��دوره��ا  �لتي 
�سامتة  تعابري   “ ومعر�س  �لإن�سانية”  و�خل��دم��ات  �ملجتمعية  للتوعية 
من �سنع �ل�سحايا ف�سال عن توزيع  فنية  و�أعمال  لوحات  يقدم  “ �لذي 
كتيبات توعوية من �جل حمايتهم ومنع وقوعهم يف �سر�ك �ملتاجرين مرة 

�أخرى.
و�أو�سحت �سهيل �ن �إعادة �لتاأهيل تتفاوت ب�سكل كبري من حالة �ىل �أخرى 
�لتعليمية  و�لأن�سطة  �لر�مج  من  جمموعة  لل�سحايا  �ملر�كز  توفر  حيث 
�حلا�سوب  ومهار�ت  و�لتطريز  �خلياطة  مثل  �ملهني  و�لتدريب  و�حلرفية 
و�لفنون و�لتي ت�ساهم يف جتديد �لثقة بالنف�س وتك�سبهم مهار�ت جديدة 
ب�سكل  حياتهم  ومتابعة  عمل  على  �ل��ع��ث��ور  يف  فر�سهم  وحت�سن  تعينهم 
خدمات  لتقدمي  جهات  ع��دة  مع  تتعاون  �مل��ر�ك��ز  �ن  �ىل  ..م�سرية  طبيعي 
عليها  ت�سهل  �سهادة  �ل�سحية  تكت�سب  حيث  �لفنادق  مثل  �ملهني  �لتدريب 
فر�سة �حل�سول على عمل �سو�ء د�خل �لدولة �أو يف بلدها �لم �ىل جانب 
و�لتي عملت   2012 و�لفنون منذ  للثقافة  �أبوظبي  �لتعاون مع موؤ�س�سة 
على تقدمي معر�س “تعابري �سامتة” �لذي يقدم �عمال فنية من تنفيذ 

�ل�سحايا .
�لإجتار  �سحايا  �إي���و�ء  مر�كز  ن��زلء  بها  �سارك  �لتي  �لفعاليات  �أه��م  وع��ن 
بعام  “ و”�لحتفال  �لوطني  باليوم  “�لحتفال   ..  2018 بالب�سر خالل 
ز�يد” ��سافة �ىل “رحالت خارجية متعددة لالأماكن �ل�سياحية يف �لدولة 

منها م�سجد �ل�سيخ ز�يد وجممعات �لت�سوق و�ل�سينما.
م��ادي��ا حني  دع��م��ا  �لن�ساء  م��ن  لل�سحايا  ك��ذل��ك  ت��ق��دم  �مل��ر�ك��ز  �أن  و�أك����دت 
�مل���ادي يعتمد على در����س��ة ت��ق��وم بها  �ل��دع��م  م��غ��ادرت��ه��ن ..م�����س��رية �ىل �ن 
�لخ�سائية �لجتماعية �مل�سوؤولة ويختلف �ملبلغ �ملقدم لل�سحايا باختالف 
مطلقة  �أو  �أرملة  �أو  عازبة  �أو  متزوجة  كانت  �سو�ء  �لجتماعية  �أو�ساعهن 
تكون  �لتي  �حل��الت  �ملر�كز  تدعم  كما  �لأبناء  وع��دد  �ملادية  و�أي�سا �حلالة 
بحاجة �إىل دعم يف حالت �ملر�س بالإ�سافة �إىل �لدعم �لذي يقدمه �سندوق 

دعم �ل�سحايا �لتابع للجنة �لوطنية ملكافحة �لجتار بالب�سر لل�سحايا.

•• اأبوظبي-وام:

�ملالية  بقطاع   2018 ز�ي��د  عام  مبادر�ت  فريق  �أبوظبي  �سرطة  كرمت 
فعاليات  �إجن��اح  يف  و�مل�ساركة  �لد�عمة  و�جلهات  و�مل�ساركني  و�خلدمات 
“ �أك��ر ر�سالة حب ووف��اء للقائد  �مل��ب��ادر�ت، و�ل��ر�ع��ي �لرئي�سي مل��ب��ادرة 
�ملوؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه ». جاء ذلك خالل �حلفل �لذي �أقيم 
على م�سرح جممع �إد�ر�ت �ل�سرطة باأبوظبي. و�سمل �لتكرمي جمموعة 

�أ�سدقاء  وجمعية  �لتطوعي  �لإم��ار�ت��ي  فزعة  وفريق  �لفطيم  �سركات 
�لبيئة و�ملتطوعني من طالب �ملد�ر�س و�جلامعات �لذي كان لهم �لدور 
�لبارز يف �لفعالية، ورو�د �لتو��سل �لجتماعي. و�أثنى �للو�ء �سعيد �سيف 
�لنعيمي مدير قطاع �ملالية و�خلدمات ب�سرطة �أبوظبي على جهود فريق 
�إجناحها.. كما  عمل مبادر�ت عام ز�يد وجميع �ل�سركاء و�مل�ساهمني يف 
�سكر �لرعاة و�ل�سركاء و�أع�ساء جلنة �ملبادر�ت على دعمهم وحثهم على 

مو��سلة �لعمل و�لتعاون.

تكري��م فري��ق مب��ادر�ت ع��ام 
ز�ي��د ب�سرط��ة �أبوظب��ي 

العدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��س���م �ل�سركة : “ و�دميوتو موتور �سبورت�س رنتل “ )�س.ذ.م.م(
 – رقم �لرخ�س��ة : 782022  عن�و�نها : مكتب رقم 2-804 ملك �ملنال للتطوير �س م ح 
بردبي – �حلبية �لوىل �ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�سجل 
باأنه ، قد مت  �لتجاري : 1284761  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
مبوجب  وذل��ك   ، �ع��اله  �مل��ذك��ور  �ل�سركة  بانحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري 
لدى  و�مل�سدق   )2019/01/15( بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر  �لقر�ر 
مطالبة  �و  �ع��رت����س  لديه  م��ن  وعلى    )2019/01/15( بتاريخ  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�سيد 
�لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  
هاتف:)2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��س����م �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
تعلن  �لبطني  مبوجب هذ�  - رقة  : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  عن���و�ن����ه 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بتعيني  
)����س.ذ.م.م(   « رنتل  �سبورت�س  موتور  و�دمي��وت��و   « بت�سفية  للقيام  �ع��اله  �ملذكور  �مل�سفي 
وعنو�نها  : مكتب رقم 2-804 ملك �ملنال للتطوير �س م ح – بردبي – �حلبية �لوىل وذلك 
مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ )2019/01/15( و�مل�سدق 
�لعدل بتاريخ )2019/01/15(  وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة  �ل�سيد �لكاتب  لدى 
�لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  
هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1716  ا�شتئناف مدين   
�لدين  �سهاب  حممد  ع��زي��ز  ط���ارق  ���س��ده/1-حم��م��د  �مل�ستاأنف  �ىل 
وميثله  زرك��ل  كل  �مل�ستاأنف/خا�سته  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
�ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد  �ملح�سن  ح�سن  حممد  �إبر�هيم  /�أم��ن��ة 
يوم  جل�سه  لها  وح��ددت  جزئي  م��دين   2018/2356 رق��م  بالدعوى 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة   2019/3/24 �مل��و�ف��ق  �لح��د 
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف��ق��دت �مل���دع���وة �إمي�����ان �حمد 
�إمار�تية   ، حممد �حمد خليل 
تابعة  ��سهم  �سهادة  �جلن�سية 
ل��ب��ن��ك �أب���وظ���ب���ي �لإ����س���الم���ي 
رق������م  ������س�����ه�����م   151 ع�����������دد 
من  ع���ل���ى   10206716
�أو  يجدها �رجاعها �ىل �لبنك 
�لإت�سال 0555420749
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب���وظ���ب���ي من 
و�أ�سول  �لتحتية  �لبنية  قطاع  خ��الل 
�ل��ب��ل��دي��ة ور���س��ة ع��م��ل ����س��ت��ه��دف��ت من 
م�ستجد�ت  �����س���ت���ع���ر�����س  خ���الل���ه���ا 
وتطور�ت دليل ت�سميم �إنارة �أبوظبي 
“ �لتحديات  و�لتي جاءت حتت �سعار 
و�لفر�س«. وتاأتي هذه �لور�سة �سمن 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  ح��ر���س  �إط���ار 
��سرت�تيجية  تفا�سيل  تطبيق  ع��ل��ى 
�أبوظبي و�لتي ي�سكل دليل  �لإن��ارة يف 
�ملرجعية  �أب���وظ���ب���ي  �إن�������ارة  ت�����س��م��ي��م 
�ل�سرت�تيجية  ه����ذه  يف  �لأ���س��ا���س��ي��ة 
�ملمار�سات  �أف�سل  �ت��ب��اع  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
�ل��ع��امل��ي��ة و�ل�����س��ي��ا���س��ات �مل��ت��و�ف��ق��ة مع 
�لتنمية  ومتطلبات  �لبيئية  �ملعايري 
�ملهند�س  �أك��د  جانبه  م��ن  �مل�ستد�مة. 
�لدعم  �إد�رة  م��دي��ر  �لها�سمي  �سامي 
�لفني يف قطاع �لبنية �لتحتية و�أ�سول 

�ل��ب��ل��دي��ة خ���الل ك��ل��م��ة �ل��ب��ل��دي��ة �لتي 
�لعمل  ور�سة  �أعمال  �فتتاح  يف  قدمها 
�لتو��سل  لتعزيز  ت�سعى  �لبلدية  �أن 
ب�����ني �ل���������س����رك����اء �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ني 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن م��الح��ظ��ات��ه��م بهذ� 
حماور  تنمية  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �ل�����س��اأن، 
�لدليل ب�سكل منهجي وذلك لتج�سيد 
�أبوظبي  �إمارة  ��سرت�تيجية �لإنارة يف 

متطلبات  ي���ح���ق���ق  �ل�������ذي  ب��ال�����س��ك��ل 
�ل���س��ت��د�م��ة.  و�أ����س���اف �ل��ه��ا���س��م��ي �أن 
�ل�ستد�مة  وم��ع��اي��ري  بقيم  �لل���ت���ز�م 
ُتعد  �لإن�����ارة  �أع��م��ال  جميع  تنفيذ  يف 
�لتنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وه����دف����اً  �أول����وي����ة 
دور  ج��اء  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن  �ملن�سودة، 
بلدية مدينة �أبوظبي يف جمال �لإنارة 
و�ل���س��ت��ف��ادة م��ن �خل���ر�ت �لعاملية يف 

جمالت �لإن��ارة �ملنت�سرة على �لطرق 
و�جل�����س��ور و�لأن���ف���اق، و�إن�����ارة مناطق 
�لعامة،  و�حل��د�ئ��ق  و�ل�ساحات  �مل�ساة، 
�إىل روؤية م�سرتكة موحدة  و�لو�سول 
و��ستثمار  �ملمار�سات،  �أف�سل  لرت�سيخ 
�أف�سل �لتقنيات و�لأفكار �ملبدعة �لتي 
من �ساأنها �مل�ساهمة يف توفري �لطاقة 
وحت��ق��ي��ق �ل���س��ت��د�م��ة وت��وف��ري فر�س 

وتوطيد  ل��ل��م��ط��وري��ن،  ����س��ت��ث��م��اري��ة 
بال�سكل  �لبيئة  على  �حل��ف��اظ  ثقافة 
�لتنمية،  عجلة  دف��ع  يف  ي�ساهم  �ل��ذي 
و�له���ت���م���ام ب��ا���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لإن������ارة 
و�لهادفة �إىل تخفي�س م�ستويات �سدة 
�لإنارة وتخفي�س �لكلفة �لناجتة عن 
له  �ل��ذي  و�إنتاجها  �لطاقة  ��ستهالك 
�لنبعاثات  م��ن  �لتقليل  يف  كبري  �أث��ر 
�لغازية �لناجمة عن �ل�ستهالك غري 
�لإنفاق  وت��ر���س��ي��د  ل��ل��ط��اق��ة،  �مل���ج���دي 
�لإنارة  منظومات  �سيانة  �أعمال  على 
.. وحت�سني  �أن���و�ع���ه���ا  �خ���ت���الف  ع��ل��ى 
مفاهيم  و�إدخ���������ال  �لإن����������ارة،  ن���وع���ي���ة 
وتطوير  �مل�ساريع،  يف  �لذكية  �لإن���ارة 
�آليات �ل�ستفادة �لق�سوى من �لإنارة 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ومت���ازج���ه���ا م����ع �لإن�������ارة 
�لتحكم  وت��ط��وي��ر ط���رق  �ل�����س��ن��اع��ي��ة، 
بها.  و�أ�سار �لها�سمي �أن دليل ت�سميم 
ي��ع��د ق��اع��دة �لرتكاز  �أب��وظ��ب��ي  �إن�����ارة 
هذه  تنفيذ  يف  �ل��ب��ل��دي��ة  ت�ساند  �ل��ت��ي 

�ل��روؤي��ة يف جم��ال �لإن���ارة، ولهذ� فاإن 
�لدليل كفيل بتحقيق  تطبيق حماور 
و�لتميز  �لإن��ارة  ��سرت�تيجية  �أه��د�ف 
�ل�سعيد  على  �مل�سروع.  هذ�  تنفيذ  يف 
�لور�سة بورقة عمل حتت  ذ�ته حفلت 
 – ل���الإن���ارة  �أب��وظ��ب��ي  “دليل  ع���ن���و�ن 
�لتحديات و�لفر�س” قدمها �ملهند�س 
�إد�رة  يف  �لإن���ارة  ��ست�ساري  دن  ديفيد 
�لبنية  ق���ط���اع  ل����دى  �ل��ف��ن��ي  �ل���دع���م 
فيها  تناول  �لبلدية  و�أ�سول  �لتحتية 
و�أهم  �لدليل  �أه��م حم��اور م�ستجد�ت 
و�أف�سل  ف��ي��ه  �ل���ق���ادم���ة  �ل���ت���غ���ي���ري�ت 
وتوجهاته،  ب���ن���وده  ل��ت��ط��ب��ي��ق  �ل�����س��ب��ل 

وكيفية �ل�ستفادة �ملثلى من خمرجات 
�أهم  �ل��ورق��ة  ��ستعر�ست  كما  �لدليل، 
�لإن����ارة  دل��ي��ل  �مل�����س��ت��ج��د�ت يف تطبيق 
�لختبار  ع��ن  م��ق��دم��ة  �سمنها  وم���ن 
�لإن�����ارة لتحديد  �لن�����س��ائ��ي لأع���م���دة 
�أولوية ��ستبد�لها و�سيانتها، �لختبار 
�ل�سو�رع  �إن������ارة  ل�����س��ب��ك��ة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي 
وكيفية  �مل��ع��ادلت  �ل�سالمة،  ل�سمان 
و�حل�سابات  �لإن���ارة  م�ستويات  ح�ساب 
�لكهربائية يف تقدمي ت�ساميم �لإنارة 
كما  �أب����وظ����ب����ي.  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  �إىل 
كابالت  تركيب  �آل��ي��ة  �ل��ورق��ة  تناولت 
�أنابيب  د�خ��ل  �لأر����س  حتت  �لكهرباء 

قاعدة  ت��ك��وي��ن  ���س��ي��ان��ت��ه��ا،  ل��ت�����س��ه��ي��ل 
�لإنارة،  �أ���س��ول  على  للحفاظ  بيانات 
و�ل����ذي  �أبوظبي”  “نور  وم�������س���روع 
لإنرتنت  �ل��ف��ق��ري  �ل��ع��م��ود  ���س��ي��ك��ون 
�مل�ستقبلي  و�ل��ت��وج��ه   IOT �لأ���س��ي��اء 
�لطاقة  با�ستخد�م  �ل�سو�رع  �إن��ارة  �إىل 
فتحت  �لعمل  ورق��ة  وبعد  �ل�سم�سية. 
حو�رية  نقا�سية  جل�سة  �لعمل  ور�سة 
و�لأطروحات  �لأف��ك��ار  لتبادل  �أخ���رى 
يو�جهها  �ل��ت��ي  �ل�سعوبات  ومناق�سة 
�ل���س��ت�����س��اري��ون و�مل��ق��اول��ون يف تقدمي 
�لت�ساميم وكيفية جعل دليل �أبوظبي 

لالإنارة ب�سكل �أف�سل.

•• اأم القيوين-وام: 

�أم �لقيوين  2019 يف �إمارة  �ختتم حتدي هاكاثون �لإم��ار�ت 
�لعامة  �لهيئة  نظمته  �ل��ذي  �حلياة«  وج��ودة  لل�سعادة  »بيانات 
�لوطني  �ل��رن��ام��ج  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ق��ط��اع �لت�����س��الت  لتنظيم 
لل�سعادة وجودة �حلياة مب�ساركة 30 فريقاً عر�س منهم 27 
للت�سفيات  ع�سرة  وتاأهل  �لتحكيم  جلنة  على  �فكارهم  فريقاً 
�لنهائية حمققًة �إمارة �أم �لقيوين �أعلى م�ساركة بني �لإمار�ت 

�لأخرى .
�ل���ذي حققه  �ل��ن��ج��اح  �أع��ق��اب  �لقيوين يف  �أم  ه��اك��اث��ون  وي��اأت��ي 

��ستقباله  م��ن خ��الل  و�ل�����س��ارق��ة وعجمان  �أب��وظ��ب��ي  ه��اك��اث��ون 
�أي��ام على   3 �ملتناف�سة و�لتي عملت على مد�ر  �لفرق  لع�سر�ت 
در��سة وحتليل �لبيانات �لتي وفرتها لهم �جلهات �ملعنية بهدف 
جمالت  يف  �لهاكاثون  لتحديات  ومبتكرة  ذكية  حلول  تقدمي 

كافة.
�لقيوين  “�أم  �ل�سام�سي مدير عام  �ملهند�س خالد  و�أكد �سعادة 
�لذكية” �أن حتدي هاكاثون �لإمار�ت 2019 يهدف �إىل دعم 
�لعقول  م��ن  و�ل�ستفادة  لالبتكار  �لإم����ار�ت  �سهر  يف  �لبتكار 
مبتكرة  ح��ل��ول  �إىل  للو�سول  �لبيانات  م��ع  وتفاعلها  �ل�سابة 
�ملجالت  جميع  يف  �ملجتمع  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لتحديات  مل��و�ج��ه��ة 

ون�سر �ل�سعادة يف بني جميع �أفر�د �ملجتمع.
وقال �ل�سام�سي �إن هاكاثون �أم �لقيوين فر�سة لتعزيز �ل�سر�كة 
بني  للتفاعل  مهمة  ومنا�سبة  و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني  بني 
�أجو�ء من �لتناف�س بني �لعقول للخروج بحلول  �مل�ساركني يف 
ذلك  ك��ل  و�سيتم  �مل��ط��روح��ة  �لتحديات  �سمن  �ملجتمع  تخدم 
�لرنامج  دور  ��ن  وث��مرّ وطنية.  بيانات  منظومات  �إىل  ��ستناد�ً 
�لوطني لل�سعادة وجودة �حلياة و�لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع 
خمتلف  يف  و�جلديدة  �ملتميزة  �ملبادر�ت  تقدمي  يف  �لت�سالت 
و�لذكاء  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  طليعتها  ويف  �مل���ج���الت، 

�ل�سطناعي .

•• الفجرية-وام:

�لإع����الم����ي حلكومة  �مل��ك��ت��ب  �أ�����س����در 
“�ساحب  �ل�سنوي  �ل��ك��ت��اب  �ل��ف��ج��رية 
�ل�������س���م���و �ل�������س���ي���خ ح���م���د ب�����ن حممد 
�ل�سرقي 2018 “ و�لذي يعد مرجعا 
�أن�سطة  �أب��رز  يعر�س  �سامال  توثيقيا 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �ل�سرقي 

�لفجرية على مد�ر �لعام 2018.
وي��وث��ق �ل��ك��ت��اب �ل����ذي ج���اء يف 260 
ف�سال   15 ع���ل���ى  م����وزع����ة  ���س��ف��ح��ة 
�ل��ن�����س��اط��ات و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �لتي  �أه�����م 
����س���ارك ف��ي��ه��ا ���س��اح��ب �ل�����س��م��و حاكم 
�ل�سمو  �أ�سحاب  جانب  �إىل  �لفجرية 
�لإم���ار�ت ويف مقدمتها �حلدث  حكام 
 2018 �ل��ع��ام  يف  ل��الإم��ارة  �لرئي�سي 
�لع�سكري  �لعر�س  بافتتاح  و�ملتمثل 
نظمته  �ل���ذي   ”4 �لحت���اد  “ح�سن 
�ل����ق����و�ت �مل�����س��ل��ح��ة �لإم����ار�ت����ي����ة على 
�سموه  رعاية  �لفجرية حتت  كورني�س 
�أبناء  �أم��ام ح�سد جماهريي كبري من 

�لوطن و�ملقيمني على �أر�سه.
�لعر�س  خ�����الل  �حل�������س���ور  وت����ع����رف 
�لتي  �لإم����ك����ان����ات  ع���ل���ى  �ل���ع�������س���ك���ري 
وقدر�تها  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  متتلكها 
�لقتالية �لرفيعة يف مكافحة �لإرهاب 
و�لت�سدي ل�ستى �ملخاطر و�لتهديد�ت 
وم���ا ي��ت��ح��ل��ى ب���ه �أف����ر�ده����ا م���ن كفاءة 
و�قتد�ر يف تنفيذ جميع �ملهام �ملنوطة 
ب��ه��م ب��ك��ل ���س��ج��اع��ة وت���ف���ان وخ����ر�ت 

تام  وت��ع��اون  ع��ال  تن�سيق  مع  ميد�نية 
بني كافة �لوحد�ت �مل�ساركة.

ك��م��ا ي��وث��ق �ل��ك��ت��اب م�����س��ارك��ة �ساحب 
جانب  �إىل  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �ل�����س��م��و 
�أ����س���ح���اب �ل�����س��م��و ح���ك���ام �لإم��������ار�ت 
�ملوؤ�س�س” على  ز�ي��د  “ �سرح  تد�سني 
ت��خ��ل��ي��د� لذكرى  �أب��وظ��ب��ي  ك��ورن��ي�����س 
�ل���ق���ائ���د �مل���وؤ����س�������س ل���دول���ة �لم������ار�ت 
�مل��ت��ح��دة �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�سيخ  �ل��ع��رب��ي��ة 
�هلل  طيب  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د 
ثر�ه. وي�سلط “ �سرح ز�يد �ملوؤ�س�س” 
�ل�����س��وء ع��ل��ى �ل��غ��ر���س �ل��ط��ي��ب �لذي 
زرعه �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
�ملو�طنني  ن��ف��و���س  ث���ر�ه يف  �هلل  ط��ي��ب 
و�مل��ق��ي��م��ني و�ل���روؤي���ة �ل��ق��ي��ادي��ة �لفذة 
�لتي كان يتمتع بها كما يحتفي بالأثر 
على  ل��ه  للمغفور  �ل��ك��ب��ري  �لإي��ج��اب��ي 

م�ستوى �لدولة و�لعامل.

“قادة  ف�سل  �سمن  �لكتاب  ويعر�س 
�لوطن” ح�سور �ساحب �ل�سمو حاكم 
�ل�سمو  �أ�سحاب  جانب  �إىل  �لفجرية 
حكام �لإمار�ت مر��سم �لحتفال بيوم 
و�لحتفال  �لكر�مة  و�ح��ة  يف  �ل�سهيد 
�ل��ر���س��م��ي ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي �ل����� 47، 
�ملجل�س  �ج��ت��م��اع  يف  �سموه  وم�����س��ارك��ة 
�لأع���ل���ى ل���الحت���اد م���ع �خ���و�ن���ه حكام 

�لإمار�ت.
ك��م��ا ي��وث��ق �ل��ك��ت��اب م�����س��ارك��ة �ساحب 
�أ�سحاب  م��ع  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �ل�سمو 
و�ل�سيوخ  �لإم���������ار�ت  ح���ك���ام  �ل�����س��م��و 
�لدينية  و�ملنا�سبات  و�لأع��ي��اد  �لأف��ر�ح 
��ستعر��س  �إىل  �إ�سافة  و�لجتماعية، 
بيوم  �لفجرية  �إم���ارة  �حتفال  �لكتاب 
�ل�سمو  ����س���اح���ب  رف�����ع  ح���ي���ث  �ل���ع���ل���م 
علم  �ل�سرقي  حممد  بن  حمد  �ل�سيخ 
لق�سر  �لأم��ام��ي��ة  �ل�ساحة  يف  �ل��دول��ة 

�سموه يف �لرميلة �حتفال بيوم �لعلم 
�ل��ع��ل��م يج�سد  ي���وم  �أن  ���س��م��وه  م��وؤك��د� 
و�لتالحم  �ل����وح����دة  م���ع���اين  �أ����س���م���ى 
�أب��ن��اء هذه  �لأوط���ان حيث يقف  وبناء 
�لأر�س �لطيبة و�ملقيمون على �أر�سها 
�لغالية تعبري� عن  ر�ي��ة �لوطن  �أم��ام 
لقيادتها  �ل����ولء  و  ل��ل��دول��ة  �لن��ت��م��اء 
�ملو�طنة  ملفهوم  وتر�سيخا  �حلكيمة 

�ل�ساحلة.
�لكلمات  �أه�����م  �ل���ك���ت���اب  وي�����س��ت��ع��ر���س 
�ل��ت��ي وج��ه��ه��ا ���س��اح��ب �ل�����س��م��و حاكم 
�إىل  كلمة  ت�سمنت  و�ل��ت��ي  �ل��ف��ج��رية 
�أخيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�مل�سلحة مثمنا  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
بناء  �لطموحة يف  �سموه  خطط عمل 
�ل���دول���ة. ع����الوة ع��ل��ى ت��وج��ي��ه حاكم 
�لذكرى  مب��ن��ا���س��ب��ة  ك��ل��م��ة  �ل��ف��ج��رية 

�لتي  �مل�سلحة  �لقو�ت  لتوحيد  �ل�42 
ت��و�ف��ق �ل�����س��اد���س م��ن �سهر م��اي��و من 
�لدور  �لكلمة  كل عام وثمن �سموه يف 
قو�تنا  ب��ه  تقوم  �ل��ذي  �ل�سرت�تيجي 
و�ل�ستقر�ر  �لأم��ن  تعزيز  يف  �مل�سلحة 
حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أك��د  كما 
�إطالق  مبنا�سبة  �ل�سرقي  حممد  بن 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �لقمر 
�لقمر  �أن  �سات”  “خليفة  �ل�سناعي 
تاريخها  يف  ��ستثنائية  �أهمية  ي�سكل 
ومرحلة جديدة من م�سرية �لتطوير 
و�لتنمية �لتي ت�سهدها �لمار�ت على 

كافة �ل�سعد.
ووجه �ساحب �ل�سمو كلمة عر جملة 
درع �لوطن مبنا�سبة يوم �ل�سهيد �أكد 
فيها �أن �ل�سهادة يف عرف �لإمار�تيني 
ث��ق��اف��ة ت��اأ���س��ي�����س حل��ي��اة �أك����ر عد�لة 
و�أمانا، ومل يتاأخر �أبناء �لإمار�ت يوما 
عن بذل �لغايل و�لنفي�س لتلبية ند�ء 
�ل��و�ج��ب �ل��وط��ن��ي و�ل��ق��وم��ي ودح�س 

�لإرهاب وحماربة �لباطل.
وير�سد �لكتاب �أهم �ملر��سيم و�لقو�نني 
�أ����س���دره���ا ���س��م��وه خ����الل �لعام  �ل��ت��ي 
�لهيكل  �عتماد  2018 ويف مقدمتها 
لالإح�ساء،  �لفجرية  ملركز  �لتنظيمي 
ر�تب  ب�سرف  �ل�سمو  �ساحب  وق���ر�ر 
�سهر �أ�سا�سي ملوظفي حكومة �لفجرية 

ومتقاعديها مبنا�سبة مئوية ز�يد.
�ساحب  ق��ي��ام  �لكتاب  ي�ستعر�س  كما 
�ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي 
بتد�سني عدد من �ملن�ساآت �لقت�سادية 

�إىل  بالإ�سافة  �لإم���ارة،  يف  و�خلدمية 
و�ملهرجانات  �لفعاليات  �سموه  �فتتاح 
يف �لإمارة و�أبرزها قيام �سموه بافتتاح 
�لدويل  �ل��ف��ج��رية  م��ه��رج��ان  فعاليات 
مب�ساركة  �ل��ث��ان��ي��ة،  دورت���ه  يف  للفنون 
800 فنان و�سيف ميثلون  �أكر من 

حو�يل 70 دولة عربية و�أجنبية.
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ق��ي��ام  ك��ت��اب  وي���وث���ق 
ح���اك���م �ل��ف��ج��رية ب��ت��د���س��ني ع����دد من 
�ملن�ساآت �لريا�سية و�لقت�سادية و�لتي 
ن����ادي �لفجرية  �ف��ت��ت��اح م��ق��ر  ���س��م��ل��ت 
�سموه  و�ف��ت��ت��اح  و�لفرو�سية  للرماية 
مدينة  يف  �لبحر  ب��اب  م��ري�ج  منتجع 
���س��اط��ئ منطقة  �ل���ف���ج���رية ع��ل��ى  دب����ا 

�لفقيت �ل�سياحية.
�ساحب  ج������ولت  �ل���ك���ت���اب  وي���ع���ر����س 
�لطالعية  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �ل�����س��م��و 
و�ل��ت��ف��ق��دي��ة يف ك��اف��ة م��ن��اط��ق �إم����ارة 
�ل��ف��ج��رية، �إىل ج��ان��ب م�����س��ارك��ات��ه يف 
عدد من �ملنا�سبات �لعامة �لتي تتعلق 
مبو�طني �لإمارة و�لدولة، كما يوثق 
�ل�سيوخ  م��ن  ع��دد  م��ع  �سموه  للقاء�ت 
و�سفر�ء  وم�سوؤويل  �ل���وزر�ء،  ومعايل 
عدد من دول �خلليج �لعربية و�لدول 
و�لأجنبية  و�لإ����س���الم���ي���ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�سيا�سية و�لقت�سادية  و�ل�سخ�سيات 
و�لإعالمية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل��دي��ن��ي��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ز�رت �إم���ارة 
�لفجرية خالل �لعام 2018، �إ�سافة 
و�لفعاليات  �ل��ق��ي��اد�ت  ��ستقبال  �إىل 
�مل���خ���ت���ل���ف���ة م�����ن �لإم��������������ار�ت و�أب�����ن�����اء 

�لفجرية.
ك��م��ا ي���رز �ل��ك��ت��اب �لت��ف��اق��ي��ات �لتي 
�سموه  ودع��م وح�سور  برعاية  حظيت 
خ���الل ع���ام ك���ام���ل، و�أب����رزه����ا ح�سور 
���س��م��وه ت��وق��ي��ع �أرب����ع م���ذك���ر�ت تفاهم 
�لفجرية  ب����ني  �ل����ت����ع����اون  ل���رت����س���ي���خ 
�ملجالت  كاز�خ�ستان يف  �سمال  و�قليم 
و�لتعليمي  و�ل��ت��ج��اري��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
هذه  وتعد  �لعلمي.  و�لبحث  و�لثقايف 
�لعملية  �خلطو�ت  باكورة  �لتفاقيات 

لرت�سيخ �لتعاون بني �جلانبني.
�ساحب  م�ساركة  �لكتاب  وي�ستعر�س 
�لفجرية  �أبناء  �لفجرية  �ل�سمو حاكم 
م��ن��ا���س��ب��ات��ه��م �ل���دي���ن���ي���ة و�خل���ا����س���ة، 
فيوثق مل�ساركة �سموه يف �سالة عيدي 

�لأ���س��ح��ى و�ل��ف��ط��ر يف ج��ام��ع ز�ي���د يف 
�لتهاين  ���س��م��وه  وت����ب����ادل  �ل���ف���ج���رية، 
�سهر  ومب��ن��ا���س��ب��ة  �ملنا�سبتني  ب��ه��ات��ني 
رم�سان �ملبارك مع �مل�سوؤولني ووجهاء 
و�ملو�طنني  �ل��ب��الد  و�أع���ي���ان  �ل��ق��ب��ائ��ل 
�لعربية  �جل��ال��ي��ات  و�أب��ن��اء  و�ملقيمني 
على  ع��الوة  و�لأجنبية،  و�لإ�سالمية 
و�جب  بتقدمي  �ل�سمو  �ساحب  ق��ي��ام 
و�لو�جب... �لوطن  �سهد�ء  يف  �لعز�ء 
وم�����س��ارك��ة ���س��م��وه �أب���ن���اء �ل��ف��ج��رية يف 
�أفر�حهم و�أتر�حهم �لتي حدثت على 

مد�ر �لعام.
�لفيديو  م��ع  �لكتاب  �إط���الق  وت��ز�م��ن 
�لفعاليات  لهذه  يوثق  �ل��ذي  �ل�سنوي 

بال�سوت و�ل�سورة �أي�سا.

ختام » هاكثون �لإمار�ت « يف �أم �لقيوين 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

جمل�س  رئي�س  �لنعيمي،  م�سبح  علي  حممد  �أك��د 
�ل�سعادة  م��ه��رج��ان  �أن  �خل��ي��م��ة،  ر�أ����س  غ��رف��ة  �إد�رة 
 3 ز�ئ��ر على م��دى   20000 �أك��ر م��ن  ��ستقطب 
�إىل عرو�س  ب��الإ���س��اف��ة  �مل���رج���ان،  �أي����ام يف ج��زي��رة 

�لألعاب �لنارية �لتي ��ستمرت على مدى 12 دقيقة 
در�جة   500 ل���  وم�سرية  �جل��زي��رة،  �سماء  �أ���س��اءت 
نارية جتولت يف �أنحاء �لإمارة، كما مت توزيع �أكر 
من 50 �ألف وردة وبالونة على �لزو�ر، لفتا �إىل �أن 
�لن�سخة �لقادمة من �ملهرجان �ست�سهد �لعديد من 

�ملفاجاآت �ل�سخمة و�جلديدة.

يف 3 اأيام فقط

�ل�سعادة  ملهرجان  ز�ئر  �ألف   20
�لثاين بر�أ�س �خليمة 

�سدور كتاب »�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي 2018«

حتت �صعار »التحديات والفر�س«

بلدية مدينة �أبوظبي ت�ستعر�س م�ستجد�ت دليل ت�سميم �إنارة �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�ملو�رد  وزي��ر  �لهاملي  ثاين  بن  نا�سر  معايل  تر�أ�س 
كليات  جممع  جمل�س  رئي�س  و�ل��ت��وط��ني  �لب�سرية 
كليات  �أمناء  ملجل�س  �لأول  �لجتماع  �لعليا،  �لتقنية 
�لت�سكيل  وف��ق  وذل��ك   2019 للعام  �لعليا  �لتقنية 
م��ن قبل  �ع��ت��م��د م���وؤخ���ر�ً  �ل���ذي  �جل��دي��د للمجل�س 
�ملجل�س  �أع�ساء  �لجتماع  ح�سر   . �ل���وزر�ء  جمل�س 

�سعادة �لدكتور حممد عبد�للطيف �ل�سحي و�سعادة 
�لدكتور عبد�لرحمن عبد�ملنان �لعور و�سعادة مالك 
�ملزروعي  �سعيد  ي��ا���س��ر  و���س��ع��ادة  م��ال��ك  �آل  �سلطان 
و�سعادة  �حل��و���س��ن��ي  ع��ب��د�ل��رح��ي��م  ط�����ارق  و����س���ع���ادة 
عبد�للطيف  �لدكتور  و�سعادة  �لريكي  عمر  خالد 
�ل�����س��ام�����س��ي م��دي��ر جم��م��ع �ل��ك��ل��ي��ات. و�أك�����د معايل 
ن��ا���س��ر ب���ن ث���اين �ل��ه��ام��ل��ي خ���الل �لج��ت��م��اع ثقته 
باأع�ساء �ملجل�س �جلديد ومبا �سيمثلونه من �إ�سافة 

وكفاء�تهم  خلر�تهم  نظر�  �لكليات  مل�سرية  نوعية 
يف  �حل��ي��وي��ة  �لعمل  بقطاعات  �ل��وث��ي��ق  و�رت��ب��اط��ه��م 
�لفاعلة  �مل�ساهمة  ���س��اأن��ه  م��ن  �ل���ذي  �لأم���ر  �ل��دول��ة 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل�سرت�تيجية  �لأه����د�ف  حتقيق   يف 
�جلهود  معاليه  وثمن   . نوعية  ملخرجات  �لو�سول 
�ملخل�سة �لتي بذلها رئي�س و�أع�ساء �ملجل�س �ل�سابق 
ء  كليات �لتقنية  و�لذين �ساهمو� من خاللها يف تبورّ
�ملكانة �ملرموقة و�لرفيعة. ومت خالل �جتماع �ملجل�س 

�ع��ت��م��اد �مل��ي��ز�ن��ي��ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ك��ل��ي��ات ل��ل��ع��ام 2019 
وت�سكيل   2018 للعام  �مل���ايل  �خلتامي  و�حل�����س��اب 
لر�أ�س  خا�سة  جلنة  منها  متخ�س�سة  د�خلية  جلان 
�لأكادميية  بال�سوؤون  �أخ��رى معنية  و  �لب�سري  �مل��ال 
عبد�لرحمن  �لدكتور  تعيني  على  �لت��ف��اق  مت  كما 
و��ستعر�س  �لأم���ن���اء.  جمل�س  لرئي�س  ن��ائ��ب��اأ  �ل��ع��ور 
-2017 للكليات  �ل�سرت�تيجية  �خلطة  �ملجل�س 

باملخرجات  �ملتعلقة  �لأ�سا�سية  وركائزها   2021

�ل�سرت�تيجية و�لنجاح �لطالبي وتنمية ر�أ�س �ملال 
�لب�سري من كو�در �إد�رية وتدري�سية و�لعمل لتحقيق 
�لتميز �لأكادميي ف�سال عن �لرتكيز على �لبتكار 
وريادة �لأعمال ودعم توظيف �خلريجني خا�سة على 
م�ستوى �لقطاع �خلا�س. كما مت ��ستعر��س تقرير 
مرحلي حول �لف�سل �لدر��سي �لأول وما مت �إجنازه 
للر�مج  �لأكادميي  �لعتماد  عمليات  م�ستوى  على 
ع��ل��ى �خلطط  �ملجل�س  �أع�����س��اء  و�ط��ل��ع  �ل��در����س��ي��ة. 

�حتياجات  وف��ق  جديدة  تخ�س�سات  بطرح  �ملتعلقة 
جلهود  �ل��ت��ط��رق  مت  ك��م��ا  �مل�ستقبلية  �ل��ع��م��ل  ���س��وق 
و��ستعر�س  للكليات.  �مل��وؤ���س�����س��ي  �لع��ت��م��اد  حتقيق 
�ملتبعة  �لأك��ادمي��ي��ة  و�ل�����س��ي��ا���س��ات  �ل��ر�م��ج  �ملجل�س 
لدعم جودة �ملخرجات �لتعليمية و�أهم �لنتائج �لتي 
�إطار موؤ�سر�ت �لأد�ء �ملعتمدة  حتققت حتى �لآن يف 
�سمن �خلطة �ل�سرت�تيجية وعددها 320 موؤ�سر�ً 

�ىل جانب مر�جعة �أهم �ملبادر�ت �ل�سرت�تيجية.

�لهاملي يرت�أ�س �جتماع جمل�س �أمناء كليات �لتقنية �لعليا بت�سكيله �جلديد

العدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��س���م �ل�سركة : “ بينيمار �ل�سرق �لو�سط “ )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�س��ة : 579478   عن�و�نها : مكتب رقم 904 ملك �سركة �حلو�ي للتجارة �لعامة 
، رقم �لقيد  ذ�ت م�سئولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�سك�ل  �لتجاري  �ملركز   – بردبي   –
بال�سجل �لتجاري : 79680   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�سركة �ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب 
�لعمومية لل�سركاء بتاريخ )2019/01/09( و�مل�سدق لدى  �ل�سادر من �جلمعية  �لقر�ر 
�ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/01/09( وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم 
�ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  – 04( م�ستحبا معه   2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  :

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��س���م �ل�سركة: جو�س �ن تامي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية “ )�س.ذ.م.م(  
بالعبيده  علي  �هلل  عبد  حممد  ملك   311 مكتب   : عن�و�نها   752132  : �لرخ�س��ة  رق��م 
�ل�سويدي – عود ميثاء بردبي  �ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حم��دودة   رقم �لقيد 
بال�سجل �لتجاري : 1215194  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، 
قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�سركة �ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب 
�لعمومية لل�سركاء بتاريخ )2019/02/05( و�مل�سدق لدى  �ل�سادر من �جلمعية  �لقر�ر 
�ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/02/05(  وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم 
�ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  – 04( م�ستحبا معه   2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  :

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��س����م �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني  مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بتعيني  
�مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية » بينيمار �ل�سرق �لو�سط » )�س.ذ.م.م(  وعنو�نها  
: مكتب رقم 904 ملك �سركة �حلو�ي للتجارة �لعامة – بردبي – �ملركز �لتجاري  وذلك 
مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتاريخ )2019/01/09( و�مل�سدق 
لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/01/09(  وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف   -

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��س����م �مل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
هذ�  مبوجب  �لبطني   رق��ة   - لالعمال   منت  مركز  ملك   )9-10( مكتب   : عن���و�ن����ه 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها 
بتعيني   �مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية » جو�س �ن تامي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 
» )�س.ذ.م.م(  وعنو�نها : مكتب 311 ملك حممد عبد �هلل علي بالعبيده �ل�سويدي – 
عود ميثاء بردبي  وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتاريخ 
)2019/02/05( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/02/05( وعلى من 
مركز  ملك   )9  -10( مكتب  يف  �ملعني  �مل�سفي  �ىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  لديه 
)04 – – 04( فاك�س )2223773   منت لالعمال - رقة �لبطني - هاتف : )2226266 

تاريخ  يوما من   45 وذلك يف خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  م�ستحبا معه 
ن�سر هذ� �لعالن.

دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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•• ال�صارقة-الفجر:

للتخطيط  �ل�����س��ارق��ة  جم��ل�����س  �أط��ل��ق 
دليل  لإع���������د�د  م�����ب�����ادرة  �ل����ع����م����ر�ين 
�إر�سادي جديد يحدد معايري ت�سميم 
�ل�سو�رع و�لأماكن �لعامة وفق �أف�سل 
�مل���و�����س���ف���ات �ل��ع��امل��ي��ة، مب���ا ي�����س��ه��م يف 
نوعية  وت��ع��زي��ز  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ت��ط��وي��ر 
�حلياة وزيادة رفاهية �ل�سكان، وتوفري 

بيئة �آمنة و�سحية وحيوية لالإمارة.
�أطلقت خالل  �لتي  �مل��ب��ادرة،  وت��و�ك��ب 
�خلمي�س  �ملجل�س،  نظمها  عمل  ور�سة 
�ل�سارقة،  ه��ي��ل��ت��ون  ف��ن��دق  يف  �مل��ا���س��ي 
�ل�����س��ارق��ة وروؤي��ت��ه��ا يف  �إم����ارة  تطلعات 
تن�سجم  ع�سرية  حتتية  بنية  �إر���س��اء 
و�لتخطيط  �لت�سميم  ت��وج��ه��ات  م��ع 
ومعايري  �حلديثة  �لعاملية  �لعمر�ين 
ملتطلبات  تلبية  �مل�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية 
�لتطور �ملت�سارع �لذي ت�سهده �ل�سارقة 

يف خمتلف �ملجالت.
وح�����س��ر �ل��ور���س��ة �مل��ه��ن��د���س خ��ال��د �آل 
�ل�سارقة  ملجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  ع��ل��ي، 
و�ملهند�س  �ل���ع���م���ر�ين،  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
هيئة  م���دي���ر  �ل����ه����اج����ري،  ���س��ل��ي��م��ان 
�ل�سارقة،  يف  و�مل����و������س����الت  �ل���ط���رق 
خمتلف  ميثلون  م�ساركاً   60 ون��ح��و 
�حلكومية  و�مل���وؤ����س�������س���ات  �ل�����دو�ئ�����ر 
باإجناز  �ملعنية  و�لأكادميية  و�خلا�سة 
وتاأتي  �لإم���ارة.  يف  �خلدمية  �مل�ساريع 
�ل�سارقة  جمل�س  جهود  لدعم  �ملبادرة 
للتخطيط �لعمر�ين يف حتقيق �أهد�ف 
�مل�ستد�مة  للتنمية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 

يتعلق  ما  2030، وخ�سو�ساً  بحلول 
ميكنهم  �لذين  �ل�سكان  ن�سبة  ب��زي��ادة 
�لنقل  و�سائل  �إىل  ب�سهولة  �لو�سول 
�لعام، وتوفري �لو�سول �إىل نظم نقل 
�لتكلفة،  ومنخف�سة  وم�ستد�مة  �آمنة 
�ل�سامل  �ل���و����س���ول  �إت����اح����ة  وك���ذل���ك 
�لعمرية  ب��ف��ئ��ات��ه  �ل�������س���ك���ان  جل��م��ي��ع 
وكبار  �لأط����ف����ال،  ذل����ك  يف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�لأماكن  �إىل  �لإع���اق���ة،  وذوي  �ل�����س��ن، 

�لعامة و�خل�سر�ء ب�سكل �آمن.

يف  الذكية  التقنيات  اعتماد 
ت�صميم الطرق

�سو�رع  ت��وف��ري  �إىل  �ل��دل��ي��ل  وي���ه���دف 
ومريح  �آم���ن  ب�سكل  ��ستخد�مها  يتم 
و�أم���اك���ن ع��ام��ة ت�����س��ه��م يف خ��ل��ق بيئة 
للمدينة،  ب��احل��ي��اة  ون��اب�����س��ة  �سحية 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع م�����س��ت��وى �لطرق 
عر �إدخال �لتقنيات �لذكية يف لو�ئح 
للو�سول  و�لإر�������س������اد�ت  �ل��ت�����س��ام��ي��م 

مبخرجات �لدليل �إىل لوحة ح�سرية 
م�سممة  �لعامة  و�ل�ساحات  لل�سو�رع 
وف���ق م��ع��اي��ري ع��ال��ي��ة �مل�����س��ت��وى، على 
�أ�سحاب  جميع  قبل  من  ي�ستخدم  �أن 
حكومية  )ج��ه��ات  �مل��ع��ن��ي��ني  �مل�سلحة 

وم�ست�سارين(.
وياأخذ �لدليل بعني �لعتبار متطلبات 
�لت�سميم جلميع فئات �ملجتمع مبا يف 
ذل���ك �لأط���ف���ال، وك��ب��ار �ل�����س��ن، وذوي 
متطلبات  �حتياجات  وتلبية  �لإعاقة، 
�لأر�سفة،  م��ن  �مل�ستخدمني،  جميع 
�لعبور،  وحمطات  �ل�سيار�ت،  وح��ار�ت 
�ل���در�ج���ات، و�ملناظر  وم��ر�ف��ق رك���وب 
و�ملقاعد،  �ل�سو�رع،  و�أث��اث  �لطبيعية، 

و�لإ�ساءة، وغريها.
�لور�سة  يف  �مل�����س��ارك��ون  و����س��ت��ع��ر���س 
�لعمر�ين  �ل��ت�����س��م��ي��م  يف  خ���ر�ت���ه���م 
للدليل  �مل����ق����رتح����ة  وت���������س����ور�ت����ه����م 
ومتطلبات  منه،  �ملتوقعة  و�لأه����د�ف 

�لتي  و�مل�ستقبلية  �حل��ال��ي��ة  �مل�����س��اري��ع 
تعمل عليها �لدو�ئر �خلدمية، وكذلك 
تو�جهها  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
مبوجبها  ي��ت��م  �سيغة  �إىل  ل��ل��و���س��ول 
�عتماد�ً على �أرقى �ملعايري يف ت�سميم 

�ل�سو�رع و�لأماكن �لعامة.
�مل�سلحة  �أ���س��ح��اب  �مل�����س��ارك��ون  وع��ق��د 
�جل���دي���د، جل�سات  �ل��دل��ي��ل  مب�����س��روع 
جمموعات  �سكل  على  تفاعلية  عمل 
و�ملقرتحات  �لأف���ك���ار  تنظيم  ب��ه��دف 
�ملعايري  لو�سع  مناق�ستها  جرى  �لتي 
�لدليل  �سيت�سمنها  �لتي  و�لإر���س��اد�ت 
مبا يجعل من مدن �لإمارة م�ستد�مة 
وممتعة ت�سجع على �ملزيد من �ل�سياح 
و�لزو�ر  �ملقيمني  زيارتها ومتٌكن  على 

من �لتنقل ب�سهولة وي�سر.
و�أك�����د �ل�����س��ي��خ خ��ال��د ب���ن ���س��ل��ط��ان بن 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل���ق���ا����س���م���ي،  حم���م���د 
�أن  �ل��ع��م��ر�ين،  للتخطيط  �ل�����س��ارق��ة 

�إ�سر�ك �ملعنيني من �لقطاع �حلكومي 
وفهم  �ل���دل���ي���ل  �إع�������د�د  و�خل����ا�����س يف 
فيما  �ل�سارقة  �إم��ارة  مل�ستقبل  روؤيتهم 
�لعامة،  و�لأم���اك���ن  ب��ال�����س��و�رع  يتعلق 
�أ����س���ا����س���ي���اً يف جناح  ع���ن�������س���ر�ً  ي�����س��ك��ل 
�مل�������س���روع، وي�����س��م��ن �ل��ت��ف��اع��ل �جليد 
و�لتعاون �لوثيق بني جميع �لأطر�ف، 
�لدليل  ��ستخد�م  �سيتم  �أن��ه  م�سيفاً 
خالل ت�سميم وبناء وجتديد وتعديل 
يف  �لعامة  �ملناطق  وم�ساريع  �ل�سو�رع 

�ل�سارقة.
و�أو����س���ح �ل�����س��ي��خ خ��ال��د �ل��ق��ا���س��م��ي �أن 
�إطالق مبادرة �لدليل �جلديد يعك�س 
للتخطيط  �ل�����س��ارق��ة  جمل�س  �ل��ت��ز�م 
�ل����ع����م����ر�ين ب���ت���ع���زي���ز ج�������ودة �حل���ي���اة 
مع  �ن�سجاماً  �لإم����ارة،  يف  للمقيمني 
توجيهات حكومة �لإمارة بتوفري بنية 
حتتية مو�كبة للتطور�ت �لتكنولوجية 
�ملت�سارعة �لتي ي�سهدها �لعامل بحيث 

ت��ك��ون �ل�����س��ارق��ة م��رك��ز ج���ذب للعي�س 
و�لأعمال.

اأكرث  جمتمعات  اإىل  الو�صول 
�صعادة ورفاهية

علي،  �آل  خالد  �ملهند�س  ذك��ر  ب���دوره، 
�أمني عام جمل�س �ل�سارقة للتخطيط 
من  ي��ح��ر���س  �ملجل�س  �أن  �ل��ع��م��ر�ين، 
خالل �ملبادر�ت �لتي ينفذها بالتعاون 
مع �جلهات �ملعنية على �لرتقاء بكفاءة 
يف  و�لتو�سع  �لتحتية  �لبنية  م�ساريع 
�مل���ر�ف���ق �خل��دم��ي��ة و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة مبا 
�لكرمية  �حل��ي��اة  �أرق���ى معايري  ي��وف��ر 
�إر�ساد�ت  �أن  ل�سكان �ل�سارقة، مو�سحاً 
�سيت�سمنها  �لتي  �ملعماري  �لت�سميم 
�لدليل �جلديد �ست�سهم يف تعزيز منو 

�مل�سهد �حل�سري يف �ل�سارقة.
�أن معايري �لت�سميم �ملح�سنة  و�أو�سح 
�ستوؤدي  �لعامة  و�لأماكن  �ل�سو�رع  يف 

ورفاهية،  �سعادة  �أك��ر  جمتمعات  �إىل 
�مل�سروع  تنفيذ  �سيتم  �أن��ه  �إىل  م�سري�ً 
ب�سكله  �ستة مر�حل ليتم طرحه  على 
معرباً  �ملقبل،  يونيو  بحلول  �لنهائي 
�ملعنية يف  �جل��ه��ات  ت��ع��اون  �أهمية  ع��ن 

تنفيذ �مل�سروع.
�ل�سارقة  جم���ل�������س  �أن  �إىل  ي�������س���ار 
�لعام  يف  تاأ�س�س  �لعمر�ين  للتخطيط 
من  جديدة  دفعة  ولإعطاء   ،2006
�أ�سدر  ل��ل��م��ج��ل�����س،  و�ل���ت���ط���ور  �ل��ن��م��و 
�لدكتور  �ل�������س���ي���خ  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب 
ع�سو  �لقا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان 
�ل�سارقة،  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
لعام   )5( رق����م  �لأم�������ريي  �مل���ر����س���وم 
بت�سكيلة  �ملجل�س  ب��اإن�����س��اء   ،2014

�إد�رية جديدة.
ويعمل �ملجل�س �إىل �إعد�د ��سرت�تيجية 
وم�ساريع  �حل�سرية  للتنمية  �ساملة 
�إعد�د  �لبنية �لتحتية و�لإ�سر�ف على 

�خلطط  وحت��دي��ث  وم��ت��اب��ع��ة  وتنفيذ 
�حلكومية  ل��ل��دو�ئ��ر  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�حل�سري  �لتطوير  بق�سايا  �ملعنية 
و�ل���ب���ن���ي���ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل���ب���ي���ئ���ة، حيث 
�إىل  �مل��ج��ل�����س  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ت�ستند 
�لتي تن�سجم مع  �لعاملية  �ملعايري  �قل 
لتعزيز عملية  �لر�مية  �ل�سارقة  روؤية 

�لتنمية �مل�ستد�مة.
�مل��ج��ل�����س يف ع�����س��وي��ت��ه، د�ئرة  وي�����س��م 
كهرباء  وهيئة  و�مل�ساحة،  �لتخطيط 
و�ملو��سالت  �لطرق  وهيئة  �ل�سارقة، 
للمجل�س  �أن  كما  ب��روؤ���س��ائ��ه��ا،  ممثلة 
��ست�سارية  فنية  وجل��ن��ة  ع���ام  �أم��ي��ن��ت 
�لإ�سكان،  د�ئ������رة  م���ن  خ�����ر�ء  ت�����س��م 
ود�ئرة  �لقت�سادية،  �لتنمية  ود�ئ���رة 
وهيئة  �ملجتمعية،  و�لتنمية  �لإح�ساء 
وهيئة  �لطبيعية،  و�ملحميات  �لبيئة 
وممثل  و�ل�سياحي،  �لتجاري  �لإمن��اء 

عن �لقطاع �خلا�س.

•• ابوظبي-الفجر:

�أم��ل عبد �هلل  �أك��دت معايل �لدكتورة 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  �ل��ق��ب��ي�����س��ي 
ب���ني دول���ة  �ل���ع���الق���ات  �أن  �لحت������ادي 
و�ململكة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم�����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة �ل�����س��ق��ي��ق��ة متر 
وت�سهد  �لتاريخية،  مر�حلها  ب��اأزه��ى 
�زدهار�ً غري م�سبوق، مبا يعك�س روؤى 
قيادتي �لبلدين وتفاهمهما �لتام �إز�ء 
خمتلف �ملو�سوعات �ملطروحة خليجياً 
و�إقليمياً ودولياً، ومبا يج�سد عالقات 
�لتاريخية �لتي يحر�س على  �لأخ��وة 
�ل�سمو  ت��ع��زي��زه��ا وت��ق��وي��ت��ه��ا ���س��اح��ب 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����س��ي��خ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل، و�أخيه خادم 
�حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن 
�ململكة  م��ل��ك  ���س��ع��ود  �آل  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د 

�ل�سقيقة، يحفظه  �ل�سعودية  �لعربية 
�هلل، عر �لدور �لفاعل �لذي يقوم به 
جمل�س �لتن�سيق �ل�سعودي �لمار�تي، 
�مل�سرتكة  �ل�سرت�تيجية  و�مل�سروعات 
�لعزم،  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ع���ن  �مل��ن��ب��ث��ق��ة 
��ستثنائي  منوذج  بناء  ت�ستهدف  �لتي 
�ل�سرت�تيجي  و�لتكامل  �لتعاون  يف 
ورخاء  لرفاهية  دعماً  �لدولتني،  بني 

�ل�سعبني �ل�سقيقني.
لها  ت�������س���ري���ح  يف  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق����ال����ت 
�ل��ر���س��م��ي��ة �لتي  �ل����زي����ارة  مب��ن��ا���س��ب��ة 
�لدكتور  �ل�����س��ي��خ  م���ع���ايل  ب��ه��ا  ي���ق���وم 
ع��ب��د�هلل ب��ن حم��م��د ب��ن �إب��ر�ه��ي��م �آل 
�ل�����س��ي��خ رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����س��ورى يف 
�ل�سقيقة،  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �إىل 
16-20 فر�ير  �ل��ف��رتة م��ن  خ��الل 
2019م، بدعوة من �ملجل�س �لوطني 

�لحتادي، �إن هذه �لزيارة �ملهمة تاأتي 
ترجمة حقيقية ملا و�سلت له عالقات 
�ل�سرت�تيجية  و�ل�����س��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون 
للحو�ر  و�����س���ت���م���ر�ر�  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب���ني 
�لقائم  و�لت�ساور  و�لتن�سيق  �ملتو��سل 
ب����ني �مل���ج���ل�������س �ل���وط���ن���ي �لحت�������ادي 
�لعربية  �ململكة  يف  �ل�سورى  وجمل�س 
يحر�س  حيث  �ل�سقيقية،  �ل�سعودية 
�ملجل�سان على مو�كبة عالقات �لأخوة 
�ل�سرت�تيجية  و�لتعاون  و�لت�سامن 
و�ل�سعبني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �مل��ت��ن��ام��ي��ة 
�ل�����س��ق��ي��ق��ني، م���ن خ����الل ع��م��ل جلنة 
�ملجل�سني،  ب���ني  �ل��رمل��ان��ي��ة  �لأخ������وة 
و�لت�ساور  �حل�����و�ر  وت�����رية  وت�����س��ري��ع 
حول جممل �ملو�سوعات و�مللفات ذ�ت 
�لهتمام �مل�سرتك مبا يخدم م�سالح 
�لبلدين وي�سب يف م�سلحة �لت�سامن 

و�لتعاون �لعربي و�لإ�سالمي. 

�لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  معاليها  و�أك�����دت 
�لر�سيدة  بقيادتها  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ر�أ���س��ه��ا  وع��ل��ى 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
و�ساحب  �هلل”  “حفظه  �ل�����دول�����ة 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دب��ي، و�ساحب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، �ستبقى د�عماً 
�لرتقاء  �ساأنه  م��ن  م��ا  لكل  وم�����وؤ�زر�ً 
مبختلف عالقات وجمالت �لتعاون.

عن  �لقبي�سي  �أم����ل  م��ع��ايل  و�أع���رب���ت 
ترحيبها بزيارة معايل رئي�س جمل�س 
�أن  �إىل  م�سرية  �ل�����س��ع��ودي،  �ل�����س��ورى 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  م��ع��ايل 
حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�سيخ يحر�س 

�ل�سقيقة  �ململكة  عالقات  تقوية  على 
مع دول��ة �لم��ار�ت، وي�سعى دوم��اً �إىل  
تقوية �لرو�بط و�لعالقات �لرملانية 
منوهة  وت���ر����س���ي���خ���ه���ا،  �مل�������س���رتك���ة 
بني  �ل���رمل���ان���ي���ة  �ل���ع���الق���ات  �أن  �إىل 
وجمل�س  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
بالتميز  تت�سم  �ل�����س��ع��ودي  �ل�����س��ورى 
�لأخوة  ع��الق��ات  وتعك�س  و�لفاعلية، 
�لبلدين  ب���ني  �مل��ت��م��ي��زة  و�ل��ت�����س��ام��ن 
�ملو�قف  تن�سيق  �ل�سقيقني من خالل 
مبا  �حل���و�ر  �آل��ي��ات  وتعزيز  و�لت�ساور 
و�ل�سعبني  �لبلدين  ط��م��وح��ات  يلبي 
للتعاون  من��وذج��اً  ليكون  �ل�سقيقني، 
�لرملاين على �مل�ستوى �لعربي، ومبا 
�لعربية و�لإ�سالمية،  �لق�سايا  يخدم 
و�لتاأييد  �ل����دع����م  ح�����س��د  ���س��ي��م��ا  ل 
للق�سايا ذ�ت �لأولوية خالل �مل�ساركة 
يف �ملحافل �لرملانية �لدولية، موؤكدة 

و�لدبلوما�سية  �لرملانيني  دور  على 
تعزيز  يف  و�ل���ر����س���م���ي���ة  �ل���رمل���ان���ي���ة 
و�ل�سعوب  �ل�������دول  ب����ني  �ل���ت���و�����س���ل 
قوية  رو�ب���ط  متتلك  �ل��ت��ي  �ل�سقيقة 
و�لقيم  �لتاريخ  من  �أ�سيل  وم���وروث 
معاليها  و�أ���س��ادت  �مل�سرتكة.  و�مل��ب��ادئ 
بعمق �لعالقات �لرملانية بني �ملجل�س 
�ل�سورى  �لحت��ادي وجمل�س  �لوطني 
م��ن خالل  تتج�سد  �ل��ت��ي  �ل�����س��ع��ودي، 
�لو�حدة  و�مل���و�ق���ف  �خل����ر�ت  ت��ب��ادل 
�ل���دول���ي���ة،  �ل���رمل���ان���ي���ة  �مل���ح���اف���ل  يف 
م�����س��ددة ع��ل��ى �حل��ر���س ع��ل��ى تطوير 
مبا  �جل��ه��ود  وتوحيد  �لعالقات  ه��ذه 
و�ل�ستقر�ر  و�ل�����س��الم  �لأم�����ن  ي��ع��زز 
توحيد  وك��ذل��ك  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة  يف 
وتقدمي  �لإن�ساين  �ملجال  يف  �جلهود 
�مل�ساعد�ت �لإن�سانية ملختلف �ل�سعوب 
�إىل نهج  و�أ���س��ارت معاليها  و�ل����دول.  

�لبلدين وحر�سهما على حل خمتلف 
�لأزمات يف �ملنطقة و�لعامل من خالل 
�حللول �ل�سلمية و�لدبلوما�سية ولغة 
�لكثري من  لفاعليتها يف حل  �حل��و�ر 
�لتحديات �لتي تو�جههما لأن �حلو�ر 
�إيجابية  نتائج  �إىل  د�ئما  �لبناء ي�سل 

ت�سب يف م�سلحة �ل�سعوب.
عبد�هلل  �أم��ل  �لدكتورة  معايل  و�أثنت 
�ل��ق��ب��ي�����س��ي ع��ل��ى ع��م��ل جل��ن��ة �لإخ����وة 
�ل��رمل��ان��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة -�لإم����ار�ت����ي، 
�لتي �جتمعت موؤخر�ً يف مقر �ملجل�س 

�لوطني �لحتادي باأبوظبي. 

بن  ع��ب��د�هلل  �لدكتور  معايل  وي��ر�ف��ق 
رئي�س  �ل�سيخ  �آل  �إبر�هيم  بن  حممد 
�لعربية  �ململكة  يف  �ل�����س��ورى  جمل�س 
�لتي  �ل������زي������ارة  خ������الل  �ل�������س���ع���ودي���ة 
معايل  مع  حم��ادث��ات  خاللها  يجري 
�ل��دك��ت��ورة �أم����ل �ل��ق��ب��ي�����س��ي، وف���د من 
عبد  �ل��دك��ت��ور  ي�سم  �ملجل�س  �أع�����س��اء 
�ملري  ن���وره  و�ل��دك��ت��ورة  �لعتيبي  �هلل 
و�لدكتورة  �لفاخري  جمال  و�لأ�ستاذ 
ح��ن��ان �لأح��م��دي،ك��م��ا ي��ر�ف��ق �لوفد  
�لعامة  بالأمانة  �مل�سوؤولني  من  ع��دد 

للمجل�س .

•• اأبوظبي-الفجر:

�خ���ت���ت���م���ت �ل�������س���ع���ب���ة �ل���رمل���ان���ي���ة 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل����وط����ن����ي �لحت��������ادي 
�جتماعات  يف  �ل��ف��اع��ل��ة  م�ساركتها 
بال�سوؤون  �ملعنية  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة 
و�لثقافية يف �جلمعية  �لجتماعية 
عقدت  �ل��ت��ي  �لآ���س��ي��وي��ة،  �لرملانية 
بانكوك،  �لتايالندية  �لعا�سمة  يف 
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فر�ير 2019م. 
�لرملانية  �ل�����س��ع��ب��ة  وف�����د  و����س���م 
�أع�ساء  ع�����س��وي��ت��ه  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�سعادة  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
غليطة  بن  عبد�هلل  حمد  م��ن:  كل 
�سليمان  ع���زة  و�مل��ه��ن��د���س��ة  �ل��غ��ف��ل��ي، 
ن�����س��ال حممد  د.  و  ���س��ل��ي��م��ان،  ب���ن 

�لطنيجي.
مقرتحات  �لج��ت��م��اع��ات  ون��اق�����س��ت 
ومالحظات وفد �ل�سعبة �لرملانية 
مقرتحات  وك����ذل����ك  �لإم����ار�ت����ي����ة 

�ملعنية  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�����س��اء 
بال�سوؤون �لجتماعية و�لثقافية يف 
على  �لآ�سيوية  �لرملانية  �جلمعية 
م�����س��اري��ع �ل����ق����ر�ر�ت �ل��ت��ي طرحت 
قر�رين  م�سروعي  وه��ي:  للنقا�س، 
مقدمني من مملكة تايالند ب�ساأن 
�ل��ن��ه��و���س ب��ت��وع��ي��ة �ل��ط��ف��ل ومناء 
�مل�ستد�م  �ملجتمع  �أج��ل  من  �ل�سباب 
يف �آ�سيا، وب�ساأن جمتمع �ل�سيخوخة 

ع��دة م�ساريع  ع��ن  �آ���س��ي��ا، ف�سال  يف 
�لتد�بري  ب�����س��اأن:  �أخ�����رى  ق�����ر�ر�ت 
�لثقايف  �لتنوع  تعزيز  �إىل  �لهادفة 
�آ�سيا،  �ل��ث��ق��ايف يف  �ل���رت�ث  وح��م��اي��ة 
و�ل���ت���ك���ام���ل �لآ����س���ي���وي م���ن خالل 
و�لت�سالت،  �ملعلومات  تكنولوجيا 
و�لإن�ساف �ل�سحي يف �آ�سيا، وحماية 
وتعزيز حقوق �لعمال �ملهاجرين يف 
�سد  �لآ�سيويني  و�لرملانيني  �آ�سيا، 

�لف�ساد، وتعزيز �حلو�ر بني �لأديان 
�لعاملية،  �لأدي�����ان  ب��ني  و�لن�����س��ج��ام 
يف  و�لت�سريعي  �لقانوين  و�لتعاون 
يف  �لثقافية  �مل��و�د  تهريب  مكافحة 
مكافحة  يف  �لفعال  و�لتعاون  �آ�سيا، 
باملخدر�ت  �مل�����س��روع  غ��ري  �لجت����ار 
�لإن�سانية  و�مل�����س��اع��د�ت  �آ���س��ي��ا،  يف 
وغزة  و�ليمن  و�ل��ع��ر�ق  �سوريا  �إىل 
وم����ي����امن����ار ع���ل���ى ح����اف����ة �ل���ك���ارث���ة 

�لإن�سانية.
و�عتمدت �للجنة خالل �لجتماعات 
عدد� من م�ساريع �لقر�ر�ت �ملتعلقة 
و�لثقافية،  �لجتماعية  بال�سوؤون 
متهيد� لإر�سالها لجتماع �جلمعية 
�لعامة للجمعية لعتمادها بال�سكل 
�أع�ساء  �ن��ت��خ��اب  ك��م��ا مت  �ل��ن��ه��ائ��ي، 
تقرير  و����س��ت��ع��ر����س  �مل��ك��ت��ب،  هيئة 
�لرملانية  للجمعية  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
�جلمعية  و�ع���ت���م���دت  �لآ����س���ي���وي���ة. 
�لرملانية �لآ�سيوية موعد �لجتماع 
�ملوظفني  �����س����وؤون  ل��ل��ج��ن��ة  �مل��ق��ب��ل 
�ست�ست�سيفه  �ل��������ذي  و�مل�����ال�����ي�����ة، 
�ملقبل.  �إب����ري����ل  ���س��ه��ر  يف  �ل����ع����ر�ق 
�ملهند�سة  �سعادة  قالت  جهتها  م��ن 
ع���زة ���س��ل��ي��م��ان ب���ن ���س��ل��ي��م��ان ع�سو 
“كانت  �ملجل�س �لوطني �لحتادي: 
م�ساركة وفد �ملجل�س يف �جتماعات 
بال�سوؤون  �ملعنية  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة 
و�لثقافية يف �جلمعية  �لجتماعية 
بانكوك،  يف  �لآ���س��ي��وي��ة  �ل��رمل��ان��ي��ة 

ناجحة ومميزة وفاعلة، وقد قدمنا 
جم��م��وع��ة م���ن �لق����رت�ح����ات �لتي 
�ساهمت يف ت�سكيل م�ساريع �لقر�ر�ت 
�لجتماعية  ب���ال�������س���وؤون  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�لثقافية، �لتي مت رفعها للجمعية 
عليها«.  �لنهائية  للمو�فقة  �لعامة 
و�أ�سافت �سعادتها “�أن متيز دولتنا 
�مل���ج���الت مو�سع  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف 
منحنا  ب���الج���ت���م���اع���ات  �ل���ن���ق���ا����س 
�لفاعل  �لإ���س��ه��ام  على  كبرية  ق��درة 
من  �ل��ق��ر�ر�ت  م�ساريع  �سياغة  يف 
خ���الل ط���رح و����س��ت��ع��ر����س جتارب 
�لإمار�ت �ملتقدمة يف هذه �ملجالت، 
ف�سال عن �طالع �لوفود �لرملانية 
�مل���دل���ولت و�ملعاين  �مل�����س��ارك��ة ع��ل��ى 
“عام   2019 ع���ام  يحملها  �ل��ت��ي 
�لدبلوما�سية  �إط���ار  يف  �لت�سامح” 
�ل��رمل��ان��ي��ة �ل��ت��ي ن��ح��ر���س ع��ل��ى �أن 
�لدبلوما�سية  �متد�د�ً جلهود  تكون 
�لإمار�تية ومو�كبة ل�سيا�سة �لدولة 

�خلارجية«.

•• راأ�س اخليمة -وام:

�ملجل�س  �لقا�سمي ع�سو  بن �سقر  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  ��ستقبل �ساحب 
�ل�سغري  �أح��م��د حممد  مانع  �مل���الزم  �م�س  �خليمة  ر�أ����س  �لأع��ل��ى حاكم 
�ل�سحي �حلا�سل على �سيف �ل�سرف و�ملركز �لأول يف �ملجموع �لعام و�لأول 

يف �لعلوم �لأكادميية من كلية �ل�سرطة �لدفعة �لتا�سعة و�لع�سرين.
و�أكد �ساحب �ل�سمو حاكم ر�أ�س �خليمة - خالل �للقاء - �أن �ل�ستثمار 
�حلقيقي لدولة �لإم��ار�ت هو �ل�ستثمار باأبناء �لوطن وتاأهيلهم علميا 

�ملكانة  م��ن  ول��ي��ع��ززو�  �ل�ساملة  �لتنمية  م�سرية  يف  لي�ساهمو�  وعمليا 
�ملرموقة للدولة على �مل�ستويني �لإقليمي و�لدويل.. م�سري� �سموه �إىل 
ير�سون  ل  �لذين  �لعالية  �لهمم  لأ�سحاب  ميد�ن  و�لتفوق  �لتميز  �أن 

بغري �ل�سد�رة و�لريادة.
وقدم �ساحب �ل�سمو حاكم ر�أ�س �خليمة �لتهنئة للمالزم مانع �ل�سحي 
و�إىل ذويه على هذ� �لتفوق و�لتميز �لذي جاء ثمرة �لجتهاد و�ملثابرة .. 
د�عيا �إياه �ىل مو��سلة �لعمل بجد يف خدمة �لوطن و�لقيادة �لر�سيدة 

و�مل�ساهمة يف ��ستقر�ر و�أمن �ملجتمع.

حاكم ر�أ�س �خليمة ي�ستقبل مانع �ل�سحي 
�حلا�سل على �سيف �ل�سرف من كلية �ل�سرطة

القبي�صي: العالقات الإماراتية - ال�صعودية متر باأزهى مراحلها التاريخية

رئي�س جمل�س �ل�سورى �ل�سعودي يقوم بزيارة ر�سمية �إىل دولة �لإمار�ت

�ل�سعبة �لربملانية �لإمار�تية تختتم م�ساركتها �لفاعلة يف �جتماعات �للجنة �لجتماعية 
و�لثقافية باجلمعية �لربملانية �لآ�سيوية يف بانكوك

خالل ور�صة عمل تفاعلية �صمت 60 م�صاركًا ميثلون موؤ�ص�صات حكومية وخا�صة خدمية واأكادميية  

»�ل�سارقة للتخطيط �لعمر�ين« يطلق مبادرة لإعد�د دليل �إر�سادي لت�سميم �ل�سو�رع و�لأماكن �لعامة
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عربي ودويل
من �لقطاع �خلا�س تنفيذ �لعمل. ومتنح حالة �لطو�رئ �لوطنية �أي�سا 

�لبنتاغون �سالحية ��ستدعاء قو�ت �لحتياط “ب�سكل �إلز�مي«.
�أن  ي�سمح قانون �لطو�رئ للرئي�س باإعالن حالة طو�رئ وطنية �سرط 

يكون هناك �سببا حمدد� لذلك.
ثم ي�سمح ذلك بتحريك �ملئات من �ل�سالحيات �ملجمدة مبوجب قو�نني 

�أخرى ويتيح �لو�سول �إىل �أمو�ل �لبنتاغون.
باإعالن  �لأبي�س  للبيت  ت�سمح  �أن  �ل��ط��و�رئ  حالة  ل�سالحيات  وميكن 
�ن��ت�����س��ار �جلي�س  �مل��دن��ي��ة وت��و���س��ي��ع  �ل���ط���و�رئ وتعليق �حل��ري��ات  ق��ان��ون 
�لتجارة و�لت�سالت و�ملعامالت  وم�سادرة ممتلكات وفر�س قيود على 

�ملالية -- رغم �أن تر�مب مل ي�سر �إىل ذلك مبوجب �إعالنه.
�ملحاكم  �أم��ام  �ل��ط��و�رئ  �إع��الن حالة  �لع��رت����س على  بالتاأكيد  و�سيتم 

ومن جانب م�سرعني دميوقر�طيني.
ومن �ملتوقع رفع دعاوى من جانب مالكي �أر��س على �حلدود يحتمل 
�أن ت�سادر �حلكومة ممتلكاتهم، وكذلك من منظمات مد�فعة عن �لبيئة 

غا�سبة �إز�ء خطة تر�مب ت�سييد جد�ر يف منطقة ح�سا�سة بيئيا.

�ملك�سيك  تدفع  �أن  لالنتخابات،  مر�سحا  كان  عندما  تر�مب  تعهد  وقد 
�كالف �جلد�ر. ين�سر �لبنتاغون حاليا نحو 4 �آلف عن�سر يف �خلدمة 
قبيل  �ملا�سي  �لعام  تر�مب  �أ�سدره  لأم��ر  تنفيذ�  �حل��دود،  على  �لفعلية 

�نتخابات منت�سف �لولية.
يدعمون  �ل��وط��ن��ي  �حل��ر���س  م��ن  عن�سر   2100 ق��ر�ب��ة  �إل��ي��ه��م  ي�ساف 

�لعمليات �حلدودية.
�ل�سائكة  �أميال من �لأ�سالك  وكان دور �جلي�س يف �لبدء يتعلق بتثبيت 
بال�سرورة  لي�سو�  �جل��ن��ود  �أن  رغ��م  معروفة،  عبور  نقاط  �م��ت��د�د  على 

خر�ء يف بناء �جلدر�ن.
وقد يتم �إ�سناد مهمة كتلك �إىل فيلق �ملهند�سني �لذي يتمتع بعقود من 
�خلرة يف �لعمل على م�ساريع كبرية �حلجم. وميكن �أن ير�سل �لبنتاغون 
قو�ت �إ�سافية �إىل �حلدود للم�ساعدة �أو ميكن تكليف �سركات مقاولت 

مليار   6،1 على  �سيح�سل  تر�مب  �ن  �لأبي�س  �لبيت  وك�سف  �إ�سمنتيا. 
دولر من م�سدرين يف �لبنتاغون: 3،6 مليار دولر من �سندوق للبناء 
و2،5 مليار دولر من �أمو�ل عمليات مكافحة �ملخدر�ت �خلا�سة بوز�رة 

�لدفاع.
ورغم �أن �إعالن تر�مب حالة �لطو�رئ كان مرتقبا منذ �أ�سابيع، �إل �أن 
�لبنتاغون مل يتمكن من تقدمي تفا�سيل على �لفور ب�ساأن �لر�مج �أو 

�مل�ساريع �لتي قد يتم �لغاوؤها �إذ� �أعيد تخ�سي�س �لأمو�ل لرت�مب.
وحاليا، فان معظم �لأمو�ل �خلا�سة بالبناء مت تخ�سي�سها لبناء م�ساكن 

للجي�س وتطوير قو�عد ع�سكرية وم�ساريع خمتلفة �أخرى.
علما  م��ق��ررة،  م�ساريع  حجم  تقل�س  �أو  �ل��دف��اع  وز�رة  تلغي  �أن  وميكن 
باأن مثل تلك �خلطوة ميكن �أن تثري غ�سب نو�ب عملو� من �أجل هذه 

�مل�ساريع وميكن �أن يوؤثر �إلغاوؤها على مناطقهم.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�أع��ل��ن �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي دون��ال��د ت��ر�م��ب ح��ال��ة �ل���ط���و�رئ �لوطنية 
�لب�سر  وجت��ار  و�لع�سابات  �مل��خ��در�ت  ب”�جتياح”  و�سفه  ملا  للت�سدي 

و�ملهاجرين غري �ل�سرعيني �حلدود �لأمريكية مع �ملك�سيك.
�أجل  �لكونغر�س من  ق��ادر� على جت��اوز  �سيكون  تر�مب  �أن  ذل��ك  ويعني 
�أخرى للم�ساعدة يف متويل  �أم��و�ل فدر�لية من م�سادر  �حل�سول على 

بناء جد�ر حدودي.
�لأكر  �مل�سدر  �ستكون  �لدفاع  وز�رة  كانت  �إذ�  �لآن مبا  �ل�سوؤ�ل  ويتعلق 
�جلي�س  يقدمها  �أن  �لتي ميكن  للم�ساعدة  يلي عر�س  فيما  ل��الأم��و�ل. 
�لأمريكي يف بناء �جلد�ر �لذي يريده تر�مب. يعني �إعالن تر�مب حالة 
�لطو�رئ �أن باإمكانه �لآن �أن ي�سحب من �أمو�ل �لبنتاغون �لتي �سبق �أن 
وكان �لرئي�س يريد من �لكونغر�س �أن  �قرها �لكونغر�س لعام 2019. 
يو�فق على مبلغ 5،7 مليار دولر لبناء جد�ر على �أجز�ء من �حلدود. 
لكن �لنو�ب و�فقو� على 1،375 مليار دولر لبناء حو�جز ولي�س جد�ر� 

كيف يبني �جلي�س �لأمريكي �جلد�ر �حلدودي؟

“�ساملة”؟  جتارية  حرب  لتجنب 
غ���ري م���وؤك���د. لأن ق�����س��ي��ة ه���و�وي 
�ل���ت���وت���ر�ت بني  ت��ف��اق��م  م���ن  ز�دت 
مت  دي�������س���م���ر،   1 يف  �ل����ب����ل����دي����ن. 
�ملالية  �ملديرة  و�ن��زو،  منغ  �عتقال 
للمجموعة �ل�سينية هو�وي و�بنة 
م��وؤ���س�����س��ه��ا، يف ف��ان��ك��وف��ر م��ن قبل 
�سغط  حت��ت  �ل��ك��ن��دي��ة،  �ل�سلطات 
�ل��ت��ي تطالب  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات 
منذئذ بت�سليمها. ومن بني �لتهم 
�ل��ع��ق��وب��ات �سد  �ن��ت��ه��اك   ،  13 �ل���� 
�لتقنيات  �سرقة  وخا�سة   ، �إي���ر�ن 

�لأمريكية.
   غ��ري م��رغ��وب فيها يف �لوليات 
ر ه����و�وي ب�سرعة  ت��ت��ط��ورّ �مل��ت��ح��دة، 
�ل�ساعدة.  �لبلد�ن  ويف  �أوروب���ا  يف 
بهو�تفها،  ل��ل��ج��م��ه��ور  م���ع���روف���ة 
�أي�سا  عمالق �لت�سالت هذ�، هي 
و�حدة من �ل�سركات �لر�ئدة عامليا 
�جليل  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  جم�����ال  يف 
�ل�سبكة  �خل��ام�����س، وت��و���س��ف ه��ذه 
ثورية،  باأنها  ج��د�  عالية  ب�سرعة 
و�لتي ميكن �أن ت�سجع على تنمية 
و�ل�سيار�ت  �ل���س��ط��ن��اع��ي  �ل��ذك��اء 

من غري �سائق.
   �مل�سكلة: ي�ستبه يف قيام �ملجموعة 
�س  جت�سرّ ب��ر�م��ج  بتثبيت  �ل�سينية 
فاإن  �أخ���رى،  وبعبارة  معد�تها.  يف 
�لتي متر عر  �حل�سا�سة  �لبيانات 
ت�سمح  �أن  مي��ك��ن  ه�����و�وي  �أن��ظ��م��ة 
كميات  بجمع  �ل�سينية  لل�سلطات 
�ل�سرية  �ل���ب���ي���ان���ات  م����ن  ه���ائ���ل���ة 
تعطيل  �أو  �ل�سيا�سية،  و�ملعلومات 
�ل��ب��ن��ى �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف ح����ال �ن����دلع 
وبني  �ل�����س��رك��ة  ب���ني  دويل  ����س���ر�ع 

�لقوى �لعاملية.
ف�����اإن  ذل�������ك،  ت���ث���ب���ت  ول����ئ����ن مل     
�ل�سغط  متار�س  �ملتحدة  �لوليات 
ل  �ملُ�سغرّ مل��ق��اط��ع��ة  ح��ل��ف��ائ��ه��ا  ع��ل��ى 
�أ�سرت�ليا،  مثل  �لبع�س،  �ل�سيني. 
�لق�سية  و�أبعد من هذه  ��ستجاب. 
مدى  �أي  �إىل  �لآخ���رون  يت�ساءل   ،
 ، ه��ذه  �ل���ذر�ع  عملية يل  �ستذهب 
�لأم���ر �ل���ذي ق��د يثري و�ح���دة من 

�أ�سو�أ حالت �لركود يف تاريخنا.
عن لك�صربي�س

•• الفجر - خرية ال�صيباين
ت���ر�م���ب ب�سوت     ق��ال��ه��ا دون���ال���د 
مليون   50 �إىل  وو�����س���ح  م��رت��ف��ع 
خ���الل  ف�����ر�ي�����ر،   6 يف  م�������س���اه���د 
خ��ط��اب��ه ع��ن ح��ال��ة �لحت����اد: زمن 
و�مللكية  للوظائف  �ل�سني  �سرقة 
�ملتحدة،  �ل����ولي����ات  يف  �ل��ف��ك��ري��ة 

“�نتهى«. 
  ول���ئ���ن �أب������دى رئ��ي�����س �ل���ولي���ات 
�ملتحدة “�حرت�ما كبري�” لنظريه 
فانه   ، بينغ  ج��ني  ���س��ى   ، �ل�سيني 
يعتزم �إجباره على �لتفاو�س حول 
�لوليات  م��ع  ج��دي��دة  “�سفقة” 
“تغيري  �إىل  وي����دع����و  �مل����ت����ح����دة، 
�لتجارية  �ملمار�سات  لإنهاء  هيكلي 

غري �لعادلة” ح�سب تعبريه.
�نطلق   ، و�����س����ي  دون�����ال�����د  ب����ني     
�لعاملي،  �لتفوق  �أج��ل  من  �ل�سر�ع 
وع��ل��ى �مل��ي��د�ن �لق��ت�����س��ادي ياأخذ 
ه���ذ� �ل�����س��ر�ع ك��ل �أب���ع���اده. ويعود 
تاريخ �ملو�جهة �إىل مار�س 2018 
، عندما فر�س �لرئي�س �لأمريكي 
�ل�سلب  و�رد�ت  ع��ل��ى  �ل�����س��ر�ئ��ب 

و�لأملنيوم.
ر  يتاأخرّ مل  �ل�����س��ي��ن��ي  �لن���ت���ق���ام     
���ع���ت و����س��ن��ط��ن يف �مل�����ز�د ،  ، ث���م رفرّ
ب���ف���ر����س ����س���ر�ئ���ب ج����دي����دة على 
�ل������و�رد�ت  م���ن  دولر  م��ل��ي��ار   50
ز�دت   ، ذل��ك  على  ورد�  �ل�سينية. 
و�رد�ت  على  “�مل�ساهمات”  بكني 
�ل�����س��ي��ار�ت �لأم��ري��ك��ي��ة... ق��ب��ل �أن 
نهاية  �مل����رون����ة، يف  ب��ع�����س  ت��ع��ت��م��د 
�لتعريفة  ب��ت��خ��ف��ي�����س  دي�����س��م��ر، 
�جل��م��رك��ي��ة ع��ل��ى �أك���ر م��ن 700 

منتج �أجنبي.

بكني حتت ال�صغط
تغ�سب  �أن  ب��ك��ني  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ل     
مُتثل  �إذ  �لأول،  ح���ري���ف���ه���ا  م����ن 
ن�����س��ب��ة كبرية  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات 
م���ن �ل�������س���ادر�ت �ل�����س��ي��ن��ي��ة “19 
 ، �ل��ظ��اه��ر  عك�س  وع��ل��ى   ، باملئة” 
فاإن �سي جني بينغ لي�س يف موقع 
توقف:  ق��د  �ل�سيني  فالنمو  ق��وة، 
 5 فا�سل   6 �سوى  ر�سميا  يكن  مل 

�ل�سني و�سرقها.
ل بكني قانون     حتت �ل�سغًط، تعدرّ
��ستثمار�تها ب�سكل عاجل من �أجل 
�لأمريكي:  �لرئي�س  �سروط  تلبية 
�لأجنبية  �ل�����س��رك��ات  ت�سطر  ل��ن 
�لتكنولوجيا  ن��ق��ل  �إىل  �لآن  ب��ع��د 

و�سُي�سمح  �ل�سيني،  �سريكها  �إىل 
لها يف �لنهاية باإعادة عائد�تها �إىل 

بالدها �لأ�سلية.

برجمّية جت�ّص�س
   هل �ستكون هذه �لتنازلت كافية 

ب��امل��ائ��ة �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي - وه��و �أدنى 
�لقرن  ت�سعينات  منذ  ل��ه  م�ستوى 
�ملا�سي ، ووفًقا لكثري من �خلر�ء 
هذ� �لرقم  م”  “ت�سخرّ ، فاإن بكني 
�لت�سخم،  على  �للعب  خ��الل  م��ن 
 3 تتجاوز  لن  �حلقيقية  و�لن�سبة 

�أو 4 باملائة - �أد�ء �سعيف لقت�ساد 
يف ذروة �زدهاره.

ُيعتر توقيت  �ل�����س��ي��اق،  ه��ذ�     يف 
�لأزم����ة م��ع �لأم��ري��ك��ي��ني يف غاية 
ي���و�ج���ه م��ع��ار���س��ة د�خل  �ل�������س���وء. 
تقديره  �����س����وء  ب�������س���ب���ب  ح�����زب�����ه، 

لت�سميم �لرئي�س تر�مب وحزمه، 
�أن  بينغ  �سي جني  على  لز�ما  ب��ات 
يجد �أر�سية م�سرتكة مع مناف�سه 

�مل�ساغب.
�لزعيمان  م��ن��ح   . مي�����ررّ �ل���وق���ت     
مار�س   2 ح��ت��ى  م��ه��ل��ة  ن��ف�����س��ي��ه��م��ا 

وبعد  �ل��ت��ج��اري��ة.  نز�عاتهما  حل��ل 
�لإد�رة  �أع���ل���ن���ت   ، �ل���ت���اري���خ  ذل����ك 
�سر�ئب  �ستفر�س  �أنها  �لأمريكية 
على  دولر  م��ل��ي��ار   200 ب��ق��ي��م��ة 
 - �لإ���س��اف��ي��ة  �ل�سينية  �ل������و�رد�ت 
كارثة للمناطق �مل�سدرة يف جنوب 

م�صرحها القت�صاد وهدفها التفوق العاملي:

�إىل �أي مدى �ستذهب �سيا�سة يل �لذر�ع بني تر�مب و�سي ؟
متثل الوليات املتحدة ن�صبة كبرية من ال�صادرات ال�صينية، ول ت�صتطيع بكني اأن تغ�صب من حريفها الأول 

�سي..  �قت�ساد ر�كد.. و�سوء تقديرهو�وي يف قلب �ل�سر�ع

منغ و�نزو  ورقة مقاي�سة و�سغط هل �سيفر�س تر�مب �ر�دته على �ل�سني

على عك�س املظاهر، بكني لي�صت يف موقع قوة، ورئي�صها جمرب على اإبرام �صفقة مع مناف�صها امل�صاغب
ال�صني ب�صدد تعديل قانون ا�صتثماراتها ب�صكل عاجل من اأجل تلبية �صروط الرئي�س الأمريكي

ز�دت ق�سية �سركة هو�وي من تفاقم حدة �لتوتر بني �لعمالقني هل �ستكون �لتنازلت �ل�سينية كافية لتجنب حرب جتارية »�ساملة«؟ 

منتقدون: القرار فيه »جتاوز لل�صلطة« و»انقالب«

تر�مب يعر�س نف�سه ملعركة ق�سائية بعد �إعالنه �لطو�رىء 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ك��ر �ل��ت��وع��د ب��ال��ل��ج��وء �إىل �ل��ق�����س��اء �إث����ر �إع����الن دون���ال���د ت��ر�م��ب “حال 
�ملك�سيك يف حتد ميكن �ن يت�ساعد  لبناء ج��د�ر ح��دودي مع  �لطو�رىء” 
بني  �ل�سلطات  ت��و�زن  ب�ساأن  �لعليا  �ملحكمة  من  تاريخي  ق��ر�ر  �إىل  و�سوًل 

�لبيت �لبي�س و�لكونغر�س.
�لنافذة  �لمريكية  �ملنظمة  و�ي�سا  وكاليفورنيا  نيويورك  وليتا  و�أعلنت 
ت��ن��وي خ��و���س معركة ق�سائية بهذ�  �أن��ه��ا  �مل��دن��ي��ة،  ل��ل��دف��اع ع��ن �حل��ري��ات 

�ل�ساأن.
يف  ����س���رت�ك  “كاليفورنا  �ن  ن��ي��و���س��وم  غ��اف��ني  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  ح��اك��م  وك��ت��ب 

�ملحكمة«.
يهيمن  �ل��ذي  �لنو�ب  جمل�س  يف  �لق�سائية  �للجنة  �أعلنت  �لكونغر�س  ويف 

عليه �لدميقر�طيون، فتح حتقيق برملاين “على �لفور«.
ويوؤكد منتقدون وبع�س خر�ء �لقانون �ن قر�ر تر�مب ��ستخد�م �سلطاته 
�ل�ستثنائية لتجاوز رف�س �لكونغر�س �لتمويل �لتام للجد�ر �حلدودي مع 

�ملك�سيك بد�عي �لت�سدي للهجرة �ل�سرية، ي�سكل قر�ر� “غري م�سبوق«.
ويقول منتقدون �ن �لقر�ر فيه “جتاوز لل�سلطة” و”�نقالب” على �لرملان 

لتجاوز “�زمة” مبالغ فيها بل حتى “مفتعلة” من �لرئي�س �لمريكي.
ويف ترير ملبادرته حتدث تر�مب �جلمعة عن “غزو” خمدر�ت وجمرمني. 

1976 “ل ي�سع حدود�ً و��سحة ملا ي�سكل �و ل ي�سكل طو�رئ وطنية«.
�أ�سد  تهديد�ت  لكن يف مو�جهة  �لقانون  ه��ذ�  �ىل  �أم��ريك��ي��ون  روؤ���س��اء  جل��اأ 
�حلاحا، كما فعل جورج بو�س �ثر �عتد�ء�ت 11 �أيلول �سبتمر 2001 �و 

بار�ك �وباما يف �وج وباء �نفلونز� �خلنازير.
ي�سكل  �لوطنية”  “�لطو�رىء  ح��ال  ت��ر�م��ب  �ع��الن  �ن  د����س��ك��ال  وت�سيف 

�سابقة فالقانون “مل ي�سبق �ن ��ستخدم بهذه �لطريقة«.
�لقانون  �لتعويل على هذ�  لروؤ�ساء مقبلني  �ل�سابقة  تتيح هذه  �ن  وميكن 
دميقر�طي  رئي�س  ي�ستخدمها  ورمب��ا  �لكونغر�س.  �قناع  عن  عجزو�  كلما 
حمل  �و  �ملناخي  �لتغري  مثل  �أخ���رى  “طو�رئ”  حل���الت  للت�سدي  مثال 

�ل�سلحة �لنارية.
من جهته �عتر خبري �لقانون يف جامعة تك�سا�س بوبي ت�سي�سني �ن ��ستخد�م 
ل��وز�رة �لدفاع يف من�ساأة مدنية و�عتبار �لهجرة �ل�سرية  �أم��و�ل خم�س�سة 

ميكن �ن يوفر �أ�س�سا �أخرى ملالحقات ق�سائية. “طو�رىء وطنية”، 
وتق�سي قو�عد وز�رة �لدفاع �نه حتى يف حال �عادة توزيعها فان �لتمويالت 
تطلبها  م�ساريع  يف  ت�ستخدم  �ن  يجب  �ل�سل  يف  بناء  مل�ساريع  �ملخ�س�سة 

“�لقو�ت �مل�سلحة«.
و�عتر ت�سي�سني يف تغريدة �ن هذه �مل�سالة ت�سكل “�لنقطة �لأ�سعف يف هذ� 
�خلالف«. و�أ�سافت د��سكال من جهتها، �أن �لأر��سي �خلا�سة �لتي قد مير 

فوقها �جلد�ر ميكن �ن تفتح جبهة ق�سائية �أخرى.
 

بيد �أنه عزز حجج معار�سيه بقوله “مل �كن بحاجة للقيام بذلك )�عالن 
حالة �لطو�رىء( لكني �ف�سل �ن �أفعل ذلك ب�سكل �أ�سرع«.

وك�سف تر�مب �أنه يتوقع �ن ت�سل �ملالحقات �لق�سائية �ىل �ملحكمة �لعليا 
�أعلى �سلطة ق�سائية �مريكية.

�لرج��ح على  تفاوؤله على  بانيا  �ملعركة  �سنك�سب”   ، “حل�سن �حلظ  وعلق 
تعيينه قا�سيني �ثنني حمافظني يف �ملحكمة �لعليا.

ومعركة  �ملفاو�سات  من  و��سابيع  �لبي�س  �لبيت  يف  عامني  من  �أك��ر  بعد 
يل ذر�ع حامية مع �لدميقر�طيني و�طول فرتة �غالق جزئي للموؤ�س�سات 
�حلكومية يف تاريخ �لوليات �ملتحدة، مل يح�سل تر�مب من �لكونغر�س �ل 

على ربع �مليز�نية �لالزمة لبناء �جلد�ر من �إجمايل 5،7 مليار�ت دولر.
وقرر بالتايل �أن يعلن “حال �لطو�رىء” معتمد� على قانون مت �لت�سويت 
�أخرى  م�سادر  م��ن  دولر  مليار�ت   6،6 ��سافة  بغر�س   1976 يف  عليه 

خ�سو�سا من متويالت خ�س�سها �لكونغر�س لوز�رة �لدفاع.
يف  �لدميقر�طيني  ق���ادة  م��ن  وه��م��ا  بيلو�سي  ونان�سي  �سومر  ���س��وك  وع��ل��ق 
�لكونغر�س  �سلطة  على  �سر�حة  تتعدى  �لرئي�س  “�فعال  �ن  �لكونغر�س 

�لرقابية �حل�سرية يف �أمور �مليز�نية«.
وي��ت��وق��ع �ن ت��رتك��ز �مل��ع��رك��ة �ل��ق�����س��ائ��ي��ة �مل��ح��ت��دم��ة ح���ول حت��دي��د مفهوم 

“�لطو�رىء«.
و�و�سحت جنيفري د��سكال �أ�ستاذة �لقانون يف �جلامعة �لمريكية �ن قانون 

مريكل تطالب ب�سمول جهود �حلد من �لت�سلح  
•• ميونخ-اأ ف ب:

دعت �مل�ست�سارة �لأملانية �أنغيال مريكل �إىل جهود للحد من �لت�سلح ت�سمل 
�لرو�س و�لأمريكيني و�لأوروبيني و�ل�سينيني، بعد تعليق �ملعاهدة �لرو�سية 
�ملدى. وقالت مريكل يف  �ملتو�سطة  �لنووية  �ل�سو�ريخ  �لأمريكية خلف�س 
موؤمتر �لأمن يف ميونيخ �إن “�حلد من �لت�سلح �أمر يعنينا جميعا و�سي�سرنا 
�أل تقت�سر �ملفاو�سات ب�ساأنه على �لوليات �ملتحدة ورو�سيا و�أوروبا، بل و�أن 
�ل�سهر �لن�سحاب من  �ملتحدة هذ�  �لوليات  �أي�سا«. وب��د�أت  ت�سمل �ل�سني 
معاهدة تاريخية من حقبة �حلرب �لباردة مع رو�سيا خلف�س �ل�سو�ريخ، 
مو�سكو  ن�سر  على  رد�  �مل���دى،  متو�سطة  �لنووية  �ل�سو�ريخ  معاهدة  ه��ي 
�سو�ريخ 9-�إم-927 مما دفع رو�سيا لالعالن بدورها عن �ن�سحابها من 
�لقلق  عن  منهما  كل  عرت  �لتهامات،  �لدولتان  تبادلت  وفيما  �ملعاهدة. 
من �أن معاهدة �ل�سو�ريخ �لنووية �ملتو�سطة �ملدى -- ل ت�سع قيود� على 
ن�سره  جديد  لتقرير  ووفقا  �لع�سكري.  نفوذها  منو  يت�سارع  �لتي  �ل�سني 
تر�سانة  باملئة من   95 �إىل  ي�سل  ما  فاإن  �ل�سرت�تيجية،  �لدر��سات  معهد 
للمعاهدة يف  تكون منتهكة  و�لعابرة قد  �لبال�ستية  �ل�سو�ريخ  �ل�سني من 
ت�سور  �ل�سعب  “من  �ملعطيات  تلك  وم��ع  عليها.  موقعة  بكني  كانت  ح��ال 
�لنووية  �ل�سو�ريخ  �ل�سني يف نظام مثل معاهدة  �سيناريو تدخل مبوجبه 
برلني  يف  دوليا  موؤمتر  �أملانيا  وتنظم  للتقرير.  وفقا  �ملدى”،  �ملتو�سطة 
�إن�ساء نظام للحد من �لت�سلح يكون بديال عن  �ل�سهر �ملقبل ملناق�سة �سبل 

ذلك �لذي مت �لتو�سل �إليه يف فرتة �حلرب �لباردة.
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�لعيد  �ل�����س��اط��ع،  �ل��ن��ج��م  ب��ي��وم  �ل�سماليني  �ل��ك��وري��ني  �آلف  �ح��ت��ف��ل 
�لوطني �ل��ذي �ت�سم برد قار�س مع هبوط درج��ات �حل��ر�رة �إىل 8 
�لر�حل  زعيمهم  لذكرى ميالد  �إحياء  يانغ،  بيونغ  �ل�سفر يف  حتت 
�ل�سعبية  ك��وري��ا  موؤ�س�س جمهورية  ول��د جن��ل  وق��د  �إي���ل.  كيم جونغ 
كيم  �حل��ايل،  �لدولة  رئي�س  وو�ل��د  �سونغ،  �إي��ل  كيم  �لدميوقر�طية 
�لكورية  �لتاريخ  كتب  وتفيد  ف��ر�ي��ر.   - �سباط   16 يف  �ون،  جونغ 
1942 يف كوخ تغطيه �لثلوج على منحدر�ت  �أنه ولد يف  �ل�سمالية 
و�لده  كان  �ل�سمايل، حيث  �لكوري  �ل�سعب  بايكتو، مهد ولدة  جبل 
يقاتل �ملحتل �لياباين. �إل �ن �ملوؤرخني �لأجانب ي�ستندون �ىل وثائق 
�سوفياتية تفيد �أن كيم جونغ �إيل ُولد يف قرية �سيبريية عندما كان 

كيم �إيل �سونغ منفيا يف �لحتاد �ل�سوفياتي.
ويف �ي حال، �إنه تاريخ مهم لهذه �لأمة �لتي يتعلم �أطفالها تكرمي 
�لتي حتكم  �ل�سيوعية  �آخر، �ساللة كيم  وبتعبري  بايكتو”،  “�ساللة 

منذ ثالثة �أجيال ن�سف �سبه �جلزيرة �لكورية.

 
يف  �ل�سبت  و�لرو�سية  �لريطانية  �حلكومتني  يف  م�سوؤولون  �لتقى 
�أملانيا، يف موؤ�سر على ��ستئناف ر�سمي للحو�ر على �أعلى م�ستوى بني 
لندن ومو�سكو بعد جتميد عالقاتهما �لدبلوما�سية يف �آذ�ر- مار�س 
�لريطانية  �خلارجية  وز�رة  وذكرت  �سكريبال.  ق�سية  �إثر   2018
وزير  ونائب  دنكن  �آلن  �لوروبية  لل�سوؤون  �لدولة  وزير  �ن  بيان  يف 
هام�س  على  حمادثات  �أجريا  تيتوف  فالدميري  �لرو�سي  �خلارجية 
موؤمتر ميونيخ لالأمن. و�أكدت �لوز�رة لوكالة فر�ن�س بر�س �أن هذ� 
هو �أول �جتماع ثنائي على م�ستوى حكومي منذ 11 �سهر�. وخالل 
�ملحادثات، �كد دنكن �ن �خلالفات بني �لدولتني ماز�لت “عميقة” 
“ك�سريك  و�ل��ع��م��ل  خمتلف”  ط��ري��ق  ب”�ختيار  رو���س��ي��ا  وط��ال��ب 
م�سوؤول”، وفقا ملا ذكرته �لوز�رة. وكرر دنكن “�ملوقف �لثابت للمملكة 
لالأ�سلحة  �مل�سوؤول  غري  رو�سيا  ��ستخد�م  حيال  وحلفائها  �ملتحدة 
مت   ،2018 مار�س  �آذ�ر-  من  �لر�بع  يف  �سالزبري«.  يف  �لكيميائية 
�سكريبال  �سريغي  �ل�سابق  �ل��رو���س��ي  �مل���زدوج  �جلا�سو�س  ��ستهد�ف 
�لع�ساب  ب�سم  يوليا  و�بنته  �نكلرت�  غ��رب  جنوب  يف  �سالزبري  يف 
�ل�سوفياتي �ل�سنع “نوفيت�سوك”. وقد تعافيا بعد دخولها �مل�ست�سفى 
باأنها م�سوؤولة  �أ�سابيع يف حالة حرجة. و�تهمت لندن مو�سكو  لعدة 
عن حماولة �لت�سمم، و�أعلنت جتميد �لعالقات �لثنائية وطرد 23 
دبلوما�سيا رو�سيا. يف 14 �آذ�ر- مار�س، �أعلنت رئي�س �لوزر�ء ترييز� 
على  رد�  �مل�ستوى«.  رفيعة  �لثنائية  �لت�سالت  “جميع  تعليق  ماي 
�أن�سطة  ووقف  بريطانيني  دبلوما�سيني  بطرد  �لكرملني  �أمر  ذلك، 
�أن  تيتوف  من  دنكن  وطلب  رو�سيا.  يف  �لريطاين  �لثقايف  �ملجل�س 
مو��سيع،  ع��دة  ب�ساأن  �لدويل”  �ملجتمع  “خماوف  على  رو�سيا  ت��رد 
�أوكر�نيا و”��سطهاد  يف  �ملزعزعة لال�ستقر�ر”  “�أن�سطتها  و�سمنها 

�ملغايرين جن�سيا” يف �ل�سي�سان.
 

م�ست�سارين  �ىل  �ملحافظ  �لتيار  م��ن  �لم��ريك��ي��ون  �ملعلقون  حت��ول 
�سيا�سيني تقريبا للرئي�س دونالد تر�مب ل يرتددون يف دعم قر�ر�ته 
�ليهم  ي�ستمعون  �ملو�طنني  و�ن ماليني  علنا، خ�سو�سا  �نتقادها  �أو 

وبع�سهم ل يرتدد يف �إعادة بث تغريد�تهم.
تر�مب  �إع��الن  بان  �عتقادهم  �ل�سيا�سيني عن  �ملحللني  بع�س  وعر 
�لوجه  �جلمعة هو حماولة لإنقاذ ماء  �لوطنية”  �لطو�رئ  “حالة 
على  يتمكن من �حل�سول  �لغا�سبني لن��ه مل  �ملعلقني  ه��وؤلء  �أم��ام 
متويل من �لكونغر�س لت�سييد جد�ر يكافح �لهجرة غري �لقانونية 

على �حلدود مع �ملك�سيك.
“�لرئي�س مل  �أن  وكتبت �سحيفة نيويورك تاميز يف مقال �فتتاحي 
يتحمل �ن تطلق عليه �سفة خا�سر من قبل معلقني مثل لور� �نغر�م 
وهما جنمان من قناة “فوك�س نيوز” �لتلفزيونية  و�سون هانيتي”. 
�ملف�سلة لدى �ملحافظني. من جهته، قال ديفيد جريغن �لذي كان 
“يريد دونالد  �إن  �إن  �أمريكيني ل�سبكة �سي  م�ست�سار� لربعة روؤ�ساء 
فوك�س  يف  و�آخرين  كولرت  و�آن  هانيتي  �سون  �أن  من  �لتاأكد  تر�مب 

نيوز �سيكونون �سعد�ء حتى لو مل يكن �لبع�س منهم كذلك«.

عوا�صم

بيونغ يانغ

لندن

وا�شنطن

�لهند ت�سيع عددً� من قتلى �عتد�ء ك�سمري 
•• نيودلهي-اأ ف ب:

�سارك �لآلف يف �لهند �أم�س �لأول يف ت�سييع عدد كبري من بني 41 عن�سر� 
ك�سمري،  يف  �ع��ت��د�ء  يف  �خلمي�س  قتلو�  ع�سكرية  �سبه  ق���و�ت  �إىل  ينتمون 

و�سدرت على �إثره دعو�ت �إىل �لنتقام.
فقد ��ستهدف �عتد�ء �نتحاري �أعلنت م�سوؤوليتها عنه جمموعة �إ�سالمية 
تن�سط �نطالقاً ممن باك�ستان، بعد ظهر �خلمي�س قافلة كانت تنقل حو�يل 
�ملركزية  �لحتياط  �سرطة  قوة  �لع�سكرية من  �سبه  �لعنا�سر  2500 من 
�لذي وقع على طريق �سريع يبعد  �إجاز�تهم. و�لهجوم  لدى عودتهم من 
حو�ىل ع�سرين كيلومرت� عن �سريناغار، هو �لأعنف منذ بد�ية �لتمرد يف 

هذه �ملنطقة �مل�سطربة �ملتنازع عليها مع باك�ستان.
وبثت �سبكات �لتلفزيون �ل�سبت لقطات حل�سود حتمل نعو�سا مغطاة بالعلم 

�لهندي يف عدد من �ملدن منها غايا “�سرق” و�أوناو “�سمال«.
ع��ن �لعتد�ء  �مل�����س��وؤول��ني  م���ودي بجعل  ن��اري��ن��در�  �ل����وزر�ء  رئي�س  وت��وع��د 

“يدفعون ثمناً باهظا«.
وقال بري�س �سورينغ، و�لد �أحد �جلنود، لل�سحافيني، “�نا فخور با�ست�سهاد 

�بني. �أتوقع �أن تنتقم �حلكومة �لهندية من عمليات �لقتل هذه«.
وتاأخذ �لهند منذ فرتة طويلة على باك�ستان �ل�سماح ملنظمة جي�س حممد 
�لتي تبنت �لهجوم، بالعمل بحرية تامة على �أر��سيها و��ستخد�مها قاعدة 

خلفية يف معركتها �سد نيودلهي.
ومنطقة ك�سمري يف هيماليا �لتي يطالب بها �لبلد�ن منذ نهاية �ل�ستعمار 
�لإخوة  ه��وؤلء  �لو�قع بني  �لأم��ر  بحكم  1947، مق�سومة  �لريطاين يف 
�لأعد�ء يف جنوب �آ�سيا. وتقدر �لقو�ت �لهندية يف �جلزء �خلا�سع ل�سيطرة 
�ملناطق  �أك��ر  من  و�ح��د�  يجعله  مما  رج��ل،  مليون  ن�سف  بنحو  نيودلهي 

ع�سكرة يف �لعامل.

اأكد اأنه معني باملحطة النتخابية كاملة:

تون�س: �لد�ستوري �حلر يحذر من تزوير �لنتخابات �لقادمة

ترجيحات اإ�صرائيلية بتزايد التوتر على جبهة غزة

توقعات بت�ساعد وترية �ل�ستيطان يف �ل�سفة 2019  
•• رام اهلل-غزة-وكاالت:

يقول �ملحلل �لع�سكري �لإ�سر�ئيلي عامو�س هر�ئيل يف مقال 
ن�سرته �سحيفة “هاآرت�س” �أم�س �ل�سبت، �إن �ملخاوف �لكرى 
تاأتي من قطاع  �إ�سر�ئيل  �ن��دلع مو�جهات ع�سكرية �سد  من 

غزة، رغم ��ستمر�ر �لقلق �لإ�سر�ئيلي من �جلبهة �ل�سمالية. 
و�أكد هر�ئيل يف مقاله، �أن “تقدير�ت �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية 
�لإ�سر�ئيلي يف 2019، ت�سري �إىل وجود �إنذ�ر�ت ��سرت�تيجية 
يف  وت��غ��ري�ت  �لفل�سطينية،  �ل�ساحة  على  ت��ده��ور  ح��دوث  م��ن 
وتهديد�ت  بال�سفة،  �لفل�سطينية  بال�سلطة  �لد�خلية  �لقوى 
وكالة  ذكرته  ملا  وفقاً  �إ�سر�ئيل من قطاع غزة”،  �أمنية جتاه 
�لإ�سر�ئيلي،  �ملحلل  وقال  �ل�سبت.  �أم�س  “معاً” �لفل�سطينية 
ت�سعيد  ح��دوث  �حتمال  �إىل  �لع�سكرية،  �لتقدير�ت  “ت�سري 
حممود  �لفل�سطيني  �لرئي�س  م��وت  بعد  عمليات  م��وج��ة  �أو 
وهذ�  �لأزم���ة،  تفاقم  �إىل  �لتقدير�ت  ت�سري  غ��زة،  ويف  عبا�س، 
�لأمر قد يدفع حما�س �إىل �لت�سعيد مع �إ�سر�ئيل. فالقناعات 
�ملرحلة،  و�إ�سر�ئيل غري معنيات باحلرب يف هذه  باأن حما�س 
رئي�س  يجري  �أن  �مل�سادفة،  ب��اب  م��ن  لي�س  و�ه��ي��ة.  �أ�سبحت 
فرقة  ل��ه، يف منطقة  ميد�نية  ج��ول��ة  �أول  �جل��دي��د،  �لأرك����ان 
�ل�ستعد�د�ت  لتح�سني  خ��ط��ة  ع��ل��ى  ���س��ادق  �أن����ه  ح��ت��ى  غ����زة، 
مت  �خلطة  ولهذه  غ��زة.  قطاع  ب�ساأن  خمتلفة  ل�سيناريوهات 
�أخرى  �أول��وي��ات  ح�ساب  على  ع�سكرية،  ميز�نيات  تخ�سي�س 
على جبهات �أخرى«. وح�سب تقدير�ت �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية 
�أو�ساع  يف  حت�سني  لإج��ر�ء  ت�سعى  “حما�س  فاإن  �لإ�سر�ئيلية، 
قطاع غزة، كونه بات ي�سكل تهديد�ً على �حلركة. فم�سري�ت 
�ل���ع���ودة ح��ق��ق��ت �إجن������از�ت ل��ه��ا، ج����اءت ع��ل��ى ���س��ك��ل ت�سهيالت 
وتخفيف من �لأزمة �لقت�سادية، لكن حما�س تريد �أكر من 
ن��ار مع  �إط��الق  �تفاقية وق��ف  �إىل  �لتو�سل  ذل��ك. فهي تريد 
�إ�سر�ئيل، ت�سمن رفع �حل�سار و�إعادة �إعمار قطاع غزة، وبناء 
�أن حت�سل حما�س على مثل  مطار وميناء، لكن من �ل�سعب 
�لت�سعيد«.   �إىل  �حلركة  �ستلجاأ  ذلك  وب��دون  �لتفاقية،  هذه 
�أن  “�ريج”  �لفل�سطيني  �لتطبيقية  �لب��ح��اث  معهد  ت��وق��ع 
تت�ساعد وترية �ل�ستيطان يف �لأر��سي �لفل�سطينية يف �لعام 
�حلايل 2019 حيث تو��سل ��سر�ئيل هجمتها �ل�ستيطانية 
ن��ه��ب �لأر�����س���ي و�مل��م��ت��ل��ك��ات حتت  �ل��ت��ي ت�ستهدف  �ل�����س��ر���س��ة 
�أعلى  ذر�ئع و�هية خمتلفة و بقر�ر�ت م�سبقة ومدعومة من 
بهدف  �لحتالل  دول��ة  يف  �ل�سر�ئيلية  �ل�سيا�سية  �مل�ستويات 
فر�س �سيا�سة �لأمر �لو�قع على �لفل�سطينيني و�سد �لطريق 
�أمام �يجاد حل نهائي وعادل لل�سر�ع �لفل�سطيني �ل�سر�ئيلي 

و�إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة على حدود �لعام 1967.
�سادر  ت��ق��ري��ر  وق����ال  للمتدينني..  جــديــدة  م�صتوطنة 
)�جللوبز(  ت��دع��ى  ��سر�ئيلية  �سحيفة  �إن  �ري���ح  معهد  ع��ن 
بناء م�ستوطنة  �ل�سر�ئيلية  نية �حلكومة  حول  ن�سرت خر�ً 
�مل�سادر  عليه  تطلق  كما  جديدة  )مدينة  جديدة  ��سر�ئيلية 
�سمال  �ملتدينني  �ل��ي��ه��ود  �مل�ستوطنني  ملنفعة  �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة( 

تكافوؤ �لفر�س بني �لأحز�ب �لتي �سترت�سح لالنتخابات 
يف و�سائل �لإعالم.

:” �سنكون  �حل��ر  �لد�ستوري  �حل��زب  رئي�سة  وتابعت    
�مل�سوؤولية  ��ل  ون��ح��مرّ �ل��ت��زوي��ر  حم���اولت  لكل  ب��امل��ر���س��اد 

لهيئات �لرقابة �لنتخابية �لدولية«.
   ويف ما يتعلق برنامج حزبها، �أكدت مو�سي �أنه لي�س 
مبني فقط على معاد�ة حزب حركة �لنه�سة بل لديهم 
برناجما متكامال �سيتم �لإعالن عنه قريبا، متابعة �أن 
�لد�ستوري �حلر قرر �مل�ساركة يف �لنتخابات �لت�سريعية 

•• الفجر - تون�س - خا�س
�حل��ر عبري مو�سي  �ل��د���س��ت��وري  �حل���زب  رئي�س  ح���ذرت 
�سباح  �ل��ب��ل��دي  �مل�����س��رح  �أم����ام  �حتجاجية  وق��ف��ة  خ���الل 
�أم�س �ل�سبت، للتنديد بالتهديد�ت �لتي ترت�سد �مل�سار 
�لن��ت��خ��اب��ي، ح���ذرت م��ن ت��زوي��ر �لن��ت��خ��اب��ات �لقادمة، 
�مل�ستقلة  �لعليا  �لهيئة  ��ستقاللية  ع��دم  ته  عدرّ ملا  نظر� 
�لإع��الم ووج��ود �سبهات حول  لالنتخابات وع��دم حياد 
ح���زب ح��رك��ة �ل��ن��ه�����س��ة  وع���دم ب��ت �ل��ق�����س��اء يف �مللفات 

�ل�سيا�سي  �لتمويل  جانب  �إىل  �ل�سري  باجلهاز  �ملتعلقة 
�لأجنبي، على حد تعبريها.

�أي  �ت��خ��اذ  �أن���ه مل يتم  �إع��الم��ي    و�أ���س��اف��ت يف ت�سريح 
�ملحا�سبات  د�ئ���رة  تقرير  ورد يف  م��ا  �ث��ر  �إج����ر�ء�ت على 
مالية  جت���اوز�ت  م��ن   2014 �نتخابات  ت�سمنته  وم��ا 

ومتويالت �أجنبية وخروقات.
  و�أو�سحت مو�سي �أن �أطر�فا “م�سبوهة” �ست�سارك يف 
�لنتخابات، متهمة بعالقتها بالإرهاب وت�سفري �ل�سباب 
�إ�سافة �إىل عدم  �إىل بوؤر �لتوتر و”تكوين جهاز �سري”، 

�إىل �عد�د خمطط هيكلي للمنطقة  �ملنطقة و�حلاجة �مللحة 
�مل�ستهدفة يف �سبيل ��ستيعاب �لزيادة �ل�سكانية للم�ستوطنني. 
�لقرن  ثمانينيات  يف  ق��ام��ت  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �أن  �ل��ك��الي  وي��َدع��ى 
�لر����س��ي من  م��ن  دومن   200 م�ساحته  م��ا  ب�سر�ء  �مل��ا���س��ي، 
م�ستوطنة  من  �لغربي  �جلنوب  �ىل  �لفل�سطينيني  �أ�سحابها 
معاليه �سمرون )�سمال �سرق قرية �سنرييا(، من قبل �سركة 
تدعى )YAH Yakir( لال�ستثمار�ت، وقبل عامني فقط، 
 GTL ت�سمى  �أخ��رى  ل�سركة  �لأر����س��ي  ببيع  �ل�سركة  قامت 
ت�سويق  ويتم  مقيمني.  غ��ري  يهود  ميلكها  و�ل��ت��ي   ، �مل��ح��دودة 
 Afikim قطع �لأر��سي يف �ملوقع �مل�ستهدف من قبل �سركة
�سر�ء  �إمكانية  �إىل  �أي�سا  �لكالي  و�أ�سار   .Rosenthaler
بجو�ر  �ملنطقة  يف  �لفل�سطينية  �لر����س��ي  م��ن  دومن   600
�لهيكلي  �إطار �ملخطط  �در�جها يف  �مل�ستهدف حيث مت  �ملوقع 
خمطط  وي�سمل  �جلديدة.  �ل�ستيطانية  للمدينة  �لرئي�سي 
�يجاد  �ي�����س��ا  �جل��دي��دة  )�مل�����س��ت��وط��ن��ة(  �ل�ستيطانية  �مل��دي��ن��ة 
و�مل�ستوطنات  �مل�ستهدف  �مل��وق��ع  ب��ني  جغر�فية  و���س��ل  حلقة 
�ل�سر�ئيلية �ملجاورة من خالل �لطريق �للتفايف �ل�سر�ئيلي 
رقم 55 و�لطريق �للتفايف �ل�سر�ئيلي رقم 5 “. و�جلدير 
“مدينة- باإن�ساء  ر�سمي  حكومي  ق��ر�ر  يوجد  ل  �أن��ه  بالذكر 
م�ستوطنة جديدة” خلف �خلط �لأخ�سر )خط �لهدنة للعام 
لوز�رة  علم  ل  و�أن��ه  �ل�سحيفة،  �أ���س��ارت  ما  بح�سب   ،)1949
�لد�خلية �ل�سر�ئيلية �أو �لإد�رة �ملدنية باملخطط �ل�ستيطاين 

�ل�سخم.
قطع التوا�صل بني التجمعات .. كما وجتدر �ل�سارة �ي�سا 

�لر��سي  من  �لدومنات  مئات  تلتهم  �ملحتلة  �لغربية  �ل�سفة 
�ل�سرق  �ىل  و�سلفيت،  قلقيلية  حمافظتي  يف  �لفل�سطينية 
من م�سار جد�ر �لعزل �لعن�سري �ل�سر�ئيلي. وعن تفا�سيل 
�سهر حزير�ن من  �أنه يف منت�سف  �ل�سحيفة  ذكرت  �ملخطط 
�لإ�سر�ئيلي،  و�لإ���س��ك��ان  �ل��ب��ن��اء  وزي���ر  �أ���س��در   ،2018 �ل��ع��ام 
تعليماته  �مل�ستهدفة،  للمنطقة  له  زيارة  �أثناء  يو�آف جالنت، 
�لغربية  �ل�سفة  يف  �ل�سر�ئيلية  �مل�ستوطنات  جمل�س  لرئي�س 
“لبناء مدينة  بتنفيذ خمطط  للبدء  د�ج��ان،  يو�سي  �ملحتلة، 
تعود لعدد من  �ر��سي فل�سطينية  على  ��ستيطانية جديدة” 
�لقرى و�لبلد�ت �لفل�سطينية يف حمافظتي قلقيلية و�سلفيت 
جديدة  “مدينة  م�سمى  حتت  �ملحتلة  �لغربية  �ل�سفة  �سمال 
– )�أجيال �لنخبة(”. و��سارت �ل�سحيفة،  للمتدنيني �ليهود 
�جلديدة  �ل�ستيطانية  �ملدينة  بناء  ب��اأن  ج��الن��ت،  ع��ن  نقال 
جتمع  بخلق  �ل�سر�ئيلية”  �ل���روؤي���ة  “حتقيق  ب��ه��دف  ي��اأت��ي 
)جو�س  لتجمع  �ل�سرقية  �لناحية  على  ج��دي��د  ��ستيطاين 
�أ�سهر من زيارة  د�ن( �ل�ستيطاين �ل�سر�ئيلي. وعقب ثالثة 
ب��ني ممثلني  �مل�����س��ت��ه��دف، مت ع��ق��د �ج��ت��م��اع  ج��الن��ت للموقع 
�ملُخطط  فيهم  مبا  �ل�سر�ئيلية،  و�لإ�سكان  �لبناء  وز�رة  عن 
�سولومون، وممثل عن  �ل��وز�رة، فرييد  �مل�سوؤول يف  �لرئي�سي 
�ملحتلة،  �لغربية  �ل�سفة  �سمال  مل�ستوطنات  �لإقليمي  �ملجل�س 
وتلخ�س  �جلديد.  �ل�ستيطاين  �ملخطط  حيثيات  يف  للبحث 
�ملهند�س  �لكالي،  يهود�  قدمها  �لتي  بال�سروحات  �لجتماع 
�ل�سفة  �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف  �مل�����س��ت��وط��ن��ات  �مل�����س��وؤول يف جم��ل�����س 
يف  �مل�ستوطنني  لل�سكان  �ل�سريع  �لنمو  عن  �ملحتلة،  �لغربية 

بقائماته �خلا�سة ويف كل �لدو�ئر �لنتخابية يف �لد�خل 
و�خلارج.

�سيتم  �أن���ه  �إىل  مو�سي  �أ���س��ارت  للرئا�سية،  وبالن�سبة     
ب�ساأنها،  �لقر�ر  �تخاذ  �لإع��الن عن موقف �حل��زب بعد 
‘ نحن معنيون باملحطة �لنتخابية كاملة ل�سنة  قائلة 

..2019
  من جهة �أخرى، �أعلنت عبري �أنها �ستطعن �أمام �لق�ساء 
يف ت�سمية حزب ‘حتيا تون�س’ �إن ح�سل على �لتاأ�سرية 

بهذ� �ل�سم. 

يقطع  �سوف  �جل��دي��د  �ل�ستيطانية  �ملدينة  خمطط  �أن  �ىل 
�لفل�سطينية  �لتجمعات  من  �لعديد  على  �جلغر�يف  �لتو��سل 
وكفر  وم�سحه  وب��دي��ا  �سنرييا  ق��رى  )منها  ب��ه  حتيط  �ل��ت��ي 
�أمام  ثلث وق��ر�وة بني ح�سان وغريها جم��اورة( ويغلق �لباب 
تو�سعها عمر�نيا �أو ��ستثمار �لر��سي �لتابعة لها يف �مل�ستقبل، 
يف �لوقت ذ�ته ت�ستبيح ��سر�ئيل لنف�سها �ل�ستيالء على تلك 
�ملناطق بذريعة �سر�ئها من �أ�سحابها �لفل�سطينيني، مع �لعلم 
�أن �لر��سي �مل�ستهدفة ل ز�لت تخ�سع لت�سنيف “ج” بح�سب 
�تفاقية �أو�سلو �لثانية للعام 1995 و�لتي، بح�سب �لتفاقية، 
�لإ�سر�ئيلية  �لكاملة  لل�سيطرة  تخ�سع  ز�ل��ت  ما  �أنها  مبعنى 
�ل�ستفادة  �أو  فيها  �لفل�سطيني  �لبناء  ومينع  و�د�ري���اً،  �أمنياً 
�لد�رة  عن  �سادر  بت�سريح  �إل  �ل�سكال  من  �سكل  ب��اأي  منها 

�ملدنية �ل�سر�ئيلية.
خطة حتويل الرا�صي .. وتقوم �ل�سركة �مل�سوقة للم�سروع 
 ،)Afikim Rosenthaler( ح��ال��ي��ا  �ل���س��ت��ي��ط��اين 
ومقرها يف بلدة بني بر�ك د�خل �خلط �لأخ�سر و�ملتخ�س�سة 
بت�سويق  �ملتدينني،  �ليهود  لقطاع  �ل�سكني  �لت�سويق  مبجال 
�لأر��سي يف �ملنطقة من خالل تقدمي عرو�س على �أ�سعار قطع 
وغريهم  �ملحتلة  �لغربية  �ل�سفة  يف  للم�ستوطنني  �لر��سي 
م��ن �ل��ي��ه��ود د�خ���ل �خل��ط �لخ�����س��ر. و�أظ��ه��ر حتليل �لغطاء 
عليها  تقوم  �سوف  �لتي  لالر��سي   )2019 )�أري���ج  �لنباتي 
للزر�عة  �ساحلة  �أر����س��ي  هي  �جلديدة  �ل�ستيطانية  �ملدينة 
�أر��سي  �ىل  زر�عية  من  ��ستخد�مها  حتويل  ��سر�ئيل  وتنوي 
روزينتهالري  �سركة  تقوم  حيث  �مل�ستقبل،  يف  للبناء  �ساحلة 
خمتلفة  مب�ساحات  �مل�ستهدف  �ملوقع  يف  �أر��سي  قطع  بعر�س 
وخم�س�سة للبناء )بغ�س �لنظر عن نوع �لبناء -عمر�ين كان 
�أو جتاري �أو ��ستثماري وغريه(، مو�سحة باأن “�سر�ء �لأر��سي 
للو�سول  �حللول  و�أرخ�����س  �أف�سل  �لآن  �مل�ستهدف  �ملوقع  يف 
�مل�ستقبل  يف  �جلديدة  �مل�ستوطنة  يف  �جلمال  فائقة  �سقة  �إىل 
�لأر�س  �سعر  قيمة  رب��ع  �لآن  �لر���س  قطعة  �سعر  يبلغ  حيث 
ب�سع  غ�����س��ون  يف  �ملُ�����س��رتي  يتمتع  ���س��وف  بحيث  �حل��ق��ي��ق��ي، 
�أ�سعار  �سنو�ت مبئة باملائة من قيمة �سعر �لأر�س.” وترت�وح 
 92،000 م��ن  ب���دء�ً  �ل�سركة  تعر�سه  م��ا  بح�سب  �لر����س��ي 
�إىل  100 مرت مربع( وت�سل  �أر�س م�ساحتها  �سيكل )قطعة 
�أكر من 1،000،000 �سيكل لقطع �أر��سي تبلغ م�ساحتها 
دومنا. وتتحدث �ل�سركة �لقائمة على عملية �لت�سويق �ي�سا 
عن فرتة زمنية مدتها خم�س �سنو�ت يتم فيها م�سح �لأر�س 
بالكامل وثالث �سنو�ت �أخرى للبد�أ ببناء �ملدينة �ل�ستيطانية 
 2000 �جلديدة. وي�سمل خمطط �مل�ستوطنة �جلديدة بناء 
وحدة ��ستيطانية جديدة يف �ملوقع �مل�ستهدف يف حني يجري 
�لعمل على “�سر�ء وت�سجيل” 600 دومن يف �ملنطقة )بح�سب 
ما  على  باملجمل  �لبناء  يتم  �سوف  بحيث  �ل�سركة(  تدعي  ما 
�ملنطقة  يف  �لفل�سطينية  �لر��سي  من  دومن   800 م�ساحته 
ورفع عدد �لوحد�ت �ل�ستيطانية �ملنوي بنائها يف �ملنطقة �ىل 

8000 وحدة ��ستيطانية جديدة.

 23 �ملقبل يف  �ل�سبت  و�لت�سريعية  �لرئا�سية  �لنتخابات  و�أ�سبح موعد 
�سباط فر�ير، ح�سب �ملفو�سية �لتي حتدثت عن م�ساكل لوج�ستية بعد 

�جتماع طارىء ليال.
ويف بور هاركور بجنوب �سرق �لبالد، توجه �لناخبون �لذين مل يتبلغو� 
عند  �أب��و�ب��ه��ا  تفتح  �أن  يفرت�س  ك��ان  �لتي  �لت�سويت  م��ر�ك��ز  �إىل  �لنباأ، 

�ل�ساعة �لثامنة )07،00 ت غ(.
وقال �سيدي نو�كونا )51 عاما( رجل �لأعمال �ملقتنع باأنها مناورة من 
�إنه “غا�سب )...( ملاذ� مل يعلنو� هذ�  �حلكومة “لتزوير �لنتخابات”، 

�لتاأجيل من قبل؟ وملاذ� �أعلنو� ذلك يف �لليل؟«.
“خيبة  �أوج��ي��ك��ي )25 ع��ام��ا( وه��و ع��ام��ل، فقد ع��ر ع��ن  �أم���ا بيلوفد 
�أن  ور�أى  �لدولية”.  ولالأ�سرة  بل  للنيجرييني  فقط  لي�س  كبرية  �أم��ل 

مفو�سية �لنتخابات “�سببت فو�سى باإعالنها وهذ� عار«.

•• ابوجا-اأ ف ب«

�أرجاأت نيجرييا لأ�سبوع �نتخاباتها �لعامة، �لرئا�سية و�لت�سريعية، �لتي 
�سية  �ملفورّ عنها  حتدثت  لوج�ستية  م�ساكل  ب�سبب  �ل�سبت  مقررة  كانت 
�أثار مزيجا من �لغ�سب  �لوطنية لالنتخابات يف �للحظة �لأخ��رية، ما 

وخيبة �لأمل حتى لدى �لرئي�س �لذي دعا �إىل �لهدوء.
لأن  عميقة  �أم��ل  بخيبة  “�أ�سعر  بيان  يف  بخاري  حممد  �لرئي�س  وق��ال 
�ملفو�سية �لوطنية �مل�ستقلة �أرجاأت �لنتخابات �لرئا�سية و�لت�سريعية”، 

بعدما �أكدت �أنها “باتت جاهزة متاما” لها.
و�لبقاء  فو�سى  �أي  ع��ن  �لمتناع  �إىل  �لنيجرييني  “كل  ب��خ��اري  ودع��ا 
�سلميني ووطنيني وموحدين من �أجل �لعمل على �أل تعرقل �أي قوة �أو 

موؤ�مرة تطورنا �لدميوقر�طي«.

�لناخب  ر�أى  فقد  �لنفطي.  �لبالد  جنوب  يف  و�ري  يف  نف�سه  و�لغ�سب 
و�أ�ساف “و�إل كيف يف�سر تاأجيل  �وي �د�ميزي �أنها “موؤ�مرة للغ�س”. 

�نتخابات مقررة منذ عام وكل �لوقت متوفر لالإعد�د لها؟«.
�إىل �لعا�سمة  و�سافر بول �ميوروتو مثل ع�سر�ت �لآلف من مو�طنيه 
�لقت�سادية لغو�س ليتمكن من �لت�سويت يف م�سقط ر�أ�سها يف منطقة 

�لدلتا. وقال “هذ� حمبط«.
�أكد �أبا ح�سن �سيهو )22 عاما( يف دور� ب�سمال �لبالد، “ل�سنا م�سروين 
)...( �ملفو�سية قالت �أن كل �سىء جاهز. كيف ميكنهم �لقول �لآن �إنهم 

ل ي�ستطيعون تنظيم �لنتخابات ب�سبب م�ساكل لوج�ستية؟«.
وكان يتوقع م�ساركة �أكر من 84 مليون نيجريي يف �لقرت�ع يف نحو 
120 �ألف مركز �ل�سبت لنتخاب رئي�س جديد للدولة و�أع�ساء جمل�س 

�لنو�ب �ل360 و�أع�ساء جمل�س �ل�سيوخ �لبالغ عددهم 109.

ر  �ملقررّ �ملوعد  �ساعات من  �ل�سبت قبل  ليل �جلمعة  �ملفو�سية  و�جتمعت 
�لذي  �لبلد  وتركت هذ�  �لناخبني،  �أم��ام  �أبو�بها  �لق��رت�ع  لفتح مر�كز 
تناقلتها  �سائعات  و���س��ط  ت��رق��ب  ح��ال��ة  يف  ن�سمة،  مليون   190 ت�سكنه 

و�سائل �لإعالم ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي.
يف ختام �جتماعها �لطارئ يف �أبوجا، قال رئي�س �للجنة حممود يعقوب 
ة ونزيهة وذ�ت �سدقية مل يعد  �إج��ر�ء �نتخابات ح��ررّ �أج��ل �سمان  “من 

ر�ً«. ممكنا تنظيم �لقرت�ع كما كان مقررّ
ة  ب�سدرّ �لرئي�سيان يف نيجرييا  د�ن �حلزبان  �لإع��الن،  وفور �سدور هذ� 

قر�ر �ملفو�سية.
�سية بالتز�م “�حلياد”  وطالب حزب “موؤمتر �لتقدميرّني” �حلاكم �ملفورّ
د مر�سح �ملعار�سة  معرباً عن “خيبة �أمله �لعميقة” �ز�ء قر�رها بينما ندرّ

�أبو بكر عتيق بالقر�ر “�ل�ستفز�زي” د�عياً �أن�ساره للتز�م �لهدوء.

خيبة وغ�سب بعد �إرجاء �لنتخابات يف نيجرييا  

ب�سكل �إيجابي” �إىل طلب �لت�سليم �أردوغان لن يرت�جع عن �سر�ء »��س-400« من رو�سيا 
�ل�سمت  �ل��ت��زم��ت  ل��ك��ن��ه��ا  ب�����س��رع��ة 

ب�ساأن �مل�ساألتني �لأخريني.
“��س- ���س��و�ري��خ  ت�سليم  �أن  وت��اب��ع 

متوز  يف  ي���ب���د�أ  �أن  ي��ج��ب   ”400
يوليو.

�لكونغر�س  ي��ع��ار���س  �أن  ومي��ك��ن 
�سو�ريخ  ت��رك��ي��ا  ب��ي��ع  �لأم����ريك����ي 
�سر�ئها  يف  ي�سكك  �أن  �أو  باتريوت 

طائر�ت “�ف-35«.

•• انقرة-اأ ف ب:

طيب  رج��ب  �لرتكي  �لرئي�س  �أك��د 
�أردوغان يف مقابلة مع �سبكة “�سي 
�ن �ن-ترك” �أن تركيا لن تتخلى 
عن عقد �برمته مع رو�سيا ل�سر�ء 

�سو�ريخ “��س-400«.
و�أث����ار ق���ر�ر �أن��ق��رة �حل�����س��ول على 
�مل�ساد  �ل���دف���اع���ي  �ل�������س���الح  ه�����ذ� 
للطري�ن، حتفظات حلفاء تركيا يف 

يتعني  “لكن  �ل��ق��ول  ع��ل��ى  و���س��دد 
م�سالح  �ل�سفقة  ه���ذه  ت��خ��دم  �ن 
“�لهمية  على  م�����س��دد�  بالدنا”، 
�نتاج  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  �حليوية” 
بالدفاع  وت�������س���ه���ي���الت  م�������س���رتك 

وت�سليم �سريع لل�سو�ريخ.
“نظرت  و����س��ن��ط��ن  �أن  و�أ�����س����اف 

حلف �سمال �لأطل�سي و�نتقاد�تهم 
�ملنظومات  ب�سبب عدم تو�فقه مع 

�لدفاعية للحلف.
“�أبرمنا  �ل��رتك��ي  �ل��رئ��ي�����س  وق���ال 
ع��ق��د� م��ع رو���س��ي��ا ح���ول �سو�ريخ 
مطروحا  لي�س  لذلك  ��س-400 
هذ�  عن  نتخلى  �ن  �إلينا  بالن�سبة 

�لتفاق. هذه �سفقة معقودة«.
و�فقت  دي�سمر،  �لأول  كانون  ويف 
و��سنطن على �سفقة بيع منظومة 
�لدفاعية  �لم���ريك���ي���ة  ب���ات���ري���وت 
�مل�سادة للطري�ن �لتي تبلغ قيمتها 
3،5 مليار�ت دولر. وتهدف هذه 
�سر�ء  عن  �نقرة  ثني  �ىل  �ملو�فقة 

منظومة رو�سية مناف�سة.
�تر�ك  �سحافيني  مع  مقابلة  ويف 
ع��ل��ى م��ن ط��ائ��رت��ه، ب��ع��د ل��ق��اء يف 
�لرو�سي  ن��ظ��ريي��ه  م���ع  ���س��وت�����س��ي 
و�لإي��ر�ين، �أكد �ردوغ��ان من جهة 
�أخرى “�نفتاح” تركيا على �سر�ء 

�سو�ريخ باتريوت.

�ل�سني �لورقة �لكورية م�سريية يف �ل�سر�ع مع �لمريكان �ل�سني �لورقة �لكورية م�سريية يف �ل�سر�ع مع �لمريكان



األحد  -   17   فبراير    2019  م   -   العـدد  12557
Sunday  17   February   2019  -  Issue No   12557عربي ودويل

1812

�لن��ت�����س��ار �ل���ن���ووي يف �إي������ر�ن. وقد 
مر�ر�ً  �لإي��دي��ول��وج��ي  �ملنظر  �نتقد 
بار�ك  عها  وقرّ �لتي  �ملعاهدة  وتكر�ر�ً 
�أوباما وخم�سة بلد�ن �أخرى: �أملانيا، 
�ملتحدة،  �مل��م��ل��ك��ة  ف��رن�����س��ا،  �ل�����س��ني، 
رو�سيا، و��ستمرت �ملفاو�سات ب�ساأنها 
�ل��زم��ن م��ن قبل �ملجتمع  عقد� م��ن 
ب م����ن منظمة  �ل������������دويل.    م����ق����ررّ
�لإير�نية  �ملعار�سة  خلق،  جماهدي 
ف����ن ك�سب  ت��ت��ق��ن  �ل���ت���ي  �مل���ن���ف���ى  يف 
�لرئي�س  م�ست�سار  ي��د�ف��ع  �ل��ت��اأي��ي��د، 
ب�������س���دة ع���ل���ى ق���ل���ب ن����ظ����ام �مل����اليل 
خالل  “من  ����س���ن���و�ت.  ع�����س��ر  م��ن��ذ 
ع�سكريا  �إي���ر�ن  على  �ل�سغط  زي��ادة 
�لوليات  حكومة  تاأمل  و�قت�ساديا، 
�ملتحدة يف خلق ثورة، يقول جاكوب 
�لأم����ر  ك����ان  �إذ�  ول���ك���ن  ه���ي���ل���رون، 
يتوقف على بولتون، لق�سف طهر�ن 

على �لفور.
   يف و��سنطن ، يعمل �مل�ست�سار �ملوؤثر 
، هو  �آخ��ر  �إىل جنب مع �سقر  جنباً 
لفرتة  �سغل  �ل��ذي   ، بومبيو  مايك 
�ملخابر�ت  ل��وك��ال��ة  رئ��ي�����س��ا  وج���ي���زة 
�مل����رك����زي����ة ، ق���ب���ل ت��ع��ي��ي��ن��ه وزي������ر� 
للخارجية، يف �أبريل �أي�سا. �أكر دقة 
هذ�  ي�سطف  خطاباته،  يف  ومرونة 
 100 بولتون  حليفه  ور�ء  �لأخ��ري 
طريقة  يف  �أي�سا  وي�سرتكان  باملائة، 
دون���ال���د تر�مب  ت��ن��ت��ق��د  �ل��ع��م��ل: ل 
علنا، �أو تناق�سه �أثناء �لجتماعات.    
�إل مرة  ب��ول��ت��ون  ي��خ��اط��ر ج���ون  مل 
�خلا�سة.  م�سوؤوليته  على   ، و�ح��دة 
�أو�ئ��ل يناير، وخ��الل �جتماع مع  يف 
بنيامني  �لإ�سر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�س 
نتنياهو، عاد �إىل �إعالن تر�مب قبل 
ثالثة �أ�سابيع حول �ن�سحاب �لقو�ت 
�لأمريكية من �سوريا - وهو �لقر�ر 
�لذي باغت �لغرب، وت�سبرّب يف رحيل 

وزير �لدفاع جيم�س ماتي�س.
بولتون  ق���اب���ل   ، �ل���ي���وم  ذل����ك  يف     
ب��ع��دة �سروط،  �لأم��ري��ك��ي  �ل��رح��ي��ل 
�آخ����ر مقاتلي  ع��ل��ى  �ل��ق�����س��اء  م��ن��ه��ا 
د�ع�س، و�لتز�م تركيا بعدم مهاجمة 
وحد�ت  يف  �لكردية  �مليلي�سيا  رج��ال 
، حلفاء  �ل���ك���ردي  �ل�����س��ع��ب  ح��م��اي��ة 
د�ع�س،   ع��ل��ى  �حل����رب  و����س��ن��ط��ن يف 
لكنها تعتر �إرهابية من قبل �أنقرة. 
“هناك �أهد�ف نريد حتقيقها وهي 

�سرط لهذ� �لن�سحاب... 
مب��ج��رد �لن��ت��ه��اء م��ن ذل���ك، ميكننا 
يقول  �لتحدث عن ج��دول زمني”، 
بولتون.    منذ رحيل جيم�س ماتي�س 
يف �لآونة �لأخرية، و�لقوى �ملعتدلة 
منها  ت����ر�م����ب،  �إد�رة  يف  �لأخ�������رى 
�ملتحدة  ل���الأمم  �ل�سابقة  �ل�سفرية 
نيكي هايل، ووزير �خلارجية �ل�سابق 
ي��ع��د هناك  ت��ي��ل��ر���س��ون، مل  ري��ك�����س 
ملو�جهة  �لأ�سخا�س  من  كبري  ع��دد 
�سيما  ل  بومبيو.  بولتون-  �لثنائي 
بعد  ي�سغل  مل  ماتي�س  ���س  ُم��ع��ورّ �أن 

من�سبه.
ن وزي��ر �لدفاع   وب��دون خرة ، يوؤمرّ
حاليا ، باتريك �ساناهان ، �لوظيفة 
م���وؤق���ت���ا.     »�ل��ف��ري��ق �حل����ايل حول 
ت����ر�م����ب، ه���و �أك�����ر ع���دو�ن���ي���ة من 
�ل�����س��اب��ق، ي�����س��ي��ف ه���ي���ل���رون. ولن 
يكون من �لنوع �لذي يكبح �لرئي�س 
�إذ� قرر بدء �حل��رب. و�إنرّ �ملحيطني 
�لتي  بالزمرة  يذكرونني  بالرئي�س، 
ك���ان���ت حت���ي���ط ب��ال��ق��ي�����س��ر �لأمل������اين 
�لعاملية  �حل��رب  قبل  �لثاين  فيلهلم 
�لأوىل. �إنهم مقتنعون باأن �لقومية 
�ملفاتيح  ه���ي  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  و�ل����ق����وة 
�لدولية”..  ل��ل��ع��الق��ات  �ل���وح���ي���دة 

وهذ� يعد بالكثري.

»بولتون هو رونالد ريغان حتت 
املن�صطات«

�إىل غاياته،  ي��وم ما  ل يف  �إذ� تو�سرّ    
لل�سيوعية  �مل���ن���اه�������س  ه�����ذ�  ف�������اإن 
طموحاته.  �أح���د  حقق  ق��د  �سيكون 
�إنرّ “بولتون هو رونالد ريغان حتت 
ولكن  هيلرون،  يو��سل  �ملن�سطات، 
ل تخطئو�، �نه لي�س دقيقا �عتباره 
م���ن �مل��ح��اف��ظ��ني �جل������دد، ف���ه���وؤلء، 
وت�سدير  �ل��ن��ظ��ام،  بتغيري  ي��وؤم��ن��ون 
ديك  مثل  هو  بينما  �لدميقر�طية، 
�ل���ولي���ات  رئ��ي�����س  “نائب  ت�����س��ي��ن��ي 
 ”2009 �إىل   2001 من  �ملتحدة 
�ملبادئ  تعنيه  و�آح���ادي ل  ، ع�سكري 
ف��ق��ط ممار�سة  و�إمن����ا  �لأخ���الق���ي���ة، 
ه  تعدرّ م����ا  ح���ي���ث  �ل��غ��ا���س��م��ة  �ل����ق����وة 
تر�ه  ومتى  �سرورًيا  ذلك  و��سنطن 
منا�سًبا، دون �عتبار حلقوق �لإن�سان، 
�لتي ل يعريها �أي �هتمام. وفكرته 
�ملتحدة  �لوليات  �أن  هي  �لأ�سا�سية، 
ت��ظ��ل �أق�����وى م���ن �أي دول����ة �أخ����رى، 
�أي  ع��ل��ى �سحق  ب��ق��درت��ه��ا  وحت��ت��ف��ظ 
�للجوء  �إىل  �حل����اج����ة  دون  ك������ان، 
    .« �لو�سط  �حللول  �أو  للدبلوما�سية 
�إن جون بولتون ، �بن رجل �ملطافئ، 
غري  �ملرموقة،  ييل  جامعة  يج  وخررّ
مولع باملوؤ�س�سات �لدولية �أو �لعد�لة 
�لدولية. عام 2002 ، �أثناء عمله يف 
وز�رة �خلارجية يف عهد كولن باول ، 
كان هو ور�ء ن�سف �تفاقية �لأ�سلحة 
من  �لعديد  �أن  بحجة  �لبيولوجية 
�لدول ل حترتمها “�إير�ن ، �لعر�ق 
�ل�سمالية،  وكوريا  وليبيا،  �سوريا،   ،

و�ل�سود�ن«.
تخلت  �أي���������س����ا،  ق���ي���ادت���ه     وحت�����ت 
�لعام،  نف�س  يف  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات 
عن �أي م�ساركة يف �ملحكمة �جلنائية 
حياتي  يف  ي���وم  “�أجمل  �ل���دول���ي���ة. 
�ملهنية يف وز�رة �خلارجية”، كتب يف 
خيار�،  لي�س  “�ل�ست�سالم  مذكر�ته 
يجمع  �ل����ذي  ب��ول��ت��ون،   .”2007
�لعد�و�ت “�نظر �أدناه �سهادة �لعقيد 
لورن�س ويلكر�سون، �مل�ساعد �ل�سابق 
هو موؤلف كتاب �آخر  لكولن باأول”، 
ي��ن��ري ع��ن��و�ن��ه روؤي��ت��ه ل��ل��ع��امل: كيف 
ي�سع بار�ك �أوباما �ل�سيادة �لوطنية 

يف خطر 2010.

يزدري الأمم املتحدة، ويحتقر 
الحتاد الأوروبي

    بعد �أن بد�أ م�سريته �ملهنية حتت 
ق��ي��ادة رون��ال��د ري��غ��ان وج���ورج بو�س 
�ملوؤيد  ه��ذ� �جل��م��ه��وري  ف���اإن   ، �لأب 
�لعر�ق،  وغ���زو  �ل��وق��ائ��ي��ة  ل��ل��ح��روب 
�لأمم  منتقدي  �أ���س��د  م��ن  �أي�ساً  ه��و 
�ملتحدة. ومع ذلك ، مت تعيينه �سفري�ً 
لدى �لأمم �ملتحدة عام 2005 من 
ق��ب��ل ج���ورج ب��و���س �لب����ن؟ “ميكننا 
�إز�لة ع�سرة طو�بق  من مقر �لأمم 
يقول  �لفرق”،  روؤي���ة  دون  �ملتحدة 
�لذي �أ�سبح �لدبلوما�سي �لأمريكي 
�إث��ارة للجدل على �لإطالق  �لأك��ر 
�لو��سح  من  �ملوؤ�س�سة:.  ه��ذه  د�خ��ل 
�لحتاد  �أي�����س��ا  يحتقر  ب��ول��ت��ون  �أن 
ي��ع��ت��ره م�سنعا  �ل���ذي   ، �لأوروب������ي 
�لتقى   ، �ملا�سي  �سبتمر  يف  للغاز. 
مناه�سني  بريطانيني  ب��ن��و�ب  ���س��ر�ً 
على  لت�سجيعهم  ل��ن��دن،  يف  لأوروب���ا 

�لتم�سك بالريك�سيت!
�لتي  �لوحيدة  �لدولية  �ملوؤ�س�سة     
جت��د ه��وى عنده ه��ي �ل��ن��ات��و، لأنها 
“�ن  ت�����س��م��ح مب����و�ج����ه����ة رو�����س����ي����ا. 
يه �ملوؤرخ �لكبري  بولتون هو ما ي�سمرّ
بوركهارت،  جاكوب  �لنه�سة  لع�سر 
مدير  ي��ق��ول  �ل��ره��ي��ب،  �لتب�سيطي 

�لذي  �إنرت�ست”،  “نا�سونال  جملة 
بع�س  له  ويحفظ  �سخ�سيا،  يعرفه 
�لحرت�م. �أود �أن �أقول �نه متع�سب 
قانونية  وخلفية  تكوين  ول��ه  ذك��ي، 
�سلبة، ومن�سور�ت عديدة يف �سجلرّه، 
ر�ديكايل  �نه  وطريقة تعبري ح��ادة. 
ا.     ي��ك��ون غبيرّ �أن  ���س��يء، �ل  �ن��ه ك��ل   ،
�ل��ق��وم��ي يف  ل��الأم��ن  م�ست�سار�  ع��نيرّ 
�ملا�سي ليحل حمل �جلرن�ل  �أبريل 
خ�ساله  من  ك��ان  �ل��ذي  ماكما�سرت، 
�إزع���اج دون��ال��د ت��ر�م��ب. وه���ذ� يعني 
�ل�سارب  ���س��اح��ب  �جل���م���ه���وري،  �أنرّ 
رئي�سية.  مكانة  �ليوم  يحتل  �لفظ، 
�مل�سوؤول  ه��و   ، �لأبي�س  �لبيت  ففي 

فر�س �لعرت�ف بخو�ن غو�يدو من 
قبل جميع �لدميقر�طيات �لكرى، 
وهذ�،  كار�كا�س.  يف  �سرعي  كرئي�س 
نحو  �أو  ���س��اع��ات  ب�����س��ع  غ�����س��ون  يف 
�أي�سا  �آخ��ر ، بولتون  ذل��ك. يف �سجل 
�أب��ط��ل م��ع��اه��دة �لأ�سلحة  ه��و �ل���ذي 
�لنووية �ملتو�سطة �ملدى �ملوقعة مع 
 ،1987 ع���ام  �ل�سوفياتي  �لحت����اد 
و�ل���ت���ي حت��م��ي �أوروب������ا م���ن �خلطر 

�لنووي.
�سهر  بعد   ، �ملا�سي  مايو  �سهر     يف 
م��ن و���س��ول��ه �إىل �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س ، 
د�ئما بولتون، هو �مللهم لالن�سحاب 
�ت���ف���اق���ي���ة حظر  �لأم�����ري�����ك�����ي م�����ن 

يف فنزويال ، جنح يف حرب 
خاطفة دبلوما�صية

دبلوما�سية  خاطفة  ح��رب  �سانع     
ذكية ، بولتون ، بدعم من �ل�سيناتور 
ع��ن ولي���ة ف��ل��وري��د� م���ارك روب��ي��و ، 
�لنفطي  �لبلد  ه��ذ�  �لو�سع يف  غ��ريرّ 
مع  بالتن�سيق   ، �ل���ذي  فهو  �مل��ن��ه��ار. 
�مل��ع��ار���س��ة �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ة، مت��ك��ن من 

ن��ظ��ر �خلر�ء  وج��ه��ات  ع��ن جتميع 
ووز�رة  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون  يف  �مل��خ��ت��ل��ف��ني 
للرئي�س  ي�سرح  �أن  قبل  �خلارجية، 
�ملعتمدة،  �خل����ارج����ي����ة  �ل�����س��ي��ا���س��ة 
عر  مير  �سيء  كل  �أخ���رى،  وبعبارة 

فلرته.
�ل�سيا�سة  ت��ر�م��ب حت��ت��ك��ره  ل��ك��ن     
وت�سغله  ع��ل��ي��ه،  وت��ط��غ��ى  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

�نتخابه،  �إع��ادة  و�حتمالت  �سعبيته 
�ل��دول��ي��ة ب�سكل  ب��ال�����س��وؤون  وي��ه��ت��م 
����ع، وه���������ذ� ي�������رتك جم����ال  م����ت����ق����طرّ

للمناورة لبولتون. 
   مكيافيللي ، ي�ستخدم بولتون حرية 
�لعمل هذه لتحقيق �أهد�فه وتوجيه 
لروؤيته..  وفقا  �خلارجية  �ل�سيا�سة 
�لالتينية،  �أم���ري���ك���ا  يف  ه���ي  روؤي������ة 

بالن�سبة لو��سنطن، تتمثل يف �إحياء 
مبد�أ مونرو، من �أو�خر �لقرن 19 
�إعادة  و�أو�ئ��ل �لقرن �لع�سرين، عر 
�ل�سيطرة على “حديقتها �خللفية” 
�لبحر  ومنطقة  �جلنوبية  �أم��ري��ك��ا 
�ل��ك��اري��ب��ي. وه���و م��ا ي��ف��رت���س عدم 
�لوجود  م���ع  م�����س��ت��ق��ب��ال  �ل��ت�����س��ام��ح 

�لرو�سي �أو �ل�سيني يف فنزويال.

�أكرث  تر�مب  حول  �حلايل  �لفريق 
يكبح  ولن  �ل�سابق،  من  عدو�نية 
�حل��رب ب��دء  ق��رر  �إذ�  �لرئي�س 

ي����وؤي����د �حل�������روب �ل��وق��ائ��ي��ة 
�ملتحدة  �لأمم  منتقدي  �أ�سد  ومن 
وي��ح��ت��ق��ر �لحت�����اد �لأوروب������ي

 اجتمع �صرًا بنواب بريطانيني يف لندن وحّر�صهم على التم�صك بالربيك�صيت
�ل�����س��ي��ن��اري��و 
عنده  �مل��ث��ايل 
ه���و �لإط���اح���ة 
مبادورو، ونظام 
كا�سرتو يف كوبا، 
�أورتيغا  وكن�س 
ن��ي��ك��ار�غ��و� يف 

مع  ي�����س��رتك 
مايك بومبيو يف 
�لعمل:  طريقة 
ت��ن��ت��ق��د  ل 
�أو  علنا  تر�مب 
�أثناء  تناق�سه 
�لج��ت��م��اع��ات

  يف تلك �لفرتة، �تهم كوبا ب�سناعة �ل�سالح �لبيولوجي من �مل�ستوى 
�لر�بع �لأكر فتًكا، يف حني كان �لرئي�س �ل�سابق جيمي كارتر يف هافانا. 
تكن  مل  وي�ستريمان،  كري�ستيان  �ل�ستخبار�تي  حمللنا  ح�سب  ولكن، 
�ملعلومة �سحيحة، وذهب بولتون �إىل هذ� �لأخري ليهدده بالف�سل، �إل 

�أنرّ كولن باول قام باإعادة تاأطري بولتون.
   �إن هذ� �ل�سخ�س �سديد �خلطورة، وقد هاجم �لأ�سد عالنية بينما كنا 
نتعاون ب�سكل فعال مع �سوريا يف �ل�سوؤون �ل�ستخبار�تية �سد �لقاعدة، 
و�إغالق  �ل�سمت  منه  نطلب  �أن  و�آخ��ري��ن،  �س����خ�سيا  �أن��ا  و����س��ط��ررت 

فمه«.

   كان �لكولونيل لور�ن�س ويلكر�سون على معرفة جيدة بجون بولتون 
عندما كانا معا، زمن حكم بو�س �لبن، حتت �إمرة وزير �خلارجية كولن 
�لأول كرئي�س ديو�ن باول ، و�لثاين كوكيل  باول “2005-2001” ، 

لوز�رة �خلارجية مكلف باحلد من �لأ�سلحة و�سوؤون �لأمن �لدويل.
  عام 2003 ، كان وزير �خلارجية كولن باول يرفع قنينة قد حتتوي 
على �لأنر�ك�س، �أثناء عر�سه حول �لعر�ق يف جمل�س �لأمن �لدويل يف 
نيويورك. “جون م�ستعد للكذب و�لغ�س و�ل�سرقة لبلوغ غاياته مبا يف 
قال ويلكر�سون ملجلة لك�سري�س  ذلك �سد �لبيت �لأبي�س وروؤ�سائه”، 

�لفرن�سية. 

م�صكون مبنطق القوة وكل �صيء مير عرب فلرتة:

جون بولتون ، عبقرية دونالد تر�مب �ل�سريرة..
•• الفجر - اأك�صل جيلدين- ترجمة خرية ال�صيباين

اأ�صبوعني  بعد  نف�صه  يطرح  �صوؤال  متعّمد؟  اخلطاأ  هل    
موؤمتر  يف  بولتون  جون  القومي  الأمن  م�صت�صار  ظهور  من 
بارز  ب�صكل  مي�صك  كان  حيث  الأبي�س،  البيت  يف  �صحفي 
مفكرة �صفراء حتت ذراعه، ميكن للمرء اأن يقراأ بو�صوح 

�صديد: “5000 جندي اإىل كولومبيا«.
كانت  املتحدة  الــوليــات  اأّن  ن�صتخل�س  اأن  ميكن  هل      
ت�صتعد لن�صر قوات يف هذا البلد احلدودي لفنزويال، يف 
�صياق عملية غزو لالإطاحة بنظام نيكول�س مادورو؟ اأم 
اأنها بب�صاطة اإ�صارة اإىل عملية اإن�صانية ب�صيطة مل�صاعدة 
كانت  هل  التغذية؟  �صوء  من  يعانون  الذين  الفنزويليني 

طلب  ــق،  لح وقــت  يف  ومغالطة؟  خدعة  اأم  معلومة؟ 
مرا�صل تو�صيحا من املتحدث با�صم البيت الأبي�س الذي 
“كما قال الرئي�س، كل اخليارات مطروحة على  تهّرب: 

الطاولة«.
عامًا،   70 بولتون،  فــاإن  له،  الأمــر  ُتــرك  اإذا  املوؤكد:      
القوة.  �صي�صتخدم  الإيديولوجي،  واملنّظر  “ال�صقر” 

مبادورو،  الإطاحة  هو  له  بالن�صبة  املثايل  “ال�صيناريو 
وبعد ذلك، و�صع حد لنظام كا�صرتو يف كوبا،

يف  لُيحّطم  نيكاراغوا،  يف  اأورتيغا  دانيال  كن�س  واأخريا   
يالحظ  �صربة واحدة ما ي�صميه “ترويكا ال�صتبداد”، 
جاكوب هيلربون، مدير املجلة اجليو�صيا�صية يف وا�صنطن، 

ذات التوجه املحافظ.  “نا�صونال اإنرت�صت” ، 

خطا متعمد �م ت�سليلبولتون �لقوة �ول لقوة �خري�

تر�مب يف قب�سة �ل�سقر بولتون

مايك بومبيو ي�سطف ور�ء حليفه بولتون

عمل مع كولن باول 
وكان من �ن�سار غزو �لعر�ق

�لإطاحة مبادور هدفه �لر�هن

ل تعنيه املبادئ الأخالقية، وينحاز ملمار�صة القوة حيث ما تعّده وا�صنطن ذلك �صرورًيا ومتى تراه منا�صًبا؟

زوم:»جون بولتون م�صتعد للكذب والغ�س وال�صرقة...«
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املال والأعمالعربي ودويل

مو�نئ دبي �لعاملية تعزز �إمد�د�ت مياه �ل�سرب يف �أر�س �ل�سومال 
•• بربرة -وام:

�فتتحت “مو�نىء دبي �لعاملية” موؤخر� مركز� جديد� 
�ل�سومال بهدف زيادة  �أر���س  �ملياه يف بربرة يف  لتوزيع 

�إمد�د�ت �ملياه بن�سبة 60 يف �ملئة.
ج���اءت ه��ذه �مل��ب��ادرة �جل��دي��دة يف �إط���ار �مل�����س��روع �لذي 
�أطلقته مو�نئ دبي �لعاملية يف جمهورية �أر�س �ل�سومال 
عام 2018 لتخفيف معاناة �ل�سكان من جر�ء �جلفاف 
ويت�سمن  �أمريكي  دولر  مليون  �مل�سروع  تكلفة  وتبلغ 
�آب��ار مياه وبناء بركتني �سحلتني وحو�سي  �أربعة  حفر 
�أنابيب بطول  �إ�سمنتي بالإ�سافة �إىل خط  مياه وخز�ن 

7 كلم مت�سل ب�سبكة �إمد�د �ملياه �لرئي�سة.
و مت بالفعل ت�سليم ثالثة �آبار �إىل بلدية بربرة يف حني 
مت تخ�سي�س �لبئر �لر�بعة وبركتني �سحلتني لتوفري 

مياه �ل�سرب �ملجانية لل�سكان �ملحليني ومو��سيهم.
بنظام  يعمل  �ل���ذي  �مل�����س��روع  ي�سمل  ذل���ك  ع��ل��ى  ع���الوة 
�ل�سم�سية �لهجينة ومولد رئي�سي بناء م�سجد  �لطاقة 

بالقرب من مركز توزيع �ملياه.
�مل��ي��اه يف  �إىل تخفيف ح��دة نق�س  �مل�����س��روع  ه��ذ�  يهدف 

�لنظيفة  �ل�سرب  بربرة وتوفري مياه 
و�ملجتمعات  �مل���ح���ل���ي���ني  ل���ل�������س���ك���ان 
من  ج��زء�  ويعد  �ملنطقة  يف  �لريفية 
“مو�نىء دبي �لعاملية”  ��سرت�تيجية 
للتنمية �مل�ستد�مة يف �أر�س �ل�سومال 
خ���ا����س���ة يف �����س����وء ت���وق���ع���ات ت���ز�ي���د 
�ملتوقع  �لنمو  مع  �ملياه  �إىل  �حلاجة 
دبي  “مو�نىء  ل�ستثمار�ت  كنتيجة 
و�ملنطقة  �مليناء  كلرّ من  يف  �لعاملية” 

�لقت�سادية �خلا�سة.
و �ساهمت مو�نئ دبي �لعاملية بتح�سني 
70 يف  بن�سبة  بربرة  �لأد�ء يف ميناء 
 50 بن�سبة  �مليناء  �سعة  وبزيادة  �ملئة 
يف �ملئة منذ عام 2017 وتز�من هذ� 
�لكفاء�ت  تطوير  على  �ل��رتك��ي��ز  م��ع 
�أك��ر من  تدريب  �ملحلية من خ��الل 
�ل�سومال  �أر����س  �سكان  م��ن   2700
ب���دور�ت  2018 و�إحل��اق��ه��م  ع���ام  يف 

تدريبية د�خلية وخارجية تعزز من مهار�تهم وترتقي 
ومدير  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لبنا  �سهيل  ذك��ر  و  ب��اأد�ئ��ه��م. 
�أن  و�أفريقيا  �لأو���س��ط  �ل�سرق  �لعاملية  دب��ي  مو�نئ  ع��ام 
هذ� �مل�سروع �حليوي يعك�س �لتز�م مو�نئ دبي بتطوير 
�ملجتمعات �لتي تعمل وتتو�جد فيها يف خمتلف �ملناطق 
ح���ول �ل��ع��امل �ن��ط��الق��ا م��ن �إمي��ان��ه��ا ب��اأه��م��ي��ة �لتنمية 
بالأثر  ثقته  عن  �ل�سعد..معربا  كافة  على  �مل�ستد�مة 
لي�س  �لنا�س  حياة  على  �ل��ع��ام  �مل�سروع  لهذ�  �لإي��ج��اب��ي 
�ملنطقة ككل.. �أي�سا يف  بل  �ل�سومال وح�سب  �أر���س  يف 

معر� عن تطلعهم �إىل مو��سلة �لعمل ب�سكل وثيق مع 
�أر�س �ل�سومال لتح�سني  �حلكومة و�ملجتمع �ملحلي يف 
�ل��ب��ن��ي��ة �لتحتية  ج����ودة �حل���ي���اة م���ن خ����الل م�����س��اري��ع 

�لرئي�سية ومبادر�ت �ل�ستد�مة.
�أر����س  يف  �لعاملية”  دب���ي  “مو�نئ  م���ب���ادر�ت  وت�����س��م��ل 
�ل�����س��وم��ال ت��ق��دمي �ل��دع��م و�ل��ت��م��وي��ل لإح����دى ع�سرة 
وم�ست�سفيني  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ع��ل��وم  و�أك���ادمي���ي���ة  م��در���س��ة 
�إىل  �مل��ي��اه  م��ن  4.5 مليون ليرت  وع��ي��ادة.. كما قدمت 
�للجنة �ملعنية مبلف �جلفاف يف بربرة يف عام 2017 

لدعم نحو 15 �ألف �أ�سرة.

�جلمارك �لعاملية ت�ستفيد من خرب�ت دبي لتطوير من�سة ذكية لأمتته �لإجر�ء�ت �جلمركية
و�جلمارك  �مل���و�ن���ئ  مل��وؤ���س�����س��ة  �ل��ت��ق��ن��ي  “ �ل�����ذر�ع  “دوتك  م��ع 
على  تعتمد  �سهلة  ح��ل��ول  ت��وف��ري  �إىل  ب��دب��ي  �حل���رة  و�ملنطقة 
�لذكاء �ل�سطناعي و�أنظمة �لبلوك ت�سني لتحدث نقلة نوعية 
يف �أنظمة �إد�رة �جلمارك و�لنظم �لتجارية يف �لدول �لنا�سئة 
و�ملتطورة ما يحقق فعالية كبرية يف تقلي�س تكلفة �لعمليات 
�لأمنية  �لكفاءة  وكذلك  �لتجارة  قيمة  زي��ادة يف  و  �جلمركية 
�جلمركية  �ل�ستخبارية  �ملعلومات  توفري  خالل  من  �لعالية 
�لتنفيذي  �ملدير  كمايل  �هلل  عبد  نادية  و�أو�سحت  �ملتكاملة. 
بال�ستفادة  جنحت  �لعاملية  �جل��م��ارك  �أن  �لعاملية  للجمارك 
�ل���ر�ئ���دة عاملياً  �لإد�رة �جل��م��رك��ي��ة  دب���ي  م��ن جت���ارب ج��م��ارك 
يحتذى  منوذجاً  �لعاملية  �جلمارك  منظمة  �عترتها  و�ل��ذي 
“ر�يز”  نظام  تطوير  يف  �جلمركي  �لعمل  تطوير  لغايات  به 

•• دبي -وام:

جلمارك  �ملرت�كمة  �خل��ر�ت  من  �لعاملية  �جلمارك  ��ستفادت 
يف  نوعها  من  �لأوىل  �لذكية  “ر�يز”  من�سة  تطوير  يف  دب��ي 
�جلديد  �لنظام  ويعمل  �جلمركية  �لإج���ر�ء�ت  لأمتتة  �لعامل 
�لأنظمة  تو�جه  �لتي  و�لتهديد�ت  للتحديات  �لت�سدي  على 
�لأمن  م�ستويات  �أعلى  حتقق  ب�سفافية  و�لإد�ري���ة  �جلمركية 
يدعم  كما  �حلكومات  �إليها  تطمح  �لتي  �لتجارية  و�ل�سال�سة 
هذ� �لنظام �لعاملي �ملتطور �لرتقاء بالت�سنيف �لعام لالإمار�ت 
يف موؤ�سر�ت تناف�سية �لعاملية وزيادة �لعائد�ت وت�سريع �لتجارة 
عر م�ساهمتها �لفاعلة يف �إد�رة و حماية �سل�سة �لإمد�د �لعاملية 
. وتهدف �ملن�سة �لذكية “ر�يز” �لتي مت ت�سميمها بالتعاون 

من  �لعامل  ح��ول  للحكومات  و�لأول  �ملف�سل  �خليار  لي�سبح 
�أجل حماية حدودها وتعزيز قيمة جتارتها خا�سة �أن �لنظام 
ويهدف  �لبيانات  لرقمنة  �لذكية  �لتقنيات  �أح��دث  على  قائم 
للدول  �جل��م��رك��ي��ة  �لإج������ر�ء�ت  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  �إح�����د�ث  �إىل 
�لنا�سئة �سمن روؤية م�ستقبلية تو�كب �ملتطلبات �لتقنية ل�سنة 
2030 بخالف معظم �لإد�ر�ت و�لأنظمة �جلمركية �حلالية 
�لتقنية   2015 وتطبيقات  �لت�سعينات  �أنظمة  تتبنى  �لتي 
تعك�س  �ملبتكرة  “ر�يز”  من�سة  �إن  و�أ���س��اف��ت  �أق�����س��ى.  كحد 
�أنظمة  دور دبي يف تعزيز �لتجارة �لعاملية من خالل ت�سدير 
�للوج�ستية  �لإمد�د و�خلدمات  �سل�سلة  جمركية عاملية تدعم 
مع توفريها �أعلى درجات �حلماية حيث �سممت �ملن�سة وفق 
معايري منظمة �لتجارة �لعاملية و�إطار �ملعايري �لعاملي”�سيف” 

�لنظام  ت�سميم  يف  روع��ي  �أن��ه  �إىل  م�سرية  كيوتو..  و�تفاقية 
�لأنظمة  ك��اف��ة  م��ع  ليتما�سى  و�لديناميكية  ب��امل��رون��ة  متتعه 
و�إع���ادة  للتعديل  بقابليته  يتمتع  حيث  �ملختلفة  �جلمركية 
�أن  �لعاملية  للجمارك  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  وتوقعت  �ل��رجم��ة. 
ف���ور �لإع�����الن ع��ن �لن���ط���الق �ل��ر���س��م��ي ل��ل��ن��ظ��ام �جل��دي��د يف 
حيث  متز�يد�ً  طلباً  �سي�سهد  �جلديد  �لعام  من  �لثاين  �لربع 
�خلدمات  حجم  مقابل  �لكلفة  منخف�س  باأنه  �لنظام  يتميز 
�جلمركية و�لإد�رية �لتي يقدمها. وتعمل من�سة ر�يز بكفاءة 
�إىل  �للجوء  دون  �لتجارية  �ملعلومات  وت��ب��ادل  نقل  يف  عالية 
�مل�ستخدمة  �لنمطية  �لنماذج  ويتجاوز  �لتقليدية  �لطريقة 
يف �لعمليات و�لنظم �لتجارية لتقدمي �لدعم �لكايف يف �لأد�ء 

و�لتحكم وتبادل �ملعلومات و�إد�رة �ملخاطر.

رزوقي: �لكويت تتقدم  �إىل ثاين �أكرب �لأ�سو�ق 
�مل�ستهدفة  يف �سفقات �لندماج و�ل�ستحو�ذ يف دول �لتعاون 

خالل م�صاركتها يف فعاليات معر�س »جلفود« 2019

»د�فز�« ت�ستعر�س خدماتها ومز�ياها �لتناف�سية لقطاع �لأغذية يف �ملنطقة

ذلك  ب��ع��د  وز�دت  دولر،  م��ل��ي��ون 
خالل  من   25% بن�سبة  ح�ستها 
�إلز�مي يف  ��ستحو�ذ  تقدمي عر�س 
مقابل   2017 من  �لأخ��ري  �لربع 
و��ستحوذت  دولر.  م��ل��ي��ون   63
%45 من  �ل�ساير على  جمموعة 
�سركة �لر�زي �لقاب�سة يف 2017 
لتتو�سع  دولر،  مليون   89 مقابل 
بذلك يف قطاعي �لتعليم و�لرعاية 

�ل�سحية.

التكنولوجيا:
���س��رك��ة روكيت  ����س��ت��ح��و�ذ  ومي��ث��ل 
“طلبات”  ع��ل��ى  �لأمل��ان��ي��ة  �إن��رتن��ت 
يف  دولر  م���ل���ي���ون   170 م���ق���اب���ل 
قطاع  يف  ���س��ف��ق��ة  �أك������ر   2015
عنها  ونتج  �لكويتي،  �لتكنولوجيا 
لح���ق���اً ���س��ف��ق��ات ����س��ت��ح��و�ذ كبرية 

�أخرى يف �لقطاع..
���س��رك��ة ديلفري  ����س��ت��ح��وذت   ح��ي��ث 
 2017 ع����ام  �لأمل���ان���ي���ة يف  ه����ريو 
على “كاريدج” مقابل 97 مليون 
من  ت��ق��ري��ب��اً  ع����ام  ب��ع��د  �أي  دولر، 
عملياته  �ل��ك��وي��ت��ي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ب���دء 
�سركة  و����س��ت��ح��وذت  �ل��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة. 
على  م��وؤخ��ر�ً   لال�ستثمار  �لوطني 
�سيل  ف������ور  ����س���رك���ة  م�����ن   56%
“4SALE« مقابل 100 مليون 
دولر. كما ��ستحوذت �سركة بوبيان 
�أقلية  على ح�سة  للبرتوكيماويات 
 46 مقابل  “بوتيكات”  �سركة  يف 

مليون دولر يف 2018.

ذل��ك مع  وت��ك��رر  ب��ن��ج��اح،  موزعيها 
�سركة “�خلان للمو�د �لغذ�ئية” يف 
�ل�سفقات، فهي  �أح��دث  �أم��ا  ُعمان. 
��ستحو�ذ جمموعة عبد �لرز�ق عبد 
�حلميد �ل�سانع على ح�سة 92% 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  ���س��رك��ة  يف 
�أبر�ج”،  �ل�سرب”مياه  لتعبئة مياه 
ل��ب��ي��ت �لتمويل  ت��اب��ع��ة  ���س��رك��ة  م��ن 

�لكويتي مقابل 66 مليون دولر.

الت�صالت:
�لُعمانية  �ل�����س��رك��ة  و�����س���ت���ح���وذت 
لالت�سالت “عمانتل” على 22% 
من �أ�سهم �سركة �لت�سالت �ملتنقلة 
“زين”، �أوًل من خالل �سر�ء �أ�سهم 
خزينة ت�ساوي ن�سبة %10 مقابل 
844 مليون دولر يف �لربع �لثالث 
من 2017، ولحقاً ��سرتت ح�سة 
لالأ�سهم  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل���ري  ���س��رك��ة 
مقابل   12% �لبالغة  و�ل��ع��ق��ار�ت 

•• الكويت-الفجر: 

�مل�سرفية  �خل��دم��ات  �إد�رة  �أ���س��ارت 
�ل�ستثمارية يف �سركة �ملركز �ملايل 
قد  �لكويت  �أن  “�ملركز”  �لكويتي 
�لأ�سو�ق  �أك���ر  ث���اين  �إىل  ت��ق��دم��ت 
�لندماج  ���س��ف��ق��ات  يف  �مل�ستهدفة 
و�ل�ستحو�ذ يف دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي من حيث عدد �ل�سفقات 
�لتي متت خالل �لفرتة بني عامي 
بذلك  لتتفوق   ، و2018   2014
�ل�سعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  ع��ل��ى 
�مل��رك��ز حتى  ه��ذ�  �لتي ظلت حتتل 

عام 2016. 
عبد�لرز�ق  ق���ال  �ل�����س��دد،  وب���ه���ذ� 
طالل رزوقي، مدير م�ساعد، �إد�رة 
�ل�ستثمارية  �مل�سرفية  �خل��دم��ات 
“منا عدد �ل�سفقات  “�ملركز”:  يف 
%163 بني  �ل��ك��وي��ت مب��ع��دل  يف 
فيما  و2018،   2014 ع���ام���ي 
�سفقة   42 �إىل   16 م��ن  �رت��ف��ع��ت 
خالل �لفرتة بني �لعامني. و�سهد 
عام 2017 معظم هذ� �لزخم بعد 
متت  �ل��ت��ي  �ل�سفقات  ع��دد  ز�د  �أن 
بن�سبة %131 عن �لعام �ل�سابق. 
�لتي  �ل�سفقات  عدد  �إجمايل  وبلغ 
�ل�سركات  فيها  كانت  و�ل��ت��ي  مت��ت، 
127 �سفقة  �لكويتية م�ستهدفة، 
 2014 خ��الل �ل��ف��رتة ب��ني عامي 
و2018، �أي ما ن�سبته %23 من 
متت  �لتي  �ل�سفقات  عدد  �إجمايل 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  يف 

�ل����رب����ع  يف  دولر  م����ل����ي����ار   1.3
2017. وز�دت �سركة  �لأخري من 
يف  ح�ستها  �ل�سعودية  �لت�����س��الت 
�سركة �لت�سالت �لكويتية “فيفا” 
ت�ساوي  �إ�سافية  ح�سة  ���س��ر�ء  بعد 
تقدميها  ب��ع��د   2016 يف   26%
ع��ر���س ����س��ت��ح��و�ذ �خ��ت��ي��اري بقيمة 
425 مليون دولر، لتزيد بالتايل 
ح�����س��ة �لت�������س���الت �ل�����س��ع��ودي��ة يف 

فيفا �إىل 52%.

التعليم:
هيومن  ���س��رك��ة  �سفقات  وهيمنت 
ن�ساط  ع���ل���ى  �ل���ق���اب�������س���ة  ����س���وف���ت 
و�ل���س��ت��ح��و�ذ يف قطاع  �لن���دم���اج 
ب��ني عامي  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لتعليم 
تخارجت  و2018، حيث   2014
�سركة �لعثمان للم�ساريع �لتجارية 
يف   15% ت�ساوي  ح�سة  م��ن  �أوًل 
 2017 خالل  �سوفت”  “هيومن 
ثم  دولر،  م��ل��ي��ون   184 م��ق��اب��ل 
�إ�سافية  ح�������س���ة  م����ن  ت���خ���ارج���ت 
مقابل   2018 يف   17% ت�ساوي 
�أي�ساً  وقامت  دولر.  مليون   226
ببيع  لال�ستثمار  �لم��ت��ي��از  �سركة 
هيومن  يف  ح�����س��ت��ه��ا  م���ن   10%
�سوفت خالل 2017 مقابل 120 
��ستحوذت  باملقابل،  دولر.  مليون 
للبرتوكيماويات  ب��وب��ي��ان  ���س��رك��ة 
�ملجموعة  �أ�سهم  م��ن   53% على 
�لربع  خ��الل  �لقاب�سة  �لتعليمية 
 129 مقابل   ،2017 من  �لثاين 

خ����الل �ل���ف���رتة ذ�ت����ه����ا. �أم�����ا �أك���ر 
و�ل�ستحو�ذ  �لن����دم����اج  ���س��ف��ق��ات 
كانت  �مل������ذك������ورة  �ل����ف����رتة  خ������الل 
قطاعات  يف  ����س���رك���ات  ت�����س��ت��ه��دف 
و�لت�سالت،  و�مل�سروبات،  �لأغذية 

و�لتعليم، و�لتكنولوجيا.«   

حتليل ال�صفقات عرب 
القطاعات

الأغذية وامل�صروبات:
�سركة  ��ستحو�ذ  �أن  رزوقي  و�أو�سح 
�أدب��ت��ي��و ع��ل��ى ح�����س��ة ���س��رك��ة �خلري 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��الأ���س��ه��م و�ل���ع���ق���ار�ت، 
�ل�سركة  %67 يف  �لبالغة ن�سبتها 
“�أمريكانا”  ل��الأغ��ذي��ة  �ل��ك��وي��ت��ي��ة 
عام  يف  دولر  م��ل��ي��ار   2.3 بقيمة 
يف  ���س��ف��ق��ة  �أك�����ر  مي��ث��ل   ،2016
خالل  و�مل�سروبات  �لأغ��ذي��ة  قطاع 
 .2018 �إىل   2014 من  �لفرتة 
“�أدبتيو”  رف��ع��ت  لح���ق،  وق��ت  ويف 
ح�ستها يف “�أمريكانا” �إىل 94% 
ح�سة  على  �ل�ستحو�ذ  خ��الل  م��ن 
%27 من خالل  �إ�سافية ت�ساوي 
�إلز�مي  ����س��ت��ح��و�ذ  ع��ر���س  ت��ق��دمي 
932 مليون  �إجمايل قدره  مببلغ 
�آر  ب��ي  ���س��رك��ة  و����س��ت��ح��وذت  دولر. 
�أف �لتي تتخذ من �لر�زيل مقر�ً 
وحدة  �أ�سهم  م��ن   75% على  لها 
ل�سركة  �لتابعة  �ملجمدة  �لأغ��ذي��ة 
�إجمايل  مببلغ  ل��الأغ��ذي��ة  �لي�سرة 
عام  يف  دولر  مليون   160 ق���دره 
2014، حيث ��ستحوذت على �أحد 

�لتعاون  �أو����س��ر  لت�سكيل  فر�سة 
�ل�سركات  �أه������م  م����ع  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
�لعاملية �ملتخ�س�سة يف هذ� �لقطاع، 
و�لتو��سل مع ممثليها لتعريفهم 
باملر�فق و�لبنية �لتحتية �لفريدة 
و�لت�سهيالت �لإد�رية و�لتنظيمية 
للم�ستثمرين  و�ل���ل���وج�������س���ت���ي���ة 

�لأجانب.
�سمن  �لعاملة  �ل�سركات  وت�سكل 
ن�سبة  و�مل�سروبات  �لأغ��ذي��ة  قطاع 
�ل�سركات  ع��دد  �إج��م��ايل  %7 من 
مقر�ً  “د�فز�”  م��ن  ت��ت��خ��ذ  �ل��ت��ي 
ت�سكل  ح������ني  يف  ل���ع���م���ل���ي���ات���ه���ا، 
�جلن�سيات  �مل���ت���ع���ددة  �ل�������س���رك���ات 
�ل�سركات  ه��ذه  م��ن   30% ن�سبة 
�سمن �لقطاع،  حيث ت�ستفيد من 
�مل��ر�ف��ق و�خل���دم���ات �مل��م��ي��زة �لتي 
لعمليات  �حل���رة  �ملنطقة  توفرها 
ه�����ذه �ل�������س���رك���ات �����س����و�ء يف دول����ة 
جانب  �إىل  �ملنطقة،  �أو  �لإم�����ار�ت 
“مركز  يقدمها  �لتي  �لت�سهيالت 
�حلالل”  و�ل���ت�������س���وي���ق  �ل���ت���ج���ارة 
م�ستوى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  �لأول 
�ملنطقة، ويقدم منظومة متكاملة 
من خدمات �لت�سويق و�ملبيعات يف 

قطاع �حلالل. 

•• دبي-الفجر: 

�أع���ل���ن���ت ���س��ل��ط��ة �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة 
مب������ط������ار دب���������ي “د�ف�����������������ز�” عن 
م�����س��ارك��ت��ه��ا يف ف��ع��ال��ي��ات �ل�����دورة 
و�لتي  “جلفود”،  ملعر�س  �ل�24 
�لتجاري  دبي  “مركز  ي�ست�سيفها 
 17 ب��ني  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لعاملي” 
و21 فر�ير �جلاري، وتقام حتت 
�سعار “عامل من �لتميز، عامل من 

�ملاأكولت«. 
�أك���ر  ب���ني  م���ن  “د�فز�”  وت���ع���دُّ 
�ملناطق �حلرة يف �لدولة و�ملنطقة 
دع��م��اً ل��ق��ط��اع �لأغ���ذي���ة �حل���الل، 
ح���ي���ث ���س��ت�����س��ل��ط �ل�������س���وء خالل 
�ملعر�س على جهودها  �مل�ساركة يف 
�لقطاع،  �لر�مية لتعزيز منو هذ� 
م���ن ب��ي��ن��ه��ا �إ�����س����د�ر دل���ي���ل “دبي 
�حلالل:  ل�سناعات  عاملية  ب��و�ب��ة 
و�لذي  بخطوة”،  خ��ط��وة  دليلك 
باللغات  “د�فز�”  �أ������س�����درت�����ه 
و�لإ�سبانية  و�لإجنليزية  �لعربية 
قطاعات  وي��ت��ن��اول  و�ل��رت��غ��ال��ي��ة، 
�لقت�سادية  و�مل��ن��ظ��وم��ة  �حل���الل 
للتطوير  و�ل�����د�ع�����م�����ة  دب������ي  يف 

و�لزدهار. 

وي����ع����ت����ر �ل����ت����ق����ري����ر م������ن �أه������م 
قطاع  يف  �مل���ع���ن���ي���ة  �لإ��������س�������د�ر�ت 
ف�سوًل  ي�������س���م  ح���ي���ث  �حل��������الل، 
ن �مل�ستثمر  تعريفية و�إر�سادية متكرّ
����س��ت��ك�����س��اف �سوق  �لأج���ن���ب���ي م���ن 
�ملتنوعة  وق��ط��اع��ات��ه  “�حلالل” 
م��ث��ل �لأغ���ذي���ة و�مل�����س��روب��ات، عر 
وقو�ئم  تقييمية  بنماذج  ت��زوي��ده 
ت���دق���ي���ق ت�������س���اع���ده ع���ل���ى دخ�����ول 

�ل�سوق. 
وي�����س��ل��ط �ل��ت��ق��ري��ر �ل�������س���وء على 
�ل�سخمة  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ف��ر���س 
�لتي ميكن للم�ستثمرين �لأجانب 
م�ستعر�ساً  م���ن���ه���ا،  �ل����س���ت���ف���ادة 
و�خلدمات  و�مل��ع��اي��ري  �لإج�����ر�ء�ت 
و�ملر�كز  �ل��ه��ي��ئ��ات  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ل�سل�سة  و�مل��ن��ظ��وم��ة  �حل��ك��وم��ي��ة، 
�لتي �ساغتها دولة �لإمار�ت و�إمارة 
�مل�ستثمرين  جت��رب��ة  لتعزيز  دب��ي 
�لأعمال  ت��اأ���س��ي�����س  م��ن  �لأج���ان���ب، 

مز�ولة �لأعمال يف �ملنطقة �حلرة 
�ختيارها  ميكن  �ل��ت��ي  و�لأن�����س��ط��ة 
للرخ�س  �جل��دي��دة  �لهيكلة  وف��ق 
�لعام  �أو�خ��ر  �عتمادها  �لتي جرى 

�ملا�سي.  
و�أك�����د ج��م��ال ب���ن م���رغ���وب مدير 
�إن  “د�فز�”،  يف  �مل��ب��ي��ع��ات  �إد�رة 
�ل����ذي  “جلفود”  يف  �مل�������س���ارك���ة 
�ملعار�س  �أك�����ر  ب���ني  م���ن  ي��ع��ت��ر 
�مل��ت��خ�����س�����س��ة يف ق���ط���اع �لأغ���ذي���ة 
�لعامل،  م�ستوى  على  و�مل�سروبات 
�خلدمات  ��ستعر��س  �إىل  ت��ه��دف 
لل�سركات  “د�فز�”  توفرها  �لتي 
�لعاملة يف هذ� �لقطاع، �إىل جانب 
�ملز�يا �لتناف�سية من حيث �سهولة 
تاأ�سي�س ومز�ولة �لأعمال، و�ملوقع 
من  و�ح���د  بجانب  �ل�سرت�تيجي 
�أك����ر �مل���ط���ار�ت م���ن ح��ي��ث حركة 

�لب�سائع و�مل�سافرين. 
�أن ح�سور  �إىل  بن مرغوب  و�أ�سار 

�حلالل،  و�سهادة  �لعتماد�ت  �إىل 
�إ�سافة �إىل ق�س�س جناح ملجموعة 
م��ن �ل�����س��رك��ات �ل��ت��ي �ت��خ��ذت من 
لأع���م���ال���ه���ا،  م����وط����ن����اً  “د�فز�” 
“هري�سي”  ����س���رك���ة  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن 

لالأغذية.  
“د�فز�”  من�سة  زو�ر  و�سيتمكن 
�ل���ت���ع���رف على  م����ن  �مل���ع���ر����س  يف 
“�لوحد�ت  حلول �لتخزين �سمن 
�ل�سناعية �خلفيفة” �لتي توفرها 
تو�سعتها  وج���رى  �حل���رة  �ملنطقة 
بقدر�ت  ت��ت��م��ت��ع  و�ل���ت���ي  م����وؤخ����ر�ً، 
ع��ال��ي��ة م��ن ح��ي��ث �ل��ت��ري��د و�لتي 
ت�سل قدرتها �إىل 200 كيلوو�ط، 
�ملالية  ك���ف���اءت���ه���ا  �إىل  �إ�����س����اف����ة 
ومرونتها  �لتناف�سية  و�أ���س��ع��اره��ا 
م��ن حيث �حل��ج��م، وه��ي م��ن بني 
�لعاملة  لل�سركات  �ملتطلبات  �أه��م 
�سمن قطاع �لأغذية و�مل�سروبات، 
تر�خي�س  خ���ي���ار�ت  �إىل  �إ����س���اف���ة 

بالن�سبة لها، خا�سة ملا توفره من 
خ���دم���ات وم���ز�ي���ا ت��ن��اف�����س��ي��ة لهذه 
�ىل  ت�سعى  �لتي  ���س��و�ًء  �ل�سركات، 

تعزيز منو عملياتها، �أو �لتي تطمح 
�مل��ن��ط��ق��ة عر  �أ����س���و�ق  �إىل دخ����ول 
�إمارة دبي، م�سري�ً �إىل �أن �ملعر�س 

�ملعر�س  يف  �ل�����س��ن��وي  “د�فز�” 
�لعاملة  �ل�سركات  �أه��م��ي��ة  يعك�س 
و�مل�سروبات  �لأغذية  قطاع  �سمن 

وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة تنفذ م�سروعا بحثيا
 مل�سح �ملناطق �لزر�عية جو� بالطائر�ت بدون طيار

•• دبي -وام:

تنفذ وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة م�سروعا بحثيا ل�ستخد�م تقنيات �ل�ست�سعار 
با�ستخد�م  �ل��دول��ة  م�ستوى  على  �لزر�عية  للمناطق  �جل��وي  و�مل�سح  بعد  عن 
�لطائر�ت بدون طيار بهدف ر�سد بياناتها ومعلوماتها ب�سكل تف�سيلي دقيق 
وذلك �سمن ��سرت�تيجيتها لتعزيز ��ستد�مة قطاعات �لبيئة و�لزر�عة و�لروة 
�حليو�نية وحتقيق منظومة �لتنوع �لغذ�ئي . ياأتي �مل�سروع - �لذي مت تنفيذ 
�إطار  �ملرحلة �لتجريبية منه يف منطقة و�دي �لعيم باإمارة ر�أ�س �خليمة - يف 
تعزيز �لعتماد على �لبتكار وتوظيف �أحدث �لتقنيات �لعاملية يف دعم م�سرية 
�لدولة نحو حتقيق �ل�ستد�مة ولتوفري قاعدة بيانات ومعلومات �إح�سائية ذ�ت 
كفاءة ودقة عالية ت�سهم يف دعم �تخاذ �لقر�ر ور�سم �خلطط و�ل�سرت�تيجيات 
�مل�ستقبلية. وقال معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير �لتغري �ملناخي 
لتنمية  بيئية  ري��ادة  حتقيق  �لعامة  روؤيتها  وفق  ت�ستهدف  �ل��وز�رة  �إن  و�لبيئة 
 ،2021 م�ستد�مة، مبا يو�كب وي�ساهم يف حتقيق م�ستهدفات روؤية �لإمار�ت 
حتقيق  ع��ل��ى  تعمل  �ل��ت��ي  ��سرت�تيجيتها  وع���ر   ،2071 �لإم�����ار�ت  وم��ئ��وي��ة 
�ل�ستد�مة يف �لقطاعات �لتابعة لها و�أهمها �لبيئة و�لزر�عة و�لروة �حليو�نية 
�لتنوع �لغذ�ئي على م�ستوى �لدولة.  و�ل�سمكية مبا ي�سمن حتقيق منظومة 
�لطائر�ت  تقنيات  عر  �لزر�عية  للمناطق  �جل��وي  �مل�سح  م�سروع  �أن  و�أ���س��اف 
�إح�سائية  معلوماتية  قاعدة  لإيجاد  ود�عمة  هامة  كخطوة  ياأتي  طيار  ب��دون 
متكاملة ت�ساهم يف �ملقام �لأول يف دعم عمليات �تخاذ �لقر�ر ور�سم �ل�سيا�سات 
و�ل�سرت�تيجيات �مل�ستقبلية، كما ت�ساعد يف تطوير منظومة �لر�ساد �لزر�عي. 
و�أ�سار معاليه �إىل �أن �مل�سروع �سي�ساهم م�ستقبال يف حتقيق �ل�ستغالل �لأمثل 
ملو�رد �لبيئة و�مل��و�رد �لتي يتم دعم �لقطاع �لزر�عي بها، و�لتو�سع يف مفاهيم 
�لزر�عة �مل�ستد�مة عر توظيف �أحدث �لتقنيات �لعاملية �ملتاحة يف هذ� �ملجال. 
بدون طيار يف  �لطائر�ت  تقنيات  يعتمد على  �لذي  �مل�سروع  تنفيذ  �أن  و�أو�سح 
�مل�سح �جلوي للقطاع �لزر�عي �سي�سع دولة �لإمار�ت بني �أف�سل خم�س دول يف 

على  �لتعرف  �إىل  يهدف  كما  حدوثها.  ملنع  م�ستقبلية  خطط  ور���س��م  �لآف���ات 
�أعد�د وم�ساحات �لأر��سي �ملزروعة بالأ�سجار و�لتي متثل �لزر�عات �مل�ستد�مة 
�أو �لزر�عات �ملو�سمية مثل �خل�سار وبع�س �أنو�ع �لفو�كه، و�ملحا�سيل �حلقلية 
�ملتمثلة يف �لذرة و�لقمح و�ل�سعري باأنو�عها كافة، ما يعطي �سورة و��سحة عن 
كميات �لنتاج �ملمكن �حل�سول عليها لتوفري �لدعم و�لإر�ساد �خلا�س بكل نوع 
ملكافحة  �ل�سليم  �لتخطيط  وكذلك  �لزر�عية  �ملنتجات  من  �لأن���و�ع  ه��ذه  من 
�لأمر��س و�لآفات �لزر�عية �لتي ت�سيب هذه �لأنو�ع من �ملنتجات و�لتي متثل 
ثروة قومية ومنها مكافحة �سو�سة �لنخيل. وي�ستهدف عر معرفة �لإنتاجية 

�لعامل من حيث �مل�ساحة �لتي يتم م�سحها با�ستخد�م هذه �لتقنيات، كما �ستكون 
�لعديد من  �لتقنية يف قيا�س وم�سح  ت�ستخدم هذه  �لتي  �لأوىل عامليا  �لدولة 
�لبيانات �لإح�سائية و�لتي ت�سل �ىل �أكر من22 بيانا �ح�سائيا. وي�ستهدف 
و�حليو�نية  �لنباتية  �أن��و�ع��ه��ا  بكافة  �مل���ز�رع  وم�ساحات  �أع���د�د  ح�سر  �مل�سروع 
�لزر�عي  �لر�ساد  �لتخطيط خلدمات  ت��وؤدي �ىل �سمان دقة  و�لتي  و�ملختلطة 
نوعية  على  و�لتعرف  و�حليو�نية،  �لزر�عية  و�لتنمية  �ل�سحة  على  للحفاظ 
�لرتبة ومدى �سحتها ل�سمان وفرة �لإنتاج وو�سع �خلطط �لالزمة لزيادته، 
مكافحة  خطط  و�سع  بهدف  �لنباتية  و�ل���س��اب��ات  �لأم��ر����س  على  و�لتعرف 

�لزر�عية ر�سم خطط م�ستقبلية لت�سويق هذ� �لإنتاج مبا يدعم �ملز�رعني ويزيد 
من �رباحهم ب�سكل ي�سجعهم على مزيد من �لعمل ويحقق ��ستد�مة �لقطاع. 
�لأعالف  �ملزروعة مبحا�سيل  �مل�ساحات  على  �لتعرف  �مل�سروع  �أه��د�ف  وت�سمل 
ر�سم  على  �ل��وز�رة  وت�ساعد  �لإنتاج �حليو�ين،  لتنمية  قوي  د�ع��م  و�لتي متثل 
�ل��ذ�ت��ي من  �لك��ت��ف��اء  �إمكانية حتقيق  ق��ر�رت��ه��ا مب��ا يخ�س  و�ت��خ��اذ  خطو�تها 
�مل�ستوردة من �خل��ارج وتقدمي  �لكميات  �لأع��الف وب��دء تخفي�س  �أن��و�ع  بع�س 
�لدعم �لالزم لزيادة �إنتاجية وفعالية هذه �لأعالف.. �إىل جانب �لتعرف على 
�أعد�د و�أنو�ع �لبيوت �ملحمية �ملردة وغري �ملردة و�أماكن تو�جدها و��سافتها 
للزيار�ت �لدورية لالإر�ساد �لزر�عي، مبا ي�ساعد على و�سع تقدير�ت وتوقعات 
�سغار  ل��دع��م  فاعلة  ت�سويقية  خطط  و���س��ع  ميكن  وب��ال��ت��ايل  �لإن��ت��اج،  حلجم 
�ملز�رعني. كما ي�ستهدف �مل�سروع �لتعرف على طرق �لري �مل�ستخدمة باملز�رع 
و�لتي قد تعطي �سورة و��سحة لكميات �ملياه �مل�ستخدمة يف �لزر�عة، وبالتايل 
يتم ر�سم �خلطط �لالزمة لتوفري م�سادر مياه منا�سبة لأ�سحاب �ملز�رع مبا 

يخفف �ل�سغط على �ملياه �جلوفية وحتقيق ��ستد�مة منظومة �لري.
�ملرحلة   2018 نهاية  وح��ت��ى  �أغ�سط�س  م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  �ل����وز�رة  ون��ف��ذت 
وتو�سلت  �خليمة،  ر�أ���س  ب��اإم��ارة  �لعيم  و�دي  منطقة  يف  للم�سروع  �لتجريبية 
نباتية،  16 مزرعة  �إىل وج��ود  ب��دون طيار  �لطائر�ت  �مل�سح �جل��وي عر  عر 
و3 مز�رع حيو�نية و3 خمتلطة يف �ملنطقة، كما يبلغ م�ساحة �ملحا�سيل �ملوؤقتة 
�ألفا و200 مرت مربع، وم�ساحة   19 ممثلة يف �خل�سار و�ملحا�سيل �حلقلية 
وم�ساحة  مربعا،  م��رت�  و34  �لفا   80 �لفاكهة  يف  ممثلة  �لد�ئمة  �ملحا�سيل 
355 مرت� مربعا، وبيتني للزر�عة �ملحمية، وتبلغ �مل�ساحات  �لزر�عة �ملحمية 
�ملزروعة �أ�سجار �لنخيل و�أ�سجار �لفاكهة �لأخرى 2457 مرت� مربعا، وي�سل 
طول م�سدر�ت �لرياح �إىل 248 مرت�، وم�ساحات �لأر��سي غري �ملزروعة 22 
مرت�  و870  �ألف   8 “�ملباين”  �ملن�ساآت  وم�ساحة  مربعا،  م��رت�  و355  �لفا 
بني  �ملنطقة  يف  �لرتبة  نوعية  وتتنوع  بئر�،   57 �ملياه  �آب��ار  عدد  ويبلغ  مربعا، 

“طمي ورملية، و�سخرية ».
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�لإمار�ت تعتمد مو��سفات قيا�سية ملنتجات �لنيكوتني �لإلكرتونية 

�مل��م��ي��زة؛ وبرنامج  �لأن�����س��ط��ة  م��ن 
�ل�����ذي  ما�سرتز”  “باربكيو 
م�سابقات  من  جمموعًة  يت�سمن 
�ل�����س��و�ء و�ل��ع��رو���س �حل��ي��ة �لتي 
�لطهاة  �أ�سهر  من  نخبة  تقدمها 
وخر�ء �ل�سو�ء يف �لهو�ء �لطلق؛ 
و’بطولة جلفود �لعاملية للطهي‘، 
وه���ي م�����س��اب��ق��ة ت�����س��ت��م��ر مل���دة يوم 
و�ح������د وت�������س���ه���د ت���ن���اف�������س �أرب���ع���ة 
ف����رق ت�����س��م �أ���س��ه��ر �ل��ط��ه��اة على 
م�ستوى �لعامل يف �لتحدي �ملميز 
�لأطباق  من  جمموعة  لتح�سري 
يعدُّ  �أخ��رى،  ناحية  �لعاملية. ومن 
�جتماعية  وج��ه��ًة   CxO ن���ادي 
�ل��ق��ر�ر يف  ��اع  ح�سريًة لأب���رز ���س��نرّ
�لأفكار  و�مل��در�ء من ذوي  �لقطاع 

�لبتكارية �لطموحة.
لوه  تريك�سي  قالت  جانبها،  ومن 
م��ريم��ان��د، ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س �لأول 
لدى  و�لفعاليات  �ملعار�س  لإد�رة 
�لعاملي:  �ل���ت���ج���اري  دب�����ي  م���رك���ز 
��ستقطاب  ’جلفود‘  “يو��سل 
�لقر�ر  و�سناع  �لقطاع  ق��ادة  �أب��رز 
�ل���رئ���ي�������س���ي���ني ووج�����ه�����ات ت���وزي���ع 
�ل�����ر�ئ�����دة، ح��ي��ث يتيح  �لأغ����ذي����ة 
�لتجارية  �لأع��م��ال  ممار�سة  لهم 
و��ستك�ساف  و�لتو��سل  و�لتعارف 
�ل����ف����ر�����س �جل������دي������دة و�إج����������ر�ء 
و�كت�ساب  �مل���ج���زي���ة  �ل�������س���ف���ق���ات 
�لأف����ك����ار و�ل��������روؤى ح����ول �أح����دث 
�لجت���اه���ات �ل��ع��امل��ي��ة، وذل����ك من 
خالل حدث عاملي �مل�ستوى يحظى 
يف  �ملتخ�س�سني  جميع  ب��اه��ت��م��ام 

قطاع �لأغذية«.

من�ساأة  �إىل  �لن���ت���ق���ال  �رت���اأي���ن���ا 
�ملتز�يد  �ل��ط��ل��ب  ت�ستوعب  �أك���ر 
�خلليج  م��ن��ط��ق��ة  يف  لأع���م���ال���ن���ا 
�إىل  بالإ�سافة  �لأو���س��ط  و�ل�سرق 

�لقارة �لأوروبية.
و�أ�سار �إىل �أن 70 باملائة من �إنتاج 
ي��غ��ط��ي م��ن��ط��ق��ة �خلليج  �مل�����س��ن��ع 
و�ل�سرق �لأو�سط يف قطاع �لفنادق 
باملائة  و30  و�ملطاعم  و�ل�سيافة 
يغطي �لطلب يف �لقارة �لأوروبية 
وفق �ملعايري �لعاملية عالية �جلودة 
للت�سميم  �أق�ساما  �مل�سنع  وي�سم 
و�ملبيعات  و�ل�سيانة  و�ل��رتك��ي��ب 
�لق�سام  ع���ن  ف�����س��ال  و�ل�����س��ح��ن 
�لإد�ري��ة وي�سل عدد �ملوظفني يف 
موظفني   103 �جلديدة  �ملن�ساأة 
�لق�سام  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  م��وزع��ني 
كمزيج  جن�سية   11 �إىل  ينتمون 
�ملتنوعة  �ل��ث��ق��اف��ات  م��ن  متكامل 
و�خلر�ت �ل�سوي�سرية �ملحرتفة.

••دبي-الفجر: 

فعاليات  ل�ست�سافة  دب��ي  ت�ستعد 
�ل����دورة �ل��ر�ب��ع��ة و�ل��ع�����س��ري��ن من 
 ،‘2019 ’جلفود  م����ع����ر�����س 
�لفعالية �ل�سنوية �لتجارية �لأكر 
يف قطاع �لأغذية و�مل�سروبات على 
�لفرتة  وذل��ك يف  �لعامل،  م�ستوى 
�أر�س  على  فر�ير   21-17 من 
�لعاملي.  �ل���ت���ج���اري  دب�����ي  م���رك���ز 
تعزيز  يف  �ملعر�س  هذ�  و�سي�ساهم 
مكانة دبي �ملرموقة على م�ستوى 
و�مل�سروبات  �لأغذية  جتارة  قطاع 
�سي�ستقطب  و�أنه  ل�سيما  �لعاملية، 
�أع���������������د�د�ً ك�����ب�����رية م�����ن �ل�����وف�����ود 
و�آلف  �لتجارة  ووزر�ء  �حلكومية 

�ملتخ�س�سني يف قطاع �لأغذية.
’جلفود  م��ع��ر���س  ت��ن��ظ��ي��م  وي���اأت���ي 
فيه  ي�����س��ه��د  وق������ٍت  يف   ‘2019
�لعاملي  �ل����س���ت���ه���الك���ي  �لإن�����ف�����اق 
ع��ل��ى �لأغ���ذي���ة و�مل�����س��روب��ات غري 
 600 ب��و�ق��ع  �رت��ف��اع��اً  �لكحولية 
لي�سل  �أم����ري����ك����ي،  دولر  م���ل���ي���ار 
خالل  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   7.2 �إىل 
يعادل  م����ا  �أي   -  2018 ع�����ام 
�ملحلي  �ل������ن������اجت  م������ن   8.6%
�لإجمايل �لعاملي - وذلك بح�سب 
قطاع  ل��ت��وق��ع��ات  ج��ل��ف��ود  “تقرير 
�لعاملي  و�مل�������س���روب���ات  �لأغ�����ذي�����ة 
موؤ�س�سة  �أع��دت��ه  �ل��ذي   ”2019
�نرتنا�سيونال‘  ’يورومونيتور 
�ملعر�س.  خ��الل  �إ���س��د�ره  و�سيتم 
ي�سملها  �ل��ت��ي  �لتوقعات  ظ��ل  ويف 
منطقة  م�ساهمة  ح��ول  �لتقرير 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أك��د 
بن �سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
�لأع���ل���ى ح��اك��م ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �أن 
�خليمة مب��ا متتلكه  ر�أ����س  �إم����ارة 
م���ن م��ق��وم��ات ���س��ن��اع��ي��ة وفر�س 
����س��ت��ث��م��اري��ة و�ع������دة ت�����س��اه��م يف 
يف  �لقت�سادي  �لنمو  عجلة  دف��ع 
��سرت�تيجية  روؤي���ة  وف��ق  �ل��دول��ة 
���س��ي��ا���س��ة تنويع  ت��دع��م  م��ت��ك��ام��ل��ة 
�لقطاعات  يف  �ل���دخ���ل  م�������س���ادر 
غ�������ري �ل����ن����ف����ط����ي����ة وت�������ع�������زز من 
�لقت�سادية  �ل�سر�كات  م�ساهمة 
و�ل�ستثمار�ت �خلارجية يف �لناجت 

�لإجمايل لالإمارة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ت��د���س��ني �سموه 
�م�س �مل�سنع �جلديد ل�”جينوك�س 
�ل�سوي�سرية  �ل�سركة   - �سوي�س” 
�نتاج  يف  �مل��ت��خ�����س�����س��ة  �ل���ع���امل���ي���ة 

دور  ل��ت��ع��زي��ز  خ�سي�ساً  �مل�سممة 
�مل��ع��ر���س ك��ع��ام��ل مم��ك��ن يف �إط���ار 
و�أه���م���ي���ة منتدى  م�����س��ت��وى  رف����ع 

قطاع �لأغذية �لعاملي.
ج���ل���ف���ود  ’قمة  وت�������س���ت�������س���ي���ف 
�لتي تقام على هام�س  لالبتكار‘- 
على  وت�ستمر  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ع��ر���س 
م���دى 3 �أي�����ام- ب��ع�����س��اً م���ن �أب���رز 
�ل��ق��ط��اع و�أه����م قادة  �لأ���س��م��اء يف 
لدر��سة  �مل���وزع���ني  وك���ب���ار  �ل��ف��ك��ر 
�لتي  و�لفر�س  �لتحديات  �أح��دث 
ع���ر جمموعة  �ل���ق���ط���اع  ت���و�ج���ه 
متنوعة من �ملوؤمتر�ت و�جلل�سات 
�لنقا�س.  وم��ن��ت��دي��ات  �حل����و�ري����ة 
�ست�سهد  �أخ��������رى،  ن���اح���ي���ة  وم�����ن 
قيام  �لعاملية‘  ’�لنكهات  م�سابقة 
نخبة من �أمهر �لطهاة �حلائزين 
على جنوم مي�سالن وكبار خر�ء 
مهار�تهم  ب��ا���س��ت��ع��ر����س  �ل��ط��ه��ي 
�مل����م����ي����زة ����س���م���ن جم���م���وع���ة من 
�حلية  �لطهي  وجل�سات  �لعرو�س 

و�لتفاعلية.
�ل�سيف  �مل�سابقة ح�سور  و�ست�سهد 
�لأردن���ي���ة �مل�����س��ه��ورة م��ن��ال �لعامل 
تلفزيونية  ب���ر�م���ج  ت���ق���دم  �ل���ت���ي 
م��ت��خ�����س�����س��ة ب���ال���ط���ه���ي، وذل�����ك 
�مل���و�ه���ب  جم���م���وع���ة  ج���ان���ب  �إىل 
�ل�سوء  ت�سلط  �ل��ت��ي  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
و�لنكهات  �لأط��ب��اق  خمتلف  على 

�ملميزة من حول �لعامل.
�ل��ت��ي تلقب  م��ن��ال  �ل�سيف  وق��ال��ت 

“نحن  �ل���ع���رب���ي:  مب��ل��ك��ة �مل��ط��ب��خ 
ن�����س��ت��م��ت��ع ك���ط���ه���اة مب�������س���ارك���ة ما 
ن��ك��ن��ه م���ن ح���ب و���س��غ��ف كبريين 
��ستعر��س  ج��ان��ب  �إىل  ل��ل��ط��ع��ام 
لالأدو�ت  �ملتعددة  �ل�ستخد�مات 
ن�ستخدمها.  �ل���ت���ي  و�مل����ك����ون����ات 
ومتثل م�سابقة ’�لنكهات �لعاملية‘ 
من�سًة فريدًة لإلقاء �ل�سوء على 
�لطهي  وم��د�ر���س  �جت��اه��ات  تنوع 
�أم����ام ج��م��ه��ور ي��ب��دي �ل��ك��ث��ري من 
و�أ�سعر  �لأم���ر.  �ل�سغف جت��اه ه��ذ� 
�لن�سمام  ح��ي��ال  ك��ب��ري  ب��ح��م��ا���س 
ل����ه����ذه �مل���ج���م���وع���ة �مل����م����ي����زة من 
عن  ملحًة  يقدمون  �لذين  �لطهاة 
�ل��ع��امل��ي��ة خالل  �ل��ن��ك��ه��ات  خمتلف 
وي�سرفني   - ’جلفود‘  م��ع��ر���س 
�ل�سوء  بت�سليط  �أق���وم  �أن  للغاية 
و��ستعر��س  �لعربي  �ملطبخ  على 

فنونه �ملميزة«.
وت���������س����ت����م����ل ق�����ائ�����م�����ة �ل������ر�م������ج 
و�لفعاليات �لتي تقام على هام�س 
�لذي   ،‘2019 ’جلفود  معر�س 
من  ’عامل  ����س���ع���ار  حت����ت  ي��ن��ع��ق��د 
�ملاأكولت‘،  م���ن  ع����امل  �ل��ت��م��ي��ز. 
�لذي  هاو�س‘  برنامج’تي  ع��ل��ى 
�أ�سناف  ����س��ت��ع��ر����س  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
�ل�����س��اي �مل��ت��ن��وع��ة و�ل���ف���اخ���رة، مع 
�ملميزة  �ل��ع��رو���س  جم��م��وع��ة م��ن 
وجل�سات  �لتعليمية  و�حل��ل��ق��ات 
�لتذوق و�أ�ساليب تقدمي �لأطعمة 
وغريها  �مل��رت�ف��ق��ة  و�مل�����س��روب��ات 

�أف���ري���ق���ي���ا و�ل�������س���رق �لأو�����س����ط يف 
من  �لعاملي  �ل�سكاين  �لتعد�د  منو 
7.6 مليار ن�سمة يف عام 2018 
بحلول  ن�����س��م��ة  م��ل��ي��ار   8.5 �إىل 
�ل����دورة  ���س��رتح��ب   ،2030 ع����ام 
�لفعالية  من  و�لع�سرين  �لر�بعة 
على  �لأك����ر  �ل�سنوية  �ل��ت��ج��اري��ة 
�لأغذية  �لعامل يف قطاع  م�ستوى 
�لقادمني  بال�سيوف  و�مل�سروبات 
م���ن ���س��ت��ى �أن���ح���اء �ل���ع���امل، وذلك 
دبي برت�سيخ  �لتز�م  مع  �ن�سجاماً 
كبو�بة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  مكانتها 
جت����اري����ة ت����رب����ط ب����ني �لأ������س�����و�ق 
�لنمو  و�أ����س���و�ق  �ل��ر�ئ��دة  �لغربية 
ه �ملن�سة  �لرئي�سة يف �ل�سرق. وبعدرّ
�ملتخ�س�سة خلر�ء قطاع �لأغذية 
�سيمتد  �لعامل،  حول  و�مل�سروبات 
على   ‘2019 ’جلفود  م��ع��ر���س 
ت��ت��ج��اوز مليون  م�����س��اح��ة ع��ر���س 
قدم مربعة يف مركز دبي �لتجاري 
�أكر  م�ساركة  م��ع  وذل��ك  �لعاملي، 
�آلف جهة عار�سة حملية   5 من 
م  �ستقدرّ و�لتي  وعاملية،  و�إقليمية 
جميعها باقة متنوعة من �ملنتجات 
و�حللول �جلديدة و�ملبتكرة بهدف 
تلبية �لجتاهات �لنا�سئة ومو�كبة 

ة للم�ستهلكني. �خليار�ت �ملتغريرّ

ح�صور وا�صع للوفود احلكومية 
ووزراء التجارة

�سي�سهد  �أي���������ام،   5 م������دى  ع���ل���ى 

�لأعمال يف دولة �لإمار�ت وجميع 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل مل��ع��رف��ة �مل��زي��د عن 
متيرّز �لحت��اد �لأوروب���ي يف جمال 
و�لآمنة  �ملتميزة  �لأغ��ذي��ة  �إن��ت��اج 

وفق �أعلى معايري �جلودة«.
ت�ستمل  ذل�����ك،  �إىل  وب���الإ����س���اف���ة 
�مل�ساركة  �جل��دي��دة  �ل���دول  قائمة 
ب���������س����ورة ف�����ردي�����ة ع���ل���ى ك�����ل من 
ولوك�سمبورج  و�لعر�ق  جو�تيمال 
و�لرنويج  ونيبال  �ملالديف  وج��زر 

وبابو� غينيا �جلديدة وتنز�نيا.
�ل�ستفادة من موقع  وم��ن خ��الل 
لإعادة  كمركز  �ل�سرت�تيجي  دبي 
وخارجها،  �ملنطقة  يف  �لت�سدير 
 ‘2019 ’جلفود  م��ع��ر���س  جن��ح 
م�ساركات  ����س��ت��ق��ط��اب  يف  جم����دد�ً 
مناطق  م����ن  �مل�������س���ت���وى  رف���ي���ع���ة 
�ل�������س���م���ال و�جل������ن������وب و�ل�������س���رق 
�إىل  و�لأم���ري���ك���ي���ت���ني  و�ل�����غ�����رب، 

�أ�سرت�ليا وغريها.
�سيم�س،  جاكلني  قالت  وب��دوره��ا، 
وزيرة �لزر�عة و�لتنمية �لإقليمية 
و�ملو�رد يف ولية فيكتوريا، و�لتي 
ت��زور �ملعر�س على ر�أ���س وفد من 
�لأ�سرت�لية:  ف��ي��ك��ت��وري��ا  ولي�����ة 
طموحاً  ه����دف����اً  و���س��ع��ن��ا  “لقد 
�لأغذية  م��ن  ���س��ادر�ت��ن��ا  لتنمية 
مليار   20 ح���دود  �إىل  و�لأل���ي���اف 
دولر بحلول عام 2030، ونحن 
�لهدف  ه��ذ�  لتحقيق  طريقنا  يف 
بف�سل �بتكار�تنا وجهود مز�رعينا 

 ‘2019 ’جلفود  م����ع����ر�����س 
�لأن�سطة  م����ن  �ل���ك���ث���ري  ت��ن��ظ��ي��م 
و�سيقوم  �ل��ت��ج��اري��ة،  و�مل��ف��او���س��ات 
�مل���ن���دوب���ون رف��ي��ع��و �مل�����س��ت��وى من 
على  �ل�سوء  بت�سليط  بلد�ً   120
�لتي  �ملنتجات  جمموعات  �أح��دث 
يف  �لرئي�سة  �لقطاعات  ت�ستهدف 
���س��وق �لأغ��ذي��ة و�مل�����س��روب��ات، كما 
�أجنحة   3 �مل���ع���ر����س  ي�����س��ت�����س��ي��ف 
وطنية ت�سارك للمرة �لأوىل على 
�لإط����الق وه���ي: �أج��ن��ح��ة �لحتاد 
ونيوزيلند�،  وب��ل��غ��اري��ا  �لأوروب�����ي 
وهو ما �سيعك�س �جلاذبية �لو��سعة 
كمن�سة  ’جلفود‘  �لتي يتمتع بها 
م�ستوى  ع���ل���ى  ر�ئ��������دة  جت����اري����ة 

�لقطاع.
هوجان،  فيل  ق��ال  �ل�سدد،  وبهذ� 
�مل����ف����و�����س �لأوروب�������������ي ل���ل���زر�ع���ة 
“يعتر  �ل���ري���ف���ي���ة:  و�ل���ت���ن���م���ي���ة 
فعالية  �أك����ر  ’جلفود‘  م��ع��ر���س 
جت���اري���ة ���س��ن��وي��ة ل��ق��ط��اع جت���ارة 
�لأغذية و�مل�سروبات على م�ستوى 
�أن يحظى  �لعامل. ومن �لطبيعي 
�لحت���اد �لأوروب�����ي- �ل���ذي يعتر 
للمنتجات  ر وم�ستورد  �أكر م�سدرّ
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��زر�ع��ي��ة يف �ل��ع��امل - 
تن�سجم  ومميزة  و��سحة  بب�سمة 
م����ع ح�������س���ور �ل��������دول �لأع�������س���اء 
و�جلناح  �لأوروب���������ي  �لحت������اد  يف 
م هذ�  �خل���ا����س ب����الحت����اد. وي���ق���درّ
ر�ئ���ع���ًة لرجال  ف��ر���س��ًة  �مل��ع��ر���س 

لتحقيق  ب��ج��د  ي��ع��م��ل��ون  �ل���ذي���ن 
ذلك. حيث تعدرّ فيكتوريا عا�سمة 
�أ�سرت�ليا،  �لأغذية و�مل�سروبات يف 
منتجات  با�ستعر��س  نفخر  فاإننا 
�لولية �لفاخرة من خالل �ملن�سة 
ع��ل��ى م�ستوى  �لأك����ر  �ل��ت��ج��اري��ة 

�لعامل ملعر�س ’جلفود‘.
وتعتر �لأ�سو�ق �لعاملية، مثل دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مبثابة 
قطاعنا  ل��ن��ج��اح  �أ����س���ا����س  ع��ن�����س��ر 
�سيم�س:  و�أ����س���اف���ت  �لزر�عي”. 
�ل�سرق  “�سهدت �سادر�تنا ملنطقة 
 24% بن�سبة  �رت��ف��اع��اً  �لأو���س��ط 
خالل �لعام �ملا�سي، و�إن تو�جدنا 
يف معر�س ’جلفود‘ ي�سلط �ل�سوء 
�لر��سخ جتاه  �لتز�منا  على مدى 
�ملنطقة. وي�سهد �لوفد �مل�سارك يف 
�سركات  م��ن   36 ت��و�ج��د  �ملعر�س 
و�مل�سروبات يف  �لأغذية  وم�سنعي 

ولية فيكتوريا«.

وم�صابقة  البـــتـــكـــار  قــمــة 
النكهات العاملية تت�صدر م�صهد 

الفعاليات اجلديدة
متتد  �لتي  م�سريته  �إىل  ��ستناد�ً 
ع��ل��ى م����دى ث���الث���ة ع���ق���ود، لعب 
حلقة  دور  ’جلفود‘  م���ع���ر����س 
�لأغذية  جت��ارة  قطاع  يف  �لو�سل 
و�ست�سهد  دبي،  �لعاملية من خالل 
دورة �ملعر�س لعام 2019 تنظيم 
جمموعة من �لأن�سطة �لتفاعلية 

و�لرتكيب و�جلودة.
ر�أ�س  “جينوك�س”  م�سنع  ويعد 
�لتابعة  �ل�����س��رك��ات  �أح���د  �خل��ي��م��ة 
�ل�سوي�سرية  جينوك�س  ل�����س��رك��ة 
تاريخا  �ل��ت��ي مت��ت��ل��ك  �ل��ق��اب�����س��ة 
�سنة   144 �ىل  مي���ت���د  ط���وي���ال 
�أعمال  جم����ال  يف   1875 م��ن��ذ 
و�خلدمات  و�ل��ت��ري��د  �لت�سنيع 
�لغذ�ئية وت�سنيع معد�ت �ملطابخ 
ر�أ�س  يف  �جل��دي��دة  �ملن�ساأة  وت�سم 
�لنتاج  ت��ق��ن��ي��ات  �أح����دث  �خل��ي��م��ة 
و�أح���دث جيل من  عالية �جل���ودة 
جمال  يف  �حلديثة  �لتكنولوجيا 
ت�سنيع معد�ت �ملطابخ �لفولذية 
�ملقاومة لل�سد�أ ��ستجابتا للطلب 
�مل���ت���ز�ي���د يف �لأ������س�����و�ق �ل����ر�ئ����دة 

و�ل�سرق  �خل���ل���ي���ج  يف  �جل����دي����دة 
�لأو�سط.

�مل�سنع  و�أك��د ح�سن عنوتي مدير 
لإمارة  “جينوك�س”  �خ��ت��ي��ار  �أن 
ر�أ�س �خليمة لالنطالق لالأ�سو�ق 
بعد  ج���اء  و�لآ���س��ي��وي��ة  �خلليجية 
در������س����ة م�����س��ت��ف��ي�����س��ة ق���ام���ت بها 
�أكدت  �سوي�سر�  يف  �لم  �ل�����س��رك��ة 
على �أهمية �ملقومات و�لت�سهيالت 
�ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �لإم�����ارة 
لنجاح �لقطاع �ل�سناعة و�أهميتها 
لأ�سو�ق  �ل��و���س��ول  يف  �جلغر�فية 
لتو�سيع  �ملنطقة وهذ� ما �سجعنا 
ر�أ�س  �ن��ط��ل��ق��ت يف  �ل��ت��ي  �أع��م��ال��ن��ا 
�خليمة منذ 2007 وبعد �لنمو 
�لذي حققناه يف �ل�سنو�ت �ملا�سية 

وت�سنيع معد�ت �ملطابخ �لفولذية 
�ملقاومة لل�سد�أ - وذلك يف منطقة 
�ل�سناعية  �حل����م����ر�ء  �جل����زي����رة 
رئي�س  ه���وف���ر  ج�����ريوم  ب��ح�����س��ور 
�ل�سوي�سرية  “جينوك�س”  �سركة 
�لقاب�سة وكبار �مل�سوؤولني وو�سائل 

�لإعالم �ملحلية و�لأجنبية.
وقال �سموه “ حتظى ر�أ�س �خليمة 
و�خلطط  �ملقومات  من  بالعديد 
وت�سجيع  حتفيز  �ساأنها  من  �لتي 
�لإم�����ارة من  �ل���س��ت��ث��م��ار يف  بيئة 
خالل �سن �لقو�نني و�لت�سريعات 
ل�ستقر�ر  �مل��الئ��م��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
وتطوير  ومن�����وه�����ا..  �لأع�����م�����ال 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل�����س��ن��اع��ي��ة يف 
وربطها  �لق���ت�������س���ادي���ة  �مل���ن���اط���ق 

كوجهة  �لأخ�������رية  �ل�������س���ن���و�ت  يف 
حمفزة  وب��ي��ئ��ة  �آم��ن��ة  ��ستثمارية 
ل���ن���م���و �لأع������م������ال وت����ط����وره����ا يف 

خمتلف �لقطاعات«.
ما�سون  “ ن��ح��ن  ���س��م��وه  وت���اب���ع 
جميع  ت���ن���م���ي���ة  يف  خ���ط���ط���ن���ا  يف 
�ل���ق���ط���اع���ات �لق��ت�����س��ادي�����������������������ة يف 
�لو�س�����ول  يف  للم�ساهمة  �لإم��ارة 
لق���ت�������س���اد ت��ن��اف�����س��ي ق���ائ���م على 
و�لبتكار  و�لتكنولوجيا  �ملعرفة 
�لأجنبية  لال�ستثمار�ت  وج���اذب 
�مل���ب���ا����س���رة وه������ذ� م����ا ي�����س��اه��م يف 
�لقت�سادية  م��ك��ان��ت��ن��ا  ت��ر���س��ي��خ 
ك��اق��ت�����س��اد دي��ن��ام��ي��ك��ي ق����ادر على 
�حلالية  �ل���ت���ح���دي���ات  م���و�ج���ه���ة 
و�مل���ت���غ���ري�ت �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وق����ادر 

مب��خ��ت��ل��ف م����و�ن����ئ �ل����دول����ة عر 
�سبكة مو��سالت متطورة ف�سال 
�ل�سرت�تيجي  �لإم��ارة  عن موقع 
و�سرعة  �سهولة  يف  ي�ساهم  �ل��ذي 
�خلليج  دول  �أ�سو�ق  �إىل  �لو�سول 
و�ل�������س���رق �لأو������س�����ط و�لأ������س�����و�ق 

�لآ�سيوية«.
و�أ�ساف �سموه “ لدينا �لعديد من 
�لناجحة  �لقت�سادية  �ل�سر�كات 
�لإقليمية  �ل�سركات  خمتلف  مع 
ر�أ�س  متتلكه  ما  بف�سل  و�لعاملية 
�قت�سادية  روؤي�������ة  م����ن  �خل���ي���م���ة 
�أعلى  ب��ت��وف��ري  و����س��ح��ة و�ل���ت���ز�م 
ل�سركائنا  و�لتو�سع  �لنمو  فر�س 
م����ن د�خ�������ل �ل�����دول�����ة وخ���ارج���ه���ا 
وه��ذ� م��ا ع��زز م��ن موقع �لإمارة 

�لتنمية  مبتطلبات  �لإي��ف��اء  على 
�مل�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �ل�������س���ام���ل���ة 
ر�أ�س  لإم��ارة  و�خلدمية  �حليوية 
�خل��ي��م��ة �ل��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا توفري 
للمو�طنني  �ل���ك���رمي���ة  �حل����ي����اة 

و�ملقيمني«.
ر�أ�س  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  وق��ام 
بجولة  و����س���ول���ه  ل����دى  �خل��ي��م��ة 
�ملن�ساأة  �أق�������س���ام  ع���ل���ى  ت��ف��ق��دي��ة 
تكلفتها  ب��ل��غ��ت  �ل���ت���ي  �جل����دي����دة 
دره����م  م���ل���ي���ون   35 �لإن�������س���ائ���ي���ة 
مربع  مرت   5000 م�ساحة  على 
�ل�سيد  م���ن  ���س��م��وه  و����س��ت��م��ع   ..
���س��رح مف�سل  ج���ريوم ه��وف��ر �ىل 
ع����ن خ���ط���وط �لإن�����ت�����اج و�أق�������س���ام 
و�ل�سيانة  �لهند�سية  �لت�ساميم 

جلفود 2019 ي�ساهم يف تر�سيخ مكانة دبي كعا�سمة عاملية لتجارة �لأغذية و�مل�سروبات

�سعود بن �سقر : ر�أ�س �خليمة وجهة ��ستثمارية �آمنة وبيئة حمفزة لنمو �لأعمال

�أن �لهيئة تعمل جاهدة من خالل تطوير �ملو��سفات �لقيا�سية و�للو�ئح �لفنية 
ل�ستكمال  و�لتاأ�سي�س   ،2021 �لوطنية  �لأج��ن��دة  �أه���د�ف  حتقيق  �أج��ل  م��ن 
�لإمار�ت  مئوية  حم��دد�ت  مع  بالتو�وؤم  �لدولة  يف  �مل�ستقبلية  �لتنمية  م�سرية 
 UAE.S رق��م  �لإلز�مية  �لقيا�سية  �ملو��سفة  �أن  �سعادته  و�أو���س��ح   .2071
منتجات �لنيكوتني �لإلكرتونية “ نظائر منتجات �لتبغ   «  :5030:2018
�لإط��ار، على  �لعاملية يف هذ�  �ملمار�سات  �أف�سل  �إىل  ��ستناد�ً  جاءت  �لتقليدية” 
و�لت�سريع  �لتبغ،  ملكافحة  �لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة  �لإط��اري��ة  �لتفاقية  غ��ر�ر 
�لأوروبي، و�ملو��سفة �لريطانية يف هذ� �ل�ساأن، ف�ساًل عن �لقانون �لحتادي 

�لإمار�تي رقم 15 ل�سنة 2009 ب�ساأن مكافحة �لتبغ.
�لتد�ول  وق��ف  �ملو��سفة  ه��ذه  �إ���س��د�ر  م��ن  �لهيئة  يف  ��ستهدفنا  لقد  و�أ���س��اف 
معرفة  ع��دم  ت��اليف  ك��ذل��ك  ���س��و�ب��ط،  �أو  ق��ي��ود  دون  �ملنتجات  ل��ه��ذه  �لع�سو�ئي 
�ملو�د  بع�س  �إمكانية خللط  نتيجة وجود  �أحياناً  �ملنتج  �مل�ستخدمة يف  �ملكونات 

•• اأبوظبي-وام:

�عتمدت �لإمار�ت مو��سفة قيا�سية �إلز�مية رقم« UAE.S 5030: »�خلا�سة 
للمو��سفات  �لإم���ار�ت  هيئة  �أعدتها  و�لتي  �لإلكرتونية  �لنيكوتني  مبنتجات 
يف وقت �سابق وذلك يف م�سعى حكومي لدعم جهود  “مو��سفات”  و�ملقايي�س 
منتجات  �نت�سار  ومنع  عنه  �لناجتة  �لأم��ر����س  ومكافحة  �لتدخني  من  �حل��د 
�ل�سيجارة �لإلكرتونية و�ملنتجات �لنظرية ب�سكل غري مقنن يف �أ�سو�ق ومنافذ 
�مل�سنعني  و  �ل�سركات و�ملنتجني  جميع  “مو��سفات”  �لدولة. ودعت  �لبيع يف 
�سهادة  على  و�حل�سول  �جلديدة  �لإمار�تية  �لقيا�سية  باملو��سفة  �للتز�م  �إىل 
�لإم��ار�ت للمو��سفات و�ملقايي�س قبل توريد هذه  �ل�سادرة عن هيئة  �ملطابقة 
�ملنتجات �إىل �لأ�سو�ق. و�أكد �سعادة عبد �هلل �ملعيني، مدير عام هيئة �لإمار�ت 
للمو��سفات و�ملقايي�س “مو��سفات”، يف ت�سريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م”، 

و��سرت�طات فنية ينبغي توفرها يف �ملنتج، و��سرت�طات �أخرى تتعلق بال�ستري�د 
�لإح�سائية  �لبيانات  و�لأوز�ن، كذلك  و�لتد�ول  و�لعر�س  و�لتعبئة  و�لت�سنيع 
�لو�جب توفرها على بطاقة بيان �ملنتج مت�سمنة �لتحذير�ت �ل�سحية �خلا�سة 
�لنيكوتني،  لإي�سال  �لإلكرتونية  �لنظم  ��ستخد�م  يزدهر  �ملعيني:  وتابع  به. 
فيما ت�سري �لتقدير�ت �إىل وجود 464 �سنفاً ح�سب تقدير�ت منظمة �ل�سحة 
�لعاملية، و�إىل �نفاق 3 مليار�ت دولر لتطوير هذه �ملنتجات، حيث من �ملتوقع 
�أن تزد�د �ملبيعات مبا ي�ساوي 17 �سعفاً بحلول �لعام 2030، كما �أنه وح�سب 
و�قع حال هذه �ملنتجات يف �لأ�سو�ق، تختلف هذه �ملنتجات عن �لأنو�ع �لتقليدية 

لل�سجائر، حيث �أنه لي�س هناك �حرت�ق �أو دخان ناجت عن عملية �حرت�ق .
وقال �ملعيني �إن �لهيئة تهدف من �إ�سد�ر هذه �ملو��سفة كذلك تاليف   معرفة 
�ملو�د  بع�س  �إمكانية خللط  نتيجة وجود  �أحياناً  �ملنتج  �مل�ستخدمة يف  �ملكونات 

�مل�سافة �ملحظورة، ما ي�سكل خطر�ً على �ل�سحة �لعامة.

�مل�سافة �ملحظورة مما ي�سكل خطر�ً على �ل�سحة �لعامة يف �ملجتمع.
لأفر�د  �ل��ع��ام��ة  �ل�سحة  على  �حل��ر���س  ك��ل  �لإم����ار�ت حري�سة  دول���ة  �أن  و�أك���د 
�أهد�ف  مع  ين�سجم  مهماً  دور�ً  �ملو��سفات  قطاع  تطوير  يلعب  حيث  �ملجتمع، 

�لهيئة �ملتمثلة يف توفري حماية �ل�سحة و�ل�سالمة للم�ستهلك و�لبيئة.
و�أ�سار �سعادة �ملعيني �إىل �أن �ملو��سفة �لقيا�سية �لإلز�مية تت�سمن بنود�ً تتعلق 
ت�ستخدم  �لتي  �لإلكرتونية  �لنيكوتني  ي�سمل منتجات  �لذي  �لتطبيق  مبجال 
على  حتتوي  ل  �لتي  �ملنتجات  تت�سمن  و�ل��ت��ي  �لتقليدية،  لل�سجائر  كبد�ئل 
�لتزويد  وعبو�ت  �لإلكرتونية”  �ل�سي�سة  “�أو  �للكرتونية  �ل�سجائر  مثل  تبغ 
ت�سمل  كذلك  �لإلكرتوين”،  “�ل�سائل  عبو�ت  مثل  تعبئتها  لإع��ادة  �ملخ�س�سة 
�ملنتجات �لتي ي�ستخدم فيها �لتبغ �مل�سنع حيث يتم و�سعه يف جهاز �إلكرتوين 
عملية  ح��دوث  دون  �جل��ه��از  بو��سطة  وتدخينها  �لتبغ  لفافة  بت�سخني  يقوم 
متطلبات  و�سعت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لقيا�سية  �ملو��سفة  �أن  و�أو���س��ح  للتبغ.  �ح��رت�ق 
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و�مل�سروبات، و�ل�سيافة �إىل 18% 
وي�سارك  �ل�سندوق.  م�ساريع  م��ن 
�ل�����ذي  �مل����ع����ر�����س  �ل���������س����ن����دوق يف 
 98 يزيد عن  ما  عام  ي�ستقبل كل 
193 دولة خمتلفة  �ألف ز�ئر من 
جمموعة  خالل  من  �لعامل،  حول 
�ل�سغرية  �مل�����س��اري��ع  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
قطاعي  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  و�مل��ت��و���س��ط��ة 
و�مل�سروبات،  و�لأغ��ذي��ة  �ل�سيافة، 

�ملدعومة من قبله. 
�سعادة  ق�����ال  �ل�������س���ي���اق،  ه�����ذ�  ويف 
�لرئي�س  �لدرمكي،  �سعيد  عبد�هلل 
خليفة  ل���������س����ن����دوق  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�مل�ساركة  “تاأتي  �مل�ساريع:  لتطوير 
يف و�حد من �أبرز �ملعار�س يف قطاع 
�لأغذية و�مل�سروبات، يف �إطار �سعي 
ل���دع���م رو�د  �مل�����س��ت��م��ر  �ل�����س��ن��دوق 
 ، �لأعمال وتعزيز ثقافة �لعمل �حلررّ
�مل�ساريع  �أ�سحاب  دع��م  خ��الل  م��ن 
جديدة  �أ������س�����و�ق  �إىل  ل���ل���و����س���ول 
�لتجاري  ن�ساطهم  �آف���اق  وتو�سيع 
وخدماتهم  ملنتجاتهم  و�ل��رتوي��ج 
يف �مل��ك��ان �مل��ن��ا���س��ب. ون��و����س��ل بذل 
�جل���ه���ود �مل��ث��م��رة م���ن �أج����ل تهيئة 
وتطور  لنمو  منا�سبة  �أع��م��ال  بيئة 

•• اأبوظبي-الفجر:

لتطوير  خليفة  ���س��ن��دوق  ي�����س��ارك 
�مل�������س���اري���ع ل��ل�����س��ن��ة �ل���ر�ب���ع���ة على 
“جلفود  م���ع���ر����س  يف  �ل������ت������و�يل 
2019” �لذي يقام يف مركز دبي 
�لتجاري �لعاملي، من خالل �سل�سلة 
�ل�سغرية  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�����س��اري��ع  م��ن 
�لتابعة له و�لتي تعمل  و�ملتو�سطة 
و�لأغذية  �ل�سيافة  قطاعي  �سمن 
و�مل�������س���روب���ات، ح��ي��ث ت���ن���درج هذه 
�لفعاليات  �سل�سلة  �سمن  �مل�ساركة 
�لتي  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ملحلية  و�مل��ع��ار���س 
�ل�����س��ن��دوق بهدف  ي�����س��ارك ف��ي��ه��ا 
�أ�سو�ق جديدة  دعم �مل�ساريع وخلق 
تعزز �آفاق �لنمو �مل�ستد�م و�لزدهار 
وت�ساعد رو�د �لأعمال على حتقيق 
�ل��ن��ج��اح �ل����ذي ي�����س��اه��م ب�����دوره يف 
دف���ع عجلة �ل��ن��م��و �لق��ت�����س��ادي يف 
�ل���دول���ة. وي��دع��م ���س��ن��دوق خليفة 
و�ملتو�سطة  �ل�����س��غ��رية  �مل�����س��اري��ع 
�حليوية  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
ن�سبة  ت�سل  و�ل�سرت�تيجية، حيث 
�ل�سندوق  م��ن  �ملدعومة  �مل�ساريع 
و�ل���ع���ام���ل���ة يف ق���ط���اع���ي �لأغ����ذي����ة 

و�ملتو�سطة،  �ل�����س��غ��رية  �مل�����س��اري��ع 
وذلك من خالل تقدمي حزمة من 
�لتي  �ملبتكرة  و�ل��ر�م��ج  �مل��ب��ادر�ت 
�لأعمال  رو�د  مت��ك��ني  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
�لذي  �مل�ستد�م  �لنمو  حتقيق  م��ن 
�لدورة  على  �إيجاباً  ينعك�س  ب��دوره 
�لقت�سادي  و�لتنويع  �لقت�سادية 
�لوطني  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يف  و�لنمو 

يف �لدولة.« 
“يبذل  ق���ائ���ال:  ���س��ع��ادت��ه  و�أردف 
���س��ن��دوق خ��ل��ي��ف��ة ق�����س��ارى جهده 
�لأعمال  رو�د  م�����س��ارك��ة  لي�سمن 
�مل�ساريع  و�أ���س��ح��اب  �لإم���ار�ت���ي���ني 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة �ملدعومة من 
�ملعار�س  �أه���م  م��ن  نخبة  يف  قبله 
�مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة �ن���ط���الق���اً من 
دعم  على  �لقائمة  ��سرت�تيجيته 
�لتي  �لجتماعية  �لتنمية  م�سرية 
ت�سهدها �لدولة و�للتز�م بامل�ساركة 
�حلكومية  �جل����ه����ود  يف  �ل���ف���ع���ال���ة 
�ل����رف����اه  حت���ق���ي���ق  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 
�ملو�طنني من  �لجتماعي ومتكني 

حت�سني م�ستو�هم �ملعي�سي.« 
لتجارة  ون  “�سفن  ���س��رك��ة  وت��ع��د 
بتجارة  و�ملعنية  �لغذ�ئية”،  �مل��و�د 

�لغذ�ئية  �مل�����و�د  وجت�����ارة  �ل��ع��ام��ة، 
�ل��ط��ازج��ة ب��اجل��م��ل��ة، �إ���س��اف��ة �إىل 
�لغذ�ئيه”  للمو�د  ناهل  “معامل 
�لعهد،  حديثة  �أن��ه��ا  وب��رغ��م  �ل��ت��ي 
�إل �نها ��ستطاعت �ن حتتل مرتبة 
�ل�سناعات  ع������امل  يف  م����رم����وق����ة 
�ملحلي  �ل�����س��وق  ���س��م��ن  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
و�أ�سو�ق جمل�س �لتعاون �خلليجي.

�لغذ�ئية  �مل��و�د  �ملك�سر�ت،  �لتمور، 
من  باجلملة،  و�مل��ح��ف��وظ��ة  �ملعلبة 
�أبرز �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��ل�����س��ن��دوق و�مل�����س��ارك��ة يف 
كذلك   ،2019 جلفود  يف  جناحه 
“متور ليو� لل�سناعات �لغذ�ئية”، 
�مار�تي  م�����س��ن��ع  ع���ن  ع���ب���ارة  وه���و 
جميع  بت�سنيع  متخ�س�س  وطني 

خدمات  وتوفري  �لتمور،  منتجات 
�ملو�طنني  مت���ور  وت��غ��ل��ي��ف  تعبئيه 
وم�ساعدتهم  �مل��������ز�رع  �أ����س���ح���اب 
بطريقة  منتجاتهم  ت�سويق  على 
�لإمار�ت  و”�سركة  �أك��ر،  جمدية 
باأن�سطة  �مل��ع��ن��ي��ة  للماأكولت” 
�لتموين  وخ����دم����ات  �ل�����س����ت����ري�د، 
باملو�د �لغذ�ئية، �لت�سدير، �لتجارة 

جمل�س �إد�رة »رّو�د « يوّجه بدعم �مل�ساريع �ل�سناعية يف �إمارة �ل�سارقة

يف اإطار دعم ريادة الأعمال يف قطاعي ال�صيافة والأغذية وامل�صروبات

�سندوق خليفة ي�ستعر�س نخبة من �مل�ساريع �لوطنية يف معر�س »جلفود 2019«

غالب جابر: معر�س »م�ستقبل �لبناء« نافذة دولية
 لأحدث ما و�سلت �إليه تكنولوجيا �لبناء ومدن �مل�ستقبل

•• ال�صارقة-الفجر:

د جمل�س �إد�رة موؤ�س�سة �ل�سارقة   �أكرّ
�د”  “رورّ �ل��ري��ادي��ة  �مل�ساريع  ل��دع��م 
خالل �لجتماع �لذي عقده موؤخر�ً، 
ع��ل��ى ����س���رورة �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى دعم 
�د �لأعمال يف  �أ�سحاب �مل�ساريع ورورّ
�لقطاع �ل�سناعي بهدف ��ستقطاب 
�إىل  �ل�سناعية  �مل�ساريع  من  �ملزيد 
�لدعم  وت���ق���دمي  �ل�����س��ارق��ة  �إم������ارة 
�لالزم لها، م�سري�ً �إىل �أن �مل�ساريع 
�ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة ت��ع��د جزء�ً 
�لتنوع  منظومة  من  للغاية  مهماً 
�ل�سارقة  �إم�������ارة  يف  �لق���ت�������س���ادي 

ودولة �لإمار�ت عموماً.
�سلطان  �سعادة  �لج��ت��م��اع،  وت��ر�أ���س 
رئي�س  �ل�سويدي،  ه  عبد�هلل بن هدرّ
�د”،  “رورّ م��وؤ���س�����س��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
ب��ح�����س��ور ك��ل م��ن �أع�����س��اء جمل�س 
بن  بطي  بن  خالد  �سعادة  �لإد�رة: 
�ل���ه���اج���ري، و����س���ع���ادة رغدة  ع��ب��ي��د 
حمد ترمي، و�سعادة عبد�هلل م�سبح 

حممد  خليل  و���س��ع��ادة  �لطنيجي، 
�ملحمود،  حمد  و�سعادة  �ملن�سوري، 
علي،  �آل  وفاطمة  �ملوؤ�س�سة،  مدير 
�إد�رة  دعم ومتويل �مل�ساريع  مدير 

يف �ملوؤ�س�سة.
�إد�رة  جم��ل�����س  �أع���������س����اء  و�ط�����لرّ�����ع 
تقرير  ع���ل���ى  �د”  “رورّ م��وؤ���س�����س��ة 
�إجن�����از�ت �مل��وؤ���س�����س��ة ل��ع��ام 2018، 
كما متت مناق�سة عدد من �لق�سايا 
و�لأفكار  و�مل���ب���ادر�ت  و�مل��ق��رتح��ات 
�لتي من �ساأنها تعزيز دعم �ملوؤ�س�سة 
�أ�سحاب  م���ن  �مل����و�ط����ن  ل��ل�����س��ب��اب 
و�ملتو�سطة،  �ل�����س��غ��رية  �مل�����س��اري��ع 
ومنها تفعيل �مل�سرتيات �حلكومية 
وتعزيز م�ساركة �ملوؤ�س�سة و�أع�سائها 
يف ف��ع��ال��ي��ات �إم����ارة �ل�����س��ارق��ة. كما 
�لجتماع  خ���الل  �مل��ج��ل�����س  �ع��ت��م��د 
 ،2019 لعام  �ملوؤ�س�سة  خطة عمل 
وكذلك و�سع مدة زمنية لالنتهاء 
�لتقليدية  خ��دم��ات��ه��ا  حت��وي��ل  م��ن 
�سعادة  وق���ال  رقمية.  خ��دم��ات  �إىل 
خالل  �ل�سويدي  ه  ه��درّ بن  �سلطان 

�لقطاع  “يحافظ  �لج����ت����م����اع: 
على  �ل�سارقة  �إم���ارة  يف  �ل�سناعي 
وترية منو عالية تتعزز باطر�د مع 
�ملناطق  �إق��ام��ة  نحو  �ل��دول��ة  توجه 
وتوفري  �ملتخ�س�سة،  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
�خلارجية  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  وج����ذب 
�لتكنولوجيا  و�����س���ت���ق���د�م  �إل���ي���ه���ا، 
�لقطاع  ه��ذ�  ترفد  �لتي  �حلديثة 
�لقطاعات  مع  �لتناف�سية  بعو�مل 
�ل�����س��ن��اع��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث ت�سري 
�أحدث �لبيانات �ل�سادرة عن د�ئرة 
بال�سارقة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لأعمال  رخ�س  منو  ��ستمر�ر  �إىل 
يف  �ل�سناعية  بامل�ساريع  �خل��ا���س��ة 
�لإمارة وهو ما يدل على جاذبيتها 
�ل����س���ت���ث���م���اري���ة، ون����ح����ن ب����دورن����ا 
نخطط لتقدمي �ملزيد من خدمات 
و�ل�ست�سارة  و�ل���ت���دري���ب  �ل���دع���م 
�مل�ساريع  �أ���س��ح��اب  ت�ستهدف  �ل��ت��ي 
�ل�سناعية لتهيئة �ملناخ �لقت�سادي 
�مل���الئ���م ل��ن��م��و وج�����ذب �مل���زي���د من 

�ل�ستثمار�ت �إىل هذ� �لقطاع«.

م����ن ن���اح���ي���ت���ه، ق�����ال ����س���ع���ادة حمد 
�ملحمود: “تتما�سى جهود موؤ�س�سة 
خدماتها  معظم  حت��وي��ل  يف  �د  رورّ
�لإم�����ار�ت  “روؤية  م��ع  رق��م��ي��ة  �إىل 
2021” وخطط �لتحول �لرقمي 

يف �إم����ارة �ل�����س��ارق��ة �ل��ت��ي ب���ادرت يف 
�لأعو�م �ملا�سية �إىل تطبيق �أحدث 
�لتقنيات �لرقمية �لر�ئدة، ل�سمان 
�لق��ت�����س��اد وحتقيق  ت��ن��وع  ت��ع��زي��ز 
�مل�ستد�مة،  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية 

�لب��ت��ك��ار يف  تعزيز  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ت��ق��دمي �خل���دم���ات �خلا�سة  ط���رق 
حتفيزي  مناخ  و�إي��ج��اد  �د”،  ب�”رورّ
�ل�سغرية  �مل�ساريع  يف  لال�ستثمار 

و�ملتو�سطة لالإمار�تيني«.

جناح ملحوظ حلملة �لتوعية مبعايري و�أهمية �إ�سد�ر �لفاتورة �ل�سريبية يف �أبوظبي
•• اأبوظبي - وام:

قبل  كبري� من  ر�سدت جتاوبا  �أنها  لل�سر�ئب  �لحتادية  �لهيئة  �أك��دت 
و�سمانتك،  حقك  فاتورتك  حملة  خ��الل  و�مل�ستهلكني  �لتجزئة  جت��ار 
�ملبيعات  �إ�سد�رها عن  �ل�سريبية، و�سرورة  �لفاتورة  للتوعية مبعايري 
م��ن ق��ب��ل ك��اف��ة �لأع���م���ال �مل�����س��ج��ل��ة ل���دى �ل��ه��ي��ئ��ة ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى حقوق 
�مل�ستهلكني �لتي �أطلقتها �لهيئة �عتبار� من �لثامن و�لع�سرين من �سهر 
يناير �ملا�سي للتعريف باأهمية �لفاتورة �ل�سريبية و�ل�سروط �لقانونية 
�لتعاون بني �لهيئة ودو�ئر  �إطار  �لو�جب تو�فرها بالفاتورة، وذلك يف 

�لتنمية �لقت�سادية و�جلهات �ملعنية �لأخرى يف �لدولة.
وتو��سلت �حلملة �لتي تنظمها �لهيئة �لحتادية لل�سر�ئب حتت �سعار 

�لتنمية  د�ئ��رة  بالتعاون مع  و�سمانتك”  �ل�سريبية، حقك  “فاتورتك 
�ملناطق  �ملا�سيني مبعظم  �لأ�سبوعني  باأبوظبي على مدى  �لقت�سادية 
�ملقرر  وم��ن  و�لظفرة،  و�ل��ع��ني،  و�مل�سفح  �أبوظبي  �أ���س��و�ق  يف  �لتجارية 
لت�سمل كافة  �لعام �حلايل  �لأول من  �لربع  �أن تتو��سل �حلملة خالل 

�إمار�ت �لدولة ب�سكل متتابع �أ�سبوعيا.
�لعاملني  قبل  من  كبري�  تفاعال  للحملة  �مليد�نية  �جل��ولت  و�أظ��ه��رت 
�أ�سو�ق  يف  �مل�ستهلكني  وكذلك  و�لفنادق  و�ملطاعم  �لتجارية،  باملحالت 
ح�سلو�  �لتي  �ملعلومات  من  ��ستفادو�  �أنهم  �أك��دو�  حيث  �أبوظبي  �إم��ارة 
�ل�سريبية عموما  بالقو�نني  �لكامل  عليها مما �سيمكنهم من �للتز�م 
و�ملعايري �ملتعلقة بالفو�تري �ل�سريبية وعر�س �لأ�سعار �ساملة �ل�سريبة 

ب�سفة خا�سة.

و�أ�ساف “ تقوم فرق �لعمل خالل �حلملة بالرد على ��ستف�سار�ت جتار 
يجب  �لتي  �لقانونية  باملعايري  �ملتعلقة  �لتوجيهات  وتقدمي  �لتجزئة، 
تو�فرها يف �لفاتورة �ل�سريبية، و�أهمية �إ�سد�رها، و�لتاأكيد على �سرورة 
و�لتطرق  لل�سريبة،  �سامال  و�خلدمات  لل�سلع  �ملعلن  �ل�سعر  يكون  �أن 
لبع�س �لأخطاء �ل�سائعة و�سرح �سبل جتنب هذه �لأخطاء، مع تقدمي 
�سرح مب�سط حول �لأنظمة و�لإجر�ء�ت �ل�سريبية و�لأ�سئلة �ل�سائعة يف 

هذ� �ملجال«.
�مل�ستهلكني  بتوعية  كذلك  �حلملة  خ��الل  �لهيئة  ممثلو  “ يقوم  وق��ال 
�ل�سريبية  بالفو�تري  مطالبتهم  ���س��رورة  على  و�لتاأكيد  �لأ���س��و�ق  يف 
عن م�سرتياتهم حفظا حلقوقهم، حيث يتم تو�سيح �ملميز�ت �لعديدة 

حل�سولهم على �لفو�تري �ل�سريبية«.

و�أكد �سعادة خالد علي �لب�ستاين مدير عام �لهيئة �لحتادية لل�سر�ئب 
جناحا  و�سمانتك”حققت  ح��ق��ك  �ل�����س��ري��ب��ي��ة،  “فاتورتك  حملة  �أن 
ملحوظا خ���الل �لأي����ام �مل��ا���س��ي��ة و���س��ه��دت ����س��ت��ج��اب��ة ك��ب��رية م��ن جتار 

�لتجزئة، وتفاعال ملحوظا من �مل�ستهلكني«.
�لهيئة  ب��ني  بالتعاون  �ل�سريبية  �ل��ف��ات��ورة  حملة  تنظيم  يتم   “ وق��ال 
�لحتادية لل�سر�ئب ودو�ئر �لتنمية �لقت�سادية يف كافة �لإمار�ت حيث 
تقوم فرق متخ�س�سة بجولت ميد�نية يف �لأ�سو�ق ت�سمل عدة مر�حل 
وذلك يف �إطار �لتعاون و�لتن�سيق بني �لهيئة و�سركائها �ل�سرت�تيجيني 
يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س فيما يتعلق بتنفيذ �لنظام �ل�سريبي 
�أف�سل �خلدمات و�سمان كفاءة  و�لرقابة خالل �لتنفيذ بهدف تقدمي 

تطبيق �لت�سريعات �ل�سريبية«.

•• عجمان ـ الفجر

�لرئي�س   � ج��اب��ر  غ��ال��ب  �سعادة  �أ���س��اد 
�لتنفيذي ل�سركة عقار بجهود غرفة 
جتارة و�سناعة عجمان يف دعم ومنو 
ق��ط��اع��ي �مل����ق����اولت و�ل����ع����ق����ار�ت يف 
�لإم��ارة من خالل تنظيمها ملعر�س 
�ل�سهر  خ�����الل  �ل���ب���ن���اء  م�����س��ت��ق��ب��ل 
�إمارة  – 2019 يف  م��ار���س  �ل��ق��ادم 
عجمان، ليمثل �ملعر�س نافذة دولية 
�إليه  �أح��دث ما و�سلت  للتعرف على 
ومدن  �حل��دي��ث��ة  �ل��ب��ن��اء  تكنولوجيا 
�مل�ستقبل ل�سيما �أن �ملعر�س حري�س 
على ��ستقطاب �سركات حملية ر�ئدة 
يف قطاعات �لبناء و�لتطوير �لعقاري 
عاملية  �سركات  ��ستقطاب  جانب  �إىل 
�ل�سر�كة  تدعم  مظلة  �إيجاد  بهدف 

وت��ب��ادل �خل��ر�ت بني كافة �جلهات 
�لرعاية  �أن  و�أك����د  �مل��ع��ر���س.  وزو�ر 
عقار  ���س��رك��ة  تقدمها  �ل��ت��ي  �مل��ا���س��ي��ة 
�ل�سركة  ح��ر���س  منطلق  م��ن  ت��اأت��ي 
و�لت�سييد  �ل���ب���ن���اء  ق���ط���اع  دع����م  يف 
يف  �لر�ئدة  �ل�سركات  من  باعتبارها 
�لتطوير �لعقاري يف  �مارة عجمان، 
للقيادة  �لد�ئمة  �لتوجيهات  مثمنا 
ت���وف���ري كافة  ب�������س���رورة  �ل���ر����س���ي���دة 
�مل��ق��وم��ات جل���ذب �مل��ط��وري��ن وزي���ادة 
ظل  يف  ل�سيما  �لعقاري  �ل�ستثمار 

�ملوقع �ملتو�سط لالإمارة.  
�أهمية معر�س م�ستقبل  و�أثنى على 
�لقطاع  دع������م  يف  ودوره  �ل����ب����ن����اء 
�أن  ك����ك����ل، وخ����ا�����س����ة  �لق����ت���������س����ادي 
قطاعات �لبناء و�لت�سييد و�لتطوير 
�لرئي�سي  �مل��ح��رك  تعتر  �ل��ع��ق��اري 

�لعاملية،  �لق����ت���������س����ادي����ات  لك������ر 
�أ�س�س  �أه�����م  �أح�����د  �أن���ه���ا مت��ث��ل  ك��م��ا 
من��و �ل��ق��ط��اع �لق��ت�����س��ادي يف �إم���ارة 
ع��ج��م��ان خ��ا���س��ة ودول������ة �لم������ار�ت 

ب�سكل عام، م�سري� �إىل �أن خمرجات 
روؤية  من  تتو�كب  و�هد�فه  �ملعر�س 
و��سرت�تيجية �إمارة عجمان ل�سيما 
و�ل�ستد�مة  �لخ�سر  �لقت�ساد  يف 
�أكد  كما  �ملجتمع.  و�سعادة  ورفاهية 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة عقار 
حقيقة  ف��ر���س��ة  ي��ع��د  �مل���ع���ر����س  �أن 
�ل�سفقات  و�إب����ر�م  �ل�����س��ر�ك��ات  لعقد 
م�ستقبل  يف  �جلديد  على  و�لتعرف 
�مل�ساركة  �ل�����س��رك��ات  ل��ك��اف��ة  �ل��ب��ن��اء 
و�ملرتبطة  �ل��ع��ام��ل��ة  و�مل���وؤ����س�������س���ات 
بالقطاع و�لعقاري وتطويره. جدير 
�لبناء  م�ستقبل  معر�س  �أن  بالذكر 
برعاية  يحظى  �لأوىل  ن�سخته  يف 
ما�سية من �سركتي “عقار � بروبرتي 
ورعاية ذهبية من �سركة جي  تك” 
 GJ Real Estate � جا للعقار�ت

تعاون بني »مبادلة« و»�ل�سعودية 
�لع�سكرية« يف جمال �ل�سناعات �ملتقدمة

•• اأبوظبي-وام:

�ل�سركة  م��ع  �ل�سرت�تيجي  تعاونها  ع��ن  لال�ستثمار  مبادلة  �سركة  �م�����س  �أعلنت 
�لتابعة  و�ل��دف��اع  �ل��ط��ري�ن  �سركة   »SAMI« �لع�سكرية  لل�سناعات  �ل�سعودية 
للمملكة �لعربية �ل�سعودية يف جمال �ل�سناعات �ملتقدمة و�لتي تعد �أوىل مبادر�ت 
�ل�سعودية ودول��ة �لإم��ار�ت. وح��ددت مذكرة  �ململكة �لعربية  �لتعاون �مل�سرتك بني 
على  و�لتعاون  �مل�سرتك  لال�ستثمار  �ل�سرت�تيجي  �لإط���ار  �ل�سركتني  بني  تفاهم 
�ملدى �لطويل يف جمال �لبحث و�لتطوير و�لت�سنيع و�لإ�سالح و�ل�سيانة و�لعمرة 
كل  تبنتها  �لتي  �لطموحة  �ل�سناعي  �لتحول  خلطط  ��ستكمال  وذلك  و�لهند�سة، 
من �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�أبوظبي، مبا يف ذلك ��سرت�تيجيات �لتطوير و�لنمو 
عر �سل�سلة �لقيمة لقطاعي �سناعة �لطري�ن و�ل�سناعات �لدفاعية. وي�ستند هذ� 
�لتي  ت�ستفيد من خرة مبادلة  �مل��دى،  �سر�كة طويلة  �ل�سرت�تيجي على  �لتعاون 
متتد على مدى ع�سر �سنو�ت يف تطوير نظام بيئي متكامل لقطاعي �سناعة �لطري�ن 
و�ل�سناعات �لدفاعية �ملتمثلة يف �سركة �سرت�تا للت�سنيع و�سركة �حللول و�خلدمات 
�ل�سركة  مع  �لتعاون  لتعزيز  �لدفاعية،  لل�سناعات  �لإم���ار�ت  و�سركة  �لتوربينية 
وت�سعى  �لتنموية.  �ل�سناعية  خططها  ولت�سريع  �لع�سكرية،  لل�سناعات  �ل�سعودية 
و�ل�سناعات  �لطري�ن  �سناعة  من�سة  لتو�سيع  �لالزمة  �لأ�س�س  لو�سع  �ل�سركتان 
كال  يف  للقطاعني  �ملثمر  �لتطوير  وتدعم  �لعربي،  �خلليج  منطقة  يف  �لدفاعية 
�لبلدين. وقال بدر �سليم �سلطان �لعلماء، رئي�س وحدة �سناعة �لطري�ن و�لدفاع يف 
�سركة مبادلة لال�ستثمار “ ميثل هذ� �لتعاون يف قطاع �ل�سناعات �ملتقدمة حلظة 
ي�سع  �إذ  �لعاملية،  �لدفاعية  و�ل�سناعات  �ل��ط��ري�ن  �سناعة  �إىل  بالن�سبة  تاريخية 
�ل�سعودية..  �لعربية  و�ململكة  �لإم��ار�ت  دولة  �ل�سناعية بني  لل�سر�كة  ��سرت�تيجية 
و�لت�سنيع  و�لتطوير  �لبحث  ت�سمل  �لتي  �لتعاون  جم��الت  من  ع��دد  حتديد  ومت 
و�لإ�سالح و�ل�سيانة و�لعمرة م�ستفيدين من �خلرة �لعميقة لل�سركات �ل�سناعية 
�لإمار�تية يف جمال تعزيز �ل�سر�كات �لدولية و�إن�ساء نظام بيئي �إقليمي لقطاعي 
�سناعة �لطري�ن و�ل�سناعات �لدفاعية.. و�سنتمكن عر هذ� �لتعاون من توظيف 
�ل�ساملة  �لتناف�سية  و�لقيمة  �مل��وؤه��ل��ة  �لوطنية  وك��و�درن��ا  و��ستثمار�تنا  م��و�ردن��ا 
لعمالئنا و�سركائنا، وذلك من خالل تعزيز �لو�سول �إىل �لأ�سو�ق �لعاملية وحتقيق 
�لرئي�س  �سوير  �أندريا�س  �لدكتور  ق��ال  جانبه،  من  �ل�سناعي«.  و�لتميز  �لتكامل 
�سركة  م��ع  �لتعاون  ميثل   “ �لع�سكرية  لل�سناعات  �ل�سعودية  لل�سركة  �لتنفيذي 
مبادلة لال�ستثمار �سر�كة ��سرت�تيجية وثيقة بني �سركتني ر�ئدتني على �ل�سعيد 
�لإقليمي، و�ستعمل على تعزيز قطاعي �سناعة �لطري�ن و�ل�سناعات �لدفاعية يف 
�ملنطقة لدعم جهود �حلكومة �ل�سعودية �لر�مية �إىل توطني %50 على �لأقل من 
�إنفاق �ململكة �لع�سكري مبا يتما�سى مع �لأهد�ف �ملحددة يف روؤية �ململكة 2030.. 
من  �لع�سكرية  لل�سناعات  �ل�سعودية  �ل�سركة  متكني  على  �لتعاون  ه��ذ�  و�سيعمل 
�لدفاعية  و�ل�سناعات  �ل��ط��ري�ن  �سناعة  قطاعي  منظومة  لنمو  دعمها  مو��سلة 
�ملجال”.. ه��ذ�  يف  عمالقني  بني  و�لتكنولوجيا  �ملعرفة  نقل  خ��الل  من  �ململكة  يف 
و�سع  بعد  �لعاملية  �خل��ر�ت  تبادل  من  �جلانبان  �ل�سرت�تيجي  �لتعاون  و�سيمكن 

�إطار �لعمل �لر�سمي للتعاون.

�نطالق ملتقى �ل�سارقة �لثالث ل�سالمة 
�لأغذية يف 26 فرب�ير �جلاري

•• ال�صارقة-وام:
26 فر�ير �جلاري  �أعمال ملتقى �ل�سارقة �لثالث ل�سالمة �لأغذية يف  تنطلق 
حتت رعاية �سمو �ل�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي ويل عهد ونائب 
حاكم �ل�سارقة . يناق�س �مللتقى �لذي تنظمه بلدية �ل�سارقة يف مركز �جلو�هر 
للمنا�سبات و �ملوؤمتر�ت مب�ساركة خر�ء �لأغذية يف �لدولة و من خارجها �أحدث 
�لطرق ل�سالمة �لأغذية و �لطرق �لوقائية و كفاءة �ملختر�ت . و قالت �ل�سيخة 
ببلدية  �ملركزية  و�ملختر�ت  �لعامة  لل�سحة  �لعام  �ملدير  م�ساعد  �ملعال  �سذى 
�أن ي�سبح  ي�سعى �ىل  �مللتقى  �أن  �لبلدية  �ل�سارقة يف موؤمتر �سحفي عقد مبقر 
من�سة لبناء �خلر�ت �خلا�سة ب�سالمة �لأغذية و هو ي�ستهدف �ملن�ساآت �لغذ�ئية 
و �سركات �لتدريب و �ملختر�ت و �أ�سحاب م�ساريع �لأ�سر �ملنتجة بالإ�سافة �إىل 
طلبة �جلامعات يف �لدولة و �طالعهم على �أحدث بر�مج بلدية �ل�سارقة �خلا�سة 
بالغذ�ء وبر�مج �أخرى ذ�ت �ل�سلة. و �أ�سارت �ىل �ن �مللتقى �سيعقد حلقة �سبابية 
ت�سم طلبة �جلامعات و �أع�ساء جمال�س �سباب �لإمار�ت �إىل جانب جمل�س �سباب 
بلدية �ل�سارقة ي�ستعر�سون طرق �سالمة �لأغذية من خالل �جلهات �لرقابية و 
�لغذ�ئي كما  �ملتبعة للتثقيف �ل�سحي  �لأ�ساليب  �ل�سارقة و  �لتحليلية يف بلدية 
�ل�سركات  و  �لتدريب  و  �لأغذية  �سركات  به  ت�سارك  معر�سا  �حل��دث  �سي�ساحب 
�لأ�ست�سارية تعر�س خالله �أحدث خدماتها يف جمال �لأغذية و �حلفاظ عليها .

»�آيدك�س«.. دمج �ل�سناعات �ملتقدمة يف �لدور�ت 
�لقت�سادية و�لتنموية خدمة لالإن�سانية

�ل�سلة  ذوي  �آر�ء  عليها  �ت��ف��ق��ت   ، رئي�سة  م�ستخل�سات  ث��الث��ة 
و�لخت�سا�س ممن �ساركو� يف �جلل�سة �حلو�رية �لتي �نعقدت يف 
�أول �أيام موؤمتر �لدفاع �لدويل، حتت عنو�ن “ �لتو�زن �لقت�سادي 

ز وممكرّن من تنويع �لقت�ساد«. كمحفرّ
�لأول: �سو�ب روؤية �لقيادة يف تنويع �لقت�ساد وبنائه على �ملعرفة، 
�ل�سركات  ودع��م  �لقطاعية  �ل�سر�كات  تو�سيع  وج��وب  و�ل��ث��اين: 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة، وثالثا: تعزيز �لأمن و�ل�ستقر�ر �لإقليمي 
ومنها  و�لإمكانيات،  �لطاقات  كافة  توظيف  و�ل��دويل من خالل 

�ل�سناعات �لدفاعية.
 “ �ل��دويل  �ل�25 لنطالقة موؤمتر ومعر�س �لدفاع  يف �لذكرى 
ق دورته يف عام  �آيدك�س “ �لذي ينعقد يف �أبوظبي كل عامني، حُتقرّ
من  �أوىل  كمن�سة  �ملنا�سبة  هذه  تكري�س  يف  نوعية  نقلة   2019
عاملية  مكانًة  وحتتل  �أفريقيا،  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  يف  نوعها 
وزر�ء  فيها  يجد  �لتي  �لدولية  و�ملعار�س  �مل��وؤمت��ر�ت  يف  مرموقة 
�لدفاع وقياد�ت �لأركان و�لأمن و�سركات �لتقنية ورو�د �مل�ستقبل، 
�ل�سنة  ه��ذه  و�سلت  ومب��ع��دلت  فيه  �مل�ساركة  على  يحر�سون  ما 

�أرقاما قيا�سية.
�لدفاع  معر�سي  دمج  �حلالية،   ، ع�سرة  �لر�بعة  �ل��دورة  و�سهدت 
موؤمتر  مع  “نافدك�س”،  �لبحري  و�ل��دف��اع  “�آيدك�س”  �ل��دويل 
بجل�سة  �ل��ث��الث،  �ملن�سات  ه��ذه  و��سُتهلت  ل��الأوف�����س��ت..  �أب��وظ��ب��ي 
حو�رية عن �لتو�زن �لقت�سادي، وبذلك تكت�سب �ملنا�سبة ر�سالتها 
�لأمن  تعزيز  م�ستقبل م�سرتك يف  “بناء  يف  �لإن�سانية  �لتنموية 
و�لزدهار من خالل �لبتكار �لذي �أ�سبح عالمًة مميزة لالإمار�ت 
م�سهودة.  جتربة  فيها  لها  �لتي  �لدولية  �ملنا�سبات  ��ست�سافة  يف 
�لإم��ار�ت منذ ربع قرن،  �أر�دتها  �لدفاع و�لطري�ن، كما  معار�س 
ل�سباق  لي�ست  باأنها   ، لكل متابع  �أ�سحت معروفة  كر�ست حقيقًة 
�لت�سلح، و�إمنا لدمج �ل�سناعات �لدفاعية يف �لدور�ت �لقت�سادية 
و�لتنموية من خالل ربط وتكامل �لأن�سطة �لتجارية و�ل�سياحية 
و�لتقنية يف �إطار تنموي حددت له �لإمار�ت ��سرت�تيجية عنو�نها 
�آليات ت�ساركية و�أه��د�ف��اً رقمية  “، ووظفت لها   2021 روؤي��ة   “
ت��ع��زز �لأم����ن و�لزده�����ار و�ل���ت���و�زن �لق��ت�����س��ادي وب��ن��اء �مل�ستقبل 

و�لت�سامح..ثم تقي�س نتائجها �خل�سر�ء على �أر�س �لو�قع.
ون��ت��ي��ج��ًة �لإق���ب���ال �ل��ك��ب��ري و�ل��ث��ق��ة �ل��ع��امل��ي��ة مب��ع��ر���س��ي �أيدك�س 
ونافدك�س، مت هذه �ل�سنة تو�سيع م�ساحات �ملعر�س بنحو 23% 
 1310 معرو�سات  ل�ستيعاب  مربع  مرت  �أل��ف   33 �إىل  لت�سل 
�إل  م��رة،  لأول  ت�سارك  بلد�ن  بينها خم�س  دول��ة،   62 �سركة من 
�مل�ساحب، و�لذي  باملوؤمتر  �ملن�سة �لأممية تتمثل  �أن ر�سالة هذه 
ع�سكرية  �سخ�سية  و79  دف��اع  وزي��ر   77 م��ن  �أك��ر  فيه  ي�سارك 
رفيعة �مل�ستوى من 82 دولة.. وعلى مد�ر ثالث جل�سات حو�رية 
�لنخب  ه���ذه  ن��اق�����س��ت  م�سرتك”  م�ستقبل  “ ب��ن��اء  ���س��ع��ار  حت��ت 
مقت�سيات تعزيز �لأمن و�لزدهار من خالل �لبتكار، وبالرتكيز 
�ل�سامل  و�ل�ستقر�ر  و�لأم��ن  �لقت�سادي  �لتعاون  قطاعات  على 

و�لبتكار و�لذكاء �ل�سناعي.
�ل�سناعة  �ب��ت��ك��ار�ت  �مل��ع��رو���س م��ن  �ل���ن���دو�ت �حل���و�ري���ة، ويف  يف 
على  �ل��ق��درة  يف  �لإم���ار�ت���ي  للنموذج  و��سعة  م�ساحة  �ل��دف��اع��ي��ة، 
توظيف �ملو�رد و�لطاقات �لوطنية �ل�سابة، �سمن �ل�سرت�تيجيات 
على  �لإم���ار�ت���ي،  �جل��ن��اح  فم�ساحة  �لوطنية..  �لتنمية  و�ل����روؤى 
�ملناف�سة  على  ق��ادرة  وتقنية  ع�سكرية  �بتكار�ت  ت�سمل  �ت�ساعها، 
�ل��ت��ك��ام��ل بني  م��ف��ه��وم  و�إمن����ا يف  بالنوعية  ف��ق��ط  لي�س  �ل��دول��ي��ة، 
بالت�سنيع  و�خل��ا���س،  �ل��ع��ام  �لقطاعني  يف  �لوطنية،  �ملوؤ�س�سات 
�لأعمال  ل�سياحة  �جلاذبة  و�ملنا�سبات  �ملعار�س  وب�سناعة  �لتقني 

و��ست�سر�ف �مل�ستقبل.
ميتلكها  �لتي  �ل�سخمة  �لقت�سادية  للكتلة  �لتنموي  �لتوظيف 
ع �ل�سناعات �لدفاعية �لعاملية، هو و�حد من �سو�هد �لكفاءة  جممرّ
و�لإبد�ع يف �لبتكار �لتي منحت �لإمار�ت �سارة “�لقوة �لناعمة” 
لتها لي�س فقط كوجهة عاملية ل�سناعة �ملعار�س و�سياحة  �لتي �أهرّ
�لأعمال وموؤمتر�ت �لدفاع، و�إمنا �أي�سا لحت�ساِن �لقمم �لعاملية 

ة �لإن�سانية. للحكومات و�لأديان و�لت�سامح و�لأخورّ
كتب : حممد جالل الري�صي
املدير التنفيذي لوكالة اأنباء المارات

�لحتاد لئتمان �ل�سادر�ت : دعم �ل�سادر�ت و�إعادة �لت�سدير 
غري �لنفطي لل�سركات �لإمار�تية بقيمة 3 مليار�ت دولر

•• دبي -وام:

�أعلنت �لحتاد لئتمان �ل�سادر�ت عن حتديد هدف لدعم �ل�سادر�ت و�إعادة 
�أمريكي متا�سيا  3 مليار�ت دولر  لل�سركات بقيمة  �لنفطي  �لت�سدير غري 
ذلك  جاء   .  2021 �لقت�سادي  للتنويع  �لإم���ار�ت  دول��ة  ��سرت�تيجية  مع 
خالل �لجتماع �لذي عقدته �ل�سركة يف فندق جمري� �أبر�ج �لإمار�ت يف دبي 
و�أب��رز �ملجتمعون هدف �لحتاد   .  2019 للم�سي قدما بعملياتها يف عام 
لئتمان �ل�سادر�ت بتقدمي دعم بقيمة 1.1 مليار دولر �أمريكي لل�سركات 
�لعاملة يف �لإمار�ت للحد من �ملخاطر عن طريق حدود �ئتمانية متجددة يف 

عام 2019 وهو ما يوؤكد ��ستمر�ر �لتز�مها مب�ساعدة �ل�سركات �لإمار�تية 
على تعزيز وجودها على �ل�سعيدين �لإقليمي و�لعاملي. ومت ت�سليط �ل�سوء 
�ل�سادر�ت  لئتمان  �لحت���اد  �أقامتها  �لتي  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كات  على 
�ملتو�فقة  �ل�سادر�ت  �ئتمان  على  �لتاأمني  و�سركات  �حلكومية  �جلهات  مع 
�لدولية  �ل�سادر�ت  �ئتمان  ووك��الت  و�لتقليدية  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  مع 
و�لبنوك بالإ�سافة �إىل �ل�سركات �لتي تقدم �خلدمات �ل�ست�سارية و�لتقنية 
�ل�سادر�ت من �جلهات  �لحت��اد لئتمان  �سركاء  و�أك��د  �لأ�سو�ق.  ومعلومات 
�حلكومية خالل �لجتماع على �لدعم �لذي يقدمونه لل�سركات �لإمار�تية 

مل�ساعدتهم على تو�سيع �أعمالهم و�إيجاد حلول للتحديات �لتي تو�جهها.
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مناف�سات  �جل��م��ع��ة  �جل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  �ك��ت�����س��ح��ت 
�لأمريكية  �جلامعة  �سالت  على  �لطاولة،  ك��رة 
لذوي  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأل���ع���اب  دورة  �سمن  ب��ال�����س��ارق��ة، 
�لتي   ،2019 و�ل�����ب�����رت  �حل����رك����ي����ة  �لإع������اق������ة 
فر�ير   16 حتى   11 من  �ل�سارقة  ��ست�سافتها 
4 ميد�ليات ذهبية  �جل��اري، بعدما ح�سلت على 
وف�سية و�حدة يف 5 م�سابقات، بينما ح�سلت دولة 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة على ميد�لية برونزية 

عن طريق يو�سف ر��سد �لكعبي وحممد جعفر.

جمريات
 ،1-2 فئة  �لرجال  ف��رق  مناف�سات  �سعيد  وعلى 
�نتزعت كوريا �جلنوبية ذهبية �مل�سابقة بالفريق 
�مل��ك��ون م��ن ب��ي��ون��غ ج���ون ���س��ون��غ، وه����اي ك���ون يل 
وميونغ يون كو، بينما جاء يف �ملركز �لثاين فريق 
�سيتفريكوف،  غريغوري  �سم  �ل��ذي  كاز�خ�ستان 

�أكزهغيتوف،  وبريكيت  �أو���س��ب��ان��وف  ودي�سنغايل 
و��ستمر �إيقاع �لتفوق �لكوري �جلنوبي يف م�سابقة 
�ملكون من جو  �لفريق  3-4، بفوز  �لرجال لفئة 
ي��ون��غ ���س��ون��غ وك���ي ي��ون��غ ج���ون وم��ي��ون��غ ووك كو 
بامليد�لية �لذهبية، فيما ذهبت �مليد�لية �لف�سية 
ياتاجاك  ���س��م  �ل�����ذي  ت���اي���الن���د  ف���ري���ق  ل�����س��ال��ح 
�سيونغ وبو�سريي و�ويني،  غلينبان�سيون وثري�ي 
�لرونزية  بامليد�لية  كاز�خ�ستان  فريق  و�كتفى 

عن طريق يريلن كازييف وكينغي�س كونييف.
�مل��خ��ت��ل��ط للرجال  �ل���زوج���ي  م�����س��اب��ق��ة  و���س��ه��دت 
و�ل�سيد�ت لفئة 5 �سر�حاً حمموماً على �لذهب، 
ة  مررّ ت��ع��ود  �أن  �جلنوبية  ك��وري��ا  ��ستطاعت  حيث 
�أخ����رى وت��خ��ط��ف �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة ع��ن طريق 
�سونغ،  يونغ  وتا  كانغ،  �سو  �سا  �ملكون من  �لفريق 
على  ت��اي��الن��د  بينما ح�سلت  ���س��او،  ���س��اب  وج��ان��غ 
�أحرز فريق تايالند  �إذ  �ملركزين �لثاين و�لثالث، 

وكامون  ك��الن��غ��ام��ن��ي  ت���ري�دي���ك  م��ن  �مل��ك��ون   2
�لف�سية،  �مليد�لية  �سانباهاكا  ون��ورك��ان  �سايغان 
وذهبت �مليد�لية �لرونزية ل�سالح فريق تايالند 
1 �لرونزية �ملكون من و��سانا �سرينغام وبانو��س 

�سرينغام.
�سانغيل  �ل���ك���وري  ف����از   8-6 �ل���رج���ال  ف��ئ��ة  ويف 
بامليد�لية  كايلي�س  بانتيليمون  و�لقر�سي  كيم، 
كانات  �لكاز�خ�ستاين  �لثنائي  فاز  فيما  �لذهبية، 

يو�سينوف، ورو�ستام فاليتوف بامليد�لية �لف�سية، 
ف���اأح���رز فريق   ،10-9 �ل���رج���ال  م��ن��اف�����س��ات  �أم����ا 
كوربيتاييف  ن���ورزه���ان  م��ن  �مل��ك��ون  ك��از�خ�����س��ت��ان 
فريق  وج��اء  �لذهبية،  �مليد�لية  وخملولبيكوف 
وجاي  كيم  يينغو�ن  م��ن  �مل��ك��ون  �جلنوبية  ك��وري��ا 
��ل فريق  ���س��وك يل ب��امل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ف�����س��ي��ة، وحت�����سرّ
�لإمار�ت �ملكون من يو�سف ر��سد �لكعبي وحممد 

جعفر على �مليد�لية �لرونزية.

منتخب  لعبة  �لأول  �أم�س  توجت 
تيبيا�سيفيلي”  “نينو  ج��ورج��ي��ا 
ريا�سة  يف  �ل��ذه��ب��ي��ة،  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة 
 »A« فئة  �لعربي  �ل�سيف  �مل��ب��ارزة 
23 �سنه فردي،  �سيد�ت حتت �سن 
وذلك بعد لقاء مثري وقوي جمعها 
“�تيبيا  �لتايالندية  �لالعبة  م��ع 
�مليد�لية  ح�سدت  �لتي  ت�سوكري” 

على   ،7-15 ب��ن��ت��ي��ج��ة  �ل��ف�����س��ي��ة 
�سالة نادي �لثقة للمعاقني، �سمن 
لالإعاقة  �لعاملية  �لأل��ع��اب  بطولة 
�حلركية و�لبرت” �لتي ��ست�سافتها 
�ل�سارقة من 11 حتى 16 فر�ير 

�جلاري.
�ملبارزة  ريا�سة  مناف�سات  و�سمن 
»A« رجال  ف��ئ��ة  �ل��ع��رب��ي  �ل�����س��ي��ف 

ف����ردي، حقق  �سنه   23 ���س��ن  حت��ت 
“ماك�سيم  �ل����رو�����س����ي  �ل�����الع�����ب 
�سابروف” �مليد�لية �لذهبية، بينما 
“�أرتيم  �لوك����ر�ين  �ل��الع��ب  حقق 
مانكو” �مليد�لية �لف�سية، بنتيجة 
�ل���الع���ب  و�ق���ت���ن�������س   ،14-15
جافرلينكوف”  “�أوليغ  �ل��رو���س��ي 

�مليد�لية �لرونزية.

ويف م���و�ج���ه���ات �مل����ب����ارزة رج�����ال “ 
فئة  ���س��ن��ة   17 ���س��ن  �سي�س” حت��ت 
�لأمل�������اين  �ل����الع����ب  ح�������س���ل   )A(
�مليد�لية  على  �سريدر”  “فليك�س 
تفاعل  مثرية  مبار�ة  بعد  �لذهبية 
م��ع��ه��ا �حل�������س���ور و�مل�����س��ج��ع��ني مع 
�لالعب �لريطاين “جو�سا و�دل” 
من �حلا�سل على �مليد�لية �لف�سية 

 ،12/15 بنتيجة  �للقاء  لينتهي 
ك���م���ا �ق���ت���ن�������س �ل����الع����ب �لأمل�������اين 
�مليد�لية  كري�سيفني”  “كليمن�س 

�لرونزية و�ملركز �لثالث.
 “ �مل���ب���ارزة  �سيف   “ مناف�سات  ويف 
���س��ن��ة فئة   17 ����س���ن  رج������ال حت����ت 
قوية،  �مل��ن��اف�����س��ات  ك��ان��ت   »A.B«
حيث تقابل يف �ل��دور قبل �لنهائي 

“جو�سا  بريطانيا  منتخب  لع��ب 
ه���وجن  م��ن��ت��خ��ب  ولع�������ب  و�دل” 
لينتهي  لوجن”  ت�����س��او  “هو  ك���وجن 
وي�سعد   ،2-15 بنتيجة  �ل��ل��ق��اء 
لعب منتخب بريطانيا �إىل �ملبار�ة 
�ل��وق��ت ذ�ت���ه �سهدت  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة، يف 
حا�سمة  مو�جهة  �لأخ���رى  �مل��ب��ار�ة 
�ملانيا  م���ن���ت���خ���ب  لع������ب  ج���م���ع���ت 

لعب  م���ع  �سريدر”  “فيليك�س 
“دميرتي  �إ����س���ت���ون���ي���ا  ج���م���ه���وري���ة 
كر��سكوف” لينتهي �للقاء بنتيجة 
�لأملاين  �لالعب  وي�سعد   ،  9-15
يف  بريطانيا  ملقابلة لعب منتخب 

�لنهائي.
��ستطاع  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل�����ب�����ار�ة  ويف 
“ �أن  و�دل  “ ج��و���س��ا  �ل��ري��ط��اين 

ينتزع �مليد�لية �لذهبية بعد �لفوز 
 ،6-15 بنتيجة  �لنهائية  باملبار�ة 
�لأمل����اين  �مل��ن��ت��خ��ب  لع���ب  ليح�سد 
�لثاين  �ملركز  �سريدر”  “فيليك�س 
لعب  وي��ت��وج  �لف�سية،  و�مل��ي��د�ل��ي��ة 
ت�ساو  “هو  ك���وجن  ه���وجن  منتخب 
بعد  �لرونزية  بامليد�لية  لوجن” 

ح�سوله على �ملركز �لثالث.         

مناف�سات  ع��ل��ى  �إ���س��ت��ون��ي��ا  هيمنت 
�ل�سالة  ��ست�سافتها  �لتي  �ل�سباحة 
�لأمريكية  ب���اجل���ام���ع���ة  �مل���غ���ط���اة 
�لألعاب  دورة  ���س��م��ن  ب��ال�����س��ارق��ة، 
�لإع���اق���ة �حلركية  ل���ذوي  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ختتمت  �ل���ت���ي   ،2019 و�ل���ب���رت 
�سهدت  حيث  �ل�سبت،  �ل�سارقة  يف 
ومناف�سة  ك��ب��رية  �إث����ارة  �ملناف�سات 
ق������وي������ة م�������ن ق�����ب�����ل �ل�������س���ب���اح���ني 
�لتايلنديني، فيما كانت �أبرز نتائج 
�لإمار�ت ح�سول �سعيد �ملهري على 
ميد�لية ذهبية، و�سعيد �أحمد على 
�ل�سحي  وث����اين  ف�����س��ي��ة،  م��ي��د�ل��ي��ة 

على ميد�لية برونزية.

تفا�سيل
ب��امل��رك��ز �لأول يف  ت��اي��الن��د  وح��لرّ��ت 
200 م��رت حرة  �ل�����س��ي��د�ت  ���س��ب��اق 
بر�كثيب  �ل���الع���ب���ة  ط����ري����ق  ع����ن 
�ساونغ، كما فازت تايالند بامل�سابقة 
نف�سها �ملخ�س�سة للرجال بح�سول 
�أينغكاليافوم على  �لالعب بوخيت 
 200 ���س��ب��اق  ويف  �لأول،  �مل���رك���ز 

�ل��ه��ن��دي بونيث  م��رت ح���رة، ح�سل 
�لأول،  �مل����رك����ز  ع���ل���ى  ن���ان���دك���وم���ار 
وتبعه يف �ملركز �لثاين �لتايالندي 

بات�سار� �سينغامانون.

�سيطرة ��ستونية 
�أما بالن�سبة �إىل �سباق �لرجال 50 
م���رت ظ��ه��ر ج����اء �لإ����س���ت���وين ماتز 

وح�سلت  �لأول،  �مل��رك��ز  يف  توبكني 
�لثاين  �مل���رك���زي���ن  ع��ل��ى  ت���اي���الن���د 
�لالعبني  ط���ري���ق  ع����ن  و�ل���ث���ال���ث 
و�إيكابان  �أي��ن��غ��ك��ال��ي��اف��وم  ب��وخ��ي��ت 
�سونغو�سني، و�سهد �سباق �ل�سيد�ت 
�لنتائج  ظ��ه��ر  م���رت   50 مل�����س��اف��ة 
�لإ�ستونية  ف����ازت  ب��ع��دم��ا  ن��ف�����س��ه��ا، 
�لأول،  ب����امل����رك����ز  ك�������اول  �����س����وز�ن����ا 

�ملركزين  ع��ل��ى  ت��اي��الن��د  وح�����س��ل��ت 
�لثاين و�لثالث عن طريق بر�كثيب 

�ساونغ وبر�كثيب �سايونغ.
50 م��رت ظهر  �ل��رج��ال  ويف �سباق 
�لإ�ستوين  ف����از   ،34-14 ل��ف��ئ��ة 
�لأول وجاء  باملركز  بيومبلو  كاردو 
ب��ات��ي��ل يف �ملركز  ���س��ان��غ��اي  �ل��ه��ن��دي 
�لثالث  �مل���رك���ز  يف  وت��ب��ع��ه  �ل���ث���اين، 

�لإ����س���ت���وين ت��ان��ي��ل ت��اه��ي��ف��ال، �أم���ا 
لل�سيد�ت  ظ��ه��ر  م���رت   50 ���س��ب��اق 
�لأول  ب��امل��رك��زي��ن  ت��اي��الن��د  ف����ازت 
مونريدي  ط���ري���ق  ع����ن  و�ل����ث����اين 
ك��ان��غ��اب��ي��ال وب��ان��ي�����س��ا ف���ي���ب���ود، ويف 
 35 50 مرت لفوق  �سباق �لرجال 
عاماً، فاز �لقر�سي كون�ستاتينو�س 
مي�سيلدو�س باملركز �لأول، وجاء يف 
�ملركز �لثاين لعب �لإمار�ت �سعيد 
�لهندي  �لثالث  �مل��رك��ز  ويف  �أح��م��د، 

جاغي�س كوندو.

عودة تايلندية وتفوق �إمار�تي
�لرجال  ���س��ب��اق  ���س��ه��د  �مل���ق���اب���ل  يف 
لفئة  ع��ام��اً   35 ل��ف��وق  م��رت   50
باملركزين  تايالند  ف��وز   34-14
�لأول و�لثاين عن طريق ثري�ثيب 
�سونغوي�سني  و�إي���ك���اب���ان  ن��ون��خ��او 
وج�������اء يف �مل����رك����ز �ل���ث���ال���ث لع���ب 
�ل�سحي، ويف �سباق  ث��اين  �لإم���ار�ت 
فئة  ظ����ه����ر  م�����رت   50 �ل������رج������ال 
بابا�ساحب  فاز�لهندي   34-14
وج����اء  �لأول،  ب���امل���رك���ز  ج����اده����اف 

وير�جونغ  ناثانفونغ  �لتايالندي 
يف �مل��رك��ز �ل���ث���اين، وب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل 
�سباق �ل�سيد�ت 50 مرت حرة فازت 
باملركز  ك���اول  ���س��وز�ن��ا  �لإ���س��ت��ون��ي��ة 
يف  ت���اي���الن���د  م���ن  وت��ب��ع��ت��ه��ا  �لأول 
�ملركزين �لثاين و�لثالث �لالعبتني 
وبر�كثيب  ك��ان��غ��ب��ي��ال  م����وري����دي 
���س��اون��غ. �أم����ا ���س��ب��اق �ل���رج���ال 50 
مرت حرة فوق 35 عاماً فاز لعب 
باملركز  �مل���ه���ري  ���س��ع��ي��د  �لإم��������ار�ت 
�لأول وجاء يف �ملركز �لثاين �لهندي 
�سباق  ويف  ك�����ون�����دي،  ج���اغ���دي�������س 
�ل��رج��ال 50 م��رت ح��رة فئة 14-

34جاء �لإ�ستوين ماتز توبكني يف 
�ملركز �لأول، وتبعه يف �ملركز �لثاين 
�أينغكاليافوم،  بوخيت  �لتايالندي 
�لهندي  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  يف  وج����اء 
ناريان جادهاف، ويف �سباق �لرجال 
فاز   34-14 فئة  ح��رة  مرت   50
باملركز  بيومبيو  ك���اردو  �لإ���س��ت��وين 
بات�سار�  �لتايالندي  وتبعه  �لأول 
�سينغامانون يف �ملركز �لثاين وتبعه 
�سانغاي  �لهندي  �لثالث  �مل��رك��ز  يف 
�ملنتخب  �إجن��������از�ت  وع����ن  ب���ات���ي���ل. 
�سعادة  �أ���س��ار  لل�سباحة  �لإم���ار�ت���ي 
ب��ن خادم،  �سلطان  ط���ارق  �ل��دك��ت��ور 

نائب رئي�س �للجنة �لعليا، ورئي�س 
�إىل  للبطولة،  �لتنفيذية  �للجنة 
�لتي  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �لإجن���������از�ت  �أن 
ي��ح��ق��ق��ه��ا �أب���ط���ال���ن���ا �لإم����ار�ت����ي����ون 
�لتي  �مل��ت��ق��دم��ة  �مل��ك��ان��ة  �إىل  ت�����س��ري 
�لإعاقة  ذوي  ري��ا���س��ة  ب��ه��ا  حت��ظ��ى 
لفتاً  �ل�سارقة،  و�إم���ارة  �ل��دول��ة  يف 
و�لبدنية  �لفنية  �مل�ستويات  �أن  �إىل 
�لتي ظهر بها لعبو �لإمار�ت تدل 
�ملتو��سلة  و�لتدريبات  �جلهد  على 
متو��سل  ب�سكل  عليها  عملو�  �لتي 
ل��ل��ت��ن��اف�����س �أم�������ام ن��خ��ب��ة م����ن �أمل����ع 

�لالعبني �لعامليني. 
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يف ختام مناف�صات »عاملية الإعاقة احلركية والبرت«

كوريا �جلنوبية تكت�سح ذهب مناف�سات كرة �لطاولة 
الكعبي واجلعفر يحرزان لالإمارات ميدالية برونزية

�صمن مناف�صات املبارزة يف »عاملية الإعاقة احلركية«

�أملانيا ورو�سيا وبريطانيا وجورجيا يح�سدون ذهب فردي رجال و�سيد�ت

ذهبية وف�صية وبرونزية ل�صباحي الإمارات يف »عاملية الإعاقة احلركية والبرت« 

�إ�ستونيا تهيمن على مناف�سات �ل�سباحة وتايلند تز�حم على �سد�رة �لرتتيب
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�مل��ه��ريي ع�سو  ع��اد للبالد ق��ادم��ا م��ن تايالند �ل�سيد ط��ارق ب��ن ه��زمي 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  بوك�سينج  و�ل��ك��ي��ك  ت���اي  �مل����و�ي  �حت���اد  �إد�رة  جمل�س 
لالحتاد بعد �أن �لتقي رئي�س و�أع�ساء �ملكتب �لتنفيذي لالحتاد �لدويل 
للمو�ي تاي مبقر �لحتاد يف بانكوك ،و�لذي نقل لهم حتيات �سعادة عبد 
�هلل �سعيد �لنيادي رئي�س �لحتاد ، ومت خالل �جتماعه برئي�س و�أع�ساء 
و�لكيك  تاي  �مل��و�ي  �حت��اد  لت�سور  �سامل  ��ستعر��س  �لأ�سيوي،  �لحت��اد 

2019 لأول مرة،   �آ�سيا للمو�ي تاي لعام  بوك�سينج ل�ست�سافة بطولة 
وذل���ك يف نوفمر �ل��ق��ادم ، و�ل��ت��ي ت��اأت��ي م��ع �إط��الل��ة �ح��ت��ف��الت �لبالد 
باليوم �لوطني ،و مبادرة عام �لت�سامح . وذكر �ملهريي باأن وفد �لحتاد 
�لأ�سيوي للمو�ي تاي �سيزور �لبالد لحقا للوقوف على �لرتتيبات �لتي 
متت حتى �لآن ل�ست�سافة �لبطولة �لأ�سيوية �لقادمة ، على �سوء �مللف 
�ملبهر �لذي قدمه �لحتاد للجمعية �لعمومية للعبة و�ساهم يف مو�فقتها 

�أبو  مدينة  �لعاملية  �لريا�سات  عا�سمة  يف  �لبطولة  ل�ست�سافة  �لفورية 
ظبي ، مو��سلة لنجاحات �لإمار�ت �لريا�سية �لعاملية .. وقال – �سيقف 
مباريات  فيها  تقام  �لتي  �ملغطاة  �ل�سالة  على   للعبة  �لأ�سيوي  �لوفد 
�لع�سرية  �لتحتية  �لبنية  لوفرة  ��ستثمار�  �لتدريب  ومالعب  �لبطولة 
�لعاملية  �ل��ف��ن��ادق  ل��وف��رة  �ل�سياحة  جم���الت  تفقد  بجانب   ، �لريا�سية 
�جلاذب.  �ل�ستثماري  و�مل��ن��اخ  �لت�سوق  وم��ر�ك��ز  �ل�سياحية  و�ملنتجعات 

و�أكد �ل�سيد طارق �ملهريي باأن جمل�س �إد�رة �لحتاد برئا�سة �سعادة عبد 
�هلل �سعيد �لنيادي يو��سل حت�سري�ته  يف خمتلف �ملجالت �لتنظيمية 
و�لفنية �لتي ت�سهم يف �إجناح �لبطولة �لأ�سيوية �لقادمة ، و�لتي �نعك�ست 
ب�سمتها خالل تنظيم بطولة �لإم��ار�ت �ملفتوحة �لتي �ختتمت موؤخر� 
ب�سالة نادي �جلزيرة يف �أبو ظبي ،و�لتي ��ستمرت ملده ثالث �أيام ، و�لتي 
�سهدت م�ساركة كوكبة مميزة من لعبي �ملنتخب �لوطني للمو�ي تاي .

وف���د �لحت���اد �لأ�سي����وي للم����و�ي ت����اي ي����زور �أبوظب���ي 
قب����ل ب�طول���ة �آ�سي���ا 

•• العني - الفجر:

�أك����د ���س��م��ورّ �ل�����س��ي��خ خ��ال��د ب��ن ز�يد 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
للرعاية  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي�����د  م��وؤ���س�����س��ة 
�لحتياجات  وذوي  �لإن�������س���ان���ي���ة 
�أن ت��و�ىل �لجن��از�ت على  �خلا�سة 
�أر����س �لإم����ار�ت �أر����س ز�ي��د �خلري 
ث���م بدعم  م���ن �هلل،  ب��ف�����س��ل  ي���اأت���ي 
ورع���اي���ة ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���س��ي��دة وعلى 
ر�أ�سها �ساحب �ل�سمورّ �ل�سيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل�سمورّ  �ساحب  و�أخيه  �هلل،  حفظه 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 
�لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
�ل����������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل، 
و�إخو�نهم حكام �لإمار�ت، ومتابعة 
�ل�سيخ  �ل�������س���م���ورّ  ����س���اح���ب  ودع������م 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد 
ه  للقو�ت �مل�سلحة، وما يقدمه �سمورّ
من دعم ل متناهي لأبناء �لإمار�ت 
و�مل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى �أر�����س����ه����ا. وق����ال 
وجهها  ترحيبية  كلمة  يف  ه  ���س��م��ورّ
�مل�ساركني يف مناف�سات بطولة  �إىل 
)�ل��ت�����س��ام��ح( ك��اأ���س �ل��ع��امل لرماية 
2019 يف �لكتيب  �أ�سحاب �لهمم 
�ل��ت��ع��ري��ف��ي �إن���ه مل��ن دو�ع����ي فخرنا 
�لعني  مدينة  �حت�سان  و���س��رورن��ا 
للعام �لر�بع على �لتو�يل مناف�سات 
يثبت  �ل�������ذي  �لأم��������ر  �ل���ب���ط���ول���ة، 
ويتو��سل  م��ا حتقق  م��دى  وي��وؤك��د 
�أ�سحاب  ل��ري��ا���س��ة  جن���اح���ات  م���ن 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �لهمم 
ه �أن �لقدر�ت  �ملتحدة. و�أ�ساف �سمورّ
�لريا�سية �ملتميزة و�لنجاح �لكبري 
�لذي حتقق يف تنظيم �لعديد من 
�ل��ب��ط��ولت �ل��ري��ا���س��ي��ة و�لأح����د�ث 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��دول��ي��ة ع��ل��ى �ر�س 
�لعامل  كاأ�س  بطولة  ومنها  �لدولة 
مدى  على  �لهمم  �أ�سحاب  لرماية 
�جلميع،  ب�سهادة  �ل�سابقة،  �لأع��و�م 
�إي���ج���اب���ي���ة طيبة  ك���ان���ت ل���ه ن��ت��ائ��ج 
ملا متتلكه  �لنتباه  �أ�سهمت يف لفت 
بالدنا من �أمكانيات توؤهلها لتنظيم 
و��ست�سافة �أحد�ث ريا�سية كرى، 
�لعاملية  �لأل��ع��اب  دورة  كا�ست�سافة 
لالأوملبياد �خلا�س �أبوظبي2019

ورح������ب ����س���م���ورّ �ل�����س��ي��خ خ���ال���د بن 
�لريا�سيني  ب��ك��ل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 

�لبطولة،  مناف�سات  يف  و�مل�ساركني 
وح�سن  �لإقامة  طيب  لهم  متمنياً 
�لريا�سي  و�ل��ت��ن��اف�����س  �مل�������س���ارك���ة 
بالتعاون  رح�����ب  ك���م���ا  �ل�������س���ري���ف، 
للدول  �ل��وط��ن��ي��ة  �لحت�������اد�ت  م���ع 
�مل�ساركة، وتوجه با�سم موؤ�س�سة ز�يد 
بال�سكر  �لإن�سانيرّة  للرعاية  �لعليا 
و�ل�سركات  �مل��وؤ���س�����س��ات  ك��اف��ة  �إىل 
على  للبطولة  و�ل��ر�ع��ي��ة  �لد�عمة 
�لبطولة،  لإجن����اح  معنا  ت��ع��اون��ه��م 
و���س��ك��ر ك���ل م���ن ���س��اه��م يف �إجن����اح 
ه���ذ� �حل����دث �ل��ري��ا���س��ي �ل��ك��ب��ري . 
وك��ان��ت �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام حتت 
ز�يد  بن  نهيان  �ل�سيخ  �سمو  رعاية 
�أمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
موؤ�س�سة ز�يد بن �سلطان لالأعمال 
�خلريية و�لإن�سانيرّة رئي�س جمل�س 
للعام  وتنظمها  �لريا�سي  �أبوظبي 
ز�يد  موؤ�س�سة  �لتو�يل  على  �لر�بع 
وذوي  ��ة  �لإن�����س��ان��يرّ ل��ل��رع��اي��ة  �لعليا 
�لحتياجات �خلا�سة �إنطلقت �ليوم 
وت�ستمر  )�ل�����س��ب��ت(  �ل��ي��وم  ���س��ب��اح 
وذلك  �حل����ايل،  ف��ر�ي��ر  حتى24 
�لعني  بنادي  �لرماية  ميد�ن  على 
و�جلولف  و�ل���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
مدينة �لعني.  ي�سارك يف مناف�سات 
�ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام ل��ل��ع��ام �ر�ب���ع 
�أر�����س �لدولة  �ل���ت���و�يل ع��ل��ى  ع��ل��ى 
�ل�سرق  منطقة  يف  �لر�بعة  وللمرة 
�لأو�����س����ط و����س���م���ال �إف���ري���ق���ا �أك���ر 
منهم220  م�������س���ارك   440 م���ن 
مدربيهم  ير�فقهم  ولع��ب��ة  لع��ب 

وروؤ�����س����اء �ل���وف���ود و�ل�����ذي تخطى 
عددهم 220 م�سارك ميثلون47 
�لعامل.  ق����ار�ت  خمتلف  م��ن  دول���ة 
م�سابقة  يف27  �لأب��ط��ال  يتناف�س 
منها للرجال و�ل�سيد�ت تتنوع بني 
و�سغط  ن��اري  و�لبندقية  �مل�سد�س 
خمتلفة،  و�أو���س��اع  مل�سافات  �ل��ه��و�ء 
�لأطباق  رم��اي��ة  ف��ئ��ة  �إىل  �إ���س��اف��ة 
باملناف�سات  �مل�سجلة  �لأرقام  وتوؤهل 
�أ����س���ح���اب���ه���ا ل��ل��م�����س��ارك��ة يف دول����ة 
�لألعاب �لبار�ملبية طوكيو 2020، 
وتخ�سع �ملناف�سات للتحكيم ورقابة 
ل��رم��اي��ة �ملعاقني  �ل����دويل  �لحت����اد 
�لبطولة  ���س��ري  ع��ل��ى  ل���الإ����س���ر�ف 

ونتائجها.

مناف�صات اليوم
م�سابقتني  �ل�����س��ب��ت  �ل��ي��وم  �ق��ي��م��ت 
�سغط  م��رت   10 �لبندقية  �لأوىل 
ه���������و�ء خم���ت���ل���ط ف���������ردي وف�������رق، 
و�لثانية م�سابقة �مل�سد�س 25 مرت 
���س��اك��ت��ون )ن�����اري( خم��ت��ل��ط فردي 
�لأوىل  �مل�سابقة  وف��رق ومن خالل 
�لأول��ي��م��ب��ي ع��ب��د �هلل  ت��اأه��ل بطلنا 
���س��ل��ط��ان �ل��ع��ري��اين ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
�نه  رغ��م   2020 طوكيو  بار�ملبية 
�لنهائي  �لرتتيب  يف  خام�ساً  ج��اء 

و��سفرت  نقطة.    188،8 حمققاً 
�مل�سابقة  يف  �ل��ت��ال��ي��ة:  �لنتائج  ع��ن 
على  ح�������س���ل  ل����ل����ف����ردي  �لأوىل 
�لذهبية  و�مل��ي��د�ل��ي��ة  �لأول  �مل��رك��ز 
�ل��ب��ط��ل �ل�����س��ل��وف��اك��ي ر�دو����س���الف 
م��اي��ل��ون��ف�����س��ك��ي  مب���ج���م���وع نقاط 
على  م��ت��ف��وق��اً  ن��ق��ط��ة،   254،1
هيرتوب  ناتا�سا  �لأملانية    �لبطلة 
�لثاين  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  ح�سلت  �ل��ت��ي 
�لف�سية مبجموع نقاط   و�مليد�لية 
�لبطل  وج�����اء  ن��ق��ط��ة،   252،8
�لأ�سرت�يل �أنتون ز�ب��ايل  يف �ملركز 
�ل���ث���ال���ث و�مل���ي���د�ل���ي���ة �ل���رون���زي���ة 
نقطة،   213،7 ن��ق��اط  مب��ج��م��وع  
�لذين  �لثمانية  �لأب���ط���ال  وت��اأه��ل 
دورة  للم�ساركة يف  للنهائي  و�سلو� 

طوكيو �لبار�ملبية  2020 .
�لفرق  متكن  �ل��ف��رق  م�سابقة  ويف 
�ل�������س���ي���ن���ي م����ن �ق���ت���ن���ا����س �مل���رك���ز 
بتحقيق  �لذهبية  و�مليد�لية  �ألأول 
�لفريق  وج���اء  نقطة،   1893،1
�ل���ث���اين حمققاً  ب���امل���رك���ز  �لأمل�������اين 
�لثالث  و�مل��رك��ز  نقطة،   1891،1
�لفرن�سي  �لفريق  ن�سيب  من  ك��ان 
وحل  ن��ق��ط��ة،   1888،6 حم��ق��ق��اً 
�لر�بع  �ملركز  يف  �لوطني  منتخبنا 
ويف  ن��ق��ط��ة.    1887،9 حم��ق��ق��اً 

�مل�����س��اب��ق��ة �ل��ث��ان��ي��ة �مل�����س��د���س 25 
�لبطل  ف��ردي خمتلط متكن  م��رت 
�ل�سيني هو�جن زوجن من �قتنا�س 
�لذهبية  و�مل��ي��د�ل��ي��ة  �لأول  �مل��رك��ز 
وفاز مو�طنه  30 نقطة،  وحتقيق 
ت�سو ياجن باملركز �لثاين و�مليد�لية 
بينما  نقطة،   28 حمققاً  �لف�سية 
�وليك�سي  �لأوك������ر�ين  �ل��ب��ط��ل  ح��ل 
دينيا�سوك يف �ملركز �لثالث وح�سل 
مبجموع  �لرونزية  �مليد�لية  �ىل 
م�سابقة  ويف  ن��ق��ط��ة.   نقاط22 
باملركز  ف��از  �مل�سابقة  لتلك  �ل��ف��رق 
�لفرق  �لذهبية  و�مل��ي��د�ل��ي��ة  �لأول 
 31/1693 حم��ق��ق��اً     �ل�سيني 
و�مليد�لية  �ل��ث��اين  و�مل��رك��ز  نقطة، 
حمققاً  �ل��رتك��ي  للفريق  �لف�سية 
و�ملركز   ، ن��ق��ط��ة    29/1671
�ل���ث���ال���ث و�مل���ي���د�ل���ي���ة �ل���رون���زي���ة 
جمموع  حم��ق��ق��اً  �ل��ك��وري  للفريق 

نقاط 25/16434  نقطة. 
وقام حممد فا�سل �لهاملي رئي�س 
�لإم��������ار�ت  �حت������اد  �إد�رة  جم��ل�����س 
�ل��ه��م��م ع�سو  �أ����س���ح���اب  ل��ري��ا���س��ة 
�لبار�أملبية  �للجنة  �إد�رة  جمل�س 
�ل���دول���ي���ة، ي��ر�ف��ق��ه ���س��ع��ي��د حممد 
�لقا�سمي ع�سو جمل�س �إد�رة �حتاد 
�لإمار�ت للرماية و�لقو�س و�ل�سهم 

بامليد�ليات  �ل���ف���ائ���زي���ن  ب��ت��ت��وي��ج 
وهناأ  �ل���زه���ور،  ب��اق��ات  وت�سليمهم 
ملن�سات  و�سولهم  على  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�ملناف�سة  ظ��ل  وذل���ك يف   ، �ل��ت��ت��وي��ج 
�ل�سر�سة بني جميع �لرماة، و�رتفاع 
ت�سهد  �ل���ت���ي  �ل��ب��ط��ول��ة  م�����س��ت��وى 
م�����س��ارك��ة ق��ي��ا���س��ي��ة م��ن ك��ل �ل���دول 
م�ستوى  على  �للعبة  يف  �ملتقدمة 

�لعامل. 

كتيب تعريفي بالبطولة
بالتعاون  �ملنظمة  �للجنة  �أ���س��درت 
�لعالمية  �للجنة  م��ع  و�لتن�سيق 
بالبطولة  خ��ا���س  ت��ع��ري��ف��ي  ك��ت��ي��ب 
و�لإجنليزية  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
�ل�سمورّ  ���س��اح��ب  ����س���ورة  ي��ت�����س��دره 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليقة  �ل�سيخ 
و�سورة  �هلل،  حفظه  �لدولة  رئي�س 
����س���اح���ب �ل�������س���م���ورّ �ل�����س��ي��خ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي�������د  ب����ن 
�ب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب �ل���ق���ائ���د �لأع���ل���ى 
�سمورّ  �مل�����س��ل��ح��ة، و����س���ورة  ل��ل��ق��و�ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�سيخ 
ز�يد  موؤ�س�سة  �أمناء  رئي�س جمل�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
�خلريية و�لإن�سانيرّة رئي�س جمل�س 
ويت�سمن  �ل���ري���ا����س���ي.   �أب���وظ���ب���ي 

�لكتيب ترحيبية من �سمو �ل�سيخ 
ن��ه��ي��ان رئي�س  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خ��ال��د 
�لعليا  ز�يد  موؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�س 
من  و�أخ���رى  �لن�سانية،  للرعاية 
�سمورّ �ل�سيخ حممد بن خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة 
و�لرماية  للفرو�سية  �ل��ع��ني  ن���ادي 
�أندرو  من  ثالثة  وكلمة  و�جلولف، 
�لبارملبية  �للجنة  رئي�س  بار�سونز 
�ل�سيدة/  م���ن  ور���س��ال��ة  �ل���دول���ي���ة، 
�للجنة  رئ��ي�����س  ب���ريي���ز  ج��ي�����س��ل��ني 
�لفنية للبطولة.  ويحتوي �لكتيب 
نبذة موجزة عن موؤ�س�سة ز�يد �لعليا 
ت��ق��دم��ه��ا لفئات  �ل��ت��ي  و�خل���دم���ات 
�ل��ه��م��م، ور���س��د تاريخي  �أ���س��ح��اب 
�لثالثة  �ل���ع���امل  ك���اأ����س  ل��ب��ط��ولت 
مبدينة  �أق���ي���م���ت  �ل���ت���ي  �ل�����س��اب��ق��ة 
�لعني يوثق �لأرقام �لقيا�سية �لتي 
و�إعالنات   �ل��ب��ط��ولت،  يف  حتققت 
بالغة  ن��ب��ذة  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل���رع���اة، 
�لعني، كما  �لإجنليزية عن مدينة 
ي��ح��ت��وي �ل��ك��ت��ي��ب ق��ائ��م��ة  و�أع����الم 
مناف�سات  �مل�ساركة، وجدول  �لدول 

�لبطولة. 

نتائج  تر�صد  الفنية  اللجنة 
البطولة

ول�����س��م��ان ���س��ري �ل��ع��م��ل ع��ل��ى �أعلى 
م�������س���ت���وي���ات���ه ولإخ������������ر�ج �حل�����دث 
دولة  �سمعة  و  تليق  �لتي  بال�سورة 
�لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة بوجه 
للرعاية  �لعليا  ز�يد  وموؤ�س�سة  عام 

���ة ب���وج���ه خ���ا����س حيث  �لإن�������س���ان���يرّ
للبطولة  �ل�����س��اب��ق��ة  �ل��ن��ج��اح��ات 
و2017   2016 ع��ام��ي  خ���الل 
�ل��دول��ي��ة من  و2018 و�ل���س��ادة 
�ملعاقني  لرماية  �ل��دويل  �لحت��اد 
ت�����س��ت��م��ر ب���ع���د �ل���ب���ط���ول���ة �لأك�����ر 
�لعليا  ز�ي���د   “ ت�ست�سيفها  �ل���ذي 
�للجنة  �ل��ع��ام، ج��اء عمل  ه��ذ�   “
�ل��ف��ن��ي��ة  ب����الإ�����س����ر�ف ف��ن��ي��ا على 
�لبطولة حيث تقوم �للجنة بتلك 
لعبي  ت�سجيل  و�ع��ت��م��اد  �مل��ه��م��ة، 
جميع  وفح�س  �مل�����س��ارك��ة،  �ل���دول 
�لتي ت�ستخدم،  �لأجهزة و�لأدو�ت 
�ملناف�سات،  �ثناء  �حلكام  ومر�قبة 
�لنتائج  �ع����الن  م��ت��اب��ع��ة  وك��ذل��ك 
م��ع �ل��ت��اأك��د م��ن م��ر�ع��اة �لقانون 
�ملعاقني.   �لدويل �خلا�س برماية 
بالتعاون  �لفنية  �للجنة  وت��ق��وم 
�ملتخ�س�سة  �ل�����س��رك��ات  �إح����دى  م��ع 
“�حد رعاة  �ل�سوي�سرية  �سيو�س   “
�لبطولة بنقل �لنتائج مبا�سرة عر 
�ملوقع �للكرتوين لل�سركة، كذلك 
رفع �لنتائج �إىل جلنة �لتتويج و�إىل 
�ملتوجني،  لتجهيز  �لبطولة  مذيع 
�لنتائج  ت��ع��ل��ي��ق  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
�ملخ�س�سة  �ل��ل��وح��ة  يف  وت��وث��ي��ق��ه��ا 
و�إع��د�د �سجل  �إلكرتونيا،  وعر�سها 
لن�سخة  �ل��ن��ت��ائ��ج  ج��م��ي��ع  ي��ح��ت��وي 
وتوزيعه على �لعالميني، وحتديد 
م���الع���ب �مل�����س��اب��ق��ات و�ل���ت���دري���ب، 
ت��و���س��ي��ح��ي بذلك،  وو���س��ع ج����دول 
و�ل�سر�ف على جتهيزها بالأجهزة 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل���الزم���ة و�ل��ت��اأك��د من 
لال�ستخد�م،  وكفاءتها  �سالحيتها 
�لفني  �لتقرير  �إع���د�د  ع��ن  ف�ساًل 

�لنهائي للبطولة.

البطولة على الهواء
�لريا�سية  �أب���وظ���ب���ي  ق���ن���اة  ت��ن��ق��ل 
يومياً  �مل�سابقات  نهائي  مناف�سات 
ع��ل��ى �ل���ه���و�ء م��ب��ا���س��رة م���ن �أر�����س 
نادي  م��ن  مبا�سر  ب��ث  �حل��دي��ث يف 
�ل����ع����ني ل���ل���ف���رو����س���ي���ة و�ل����رم����اي����ة 
�لقناة  وخ�������س�������س���ت  و�جل������ول������ف، 
��ستوديو حتليلي ل�ست�سافة خر�ء 
�أ�سحاب  رم��اي��ة  ول�سيما  �ل��رم��اي��ة 
�لهمم للتعليق على �سري �ملناف�سات 
و�ل���ن���ت���ائ���ج ور�����س����د �لإي���ج���اب���ي���ات 
و�ل�سلبيات ف�ساًل عن �سرح قو�عد 
�للعبة للم�ساهدين، ودعماً لريا�سة 

•• دبي- الفجر:

�سوق  ����س��ت��اد  �أم�����س يف  �أق��ي��م��ت �سباح 
دبي �حلرة للتن�س، �لقرعة �لر�سمية 
دب����ي �حل�����رة لتن�س  ����س���وق  ل��ب��ط��ول��ة 
تنطلق غد�ً مب�ساركة  �لتي  �ل�سيد�ت 
يف  �لأُول  �لع�سر  �مل�سنفات  من  ت�سع 

�لعامل.
�لأوكر�نية  مهمة  �لقرعة  بت  و�سعرّ
يف  �للقب،  حاملة  �سفيتولينا،  �إلينا 
بلقب  ت��ف��وز  لع��ب��ة  �أول  ت�����س��ب��ح  �أن 
�أن  بعد  متتالية،  �سنو�ت  لثالث  دبي 
مرتقبة  �سعبة  مو�جهة  يف  و�سعتها 
نعومي  ع��امل��ي��اً  �لأوىل  �مل�����س��ن��ف��ة  م��ع 
�أو����س���اك���ا، ح��ام��ل��ة ل��ق��ب �ث��ن��ت��ني من 
و�لإ�سبانية  ���س��الم،  غ��ر�ن��د  ب��ط��ولت 
�مل�سنفة  م���������وغ���������وروز�،  غ������ارب������ني 
فرن�سا  دورت���ي  وبطلة  �سابقاً  �لأوىل 

ووميبلدون.
�لدمناركية  �ل��ق��رع��ة  و�سعت  ك��ذل��ك 
ك���ارول���ني ف��وزن��ي��اك��ي، ب��ط��ل��ة دب���ي يف 
�حلرة،  دب��ي  �سوق  و�سفرية   2011
�أمام حتديات �سعبة، �إذ يتعني عليها 
�سامانثا  �لأ����س���رت�ل���ي���ة  �إز�ح������ة  �أوًل 
�ستو�سور عن طريقها، و�لتغلب على 
�آثار �إ�سابتها �لتي ��سطرتها �لأ�سبوع 
ل��الإن�����س��ح��اب م��ن دورة قطر  �مل��ا���س��ي 
�مل�سنفة  ����س��ت��ه��ل��ت  وق����د  �مل��ف��ت��وح��ة. 

على   2019 مو�سم  عاملياً  �لعا�سرة 
خ�سارتها  بعد  ل��الآم��ال  خميب  نحو 
�أمام �إحدى �ملتاأهالت يف �لدور �لثاين 
لبطولة �أوكالند، و�سقوطها بعد ذلك 
�أمام ماريا �سار�بوفا يف �لدور �لثالث 

لبطولة �أ�سرت�ليا �ملفتوحة. 
وباملقابل ت�سارك �ستو�سور 34- �سنة- 
يف بطولة دبي مبعنويات مرتفعة �إثر 
فوزها �ل�سهر �ملا�سي بلقب �أ�سرت�ليا 
للزوجي، ويف حال جتاوزت  �ملفتوحة 
�لدور  يف  �ستو�سور  عقبة  فوزنياكي 
�سعبة  م��و�ج��ه��ة  يف  ���س��ت��ك��ون  �لأول، 
�أمام �سيمونا هاليب، �مل�سنفة �لأوىل 

وكذلك   ،2015 دب��ي  وبطلة  �سابقاً 
�سار� �إر�ين، بطلة دبي 2016. بينما 
�لبطولة  م�سنفة  �ل��ق��رع��ة  و���س��ع��ت 
�مل�سنفة  بلي�سكوفا،  كارولينا  �لر�بعة 
مع  �ملجموعة  ذ�ت  يف  �سابقاً،  �لأوىل 
م�سنفة �لبطولة �خلام�سة، �أجنليك 

كريبر، بطلة وميبلدون 2018.
�مل�سنفة  ك��ف��ي��ت��وف��ا،  ب��ي��رت�  وت��ت��ط��ل��ع 
�لثانية عاملياً، �إىل �إحر�ز لقبها �لثاين 
ناجحاً  مو�سماً  �إنهائها  عقب  دبي  يف 
يف 2018، �سهد تتويجها باألقاب 5 
�حلايل  مو�سمها  و��ستهلت  بطولت، 
���س��ي��دين، وحلت  دورة  ل��ق��ب  ب��ان��ت��ز�ع 

�ملفتوحة.  �أ�سرت�ليا  بطولة  يف  ثانية 
�لبطولة  دور  �إىل  كفيتوفا  وتنتقل 
�لثاين مبا�سرة، لتكون �أمام مو�جهة 
�أو�ستابينكو،  ي��ل��ي��ن��ا  م����ع  حم��ت��م��ل��ة 
ود�ريا  �سابقاً،  �ملفتوحة  فرن�سا  بطلة 
ك���از�ت���ك���ي���ن���ا، و���س��ي��ف��ة ب���ط���ول���ة دبي 
م�سنفة  بيتن�س،  وك��ي��ك��ي   ،2018

�لبطولة �ل�سابعة.
�لنائب  م��اك��ل��وخ��ل��ني،  ك����ومل  وق�����ال 
�لإد�رة  جمل�س  ل��رئ��ي�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�سوق دبي �حلرة: 
�لعدد  ه��ذ�  مب�ساركة  �سعد�ء  “نحن 
جمدد�ً  �لتن�س  جن��م��ات  م��ن  �ل��ك��ب��ري 

للتن�س،  �حل��رة  دب��ي  �سوق  بطولة  يف 
�لثالثني  �مل�سنفات  معظم  وب��وج��ود 
�ملناف�سة  �ستكون  �ل��ع��امل،  يف  �لأو�ئ���ل 
و�لإث�����ارة مثلما كان  �ل��ق��وة  غ��اي��ة يف 
�أ�سرت�ليا  ب��ط��ول��ة  يف  �لأم������ر  ع��ل��ي��ه 
�مل���ف���ت���وح���ة �ل���ت���ي �خ��ت��ت��م��ت �أخ�������ري�ً، 
ي��ج��ع��ل م��ه��م��ة �لتكهن  �ل����ذي  �لأم�����ر 
�سعبة   2019 بلقب  �لفائزة  بهوية 

للغاية.« 
�أ�سار �سالح تهلك، مدير  من جانبه 
�لقوية  �مل���و�ج���ه���ات  �إىل  �ل��ب��ط��ول��ة، 
�لالعبات  م��ن  �ل��ع��دي��د  تنتظر  �ل��ت��ي 
�ل���ل���و�ت���ي ح��ق��ق��ن��ا ن��ت��ائ��ج م�����س��رف��ة يف 
دبي ويف بطولت كرى غريها مثل 
ب���ط���ولت غ���ر�ن���د �����س����الم،  و�أك������د �أن 
�أجنح �لالعبات لن يكون مبقدورهن 
���س��م��ان �ل��ف��وز م��ع ه���ذ� �ل��ك��م �لكبري 
م��ن جن��م��ات �ل��ت��ن�����س.  ت��ق��ام بطولت 
ل��ل��ت��ن�����س، �لتي  دب�����ي �حل�������رة  �����س����وق 
�حلرة،  دب��ي  ���س��وق  وتنظمها  متلكها 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
�آل م��ك��ت��وم، نائب  ب��ن ر����س��د  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي. وي�ستهل �حلدث ببطولة 
�ل�سيد�ت �لتي تنطلق يف 17 فر�ير 
تليها  �ل�����س��ه��ر،  ذ�ت  م��ن   23 وح��ت��ى 
بطولة �لرجال �لتي تنطلق �جلمعة 
�ملقبل. مار�س   2 وحتى  فر�ير   25

انطالق مناف�صات بطولة )الت�صامح( كاأ�س العامل لرماية الهمم 2019 مبدينة العني

خالد بن ز�يد: �لإجناز�ت على �أر�س �لإمار�ت بف�سل من �هلل، ثم بدعم ورعاية قيادتنا �لر�سيدة

قرع���ة دولي���ة دب���ي للتن����س ت�س���ع حامل���ة 
�للق���ب �أم���ام حتدي���ات �سعب���ة

من47 دولة يطمحون للو�صول ملن�صات التتويج راميا   220
ال�صيني يف اليوم الأول من املناف�صات للفريق  وف�صية  ذهبيات   3

�أع��ي��د �ن��ت��خ��اب �حل��ار���س �ل����دويل �ل�����س��اب��ق للمنتخب 
�ل��ع��ر�ق��ي ل��ك��رة �ل��ق��دم رع���د ح��م��ودي رئ��ي�����س��ا للجنة 
�أم�س  �لتو�يل  على  �لثالثة  للمرة  �لعر�قية  �لأوملبية 
�لتي  للجنة  �لتنفيذي  �ملكتب  �ن��ت��خ��اب��ات  يف  �ل�سبت 

طالبت �حلكومة �لعر�قية بتاأجيلها.
�لنتخابات  يف  �سوتا”   28“ على  ح��م��ودي  وح�سل 
29 ع�سو� من �لهيئة �لعامة �لتي  �لتي �سارك فيها 
“34” بعد غياب ممثلي خم�سة  �أع�سائها  يبلغ عدد 

�حتاد�ت ريا�سية عن �لجتماع �لنتخابي.
و�����س���رف ع��ل��ى �ن��ت��خ��اب��ات �مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي للجنة 
�لآ�سيوي  �لأوملبي  �ملجل�س  ممثال  �لعر�قية  �لأوملبية 
ح��ي��در فرمان  �ل��دول��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  و�للجنة 

وعبد �لهادي حممد.
حمودي   رعد  �لعر�قية  �لوملبية  �للجنة  رئي�س  وك��ان 
عام  م���رة  �أول  �ملن�سب  ل��ه��ذ�  �ن��ت��خ��ب  عاما”   65“
من  ع��ا���س��ف��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  و���س��ب��ق��ت   .2009
�جل����دل �حل��ك��وم��ي م��ع �مل��وؤ���س�����س��ة �ل��ري��ا���س��ي��ة عندما 
طلبت �حلكومة �لعر�قية تاأجيل �لنتخابات وت�سكيل 
للجنة  ج��دي��دة  ق��و�ن��ني  ت�سريع  حل��ني  م��وؤق��ت��ة  �إد�رة 
�لأوملبية �لعر�قية �ذ ت�سر �حلكومة �أنها من �لكيانات 
�مل��ن��ح��ل��ة ب��ع��د �ح��ت��الل �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ل��ل��ع��ر�ق يف 

ني�سان”�بريل” عام 2003.
�إجر�ء  على  �أ���س��رت  �لعر�قية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  لكن 
�لدولية  نظريتها  برف�س  مت�سلحة  �لنتخابات  هذه 

تاأجيلها ورف�س مقرتح ت�سكيل هيئة موؤقتة.
للجنة  رئي�سا  ثالثة  لولية  ف��وزه  بعد  حمودي  وق��ال 
�لأوملبية �لعر�قية “ناأمل �أن تكون �لفرتة �ملقبلة هي 

هناك  �سحيح  �لعر�قية،  للريا�سة  بالن�سبة  �لأف�سل 
حتد كبري لكن ن�سعى لتخطيه«.

وح���ول �ل����س���ر�ر و�مل�����س��ي ب��اإق��ام��ة �لن��ت��خ��اب��ات على 
�أو�سح  تاأجيلها  �لعر�قية  �حلكومة  رغبة  من  �لرغم 
خاطئ  ملفهوم  يوؤ�س�س  �ن  يريد  من  “هناك  حمودي 
�إقامة  يف  �حلكومة  نتحدى  �أننا  مفاده  ه�س  �أ�سا�سه 
لدينا  لي�ست  مطلقا،  نر�ساه  ل  ما  وه��ذ�  �لنتخابات 
حتديات �أو تقاطعات مع �حلكومة فنحن �أبناوؤها ول 

نقبل �أن يز�يد علينا �أحد يف هذ� �ملو�سوع«.
وكانت خم�سة �حتاد�ت ريا�سية هي �ملالكمة و�جلمباز 
�علنت عدم  �لقوى  و�أل��ع��اب  �لقدم  وك��رة  �ل�سلة  وك��رة 
قر�ر �حلكومة  ت�سامنا مع  �لنتخابات  م�ساركتها يف 

�لعر�قية �لر�مي لتاأجيلها.
�ل��ق��دم علي  ل��ك��رة  �ل��ع��ر�ق��ي  و�ن�سحب ممثل �لحت���اد 
�لثاين  �لنائب  على من�سب  �ملناف�سة  �سباق  جبار من 
�حتاد  رئ��ي�����س  �ن�����س��ح��اب  ع��ن  ف�سال  �للجنة  لرئي�س 
�ألعاب �لقوى طالب في�سل من �ل�سباق �لتناف�سي على 

من�سب رئا�سة �للجنة �لأوملبية.
وه����ذه �لن��ت��خ��اب��ات ه���ي �خل��ام�����س��ة لخ��ت��ي��ار مكتب 
 2003 عام  �لعر�قية،منذ  �لأوملبية  للجنة  تنفيذي 

بعد �جتياح �لوليات �ملتحدة �لمريكية للعر�ق.
2004 يف  �أول �نتخابات للجنة �لأوملبية عام  وجرت 
رئا�ستها  مبن�سب  وف��از  �ل��ب��الد  �سمال  دوك���ان  مدينة 
�ختطف  �ل��ذي  �ل�سامر�ئي  �لغفور  �أحمد عبد  �آن��ذ�ك 
�ملكتب  �أع�����س��اء  م��ن  ع���دد  م��ع   2006 ع���ام  منت�سف 
�لتنفيذي �أثناء �جتماع للجنة يف قلب �لعا�سمة بغد�د 

ومل يك�سف م�سريهم حتى �لآن.

�نتخاب حمودي رئي�سا للجنة 
�لأوملبية �لعر�قية 
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ت����وج �ل�����س��ي��خ ز�ي�����د ب���ن حم��م��د بن 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان ع�سر �م�س 
�ل�سبت �لفائزين يف ختام مناف�سات 
بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  مهرجان 
�لثالث  �ل������دويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
و�لتحمل،  �ل���ق���درة  ل���رك���وب  ع�����س��ر 
�لذي �أقيم بتوجيهات ورعاية �سمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ 
ممثل �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة 
رئي�س نادي تر�ث �لإمار�ت، ونظمه 
ن��ادي ت��ر�ث �لإم���ار�ت بالتعاون مع 
�حت����اد �لإم�������ار�ت ل��ل��ف��رو���س��ي��ة منذ 
�لأرب���ع���اء �مل��ا���س��ي، وذل���ك يف  قرية 
ب��و ذي���ب �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��درة مبدينة 
قبل  م��ن  و��سعة  مب�ساركة  �خل��ت��م، 
و��سطبالت  و�ل��ف��ار���س��ات  �لفر�سان 
و�أندية  و�خلا�سة،  �لعامة  �ل��دول��ة 
وو�سط  �ل�����دول�����ة،  يف  �ل���ف���رو����س���ي���ة 
�هتمام كبري  باملوؤمتر �لدويل �لذي 
�نطلق به �ملهرجان، وح�سور لفت 
من  �مل��ت��ن��وع��ة  �مل��ه��رج��ان  لفعاليات 
�ل�سيخ  ق��ام  و�ل�����س��ي��اح. فقد  �ل����زو�ر 
ز�يد بن حممد بن خليفة بن ز�يد 
���س��ع��ادة حميد  ب��ح�����س��ور  ن��ه��ي��ان  �ل 
�لرميثي  ب���ولح���ج  ����س���امل  ���س��ع��ي��د 
لالأن�سطة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل�����دي�����ر 
�لمار�ت،  ت��ر�ث  بنادي  و�لفعاليات 
ر��سد  علي  عبيد  �لدكتور  و�سعادة 
ن��ائ��ب �سمو م��دي��ر عام  �مل��ن�����س��وري، 
مركز �سلطان بن ز�يد  ع�سر �ليوم 
�لثالثة  باملر�كز  �لفائزين  بتتويج 
كلم   242.15 ل�����س��ب��اق  �لأوىل 
جرى  جنوم” �ل��ذي  “ثالث  دويل 
ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة �أي����ام، ح��ي��ث نال 

�ملركز �لأول وفق نقاط بروتوكول 
بوذيب �لفار�س �سيف �أحمد حممد 
�أر  �إم  �إ�سطبالت  من  �ملزروعي  علي 
“�سيام”،  �جل����و�د  ���س��ه��وة  ع��ل��ى  �إم 
�لفار�س  �لثاين  �ملركز  يف  حل  فيما 
هانيومانا ر�م من �إ�سطبالت ور�سان 
“تريمناتور”،  �جل��و�د  �سهوة  على 
�لفار�س  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  يف  وح����ل 
�لغيالين  ح��م��ي��د  ح���م���ود  حم���م���د 
�سهوة  على  �لريف  �إ�سطبالت  من 
�جلو�د “ماناليتو«. كما توج �سموه 
�لأوىل  �لثالثة  باملر�كز  �لفائزين 
�لت�سنيف  وف���ق  نف�سه  �ل�����س��ب��اق  يف 
�ل�����دويل، ح��ي��ث ح���از �مل���رك���ز �لأول 
علي  حممد  �أح��م��د  �سيف  �ل��ف��ار���س 
�أر  �إم  �إ����س���ط���ب���الت  م���ن  �مل����زروع����ي 
“�سيام”،  �جل����و�د  ���س��ه��وة  ع��ل��ى  �إم 
�لفار�س  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  يف  وح����ل 
�حلمادي  ح�����س��ن  حم��م��د  �هلل  ع��ب��د 
�سهوة  على  �لريف  �إ�سطبالت  من 
يف  وج����اء  “كوريليوين”،  �جل�����و�د 
�ملركز �لثالث �لفار�س حممد حمود 
�إ�سطبالت  م���ن  �ل��غ��ي��الين  ح��م��ي��د 
�ل������ري������ف ع����ل����ى �����س����ه����وة �جل��������و�د 
ز�يد  �ل�سيخ  توج  كما  “ماناليتو«. 
نهيان  �ل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
 120.27 ���س��ب��اق  يف  �ل���ف���ائ���زي���ن 
و�لنا�سئني،  لل�سباب  دويل  جنمتني 
وف���ق  �لأول  ب����امل����رك����ز  ف������از  ح���ي���ث 
ب��وذي��ب �لفار�س  ب��روت��وك��ول  ن��ق��اط 
�ل�سدي  حم��م��د  خ��م��ي�����س  م��ن�����س��ور 
�سهوة  على  دب���اوي  �إ�سطبالت  م��ن 
مون”  دي�������س���رت  “متار�  �جل�������و�د 
وح�سل على �سيارة، فيما حل ثانياً 

�لفار�س ر��سد حميد �سعيد �لكندي 
من �إ�سطبالت �إف ثري على �سهوة 
�جلو�د “فاجابون ديبول�سكي”، ويف 
كالفو  ن��ارو�  �لفار�س  �لثالث  �ملركز 
�يبانيز من �إ�سطبالت �إم �سفن، على 
وتوج  “نارجي�س«.  �جل���و�د  �سهوة 
�أي�����س��ا  �ل��ف��ائ��زي��ن ب��ال�����س��ب��اق نف�سه 
فاز  حيث  �ل���دويل،  �لت�سنيف  وف��ق 
�سيف جمعة  �لفار�س  �لأول  باملركز 
�إم  �إ�سطبالت  من  باجلافلة  حممد 
“ويرميا  �سفن على �سهوة �جل��و�د 
�لأزرق”، فيما حل يف �ملركز �لثاين 
�لفار�س ر��سد حميد �سعيد �لكندي 
من �إ�سطبالت �إف ثري على �سهوة 
ديبول�سكي”،  “فاجابون  �جل����و�د 
�لفار�س  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  يف  وح����ل 
�ل�سدي  حم��م��د  خ��م��ي�����س  م��ن�����س��ور 
�سهوة  على  دب���اوي  �إ�سطبالت  م��ن 

�جلو�د “متار� دي�سرت مون«.
�لفر�سان  ع�سر�ت  �ليوم  تاأهل  كما 
جنمة  ك�����م   80.47 �����س����ب����اق  يف 
�نطلق  �لذي  تاأهيلي دويل،  و�ح��دة 
حممد  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  مب�ساركة 
ق��د مت  �آل نهيان. وك��ان  ب��ن خليفة 
�جلولة  يف  �مل�ساركني  تكرمي  �م�س 
�لتعليمية لطالب �أكادميية بوذيب 
كيلومرت�ً،    40 مل�سافة  للفرو�سية 

ب����ن حممد  ز�ي������د  �ل�����س��ي��خ  ق�����ام  �إذ 
حميد  ���س��ع��ادة  بح�سور  خليفة  ب��ن 
�لرميثي  ب���ولح���ج  ����س���امل  ���س��ع��ي��د 
ر��سد  علي  عبيد  �لدكتور  و�سعادة 
�سكر  ���س��ه��اد�ت  بت�سليم  �مل��ن�����س��وري، 
�ل�سيخ  ق��ام  كما  للطلبة.  وت��ق��دي��ر 
ز�ي������د ب����ن حم���م���د ب����ن خ��ل��ي��ف��ة �آل 
نهيان بتكرمي �مل�ساركني يف �ملوؤمتر 
�لدويل حول �لعالقة بني �لفار�س 
�مل�ساحبة  �ل��ع��م��ل  وو����س���ة  و�خل���ي���ل 
تقدير� مل��ا �أث���رو� ب��ه �مل��ه��رج��ان من 
ممثلي  وت��ك��رمي   ، قيمة  معلومات 
�لأجنبية و�لعربية  �لإعالم  و�سائل 
فعاليات  غ��ط��و�  �ل��ذي��ن  و�مل��ح��ل��ي��ة، 
ممثل  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل���ه���رج���ان، 
�حتاد �لإمار�ت للفرو�سية و�ل�سباق، 

و�جلهات �لد�عمة و�مل�ساندة.

جهود  تثمن  املنظمة  اللجنة 
راعي املهرجان

للمهرجان،  �ملنظمة  �للجنة  �أك��دت 
و�ملتو��سل  �ل��ك��ب��ري  �ل��دع��م  �أه��م��ي��ة 
�سلطان  �ل�سيخ  �سمو  يقدمه  �ل��ذي 
�ساحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
نادي  رئي�س  �لدولة،  رئي�س  �ل�سمو 
تر�ث �لإمار�ت، لريا�سة �لفرو�سية 
على  �لقدرة  وريا�سة  عامة،  ب�سفة 

وج��ه �خل�����س��و���س، وه��و م��ا ك��ان له 
مناف�سات  جن���اح  يف  �لأث�����ر  ع��ظ��ي��م 
����س���ب���اق���ات �مل����ه����رج����ان ع���ل���ى م���دى 
�إن  �للجنة  و�أو�سحت   . �أي��ام  ثالثة 
عاملياً،  حدثاً  يعتر  �ملهرجان،  هذ� 
من  يحويه  مل��ا  �لكلمة،  معنى  بكل 
و�سباقات  م�������س���اح���ب���ة  ف���ع���ال���ي���ات 
�للجنة  �أن  م��و���س��ح��ة  م���ت���ن���وع���ة، 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان، ع��م��ل��ت مع 
كاملة،  بجهوزية  �لعاملة  ك��و�دره��ا 
عامل  يف  ج���دي���د�ً  �إجن������از�ً  لت�سطر 
�إجن���از�ت  �إىل  ي�ساف   ، �لفرو�سية 
نادي تر�ث �لإم��ار�ت ممثاًل بقرية 
دولة  ر�سيد  و�إىل  للقدرة،  ب��وذي��ب 
�لإم�����ار�ت م��ن �لإجن������از�ت. وبينت 
مييز  م����ا  �أب��������رز  م����ن  �أن  �ل���ل���ج���ن���ة 
لركوب  ز�ي��د  بن  �سلطان  مهرجان 
 242 �سباق  هو  و�لتحمل،  �لقدرة 
كلم ثالثة جنوم �إ�سافة �إىل قو�نني 
ب��روت��وك��ول ب��وذي��ب ل��رك��وب �لقدرة 
و�لتحمل، �لذي يعيد ريا�سة �خليل 
�أ�سولها، و�إىل بناء عالقة بني  �إىل 
على  و�حلفاظ  و�لفار�س،  �حل�سان 
وثمنت  منهما،  كل  و�سالمة  �سحة 
و�ملدربني  �لفر�سان  جهود  �للجنة 
باملهرجان،  و�ل���ع���ام���ل���ني  و�مل������الك 
�أجل  من  �جلميع  تالحم  موؤكدين 

ريا�سة حتمل �أخالق �لفر�سان.

املهرجان يرثي عامل الفرو�صية 
بالفر�س واملعرفة

�حلكم �لدويل مي يو�سف بور�سلي 
ع��الق��ة قدمية  ذ�ت  �ل��ك��وي��ت،  م��ن 
فرو�سيتها  ومبو�سم  بوذيب  بقرية 
يف  �ساركت  كانت  �إذ  م�ست،  لأع��و�م 
���س��ب��اق��ات ب��وذي��ب ك��ف��ار���س��ة وكذلك 
كمالكة خيل، تقول:” �إن �ملهرجان 
باأح�سن  �لإم������ار�ت  ف��رو���س��ي��ة  ي���رز 
ويقدمها  وب�����س��م��ول��ي��ت��ه��ا،  ح��الت��ه��ا 
كعرب،  بها  نفتخر  ب�سورة  للعامل 
�ملهرجان  على  �ل��ق��ائ��م��ون  ي��ب��دع  �إذ 
ثقافية  ريا�سية  �حتفالية  بجعله 
ت��ر�ث��ي��ة ج���اذب���ة، ي��ح�����س��ره��ا يوميا 
مبختلف  �مل�������س���ارك���ني  م����ن  �مل����ئ����ات 
م�����س��ت��وي��ات رك����وب �ل����ق����درة،  ومن 
خمتلف  م�����ن  و�ل���������س����ي����اح  �ل����������زو�ر 
�جلن�سيات �لذين تغ�س بهم مر�فق 
�لذين  �لأ�سالة  وع�ساق  �ملهرجان،  
مفرد�ت  من  �لعديد  بني  يعي�سون 
م���وروث���ن���ا �خل���ل���ي���ج���ي،  �إن������ه بحق 
م��ن��ر ه����ام وق���ن���اة م���وؤث���رة يف نقل 
ب�سفتها  �لعامل  �إىل  �لريا�سة  هذه 
�لأ�سيل  ت��ر�ث��ن��ا  م���ن  ه��ام��ا  ج��ان��ب��ا 
�سمن بيئة تر�ثية من قرية تر�ثية 

�سعبي، وبني مر�فق حديثة  و�سوق 
ووفق  وم�سار�ت طبيعية  ومتكاملة 
معايري �أ�سيلة ي�سبطها بروتوكول 
�لفرو�سية  ي��ع��ي��د  �ل������ذي  ب����وذي����ب 
من  م��ظ��ل��ة  وحت�����ت  �أ����س���ل���ه���ا،  �إىل 
�لتنظيم �ملميز �لذي ن�سهد لإد�رته 
�حلاجة  ت��ل��ب��ي��ة  ع���ل���ى  ب���احل���ر����س 
و�ملدربني  �لفر�سان  ل��دى  �لكبرية 
بال�ستز�دة  بالفرو�سية  و�ملهتمني 
�إذ عودنا  �لفرو�سية،  باملعرفة حول 
�لدولية  موؤمتر�ته  على  �ملهرجان 
�ل���ت���ي جت��م��ع ن��خ��ب��ة م���ن �خل����ر�ء 

و�لباحثني و�ملخت�سني باخليل«.
وعرت بور�سلي عن عظيم �سكرها 
�سلطان  �ل�سيخ  ل�سمو  وت��ق��دي��ره��ا 
�هتمامه  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ملميز بالفرو�سية،  ودعمه ورعايته 
ل��ل��ف��ر���س��ان و�ل�����ت�����ز�م ����س���م���وه على 
�ل�ستمر�ر بتغذية ريا�سة �لفرو�سية 
بالدماء �جلديدة �لو�عدة، وحر�س 
�سحة  على  �ملحافظة  على  �سموه 
�خل���ي���ل و���س��الم��ت��ه��ا وب���ن���اء عالقة 
مبا  �ل��ف��ار���س  وب��ني  بينها  �إن�سانية 
�سابق  �إىل  �ل��ري��ا���س��ة  ه����ذه  ي��ع��ي��د 

عهدها و�أ�سلها.

تراث الإمارات يخدم ال�صياحة 
الرتاثية

للوفود  با�ستقطابه  �ملهرجان  متيز 
�ل�سياحية �لتي تزور �لدولة يف هذه 
حمطة  �ليوم  �إذ  �لعام،  من  �لفرتة 
هامة من �ملحطات �ل�سياحية �لتي 
جتذب �لوفود �ل�سياحية من �خلارج 
�حتفالية  م���ن  ي��ج�����س��ده  مل���ا  ن���ظ���ر� 

�ل���رت�ث���ي���ة، ف��م��ع ختام  ل��ل�����س��ي��اح��ة 
فعاليات �ملهرجان، ز�ر مئات �ل�سياح 
�لعاملية  ب���وذي���ب  ق��ري��ة  �لأج����ان����ب، 
ل��ل��ق��درة، ل��الط��الع و�ل��ت��ع��رف على 
حر�ست  حيث  �مل��ه��رج��ان،  فعاليات 
�للجنة �ملنظمة، على �إعد�د برنامج 
ي��ع��رف��ه��م بقيم  ���س��ي��اح��ي م��ت��ك��ام��ل 
وع���اد�ت وت���ر�ث �لإم����ار�ت �لعريق، 
�لرت�ثية  �لقرية  عر�سته  م��ا  ع��ر 
ل����ل����م����وروث �ل�������س���ع���ب���ي م����ن ح���رف 
تقليدية وم�سغولت، و�لتعرف على 
�ملوروث �لبحري، وعرو�س �ل�سقارة 
�حلية �لتي �أتاحت �لفر�سة لل�سياح 
�ل�سقور عن  و�ل��زو�ر للتعرف على 
قرب و�أخذ �ل�سور �لتذكارية معها 
�أتيح  �لتي  �لتقليدية  �ملالب�س  ومع 
ل��ه��م �رت����د�وؤه����ا يف رك���ن �مل��الب�����س ، 
�حلظرية  يف  �ل�����زو�ر  ��ستمتع  ك��م��ا 
�مل��خ�����س�����س��ة لإع�������د�د �ل���ق���ه���وة ويف 
ممار�سة  يف  وك��ذل��ك   ، �ل�سعر  بيت 
�لأن�سطة �لرتفيهية، بالإ�سافة �إىل 
�ل��ه��ج��ن و�خل��ي��ل، و�لتجول  رك���وب 
بني دكاكني بيع م�ستلزمات �خليل، 
و�لنباتات  �لأع�����س��اب  بيع  ودك��اك��ني 
لطبية وخمتلف �ملنتجات �ليدوية، 
�لذي  �ل��ك��ت��اب  �إىل ج��ان��ب م��ع��ر���س 
�ع����ت����اد م����رك����ز ز�ي�������د ل���ل���در�����س���ات 
و�ل���ب���ح���وث �ل���ت���اب���ع ل���ل���ن���ادي على 
ب���اق���ات خمتارة  ل��ع��ر���س  ت��وظ��ي��ف��ه 
من �إ�سد�ر�ته �لنوعية �لتي ت�سمل 
خمتلف جم��الت �ل��رت�ث و�لتاريخ 
جمموعة  �إىل  �إ���س��اف��ة  و�ل��ث��ق��اف��ة، 
من �سور �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن 
�سلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه«.

مان�س�سرت  م��درب  غ��و�ردي��ول،  بيب  �لإ�سباين،  �أع��رب 
�سيتي �لإجنليزي، عن �أ�سفه للجز�ئري، ريا�س حمرز، 
�أ�سا�سيا يف ت�سكيلة �لفريق بالدوري  �لذي مل ي�سركه 

�ملمتاز منذ نهاية دي�سمر �ملا�سي.
�أ�سا�سيا يف كل مباريات  �ل��دويل �جلز�ئري  و�سارك 
كاأ�سي �لر�بطة و�لحتاد، لكنه مل يبد�أ �أي لقاء يف 

�لرميريليغ، خالل يناير وفر�ير �جلاري.
ورد� على �سوؤ�ل حول �ل�سبب يف عدم �إ�سر�ك جنم 
غو�رديول:  ق��ال  �أ�سا�سيا،  �ل�سابق  �سيتي  لي�سرت 

“نعم، لدي �سبب. �أنا �ل�سبب. هو بالتاأكيد 
�سبب  �أي  ي��وج��د  ول  م��ذن��ب��ا  ل��ي�����س 

خا�س«.
و�عتر  مدرب مان �سيتي خالل 

عقده  �ل��ذي  �ل�سحفي،  �ملوؤمتر 
يقم  مل  “حمرز  �أن  �جل��م��ع��ة  
باأي �سيء خاطئ، كما �أنه لي�س 
منزعجا ومل ير �أي م�سكلة، 
وطالبته  ب��ه  �جتمعت  ول��ق��د 

مبو��سلة �لتدرب بجدية«.
“�أنا  غ����و�ردي����ول:  و�أ�����س����اف 
�إنه  حزين م��ن �أج��ل حم��رز، 
وميتلك  جدية،  بكل  يتدرب 

قدر�ت، و�إمكانيات هائلة“.
�ل���وق���ت  يف  “لكن  وت�����اب�����ع: 

5 مهاجمني  ل��دي��ن��ا  �ل��ر�ه��ن 
مب�����س��ت��وى مم��ي��ز، و�أن����ا �سعيد 

ب���اأد�ئ���ه���م، ل��ك��ن ل�����س��وء �حلظ، 
�مل�ساركة  �أمنح حمرز معدل  مل 
�ملباريات،  يف  ي�����س��ت��ح��ق��ه  �ل����ذي 

لهذ� �أعتذر له«.
و�أكد مدرب بايرن ميونخ �ل�سابق �أن �إمكانيات ريا�س 
حم�������رز ل���ي�������س���ت حم������ل ����س���ك، 
ي��ج��ب ع��ل��ي��ه فعله،  وك����ل م���ا 
و�لقتال  �ل���س��ت��م��ر�ر،  ه��و 
وع�����دم  �ل����ت����دري����ب����ات،  يف 

�ل�سكوى كثري�«.

برعاية �صلطان بن زايد

�ختتام فعاليات مهرجان �سلطان بن ز�يد لركوب �لقدرة و�لتحمل

غو�رديول »�حلزين« يعتذر عن 
فعلته مع ريا�س حمرز

اأحمد املزروعي ينتزع اجلائزة الكربى للمهرجان يف �صباق 240 كم
تتــويــــج خميـــ�س ال�صــــدي بـطـــال لل�صبـــاب والنا�صئـــني
املهرجان منرب لإبراز الفرو�صية باأ�صالتها �صمن بيئة تراثية �صاملة

�سانتياغو  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  م���دري���د،  ري����ال  م����درب  ي��اأم��ل 
�لدويل  �لأ�سلية” من  “�لن�سخة  ��ستعادة  �سولري، يف 
�أ�سا�سيا  �لر�زيلي مار�سيلو د� �سيلفا، �لذي مل ي�سارك 
بر�سلونة يف  �لكال�سيكو �سد  “�مللكي” منذ مبار�ة  مع 

كاأ�س �مللك.
ومنذ بد�ية �لعام �جلاري، ميكن �عتبار مار�سيلو بديال 
يف �سفوف ريال مدريد، وذلك منذ عودته من �لإ�سابة، 
�ل�سابق  �لريال  مل��درب  مبار�ة  �آخ��ر  يف  لها  تعر�س  �لتي 

جوليان لوبيتيغي.
وقت  �إىل  ي��ح��ت��اج  مار�سيلو  �أن  يعتقد  ���س��ولري  وك���ان 
ق�سري ل�ستعادة بريقه و�نطالقاته يف �جلهة �لي�سرى، 
وم��ن��ح��ه �ل��ف��ر���س��ة ت��ل��و �لأخ�����رى، ل��ك��ن ي��ب��دو �أن عودة 

�لذي  �لأرجنتيني  �مل��درب  تقنع  مل  �لر�زيلي  �لظهري 
ف�سل عليه �لإ�سباين �ل�ساب �سريخيو ريغيلون.

وجنح ريغيلون يف نيل ثقة �ملدرب �لأرجنتيني �سريعا، 
من خالل تقدميه م�ستويات لفته، مكنته من خو�س 
�ملهمة،  �أم�سرتد�م  �أياك�س  �أم��ام  �لأخ��رية  �لريال  مبار�ة 

�أ�سا�سيا.
و�سيكون مار�سيلو، 30 عاما، مطالبا حتما بالعودة �إىل 
م�ستو�ه �لذي ظل يقدمه مع كافة �ملدربني يف �سانتياغو 
�لتي  �لع�سالت  يف  �لإ���س��اب��ات  لعنة  وجت��اوز  برينابيو، 
تعر�س ليها يف �لفرتة �ملا�سية، ومن ثم �إقناع �سولري 
عودة  ب�سرعة  �لنف�س  وميني  كثري�،  عليه  يعول  �ل��ذي 

ظهريه �لأي�سر.

بر�سلونة »�ل�سبب �حلقيقي« لبتعاد 
مار�سيلو عن ريال مدريد

�إ�سابة كومان تقلق بايرن ميونيخ 
تعر�س جناح بايرن ميونيخ �لفرن�سي كينغ�سلي كومان لإ�سابة مقلقة يف 
كاحله خالل مبار�ة فريقه �سد �أوغ�سبورغ يف �لدوري �لأملاين قد تبعده 
دوري  يف  �لإنكليزي  ليفربول  �سد  �ملرتقبة  �ملو�جهة  عن  �لأرج���ح  على 

�أبطال �أوروبا �لأ�سبوع �ملقبل.
وكان كومان عاد يف كانون �لأول- دي�سمر �ملا�سي من �إ�سابة مماثلة يف 

�أربطة �لكاحل بعد غياب طويل عن �ملالعب.
و�عرب مدرب �لفريق �لبافاري �لكرو�تي نيكو كوفات�س عن ت�ساوؤمه يف 
�لأربطة جمدد�.  �إنها  “�إنه يعاين،  بقوله  بالإ�سابة �جلديدة  يتعلق  ما 
يتعني علينا �نتظار نتائج �لفحو�سات”.....”، بح�سب �لأطباء ل يبدو 
�لأمر جيد�«. و�ستكون �سربة قوية لبايرن ميونيخ يف حال تاأكد غياب 
كومان عن موقعة ملعب �أنفيلد يف �ل�سمال �لإنكليزي لأن مدربه يعول 
عليه كثري� وقال يف هذ� �ل�سدد “عندما يلعب منلك ديناميكية خمتلفة. 
�للعب  يتمكن من  �أن  يف  �آم��ل  ول��ذ�  ك��ان م�سابا  عندما  كثري�  �فتقدناه 
وكان  �أوغ�سبورغ  مرمى  يف  هدفني  كومان  و�سجل  ليفربول««.  “�سد 
�ساحب متريرة هدف �لفوز �لذي �سجله زميله �لنم�سوي د�فيد �ألبا يف 
�ملبار�ة �لتي فاز بها فريقه ب�سعوبة 3-2 قبل �أن يتعر�س لالإ�سابة يف 
�آو�خرها. وتعر�س �جلناح �لفرن�سي �لبالغ من �لعمر 22 عاما لإ�سابتني 
متتاليتني يف �أربطة �لكاحل، �إحد�هما يف �سباط- فر�ير �ملا�سي حرمته 
فر�سة �مل�ساركة مع منتخب بالده �ملتوج بطال للعامل يف مونديال رو�سيا 
2018، و�لثانية يف �آب- �أغ�سط�س �ملا�سي يف �ملبار�ة �لأوىل من �لدوري 
دي�سمر  �لأول-  كانون  مطلع  حتى  ب�سببها  غ��اب  �لقدم،  لكرة  �لأمل��اين 
حال  يف  �عتز�له  �مكانية  عن  �أعلن  عندما  بلبلة  كومان  و�أث��ار  �ملا�سي. 
قناة  تبثه  “تيليفوت” �ل��ذي  لإ�سابة جديدة خطرية لرنامج  تعر�س 
“تي �ف 1” �لفرن�سية �آو�خر �لعام �ملا�سي. لكن م�سوؤويل بايرن ميونيخ 
�إىل  �سارعو�  رومينيغه  هاينت�س  ك��ارل  �لتنفيذي  �لرئي�س  ر�أ�سهم  وعلى 
�ملدير  باإنهاء م�سريته يف حني عد  و�لتفكري  �لجن��ر�ر  ع��دم  �إىل  ح�سه 
ت�سريحات  ب��اأن  حميدزيت�س  �سالح  ح�سن  �لبو�سني  لبايرن  �لريا�سي 
كومان “عاطفية “...” �إنه حمارب كبري وقد نا�سل للعودة وقدم عمال 
�أخ��رى«. ون�ساأ كومان يف �سفوف  ر�ئعا. و�سيكون يف قمة جهوزيته مرة 
�لإيطايل يف عام  �إىل يوفنتو�س  و�ن�سم  �لفرن�سي،  �سان جرمان  باري�س 
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طلبة جامعة �ل�سارقة ي�ستعر�سون 
�بتكار�تهم يف خدمة �لعملية �لتعليمية

�سمن  �ل�سارقة  جامعة  طلبة  بها  �سارك  �لتي  �لبتكارية  �مل�سروعات  تعددت 
فعاليات �سهر �لمار�ت لالبتكار يف قاعة �ملدينة �جلامعية يف �إمارة �ل�سارقة. 
حيث �بتكرت �لطالبات ندى �بر�هيم وفاطمة ح�سن ومثايل ر��سد، تطبيقا 
�حلا�سوب،  علوم  �أ�سا�سيات  لتعليم  �ملعزز  �لو�قع  تقنية  با�ستخد�م  �إلكرتونيا 
وذل���ك ب��ا���س��ت��خ��د�م ث��الث��ة م��ف��اه��ي��م وه���ي �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أج�����ز�ء �لكمبيوتر، 
و�لتعرف على �لن�سو�س من خالل مادة فلمية ت�سرح �ملق�سود بكل م�سطلح 
من �مل�سطلحات، ثم خا�سية �لتعرف على �ل�سور. و�بتكرت �لطالبات مرمي 
�أي�ساً،  �حلا�سوب  علوم  ق�سم  من  �حلمارنة،  و�آلء  �ملن�سوري  و�سارة  �لنهيدي 
تعاونية  بيئة  خلق  يف  ي�ساهم  �ملعزز،  �لو�قع  تقنية  با�ستخد�م  �آخ��ر   تطبيقاً 
ت�ساعد يف ت�سجيع عملية �لتعلم و�كت�ساب �ملعرفة ب�سكل �أكر تفاعاًل . وذلك 
بالتطبيق على علم �لكيمياء حيث ي�ستطيع جمموعة من �لأفر�د �مل�ساركة من 

خالل �لتطبيق باإجر�ء �لتجارب �لكيميائية وم�ساهدة تفاعالتها �ملختلفة.

�لفنانة زين عو�س �سيفة �سرف مهرجان �سيافة يف دبي 
 بح�سور لفت ، برزت �لنجمة �لأردنية زين عو�س ك�سيفة �سرف يف حفل 
�ملنا�سبة  على  فاأ�سفت  دبي  �أتالنت�س  يف  �لثالثة  بن�سخته  �سيافة  مهرجان 
�ل��ع��امل �لعربي  �إىل جانب نخبة م��ن جن��وم �لفن يف  �أردن��ي��اً ج��ذ�ب��اً  رون��ق��ا 
�لبلد�ن. ويف ت�سريحات خا�سة حتدثت زين عن م�ساركتها  ومن خمتلف 
لتو�جدها  �لكبرية  �سعادتها  ف��اأك��دت  �سيافة  ملهرجان  �لثالثة  �لن�سخة  يف 
مع جنوم �لفن �لعربي، معترة �جتماع �لفنانني �لعرب يف منا�سبة كهذه 
�إ�سافة للفن بحد ذ�ته. و�أكدت باأن ملهرجان �سيافة معاين كبرية و�سامية 
�لن�سخة  �إىل ت�سمية �ملهرجان لهذه  تالم�س �لروح �حلقيقية للفن، لفتة 
يبديه  �ل��ذي  �لكبري  �لتقدير  على  يدلل  ما  كلثوم  �أم  �ل�سرق  كوكب  با�سم 

�ملهرجان للفن بعظمته �لبعيدة �ملدى على حد تعبريها.

ت��ق��دم �إع���م���ار ل��ل��رتف��ي��ه ع��ر���س��اً ح�����س��ري��اً مميز�ً 
لهم  تتيح  و�ملنتجعات،  للفنادق  �لعنو�ن  ل�سيوف 
�لدخول �إىل �ثنني من �أبرز وجهاتها: فريت�سو�ل 
رياليتي بارك ودبي �أكو�ريوم وحديقة �حليو�نات 

�ملائية.
وعند �إقامتكم يف �أي من وجهات �لعالمة �لتجارية 
�ل��ع��ن��و�ن و�سط  ذل��ك  �ل��ر�ق��ي��ة، مب��ا يف  �لفندقية 
بوليفارد،  �لعنو�ن  �أو  مول  دبي  �لعنو�ن  �ملدينة، 
�ستح�سلون على بطاقة دخول جمانية ل�سخ�سني 
�أكو�ريوم وحديقة �حليو�نات �ملائية”،  “دبي  �إىل 
ل�سخ�سني  �سفن”  “�سوبر  تذكرة  �إىل  بالإ�سافة 
وجهة متكاملة  �إىل “فريت�سو�ل رياليتي بارك”، 

ملن�سات �لو�قع �لفرت��سي و�لو�قع �ملعزز. 
����س��ت��م��ت��ع��و� ب��ت��ج��رب��ة م�����س��وق��ة وم�����س��ل��ي��ة مفعمة 
�لفرت��سي  �لو�قع  �ألعاب  �مل�سلية مع  باملغامر�ت 
�لفردية و�جلماعية يف فريت�سو�ل رياليتي بارك، 

 Dubai Drone حيث تت�سمن تذكرة “�سوبر �سفن” �ألعاباً مذهلة مثل
دبي  يف  �أم��ا   .Burj Dropو  Robocop VRو  Dune Bashو
�ملحيطات  عامل  ��ستك�ساف  فباإمكانكم  �ملائية،  �حليو�نات  وحديقة  �أكو�ريوم 

وم�ساهدة عدد من �أروع �حليو�نات �لبحرية �ملفرت�سة عن قرب. 

وعند ت�سجيل �لو�سول �إىل �أي من وجهات “�لعنو�ن للفنادق و�ملنتجعات”، 
�ل�سيوف بعطلة  �لغرفة، لي�ستمتع  �لتذ�كر �سمن ملف مفتاح  �ستكون هذه 
�أك���ر �ملر�كز  �ل��ت��ج��ارب يف �ث��ن��ني م��ن  �أج��م��ل  ل مثيل لها يف قلب دب���ي، م��ع 
�لرتفيهية ��ستقطاباً لالهتمام يف �ملدينة: دبي �أكو�ريوم وحديقة �حليو�نات 

�ملائية وفريت�سو�ل رياليتي بارك.

مركز �لفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي 
ي�ست�سيف �لعر�س �لأول مل�سروع »�لكوبي �خلليجي«

    �أعلن مركز �لفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي عن ��ست�سافة �أورك�سرت� �جلاز �لآفرولتينية بقيادة �ملو�سيقي �أرتورو 
�أوفاريل، لتقدمي �لعر�س �لأول من م�سروع )�لكوبي �خلليجي( يوم 20 فر�ير �جلاري يف متام �ل�ساعة 8 م�ساًء، حيث 
كوبا  بني  �لثقافية  �لرو�بط  على  �ل�سوء  لت�سليط  �جلامعة  م�سرح  على خ�سبة  متميزين  عازفني  �أربعة  �إليهم  �سين�سم 

و�خلليج �لعربي ومنطقة �سمال �أفريقيا. 
ومن �ملنتظر �أن يعتلي عازف �لبيانو و�ملوؤلف �ملو�سيقي �أوفاريل �حلائز على 6 جو�ئز )جر�مي( و�لأورك�سرت� �ملوؤلفة من 
18 عازفاً خ�سبة �مل�سرح �لأحمر برفقة �أربعة فنانني مرموقني لتقدمي لوحة من �حلو�ر �ملو�سيقي �لذي يتغنرّى بالإرث 

�لثقايف للحياة �لبحرية يف هذه �ملجتمعات، وهم عازف �لعود �لإمار�تي علي عبيد، و�لفنانة �لريطانية-�لبحرينية وعازفة �لبوق وموؤلفة مو�سيقى �جلاز �لإلكرتونية ياز �أحمد، و�لفرقة �لكويتية 
’بوم ديو�ن‘ بقيادة �لدكتور غازي �ملليفي و�لتي قدمت �أول عر�ٍس لها يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �سمن فعالية “حكاية” يف مركز �لفنون، و�ملغنية �لفرن�سية �ملغربية مليكة ز�ر�. 

وي�ستقي �مل�سروع فكرته من نهج �مللحن �لأمريكي نيد �سبليت �لذي د�أب على ��ستك�ساف مالمح �لعالقة بني �ملو�سيقى �لعربية و�لأفركوبية يف �أ�سفاره عر م�سيق جبل طارق و�لأندل�س. ويلعب 
�أو�سطية و�لإيقاع �لأفريقي متعدد �لنظم عن تقارب غري متوقع مع �ملو�سيقى  �لعازفون على وتر هذه �لرو�بط �لفريدة بني �لثقافات �لعاملية، حيث يك�سف �لتباين �لدقيق يف �لأغنية �ل�سرق 

�خلليجية و�ل�سمال �أفريقية و�لكوبية.

قبيلة �ل�ساعدي تزرع �سجرة �لغاف 
�أمام م�سجد �أهل �لت�سامح بالعني

�لت�سامح  �أه���ل  م�سجد  �م���ام  �ل��غ��اف  �سجرة  ب���زرع  �ل�����س��اع��دي  قبيلة  ق��ام��ت 
مبنطقة �لظاهر مبدينة �لعني �حتفاء باعتماد �سجرة �لغاف �سعار� ر�سميا 
�ل�ساعدي معرف قبيلة  �سعيد حمد  �ل�سيخ خمي�س  و�أك��د   .. �لت�سامح  لعام 
بني �ساعدة �أن هذه �ملبادرة تر�سخ قيم �لت�سامح بني �أفر�د �لقبيلة ، و�أو�سح 
�لتي كانت تعقد حتت  �لغاف كانت للحو�ر و�لت�ساور و�لت�سامح  �ن �سجرة 

ظاللها، حيث كان يجتمع �أبناء �لقبائل حتتها للت�ساور يف �أمور حياتهم .

�خرت�عات علمية يف و�يف قريبًا!
�أن  فاعلية مذهلة يف طريقها لالنعقاد يف و�يف، حيث �سيتمكن �ل��زو�ر من 
�لعاملية  �ملعار�س  مع  فبالتعاون  �لعلوم.  ع��امل  به  ج��اد  ما  �أف�سل  ي�سهدو� 
تفاعلية  جتربة  و�يف  �سي�ست�سيف  �إكزيبي�سنز”،  تورينغ  “وورلد  �لة  �جلورّ
 26 م��ن  �ل��ف��رتة  يف  “�خرت�عات علمية يف و�يف”  ُت��دع��ى  تتحدى �خل��ي��ال 
و�ملرح  �ملعرفة  حتديات  بني  �لفعالية  جتمع  �إب��ري��ل.  منت�سف  �إىل  فر�ير 
وق�ساء  �لعلمية  �لخ��رت�ع��ات  خمتلف  على  �لتعرف  للز�ئرين  يتاح  حيث 
فريق  مع  بالتعاون  �ستنتج  �لتي  �ملعرو�سات،  ه��ذه  �ستلبي  ترفيهي.  وق��ت 
من �لعلماء، و�لفيزيائني، و�جليولوجيني، و�لفلكيني، متطلبات �لطالب، 
و�لأطفال، و�لكبار من جميع �لأعمار.  وحول ذلك تقول كاثرين ريفيت، 
رئي�س �لت�سويق �ملركزي، و�يف للعقار�ت )ذ.م.م(»عقب �لنجاح �لذي حققه 
معر�س » Ripley‘s Believe It or Not!«، نحن نهتم �هتماماً 
كبري�ً ونركز تركيز�ً حقيقياً على �إح�سار فعاليات تعليمية �سيقة �إىل و�يف، 
لزيارة  �لنا�س  ياأتي  �أن  نود  ور�ساهم.   ��ستح�سانهم  وتنال  للعائالت  تروق 
و�يف و�ل�ستمتاع بالفعاليات �لتي تقدم �لتعليم و�لرتفيه وتت�سم بالتفاعلية، 
�ملالئمة  �لفعالية  ه��ذه  م��ع  باحليوية  و�يف  و�سينب�س  و�مل���رح.  و�لب��ت��ك��ار، 
يف  �ملنت�سرة  �لر�ئعة  �ل�ستثنائية  بالعنا�سر  �لأطفال  و�سيده�س  للعائالت، 
جميع �أنحاء �ملوقع. كما �سيتمكن �لزو�ر من جتربة �لعلوم، و�لريا�سيات، 
و�لأحياء،  �ل�سم�سية،  و�لطاقة  و�لطبيعة،  �لطبيعية،  و�لكو�رث  و�لفيزياء، 
“�خرت�عات  يف  ممتعاً  وق��ت��اً  مي�سون  بينما  ذل��ك  غ��ري  و�مل��زي��د  و�ملو�سيقي 

علمية يف و�يف«.«

فندق »�سيتي ماك�س ر�أ�س �خليمة« 
يعنّي �أحمد طاهر مدير� عاما

�لتابعة  ماك�س  �سيتي  فنادق  �أعلنت 
مل��ج��م��وع��ة لن����دم����ارك ع���ن تعيني 
�ل�سيد �أحمد طاهر يف من�سب �ملدير 
ر�أ�س  م��اك�����س  �سيتي  ل��ف��ن��دق  �ل��ع��ام 
موؤخر�ً  �أبو�به  �فتتح  �لذي  �خليمة 
�ل�����س��ي��خ �سامل  �مل��ه��ن��د���س  ب��ح�����س��ور 
�ن�سم  حيث  �لقا�سمي  �سلطان  ب��ن 
�لإد�رة  ف��ري��ق  �إىل  ط��اه��ر  �ل�����س��ي��د 
ليتوىل  �ل��ف��ن��ادق،  ملجموعة  �لعليا 
�أول  �إد�رة  على  �لإ�سر�ف  م�سوؤولية 
وجهات جمموعة �ل�سيافة �ملحلية 

�لر�ئدة يف ر�أ�س �خليمة.
�ل�سيد  ق���ال  تعليقه،  م��ع��ر���س  ويف 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ���س��ري��ف،  ع��ل��ي 
فنادق  ل����دى  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ل�������س���وؤون 
بتعيني  د�ئماً  نفخر  ماك�س:  �سيتي 
�أ���س��ح��اب �مل��و�ه��ب �ل��ف��ري��دة �لذين 
جنحو� ب�سعود �سلم �لتميرّز لي�سلو� 

�إىل �ملنا�سب �لإد�رية. 

�سبحي �سع�ساعه فائز �آخر مبكافاأة �ل� 50،000 
�ألف درهم �إمار�تي من »�لعربية لل�سيار�ت« 

قدمت )�لعربية لل�سيار�ت(، �سركة �ل�سيار�ت �لرئي�سية يف )جمموعة عبد 
�لو�حد �لر�ستماين( و�لوكيل �حل�سري ل�سيار�ت )رينو( يف دبي و�ل�سارقة 
درهم   50،000 وقيمتها  ف��وري��ة  نقدية  م��ك��اف��اأة  �ل�سمالية،  و�لإم�����ار�ت 
�إمار�تي لل�سيد �سبحي �سع�ساعه بعد �سر�ئه لإحدى �سيار�تها �جلديد من 
طر�ز )رينو ميجان(، وذلك يف �إطار حملة )رينو( �لرتويجية �لتي جرت 

خالل مهرجان دبي للت�سوق.

»�إعمار للرتفيه« ترثي جتربة �سيوف »�لعنو�ن للفنادق و�ملنتجعات« مع عر�س ح�سري مميز

ميدكري للن�ساء و�لأطفال يح�سل على �عتماد �للجنة �لدولية �مل�سرتكة 

جمل�س دبي �لريا�سي ينظم �مللتقى �ل�سنوي للموظفني
عقد جمل�س دبي �لريا�سي �مللتقى �ل�سنوي للموظفني بح�سور �سعادة �سعيد حارب �أمني عام �ملجل�س، نا�سر �أمان 

�آل رحمة م�ساعد �لمني �لعام، وجميع مدر�ء �لإد�ر�ت و�لق�سام ومنت�سبي �ملجل�س.
ومت يف �مللتقى �لذي �قي������م يف �سفينة )كوين �ليز�بيث 2( مبيناء ر��س�����د بدبي ��س�����تعر��س �لتوجهات �مل�ستقبلية 
ويل  مكت�����وم  �آل  ر��س���د  بن  حممد  بن  حم�����د�ن  �ل�سيخ  �س���مو  �أطلقه�����ا  �لت�������ي  �لعدي�����دة  و�ملب��������ادر�ت  للمجل�������س 
عه��������د دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي رئي�������س جمل�������س دب�������ي �لريا�سي خ������الل زيارت������ه للمجل�س ي������وم 6 فر�ي�����ر 
�جل�������اري وتوجيهات�������ه ملجل����������س �لإد�رة خ�����الل �لجتم����اع �لأول ملجل����������س �لإد�رة لل��������دورة �لر�بع�������ة من عم����ر 

�ملجل�س. 
و�ألقى �س���������عادة �س�����عيد حارب �أمني عام �ملجل�س كلمة �أك������د فيه�����ا على �أهمي���ة �إقامة هذ� �مللتقى �ل�سنوي وحر�س 
�إد�رة �ملجل�س على لقاء جميع �ملنت�سبني يف �أحد �لأماكن �جلميلة يف دبي للتحاور وطرح �لأفكار �جلديدة وتكرمي 
�ملتميزين، كما �أ�ساد باختيار �ل�سفينة )كوين �ليز�بيث 2( لتكون مكانا للملتقى لكونها من �أ�سهر �ل�سفن �لعاملية، 

و�لتي �نتقلت ملكيتها لدبي وباتت معلما �سياحيا مهما يف �ملدينة.

على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي. 
وذكر مهند يف كلمة خالل تكرمية 
ودبي  روح����ي،  م�سقط  ه��ي  “دبي 
حتتوي  �لتي  �ملدينة  فقط  لي�ست 
على �أطول �أبر�ج يف �لعامل و�أجمل 
����س���روح ع��م��ر�ن��ي��ة و�أف�������س���ل بنية 
حتتية، بل دبي مدينة قلبها كبري. 
دبي مدينة �لأمل و�لعطاء و�ملحبة 

و�ل�سعادة، ودبي و�لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة هي بلد �لت�سامح«

للعام  �سيافة  مهرجان  ويتو��سل 
�لثالث على �لتو�يل، ليكرم �أ�سماء 
�ملوؤثرة  �ل�سخ�سيات  م��ن  ج��دي��دة 
م����ن م�������س���اه���ري �ل���ف���ن و�لإع�������الم 
�لتو��سل  وم����و�ق����ع  و�لق���ت�������س���اد 
ي�ستحقون  ممن  �لهمم  و�أ�سحاب 

�أربعة  �ل���دول���ي���ني،  �مل��ف��ت�����س��ني  ف���ري���ق 
جودة  على  �ل��رتك��ي��ز  خاللها  مت  �أي���ام 
���س��الم��ة �ملر�سى  �خل��دم��ات وم��ع��اي��ري 
ذلك  بعد  ليتم  �مل�ست�سفى،  يف  �ملتبعة 
�لطبعة  معايري  مع  �لنتائج  مطابقة 
�لدولية  �مل�سرتكة  للجنة  �ل�ساد�سة  
منح  �إىل  �أف�ست  �لتي  للم�ست�سفيات 
نوعه  م��ن  �ل��ث��ال��ث  �لع��ت��م��اد  ميدكري 
ل�سبكة م�ست�سفياتها يف �لإمار�ت.  ويف 
�لهام  �إط��ار تعليقه على ه��ذ� �لجن��از 
�لجناز�ت  �سل�سلة  �إىل  ي�ساف  �ل��ذي 
�لرئي�س  د�ود،  �أن��دري��ه  ق��ال  �لأخ���رى، 

“�إننا  م��ي��دك��ري:  ملجموعة  �لتنفيذي 
�أعلى  باعتماد  ملتزمون  ميدكري  يف 
�لوقائية  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  معايري 
وتتمثل  و�ل���ت���اأه���ي���ل���ي���ة  و�ل���ع���الج���ي���ة 
روؤي���ت���ن���ا ب��ت��ع��زي��ز �ل��ت��م��ي��ز م���ن خالل 
�سحية  رعاية  خدمات  �أف�سل  تقدمي 

للمر�سى مع 
ورفاهيتم.  �سالمتهم  على  �حل��ف��اظ 
و�أ�ساف د�ود: ياأتي ح�سولنا على هذ� 
عمل  �ل��ذي  لفريقنا  تكرمياً  �لعتماد 
ل��ت��وف��ري رع��اي��ة �سحية  ك��ب��ري   بجهد 

متميزة.  

�أخ��ت��ت��م��ت يف دب���ي ف��ع��ال��ي��ات حفل 
توزيع �جلو�ئز مبهرجان )�سيافة 
و�لتي مت فيها  دب��ي،  2019(، يف 
تكرمي 24  �سخ�سية م�سهورة من 
14 دولة يف �أ�سخم حدث تكرميي 
�لدورة  وجت�سد  �لعربي،  بالعامل 
�ل�3 من �ملهرجان �لقيم �لإن�سانية 
لدولة �لإمار�ت يف )عام �لت�سامح(
من بو�بة �لفن و�لثقافة. و�سهدت 
�ل��������دورة ت���ك���رمي م��ه��ن��د �ل����و�دي����ة 
بروبريتي  جم��ل��ة  ل��ق��ب��ت��ه  �ل�����ذي 
 2014 ع����ام  �ل��ع��امل��ي��ة يف  ت���امي���ز 
م�����س��اء �جلمعة  �ل���ع���ق���ار�ت  ب��ذئ��ب 
2019 يف  ���س��ي��اف��ة  م��ه��رج��ان  يف 
دب���ي ب��ج��ائ��زة �أف�����س��ل م���وؤث���ر على 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����س���ل  م����و�ق����ع 
مهند  يتمتع  حيث   .2019 لعام 
�إعالمي  وت��اأث��ري�  ب�سهرة  �ل��و�دي��ة 
ع��ل��ى ن��ط��اق و����س��ع، ك��م��ا �أن مهند 
قطاع  يف  ك���ب���رية  خ�����رة  مي��ت��ل��ك 
�ل��ع��ق��ار�ت وع���امل �ل���س��ت��ث��م��ار مما 
تاأثري�  �لأك��ر  �ل�سخ�سية  جعلته 

للن�ساء  م��ي��دك��ري  م�����س��ت�����س��ف��ى  ح�����س��ل 
و�لأطفال على �عتماد �للجنة �لدولية 
�مل�سرتكة و�لذي يظهر �مل�ستوى �لعايل 
و�لهتمام  �لطبية  �خل��دم��ات  جل���ودة 
�لكبري ب�سالمة �ملر�سى يف �مل�ست�سفى. 
م�ست�سفى  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر  م���ن 
م��ي��دك��ري ل��ل��ن�����س��اء و�لأط����ف����ال يف دبي 
خالل  م��ن  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  ي��ق��دم 
طب  يف  متخ�س�ساً   27 ي�سم  ف��ري��ق 
�لأط��ف��ال و�ل��رع��اي��ة �مل��رك��زة حلديثي 

�لولدة و�لتوليد و�أمر��س �لن�ساء. 
�لتز�م ميدكري  �لجن��از،  ويعك�س هذ� 
�لرعاية  معايري  �أعلى  �إىل  بالو�سول 
رحلة  دوره���ا يف  م��ن  وي��ع��زز  �ل�سحية 
تتمحور حول  �لتي  �ل�سحية  �لرعاية 
�مل��ري�����س م���ن خ���الل ���س��م��ان �سالمة 
�لأوىل.  بالدرجة  ورفاهيتهم  �ملر�سى 
�لذي  �لثالث  هو  �لعتماد  ه��ذ�  ويعد 
م�ست�سفيات  ���س��ب��ك��ة  ع��ل��ي��ه  حت�����س��ل 
�سوء  ع���ل���ى  �لإم�����������ار�ت  يف  م���ي���دك���ري 
ح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى �أع���ل���ى �مل���ع���دلت وفق 

معايري �للجنة �لدولية �مل�سرتكة. 
قبل  م��ن  �لتقييم  عملية  ����س��ت��غ��رق��ت 

مهرجان �ل�سيافة يف دبي يكرم �أف�سل موؤثر على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي



لهذ� �ل�سبب متتنع هذه �ملر�أة عن تلقيح �أطفالها
�أث��ار �لكثري من �جلدل على مو�قع  �تخذت �م��ر�أة بريطانية ق��ر�ر�ً غريباً 
�لقر�ر  ويتمثل  و��سعة.  �نتقاد�ت  حلملة  �سها  وعررّ �لجتماعي،  �لتو��سل 
بعدم تطعيم �أطفالها باأي نوع من �للقاحات �لطبية �لالزمة حلمايتهم من 
�لإ�سابة بالعديد من �لأمر��س �ل�سائعة.  �تخذت �سانيا كارتر�يت، زوجة 
تطعيم  بعدم  حا�سماً  ق��ر�ر�ً  كارتر�يت،  بر�ي�س  �لأ���س��رت�يل  �لرغبي  لع��ب 
�أخذت  �أن  منذ  �سحية  م�ساكل  م��ن  تعاين  ت��ز�ل  ل  لأن��ه��ا  وذل��ك  �أطفالها، 
�أحد �للقاحات وهي يف �سن �لطفولة.  وقالت �سانيل: “ عندما كنت طفلة، 
تلقيت لقاحاً ت�سبب يل بحالة �سحية مزمنة، وذلك لأنني كنت �أعاين من 
�أن  �أري��د لأطفايل  �ملناعة. ل  عام يف  �للقاحات، ومن �سعف  ح�سا�سية �سد 
�سانيل  ق��ررت  كما  �للقاحات«  ب�سبب  و�جهته  �ل��ذي  �مل�سري  نف�س  يو�جهو� 
�لتي رزقت بطفل منذ 13 �سهر�ً، و�لتي تو�سك على و�سع طفلها �لثاين، 
حديقة  يف  حاجتهم  ق�ساء  وتعليمهم  لأطفالها  حفا�سات  ��ستخد�م  ع��دم 

�ملنزل، متذرعة باأن �حلفا�سات قد تت�سبب باللتهابات للج�سم. 
عدد�ً  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  على  �سانيل  م�ساركات  �جتذبت  وق��د 
�إىل تلقيها عدد�ً  �إ�سافة  كبري�ً من �لتعليقات �لتي كانت مبجملها �سلبية، 
من �لر�سائل �لتي يلومها فيها �ملر�سلون على قر�رها �لغريب، وفقاً ملا نقلت 

�سحيفة “مريور” �لريطانية. 

طبيب يعتدي على مر�فق مري�س
تناقلت مو�قع �لتو��سل �لجتماعي مقطع فيديو �سادم، يظهر فيه طبيب 

وهو يعتدي بال�سرب على رجل يقدم �لعناية ل�سديقه �ملري�س.
فلوريد�  ولي��ة  م�ست�سفيات  �أح��د  يف  ب�سدقيه  يعتني  كوبالن،  ماثيو  وك��ان 
بينه  ج��د�ل  وق��ع  �ملا�سي، عندما  �لعام  -ح��زي��ر�ن من  يونيو  �لأمريكية يف 

وبني �لطبيب ويالم �سان�سيز، �سرعان ما حتول �إىل �سجار بينهما.
�أروقة  يف  �مل��ر�ق��ب��ة  ك��ام��ري�ت  �سورته  �ل���ذي  �لفيديو  يف  �لطبيب  و�سوهد 
�مل�ست�سفى، وهو ينهال بال�سرب على كوبالن عدة مر�ت، قبل �أن يتم �لف�سل 
“خرج من  بالقول:  وعلرّق كوبالن على �حلادثة  �ملطاف.  نهاية  بينهما يف 
باب �لغرفة وهو ي�ستمني، ور�ح يلوح بيده يف �لهو�ء، قبل �أن يلكمني على 
ر�أ�سي، وو�سع يديه حول حنجرتي«. و��سطر �سان�سري �إىل �أخذ �إجازة بعد 
�حلادثة، يف �لوقت �لذي تقوم �ل�سلطات بالتحقيق يف �مل�ساهد �لتي �نت�سرت 
على مو�قع �لتو��سل. ورف�س �ملدعون �لعامون يف مقاطعة برو�رد توجيه 
يفكر  نف�سه، يف حني  يد�فع عن  كان  �أن��ه  �سان�سيز، معترين  �إىل  �تهامات 
�مل�ست�سفى  لدخول  ��سطر  �أن  بعد  ق�سائية مدنية،  دعوى  رفع  كوبالن يف 
بح�سب  �لطبيب،  يدي  على  له  تعر�س  �ل��ذي  �لعتد�ء  بعد  �لعالج  لتلقي 

�سحيفة “ديلي ميل” �لريطانية.
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�مر�أة تطيح بوتن �أر�سا
�لرو�سي  �ل��رئ��ي�����س  �م����ر�أة  �أط��اح��ت 
فالدميري بوتن، بعدما رفعته عن 
�لأر�س، و�ألقت به �أر�سا، �لأمر �لذي 
ر�أ�سها.  وتقبيل  �لنهو�س  �إىل  دفعه 
تدريبية  جل�سة  خ��الل  ه��ذ�  ح��دث 
لريا�سة �جلودو، يف �سو�سي بجنوب 
فيها  �سارك  �خلمي�س  رو�سا  غربي 
�لعمر  �لبالغ من  �لرو�سي  �لرئي�س 
�مل���ر�أة �حلا�سلة  66 ع��ام��ا. وك��ان��ت 
بريا�سة  �لرونزية  �مليد�لية  على 
�أوملبياد ريو دي جانريو  �جل��ودو يف 
2016، ناتاليا كوزيوتينا، �لبالغة 
�ساركت  ع����ام����ا،   29 �ل���ع���م���ر  م����ن 
ومتكنت  �ل��ت��دري��ب��ي��ة،  �جل��ل�����س��ة  يف 

خاللها من �إلقاء بوتن �أر�سا.
�ل�سور  م���ن  �ل��ع��دي��د  ن�����س��ر  ورغ�����م 
�لتدريبية،  �جلل�سة  بتلك  �ملتعلقة 
فاإنه  فيديو،  �سريط  �إىل  بالإ�سافة 
تظهر  �ل��ت��ي  �ل�����س��ورة  ن�سر  يتم  مل 
بالرئي�س  ت��ل��ق��ي  وه���ي  ك��وزي��وت��ي��ن��ا 

�لرو�سي على �لأر�س.
و�أظ�������ه�������رت �ل���������س����ور و�ل���ف���ي���دي���و 
“ي�سارع”  وه���و  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري 
ع�����������دد� م�������ن م����ق����ات����ل����ي �جل���������ودو 
�لتي  �ل���ل���ق���ط���ة  ل���ك���ن  و�لأب������ط������ال، 
�ساركت فيها كوزيوتينا وتبني كيف 
رفعت �لرئي�س �لرو�سي فوق ر�أ�سها 
و�أ���س��ق��ط��ت��ه ع��ل��ى �ل���ف���ر�����س �ل���ذي 
يغطي �أر�سية �ل�سالة �لريا�سية مل 
تظهر يف �أي منها، بح�سب ما ذكرت 
�لريطانية.  ميل  دي��ل��ي  �سحيفة 
وبعد �جلل�سة �لتدريبية، �لتي بد�أت 
يف �لتا�سعة م�ساء �خلمي�س بعد يوم 
من �ملحادثات مع �لزعيمن �لرتكي 
رج���ب ط��ي��ب �أردوغ�������ان و�لإي�����ر�ين 
ح�����س��ن روح���������اين، ق�����ال ب���وت���ن �إن 
�ل���ن���ا����س على  ي�������س���اع���د  �ل���ت���م���ري���ن 

“�لو�سول �إىل �حلقيقة«.

قتل �أ�سد� بيديه �لعاريتني
يف ق�سة تبدو غريبة وخارج �ملاألوف، دخل رجل يف �سر�ع د�م 
بولية  برية  منطقة  يف  �لتنزه  �أث��ن��اء  باغته  جبلي،  �أ�سد  مع 
�سبكة  �أوردتها  �لتي  للتفا�سيل  ووفقا  �لأمريكية.  كولور�دو 
تر�في�س  �ل��ري��ا���س��ي،  ك���ان  ف��ق��د  �جل��م��ع��ة،  نيوز”،  “فوك�س 
مبقاطعة  جبلية  غابات  منطقة  يف  وحيد�  يرك�س  كوفمان، 
لرمي��ري ب��ولي��ة ك��ول��ور�دو، يف �ل��ر�ب��ع م��ن ف��ر�ي��ر �جلاري. 
�سمع  �أن  �إىل  �لظهرية،  وق��ت  كاملعتاد،  ت�سري  �لأم���ور  وك��ان��ت 
غز�ل  �أن  معتقد�  �ل�سنوبر،  �أ���س��ج��ار  خلف  �سوتا  ك��وف��م��ان، 
يف  ع��ادة  يعي�س  ج��ب��ال،  باأ�سد  فوجئ  لكنه  يتحرك،  �أرن��ب��ا  �أو 
 31“ �لأر�سية.  وي��روي كوفمان  �لكرة  �لغربي من  �لن�سف 
عاما” �أنه �سارع �إىل رفع يديه عاليا و�سرخ قبل �أن يبادر �إىل 
�لهجوم على �حليو�ن �ملفرت�س، وبد�أت جولة “�مل�سارعة بني 
�لطرفني«. وي�سيف �أن �لأ�سد غرز فكيه يف مع�سمه، بينما كان 
�ملفرت�س  �لأخ��ري حماية وجهه من خمالب �حليو�ن  يحاول 
و�أ�سنانه �حلادة �لقادرة على كر�س �جلمجمة. ومتكن �لرجل 
�لتي  �خل�سب  ب��اأع��و�د  ليقذفه  منه،  �لإف���الت  من  �لثالثيني 
كانت موجودة بني �لأ�سجار دون جدوى، ولحقا �سرب �لأ�سد 
ويخنقه.  رقبته  على  ليطبق  تو�زنه،  �أفقدته  كبرية  ب�سخرة 
وبعد ذلك، نقل كوفمان �إىل �مل�ست�سفى، حيث تلقي �لعالج من 
و6 �أخرى على �أنفه، و3 على  �لأي�سر  خده  على  غرزة   18

مع�سمه، وجروح �أقل خطورة يف قدميه و�سدره.

»�لأم �خلارقة« �أعدت مئات �لوجبات 
لأطفالها؟ 

بعدما  �خلارقة”  “�لأم  لقب  على  �أ�سرت�لية  �م���ر�أة  ح�سلت 
�أم�����س��ت زه���اء �ث��ن��ت��ي ع�����س��رة ���س��اع��ة يف �إع����د�د ع���دد ك��ب��ري من 
�لوجبات لأطفالها. وقد �أعدت �ملر�أة ما يقرب من 60 فطرية 
�لرتقال  م��ن  كبرية  وكمية  خمتلفة،  �سطرية   28 و  بيتز�، 
و�أكيا�س حتتوي على وجبات خفيفة من  و�لب�سكويت،  �ملق�سر 
�مل��ر�أة �لتي مل يتم �لك�سف عن ��سمها �سور�ً  �لعنب.  ون�سرت 
ملجموعتها �ملذهلة على �سفحتها على في�سبوك، قبل �أن ت�سعها 
في�سبوك عن  �مل���ر�أة يف من�سورها على  و�أع��رب��ت  �لثالجة.   يف 
�سعورها بال�سعادة، لأنها متكنت من �إعد�د هذ� �لكم �لهائل من 
�لوجبات لأطفالها يف وقت قيا�سي، وقالت باأن على �لأمهات �أن 
يتعلمن در�ساً مما فعلت.  وحظيت �ل�سور �لتي ن�سرتها �ملر�أة 
من  �لهتمام  من  بالكثري  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  على 
�ملتابعني �لذين �أبدو� �إعجابهم بالإجناز �لذي قامت به �ملر�أة، 
حيث �أطلق عليها �لبع�س ��سم “�لأم �خلارقة”، وفقاً ملا ورد يف 

�سحيفة مريور �أونالين �لريطانية. 

يطلب م�ساعدة �ل�سرطة حلماية 
خمدر�ته 

�لت�سال  �إىل  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  خم������در�ت  م��ت��ع��اط��ي  جل����اأ 
�سرقة  يحاولون  كانو�  �أ�سخا�س  عن  لالإبالغ  بال�سرطة، 
�مل���و�د �مل��خ��درة م��ن��ه.  وتلقت خدمة �ل��ط��و�رئ يف �سرطة 
تيمز فايل يف بوكينغهام�سري �ت�ساًل فريد�ً من نوعه هذ� 

�سركة تقدم خدمة »�لعرت�ف باحلب« للخجولني
تقدم �سركة كوكونايف �ليابانية خدمة فريدة من نوعها، تتمثل يف “ �لعرت�ف باحلب” نيابة عن �خلجولني مقابل 
مبلغ معقول.  وتقدم �ل�سركة ثالث جمموعات خمتلفة من �خلدمات، �ملجموعة �لأوىل هي �لأرخ�س وتتمثل يف 
�إر�سال �أحد �ملوظفني لل�سخ�س �ملطلوب، ونقل ر�سالة من �لزبون تت�سمن �عرت�فه باحلب، و�حل�سول على رده على 

�لعر�س. وتبلغ تكلفة هذه �خلدمة ما يعادل 260 دولر�ً �أمريكياً. 
كما توفر �ل�سركة خدمة ثانية تتمثل يف تنظيم كور�سات توجيهية لزبائنها عن كيفية �لتحلي بال�سجاعة مل�سارحة 
�لطرف �لآخر بامل�ساعر، و�ختيار �لوقت �ملنا�سب، وكيفية �سياغة �عرت�فهم ملن يحبون. وتبلغ تكلفة هذه �خلدمة 

ما يعادل 530 دولر�ً �أمريكياً.
�لزبون ن�سائح  �إج��ر�ء دورة تدريبية مكثفة يتلقى فيها  فتتمثل يف  �لأك��ر متيز�ً  �لتي تعتر  �لثالثة  �أما �خلدمة 
حول كل ما يحتاجه لالعرت�ف بحبه، �إ�سافة �إىل جمموعة كبرية من �لن�سائح �لتي متكنه من جناح عالقته يف 

�مل�ستقبل. 
يذكر باأن ��سم �ل�سركة �لتي حظيت ب�سعبية كبرية يف �ليابان يف �لآونة �لأخرية، هو عبارة عن مزيج من كلمتني، 
�لأوىل كوكوهاكو و�لتي تعني �لعرت�ف باحلب باللغة �ليابانية، وكلمة نافيغي�سن �لإنكليزية، و�لتي تعني �ملالحة، 

وفق ما نقل موقع �أوديتي �سنرت�ل �لإلكرتوين. 
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يتقم�س �سخ�سية �مر�أة للتقدم لالمتحان 
�سان  دي  “ميايو  جامعة  يف  طالب  على  م��وؤخ��ر�ً  �لقب�س  �ألقي 
�لقبول  �متحان  تقدمي  حماولته  �أثناء  بوليفيا،  يف  ميغيل”، 

فيها نيابة عن طالبة �أخرى. 
 19“ ب��ر�ي��ان  �ل�ساب  على  �لقب�س  �لبوليفية  �ل�سرطة  �أل��ق��ت 
جامعة  يف  �لأن��ظ��م��ة  هند�سة  كلية  �متحانات  ق��اع��ة  يف  عاماً” 
�لتقدم  بهدف  فتاة  بهيئة  تنكر  بعدما  ميغيل،  �سان  دي  مايور 

�إىل �متحان �لقبول نيابة عنها. 
وكان بر�يان على و�سك ��ستالم �أور�ق �لمتحان عندما �ساورت 
�ل�سكوك، �مل�سوؤولني عن قاعة �لمتحان، وقامو� بالتحقق من 

هويته ليكت�سفو� باأنه �ساب. 
ن�سائية  بط وهو يرتدي مالب�س  �ل��ذي �سُ �ل�ساب  �ع��رتف  وقد 
عن  نيابة  لالمتحان  �لتقدم  ينوي  كان  باأنه  م�ستعار�ً،  و�سعر�ً 
�أنه  �إحدى �لطالبات مقابل مبلغ من �ملال دفعه لها ذويها، �إل 
غريرّ �إفادته يف وقت لحق وعلل �إقد�مه على هذ� �لأمر باأنه كان 

يحب �لفتاة و�أر�د �أن ي�ساعدها.
وحل�سن حظ بر�يان، فاإن �ل�سرطة ل ت�ستطيع �تخاذ �أي �إجر�ء 
قانوين �سده، لأن �نتحال �سخ�سية طالب جامعي يف �متحان 

�لقبول لي�س جرمية يعاقب عليها �لقانون يف بوليفيا. 
م��ن جهته ق���ال رئ��ي�����س �جل��ام��ع��ة، خ���و�ن ري��و���س، ب���اأن �ل��ب��ترّ يف 
�إد�رة �جلامعة. وتوقع ريو�س  �إىل جمل�س  �سيعود  �لطالب  �أمر 
يف  �لعامة  �جلامعات  يف  �لت�سجيل  من  و�لفتاة  بر�يان  حرمان 

�لبالد، وفق ما نقل موقع “�أوديتي �سنرت�ل �لإلكرتوين. 

قتلت و�لدها.. 
و�عرتفت باأغرب توقيت ممكن

�ع��ت��ق��ل��ت �ل�����س��رط��ة �ل��رتك��ي��ة ط��ال��ب��ة يف م��در���س��ة ث��ان��وي��ة، بعد 
�عرت�فها بقتل و�لدها يف �أجو�ء مثرية يندر تكر�رها.

�ل�سحية  �إن  �لرتكية  نيوز”  د�يلي  “حرييت  �سحيفة  وقالت 
عبد �هلل غازي �أكبييك، 52 عاما، كان يعي�س يف مقاطعة �أفيون 

قره ح�سار �لغربية، وفقد �أثره منذ 18 يناير.
وتقدم �إخو�نه بطلب لرنامج �سهري على قناة “�آي تي يف” من 

�أجل �لتحقيق يف ق�سية �ختفائه.
وبد�أ �لرنامج �ل�سهري عملية �لتحقيق با�ست�سافة �أفر�د �لعائلة 

ملحاولة معرفة مكان �أكبييك.
ويف �آخر حلقة، بثت �خلمي�س، ��ست�ساف �لرنامج �لأم و�بنتها 
�إيل  �لرنامج، جاءت  “بعد  �أنلي  �ملقدمة موغ  �لكرى. وقالت 
�لأم و�بنتها وطلبت مني �لتحدث ب�سكل �سري، ثم �عرتفت يل 

باأن �لفتاة كانت ور�ء مقتل و�لدها«.
وتابعت “�أخرتني �لأم �أن �لرجل عاد �إىل �ملنزل يف حالة �سكر يف 

ليلة 18 يناير، ثم حاول تعنيفها«.
و�أ�سافت “�عتقدت �لفتاة �أن �أمها �ستقتل، فاأم�سكت �مل�سد�س ثم 

�أطلقت عليه �لنار، ليلقى حتفه يف �حلال«.
وو�سلت �ل�سرطة �لرتكية، يف �حلال، �إىل �ل�ستوديو، �لذي يبث 

منه �لرنامج، ثم �عتقلت �ل�سخ�سني.
وقالت مقدمة �لرنامج �لتلفزيوين �إنها كانت “�أ�سعب حلقة” 

يف م�سريتها �ملهنية.
�ميي �سمارت خالل ح�سورها جو�ئز كود�ك �ل�سنوية �لثالثة يف لو�س �أجنلو�س، كاليفورنيا.   »� ف ب«

��سرتى منزل  ليجد 
نف�سه يف »�أزمة حقيقية«

منطقة  يف  ���س��ق��ة  رج�����ل  ������س����رتى 
لندن  م���دي���ن���ة  غ�����رب  �إزل���ن���غ���ت���ون 
قبل  “زهيد”،  بثمن  �لريطانية 
حقيقية،  ورط��ة  يف  نف�سه  يجد  �أن 
“ذ� �سن”  وفق ما ذكرت �سحيفة 

�لريطانية.
�أن�����ط�����وين  �إن  �مل�����������س�����در  وق����������ال 
زومباريلي، 54 �سنة، ��سرتى عام 
�ملكونة من غرفتي  �سقته   2014
جنيه  �أل������ف   340 م���ق���اب���ل  ن�����وم 

�إ�سرتليني.
قيمة  �أن  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  و�أ����س���اف���ت 
�ل�������س���ق���ة يف ت���ل���ك �مل���ن���ط���ق���ة �أك����ر 
بكثري من �ملبلغ، �لذي ��سرتى به 

زومباريلي.
فرحة �لرجل مل تدم طويال، حيث 
�ملفيد،  جمل�س  م��ن  ب��ب��الغ  تو�سل 
يف عملية  “خطاأ”  وق��ع  �أن��ه  يفيد 
�لبيع. وذكر �ملجل�س �أن قيمة تلك 
دولر،  �أل���ف   700 ت��ن��اه��ز  �ل�سقة 
�عتقدت  �ل�����س��ل��ط��ات  �أن  م�����س��ي��ف��ا 
�ل�����س��ق��ة ت�سم  �أن  �لأم����ر  ب��د�ي��ة  يف 
غرفة نوم و�حدة. ويطالب، حاليا، 
زومباريلي  م���ن  �مل��دي��ن��ة  جم��ل�����س 
بت�سديد ن�سف �ملبلغ �ملتبقي”360 
�أو مغادرة  �ألف جنيه �إ�سرتليني”، 
�ملنزل ب�سكل عاجل. ويهدد �ملجل�س 
ملطالبة  �مل��ح��ك��م��ة  �إىل  ب��ال��ل��ج��وء 
 5 �أ���س��رت��ه م��ن  �ل��ذي تتكون  �لأب، 
�ملتبقي  �ملبلغ  بت�سديد  �أ���س��خ��ا���س، 
ويقول  �ل�سقة.  ملكية  ��ستعادة  �أو 
زومباريلي “مل �أكن لأ�سرتي هذ� 
قيمته  علمت  لو  �لأول  من  �ملنزل 
�حلقيقية.. هذ� �لأمر دمر حياتي، 
�أ�ستطيع �لتفكري ب�سكل �سليم..  ل 

لقد ت�سبب يل يف �كتئاب حاد«.

دولتان يف �لعامل ل تباع فيهما 
»كوكاكول«

�أح��د منتجات  بالعامل من  �أي مكان  ل يكاد يخلو متجر يف 
بع�س  هناك  �أن  �إل  �ل��غ��ازي��ة،  للم�سروبات  كوكاكول  �سركة 
�لدول �لقليلة �لتي ل ميكن �أن تتوفر فيها هذه �مل�سروبات 
�ل�سهرية. وتنفرد كل من كوريا �ل�سمالية وكوبا، وهما بلد�ن 
�سنو�ت،  منذ  ك��وك��اك��ول  م�سروبات  بيع  ع��دم  يف  �سيوعيان، 
ب�سبب ت��وت��ر �ل��ع��الق��ات ب��ني �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، وه���ي بلد 
من�ساأ كوكاكول، وهذين �لبلدين. وب�سبب �حلظر �لتجاري 
�لطويل �لأمد �لذي تخ�سع له كوريا �ل�سمالية من �لوليات 
�ملتحدة من �لعام 1950، فاإن منتجات كوكاكول ل تدخل 
�إليها منتجات  دخلت  قد  دول��ة  �آخ��ر  وكانت  �لبلد.  ه��ذ�  �إىل 
�سركة كوكاكول هي ميامنار يف �لعام 2013، بعد �أن بد�أت 
�ل�سنو�ت  خ��الل  �لتح�سن  يف  �ل��دويل  �ملجتمع  مع  عالقاتها 

�لقليلة �ملا�سية.
ميامنار،  على  �لأمريكية  �لتجارية  �لعقوبات  وت�سببت 
ب�سبب �لطبقة �لع�سكرية �لتي حكمت �لبالد من 1962 
�إىل  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�سركة  دخ���ول  حظر  يف   ،2011 �إىل 
�أ�سو�ق هذ� �لبلد. وب��د�أت كوبا يف حظر دخول منتجات 
فيدل  �لر�حل  �لزعيم  بدء  بعد  �أر��سيها  �إىل  كوكاكول 
كا�سرتو عام 1962 تاأميم �ل�سركات �لأجنبية �لعاملة 

على �أر��سي �لبالد، ومن �سمنها �سركة كوكاكول.

ثابر زوج بريطاين يف �لعقد �ل�سابع من عمره 
ع��ل��ى �إر����س���ال ب��ط��اق��ة ع��ي��د �ل��ف��ال��ن��ت��اي��ن ذ�تها 

لزوجته على مدى �لأربعني �سنة �ملا�سية. 
“78 عاماً” بتقدمي بطاقة  ب��د�أ كني مايرز 
يكن  �لتي  فالريي  لزوجته  �لفالنتاين  عيد 
لها حباً كبري�ً، يف عام 1997، وكرر �لعملية 

ملدة �أربعني �سنة. 
ويف كل عام ي�سيف مايرز �إىل �لبطاقة �ملزيد 
ع��ن حبه  تنم  �ل��ت��ي  �لق�سرية  �ل��ع��ب��ار�ت  م��ن 
�لذكريات  م��ن  بالعديد  وت��ذك��ره��ا  ل��زوج��ت��ه، 

�جلميلة معه. 
يف  للبطاقات  كم�سمم  عمل  قد  مايرز  وك��ان 
�ل�سبعينيات من �لقرن �ملا�سي، و�سمم بطاقة 

�لفالنتني بنف�سه. 
“لقد عملت يف جمال ت�سميم  وق��ال مايرز: 
مئات  بت�سميم  وقمت  �ملا�سي،  يف  �لبطاقات 
هوملارك.  مثل  مرموقة  ل�سركات  �لبطاقات 
عيد  مب��ن��ا���س��ب��ة  ب���ط���اق���ة  �أول  م����ت  ق����درّ وق�����د 

�لفالنتاين لزوجتي فالريي يف عام 1979، 
�أق��دم لها  �أن  ل��ذ� ق��ررت  و�أعجبت بها ك��ث��ري�ً، 

�لبطاقة نف�سها كل عام يف هذه �ملنا�سبة«
“عيد  وتظهر بطاقة مايرز �لتي كتب عليها 
قلباً  ي��ح��م��ل  ���س��ب��ي��اً  لزوجتي”،  �سعيد  ح��ب 
ل�سديقته.  تقدميه  وي��ح��اول  مبقالع  معلقاً 
�أن تكتب على  �ل��زوج��ة  �ع��ت��ادت  �ل��د�خ��ل  ويف 

�لبطاقة لغز�ً يجب عليه حله يف كل عام. 
�متهن  �ل���ب���ط���اق���ات،  ت�����س��م��ي��م  �إىل  �إ����س���اف���ة 
رو�ية   27 �أنتج  �ل��رو�ي��ات حيث  كتابة  مايرز 
من  و�خلم�سينيات  �لأربعينيات  يف  رومان�سية 

�لقرن �ملا�سي. 
يذكر باأن مايرز وفالريي ميلكان عائلة كبرية 
تتاألف من 5 �أبناء و 12 حفيد�ً، ويحتفالن 
بعيد �لقدي�س فالنتاين ب�سكل ب�سيط كل عام، 
حيث يتناولن وجبة �لع�ساء �سوية ويتبادلن 
�لبطاقات، بح�سب ما ورد يف �سحيفة مريور 

�لريطانية. 

يقدم لزوجته بطاقة 
�ملعايدة ذ�تها منذ 40 عامًا

جينيفر �أني�ستون تنجو من �ملوت
من  خا�سة  ��ستقلت طائرة  �أني�ستون  �لأمريكية جينيفر  �ملمثلة  �أن  متعددة  تقارير �سحافية  �أف��ادت 
مطار لك�س يف لو�س �أجنلو�س �لأمريكية متجهة نحو مدينة كابو �سان لوكا�س �ملك�سيكية لالحتفال 
�أ�سدقائها  من  �لعديد  برفقة  �لطائرة  من  �ىل  �أن�ستون  وتوجهت  هناك.  �ل�50  ميالدها  بعيد 
مثل كورتني كوك�س وزوجة �لإعالمي جيمي كيميل مويل مكريين و�ملمثلة �أماند� �أنكا وغريهم 
و�أثناء �لإقالع فقدت �لطائرة �إحدى عجالتها ورغم ذلك غادرت �لطائرة مطار لك�س دون وقوع 
حادث، ولكن �أجر طاقم �لطائرة على �لتحليق ملدة 3 �ساعات قرب مطار �أونتاريو �لدويل جنوب 
وتاأتي هذه  �ل��دويل.  �أونتاريو  باأمان يف مطار  �لوقود كي تهبط  تبقى من  كاليفورنيا حلرق ما 

�ل�50 يف فندق  �أني�ستون بعيد ميالدها  �أي��ام على �حتفال جينيفر  �حلادثة بعد مرور 
�لأمريكية يف حفل كبري �سم �لعديد من  �أجنلو�س  بلو�س   Sunset Tower
م�ساهري هوليوود مثل �أورلندو بلوم وجورج كلوين وزوجته �أمل علم �لدين وريز 

ويذر�سبون وكيت هد�سون ودميي مور و�لإعالمية �إلني ديجينريي�س.


