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القوات امل�صرية تعيد متركز 
طائراتها يف خمتلف القواعد 

•• القاهرة-وكاالت

امل�صرية  اجلوية  القوات  نفذت 
اإع�����ادة مت��رك��ز ل��ط��ائ��رات��ه��ا من 
ومبختلف  ال��ط��رازات،  خمتلف 
لتقدمي  ال��ع�����ص��ك��ري��ة،  ال��ق��واع��د 
احل�����م�����اي�����ة اجل�������وي�������ة ل���ك���اف���ة 
املناورة  يف  امل�����ص��ارك��ة  العنا�صر 
خمتلف  ع���ل���ى   2020 ق������ادر 
االجت���اه���ات، وت��ن��ف��ي��ذ ع���دد من 
وتقدمي  اال���ص��ت��ط��اع،  ط��ل��ع��ات 
للعنا�صر  ال��ن��ران��ي��ة  امل��ع��اون��ة 
امل�������ص���ارك���ة ب��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع ق���وات 

الدفاع اجلوي.
وذك���ر ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن القوات 
امل�����ص��ل��ح��ة امل�����ص��ري��ة ن�����ص��ر على 
اأن  الع�صكري  املتحدث  �صفحة 
اأي�صا  ق��ام��ت  اجل���وي���ة  ال���ق���وات 
اأثناء  مبعاونة القوات البحرية 
امل�صالح  لتاأمني  مهامها  تنفيذ 
االقت�صادية يف م�صرحي عمليات 

البحرين االأحمر واملتو�صط.
ك����م����ا ن�����ف�����ذت اأي���������ص����ا اأع�����م�����ال 
لقوات  اال���ص��رات��ي��ج��ي  ال��ن��ق��ل 
عملها،  اجت��اه��ات  يف  ال�صاعقة 
والقيام بتنفيذ عمليات االإبرار 
املظات،  ل���ق���وات  واالإ����ص���ق���اط 
اجلوية  امل���ع���اون���ة  ت���ق���دمي  م���ع 

با�صتهداف البوؤر االإرهابية.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:47            
الظهر.......    12:34  
الع�رص........   03:34   
املغرب.....   05:57  
الع�صاء......   07:15

الثالثاء   14   يناير   2020  م  - 19 جمادى األولى 1441 العدد 12831    
Tuesday   14   January   2020  -  Issue No   12831

حممد بن را�صد وحكام: عجمان و اأم القيوين و راأ�س اخليمة 
وعدد من ال�صيوخ يعزون �صلطان عمان بوفاة قابو�س بن �صعيد

•• م�سقط -وام:

قدم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل يرافقه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد 
النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم عجمان و �صاحب 
املجل�س  ع�صو  امل��ع��ا  را���ص��د  ب��ن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو 
االأعلى حاكم اأم القيوين و �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود 

راأ�س  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  �صقر  بن 
اخليمة .. واجب العزاء اإىل جالة ال�صلطان هيثم بن 
طارق اآل �صعيد �صلطان عمان ال�صقيقة يف وفاة املغفور 

له ال�صلطان قابو�س بن �صعيد طيب اهلل ثراه.
كان �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
وفد  راأ�����س  ع��ل��ى  ام�����س  ع�صر  م�صقط  اإىل  و���ص��ل  ق��د 

رفيع. 
)التفا�صيل �س3(

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

حممد بن را�صد خال تقدميه واجب العزاء ل�صلطان عمان   )وام(

وزير اخلارجية الرو�صي خال ا�صتقباله امل�صر حفر  )رويرز(

قوات مكافحة ال�صغب تواجه املتظاهرين يف طهران )ا ف ب(

عبر مو�صي ت�صتنكر

�سهد وعدد من قادة الدول وروؤ�ساء الوفود افتتاح اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة وكرم الفائزين بـجائزة زايد 

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س وزراء اليابان العالقات الثنائية والأو�صاع 
يف اخلليج العربي وال�صرق الأو�صط والق�صايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ع���ق���د 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
مباحثات  جل�صة  امل�صلحة  للقوات 
اآبي  �صينزو  م��ع��ايل  م��ع  م�صركة 
يقوم  ال��ذي  اليابان  وزراء  رئي�س 
تناولت   .. للدولة  ر�صمية  بزيارة 
دعمها  و�صبل  الثنائية  العاقات 
كافة  امل�����ج�����االت  يف  وت���ع���زي���زه���ا 
االأو���ص��اع يف منطقتي  اإىل  اإ�صافة 
االأو�صط  وال�صرق  العربي  اخلليج 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  وال��ق�����ص��اي��ا 

حمل االهتمام امل�صرك.
���ص��ه��د �صاحب  اأخ�����رى  م���ن ج��ه��ة 
اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
وع��دد م��ن ق��ادة ال���دول وممثليها 
ال�صيوخ  و���ص��م��و  ال���وف���ود  وروؤ����ص���اء 
ام�س.. حفل افتتاح دورة هذا العام 
اأب��وظ��ب��ي لا�صتدامة  اأ���ص��ب��وع  م��ن 
عنوان  حتت  يقام  ال��ذي   2020
امل�صتدامة  التنمية  وت��رة  ت�صريع 

حممد بن زايد خال مباحثاته مع رئي�س الوزراء الياباين   )وام(

اجلي�س الليبي يوؤكد بقاءه يف مواقعه بطرابل�س

حفرت وال�صراج يف مو�صكو لبحث اإمكانية توقيع هدنة
اإيرانيون يحتجون جمددًا.. والغ�صب يطال خامنئي

طالبت ب�سحب الثقة منه:
مو�صى: لقاء اأردوغان بالغنو�صي تهديد لالأمن القومي

•• الفجر -تون�س

ا�صتنكرت رئي�صة كتلة احلزب الد�صتوري احلر عبر مو�صي يف موؤمتر �صحفي 
بالربملان، اأم�س االثنني، اللقاء املغلق الذي جمع رئي�س جمل�س نواب ال�صعب 
را�صد الغنو�صي بالرئي�س الركي يف ا�صطنبول موؤخرا.   )التفا�صيل �س11(

ج��دي��دة  ن���ق���اط   3 ف��ت��ح 
اإدل��ب لإج���الء امل��دن��ي��ن يف 

•• مو�سكو-وكاالت:

الرو�صية، يف  الدفاع  اأعلنت وزارة 
بيان، اأنه باإمكان املدنيني اخلروج 
م���ن م��ن��ط��ق��ة ع���دم ال��ت�����ص��ع��ي��د يف 
حم��اف��ظ��ة اإدل�����ب ال�����ص��وري��ة عرب 

ثاث نقاط تفتي�س جديدة.
اأنها  البيان  يف  ال���وزارة،  واأ�صافت 
كثرة من مدنيني  تلقت طلبات 
اإدل����ب، يف مناطق  م��وج��ودي��ن يف 
م�صلحة،  ف�صائل  عليها  ت�صيطر 

يرغبون يف العودة اإىل منازلهم.

•• عوا�سم-وكاالت:

اأكد اجلي�س الليبي، اأم�س االثنني، 
ومل  مواقعها  يف  باقية  قواته  اأن 
العا�صمة طرابل�س،  تن�صحب من 
رفيع  رو�صي  م�صوؤول  اأعلن  بينما 
الليبي  الوطني  اجلي�س  قائد  اأّن 
ورئي�س  ح��ف��ر  خ��ل��ي��ف��ة  امل�����ص��ر 
ال�صّراج  ف��اي��ز  ط��راب��ل�����س  ح��ك��وم��ة 
ي��������زوران م��و���ص��ك��و ل��ل��ت��ب��اح��ث يف 
�صروط اّتفاق وقف اإطاق الّنار.

رو�صّية عن  اأن��ب��اء  وك��االت  ونقلت 
الرو�صّي  االّت�����ص��ال  ف��ري��ق  رئي�س 
قوله  دينغوف،  ليف  ليبيا،  ب�صاأن 
املتوافرة  للمعلومات  وف��ًق��ا  اإّن����ه 
ل�����دّي، ف�����اإّن ال�������ص���راج ي�����ص��ل اإىل 
مو�صكو )الإجراء( حمادثات ُترّكز 
على الت�صوية امل�صتقبلّية يف ليبيا، 
اّتفاق  اإم��ك��ان توقيع  ذل��ك  مبا يف 

هدنة وتفا�صيل هذه الوثيقة.

•• عوا�سم-وكاالت:

اأظهرت مقاطع فيديو ن�صرت من 
اإي��ران على مواقع التوا�صل  داخل 
اح��ت�����ص��اد حمتجني  االج��ت��م��اع��ي، 
اإيرانيني اأم�س االثنني يف العا�صمة 
على  الثالث  لليوم  وذل��ك  طهران، 
ال����ت����وايل و����ص���ط غ�����ص��ب ع����ام من 
اعراف اجلي�س باإ�صقاط الطائرة 

االأوكرانية االأ�صبوع املا�صي.
اإح��دى جامعات  الع�صرات يف  وردد 
نخبتنا  ق��ت��ل��وا  ه���ت���اف���ات  ط���ه���ران 
وا���ص��ت��ب��دل��وه��م ب���رج���ال دي�����ن، يف 
الطائرة  اإ���ص��ق��اط  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج 
التي ُقتل كل من كان على متنها، 
بع�صهم  �صخ�صاً،   176 وع��دده��م 
اأظهرت  ك��م��ا  اإي����ران����ي����ون.  ط��ل��ب��ة 
اللقطات وجود الع�صرات من اأفراد 
�صرطة مكافحة ال�صغب يف منطقة 

اأخرى من طهران.
كرمان  يف  احتجاجات  ُنظمت  كما 
القد�س  فيلق  قائد  راأ����س  م�صقط 
يف احلر�س الثوري االإيراين قا�صم 
���ص��ل��ي��م��اين ال����ذي ُق��ت��ل م���وؤخ���راً يف 
تطالب  العراق،  يف  اأمركية  غ��ارة 
خامنئي.  ع��ل��ي  امل���ر����ص���د  ب��رح��ي��ل 
املوت  كرمان  يف  املحتجون  وهتف 
ل����والي����ة ال���ف���ق���ي���ه ع���ل���ى ك����ل ه���ذا 

االإجرام.
اإنرنا�صيونال  اإي���ران  موقع  واأك��د 
اإثر  بجروح  اأ�صخا�س  ع��دة  اإ�صابة 
الر�صا�س  االأم�����ن  ق����وات  اإط�����اق 
ع��ل��ى امل��ت��ظ��اه��ري��ن امل�����ص��ارك��ني يف 
تاأبني �صحايا الطائرة االأوكرانية 

يف طهران ومدن اأخرى اليوم.
م���ن ج��ه��ت��ه، ����ص���رح ق���ائ���د �صرطة 
توجيهات  تلقى  اأنه  اأم�س،  طهران 
م���واج���ه���ة  ال���ن���ف�������س يف  ب�������ص���ب���ط 
التظاهرات الغا�صبة �صد ال�صلطات 

التي جتري منذ ال�صبت.
واأظ���ه���رت م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ن�صرت 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 

ن���اري���ة يف حميط  اأع�����رة  اإط�����اق 
اأزادي  م���ي���دان  يف  االح���ت���ج���اج���ات 
ب��ط��ه��ران وب��رك��ا م��ن ال��دم��اء على 
يحملهم  مل�صابني  و�صورا  االأر���س 

اآخرون.
واأظهرت من�صورات اأخرى ال�صرطة 
ت�صرب  ال�����ص��غ��ب  م��ك��اف��ح��ة  زي  يف 
يف  ال�����ص��ارع  يف  بالع�صي  املحتجني 

حني ي�صيح النا�س ال ت�صربوهم.
واأظ���ه���رت ل��ق��ط��ات ان��ت�����ص��رت على 
االجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  م����واق����ع 
امل��ح��ت��ج��ني ي������رددون ه��ت��اف��ا يقول 
املوت للدكتاتور موجهني غ�صبهم 

خلامنئي.

يلغي  الباك�صتاين  الق�صاء 
اإع������دام ب���روي���ز م�����ص��رف 

•• الهور-اأ.ف.ب

اأم�س  ال��ب��اك�����ص��ت��اين  ال��ق�����ص��اء  األ��غ��ى 
ال�صادر  ب���االإع���دام  ال��غ��ي��اب��ي  احل��ك��م 
ال�صابق  ال��ع�����ص��ك��ري  ال��رئ��ي�����س  ب��ح��ق 
اأن  اإىل  م�������ص���راً  م�������ص���رف،  ب���روي���ز 
املحكمة اخلا�صة التي اأدانت املُدعى 
حمكمة  ه��ي  اخل��ي��ان��ة  بتهمة  عليه 
غر د�صتورية، وفق ما اأفاد مدٍع عام 

مكّلف الق�صية.
وق����ال امل���دع���ي ا���ص��ت��ي��اق خ���ان الذي 
الباك�صتانية  احل��ك��وم��ة  ع��ن  ي��داف��ع 
تقدمي  ال���ع���ل���ي���ا:  امل���ح���ك���م���ة  اأم��������ام 
املحكمة  ه��ي��ئ��ة  وت�����ص��ك��ي��ل  ال�����ص��ك��وى 
واختيار فريق االتهام هي اأمور غر 

قانونية  مّت اإلغاء احلكم بكامله.
واأكد حمامي اجلرنال ال�صابق اأزهر 
�صديق ل�صحافيني اأمام املحكمة اأن 

الق�صاء األغى كل �صيء.
اأن  العامة  النيابة  تقرر  اأن  وميكن 
ال�صابق  الرئي�س  تاحق من جديد 
ق�صايا  يف  م��ت��ه��م��اً  ي�����زال  ال  ال�����ذي 

اأخرى،

ا  اأي�صً املنتظر  م��ن  اأّن����ه  واأ����ص���اف 
و�صول حفر اإىل مو�صكو، قائًا 
كان  اإذا  ع���ّم���ا  ل���دي���ه  ِع���ل���م  ال  اإّن 
بني  مبا�صر  ل��ق��اء  ه��ن��اك  �صيكون 

االأخر وال�صّراج.
طّي  اإىل  الليبّيني  ال�����ص��ّراج  ودع��ا 
خطاب  يف  وق��ال  املا�صي،  �صفحة 
م��ت��ل��ف��ز اأدع�����و ك���ّل ال��ل��ي��ب��ّي��ني اإىل 

طّي �صفحة املا�صي ونبذ الفرقة 
ال�صفوف لانطاق نحو  ور���ّس 

ال�صام واال�صتقرار.
الفرن�صي  ال��رئ��ي�����س  واأك�����د  ه����ذا 
اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون، ���ص��رورة اأن 
يكون وقف اإطاق النار يف ليبيا 
ذا �صدقية ودائماً وميكن التحقق 
اأفاد ق�صر الرئا�صة  منه، وفق ما 

الفرن�صية )االإليزيه( يف بيان.
الفرن�صي  الرئي�س  موقف  وج��اء 
نظره  مع  هاتفية  مكاملة  خ��ال 

الرو�صي فادمير بوتني.
وخ���ال امل��ح��ادث��ة، ���ص��دد ماكرون 
على �صرورة اأن يكون وقف اإطاق 
ودائما  ���ص��دق��ي��ة  ذا  امل��ع��ل��ن  ال��ن��ار 
عن  ف�صًا  منه،  التحقق  وميكن 
يتيح موؤمتر برلني  اأن  رغبته يف 
ال�صيا�صية  العملية  اإط��اق  اإع��ادة 
واحلوار  امل��ت��ح��دة  االأمم  ب��رع��اي��ة 

الداخلي الليبي.

ال���وط���ن���ي  اأب�����وظ�����ب�����ي  م�����رك�����ز  يف 
للمعار�س اأدنيك.

وقد التقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
روؤ�صاء  ع��ددا من  امل�صلحة  للقوات 
الدول امل�صاركني يف فعاليات ا�صبوع 

اأبوظبي لا�صتدامة 2020.
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ك����رم  ذل����ك  اإىل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�صلحة مب�صاركة  للقوات  االأعلى 
ع����دد م���ن ق�����ادة ال������دول وروؤ�����ص����اء 
الع�صرة  ال���ف���ائ���زي���ن  احل���ك���وم���ات 

بدورة عام 2020 من جائزة زايد 
حفل  خ��ال  وذل��ك  لا�صتدامة.. 
ت���وزي���ع اجل���وائ���ز ال�����ص��ن��وي الذي 
اأبوظبي تزامنا مع  اأم�س يف  اأقيم 
اأبوظبي  اأ�صبوع  فعاليات  انطاق 

لا�صتدامة.
)التفا�صيل �س4-3-2(

جمهولون يقتلون نا�سطًا عراقيًا يف ذي قار
اإ�صراب واإغالق �صوارع يف كربالء 

•• بغداد-وكاالت:

اإ�صراباً  االإثنني،  ام�س  العراقية،  �صهدت مدينة كرباء 
واجل�صور،  وال�صوارع  احلكومية  ال��دوائ��ر  باإغاق  متثل 
ا���ص��ت��ن��ك��اراً مل��ق��ت��ل م��ت��ظ��اه��ري��ن خ���ال ال�����ص��اع��ات ال���� 24 
االأمنية و�صط مدينة كرباء  القوات  بر�صا�س  املا�صية 
118 كم جنوب بغداد. وقال �صهود عيان اإن متظاهرين 
ب��اإغ��اق الطرق  ال�����ص��ب��اح االأوىل  ���ص��اع��ات  ���ص��رع��وا م��ن��ذ 
واجل�صور الرئي�صية باالإطارات، ومنعت حركة ال�صيارات 
اإىل عدم ق��درة املوظفني  اأدى  والتنقل بني االأح��ي��اء، ما 

على الو�صول اإىل مقار عملهم.
اأم�س  ب��ال��ر���ص��ا���س،  م�صلحون جم��ه��ول��ون  واغ��ت��ال  ه���ذا 
ن��ا���ص��ط��ا م��دن��ي��ا يف حم��اف��ظ��ة ذي ق���ار جنوبي  االث���ن���ني، 
ت�صتهدف  ال���ت���ي  ال��ق��ت��ل  ع��م��ل��ي��ات  اأح������دث  يف  ال����ع����راق، 
يف  ان��دالع��ه��ا  منذ  ال�صلمية  االحتجاجات  يف  امل�صاركني 

اأكتوبر املا�صي.

4 اأعرة  اإثر اإطاق  وقتل النا�صط ح�صن هادي مهلهل 
نارية عليه يف منطقة �صوق ال�صيوخ مبدينة النا�صرية، 

مركز حمافظة ذي قار.
وك����ان م��ه��ل��ه��ل ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 60 ع��ام��ا و����ص���ارك يف 
ال��ت��ظ��اه��رات ال��ت��ي ت�����ص��ه��ده��ا ���ص��اح��ة احل���ب���وب���ي، مركز 

االحتجاجات يف النا�صرية.
وبثت و�صائل اإعام عراقية ومواقع على �صبكات التوا�صل 
لقطات تظهر جانبا من جنازة النا�صط املدين، و�صرعان 

ما حتولت اإىل احتجاج جديد.
وياأتي هذا االغتيال بعد 3 اأيام على قتل �صحفيني كانا 

يغطيان تظاهرات مدينة الب�صرة املجاورة.
واغ����ت����ال م�����ص��ل��ح��ون جم���ه���ول���ون، م���را����ص���ل ق���ن���اة دجلة 
عاماً(   37( ال�صمد  عبد  اأحمد  الب�صرة  يف  االإخبارية 

وزميله امل�صور �صفاء غايل )26 عاماً(.
وحّمل مدافعون عن حرية ال�صحافة م�صوؤولية االغتيال 

ل�ميلي�صيات موالية الإيران.

تثري غي�سه واأوجاعه وجنونه:
الوليات املتحدة: نان�صي بيلو�صي، كابو�س ترامب!

•• الفجر – خرية ال�سيباين

اأعداء  ي�صّنفهم  م��ن  على  ال�صواريخ  ت��رام��ب  دون��ال��د  يطلق  ال  عندما 
تلك  بيلو�صي.  نان�صي  �صد  قاتلة  تغريدات  حمم  يرمي  فانه  اأم��ري��ك��ا، 
النواب،  جمل�س  ورئي�صة  عاًما،   79 العمر  من  البالغة  الدميوقراطية 
و"املذنبة" ببدء اإجراءات العزل �صد رئي�س البيت االأبي�س، فهي كابو�صه 

اليومي.
�صتبقى على االأرجح اأ�صواأ رئي�صة جمل�س يف تاريخ الواليات املتحدة، غّرد 
باأغلبية االأ�صوات  ترامب اجلمعة. فقبل �صاعات قليلة، مّررت بيلو�صي 
يف جمل�س النواب، قرارا مينع الرئي�س املتهور من �صن حرب على اإيران 

دون اإذن من الكونغر�س.                             )التفا�صيل �س11(
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اأخبـار الإمـارات
انطالق ور�س عمل املوؤمتر اخلليجي وموؤمتر الإمارات لالأنف والأذن واحلنجرة بدبي

•• دبي-وام:

انطلقت اأم�س يف دبي ور�س العمل التدريبية التي ت�صبق 
االإمارات  وموؤمتر  ع�صر  الثاين  اخلليجي  املوؤمتر  اأعمال 
العا�صر الأمرا�س االأنف واالأذن واحلنجرة مب�صاركة عدد 
م��ن اأط��ب��اء االأن���ف و االأذن احلنجرة م��ن دول��ة االإم���ارات 
وخارجها والتي عقدت يف جامعة حممد بن را�صد للطب 
والعلوم ال�صحية مبدينة دبي الطبية. مت خال الور�س 
االأرب����ع ت��دري��ب االأط���ب���اء امل�����ص��ارك��ني ع��ل��ى اأج����زاء ب�صرية 
االأمركية  املتحدة  ال��والي��ات  من  اإح�صارها  مت  حقيقية 

مبجال جراحة االأذن الو�صطى واالأذن الداخلية والقوقعة 
واجل��ي��وب االأنفية وق��اع اجلمجمة وال��دوخ��ة واالت���زان . 
وزارة  وكيل  ال��رن��د  الرحمن  عبد  ح�صني  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
والعيادات  ل��ل��م��راك��ز  امل�����ص��اع��د  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة 
رئي�س �صعبة االأنف واالأذن واحلنجرة يف جمعية االمارات 
الوحيد على  ه��ذا احل��دث هو  اإن  امل��وؤمت��ر  رئي�س  الطبية 
م�����ص��ت��وى ال�����ص��رق االأو����ص���ط ال����ذي ي��ق��دم ه���ذا التدريب 
اإك�صاب  ع��ل��ى  م��ن��ه  ال��ور���س ح��ر���ص��ا  ه���ذه  م��ث��ل  العملي يف 
العملية  اخل����ربات  امل��ن��ط��ق��ة  دول  م��ن خم��ت��ل��ف  االأط���ب���اء 
واآخر  العمليات  اإج���راء  كيفية  ب�صاأن  لتاأهيلهم  والعاملية 

الثاين  اخلليجي  امل��وؤمت��ر  اأن  وذك��ر  املتعلقة.  امل�صتجدات 
واالأذن  االأن��ف  الأمرا�س  العا�صر  االإم���ارات  وموؤمتر  ع�صر 
غد  بعد  �صينطلق  واإ���ص��ط��راب��ات  وال�صمعيات  واحلنجرة 
االأربعاء يف فندق "انركونتننتال ف�صتيفال دبي" برعاية 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي  �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد 
 3000 بدبي بح�صور  ال�صحة  رئي�س هيئة  املالية  وزير 
طبيب ومتخ�ص�س وثاث جمعيات عاملية ت�صارك للمرة 
االأويل يف هذا احلدث وهي اجلمعية االإيطالية والرو�صية 
واحلنجرة  واالأذن  االأن��ف  جمعيات  جانب  اإىل  واليابانية 

من خمتلف الدول العربية واالأجنبية.

دار الأمان يف ال�صارقة ت�صتقبل 54 
طفال خالل 2019

•• ال�سارقة -وام:

ا�صتقبلت دار االأمان - التابعة لدائرة اخلدمات االجتماعية يف ال�صارقة - خال عام 2019 نحو 54 طفا من 
اأبناء نزيات املن�صاآت العقابية واالإ�صاحية.

وتهدف اخلدمات التي تقدمها الدار اإىل تعزيز الدور املجتمعي واالإن�صاين للعناية بالطفل، وتوفر اأوجه الرعاية 
املوؤ�ص�صة من  والتاأهيلية يف  االإ�صاحية  الربامج  االنخراط يف  فر�صة  النزيلة  االأم  ملنح  النزيات  الأبناء  املختلفة 

خال توفر االأمان و الدفء و احلنان الأبنائهن.
اإن الدار ت�صتهدف رعاية االأطفال  وقالت مرمي القطري املدير التنفيذي ل�صوؤون الرعاية واحلماية االجتماعية 

الر�صع دون العامني، لتوفر لهم حا�صنة اجتماعية اآمنة، �صمن �صروط حمددة.

�سهد وعدد من قادة الدول وروؤ�ساء الوفود وال�سيوف افتتاح اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 2020

حممد بن زايد: نتطلع اإىل امل�صتقبل مبزيد من الإ�صرار والثقة لتحقيق الأف�صل لأجيالنا القادمة والب�صرية جمعاء
االإمارات توا�سل اإ�سهامها يف توحيد اجلهود من اأجل اإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها العامل خا�سة يف جماالت الطاقة وا�ستدامة البيئة

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صهد 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة وعدد من قادة الدول وممثليها وروؤ�صاء 
الوفود و�صمو ال�صيوخ ام�س.. حفل افتتاح دورة هذا العام من اأ�صبوع اأبوظبي 
لا�صتدامة 2020 الذي يقام حتت عنوان ت�صريع وترة التنمية امل�صتدامة 

يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س اأدنيك.
روح  على  ترحما  �صمت  دقيقة  ب��ال��وق��وف  اأ�صتهل  ال���ذي   - االف��ت��ت��اح  ح�صر 
.. فخامة جوكو   - ث��راه   اهلل  �صعيد طيب  بن  قابو�س  ال�صلطان  له  املغفور 
�صركي�صيان  اأرم��ني  الدكتور  فخامة  و  اإندوني�صيا  جمهورية  رئي�س  وي��دودو 
رئي�س جمهورية اأرمينيا وفخامة داين فور رئي�س جمهورية �صي�صل وفخامة 
اإبراهيم بوبكر كيتا رئي�س جمهورية مايل وفخامة جوليو�س مادا بيو رئي�س 
جمهورية �صراليون وفخامة بول كاجامي رئي�س جمهورية رواندا و معايل 
ال�صيخة  ال��وزراء يف جمهورية �صربيا ومعايل  اآنا برنابيت�س رئي�صة جمل�س 
ال�صعبية ومعايل خو�صايا  بنغادي�س  وزراء جمهورية  رئي�صة  واجد  ح�صينة 
�صمو  م��ن  وع��دد  فيجي  ج��زر  جمهورية  وزراء  رئي�س  باينيماراما  فوريكي 

ال�صيوخ والوزراء وكبار امل�صوؤولني.
كما ح�صر االفتتاح.. �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل 
ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و �صمو  عهد دبي و �صمو 
و�صمو  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�صمي  �صقر  بن  �صعود  بن  حممد  ال�صيخ 
ال�صيخ �صرور بن حممد اآل نهيان و�صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي و الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و �صمو ال�صيخ من�صور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة و �صمو 
رئي�س  التنفيذي  املجل�س  ع�صو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  خالد  ال�صيخ 
نهيان  اآل  زايد  بن  ذياب بن حممد  ال�صيخ  و�صمو  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب 

رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي.
ورحب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان بقادة الدول وممثليها 
ق�صايا  لبحث  االإم�����ارات  دول���ة  يجتمعون يف  ال��ذي��ن  وال�����ص��ي��وف  واخل����رباء 
وحتديات اال�صتدامة و�صبل تو�صيع اآفاق احلوار وتكثيف اجلهود وت�صافرها 

للتو�صل اإىل حلول مت�صي بالعامل نحو م�صتقبل اأكرث ا�صتدامة.
اأن دول��ة االإمارات   .. اآل نهيان  واأك��د �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زاي��د 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة   � احليوي  دوره��ا  توا�صل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل لاإ�صهام يف توحيد اجلهود من اأجل اإيجاد 
حلول للتحديات التي يواجهها العامل خا�صة يف جماالت الطاقة وا�صتدامة 

البيئة.
وقال �صموه اإن ما ن�صهده اليوم من جتمع عاملي كبر يف اأبوظبي من خال 
لدولة  ال��رائ��دة  املكانة  يوؤكد  لا�صتدامة  اأبوظبي  ا�صبوع  من  جديدة  دورة 
ق�صاياها  ومناق�صة  اال�صتدامة  مل��ب��ادرات  اأ�صا�صيا  داعما  بو�صفها  االإم���ارات 
وتعزيز امل�صاركة الفاعلة للمجتمع الدويل يف اإر�صاء دعائم التنمية ال�صاملة.
واأكد �صموه اأن اال�صبوع يعد منربا للحوار و�صياغة االأفكار وا�صراتيجيات 
الوالد  لنهج  تكري�صا  وميثل  اال�صتدامة،  ق�صايا  حول  تتمحور  التي  العمل 

اال���ص��ت��دام��ة منهج عمل  تبنى  ال���ذي  ث���راه  اهلل  زاي���د طيب  ال�صيخ  امل��وؤ���ص�����س 
االإم��ارات تقدمت  دول��ة  اأن  اإىل  املجاالت.. منوها  التقدم يف جميع  لتحقيق 
جهود  يف  اأ�صا�صية  ركيزة  بو�صفها  اال�صتدامة  تر�صيخ  نحو  كبرة  خطوات 
التنمية الوطنية وتبنيها اإطار عمل موؤ�ص�صي وفقا ل�" روؤية االإمارات 2021 
النه�صة  اأن   .. نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأو���ص��ح   .
احل�صارية التي حققتها دولة االإمارات منذ تاأ�صي�صها كانت نتاج هذه العقلية 
املنفتحة على احلوار مع االآخر وتبادل املعرفة مع خمتلف االأطراف، م�صرا 
لر�صم  العام  ه��ذا  ال��دول��ة  ا�صتعداد  االنفتاح يف ظل  ه��ذا  تعزيز  ���ص��رورة  اإىل 
امل�صتقبل  اإىل  نتطلع  نحن   : �صموه  وق��ال   .. املقبلة  عاما  اخلم�صني  مامح 
اأف�صل  الوطن وحتقيق ما هو  ملوا�صلة م�صرة  والثقة  االإ�صرار  مبزيد من 

الأجيالنا القادمة والب�صرية جمعاء.
خا�س  فيلم  ت��اه  االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني  بال�صام  االفتتاح  حفل  ب��داأ  و 
متحور حول دور ال�صباب واأهمية تعاونهم من اأجل �صمان م�صتقبل اأف�صل 
اإ�صافة اإىل دعوة موجهة جلميع اجلهات الفاعلة واأ�صحاب القرار للعمل معا 

لتحقيق النه�صة املن�صودة من خال االلتزام بر�صيخ اال�صتدامة.
رئي�س جمل�س  دول��ة  وزي��ر  اأحمد اجلابر  بن  �صلطان  الدكتور  واألقى معايل 
والوزراء  والروؤ�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  باأ�صحاب  فيها  رحب  كلمة  م�صدر  اإدارة 
و�صيوف القمة.. مثمنا عاليا دعم القيادة الر�صيدة لقطاع الطاقة النظيفة 

وامل�صتدامة.
العقد  م��دى  على  �صهد  لا�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ص��ار 
املا�صي تطورا كبرا لي�صبح وجهة عاملية لا�صتدامة مر�صخا اإرث املوؤ�ص�س 
العمل  بدعم  وال��ت��زام��ه  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ 

االإن�صاين والتنمية امل�صتدامة.

من جانبه اأعرب فخامة جوكو ويدودو رئي�س جمهورية اإندوني�صيا يف كلمة 
له .. عن �صكره لقيادة دولة االإمارات وعرب عن �صعادته بامل�صاركة يف اأ�صبوع 
اأبوظبي لا�صتدامة الذي ت�صت�صيفه م�صدر ويجمع خرباء اال�صتدامة من 

حول العامل.
املناخي  التغر  تداعيات  ملواجهة  امل�صرك  العمل  ���ص��رورة  فخامته  اأك��د  و 
.. م�صرا  املتزايدة  العاملية  لتلبية االحتياجات  واإيجاد م�صادر طاقة بديلة 
اإىل الدور الفاعل الذي تقوم به اإندون�صيا لدعم م�صاعي التحول نحو الوقود 
الوقود  اإنتاج  يف  العامل  م�صتوى  على  االأوىل  اإندوني�صيا  تعد  حيث  احليوي 
اإجمايل  املائة من  40 يف  ي�صكل  ال��ذي  النخيل  امل�صتخرج من زيت  احليوي 
الوقود احليوي امل�صتخرج من عنا�صر نباتية اآخرى يف العامل مما ي�صهم يف 

حتقيق وفر كبر يف التكلفة واحلد من االنبعاثات الكربونية.
ودعا فخامة الرئي�س االأندوني�صي اإىل بناء مدن تقوم على دعائم اال�صتدامة 
وتتبنى معاير تراعي البيئة من اأجل االأجيال القادمة على غرار "مدينة 
لها باده  التي تخطط  امل�صاريع احليوية  اإىل  اأبوظبي، م�صرا  م�صدر" يف 
اجلديدة  عا�صمتها  لبناء  خططها  �صيما  ال  امل�صتدامة،  املمار�صات  لر�صيخ 

التي حتاكي منط العي�س يف املدن الذكية وامل�صتدامة.
و اأعقب حفل االفتتاح ماأدبة غداء رفيعة امل�صتوى متت ا�صت�صافتها من قبل 
اأبرز  االإم��ارات وجمعت  دولة  االأعمال يف  وق��ادة  امل�صوؤولني احلكوميني  كبار 
واالأو�صاط  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني  من  العامل  يف  اال�صتدامة  ق��ادة 
لتعزيز  ال��ازم��ة  وال��ت��داب��ر  ال��ت��وج��ه��ات  ومناق�صة  للتوا�صل  االأك��ادمي��ي��ة 

اال�صتدامة حول العامل.
يذكر اأنه منذ انطاقه خال عام 2008، يركز اأ�صبوع اأبوظبي لا�صتدامة 
تو�صيع  املا�صي  العام  وج��رى  اال�صتدامة..  العاملي حول  احل��وار  على حتفيز 

نطاق حماور االأ�صبوع ليغطي اإ�صافة اإىل الطاقة املتجددة جماالت وق�صايا 
امل�صتدامة  والتنمية  االق��ت�����ص��ادي  النمو  عجلة  دف��ع  يف  ي�صهم  مب��ا  اآخ���رى 
2021 واأه��داف التنمية  اأمثل مع روؤي��ة االإم��ارات  ومبا يتما�صى على نحو 
امل�صتدامة التي اأقرتها منظمة االأمم املتحدة.. فيما ت�صمل دورة عام 2020 
من االأ�صبوع �صتة حماور هي الطاقة والتغر املناخي و" املياه والغذاء " و" 
م�صتقبل التنقل " و" ا�صتك�صاف الف�صاء " والتكنولوجيا احليوية يف قطاع 
ال�صحة وتكنولوجيا حلياة اأف�صل.. كما يناق�س امل�صاركون ثاثة مو�صوعات 
وبرامج  حماور  �صمن  وال�صباب  واملجتمع  اال�صطناعي  الذكاء  هي  رئي�صية 

االأ�صبوع كافة.
وت�صت�صيف "القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل " � الفعالية الرئي�صية يف اأجندة 
اأ�صبوع اأبوظبي لا�صتدامة � اأكرث من 850 �صركة عار�صة من 40 دولة.. كما 
تعقد الدورة الثانية من " قمة م�صتقبل اال�صتدامة " يومي 14 و15 يناير 
و �صيكون مو�صوعها الرئي�صي " اإعادة النظر يف اأمناط اال�صتهاك واالإنتاج 
العام واخلا�س عرب  القطاعني  ق��ادة من  " و�صتجمع  العامل  واال�صتثمار يف 
واالبتكار  اال�صتدامة  موا�صيع  تناق�س  التي  احلوارية  اجلل�صات  من  �صل�صلة 
يف  املتحدثني  قائمة  وت�صمل  عنهما..  الناجمة  االقت�صادية  واالنعكا�صات 
االأ�صبوع قادة دول وروؤ�صاء حكومات وعددا من كبار ال�صخ�صيات االإماراتية 

واالأجنبية وقادة القطاعات يف العامل.
 " الثانية من  ال��دورة  انعقاد  العام  اأبوظبي لا�صتدامة هذا  اأ�صبوع  و ي�صهد 
على  االعتماد  زي��ادة  على  يركز  ال��ذي   ،" امل�صتدام  للتمويل  اأبوظبي  ملتقى 
انعكا�صات  لها  التي  اال�صتثمارات  نحو  املال  راأ���س  وتوجيه  امل�صتدام  التمويل 

اإيجابية على النواحي االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
املهنيني  و  للطلبة  " من�صة  اال���ص��ت��دام��ة  اأج���ل  م��ن  " �صباب  م��رك��ز  ي��وف��ر  و 
ال�صباب واملبتكرين ورواد االأعمال لاطاع على م�صتقبل قطاع اال�صتدامة 
االبتكارات  " ت��ب��ادل  ملتقى  يوا�صل  فيما  ال��ق��ط��اع..  خ��رباء  م��ع  والتوا�صل 
اأجل  من  �صباب   " ملركز  الرئي�صية  املكونات  اأح��د  كليك�س"،   - املناخ  مبجال 
اال�صتدامة " دوره كفعالية رئي�صية �صمن االأ�صبوع حيث �صيعمل على اجلمع 
بني اجلهات اال�صتثمارية واأ�صحاب االأفكار املبتكرة بهدف �صياغة �صراكات 
اإىل حلول م�صتدامة  املبذولة للو�صول  موؤثرة ت�صهم يف دفع عجلة اجلهود 

ت�صهم يف احلد من تداعيات تغر املناخ.
والطاقة  والبيئة  لا�صتدامة  ال�صيدات  ملتقى   " انعقاد  اال�صبوع  ي�صهد  و 
امل�صتدامة  التنمية  باأهداف  النهو�س  يف  امل��راأة  "دور  �صعار  " حتت  املتجددة 
الدورة  خ��ال  امللتقى  اأطلق  فيما  يناير..   14 ي��وم  املتحدة" وذل��ك  ل��اأمم 
ال�70 للجمعية العامة لاأمم املتحدة يف نيويورك خال عام 2015 بهدف 
الركيز على ثاثة حماور اأ�صا�صية هي تعليم املراأة واإتاحة فر�س التوا�صل 
فاعل  ب��دور  للم�صاركة  ال��ازم��ة  باملهارات  تزويدها  عرب  ومتكينها  اأمامها 

وقيادي يف قطاعات اال�صتدامة كافة .
كان " اأ�صبوع اأبوظبي لا�صتدامة 2020 " قد بداأ فعالياته بانعقاد اأعمال 
 ،" اآيرينا   " املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  العا�صرة  العامة  اجلمعية 
ومنتدى الطاقة العاملي للمجل�س االأطل�صي يومي 11 و12 يناير، ويختتم 
االأ���ص��ب��وع يف مدينة  ن��ه��اي��ة  خ���ال عطلة  ي��ق��ام  ال���ذي  ب��امل��ه��رج��ان  فعالياته 

البيئي. الوعي  ت�صجيع  اإىل  "م�صدر" ويهدف 

•• اأبوظبي- وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  التقى 
امل�صاركني يف  ال��دول  روؤ�صاء  ع��ددا من  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 

فعاليات ا�صبوع اأبوظبي لا�صتدامة 2020.
رئي�س  �صاركي�صيان  اأرم���ني  فخامة   - ح��ده  على  ك��ا   - �صموه  التقى  فقد 
جمهورية اأرمينيا ال�صديقة و فخامة الرئي�س بول كاغامي رئي�س جمهورية 
�صي�صل  جمهورية  رئي�س  ف��ور  داين  الرئي�س  فخامة  و  ال�صديقة  روان����دا 

ال�صديقة و فخامة جيوجي كونو�صي كونروت رئي�س جمهورية جزر فيجي 
ال�صديقة.

دفعها  و  تطويرها  و  دعمها  �صبل  و  الثنائية  العاقات   .. اللقاءات  تناولت 
اإىل االأمام يف املجاالت كافة اإ�صافة اإىل الق�صايا االإقليمية والدولية حمل 

االهتمام امل�صرك .
كما تطرق �صموه وال�صيوف اإىل عدد من املو�صوعات املطروحة على جدول 
اأعمال " ا�صبوع اأبوظبي لا�صتدامة " الذي انطلق ام�س واأهميتها يف تعزيز 

العمل من اأجل ا�صتدامة التنمية يف العامل.

حممد بن زايد يلتقي عددا من روؤ�صاء الدول 
امل�صاركن يف اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة
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كرم الفائزين بـجائزة زايد لال�ستدامة 2020

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية بناء جيل من الرواد واملبتكرين ليحملوا راية ال�صتدامة يف امل�صتقبل 
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ك��رم 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
الدول  ق��ادة  من  ع��دد  مب�صاركة  امل�صلحة  للقوات 
عام  بدورة  الع�صرة  الفائزين  احلكومات  وروؤ�صاء 
وذلك   .. لا�صتدامة  زاي��د  جائزة  من   2020
اأقيم  ال��ذي  ال�صنوي  اجلوائز  توزيع  حفل  خال 
ام�����س يف اأب��وظ��ب��ي ت��زام��ن��ا م��ع ان��ط��اق فعاليات 

ا�صبوع اأبوظبي لا�صتدامة.
وتكرم اجلائزة العاملية ال�صنوية الرائدة بدورتها 
الثانية ع�صرة � التي اأطلقتها دولة االإمارات وتبلغ 
 � اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��اي��ني   3 االإج��م��ال��ي��ة  قيمتها 
غر  واملنظمات  واملتو�صطة  ال�صغرة  ال�صركات 
حلوال  ت��ق��دم  ال��ت��ي  الثانوية  وامل��دار���س  الربحية 
والتاأثر  االب��ت��ك��ار  م��ق��وم��ات  متتلك  م�صتدامة 

واالأفكار امللهمة.
ول��ل��ع��ام ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل حت��ت��ف��ي اجلائزة 
بالفائزين �صمن خم�س فئات هي ال�صحة والغذاء 
واملياه والطاقة واملدار�س الثانوية العاملية.. وذلك 
نطاقها  بتو�صيع   2018 العام  يف  قامت  اأن  بعد 

لت�صمل فئات اأخرى اإىل جانب الطاقة.
واأك����د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
جلائزة  ال��رائ��د  العاملي  ال��دور  نهيان..اأهمية  اآل 
زايد لا�صتدامة يف حتفيز جهود االبتكار ودعم 
جماالت  �صمن  االإيجابي  التاأثر  ذات  امل�صاريع 
لروؤية  تكري�صا  االإن�����ص��اين،  العمل  و  اال�صتدامة 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ص�س 
" وج��ه��وده يف تر�صيخ  " ط��ي��ب اهلل ث���راه  ن��ه��ي��ان 
البناء  لنوا�صل  العامل،  ح��ول  اال�صتدامة  دعائم 
عاما  للخم�صني  العام  ه��ذا  ن�صتعد  ونحن  عليها 

املقبلة من م�صرة الدولة.
و�صدد �صموه على اأن دولة االإمارات توا�صل بقيادة 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب 
تعزيز  على  اهلل" العمل  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
اال�صتدامة من خال عدد من الربامج واملبادرات 
امل��ه��م��ة م��ث��ل " ج��ائ��زة زاي���د ل��ا���ص��ت��دام��ة " التي 
تكت�صب زخما عاما بعد عام بف�صل اإجنازاتها يف 
خدمة املجتمعات ون�صر ر�صالة االإمارات يف اخلر 

والعطاء.
وه��ن��اأ ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اأهمية  م��وؤك��دا  ب��اجل��ائ��زة..  ال��ف��ائ��زي��ن  نهيان  اآل 
راية  ليحملوا  واملبتكرين  ال���رواد  من  جيل  بناء 
اأ�صا�صي  دور  لهم  ويكون  امل�صتقبل  يف  اال�صتدامة 
يف خمتلف جهود التنمية االجتماعية والثقافية 
الذي  التطور  مب�صتوى  م�صيدا  واالقت�صادية.. 
اأظهرته بع�س امل�صاريع واآثارها بعيدة املدى �صواء 
املجتمعات  ن��ط��اق  على  اأو  العاملي  امل�صتوى  على 

املحلية.
و �صهد حفل توزيع اجلوائز ال�صنوي الثاين ع�صر 
الدول  روؤ�صاء  زايد لا�صتدامة عدد من  جلائزة 
والوزراء وامل�صوؤولني من دولة االإمارات واجلهات 
وامل�صتفيدين  ال�����ص��اب��ق��ني  وال���ف���ائ���زي���ن  امل��ع��ن��ي��ة 

واملر�صحني النهائيني لدورة عام 2020.
فئاتها  ���ص��م��ن  ف��ائ��زي��ن   10 اجل���ائ���زة  وك���رم���ت 
اخل��م�����س، مب��ع��دل ف��ائ��ز واح����د يف ك��ل م��ن فئات 
فائزين  و�صتة  وال��غ��ذاء  وال�صحة  واملياه  الطاقة 

عن فئة املدار�س الثانوية العاملية من �صت مناطق 
جغرافية تغطي خمتلف اأنحاء العامل.

ويف ف��ئ��ة ال�����ص��ح��ة، ف����ازت ���ص��رك��ة " ج��ل��وب��ه��ي " 
عاملية  ملن�صة  تطويرها  عن  باجلائزة  ال�صويدية 
لبيانات الطائرات ذاتية القيادة بهدف دعم جهود 
لها.. ومتتلك  واال�صتجابة  الكوارث  الوقاية من 
ال�صركة  مبن�صة  مت�صلة  وا�صعة  �صبكة  ال�صركة 
ت�صم ما يزيد عن 3600 من م�صغلي الطائرات 
ذاتية القيادة والذين يقومون بجمع بيانات تلك 
48 دولة خمتلفة..  الطائرات عند الطلب عرب 
اإىل املن�صة  ويجري بعدها حتميل هذه البيانات 
الذكاء  تكنولوجيا  با�صتخدام  تلقائيا  وحتليلها 
اال�صطناعي من خال خا�صية الك�صف التلقائي 

عن االأج�صام.
وجنح هذا احلل يف اإحداث تاأثر اإيجابي ملمو�س 
طال حياة اأكرث من 100 األف �صخ�س من خال 
يف  احلكومية  وغ��ر  احلكومية  املنظمات  تدخل 
ماالوي  يف  وامل��اري��ا  الكولرا  لوبائي  الت�صدي 

وبحرة فيكتوريا.
غانا  تتخذ من  التي  اأوكوافو"،  "موؤ�ص�صة  ونالت 
مقرا لها، جائزة فئة الغذاء عن تطبيق للهواتف 
الذكية ي�صتخدم تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي 
وتعلم االآلة وحتليات البيانات للتنبوؤ باأمرا�س 
احللول  وت��ق��دمي  واكت�صافها  املحا�صيل  واآف����ات 
على  باالعتماد  احلقيقي،  الوقت  يف  بها  املو�صى 

املعارف العلمية.
امل����زارع����ني م���ن تخفي�س  ال��ت��ط��ب��ي��ق  م��ك��ن ه����ذا 
النفقات املتعلقة ب�صراء مبيدات االآفات الزراعية 
وزيادة اإنتاجية املحا�صيل واحل�صاد بن�صبة ت�صل 

اإىل %50، وبالتايل زيادة االأرباح والدخل.
و �صمن فئة الطاقة، نالت املنظمة الدولية غر 
عن  حدود" اجلائزة  با  " كهربائيون  الربحية 
ملخيمات  اجل���ودة  عالية  �صم�صية  م��ع��دات  توفر 
اأجل  الاجئني وخدمات التدريب لاجئني من 
تعلم كيفية اإ�صاح هذه املعدات، لت�صمن بالتايل 
الكهربائية على املدى  اإمكانية الو�صول للطاقة 

االجتماعية  للم�صكات  حلول  واإي��ج��اد  الطويل 
كاجلوانب املرتبطة بال�صامة.

وا�صتفاد من هذا النهج املبتكر حتى االآن ثمانية 
يف  بازار"  "كوك�س  خم��ي��م  �صمن  �صخ�س  اآالف 
اأك��رب خميم الجئني يف  ال��ذي يعترب  بنجادي�س 
عززت  م�صتدامة  اإ���ص��اءة  لهم  وف��ر  بعدما  العامل 
م���ن م�����ص��ت��وى االأم������ان واحل��م��اي��ة م���ن اجلرائم 
باالأن�صطة  للقيام  م�صاحات  توفر  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
�صاهمت  ال��ع��امل،  م�صتوى  وع��ل��ى  االج��ت��م��اع��ي��ة.. 
اأن�صطة املنظمة يف التاأثر ايجابا على حياة 50 
 38 129 م�صروعا يف  م��ن خ��ال  األ��ف �صخ�س 

دولة، وتهدف املنظمة اإىل تعزيز �صبل احل�صول 
على الطاقة الكهربائية واملياه الأكرث من مليون 

م�صتفيد.
م���ن ج��ه��ة اآخ�����رى، ك��ان��ت ج���ائ���زة ف��ئ��ة امل���ي���اه من 
االأمريكية،  اإمييجنغ"  "�صري�س  �صركة  ن�صيب 
م�صت�صعرات  ت��ق��دمي  ع���ن  ال��ت��ك��رمي  ن��ال��ت  ح��ي��ث 
قائمة  حتليل  وت��ق��ن��ي��ات  خ��ا���ص��ة  طيفي  ت�صوير 
على الذكاء اال�صطناعي لتح�صني ا�صتخدام املياه 

يف الزراعة.
القائمة  التقنيات  خ��ال  من  ال�صركة  و�صاهمت 
على البيانات يف متكني ممار�صات ري اأكرث كفاءة 
الغذاء  احتياجات  لتلبية  الكافية  املياه  وتوفر 
ال�صكان حول العامل..  املتنامي من  واملياه للعدد 
وتغطي خدمات "�صري�س اإميجينغ" حاليا نحو 
ال��والي��ات املتحدة  مليون ف��دان من االأرا���ص��ي يف 

واأ�صراليا.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال ف��خ��ام��ة اأوالف�����ور راغنار 
اآي�صلندا  جلمهورية  ال�صابق  الرئي�س  غرمي�صون، 
لا�صتدامة:  زاي���د  ج��ائ��زة  حتكيم  جلنة  رئي�س 
يف  لا�صتدامة  زايد  بجائزة  الفائزون  "يوا�صل 
كل عام تقدمي م�صاريع م�صتدامة تفوق توقعاتنا 
مل��ا ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه م��ن ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة ت�صهم يف 
املجتمعات  من  لعدد  املعي�صية  الظروف  حت�صني 
اإلهام  ال��رواد ميثلون م�صدر  العامل.. فهوؤالء  يف 
للجميع �صبابا وكبارا، وال �صك اأن لهم دورا اأ�صا�صيا 

يف حتقيق اأولويات اأجندة التنمية امل�صتدامة التي 
تعنينا جميعا".

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان بن 
زايد  دول��ة مدير عام جائزة  وزي��ر  اأحمد اجلابر 
لا�صتدامة: " نثمن عاليا روؤية القيادة الر�صيدة 
التي كان لها دور حم��وري يف جناح  وتوجيهاتها 
جائزة زايد لا�صتدامة يف اأداء ر�صالتها وتر�صيخ 
اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�س  الوالد  اإرث 
ث��راه، يف جماالت اال�صتدامة..  نهيان، طيب اهلل 
اجلائزة  ب��دورة  الفائزين  اإىل  بالتهنئة  ونتوجه 
تناف�صية  ال��دورات  اأكرث  من  تعد  التي   2020
نظرا لت�صلم اجلائزة هذا العام عددا قيا�صيا من 

طلبات امل�صاركة.
و اأكد معاليه اأن جهود اجلائزة الدوؤوبة اأثمرت يف 
تقدمي جيل جديد من املبتكرين والرواد ال�صباب 
الذين يج�صدون روؤية ال�صيخ زايد، رحمه اهلل، يف 
وذل��ك عرب توفر  اال�صتدامة،  خمتلف جم��االت 
غر  اأو  مبا�صرة  ب�صورة  �صاهمت،  نوعية  حلول 
مبا�صرة، باإحداث تاأثر اإيجابي يف حياة اأكرث من 

العامل. حول  �صخ�س  مليون   335
لتو�صيع  ت�صعى  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  معاليه  اأ���ص��ار  و 
نطاق تاأثرها عرب مبادرات و برامج مهمة كان 
اآخرها مبادرة "20 يف 2020" التي تعمل على 
تطويرها  ج��رى  م�صتدامة  وحلول  تقنيات  ن�صر 
من قبل الفائزين واملر�صحني النهائيني للجائزة 
دول���ة حول   20 امل��ج��ت��م��ع��ات يف  ع���دد م��ن  �صمن 

العامل قبل نهاية العام احلايل.
و متنح جائزة فئة املدار�س الثانوية العاملية ل�صت 
مدار�س متثل كل مدر�صة منها منطقة جغرافية 
م��ن ال���ع���امل، وت�����ص��م��ل ق��واع��د م�����ص��ارك��ة املدار�س 
بالنفع  يعود  م�صروع  تطوير  اأو  تقدمي  الثانوية 

على املدر�صة اأو املجتمع املحلي املحيط بها.
فئات  اإىل  اإ�صافتها  متت  التي  الفئة  هذه  تهدف 
ال�صباب  حت��ف��ي��ز  اإىل   ،2012 ع���ام  يف  اجل���ائ���زة 
جلهود  وداع����م����ني  وم��ب��ت��ك��ري��ن  روادا  ل��ي��ك��ون��وا 
اأكرث  م�صتقبل  ب��ن��اء  يف  للم�صاهمة  اال���ص��ت��دام��ة 

ا�صتدامة.
و ���ص��م��ل��ت ق��ائ��م��ة ال��ف��ائ��زي��ن ب���ج���ائ���زة امل���دار����س 
"مدر�صة  2020 كا من  العاملية لعام  الثانوية 
االأمريكيتني  منطقة  عن  كولومبيا  باتاال"  اآي��ر 
عن  نيجريا   " داي  علياء  حكيمي   " وم��در���ص��ة 
الكربى،  ال�صحراء  ج��ن��وب   – اإفريقيا  منطقة 
عن  الثانوية" املغرب  جونيور  االأم��ل  و"مدر�صة 
منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا، و" كلية 
املتحدة" البو�صنة والهر�صك عن منطقة  العامل 
نيبال"  و"مدر�صة" ب��ل��وم  اآ���ص��ي��ا؛  وو���ص��ط  اأوروب����ا 
"اأوتان  اآ�صيا، ومدر�صة  نيبال عن منطقة جنوب 
اآ�صيا  �صرق  منطقة  ع��ن  " كريباتي  اإي��ت��ا  ت���اراوا 

واملحيط الهادئ االأمريكية.
وت�صتقبل اجلائزة طلبات امل�صاركني من اأ�صحاب 
املجتمعات  م�صتوى  على  ���ص��واء  امل��وؤث��رة  احل��ل��ول 
والغذاء  ال�صحة  فئات  �صمن  ال���دول  اأو  املحلية 
املخ�ص�صة  اجلائزة  قيمة  وتبلغ  واملياه  والطاقة 
لكل فئة 600 األف دوالر.. وت�صجع فئة املدار�س 
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��امل��ي��ة ط���اب امل���دار����س ع��ل��ى تطوير 
م�صاريعهم امل�صتدامة �صواء �صمن املدر�صة اأو على 

نطاق املجتمع املحلي املحيط بها.

حممد بن را�صد وحكام: عجمان و اأم القيوين و راأ�س اخليمة وعدد من 
ال�صيوخ يعزون �صلطان عمان بوفاة قابو�س بن �صعيد

•• م�سقط -وام:

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  قدم �صاحب 
ال�صيخ  ال�صمو  يرافقه �صاحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
و�صاحب  عجمان  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد 

ال�صمو ال�صيخ �صعود بن را�صد املعا ع�صو املجل�س االأعلى حاكم اأم القيوين و 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة .. واجب العزاء اإىل جالة ال�صلطان هيثم بن طارق اآل �صعيد 
�صلطان عمان ال�صقيقة يف وفاة املغفور له ال�صلطان قابو�س بن �صعيد طيب 
اآل مكتوم قد و�صل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  كان �صاحب  ث��راه.  اهلل 

بن  ال�صيخ حمدان  �صمو  رفيع �صم  وفد  راأ���س  ام�س على  اإىل م�صقط ع�صر 
حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي و معايل �صقر غبا�س رئي�س املجل�س 
الوطني االحتادي و عددا من ال�صيوخ و امل�صوؤولني و املرافقني وذلك لتقدمي 
ال�صلطان هيثم بن طارق  اأع��رب �صموه جلالة  و  الفقيد.  العزاء يف  واج��ب 
عن �صادق تعازيه وموا�صاته الآل �صعيد الكرام يف م�صابهم اجللل راجيا اهلل 

تبارك وتعاىل اأن يتغمد الراحل الكبر بوا�صع رحمته ومغفرته واأن ي�صكنه 
ف�صيح جناته.

و  ال��رخ��اء  و  التقدم  دوام  ال�صقيق  �صعبها  و  عمان  ل�صلطنة  �صموه  متنى  و 
اال�صتقرار يف ظل قيادة جالة ال�صلطان هيثم بن طارق احلكيمة �صائا اهلل 

تعايل اأن يوفق جالته ملا فيه خدمة باده و �صعبه.
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اأخبـار الإمـارات

اأكد ان االمارات واليابان منوذجني تنمويني بارزين وتتفقان يف منظومة القيم احل�سارية الداعية اإىل الت�سامح ونبذ التطرف واالإرهاب

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س وزراء اليابان العالقات الثنائية والأو�صاع 
يف منطقتي اخلليج العربي وال�صرق الأو�صط والق�صايا الإقليمية والدولية 

بح�سور حممد بن زايد ورئي�س وزراء اليابان

توقيع اتفاقية تعاون يف جمال الطاقة بن الإمارات واليابان

االإمارات العربية املتحدة واليابان 
دبي  )اإك�صبو  اإق��ام��ة  �صي�صهد  الأن��ه 
طوكيو  وت�����ص��ت�����ص��ي��ف   )2020
االأوملبية..  االأل���ع���اب  دورة  خ��ال��ه 
متمنيا مزيدا من التعاون يف هذا 
اجلانب اإ�صافة اإىل تبادل الزيارات 

والتوا�صل بني اجلانبني.
�صت�صت�صيف  اليابان  اأن  اإىل  ون��وه 
يف  وت����رغ����ب   )2025 )اإك�������ص���ب���و 
اال����ص���ت���ف���ادة م����ن جت���رب���ة دب�����ي يف 

ا�صت�صافة احلدث الدويل.
جالة  من  �صفهية  ر�صالة  وحمل 
�صاحب  اإىل  ال��ي��اب��ان  اإم����رباط����ور 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
اأ����ص���دق حتياته  ت�����ص��م��ن��ت  ن��ه��ي��ان 
وثمن  ����ص���م���وه..  اإىل  ومت���ن���ي���ات���ه 
م�����ص��ارك��ة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ه����زاع بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم��������ارة اأب���وظ���ب���ي يف 
مرا�صم تن�صيب جالة اإمرباطور 
خال  ناروهيتو  اجل��دي��د  ال��ي��اب��ان 

�صهر اأكتوبر املا�صي.
���ص��ك��ره وتقديره  ع���ن  اأع�����رب  ك��م��ا 
الوطنية  اليابانية  ال�صركات  ملنح 
امتيازات النفط واال�صتك�صافات يف 
الدولة.. وموا�صلة دولة االإمارات 
من  باحتياجاتها  ال��ي��اب��ان  ت��زوي��د 

االإمدادات النفطية.
و�صجل معايل �صينزو اآبي كلمة يف 
�صجل كبار الزوار يف ق�صر الوطن، 
ق�����ال خ���ال���ه���ا: )�����ص����ررت ب���زي���ارة 
لعاقات  متمنيا  االإم�����ارات  دول���ة 
البلدين  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال�صداقة 
والتي تقوم على اأ�ص�س قوية مزيدا 
م���ن ال��ن��م��و وال���ت���ق���دم مب���ا يحقق 

تطلعات البلدين(.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  وال��ت��ق��ى 

اال�صراتيجية ال�صاملة، واالإمارات 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة )حفظه اهلل( حري�صة على 
تعزيز هذه ال�صراكة اال�صراتيجية 

وتفعيلها يف املجاالت املختلفة.
يك�صب  م��ا  اأن  اإىل  ���ص��م��وه  واأ����ص���ار 
واليابان  االإم����ارات  ب��ني  العاقات 
عن  ت��ع��ربان  اأنهما  خا�صة  اأهمية 
على  ب��ارزي��ن  تنمويني  من��وذج��ني 
والعاملي  االإق���ل���ي���م���ي  امل�����ص��ت��وي��ني 
القيم  م���ن���ظ���وم���ة  يف  وت���ت���ف���ق���ان 
الت�صامح  اإىل  الداعية  احل�صارية 
التطرف  ونبذ  والتعاي�س واحلوار 
والعن�صرية  والكراهية  واالإره���اب 

اأياً كان م�صدرها.
اأو�صاعاً  ث��م��ة  اأن  ���ص��م��وه  واأو����ص���ح 
منطقتا  بها  مت��ر  ومعقدة  دقيقة 
االأو�صط  وال�صرق  العربي  اخلليج 
التعامل  يف  احلكمة  اإىل  حت��ت��اج   ،
م���ع���ه���ا، ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى االأم������ن 
اأهمية  واال�صتقرار يف منطقة ذات 
اإىل  بالن�صبة  كبرة  ا�صراتيجية 
م�صيفا  العامليني..  وال�صلم  االأمن 
االإقليمية  القوى  بع�س  تدخل  اأن 
للدول  ال���داخ���ل���ي���ة  ال���������ص����وؤون  يف 
واأخطر  اأه���م  اإح���دى  ه��ي  العربية 
م�����ص��ادر ال��ت��وت��ر وال�����ص��راع وعدم 

اال�صتقرار يف املنطقة.
و�صدد �صموه على موقف االإمارات 
الثابت يف دعم اال�صتقرار وال�صام 
النفط  تدفق  و�صمان  املنطقة  يف 
اليابان  اإىل  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  م��ن 
املمرات  اأم�����ن  و���ص��ي��ان��ة  وال���ع���امل 
امل��اح��ي��ة ال���دول���ي���ة.. م���وؤك���دا اأن 
)التحالف  اإىل  االإم���ارات  ان�صمام 
املاحة  ال�����دويل الأم�����ن وح��م��اي��ة 

االإمارات بعد زيارته االأخرة خال 
2018 .. وقال:  اأبريل عام  �صهر 
فيها  اأزور  التي  الرابعة  امل��رة  اإنها 
�صاحب  والتقي  االإم�����ارات..  دول��ة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
واأكد  الزيارات.  هذه  خال  نهيان 
دور االإم�����ارات امل��ه��م وامل���ح���وري يف 
ال�صعي من اأجل التنمية امل�صتدامة 
وال�����ص��ام واال���ص��ت��ق��رار يف منطقة 

ال�صرق االأو�صط.
الياباين عن  ال��وزراء  وعرب رئي�س 
االإم����ارات  دول���ة  ل�صيا�صة  ت��ق��دي��ره 
جتاه التطورات يف اخلليج العربي 
ال���ت���ي تعمل  االأو������ص�����ط  وال�������ص���رق 
م��ن اأج��ل اح��ت��واء ال��ت��وت��رات ومنع 
ال�صام  على  واحل��ف��اظ  الت�صعيد 
يج�صد  هذا  اأن  موؤكدا  االإقليمي.. 

املمرات  �صامة  و�صمان  البحرية 
حر�صها  ع����ن  ي���ع���رب  ال���ب���ح���ري���ة( 
اأو  اأي جهد دويل  االإ�صهام يف  على 
تهدد  التي  االأخطار  لردع  اإقليمي 
املاحة الدولية واإمدادات الطاقة 

العاملية.
ل�صيا�صة  تقديره  عن  �صموه  وعرب 
العربي  اخل���ل���ي���ج  جت�����اه  ال���ي���اب���ان 
تت�صم  ال���ت���ي  االأو�����ص����ط  وال�������ص���رق 

باحلكمة واالتزان.
اليابان  مب���وق���ف  ���ص��م��وه  ورح�����ب 
الدفاع  ق�����وات  ب���اإر����ص���ال  اخل���ا����س 
االأو�صط  لل�صرق  البحرية  الذاتي 
وحماية  ���ص��ف��ن��ه��ا  ت���اأم���ني  ب���ه���دف 
اإم���دادات���ه���ا ال��ن��ف��ط��ي��ة، م���وؤك���دا اأن 
االإمارات  موقف  مع  يتما�صى  هذا 
ال����داع����م ل���ك���ل خ���ط���وة ت�����ص��ه��م يف 

حكمة ق��ي��ادت��ه��ا وات��زان��ه��ا ودوره���ا 
ب��و���ص��ف��ه��ا ع��ن�����ص��ر ا����ص���ت���ق���رار يف 

املنطقة.
وقال اإن باده قلقة جتاه تطورات 
املنطقة،  ت�صهدها  ال��ت��ي  االأو���ص��اع 
جهودها  م��وا���ص��ل��ة  اإىل  م�����ص��را 
ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ة خل���ف�������س ح����دة 
وقرارها  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ت���ط���ورات 
اإر����ص���ال ق���وات دف���اع ذات���ي لتاأمني 
����ص���ام���ة امل�����اح�����ة ال���ب���ح���ري���ة يف 
اإن باده  ال�صرق االأو���ص��ط.. وق��ال 
هذا  يف  الوثيق  التعاون  يف  ترغب 
امل��ج��ال م��ع دول���ة االإم�����ارات كونها 

دولة �صاحلية.
ك��م��ا اأ���ص��ار رئ��ي�����س ال�����وزراء �صينزو 
اآبي اإىل اأن هذا العام �صيكون عاما 
لدولة  بالن�صبة  ح��اف��ا  ت��اري��خ��ي��ا 

����ص���ام���ة امل�����اح�����ة وح���ري���ت���ه���ا يف 
دولة  �صيا�صة  ويتوافق مع  املنطقة 
ركائز  الداعمة لر�صيخ  االإم��ارات 

االأمن واال�صتقرار يف املنطقة.
من جانبه عرب معايل �صينزو اآبي 
�صكره  ع��ن  ال��ي��اب��ان  وزراء  رئ��ي�����س 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان على ح�صن اال�صتقبال 
والدعوة حل�صور فعاليات )اأ�صبوع 
 ..)2020 لا�صتدامة  اأب��وظ��ب��ي 
على  ب�����اده  ح���ر����س  اإىل  م�����ص��راً 
و�صراكاتها  ع���اق���ات���ه���ا  ت���ط���وي���ر 
االإمارات  دول��ة  مع  اال�صراتيجية 
متثله  مل��ا  امل�صتويات  خمتلف  على 
وح�صاري  ت���ن���م���وي  من������وذج  م����ن 

متميز يف املنطقة والعامل.
كما اأعرب عن �صعادته بزيارة دولة 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ع���ق���د 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى  عهد 
مباحثات  جل�صة  امل�صلحة  للقوات 
اآبي  �صينزو  م��ع��ايل  م��ع  م�صركة 
يقوم  ال���ذي  ال��ي��اب��ان  وزراء  رئي�س 
تناولت  ل��ل��دول��ة..  ر�صمية  ب��زي��ارة 
دعمها  و�صبل  الثنائية  ال��ع��اق��ات 
كافة  امل������ج������االت  يف  وت����ع����زي����زه����ا 
منطقتي  يف  االأو���ص��اع  اإىل  اإ�صافة 
االأو�صط  وال�صرق  العربي  اخلليج 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  وال��ق�����ص��اي��ا 

حمل االهتمام امل�صرك.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ورح�����ب 
حممد بن زايد اآل نهيان يف بداية 
يف  عقدت  التي   �� املباحثات  جل�صة 
ق�صر الوطن يف اأبوظبي �� مبعايل 
الياباين وعرب عن  ال��وزراء  رئي�س 
الياباين  لل�صعب  االأمنيات  اأ�صدق 
اجلديد  ال��ع��ام  مبنا�صبة  ال�صديق 
الدعوة  تلبية  على  معاليه  و�صكر 
اأبوظبي  حل�صور فعاليات )اأ�صبوع 
يج�صد  مما   )2020 لا�صتدامة 
امل�����ص��رك م��ن اأجل  عمق ال��ت��ع��اون 
ت��ع��زي��ز ا����ص���ت���دام���ة ال��ت��ن��م��ي��ة على 
واالإقليمية  ال��داخ��ل��ي��ة  امل�صتويات 

والدولية.
ال���ع���اق���ات بني  اأن  ���ص��م��وه  واأك������د 
متجذرة  واليابان  االإم���ارات  دول��ة 
وع��م��ي��ق��ة و���ص��ه��دت ق��ف��زات نوعية 
ال����ت����ج����ارة  م����ه����م����ة يف جم����������االت 
والطاقة واال�صتثمار والتكنولوجيا 
والف�صاء والتعليم وغرها، خال 
اأن  اإىل  م�صراً  امل��ا���ص��ي��ة..  العقود 
ال��ي��اب��ان ك��ان��ت م���ن اأوائ�����ل ال���دول 
اأق���ام���ت عاقات  ال��ت��ي  ال���ع���امل  يف 
عام  يف  االإم�����ارات  م��ع  دبلوما�صية 
التي  ال���زي���ارة  وم��ث��ل��ت   ،1971
ق���ام ب��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ص��ي��خ زايد 
اهلل  )طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن 
 ،1990 اإليها خ��ال ع��ام  ث���راه(  
م�صار  يف  ت����اري����خ����ي����اً  م���ن���ع���ط���ف���اً 
ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة واأ���ص��ه��م��ت يف 
و�صع االأ�ص�س الرا�صخة التي تقوم 

عليها هذه العاقات اليوم.
وخ���اط���ب ���ص��م��وه رئ��ي�����س ال�����وزراء 
زيارتكم  اإن  ب���ق���ول���ه:  ال���ي���اب���اين 
 ،2018 يف  االإم���ارات  اإىل  املثمرة 
كانت مبثابة دفعة قوية لعاقاتنا 
عن  اأ�صفرت  اأنها  خا�صة  احليوية 
ال��ت��ع��اون بني  تنمية  ح���ول  ات��ف��اق 
بلدينا من خال مبادرة ال�صراكة 

اآل نهيان ومعايل  زايد  حممد بن 
جمموعة  ال��ي��اب��ان..  وزراء  رئي�س 
من طلبة دولة االإمارات الدار�صني 
ال���ي���اب���ان  يف ج���ام���ع���ات وم���ع���اه���د 
الودية  االأح���ادي���ث  معهم  وت��ب��ادال 
واهتماماتهم  تخ�ص�صاتهم  ح��ول 

وحياتهم االأكادميية.
واأقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
م���اأدب���ة ع�صاء  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
تكرميا ملعايل رئي�س وزراء اليابان 

والوفد املرافق.
الفريق  وامل��اأدب��ة..  اجلل�صة  ح�صر 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�صيخ  و���ص��م��و  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون 
ال�����ص��ي��خ حامد  ال���رئ���ا����ص���ة و���ص��م��و 
املجل�س  ع�صو  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
عبداهلل  ال�صيخ  و�صمو  التنفيذي 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
ال�صيخ  و���ص��م��و  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  ع�صو 
و�صمو  التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
زايد  ب��ن  حممد  ب��ن  ذي���اب  ال�صيخ 
عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل 

اأبوظبي.
اليابان  جانب  من  ح�صرهما  كما 
ال����وف����د امل����راف����ق ل��ل�����ص��ي��ف ال����ذي 
رئي�س  نائب  اأوك��ادا  ناوكي  ي�صم.. 
ومينورو  ال�����وزراء  جمل�س  دي����وان 
لرئي�س  اخلا�س  امل�صت�صار  كيهارا 
اأمني  كيتامورا  و�صيغرو  ال���وزراء 
القومي وتاكايا  االأم��ن  عام مكتب 
اإمي������اي م�����ص��ت�����ص��ار خ���ا����س واأم����ني 
هرو�صي  و  ال����وزراء  لرئي�س  ع��ام 
�صوزوكي اأمني عام لرئي�س الوزراء 
اليابان  �صفر  ناكاجيما  واأكيهيكو 
ال��دول��ة وتاكيو م��وري نائب  ل��دى 
تاك�صو  و  اخلارجية  ال�صوؤون  وزير 
مكتب  عام  مدير  تاكاها�صي  هيكو 
ال�������ص���رق االأو�����ص����ط و اأف��ري��ق��ي��ا يف 
ماكوتو  و  اخلارجية  �صوؤون  وزارة 
لل�صوؤون  وزي������ر  ن���ائ���ب  اأو�������ص������اوا 
واإدارة  ال��زراع��ة  وزارة  يف  الدولية 
نائب  ني�صيدا  ويا�صونوري  الغابات 
وزارة  يف  اخلارجية  لل�صوؤون  وزي��ر 
الدفاع و ناوكي فوجي نائب وزير 
ل�صوؤون النقل و ال�صياحة وال�صوؤون 
التحتية  البنية  وزارة  يف  الدولية 
و�صيكيهرو  وال�����ص��ي��اح��ة  وال��ن��ق��ل 
االقت�صاد  وزي�������ر  ن����ائ����ب  ت���ان���اك���ا 

والتجارة وال�صناعة.

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ����ص���ه���د 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�صلحة ومعايل �صينزو اآبي 
مرا�صم  ام�س  اليابان،  وزراء  رئي�س 
االإماراتي  للتعاون  اتفاقية  توقيع 
� ال��ي��اب��اين يف جم���ال ال��ط��اق��ة بني 
ممثا  ل��ل��ب��رول،  االأع��ل��ى  املجل�س 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رول  ب�صركة 
)اأدنوك( و)وكالة املوارد الطبيعية 
والطاقة( اليابانية.. وذلك لتخزين 
من  برميل  مليون   8.1 من  اأك��رث 
م���راف���ق تخزين  اخل����ام يف  ال��ن��ف��ط 
ي��اب��ان��ي��ة. وق���ع االت��ف��اق��ي��ة يف ق�صر 
الوطن معايل الدكتور �صلطان بن 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي��ر دول��ة الرئي�س 
اأبوظبي  ب��رول  ل�صركة  التنفيذي 
وجمموعة  )اأدن����������وك(   ال��وط��ن��ي��ة 
����ص���رك���ات���ه���ا وم�����ع�����ايل م���اك���ي���ه���ارا 
لاقت�صاد  ال����دول����ة  وزي�����ر  ه��ي��ك��ي 
الياباين.   وال���ت���ج���ارة  وال�����ص��ن��اع��ة 
وتو�صعة  جتديدا  االتفاقية  ومتثل 

الطرفني  ب���ني  ���ص��اب��ق��ة  الت��ف��اق��ي��ة 
عام  انتهت  اخل��ام  النفط  لتخزين 
2019..ووفقا ل�صروط االتفاقية 
���� ال��ت��ي مت��ت��د اإىل ثاث  اجل���دي���دة 
�صنوات �� ت�صتطيع )اأدنوك( تخزين 
يابانية  م���راف���ق  يف  اخل����ام  ال��ن��ف��ط 
توفر  اأن  ع��ل��ى  ل��ع��م��ائ��ه��ا،  وب��ي��ع��ه 
كميات حمددة منه لل�صوق اليابانية 
اإمدادات  يف  نق�س  ح�صول  ح��ال  يف 
النفط يف اليابان. وبهذه املنا�صبة.. 
ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان بن 
تاأتي  اأح��م��د اجل��اب��ر ان االت��ف��اق��ي��ة 
يف اإطار توجيهات القيادة الر�صيدة 
�صراكات  وبناء  التعاون  مبد ج�صور 
ال�صديقة  اليابان  مع  ا�صراتيجية 
اأق�صى  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ص��ه��م  ومب�����ا 
اأدن���وك يف  اأع��م��ال  قيمة ممكنة من 
خم��ت��ل��ف جم����االت وج���وان���ب قطاع 
�صعادته  والغاز.. معربا عن  النفط 

اليابان ودولة االإمارات.
تخزين  م�������ص���روع  اأن  واأ�������ص������اف: 
للم�صاريع  من���وذج���اً  مي��ث��ل  ال��ن��ف��ط 
ال��ت��ي حت��ق��ق ف��وائ��د م��ت��ب��ادل��ة لكا 
�صمان  يف  ي�صهم  حيث  ال��ط��رف��ني، 
دولة  ومتكني  لليابان  الطاقة  اأمن 
االإمارات من الو�صول اإىل االأ�صواق 
الوقت  اأن��ه  اإىل  م�صرا  االآ�صيوية.. 
م�صروعنا  نطاق  لتو�صعة  املنا�صب 
امل�صرك لتخزين النفط خ�صو�صاً 
اجليو�صيا�صية  االأح����داث  ���ص��وء  يف 

التي ي�صهدها العامل حالياً.
يذكر اأن اليابان تعد اأكرب م�صتورد 
وال��غ��از من  ال��ن��ف��ط  ملنتجات  ع��امل��ي 
با�صتراد  ت���ق���وم  ح��ي��ث  )اأدن��������وك( 
%25 م��ن نفطها  ي��ق��رب م��ن  م��ا 
اخلام من دولة االإمارات.. ومتتلك 
اأدنوك �صجًا حافًا من ال�صراكات 
اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة م��ع ���ص��رك��ات نفط 

وكالة  م��ع  االتفاقية  ه��ذه  بتوقيع 
املوارد الطبيعية والطاقة اليابانية 
اليابان  يف  اخل���ام  النفط  لتخزين 
وثيقة  ع��اق��ات  ب��ه��ا  جتمعنا  ال��ت��ي 

متتد لعقود طويلة.
واأ�صاف: اأن االتفاقية توؤكد جمدداً 
يف  املتمثل  لل�صراكات  اأدن����وك  نهج 
للجانبني،  والفائدة  النمو  حتقيق 
ح��ي��ث ���ص��ت�����ص��ه��م ه����ذه ال�����ص��راك��ة يف 
اليابان  الطاقة يف  اإم��دادات  �صمان 
اأدن�����وك يف النمو  ودع���م ط��م��وح��ات 
والغاز  النفط  جت���ارة  يف  وال��ت��و���ص��ع 

وتداولهما على نطاق دويل اأو�صع.
م��ع��ايل ماكيهارا  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
تعد  االإم��������ارات  دول�����ة  اإن   : ه��ي��ك��ي 
النفط اخلام  م���وردي  اأه���م  اإح���دى 
ع���دي���دة..  ل�����ص��ن��وات  ال���ي���اب���ان  اإىل 
تعزيز  يف  االتفاقية  توقيع  وي�صهم 
وت��ر���ص��ي��خ ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

وغاز يابانية تغطي �صل�صلة القيمة 
الكاملة للنفط والغاز، مما يجعلها 
تلبية احتياجات  �صريكاً موثوقاً يف 
ال���ي���اب���ان م���ن ال���ط���اق���ة الأك�����رث من 

اأربعة عقود.
والغاز  ال��ن��ف��ط  ���ص��رك��ات  وح�����ص��ل��ت 
االأخرة  ال�صنوات  خ��ال  اليابانية 
اأبوظبي  امتيازات  يف  ح�ص�س  على 
)اإنبك�س(  ح�صلت  حيث  النفطية، 
يف عام 2015 على ح�صة %5 يف 
امتياز اأبوظبي الربي ، كما ح�صلت 
 10% ن�صبة  2018 على  ع��ام  يف 
)زاكوم  حلقل  اجلديد  االمتياز  يف 
كذلك  وق��ام��ت  البحري،  ال�صفلي( 
 40% ال��ب��ال��غ��ة  ح�صتها  ب��ت��م��دي��د 
يف ام��ت��ي��از ح��ق��ل )���ص��ط��ح(، وزي����ادة 
ح�صتها يف امتياز حقل )اأم الدلخ( 

من %12 اإىل 40%. 
اأدن���وك  امل��ا���ص��ي، منحت  ال��ع��ام  ويف 

ل��ت��داول عقود  م��ق��راً  �صتكون  ال��ت��ي 
خ���ام م��رب��ان االآج���ل���ة.. وت��ع��د دولة 
االإمارات ثاين اأكرب م�صدر للنفط 
ال��ي��اب��ان كما يجمع بني  اإىل  اخل��ام 
ثنائية  اقت�صادية  البلدين عاقات 
 1961 ع�����ام  اإىل  ت����ع����ود  وث���ي���ق���ة 
من  �صحنة  اأول  ت�صدير  مت  عندما 
النفط اخل��ام االإم��ارات��ي م��ن حقل 
اإىل  اأبوظبي  البحري يف  ال�صيف  اأم 

النفط  وا�صتك�صاف  التنقيب  حقوق 
والغاز يف منطقة اأبوظبي الربية 4 
 ،2019 اإنبك�س.. ويف نوفمرب  اإىل 
اأن  اإنركونتيننتال  بور�صة  اأعلنت 
)اإن��ب��ك�����س( و)ج����ي اإك�������س ت���ي جي( 
ثماين  اإىل  �صتن�صمان  اليابانيتني 
���ص��رك��ات اأخ�����رى ب��ي��ن��ه��م اأدن������وك يف 
اأبوظبي  ب��ور���ص��ة  اإط����اق  م�����ص��روع 
االآجلة  ل��ل��ع��ق��ود  اإن��رك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 

ال���ي���اب���ان.. ويف ال�����ص��ن��وات االأخ����رة 
االإمارات  دولة  التجارة بني  تعززت 
واليابان حيث ت�صر اأحدث االأرقام 
اإىل  �صلعا  ���ص��درت  ال��ي��اب��ان  اأن  اإىل 
دولة االإمارات بقيمة تقريبية تبلغ 
7.9 مليار دوالر، يف حني ا�صتوردت 
بقيمة  االإم�������������ارات  م�����ن  ب�������ص���ائ���ع 
دوالر  مليار   27.5 بلغت  تقريبية 

يف عام 2018.

يابانية تخزين  مرافق  يف  اخلام  النفط  من  برميل  مليون   8.1 من  اأكرث  تخزين  لأدنوك  التفاقية  • تتيح 
اليابان يف  الطاقة  اأمن  وتعزز  واليابان  الإمارات  بن  الناجحة  الثنائية  العالقات  التفاقية  • تعزز 
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انطالقًا من كونها ثروة قومية وحلمايتها من القطع والتحطيب

الرتبية تتبنى فعالية يف مدر�صتنا غافة لرت�صيخ ثقافة الوعي البيئي بن الطلبة  
•• دبي – حم�سن را�سد 

اأعلنت وزارة الربية والتعليم عن 
تنظيم فعالية اأ�صبوع �صجرة الغاف 
البيئة  م��ع هيئة  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 
�صعار  حتت   ، الطبيعية  واملحميات 
يف مدر�صتنا غافة، م�صتهدفة بتلك 
احلكومية  املدار�س  كافة  الفعالية 
واخلا�صة بالدولة ، ودعت الربية 
الدارات  اأم�����س  بثته  لها  تعميم  يف 
مدار�صها ، اأن حتر�س ومن خال 
تلك الفعالية بالعمل على تر�صيخ 
ث��ق��اف��ة ال��وع��ي ال��ب��ي��ئ��ي ب��ني طلبة 
املحافظة  اإىل  ودعوتهم  امل��دار���س، 
ال���غ���اف م���ن القطع  ���ص��ج��رة  ع��ل��ى 
متثل  كونها  اجل��ائ��ر،  والتحطيب 

ثروة قومية مهمة للدولة.
الذي  تعميمها  الربية يف  واأك��دت 
تلقته املدار�س ام�س ، على �صرورة 
باأنواع  ال��ط��ل��ب��ة  وت��ع��ري��ف  تثقيف 
وباأهمية   ، االأم����د  ط��وي��ل  ال�صجر 
خا�صة  ب�������ص���ف���ة  ال�����غ�����اف  ����ص���ج���ر 
اأثناء  وفوائدها املتعددة يف املا�صي 
ع�صر االجداد وكذلك يف احلا�صر ، 
موؤكدة على ان �صجرة الغاف متثل 
مكانة خا�صة يف الراث االإماراتي 

اأك��رث االأ���ص��ج��ار الربية  لكونه م��ن 
ال���ت���ي ت��ت��ح��ّم��ل درج�������ات احل������رارة 
االأباء  دع��ا  م��ا  ال�صديد،  واجل��ف��اف 
واالأجداد لاإعتماد عليها كثراً يف 

حياتهم قدمياً.
الربية  وزارة  ت��ع��م��ي��م  وت�����ص��م��ن 
الدارات مدار�صها ، نبذة عن اأهمية 
 ، الكبرة  ومكانتها  الغاف  �صجرة 
اإذ كان قد اأ�صدر املغفور له ال�صيخ 
 ، ث��راه  زاي��د بن �صلطان طّيب اهلل 
كافة  يف  قطعها  مب��ن��ع  توجيهاته 
اإمارات الدولة ، كما اأمر با�صتزراع 
الغاف  م��ن  وا�صعة  غ��اب��ات ج��دي��دة 
العا�صمة  يف  ع��دده��ا  و���ص��ل  ح��ت��ى 
اأب��وظ��ب��ي اأك����رث م��ن ���ص��ت��ة مايني 

�صجرة تقريباً.
املدار�س  اإدارات  ال�������وزارة  ودع����ت 
احلكومية واخلا�صة على م�صتوى 
اإن�����ص��اء حديقة  ال��دول��ة ب��ال��ب��دء يف 
مدر�صة  بكل  الغاف  ب�صجر  خا�صة 
، ع��ل��ى ان ي��ك��ون ذل���ك م��ب��ادرة من 
يف  امل�صاركة  يف  ترغب  مدر�صة  كل 
م�صرطة   ، ال��غ��اف  �صجرة  اأ���ص��ب��وع 
اأ�صبوع  يف  امل�����ص��ارك��ة  امل��دار���س  على 
برامج  ت��ط��ب��ي��ق   ، ال���غ���اف  ���ص��ج��رة 
واأن�صطة تفاعلية وتوعوية مبتكرة 

م��ع��ل��وم��ات متنوعة  ع��ل��ى  حت��ت��وى 
ع���ن ���ص��ج��ر ال���غ���اف ، م�����ص��رة اىل 
�صجرة  الأ�صبوع  فعالية  تنظيم  ان 
ياأتي �صمن تفعيل برامج   ، الغاف 
مهارات  ت��ط��وي��ر  اإدارة  واأن�����ص��ط��ة 
تنمية  يف  دوره��ا  وتعزيز   ، الطلبة 
مع  يتوافق  مبا  املتعلمني  مهارات 

منهاج املدر�صة االإماراتية .
املدار�س  كافة  ال���وزارة  الزمت  كما 
امل�������ص���ارك���ة ب��ت�����ص��م��ي��م خ��ط��ة عمل 
تفاعلية  واأن�صطة  برنامج  لتطبيق 
وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ح����ول �صجر 
اأن  �����ص����رورة  اإىل  الف���ت���ة  ال����غ����اف، 
البادرة  تطبيق  ب��رن��ام��ج  يت�صمن 

الرئي�صية عدة اأن�صطة.
ت��ل��ك االأن�����ص��ط��ة تثقيف  وت��ت�����ص��در 
وتوعية الطلبة من خال تطبيق 
املناهج  مبوا�صيع  تتعلق  اأن�صطة 
ال��ع��رب��ي��ة، اللغة  امل��خ��ت��ل��ف ك��ال��ل��غ��ة 
العلوم،  الريا�صيات،  االجنليزية، 

الربية والفنية.
يوم  اإىل حت��دي��د  ال�������وزارة  ودع����ت 
يف  ال��غ��اف  �صجرة  �صتات  ل��زراع��ة 
بالفيديو  ذل���ك  وت��وث��ي��ق  امل��در���ص��ة 
تبني  ج�����ان�����ب  اإىل  وال�������������ص������ور، 
فئات  من  فئة  اأي  تثقيف  املدر�صة 

ا�صتعدادها  الربية  وزارة  واب���دت 
بال�صتات  امل��دار���س  كافة  ت��زوي��د   ،
التي   ، وامل���ل�������ص���ق���ات  وامل����ط����وي����ات 

، ع���ل���ى مدى  ال����غ����اف  ���ص��ج��ر  ع����ن 
اأ���ص��ب��وع اب��ت��داء م��ن االأح���د املوافق 
الرابع  وحتى  اجل��اري  يناير   26

يكون  ان  ، على  املقبل  من فرباير 
موعد  اخ���ر  اجل����اري  ي��ن��اي��ر   23

ال�صتام امل�صاركات .

ظروفها  ح�صب  اخلارجي  املجتمع 
ومقدورتها على تنفيذ ذلك.

ونبهت على جميع املدار�س امل�صاركة 
يت�صمن  ال��ك��روين  الإر���ص��ال ملف 
و�صفي  ملف  اأو  بوربوينت  عر�س 
يت�صمن بنود خطة االأن�صطة التي 
مت و�صعها لتطبيق برنامج املبادرة 
ع��ل��ى م���دى اأ���ص��ب��وع وف��ق��اً للفرة 

الزمنية املحددة.
فيديوهات  و  ���ص��ور  يت�صمن  ك��م��ا 
تنفيذ  ت��وث��ق  ق�����ص��رة  ل��ق��ط��ات  اأو 
امل�صتهدفة  والفئات  الطلبة  جميع 
الأن�����ص��ط��ة ال��ربن��ام��ج، اإ���ص��اف��ة اإىل 

مع  ال��ت��وا���ص��ل  ت��وث��ق  حية  لقطات 
للتوعية  ���ص��واء  اخل��رج��ي  املجتمع 
الغاف،  برنامج  اأن�صطة  لدعم  اأو 
مع ا�صتعرا�س العدد الكلي للطلبة 

الذين طبقوا االأن�صطة.
واأو�صحت الوزارة اأنه �صيتم تقييم 
برامج االأن�صطة التي مت تطبيقها 
م���ن ق��ب��ل امل����دار�����س امل�����ص��ارك��ة عن 
طريق جلنة خا�صة تعتمد معاير 
اإر�صالها للم�صاركني  حمددة �صيتم 
اأف�صل  اخ��ت��ي��ار  اإىل  الف��ت��ة  ف��ق��ط، 
براجمها  مت��ي��زت  م���دار����س  �صبعة 

باالبتكار واحلداثة.

ماليني �سجرة غاف يف اأبوظبي  6 •
امل�ساركات ال�ستالم  موعد  اآخر  يناير   23 •

مدر�سة بكل  الغاف  ب�سجر  خا�سة  حديقة  • اإن�ساء 

تنظمها بال�سراكة مع جامعة اأك�سفورد لتطوير مهارات توظيف التكنولوجيا

اأكادميية دبي للم�صتقبل تنظم دورة تدريبية حول حوكمة الذكاء ال�صطناعي
•• دبي-الفجر: 

للم�صتقبل،  دب��ي  اأكادميية  نظمت 
اإح������دى م����ب����ادرات م��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
تدريبية  دورة  ل���ل���م�������ص���ت���ق���ب���ل، 
اأك�صفورد  ج��ام��ع��ة  م��ع  ب��ال�����ص��راك��ة 
حول حوكمة الذكاء اال�صطناعي، 
مب�������ص���ارك���ة ن��خ��ب��ة م����ن اخل�����رباء 
التكنولوجيا  العامليني يف جماالت 
اال�صطناعي  وال���ذك���اء  احل��دي��ث��ة 

وا�صت�صراف امل�صتقبل.
التي  التدريبية  ال����دورة  وه��دف��ت 
ت��وا���ص��ل��ت ع��ل��ى م���دى ث��اث��ة اأيام 
ت�صليط  اإىل  امل�صتقبل  م��ك��ت��ب  يف 
تكنولوجيا  ت���اأث���ر  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
الذكاء اال�صطناعي على احلوكمة 
وامل����ج����ت����م����ع، وت����ع����زي����ز م����ه����ارات 

احلوارية  اجلل�صات  من  جمموعة 
الفر�صة  الإت����اح����ة  وال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
اخلربات  من  للتعلم  للم�صاركني 
ممار�صة  مفهوم  وتطبيق  العاملية 
وتوظيفه  ال��ت�����ص��ارك��ي  ال��ت�����ص��م��ي��م 
لتحقيق  ا����ص���رات���ي���ج���ي���ة  ك���������اأداة 
نواحي  خمتلف  يف  اأف�����ص��ل  ن��ت��ائ��ج 
على  التعرف  اإىل  اإ�صافة  العمل، 
اأب���رز مم��ار���ص��ات ال��ق��ي��ادة الازمة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأق�������ص���ى ا����ص���ت���ف���ادة من 
اإح����داث  يف  الت�صميمي  ال��ت��ف��ك��ر 
ت����غ����ي����رات اإي����ج����اب����ي����ة وت���ط���وي���ر 

اخلطط واال�صراتيجيات.

�سيناريوهات م�ستقبلية
التدريبية  ال������دورة  اأت���اح���ت  ك��م��ا 
ل���ل���م�������ص���ارك���ني ف���ر����ص���ة االط������اع 

والتكنولوجية وامل�صتقبلية.
وق���������ال م�����دي�����ر اأك�����ادمي�����ي�����ة دب����ي 
الدورة  ه��ذه  �صركز  للم�صتقبل: 
التدريبية على اأهمية تطوير اأطر 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ح��وك��م��ة 
االأمثل  بال�صكل  توظيفها  و�صبل 
وتطوير  املنت�صبني  ت��دري��ب  ع��رب 
التخطيط  جم���ال  يف  م��ه��ارات��ه��م 
القطاعات  يف  اال����ص���رات���ي���ج���ي 
االق�����ت�����������ص�����ادي�����ة واحل����ك����وم����ي����ة، 
تعزيز  اأدوات  م����ن  ومت���ك���ي���ن���ه���م 
والبيانات  والف�صاء  التكنولوجيا 
اال�صطناعي  وال���ذك���اء  ال�صخمة 

واخلوارزميات وغرها.
الربوفي�صور  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
معهد  م���دي���ر  ه������وارد  اإن  ف��ي��ل��ي��ب 
جامعة  يف  ل��اإن��رن��ت  اأك�����ص��ف��ورد 

 15 م��ن  املوظفني  م��ن  جمموعة 
دولة  م��ن  وخا�صة  حكومية  جهة 
االإم������������ارات وال������ع������امل، يف جم���ال 
وتطوير  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  ا���ص��ت�����ص��راف 
وو�صع  القرار  �صنع  عملية  كفاءة 
باعتماد  وال��ت��و���ص��ي��ات  ال�صيا�صات 

مفهوم الت�صميم الت�صاركي.
ال����ق����رق����اوي مدير  ���ص��ع��ي��د  واأك�������د 
اأكادميية دبي للم�صتقبل اأن تنظيم 
ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ي��دع��م جهود 
موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل يف حوكمة 
وتطوير  املتقدمة،  التكنولوجيا 
املهارات واملواهب الواعدة يف كافة 
وتزويدها  امل�صتقبلية،  القطاعات 
باأدوات ا�صت�صراف امل�صتقبل ملواكبة 
امل��ت��غ��رات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت�����ص��ارع��ة يف 
االقت�صادية  امل����ج����االت  خم��ت��ل��ف 

تكنولوجيا  ت�����ص��ه��م  اأك�������ص���ف���ورد: 
الذكاء اال�صطناعي والتعلم االآيل 
باإحداث تغيرات كبرة يف اأ�صلوب 
ح��ي��ات��ن��ا، و���ص��ت��ع��م��ل ه����ذه ال�����دورة 
التدريبية على مناق�صة جمموعة 
م�����ن ال���ت���و����ص���ي���ات وامل����ق����رح����ات 
احلالية  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  للعديد 
اأهمية  اإىل  م�������ص���راً  وامل���ق���ب���ل���ة، 
توظيف  اإدارة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر 
لتعزيز  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال����ق����درة ع���ل���ى ات����خ����اذ ال����ق����رارات 
املتعلقة بالفر�س املتاحة وفهم اأثر 
هذه التقنيات على جيل امل�صتقبل.

الــتــ�ــســمــيــم الــتــ�ــســاركــي يف 
ا�ست�سراف امل�ستقبل

عقد  التدريبية  ال��دورة  وت�صمنت 

اتخاذ  واآل�����ي�����ات  ع��م��ل��ي��ات  ودع������م 
القرار.

اأن اأكادميية دبي للم�صتقبل  ُيذكر 
جت�صيداً   ،2017 ع���ام  ت��اأ���ص�����ص��ت 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  م���ن  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�������ص���ي���خ حم���م���د ب�����ن را������ص�����د اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

ت�صميم  واأ���ص��ال��ي��ب  ن��ظ��ري��ات  على 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل، واأه���م���ي���ة ت��ب��ن��ي هذه 
�صيناريوهات  ت�صميم  يف  املفاهيم 
توظيف  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  م�صتقبلية 
احلديثة  وال���ت���ق���ن���ي���ات  االأدوات 
الت�صميم  م����ف����ه����وم  وت���ط���ب���ي���ق 
التحديات  مل��واج��ه��ة  ال��ت�����ص��ارك��ي، 

دب��ي رعاه  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
امل�صتقبل  باأهمية تزويد قادة  اهلل، 
باملهارات الازمة ملواكبة تطورات 
امل�صتقبل، وتقدمي برامج تعليمية 
وتدعم  امللحة  ال��ت��ح��دي��ات  تغطي 
يف  امل�صتقبل  رواد  ومت��ك��ني  اإع����داد 

دبي ودولة االإمارات.

جوية طلعات   )9( خالل  نقلها  مت  حالة   )204(

قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة: جناح اجلو تعامل بجاهزية مع التقلبات اجلوية
حاالت تعايف ترتواح بني 70 %و 100 %

بلدية مدينة العن  تتلقى 1700 بالغًا خالل فرتة املنخف�س اجلوي
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

اأ�����ص����اد  ال���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
علوان النعيمي قائد العام ل�صرطة 
اإدارة  فريق  رئي�س  اخليمة،  راأ����س 
ال����ط����وارئ واالأزم���������ات وال����ك����وارث 
ب��ج��ه��ود جناح  ب�����االإم�����ارة،  امل��ح��ل��ي 
اأب��دوه من جاهزية  ملا  اجلو،وذلك 
م���ع خمتلف  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ال��ي��ة يف 
االأمطار،  ه��ط��ول  اأث��ن��اء  احل����االت، 

و�صوء االأحوال اجلوية.
ال��ق��ائ��د العام  ���ص��ع��ادة  اأو���ص��ح  حيث 
ب������اأن ج���ن���اح ال�������ص���رط���ة ق����د اأب�����دى 
جتاوب كبر يف التعامل مع احلالة 
اجلوية، وتقدمي امل�صاعدة للعديد 
م��ن امل��ت�����ص��رري��ن م��ن اأث����ر هطول 
االأمطار، وجريان االأودية، وكذلك 
ل��ل��ع��ال��ق��ني يف امل��ن��اط��ق اجل��ب��ل��ي��ة و 
وانت�صالهم،و  ون��ق��ل��ه��م  ال����وع����رة، 
اإي�صالهم اإىل مناطق اأخرى اآمنة، 
�صملت  وق��د  حياتهم،  على  حفاظاً 
مر�صى  و  عائات،  النقل  عمليات 
وم�����ص��ن��ني، و اأط���ف���ال و ن�����ص��اء من 

خمتلف االأعمار.
ب��اأن �صرطة راأ�س  اب��ن علوان  واأك��د 
احلر�س  ك����ل  ح��ري�����ص��ة  اخل���ي���م���ة 
املجتمع  اأف�����راد  جميع  ح��ي��اة  ع��ل��ى 
واأنها  م��ق��ي��م��ني،  و  م��واط��ن��ني  م��ن 

•• العني-الفجر:

التابعة  ال���ط���وارئ  ف���رق  ت��ع��ام��ل��ت 
ل��ق��ط��اع��ات ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
ب����اغ   1700 م�����ن  اأك���������رث  م�����ع 
ذلك  و   ، ال��ط��وارئ  مكتب  تلقاها 
امل�صمى  اجل��وي  املنخف�س  حلالة 
الذي  و   ، ال��ع�����ص��ري��ن  مب��ن��خ��ف�����س 
ب�صكل  االأم��ط��ار  ه��ط��ول  اإىل  اأدى 
م��ت��ف��اوت ال���غ���زارة و ال�����ص��دة على 
قطاعات املدينة م�صحوبة بالربد 
���ص��رع��ة رياح  وال�����ربق وال���رع���د و 
ومن   ، ال�����ص��اع��ة  ك��م يف   60 بلغت 
االأربعاء  حتى  ا�صتمراره  املتوقع 

القادم .
اإىل  اجل������وي  امل��ن��خ��ف�����س  اأدى  و 
جريان االودية وال�صعاب وال�صيول 
ال�����ت�����ي غ�����م�����رت ب���ع�������س ال����ط����رق 
الفرعية  وال���������ص����وارع  ال��رئ��ي�����ص��ة 
ت�صبب يف  ال�صكنية  مما  واالحياء 
ع��رق��ل��ة ح��رك��ة ال�����ص��ر وامل�����رور يف 

بع�س الطرق واالأنفاق .
اأعلى  ال���ع���ني  م���دي���ن���ة  و����ص���ج���ل���ت 
والتي  امل��ي��اه  جم��م��وع  يف  كميات 
منطقة   يف  م��ل��م    190.4 بلغت  
خ��ط��م ال�����ص��ك��ل��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
املعدات واالآليات امل�صتخدمة اأكرث 
املياه  ل�صحب  �صهريجاً   60 م��ن 
والتعامل مع اجنرافات  املتجمعة 
، ك��م��ا وفرت  ال��ط��رق  وان���ه���ي���ارات 
اأكرث من 1250 عاما  موزعني 

لتقدمي  اإمكانياتها  جميع  ت�صخر 
اإليها  يحتاج  لكل من  امل�صاعدة  يد 
يف اأي مكان ويف خمتلف الظروف، 
الأن حياة االإن�صان ال تقدر بثمن.  

 وم����ن ج��ه��ت��ه اأ����ص���ار ال��ع��ق��ي��د ركن 
ي��و���ص��ف ���ص��امل ب���ن ي��ع��ق��وب مدير 
جناح  ب����اأن  اخل��ا���ص��ة،  امل��ه��ام  اإدارة 
اجلو متكن من نقل وانت�صال عدد 
فرة  خ���ال  اأ���ص��خ��ا���س،   )204(
���ص��وء االأح������وال اجل���وي���ة ك��م��ا نفذ 
)9( طلعات جوية، مبجموع )7( 
اأيام،   )3( خ��ال  ون�صف،  �صاعات 
وانت�صال  ن���ق���ل  م����ن  ف��ي��ه��ا  مت���ك���ن 
ع�����دد ك���ب���ر م����ن امل���ح�������ص���وري���ن يف 
االأودية و املناطق اجلبلية، وتاأمني 

�صامتهم.  
واأ�����ص����اف ب�����اأن ج���ن���اح اجل����و متكن 

م�������ص���اء اأم���������س م����ن ع��م��ل��ي��ة اإن���ق���اذ 
نوعية احرافية انت�صل فيها �صاب 
مواطن يف العقد الثاين من العمر 
البيح،  وادي  يف  م��رك��ب��ت��ه  ع��ل��ق��ت 

حيث مت على الفور اإر�صال طران 
ال�صرطة بقيادة العقيد طيار �صعيد 
باحرافية  متكن  الذي  اليماحي، 

عالية من انت�صاله لرب االأمان.

 24 م��دار  على  للعمل  والب�صرية 
الق�صوى  ل��ا���ص��ت��ج��اب��ة  ����ص���اع���ة 
والتعامل مع الباغات ، حيث مت 
فتح عدداً من الطرق الرئي�صة يف 
 100% بن�صبة  واالنفاق  املدينة 
يف  التعايف  ن�صبة  وت��راوح��ت  كما   ،
 70% من  اخلارجية  القطاعات 
العمل  زال  وال   ،100% اإىل 
للو�صول اإىل ن�صبة التعايف التام .

العني  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ق������درت  و 
اجلهود الني بذلتها كافة اجلهات 
ت����ع����اون����ت على  وال�����ت�����ي  امل���ع���ن���ي���ة 
اآث��ار حالة ع��دم اال�صتقرار  جت��اوز 

،  لتتوا�صل  املدينة  على قطاعات 
اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
اجلهات املعنية واملوؤ�ص�صات امل�صاركة 
يف احلدث  للتعامل مع اأكرب  عدد 
من الباغات ، وما زالت اجلهود 
م�صتمرة  لتعايف املدينة واحلفاظ 

على �صامة افراد املجتمع .
ك��م��ا ق��ام��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
بتطبيق خطة الطوارئ لاأمطار 
وال�������ص���ي���ول وم���ع���اجل���ة اآث����اره����ا يف 
ح�صب خطة اال�صتعداد املبكر التي 
ا�صتنفار  ظل  يف  البلدية  و�صعتها 
الفنية  وال�������ق�������درات  ال����ط����اق����ات 

العني  ل�صرطة  العامة  كاملديرية 
االإماراتي  االأحمر  الهال  وهيئة 
و م���رك���ز اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ن��ف��اي��ات – 

تدوير .
ك��م��ا ج���ددت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
يف  والقاطنني  لل�صكان  التحذير 
املدينة من عدم التهاون يف ارتياد 
املياه  االأودي������ة وم��ن��اط��ق ج���ري���ان 
�صت�صهدها  التي  االأم��ط��ار  نتيجة 
امل��دي��ن��ة خ���ال االأي�����ام ال��ق��ادم��ة ، 
من  ال�����ص��ادرة  التعليمات  وات��ب��اع 
اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ص��ة ح��ف��اظ��اً على 

�صامة اجلميع.

�سجرة الغاف رمز الت�سامح والعطاء

ا�ستمارة امل�ساركة يف �سجرة الغاف

296 مترين اإخالء نفذتها الدفاع املدين 
بعجمان العام املا�صي

•• عجمان -وام:

نفذت االإدارة العامة للدفاع املدين بعجمان 296 مترين اإخاء خال العام املن�صرم وذلك بالتعاون مع 
اجلهات احلكومية واخلا�صة بالدولة بهدف رفع اجلاهزية للتعامل مع خمتلف احلوادث واملخاطر التي 
قد تهدد املن�صاآت العامة واخلا�صة والتي من �صمنها احلرائق. وقال املقدم عيان عي�صى ال�صام�صي رئي�س 
ق�صم العمليات اإن تنفيذ متارين االإخاء هذا العام يعد رقماً هائًا مقارنة بالعام 2018 الذي اأجنز فيه 
اأن التمارين تهدف اإىل قيا�س �صرعة اال�صتجابة للدفاع املدين وتلبيتها  59 مترين اإخاء فقط. واأ�صاف 
لنداء احلوادث يف الزمن القيا�صي املحدد كمعيار لزمن اال�صتجابة، باالإ�صافة اإىل حجم ا�صتعدادات اجلهات 

امل�صاركة يف عمليات االإخاء، وجاهزية اإجراءاتها اخلا�صة بالوقاية وال�صامة خال عمليات االإخاء.

نهيان بن مبارك يعزي �صلطان 
عمان بوفاة قابو�س بن �صعيد

•• م�سقط - وام:

اأم�س واجب  الت�صامح  اآل نهيان وزير  ال�صيخ نهيان بن مبارك  قدم معايل 
العزاء اإىل جالة ال�صلطان هيثم بن طارق اآل �صعيد �صلطان عمان ال�صقيقة 

بوفاة املغفور له ال�صلطان قابو�س بن �صعيد “طيب اهلل ثراه ».
و اأعرب معاليه جلالة �صلطان عمان عن خال�س موا�صاته للعائلة املالكة 
الكرمية و ال�صعب العماين ال�صقيق.. داعيا املوىل عز وجل اأن يتغمد فقيد 
ال�صلطنة واالأمتني العربية واالإ�صامية بوا�صع رحمته وغفرانه و اأن ي�صكنه 

ف�صيح جنانه و اأن يلهم اأهله و �صعبه ال�صرب ال�صرب و ال�صلوان.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�صرطة  م�����رك�����ز  دوري�������������ات  مت���ك���ن���ت 
اإنقاذ  م��ن  دب��ي  �صرطة  يف  ال��را���ص��دي��ة 
ح��ي��اة ام���راأة م��واط��ن��ة، ورج���ل اآ�صيوي 
يف  للغرق  منهما  كل  مركبة  تعر�صت 
بداخل  االأوىل  منف�صلني،  ح��ادث��ني 
يف  وال��ث��ان��ي��ة  �صيتي،  الف�صتيفال  نفق 
مدينة دبي العاملية، وذلك بعد جتمع 
امل���ي���اه اإث�����ر االأم����ط����ار ال���غ���زي���رة التي 

�صهدتها الدولة موؤخراً.
بن  حممد  حمد  �صعيد  العميد  وق��ال 
�صليمان اآل مالك، مدير مركز �صرطة 
الرا�صدية، اإن غرفة القيادة وال�صيطرة 
يف �صرطة دبي تلقت باغاً يف ال�صاعة 

الرابعة من �صباح يوم ال�صبت املا�صي 
ام��راأة تعر�صت مركبتها  يفيد بوجود 
للغرق بداخل نفق الفي�صتيفال �صيتي 
موؤكدا  االأم��ط��ار،  مياه  جتمع  نتيجة 
اإىل  انتقال دوري��ات االخت�صا�س فوراً 
داخل  عالقة  امل��راأة  كانت  حيث  املكان، 
ح���ال���ة هلع  ال���غ���ارق���ة، ويف  م��رك��ب��ت��ه��ا 
فتح  ال�صرطة  رج���ال  وح���اول  ���ص��دي��د، 
اإىل  االأب�����واب دون ج����دوى، ف��اجت��ه��وا 
اإن��ق��اذه��ا ع��رب اإخ��راج��ه��ا م��ن النافذة، 
ل�صمان  امل��رك��ب��ة  ���ص��ط��ح  اإىل  ون��ق��ل��ه��ا 

�صامتها.«
هطول  ال���ص��ت��م��رار  “نظرا  واأ�����ص����اف 
االأمطار بغزارة وارتفاع من�صوب املياه 
رجال  بقي  �صديدة،  ب�صرعه  النفق  يف 

اإىل حني  املواطنة  امل��راأة  مع  ال�صرطة 
واإنقاذها  امل�����ص��ان��دة،  ال���ف���رق  و����ص���ول 
واإخ��راج��ه��ا م��ن ال��ن��ف��ق، الف��ت��اً اإىل اأن 
اأداء  ع��ن  ي��ت��وان��وا  مل  ال�صرطة  رج���ال 
واج��ب��ه��م، وم��ب��ادرت��ه��م ب��ال��ن��زول فوراً 
اىل النفق وتقدمي امل�صاعدة بال�صرعة 
ال���ت���ي ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا ال���ت���ع���ام���ل م����ع تلك 
احلاالت التي يف�صل بينها وبني املوت 

حلظاٌت قليلة.«
اآل  العميد  اأ�صار  الثانية،  احلادثة  ويف 
اأن��ه خ��ال عملية مت�صيط  اإىل  مالك 
دوري�����ة االخ��ت�����ص��ا���س يف م��دي��ن��ة دبي 
ال��ع��امل��ي��ة، ���ص��وه��دت م��رك��ب��ة ع��ال��ق��ة يف 
م��ي��اه االأم���ط���ار وب��داخ��ل��ه��ا رج���ل من 
على  ق���ادر  غ��ر  االآ���ص��ي��وي��ة  اجلن�صية 

امل��رك��ب��ة، وع��ل��ى الفور،  اخل�����روج م���ن 
الرجل  مب�صاعدة  ال�صرطة  رج��ال  قام 

واإخراجه من النافذة.
�صرعة  اأن  م��ال��ك  اآل  ال��ع��م��ي��د  وذك����ر 
ا���ص��ت��ج��اب��ة ال����دوري����ة وح��رف��ي��ة رجال 
احلادثني،  م��ع  التعامل  يف  ال�صرطة 
اإنقاذ املراأة املواطنة والرجل  اأ�صهم يف 
االآ�صيوي، موؤكداً اأن �صرطة دبي جاهزة 
الطارئة  احل��االت  مع  للتعامل  دائ��م��اً 
على مدار 24 �صاعة واال�صتجابة لها 
يف اأقل وقت ممكن. ودعا اجلمهور اإىل 
�صرطة  يف  العمليات  بغرفة  االت�صال 
999 يف ح��ال وقوع  الرقم  دب��ي على 
املكان  يتم و�صف  واأن  ح��االت ط��ارئ��ة، 
اال�صتجابة  اأج���ل  م��ن  وو���ص��وح  ب��دق��ة 

اأهمية  ملا لذلك من  ال�صريعة للباغ، 
ونوه  امل��ح��ت��اج��ني.  م�صاعدة  يف  بالغة 
احليطة  لتوخي  ال�صائقني  مالك  اآل 
واحلذر اأثناء تقلبات االأحوال اجلوية، 
التي يوجد  االأماكن  وحماولة جتنب 
تعطل  لتجنب  ل��ل��م��ي��اه  جت��م��ع��ات  ب��ه��ا 
مياه  من�صوب  ارت��ف��اع  وت��ال��ي��اً  امل��رك��ب��ة 
موؤكداً  للخطر،  وتعر�صهم  االم��ط��ار 
اأهمية االلتزام باالإر�صادات والتعليمات 
كافة من قبل اجلهات املخت�صة، وذلك 
حفاظاً على حياتهم وجتنب تعر�صهم 
ال�صامة  للجميع  متمنياً  للخطر، 
تقدمت  ج���ان���ب���ه���ا،  م�����ن  واالأم�������������ان. 
مركز  ف����رق  اإىل  ب��ال�����ص��ك��ر  امل���واط���ن���ة 
العمليات  وغ��رف��ة  ال��را���ص��دي��ة  �صرطة 

على  والعمل  ا�صتجابتهم  �صرعة  على 
اأن  بعد  قيا�صي  وق��ت  يف  حياتها  اإنقاذ 
معربة  بحياتها،  النجاة  حت��اول  كانت 
جانبها  اإىل  بتواجدهم  �صعادتها  عن 
وحر�صهم ال�صديد على حياتها ونقلها 
الرجل  اأع�����رب  ك��م��ا  االأم������ان،  ب���ر  اإىل 
وتقديره  �صكره  عن  ب��دوره  االآ�صيوي 

لرجال ال�صرطة على اإنقاذ حياته. 

•• ال�سارقة-وام:

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة القرار االإداري رقم 1 ل�صنة 2020م ب�صاأن 

تنظيم عمل املعلم يف هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س.
ويق�صي القرار االإداري باأن ُيعمل باأحكام الئحة تنظيم عمل املعلم يف هيئة 

ال�صارقة للتعليم اخلا�س.
وُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما 

يخ�صه، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.
للتعليم  ال�صارقة  بهيئة  املعينني  املعلمني  على  ال��ائ��ح��ة  اأح��ك��ام  وت�����ص��ري 

اخلا�س يف اإمارة ال�صارقة.
وحددت الائحة التنظيمية �صروط التعيني بوظيفة املعلم مبا يلي: 

مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة. من  يكون  اأن   .1
اجلهة  م��ن  ب�صهادة  ذل��ك  ويثبت  وال�����ص��ل��وك  ال�����ص��رة  ح�صن  ي��ك��ون  اأن   .2

املخت�صة بالدولة.
يقل العمر عن 21 �صنة عند الر�ّصح للوظيفة، ومع مراعاة عدم  اأال   .3

تعيني من تعّدى �صن 60 .
يجتاز كافة االختبارات واملقابات املتعلقة بالوظيفة بنجاح. اأن   .4

الئقاً طبياً، وذلك بتقدمي �صهادة �صادرة من اجلهة الطبية  يكون  اأن   .5

املخت�صة بالدولة.
العملية  اخل���ربات  ول��دي��ه  العلمية  امل��وؤه��ات  على  حا�صًا  يكون  اأن   .6
من  العلمية  امل��وؤه��ات  معادلة  ويتم  لها،  املر�صح  الوظيفة  ل�صغل  الازمة 

اجلهات املخت�صة يف الدولة.
ف�صله من اخلدمة بقرار نهائي ما مل مي�س على  �صبق  قد  يكون  اأال   .7
التعيني  قبل  اخلا�س  للتعليم  ال�صارقة  هيئة  وعلى  واح���دة،  �صنة  ���ص��دوره 
التاأكد من اأن املر�صح للوظيفة مل يتم ف�صله من اخلدمة بقرار نهائي وذلك 
اإنهاء  اأ�صباب  من خال تقدمي املر�صح �صهادة من جهة عمله ال�صابق ُتفيد 

خدمته ما مل مي�س على �صدوره �صنة واحدة.
اأو  جناية  يف  للحرية  مقيدة  بعقوبة  عليه  احلكم  �صبق  قد  يكون  اأال   .8
جنحة خملة بال�صرف اأو االأمانة ما مل يكن قد �صدر عنه عفو من ال�صلطة 
املخت�صة اأو رد اإليه اعتباره طبقاً للقانون االحتادي رقم 36 ل�صنة 1992م 
اتخاذ  للتعليم اخلا�س  ال�صارقة  االعتبار وتعدياته، وعلى هيئة  رد  ب�صاأن 

االإجراءات كافة التي تراها منا�صبة الإثبات ذلك.
اخلدمة  اأدى  قد  املعلم  يكون  اأن  للتعيني  االأح���وال  جميع  يف  ي�صرط   .9

الوطنية اأو تقدمي ما يفيد اإعفائه منها بالن�صبة لفئة الذكور.
للتعليم  ال�صارقة  هيئة  تعتمد  اأن  على  املعلم  عمل  تنظيم  الئحة  ون�صت 
اخلا�س متطلبات الدبلوم الربوي لتاأهيل املعلم بقرار ي�صدر من رئي�س 

الهيئة.

كما يخ�صع املعلم لربنامج الدبلوم الربوي يف بداية تعيينه وي�صتثنى من 
ذلك املعلم احلا�صل على متطلبات الدبلوم الربوي.

واأ�صارت الائحة التنظيمية اإىل اأنه يجوز لهيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س 
التن�صيق مع املوؤ�ص�صات التعليمية اخلا�صة واإبرام االتفاقيات الازمة الإحلاق 
حتديد  يكون   .1 االآت��ي��ة:  واالإج�����راءات  لل�صوابط  وف��ق��اً  بها  للعمل  املعلم 
املوؤ�ص�صة التعليمية اخلا�صة امللحق اإليها املعلم من قبل الهيئة ووفقاً للنظام 

املعتمد من هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س بهذا ال�صاأن.
املوؤ�ص�صة  يف  املعلم  اإحل���اق  م��دة  اخل��ا���س  للتعليم  ال�صارقة  هيئة  حُت��دد   .2

التعليمية اخلا�صة.
يف  الب�صرية  امل���وارد  من  املعتمد  النظام  ح�صب  االإج���ازات  املعلم  مُينح   .3
هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س، ماعدا االإجازات الدورية فتكون على ح�صب 
يف  واملطبق  اخلا�س  للتعليم  ال�صارقة  هيئة  من  املعتمد  املدر�صي  التقومي 

املوؤ�ص�صة التعليمية اخلا�صة امللحق بها.
ال�صارقة  هيئة  قبل  من  املعتمد  للنظام  وفقاً  املعلم  اأداء  تقييم  يتم   .4

للتعليم اخلا�س بالتعاون مع املوؤ�ص�صة التعليمية اخلا�صة امللحق بها.
التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  املعتمد  املخالفات  نظام  املعلم  على  يطّبق   .5
للتعليم  ال�صارقة  هيئة  م��ع  بالتن�صيق  بها  اإحل��اق��ه  ف��رة  خ��ال  اخل��ا���ص��ة 

اخلا�س.
يف هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س  العمل  اإىل  العودة  املعلم  على  يجب   .6

مبا�صرة بعد انتهاء مدة االإحلاق.
التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  العمل   .1 ب��االآت��ي:  املعلم  يلتزم  الائحة  وح�صب 

اخلا�صة التي حتددها هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س.
ون�صاب املعلم املطبق يف املوؤ�ص�صات التعليمية اخلا�صة  املدر�صي  التقومي   .2

التي يعمل بها.
للتعليم اخلا�س يف حالة اإنهاء  ال�صارقة  به من قبل هيئة  يكلف  ما  3. كل 

مهام عملة يف املوؤ�ص�صة التعليمية اخلا�صة.
ال�صارقة  هيئة  حتددها  التي  وال��ن��دوات  التدريبية  ال���دورات  ح�صور   .4

للتعليم اخلا�س اأو املوؤ�ص�صة التعليمية اخلا�صة امللحق بها.
االأعمال املكلف بها من هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س. بجميع  القيام   .5

قابلة  اأ���ص��ه��ر  ث��اث��ة  مدتها  اخ��ت��ب��ار  ل��ف��رة  املعلم  يخ�صع  لائحة  ووف��ق��اً 
للتمديد ملدة مماثلة اعتباراً من تاريخ العمل يف اإحدى املوؤ�ص�صات التعليمية 
اخلا�صة وبعد اجتياز الدبلوم الربوي، وتراعى االإجراءات املعمول بها يف 
ال�صارقة  الإم��ارة  الب�صرية  امل��وارد  ب�صاأن  2015م  ل�صنة   /6/ رقم  القانون 

والئحته التنفيذية.
فيما مل يرد به ن�س خا�س يف هذه الائحة ُتطّبق اأحكام القانون رقم /6/ 

ل�صنة 2015م ب�صاأن املوارد الب�صرية الإمارة ال�صارقة والئحته التنفيذية.
وي�صدر رئي�س هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س القرارات والتعاميم الازمة 

لتنفيذ اأحكام هذه الائحة.

•• اأبوظبي - وام:

حت���ت رع���اي���ة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة فاطمة 
الن�صائي  االحت��اد  رئي�صة  مبارك  بنت 
العام رئي�صة املجل�س االأعلى لاأمومة 
ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى  الرئي�صة  والطفولة 
التنمية االأ�صرية انطلقت يف اأبوظبي، 
ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ب��رن��ام��ج امل����راأة 
وال�صام واالأمن، مب�صاركة وا�صعة من 
وعربية  واآ�صيوية  اأفريقية  دول   11
الها�صمية  االأردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة  ���ص��م��ت 
وج����م����ه����وري����ة ال���ي���م���ن وج���م���ه���وري���ة 
باك�صتان  وج���م���ه���وري���ة  ب��ن��غ��ادي�����س 
اأفغان�صتان  وج��م��ه��وري��ة  االإ���ص��ام��ي��ة 
وت�صاد  وغ���ان���ا  وغ��ام��ب��ي��ا  االإ���ص��ام��ي��ة 
موريتانيا،  وج��م��ه��وري��ة  وال�����ص��ن��غ��ال 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  ج��ان��ب  اإىل 

املتحدة.
انطلقت  ال����ذي   - ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف 
اإىل   - امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  االأوىل  دورت�����ه 
ودع���م م�صاركتها  امل����راأة  ق����درات  ب��ن��اء 
وحفظ  الع�صكري  العمل  قطاعات  يف 

ال�صام.
%50 من  ح��وايل  اأن  بالذكر  جدير 
ي��اأت��ني من  ال���دورة  امل�صاركات يف ه��ذه 
خلفيات ع�صكرية و�صرطية و يخدمن 

يف قوات بادهن ومت تر�صيحهن من 
يف  للم�صاركة  دول��ه��ن  ح��ك��وم��ات  ق��ب��ل 
هذا الربنامج التدريبي الرائد الذي 
للمراأة  امل��ت��ح��دة  االأمم  هيئة  تنظمه 
بدولة  ال���دف���اع  وزارة  م��ع  ب��ال�����ص��راك��ة 
واالإحت���اد  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات 

الن�صائي العام.
افتتاح  حفل  اأقيم   .. املنا�صبة  بهذه  و 
“ املراأة  ب��رن��ام��ج  م��ن  الثانية  ال����دورة 
خولة  مدر�صة  يف  واالأمن”  وال�صام 
رعاية  حت��ت  الع�صكرية،  االأزور  بنت 
كل  بح�صور  و  بالدولة  ال��دف��اع  وزارة 

من �صعادة مطر �صامل علي الظاهري 
الركن  وال���ل���واء  ال���دف���اع  وزارة  وك��ي��ل 
ب����ن طحنون  اأح����م����د  ال�����ص��ي��خ  ط���ي���ار 
هيئة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب���ن حم��م��د 
واالحتياطية  ال���وط���ن���ي���ة  اخل����دم����ة 
الدائمة  املندوبة  ن�صيبة  الن��ا  و�صعادة 
لدولة االإمارات لدى االأمم املتحدة و 
لفيف من كبار الزوار و �صفراء الدول 
امل�صاركة يف الربنامج وممثلي البعثات 

الدبلوما�صية العاملة يف الدولة.
و قال اللواء الركن طيار ال�صيخ اأحمد 
“ تفخر دولة  اآل نهيان:  بن طحنون 

بتنفيذ  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
الربنامج  ه���ذا  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة 
ال������ذي ي�����ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق االأه�������داف 
االأمن  جمل�س  لقرار  اال�صراتيجية 
تدريب  خ�����ال  م����ن   1325 رق�����م 
���ص��اب��ط��ات ق�����ادرات ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف 
ع��م��ل��ي��ات ح��ف��ظ االأم�����ن وال�������ص���ام يف 
مناطق النزاع اأو الكوارث ونحن نعتز 
االأمم  هيئة  م��ع  املتنامية  ب�صراكتنا 
امل��ت��ح��دة ل���ل���م���راأة ف��ي��م��ا ي��خ�����س ملف 
امل��راأة وال�صام واالأم��ن، والذي يعترب 
التي  الدولية  املنظمة  اأول��وي��ات  اأح��د 

تدعمها دولة االإم��ارات، انطاقا من 
اإمياننا الرا�صخ باأهمية حماية املراأة و 
متكينها وتاأهيلها للم�صاركة يف حفظ 

ال�صام يف جمتمعها وحول العامل«.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����ال����ت �����ص����ع����ادة ن�����ورة 
الن�صائي  ال�����ص��وي��دي، م��دي��رة االحت���اد 
ع��ق��د جديد،  ب���داي���ة  “ م���ع   : ال���ع���ام 
الوثيقة  �صراكتنا  ن��اأخ��ذ  اأن  ي�صعدنا 
اإىل  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ع هيئة 
اآف������اق ج����دي����دة، م���ن خ����ال اإ����ص���راك 
املئات من الن�صاء من الدول ال�صقيقة 
االأمم  هيئة  ب��رن��ام��ج  يف  وال�����ص��دي��ق��ة، 
ل��ل��م��راأة واالإم������ارات لتدريب  امل��ت��ح��دة 
ال��ن�����ص��اء ع��ل��ى االأم����ن وال�����ص��ام، وفق 
روؤية �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
وتوجيهات �صموها باأهمية العمل على 
الع�صكرية  القطاعات  امل��راأة يف  متكني 
املنطقة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ف��ق��ط  لي�س   ،
ولكن حول العامل وميكن للم�صاركات 
امليدانية  اخل�����ربات  م���ن  اال����ص���ت���ف���ادة 
وامل�صاهمة  ال��ربن��ام��ج،  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
يف خدمة جمتمعاتهن ودولهن ب�صكل 

عملي وفاعل«.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ال���دك���ت���ورة م���وزة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملكتب  امل����دي����رة  ال�����ص��ح��ي 
للمراأة  امل��ت��ح��دة  االأمم  هيئة  ات�����ص��ال 

العام  “ هذا   : التعاون  ل��دول جمل�س 
حتيي االأمم املتحدة الذكرى الع�صرين 
اأكد  ال����ذي   1325 االأمم�����ي  ل��ل��ق��رار 
عمليات  يف  امل������راأة  اإ�����ص����راك  ����ص���رورة 
اأن��ه من  اإىل  ال�صام” .. م�صرة  بناء 
خ��ال امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ق��وم بتدريب 
ال�صام،  ح��ف��ظ  م��ه��ام  ل��ت��ويل  امل������راأة 
ف���اإن���ن���ا ن��ق��ط��ع خ���ط���وات م��ه��م��ة نحو 
متكينها من لعب دور اأكرب يف �صياغة 
االأم��ن يف  ا�صتتباب  و�صمان  امل�صتقبل، 
جمتمعها متى اتيحت لها الفر�صة«. 
وال�صام  “ امل�����راأة  ب��رن��ام��ج  ي��ه��دف  و 
واالأمن” اإىل تعزيز م�صاركة املراأة يف 
عمليات االأمم املتحدة حلفظ ال�صام 
للعمل  امل��وؤه��ات  الن�صاء  ع��دد  وزي���ادة 
�صبكات  واإن�صاء  الع�صكري  القطاع  يف 

ال��ع��ام��ات يف القطاع  ال��ن�����ص��اء  ل��دع��م 
ال��ع�����ص��ك��ري وح��ف��ظ ال�������ص���ام.. وبعد 
الربنامج  م��ن  االأوىل  ال�����دورة  جن���اح 
 ،2019 ع��ام  ب��داي��ة  انطلق يف  ال���ذي 
فرة  عربية  م�صاركة   134 واجتياز 
االتفاق بني دولة  بنجاح مت  التدريب 
االإمارات وهيئة االأمم املتحدة للمراأة 
على تو�صيع نطاق امل�صاركة لت�صم دوال 
م��ن اأف��ري��ق��ي��ا واآ���ص��ي��ا، يف م��ب��ادرة غر 

م�صبوقة يف تاريخ املنظمة الدولية.
جدير بالذكر تعترب االإمارات العربية 
امل���ت���ح���دة داع���م���ا ق���وي���ا ل��ه��ي��ئ��ة االأمم 
عام  يف  اإن�صائها  منذ  ل��ل��م��راأة  املتحدة 
مت   ،2016 اأك���ت���وب���ر  ويف   ،2010
للمراأة  امل��ت��ح��دة  االأمم  مكتب  اف��ت��ت��اح 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  لات�صال 

امل���ت���ح���دة م���ن خ����ال م���ذك���رة تفاهم 
وزارة  و  ال��ع��ام  الن�صائي  االحت���اد  ب��ني 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل وهيئة 
االأمم املتحدة للمراأة حتت رعاية �صمو 
رئي�صة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 
االحتاد الن�صائي العام رئي�صة املجل�س 
الرئي�صة  والطفولة  لاأمومة  االأعلى 
 . االأ���ص��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى 
االأمم  هيئة  ات�����ص��ال  مكتب  ي��ه��دف  و 
املتحدة للمراأة يف دول جمل�س التعاون 
اإىل بناء ال�صركات وح�صد املوارد لدعم 
اأرب�������ع ملفات  ���ص��م��ن  امل��������راأة  مت���ك���ني 
االقت�صادي  التمكني  وه���ي،  رئي�صية 
وال�صام  امل��راأة  اأجندة  تعزيز  للمراأة، 
واالأمن، ودعم ريادة املراأة وم�صاركتها 

ال�صيا�صية واإنهاء العنف �صد املراأة.

�صلطان القا�صمي ي�صدر قرارا اإداريا بتنظيم عمل املعلم يف هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س

برعاية ال�صيخة فاطمة ..انطالق برنامج املراأة وال�صالم والأمن بدورته الثانية يف اأبوظبي 

ع�صابة »ال�صراف الآيل« يف 
قب�صة �صرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

اآ�صيوية مكونة من �صخ�صني قاما  القب�س على ع�صابة  اأبوظبي  األقت �صرطة 
بتحطيم “ال�صراف االآيل” التابع الأحد البنوك يف حماولة لل�صرقة، وذلك يف 

منطقة �صناعية غياثي
وكانت معلومات وردت اإىل مركز �صرطة غياثي تفيد بوقوع حالة تعٍد بالك�صر 
بغر�س �صرقة ال�صراف االآيل الأحد البنوك، فيما ا�صتعانت ال�صرطة بكامرات 
املراقبة القريبة من املكان وم�صاهدة �صخ�صني ملثمني يف زمن وتاريخ الواقعة 

يرتديان اأقنعة وقفازات اأثناء حماولة �صرقة اجلهاز
املعلومات  �صوء  على  وال��ت��ح��ري  للبحث  فريقاً  ال�صرطة  �صكلت  ال��ف��ور  وعلى 
والعثور  بها  املحيطة  املنطقة  وتفتي�س  الواقعة  مكان  اإىل  والتوجه  ال���واردة 
م�صرح  ف��رق  وقامت  االأملنيوم  من  قطعة  حتت  خمفيان  ومعول  مطرقة  على 
امل�صتبه  والتحري عن  اإجراءاتها  ال�صرطة  ووا�صلت  االأدل��ة.  بتحريز  اجلرمية 
فيهما والو�صول اإليهما والقب�س عليهما بالقرب من �صكنهما مبنطقة م�صفح 

يف مدينة اأبوظبي، واعرفا اأثناء التحقيق بارتكاب الواقعة 

•• دبي- وام:

يف  املوؤ�ص�صي  لات�صال  للرئي�س  االأول  النائب  علي  بن  اأحمد  الدكتور  اأك��د 
جمموعة ات�صاالت ارتباط وتكامل التكنولوجيا احلديثة والذكية مع قطاع 

االإعام يف ظل التطور املطرد الذي ي�صهده عامل تكنولوجيا االت�صال.
ات�صاالت يف اجتماع نظمته موؤ�ص�صة وطني  وقال خال م�صاركة جمموعة 
االإمارات ونادي دبي لل�صحافة مبقر النادي ان االعام يلعب دورا بارزا يف 
حياة االأفراد واملجتمعات باعتباره نافذة اخلرب وم�صدر الرفيه والتثقيف 
ومن�صة توا�صل ا�صراتيجية ذات قدرة على التاأثر والتغير واإحداث فرق 

ملمو�س على ال�صعد كافة.
وتناول الدكتور اأحمد بن علي يف ماخلته التحول اجلوهري الذي �صهدته 
و�صائل االإعام يف ال�صنوات املا�صية وذلك نتيجة ما ي�صهده العامل من تطور 
االإعام  قطاعي  بني  العاقة  توطيد  يف  الف�صل  له  ك��ان  اإذ  مت�صارع  تقني 
واالت�صاالت حيث لعبت تكنولوجيا االت�صاالت دورا هاما يف متكني االإعام 

ال�صكل  ليوائم  الت�صغيلي  وتغير منوذجه  انت�صاره  وتعزيز  قنواته  وتو�صيع 
اجلديد لهذا العامل نحو توا�صل الحمدود.

معها  لتجلب  تت�صارع  التقني  التقدم  عجلة  اأن  اإىل  حديثه  �صياق  يف  اأ���ص��ار 
قدرات كبرة تفتح االآفاق نحو فر�س جديدة منوها باأهمية اال�صتثمار يف 
لها  ح�صر  ال  احتياجات  تلبية  على  لقدرتها  وذل��ك  اخلام�س  اجليل  �صبكة 
وعلى راأ�صها “�صرعة ا�صتجابة ال�صبكة” وهو ما ي�صهل من عمل ال�صحفيني 
منها  العاجلة  وخا�صة  املبا�صرة  االأخبار  نقل  عند  امليدانيني  واالإعاميني 
املناطق  م��ت��ع��ددة  املتلفزة  امل��داخ��ات  اأو  احل����وارات  ب��ث  �صرعة  اىل  اإ���ص��اف��ة 
اجلغرافية عاوة على البيانات فائقة ال�صرعة التي تفيد العمل ال�صحفي 
بوجه عام وال�صحافة اال�صتق�صائية خ�صو�صا كما �صتكون ذات قيمة ملحوظة 
يف الفعاليات الثقافية والتجمعات اجلماهرية مثل “اإك�صبو دبي 2020«.

واأ�صاف اأن خ�صائ�س اجليل اخلام�س تتيح تطبيقات جديدة وخدمات غر 
ف�صا  مرات  عدة  املعلومات  وحتميل  البيانات  �صرعة  وتت�صاعف  م�صبوقة 
عن توفر خدمات الفيديو عايل اجلودة وثاثي االأبعاد والتجارب املعززة 
اجليل  تطبيقات  اأه���م  اإىل  اأي�����ص��اً  لفت  كما  اآين  وجت���اوب  فائقة  ب�صرعات 
اخلام�س امل�صتقبلية مثل القدرة على البث واالإر�صال عايل ال�صرعة لعربات 
البث اخلارجي موؤكدا اأن هذا املزيج من االإمكانات يخلق من�صة م�صتقبلية 

الحمدودة لاإعام ومقدمي خدمات املحتوى.
واأكد اأن اإعام اجليل اخلام�س يحمل يف طياته مظاهر كانت م�صتحيلة مثل 
مفهوم املذيع الهولوجرام “اأو الطيف ثاثي االأبعاد” والتي �صت�صبح حقيقة 
ذات منفعة كبرة حلماية املرا�صلني ال�صحفيني يف بع�س االأماكن و�صيعي�س 
اجلمهور جتربة املرا�صل من خال التجارب املنغم�صة والتي �صتتعدى العامل 

االفرا�صي وجتعل املتابع يف �صميم احلدث.
م�صتخدم  مليارات  اخلم�صة  يقارب  ما  احلا�صر  الوقت  يف  يوجد  اأن��ه  وق��ال 
للهواتف الذكية مع توقع اأن ي�صل هذا الرقم اىل ما يزيد عن 7.2 مليار 
خال اأقل من خم�س �صنوات مدفوعا ب�صكل رئي�صي بتزايد اأعداد م�صتخدمي 
�صبكات اجليل اخلام�س والتي �صت�صتحوذ على ربع حجم البيانات املحمولة 
بالعامل ملا تقدمه من �صرعة فائقة وجتربة ا�صتخدام غر م�صبوقة موؤكدا 
املنغم�صة حيث يتطلع اجلميع  الفيديو والتجارب  اأن الركيز ين�صب على 

للتجارب احل�صية مع اأق�صى درجات التفاعل.
واأ�صاف النائب االأول للرئي�س لات�صال املوؤ�ص�صي يف “جمموعة ات�صاالت” 
االعام  قطاع  على  ملمو�صة  اإيجابية  بنتائج  اخلام�س  اجليل  “ �صياأتي   ..
العوائد  من  �صيزيد  ما  وه��و  الثابتة  ال�صبكات  بتحول  مدعوما  والرفيه 
املالية وم�صادر جديدة لاإعان واملحتوى واالنت�صار اأكرب”.. م�صددا على 
�صرورة توفر بنية حتتية تقنية ممكنة لاإعام عاوة على توفر الوعي 

املجتمعي بالنماذج اجلديدة واال�صتخدام امل�صوؤول لها.

ات�صالت.. �صبكة اجليل اخلام�س ممكن رئي�صي لإعالم امل�صتقبل

حو�سرت مركبتهما يف مياه االأمطار
�صرطة دبي تنقذ امراأة مواطنة ورجال اآ�صيويا من الغرق يف حادثن منف�صلن

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6664/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/2513 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 13802520.38 درهم( ، �صاما للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعان : البنك التجاري الدويل �س.م.ع �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ

وميثله :حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعانهما : 1- نوؤا�س احمد عبدالغفور ب�صفته كفيل �صامن ملديونية طرواده لنقل املواد 
بال�صاحنات الثقيلة �س.ذ.م.م 2- بايون لل�صناعه �س.ذ.م.م ب�صفته كفيل �صامن ملديونية طرواده 
لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة �س.ذ.م.م �صفته بالق�صية : منفذ �صده -  جمهويل حمل االإقامة 
مو�صوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )13802520.38( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

اإعالن حكم بالن�شر يف الدعوى رقم)2019/322 ( مدين جزئي اأم القيوين
جي  فندق  مقابل  ال�صعادة  �صارع  بردبي  عنوانه:دبي  التجارية  نزية  املدعي/�صركة  من 
دبليو ماريوت برج �صيتايل الطابق 12 هاتف رقم:0506311317 اىل املدعى عليها/عجاز 
فاطمة املرحوم �صيد عبا�س ب�صخ�صها وب�صفتها مالك املوؤ�ص�صة الفردية �صيدلية خليفة

وعنوانه : بالن�صر يف اإحدى ال�صحف املحلية
حيث حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها/عجاز فاطمة املرحوم �صيد عبا�س )اجلن�صية 
ت��وؤدي اىل  بان  الفردية �صيدلية خليفة  املوؤ�ص�صة  ب�صخ�صها وب�صفتها مالكة  االم��ارات( 
املدعية/�صركة نزيه التجارية ذ.م.م مبلغ مقداره )7237.63( درهم �صبعة االف ومائتني 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  5% من  وفائدة مقدارها  فل�صا   63 و  درهما  و�صبعة وثاثون 
احلا�صل يف:2019/9/29 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليها امل�صروفات وثاثمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حرر بتاريخ : 2020/1/12
           مدير اإدارة الدعوى 

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2010/231 

املنذرة : مرمي عبداهلل عبيد بن عوقد املري املنذر اليه: بقالة �صرعة املدينة  
 S01 املنذرة تتوجه باإنذارها هذا اىل املنذر اليه ب�صروة �صداد امل�صتحقات االيجارية عن املحل رقم
 MARYAM LABOUR CAMP BLOK C والكائنة يف امارة دبي منطقة املح�صنة الثانية ا�صم املبنى
رقم االر�س )0-3( رقم البلدية )478-264(حمل رقم S01 ملك مرمي عبداهلل عبيد بن عوقد 
املري واملر�صد يف ذمتها حتى تاريخة مبلغ وقدره 45150 �صتة و�صتون الف درهم وماميثل باقي 
قيمة ال�صيك رقم )306( وقيمة ال�صيكات ارقام )308 و 312( وذلك خال ثاثون يوماً من تاريخ 
االنذار واال يف حال حالة عدم جتاوبكم مع ذلك االمر ف�صوف تتخذ املنذرة كافة االجراءات القانونية 
من  خالية  وت�صليمها  املوؤجرة  العني  واباإخاء  العقد  بف�صخ  واملطالبة  حقوقها  كافة  حلفظ  املنا�صبة 
واملياه  الكهرباء  فواتر  و�صداد  عليها  امل�صتحقة  واملبالغ  االيجارية  القيمة  بدفع  واالل��زام  ال�صواغل 
الر�صوم وامل�صاريف  التام والفعلي مع حتميلكم كافة  تاريخ  االخاء  امل�صافة حتى  القيمة  و�صريبة 

والفوائد القانونية مع عدم االخال بكافة حقوق املنذرة االخرى.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

 وقع �صعادة حممد اأحمد العبيديل 
اإدارة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ال����دع����اوى، و ���ص��ع��ادة ���ص��ع��ي��د مطر 
التنفيذي  امل����دي����ر  ن����ائ����ب  امل�������ري 
لتنمية  را���ص��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�ص�صة 
واملتو�صطة،  ال�����ص��غ��رة  امل�����ص��اري��ع 
مذكرة تعاون م�صركة مع موؤ�ص�صة 
امل�صاريع  لتنمية  را���ص��د  ب��ن  حممد 
من  انطاقاً  واملتو�صطة  ال�صغرة 
اأه��م��ي��ة م��ب��داأ امل�����ص��ارك��ة ورغ��ب��ة من 
الطرفني يف توطيد اأوا�صر التعاون 
املتبادل بينهما، والتن�صيق امل�صرك 
ت�صجيع  يف  اأه���داف���ه���م���ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الكوادر الب�صرية املبدعة التي تزخر 
بها حماكم دبي والدعم وامل�صاهمة 
خمتلف  يف  امل���ه���ن���ي  ال���ت���ط���وي���ر  يف 
املجاالت اإ�صافة اإىل تعزيز التعاون 
واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  مع 
وكذلك املوؤ�ص�صات املماثلة يف العامل 

العربي واملنظمات الدولية
وت�������ص���ه���م ات���ف���اق���ي���ة ال����ت����ع����اون بني 
وتنظيم  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال���ط���رف���ني 

ال�����ربام�����ج وامل�������ب�������ادرات ال���رام���ي���ة 
ال�صغرة  امل�������ص���اري���ع  ت��ن��م��ي��ة  اإىل 
واملتو�صطة يف اإم��ارة دبي و التعاون 
والتدريبية  العلمية  امل���ج���االت  يف 
املختلفة وتبادل اخلربات،  واملهنية 
الوعي  ن�����ص��ر  وال���ت���ع���اون يف جم����ال 
االب���داع���ي واالب��ت��ك��اري، واالإط����اع 
على االأن�صطة واالأفكار واملقرحات 
التعاون  ل��ت��ح��ق��ي��ق  واالب����ت����ك����ارات 
االأن�صطة  على  واالإط���اع  املن�صود، 

املوؤ�ص�صة  متتلكها  التي  والفعاليات 
حماكم  موظفي  م�صاركة  الإت��اح��ة 
العاقات  ت��ف��ع��ي��ل  و  ف���ي���ه���ا،  دب�����ي 
امل�����ص��رك��ة وت���ب���ادل ال����زي����ارات بني 
بن  حممد  وموؤ�ص�صة  دب��ي  حم��اك��م 
ال�صغرة  امل�����ص��اري��ع  لتنمية  را���ص��د 
واملتو�صطة من اأجل حتقيق التعاون 

املن�صود بينهما.
احت�صان  اإىل  االتفاقية  ت�صهم  كما 
ل�����دى حماكم  امل���ب���دع���ني  ورع����اي����ة 

دب���ي م��ن خ���ال ت��ق��دمي اخلدمات 
والتي  املر�صحة  للم�صاريع  الازمة 
تاأ�صي�س  ا�صت�صارات  تقدمي  ت�صمل 
االأع����م����ال وامل�������ص���اع���دة ع��ل��ى و�صع 
خطط العمل ودرا�صات اجلدوى، و 
تقدمي الدورات التدريبية الازمة 
يف جمال ريادة االأعمال عن طريق 
اأك��ادمي��ي��ة دب��ي ل��ري��ادة االأع���م���ال، و 
للت�صريعات  وفقاً  الرخ�س  ا�صدار 
واملتطلبات  واال�صراطات  ال�صارية 

بن  حممد  موؤ�ص�صة  ل��دى  املعتمدة 
ال�صغرة  امل�����ص��اري��ع  لتنمية  را���ص��د 
يف  ال�صركات  وت�صجيل  واملتو�صطة، 
وفقاً  امل�صريات احلكومية  برنامج 
املعتمدة،  واملتطلبات  لا�صراطات 
املر�صحني  اأم����ام  ال��ف��ر���ص��ة  الإت��اح��ة 
خال  من  اأعمالهم  ومنو  لتطوير 
توريد الب�صائع واخلدمات للجهات 
امل���ح���ل���ي���ة واالحت�������ادي�������ة ال���داع���م���ة 

للربنامج. 

 •• اأبوظبي -وام:

اآبي للدولة التي بداأها ام�س  الياباين �صينزو  ال��وزراء  متثل زيارة رئي�س 
البلدين  ب��ني  اال�صراتيجية  ال�����ص��راك��ة  تعزيز  اإط���ار  يف  ج��دي��دة  حمطة 

ال�صديقني واملمتدة على مدار 48 عاما.
و تعد اليابان من اأوائل دول العامل التي اأقامت عاقات دبلوما�صية مع 
االإمارات بطوكيو يف  �صفارة  افتتحت  الدولة و ذلك يف عام 1971، فيما 

دي�صمرب 1973 و�صفارة لليابان باأبوظبي يف اأبريل 1974.
وتوا�صل العاقات االإماراتية اليابانية تطورها املطرد م�صتفيدة يف ذلك 
من دعم القيادة الر�صيدة يف كا البلدين و حر�صهما امل�صرك على دفع 

هذه العاقات اإىل االأمام، ورفدها باملزيد من اأ�صباب النمو واالزدهار.
اإط���ار ال��زخ��م ال���ذي ت�صهده ال��ع��اق��ات ب��ني البلدين  ت��اأت��ي ال��زي��ارة يف  و 
ال�صديقني و�صمن التاريخ احلافل من الزيارات املتبادلة بينهما التي كان 
لها بالغ االأثر يف تنمية هذه العاقات وترقيتها اإىل امل�صتويات التي حتقق 

الطموحات امل�صركة.
و �صهدت العاقات الثنائية زيارات متبادلة لكبار قادة البلدين حيث قام 
“ بزيارة  ث��راه  “ طيب اهلل  اآل نهيان  املغفور له ال�صيخ زاي��د بن �صلطان 
تاريخية لليابان يف مايو 1990 التقى خالها كبار امل�صوؤولني اليابانيني 

ويف مقدمتهم جالة االإمرباطور اأكيهيتو.
و يف عام 2007، قام �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة بزيارة تاريخية لليابان 
الوزراء  ورئي�س  اليابان  اإم��رباط��ور  خالها  التقى  اأي��ام  ثاثة  ا�صتمرت 

�صينزو اآبي الذي قام بزيارة مماثلة للدولة يف العام نف�صه.
كما التقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف عام 2014 
مع  �صموه  وب��ح��ث  طوكيو  يف  ال��ي��اب��ان  اإم���رباط���ور  اكيهيتو  االإم���رباط���ور 
رئي�س وزراء اليابان �صينزو اآبي عاقات التعاون وال�صداقة بني االإمارات 

واليابان، والق�صايا التي تهم البلدين، وامل�صتجدات يف املنطقة.
و يف عام 2018 ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
وب��ح��ث معه عاقات  اآب���ي  �صينزو  ال��ي��اب��اين  ال����وزراء  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
التعاون اال�صراتيجي بني البلدين ال�صديقني و�صبل تعزيزها يف خمتلف 
املجاالت، وجممل الق�صايا االإقليمية والدولية واملو�صوعات ذات االهتمام 

امل�صرك.
و اأكد اجلانبان يف بيان م�صرك �صدر يف ختام الزيارة التزامهما بالتعاون 
من اأجل حتقيق الرخاء واال�صتقرار، و�صياغة روؤية م�صركة وا�صراتيجية 
تعاون م�صرك نحو املنا�صبة التالية الجتماع القادة يف اإطار ما يطلق عليه 

.  »/CSPI/ ال�صاملة  اال�صراتيجية  ال�صراكة  “ مبادرة 
و تعي�س يف دولة االإمارات جالية يابانية بلغ عددها يف العام 2016 نحو 
من االإماراتيني يف اليابان بغر�س  املئات  يقيم  حني  يف  ياباين،   4000

الدرا�صة واال�صتثمار.
م�صتمرين  وازده���ارا  من��وا  البلدين  بني  االقت�صادية  العاقات  ت�صهد  و 

 .. العامل  يف  االإم���ارات  لدولة  االأك��رب  التجاري  ال�صريك  اليابان  وتعترب 
يف  حيويا  دورا  املتطورة  اليابانية  والتكنولوجيا  اال�صتثمارات  لعبت  وقد 
دعم م�صرة التنمية يف دولة االإم��ارات، ال�صيما يف قطاعات التكنولوجيا 

املتقدمة والطاقة املتجددة، والنقل، والطران، والرعاية ال�صحية.
اأك��رب م��ورد للنفط يف لليابان حيث وف��رت بحلول  و تعد االإم���ارات ث��اين 
29.9 باملائة من اإجمايل وارداتها من النفط،  �صبتمرب 2019 حوايل 
ويف العام 2018، ح�صلت اليابان على امتياز نفطي يف اأبوظبي على مدار 

االأربعني عاما القادمة.
و  ال�صداقة  رواب���ط  تعزيز  يف  مهما  دورا  البلدين  ب��ني  ال�صياحة  وتلعب 
الدولة  اإىل  اليابانيني  ال�صياح  وبلغ عدد  واليابان  االإم��ارات  التعاون بني 
نحو 91 األف زائر، فيما ي�صهد عدد االإماراتيني الذين يق�صدون اليابان 
كوجهة �صياحية منوا م�صتمرا، خا�صة بعد اإعفائهم من التاأ�صرة امل�صبقة 

لدخول اليابان اعتبارا من 1 يوليو 2017.
وت�صر الناقات اجلوية الوطنية رحات يومية اإىل اليابان ت�صمل عددا 

من املحطات من اأبرزها هانيدا واأو�صاكا وناريتا.
وجنح البلدان يف التاأ�صي�س لعاقات تعاون ثقافية وعلمية مميزة وارتبطا 
لدولة  االحت���ادي  النظام  اإن�صاء  قبل  ما  اإىل  تعود  االأم��د  طويلة  بعاقة 
اأو�صاكا  معر�س  يف  خا�س  بجناح  اأبوظبي  اإم���ارة  �صاركت  حيث  االإم���ارات 
اإك�صبو عام 1970 وبعد خم�صني عاما، ت�صت�صيف دولة االإمارات معر�س 

اإك�صبو دبي 2020، الذي من املتوقع اأن ي�صهد م�صاركة يابانية وا�صعة.

اأبرز مرتكزات العاقات الثنائية بني البلدين فمنذ  و يعد التعليم اأحد 
خدماتها  توفر  ال��دول��ة،  يف  يابانية  مدر�صة  اأول  افتتاح  مت   1978 ع��ام 
الربوية للطلبة من مرحلة ريا�س االأطفال اإىل ال�صف التا�صع، وكانت 
قد بداأت يف عام 2009 تدري�س مواد اللغة العربية والربية االإ�صامية 
واالجتماعيات للطلبة املواطنني الذين انت�صبوا للمدر�صة اإ�صافة اإىل املواد 
التابعة للمنهاج الوطني الياباين لذا فاإن الطلبة املواطنني املنت�صبني اإىل 

املدر�صة يكت�صبون املعرفة بثاث لغات.
و يف املقابل.. يوجد اأكرث من 100 طالب اإماراتي يدر�صون يف اجلامعات 
يف  خ�صو�صا  وال��دك��ت��وراة  واملاج�صتر  البكالوريو�س  ب��ربام��ج  اليابانية 

تخ�ص�صات الهند�صة وتكنولوجيا املعلومات.
و�صهد  الف�صاء  علوم  وثيقة يف جمال  تعاون  بعاقات  البلدان  يرتبط  و 
�صات”  “خليفة  االإماراتي  ال�صناعي  القمر  اإطاق   2018 اأكتوبر  �صهر 
“تانيغا�صيما”  م��رك��ز  يف  االأر���ص��ي��ة  املحطة  م��ن  اخل��ارج��ي  الف�صاء  اإىل 
به  د�صنت  اجن��از  يف   H-IIA ال�صاروخ  منت  على  اليابان  يف  الف�صائي 

االإمارات عهد الت�صنيع الف�صائي الكامل.
و يف �صبتمرب املا�صي، نظم مركز حممد بن را�صد للف�صاء، بالتعاون مع 
وكالة ا�صتك�صاف الف�صاء اليابانية /جا�صكا/، فعاليات تعليمية للتعريف 
الف�صاء  رائ��د  وق��دم   »Int-Ball« ال��روب��وت  ك��ام��را  ا�صتخدام  بكيفية 
االإماراتي هزاع املن�صوري، �صرحا مف�صا حول كيفية عمل الروبوت عرب 

بث مبا�صر من حمطة الف�صاء الدولية، للطاب املبتعثني يف اليابان.

الإمارات واليابان.. 48 عاما من العالقات الثنائية و ال�صراكة ال�صرتاتيجية

اتفاقية �صراكة بي���ن حماكم دبي وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 

•• عجمان-وام:

النعيمي  را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
ع�صو املجل�س االأعلى حاكم عجمان ام�س بديوان احلاكم 
اآل  عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  الدكتور  ال�صيخ  معايل   ..
ال�صيخ وزي���ر ال�����ص��وؤون االإ���ص��ام��ي��ة وال��دع��وة واالإر����ص���اد يف 
الذي  املرافق  والوفد  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  اململكة 

يزور الباد حاليا.
والوفد  ب��ال��وزي��ر  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ورح���ب 
الثاين  بلدهم  االإقامة يف  لهم طيب  .. متمنياً  له  املرافق 

االإمارات.
الق�صايا  م���ن  ع����دد  ا���ص��ت��ع��را���س  ال���ل���ق���اء  خ����ال  وج�����رى 
االإ�صامية و�صبل تر�صيخ �صمعة االإ�صام الطيبة يف اأو�صاط 
الوعاظ  ودور  والتطرف  املغاالة  عن  بعيداً  امل�صلم  ال�صباب 

والدعاة امل�صلمني يف هذا ال�صاأن.
ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ   .. اللقاء  ح�صر 
واملالية  االإداري����ة  لل�صوؤون  عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب 
رئي�س  النعيمي  �صعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�صيخ  ومعايل 
عبداهلل  بن  �صلطان  ال�صيخ  اللواء  و�صعادة  احلاكم  دي��وان 
النعيمي قائد عام �صرطة عجمان و�صعادة الدكتور حممد 

االإ�صامية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة  رئي�س  الكعبي  مطر 
واالأوق������اف و���ص��ع��ادة ح��م��د را���ص��د ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر دي���وان 
بديوان  امل�صت�صار  ال�صرفاء  اأم��ني  عبداهلل  و�صعادة  احلاكم 
احلاكم و�صعادة حمد بن غليطه الغفلي ال�صكرتر اخلا�س 
ل�صاحب ال�صمو حاكم عجمان وعبيد الزعابي مدير مكتب 

الهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صامية واالأوقاف يف عجمان .
كما ح�صر اللقاء من اجلانب ال�صعودي .. الدكتور حممد 
وكيل  العريفي  والدكتور حممد  امل�صاجد  وكيل  �صعيد  بن 
م�صت�صار  العبدان  ع��ب��دان  وال��دك��ت��ور  االإ�صامية  ال�����ص��وؤون 

معايل الوزير.

•• الفجرية-وام:

اأك����د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حمد 
املجل�س  ع�صو  ال�صرقي  حممد  ب��ن 
اأهمية  ال���ف���ج���رة  ح���اك���م  االأع����ل����ى 
دولة  تنتهجه  ال���ذي  الكبر  ال���دور 
االإم������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
ا�صتك�صاف الف�صاء وذلك من خال 
ك��اأول م�صبار  االأم��ل  م�صروع م�صبار 
املريخ  ك���وك���ب  اإىل  ي��ط��ل��ق  ع���رب���ي 

ال�صتك�صافه.
ج���اء ذل���ك ل���دى ل��ق��اء ���ص��م��وه عددا 
اأع�صاء فريق م�صروع االإمارات  من 
امل��ري��خ م�صبار  ك��وك��ب  ال���ص��ت��ك�����ص��اف 
وتوقيع  الرميلة،  ق�صر  يف  االأم���ل، 

���ص��م��وه ع��ل��ى ال��ق��ط��ع��ة االأخ������رة يف 
اأ�صحاب  اأ�صماء  حتمل  التي  امل�صبار 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ص���اء  ال�����ص��م��و 
االإم������ارات وتوقيع  ل��احت��اد ح��ك��ام 
�صمو  ت��واق��ي��ع  ج��ان��ب  اإىل  ���ص��م��وه��م 
“قوة  العهود وتتزين بعبارة  اأولياء 
االأر�س  بني  امل�صافة  تخت�صر  االأمل 
الر�صالة  ع��ن  تعبر  يف  وال�صماء” 
حتملها  ال��ت��ي  ال�صامية  االإن�����ص��ان��ي��ة 
االإن�صان  مل�صتقبل  االإم������ارات  دول���ة 

والعامل.
و قال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن 
م�صروع  اأهمية  اإن  ال�صرقي  حممد 
الر�صالة  م��ن  ت��ن��ب��ع  االأم����ل  م�����ص��ب��ار 
اإليها دول��ة االإم���ارات يف  التي تدعو 

ال�صعوب  ب��ني  ال�����ص��ام  ن�صر  جم���ال 
امل�صاركة  م����ن  اأب���ن���ائ���ه���ا  مت���ك���ني  و 
يف  ت�صهم  ال��ت��ي  العلمية  ب��االأب��ح��اث 
ي�صاعد على  م��ا  االإن�����ص��ان��ي��ة  خ��دم��ة 
خارطة  على  ال��دول��ة  مكانة  تعزيز 
العامل يف العلوم باأنواعها املختلفة.

و اط��ل��ع ���ص��م��وه م��ن اأع�����ص��اء فريق 
اأنور  عمران  برئا�صة  االأم��ل  م�صبار 
����ص���رف م���دي���ر م�������ص���روع االإم�������ارات 
ال���ص��ت��ك�����ص��اف امل����ري����خ ، ع���ل���ى اأب�����رز 
امل���راح���ل وال��ت��ج��ه��ي��زات ال��ت��ي و�صل 
ر�صالة  ال��ذي ميثل  و  امل�صروع  اإليها 
اأف�صل  م�صتقبل  اإىل  تدعو  اإن�صانية 
ي�صنعه اأبناء دولة االإمارات، م�صيدا 
بجهود فريق عمل م�صبار االأمل من 

الكفاءات االإماراتية ال�صابة القادرة 
العلمية  امل��ج��االت  يف  االإجن����از  على 

كافة .
�صعيد  حممد  �صعادة  اللقاء  ح�صر 

ال�صنحاين مدير الديوان االأمري 
يف حكومة الفجرة .

حمد ال�صرقي يوقع على القطعة الأخرية من م�صبار الأمل

•• اأبوظبي-وام:

الإمارة  العامة  امل��وازن��ة  بيان  اأظهر 
اعتمده  2020 كما  لعام  ال�صارقة 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد 
ال�صارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
من  عالية  �صوية  االول،  اأم�س  ي��وم 
ال�����ص��ف��اف��ي��ة وم���ن االت�����ص��اق يف نهج 
التو�صع التنموي للدولة االحتادية 
امل�������وارد،  اإدارة  ب���ك���ف���اءة  م���رف���وق���ا 
وا�صتدامة ب�صمة ال�صارقة يف النمو 
االنفتاح  و����ص���راك���ات  االق���ت�������ص���ادي 
موازنة  �صجلت  فقد  واال���ص��ت��ث��م��ار. 
االأكرب  ه��و  قيا�صيا  رق��م��ا  ال�صارقة 

 2% بن�صبة منو  االإم���ارة  تاريخ  يف 
امل��ت��وق��ع مقارنة  االإن���ف���اق  يف ح��ج��م 
باأرقام العام املا�صي. وعك�س تبويب 
لاأولويات  مالية  ترجمة  امل��وازن��ة 
روؤية  امل��ع��روف��ة يف  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي والتي 
مع  االإم���ارة  اقت�صاد  حتفيز  تعتمد 
اأب��واب واأرق��ام املتطلبات  التو�صع يف 
ت�صمنت  و  االجتماعية.  التنموية 
موازنة ال�صارقة لعام 2020 زيادة 
امل���وازن���ة اجل��اري��ة بن�صبة  يف ح��ج��م 
 60% ي���ق���ارب  م���ا  لت�صكل   4%
امل����وازن����ة.. ويف ذلك  اإج���م���ايل  م���ن 
قراأت جهات االخت�صا�س ا�صطرادا 

الراأ�صمالية  امل�������ص���اري���ع  من����و  يف 
 3% بن�صبة  التو�صع  م��ع  ي��ت��وازى 
يف م��وازن��ة ال��دع��م وامل�����ص��اع��دات. و 
نهج  تعزيز  اإط���ار احل��ر���س على  يف 
بالتنمية  ال��ق��ط��اع��ي��ة  ال�������ص���راك���ات 
اإمارة  موازنة  خ�ص�صت  والت�صغيل 
امل�صتقلة،  للهيئات   33% ال�صارقة 
وذلك مبوجب نهج قيادي مو�صول 
حققت فيه االإمارة درجة عالية من 
اال�صتقرار  يف  التناف�صية  ال��ك��ف��اءة 
حتليل  يف  و  امل�������ص���ط���رد.  وال���ن���م���و 
ال�صارقة  املتوقعة الإمارة  االإي��رادات 
االإداري  ال��ت�����ص��ن��ي��ف  اأظ���ه���ر  ف��ق��د 
ملفتا  موقعا  القطاعية  لل�صراكات 
امل�صتقلة  للقطاع اخلا�س والهيئات 
حوايل  اإىل  اإي��رادات��ه��ا  ت�صل  ال��ت��ي 
االإي�������رادات  اإج����م����ايل  م���ن   49%
بن�صبة  النمو  لها  املقدر  للحكومة 

ال�صابق. بالعام  مقارنة   1%
لعام  ال�صارقة  م��وازن��ة  خ�ص�صت  و 
ت�صميم  ع��ام  للخم�صني  اال�صتعداد 
ن�صبته  االإم���ارات ما  دول��ة  م�صتقبل 
%36 من االإنفاق لقطاع التنمية 
االقت�صادية مبيزته التي تقوم على 
الب�صرية  املوارد  اال�صتثمار يف  مبداأ 
وال�صياحية  الثقافية  وخمرجاتها 

واالإن�صانية.

حاكم عجمان ي�صتقبل وزير ال�صوؤون الإ�صالمية ال�صعودي

حاكم عجمان يهنئ ال�صلطان هيثم بن طارق 
مبنا�صبة توليه مقاليد احلكم يف عمان

•• عجمان -وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى 
هيثم  ال�صلطان  اجلالة  �صاحب  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم 
بن طارق اآل �صعيد مبنا�صبة توليه مقاليد احلكم �صلطانا ل�صلطنة عمان 

ال�صقيقة.
بن طارق  ال�صلطان هيثم  ل�صاحب اجلالة  �صموه عن متنياته  واأع��رب 
بدوام التوفيق وال�صداد يف موا�صلة امل�صرة املباركة للمغفور له ال�صلطان 
الراحل قابو�س بن �صعيد ولل�صعب العماين ال�صقيق دوام الرخاء واالزدهار 

يف ظل القيادة الر�صيدة لل�صلطان هيثم بن طارق اآل �صعيد.
كما بعث �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�صمو 
تهنئة  برقيتي  عجمان  ح��اك��م  ن��ائ��ب  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  نا�صر  ال�صيخ 

مماثلتني جلالة ال�صلطان هيثم بن طارق اآل �صعيد.

موازنة ال�صارقة 2020.. روؤية تنموية للتميز والريادة ت�صمن ال�صتدامة 

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4919/2019/209 تنفيذ عمايل 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 2015/4635 عمايل 

جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 164072 درهم( �صاما للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعان : الدولية لاجهزة االلكرونية �س.ذ.م.م �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعانه : 1- ح�صام حممود رفعت حممود �صرف الدين - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده   - جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )164072( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6599/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/824 امر اداء ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 29677.65 درهم( ، �صاما للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعان : فاراي�صت �صتيل )فرع من �صركة فاراي�صت التجاريه �س.ذ.م.م( �صفته بالق�صية : 
طالب التنفيذ  - وميثله :عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعانه : 1- اعت�صام حفيظ مرزا حفيظ الرحمن مرزا �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
-  جمهول حمل االإقامة 

املذكورة اعاه والزامك بالت�صامن مع  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  مو�صوع االإع��ان : قد 
املنفذ �صده الثاين بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )29677.65( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/5649 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- رويال لينك انرنا�صيونال �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ارامك�س االمارات �س.ذ.م.م وميثله:اأمل 
اعاه  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  ال�صبيعي  ع��م��ر 
طالب  اىل  دره���م   )65109.5( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2863/2019/11 مدين جزئي  

مو�صوع الدعوى : مطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره )11.595( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد التام والزام املدعي عليه بامل�صاريف والر�صوم 

الق�صائية
طالب االإعان :  اوتو ا�صي�صت لتاأجر ال�صيارات  - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعانه : 1- اياد حممد عرفان �صوري  �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2019/12/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : االإع���ان  مو�صوع 
 )11.595( مبلغ  املدعي  للمكتب  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ال�صيارات  لتاأجر  ا�صي�صت  ل�صالح/اوتو  اأع��اه 
التام والزمته الر�صوم وامل�صاريف حكما مبثابة  ال�صداد  القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى  درهم والفائدة 
احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعان �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  

�صونيتا   / امل���دع���وة  ف��ق��دت 
اجلن�صية  ال��ه��ن��د     ، ادوارد 
رق����م  �����ص����ف����ره����ا  ج����������واز   -
 )0 2 5 4 5 8 7 N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0564206799

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل���دع���و / ك�����ارول دي 
الفلبني     ، �صرفيداد  ليون 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )P1231514B( رق��م 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  الفلبينية  ال�صفارة  اىل 

اأقرب مركز �صرطة

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي –الفجر:

اأكادميية  موؤ�ص�صة  اأول  ل��اإدارة احلكومية،  را�صد  بن  كلية حممد  اأطلقت   
م�صتوى  على  العامة  وال�صيا�صات  احلكومية  االإدارة  يف  متخ�ص�صة  بحثية 
الوطن العربي اليوم، برامج “الدبلومات املهنية” �صمن برامج “التعليم 
على  والعمل  امل�صتقبل  ق��ي��ادات  واإع���داد  متكني  بهدف  وذل��ك  التنفيذي”، 
ت�صليحهم مبختلف العلوم واملعارف واخلربات وتعزيز قدرتهم على االبداع 
لارتقاء  العاملية  احلكومية  املمار�صات  اأح��دث  على  واطاعهم  واالبتكار، 

باالأداء احلكومي يف دولة االإمارات.
وت�صمل الدبلومات املهنية اأربعة جماالت هي، “ االإدارة احلكومية احلديثة” 
و”ال�صيا�صات العامة املتقدمة” و”القيادة احلكومية” و”القيادة الرقمية 
احلكومي  القطاعني  يف  العاملني  جميع  الربامج   ت�صتهدف  وامل�صتقبل”. 
معارفهم  وتو�صيع  القيادية  مهاراتهم  ل�صقل  ي�صعون  ال��ذي��ن  واخل��ا���س 
وو�صع  العامة  احلكومية  ال�صيا�صات  جم��االت  يف  ال��ت��ط��ورات  اأح���دث  ح��ول 

اال�صراتيجيات والتخطيط يف خمتلف القطاعات احلكومية.
خال  من  التعلم  مفهوم  حول  باأكمله  الدبلوم  برامج  ت�صميم  يتمحور  و 
واملهارات  االأك��ادمي��ي��ة  امل��ع��ارف  تنمية  على  تركيزه  اإىل  باالإ�صافة  العمل، 

ال�صخ�صية للم�صاركني يف جمال االإدارة احلكومية والتي من �صاأنها تعزيز 
خمرجات التعلم وتعريفهم بتطبيقات احلوكمة العاملية، اإ�صافة اإىل ت�صجيع 
التوا�صل وتبادل املعرفة واالطاع على اأف�صل املمار�صات املحلية والعاملية.  
كما تت�صمن م�صاقات الربنامج العديد من جل�صات التوجيه الوظيفي التي 
العمل �صمن منظومة  تدفق  العملية يف تطوير  التجارب  نقل  اإىل  تهدف 
املوؤ�ص�صات والهيئات احلكومية واخلا�صة ومبا مينح الطلبة فكرة �صاملة عن 

اإدارة �صيناريوهات العمل املتنوعة.
التنفيذي  الرئي�س  امل��ري،  �صباع  بن  علي  الدكتور  �صعادة  قال  جهته،  ومن 
الدبلومات  برنامج  “يعك�س  احلكومية:  ل���اإدارة  را�صد  بن  حممد  لكلية 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  املهنية 
اأوىل  ال��ذي  “رعاه اهلل”،  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
منظومة  قيادة  بهدف  الوطنية  والكفاءات  ال��ق��درات  لبناء  خا�صة  اأهمية 
العمل احلكومي وخلق بيئة عمل حتفز املوظفني على املزيد من االبتكار 
م�صرة  وموا�صلة  للتحديات  العملية  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  اأج��ل  م��ن  واالإب����داع 

االإجنازات«.
واأ�صاف �صعادته: “قادة امل�صتقبل هم الرهان الذي نعول عليه الإحداث تقدم 
ملمو�س يف خمتلف قطاعات العمل احلكومي، لذا نحر�س يف كلية حممد 

الربامج  من  متكاملة  منظومة  توفر  على  احلكومية  ل���اإدارة  را�صد  بن 
التعليمية والتدريبة واالأبحاث والدرا�صات، وياأتي اإطاقنا اليوم لربنامج 
املتغرات  مل��واك��ب��ة  خ��ربات��ه��م   و�صقل  ق��ادت��ه��ا  لتاأهيل  املهنية  ال��دب��ل��وم��ات 
للم�صتقبل  اجليد  واالإع��داد  املت�صارعة  العاملية  والتكنولوجية  االقت�صادية 

من خال �صمان التنفيذ االأمثل ملختلف خطط وا�صراتيجيات الدولة«.
ومن جهتها، اأكدت عائ�صة �صلطان ال�صام�صي مدير اإدارة التعليم التنفيذي 
املهنية  الدبلومات  برامج  اإن  ل��اإدارة احلكومية،  را�صد  يف كلية حممد بن 
هي خطوة يف م�صرة اإعداد القادة واملبتكرين يف منظومة العمل احلكومي 
واخل��ا���س م��ن خ���ال م��ن��اه��ج رائ����دة وم�����ص��اق��ات تعليمية م��ت��ط��ورة تراعي 
جمال  يف  والعاملية  املحلية  املتغرات  وتواكب  احلالية  التحديات  خمتلف 

االإدارة وال�صيا�صات العامة، مبا ي�صمن اال�صتعداد اجليد للم�صتقبل.
اآليات  اإي��ج��اد  على  التنفيذي  التعليم  اإدارة  يف  “نعمل  ال�صام�صي:  وق��ال��ت 
نهج  وف��ق  وامل��ع��ارف  والعلوم  امل��ه��ارات  اإك�صاب  على  ق���ادرة  مبتكرة  تعليمية 
وخمتلف  احل��ال��ة  درا����ص���ات  ط���رح  خ���ال  م��ن  العملية  التطبيقات  ي��راع��ي 
ال�صيناريوهات الإك�صاب املنت�صبني اخلربات العملية من خمتلف دول العامل 
يف  الوظيفي  والتطور  القرار  اتخاذ  عملية  يف  ي�صاعدهم  ب�صكل  واإعدادهم 

امل�صتقبل«.

واأ�صاليب  حديثة  مناهج  وفق  التعليمية  وم�صاقاته  الربنامج  ت�صميم  مت 
اإدارية  حاالت  ودرا�صات  االأكادميية  املحا�صرات  على  تعتمد  مبتكرة  تعليم 
واقعية من دولة االإم��ارات والوطن العربي.  وي�صرف على الربنامج هيئة 
الذين  والعامليني  املحليني  املحا�صرين  من  نخبة  من  متخ�ص�صة  تدريب 
والقيادة  العامة،  ال�صيا�صات  منها  عدة  جماالت  يف  عالية  بكفاءة  يتمتعون 
واالإدارة، والتخطيط اال�صراتيجي، واالإدارة املالية، وا�صت�صراف امل�صتقبل، 
يف  ملمو�س  تقدم  اإح���راز  يف  املنت�صبني  فر�س  الربنامج  وي��ع��زز  واالب��ت��ك��ار. 
االإدارة  جمايل  يف  متعددة  خيارات  كذلك  لهم  ويتيح  الوظيفي،  م�صارهم 
يكت�صبها  التي  واخلربات  التدريبية  امل�صاقات  وبف�صل  العامة.  وال�صيا�صات 
املنت�صبني، يوؤهل الربنامج اخلريجني ل�صغل مراكز متقدمة يف القطاعني 

العام واخلا�س وخمتلف املنظمات الدولية.

ي�سمل 4 دبلومات ت�ستهدف جميع العاملني يف القطاعني احلكومي واخلا�س

كلية حممد بن را�صد لالإدارة احلكومية تطلق برامج »الدبلومات املهنية« 

ل�سمان احلوكمة واالإدارة الفاعلة وحتقيق اأعلى معايري اجلودة يف االأنظمة والربامج 

برئا�صة من�صور بن زايد ..املجل�س الوزاري للتنمية يناق�س اإعداد قانون احتادي للتعليم العايل والرتقاء بتناف�صيته 
تطوير املنظومة التعليمية حمل اهتمام مبا�سر من القيادة ملا لها من اأثر يف متكني الدولة من حتقيق روؤيتها

واالأن�صجة الب�صرية، و تعزيز ثقافة 
ال��ت��ربع ب��ه��ا، وال��ع��م��ل ع��ل��ى توفر 
اأف�صل رعاية �صحية ممكنة جلميع 
املتربعني واملر�صى امل�صتفيدين من 

التربع.
ال�صيا�صات .. اطلع  املبادرات و  و يف 
االأجندة  ���ص��م��ن  ون��اق�����س  امل��ج��ل�����س 
م��ق��رح اإن�����ص��اء جم��ل�����س االإم�����ارات 
تن�صيق  ب����ه����دف  احل�����ي�����اة  جل�������ودة 
اخلا�صة  وال����ربام����ج  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
ال��وط��ن��ي��ة جلودة  ب��اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
احل����ي����اة ع���ل���ى م�������ص���ت���وى ال����دول����ة، 
وتفعيل التعاون بني اجلهات املعنية 
الفرد  حياة  ج��ودة  يخدم  مبا  كافة 
على  اجل��ه��ات  وت�صجيع  واملجتمع، 
اعتماد جودة احلياة كمفهوم �صامل 
ال�صيا�صات  وت��ن��ف��ي��ذ  ت��خ��ط��ي��ط  يف 
املتعلقة مبحاور جودة احلياة، فيما 
املجل�س ممثلني من اجلهات  ي�صم 
واملحلية  االحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ي���ة 

والقطاع اخلا�س واملجتمع.

املنظمة  ال���ت�������ص���ري���ع���ي���ة  االأط�����������ر 
ويرتقي  ال��ع��ايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات 
املرونة  ويعطي  وج��ودت��ه��ا،  ب��اأدائ��ه��ا 
لقطاع  امل��ن��ظ��م��ة  امل��ح��ل��ي��ة  للهيئات 
�صيوفر  و  دوره���ا  ملمار�صة  التعليم 
باملقابل تكاملية من�صودة يف االأدوار 
التن�صيق  و����ص���ي���ع���زز  وامل���ت���ط���ل���ب���ات 
واملحلية  االحت���ادي���ة  اجل��ه��ات  ب��ني 

امل�صوؤولة عن التعليم العايل.
و يحدد القانون االإطار العام املنظم 
حتديد  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  للتعليم 
القواعد االأ�صا�صية التي حتكم عمل 
وبراجمها  التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
ومناهجها والعاملني فيها وت�صمن 

جودة عملياتها وخمرجاتها.
عددا  ناق�س  و  املجل�س  ا�صتعر�س  و 
تطوير  اإط�������ار  يف  ال�����ق�����رارات  م����ن 
والت�صريعي،  احل���ك���وم���ي  ال���ع���م���ل 
الوزراء  قرار جمل�س  منها م�صروع 
الطبي  ال��ف��ح�����س  ن���ظ���ام  ����ص���اأن  يف 
يخت�س  وال���ذي  ال����والدة،  حلديثي 

العربية  االإم���ارات  جامعة  ا�صتثناء 
اأحكام  بع�س  تطبيق  م��ن  امل��ت��ح��دة 
ب�صاأن  احت������ادي  ب���ق���ان���ون  امل���ر����ص���وم 
العامة  امل���ي���زان���ي���ة  اإع�������داد  ق���واع���د 

واحل�صاب اخلتامي.
ال�صوؤون  يف  امل��ج��ل�����س  ن��اق�����س  ك��م��ا 
الوطنية  اللجنة  اإن�صاء  التنظيمية 
ل��ل��ف��ن��ون ال�����ص��ع��ب��ي��ة، وال���ت���ي تعترب 
ا�صت�صارية تعنى  جلنة وطنية فنية 
كافة  ال�صعبية  الفنية  ب��االأن�����ص��ط��ة 
داخل الدولة من الناحيتني الفنية 
والعلمية، وتهدف اإىل تعزيز الهوية 
والرعاية  وااله����ت����م����ام  ال���وط���ن���ي���ة 
بالفنون ال�صعبية التي تعد عن�صرا 
هاما من تراث الوطن، وتطويرها 
وتوجيهها  ع���ل���ي���ه���ا،  واالإ�������ص������راف 
وف��ق م��ب��ادئ وق��ي��م دول���ة االإم����ارات 
احلكيمة،  ق���ي���ادت���ن���ا  وت����وج����ه����ات 
وتراث  بهوية  للتعريف  وتوظيفها 

الدولة يف املحافل الدولية.
املوافقات  مبنح  اللجنة  تخت�س  و 

�صروري  العمل  �صوق  واحتياجات 
الو�صول  خاله  من  ن�صمن  وه��ام 
اىل نظام تعليمي متفرد ومنوذجي 
ويعزز  امل���ج���ت���م���ع  ت���ط���ل���ع���ات  ي��ل��ب��ي 

تناف�صية التعليم العايل.
�صمن  املجل�س  ناق�س   .. وتف�صيا 
ال�صوؤون  ���ص��م��ن  اأع���م���ال���ه  ج�����دول 
احتادي  ق��ان��ون  اإع����داد  الت�صريعية 
ب�������ص���اأن ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، وال�����ذي 
ي�����ص��ت��ه��دف ت���ط���وي���ر اأن���ظ���م���ت���ه مبا 
املجتمعية  ال���ت���غ���رات  م���ع  ي��ت�����ص��ق 
وال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ت�����ص��ارع��ة، واالرت���ق���اء 
وت�صجيع  وت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه،  ب���ج���ودت���ه 
موؤ�ص�صات  يف  ال���ع���ل���م���ي  ال���ب���ح���ث 
احلوكمة  و�صمان  ال��ع��ايل  التعليم 
الفاعلة فيها وفق معاير  واالإدارة 
اجل��ودة يف االأنظمة والربامج، كما 
ي��ع��زز ال��ق��ان��ون م��ن وج���ود معاير 
موحدة لت�صنيف الدرجات العلمية 

ومتطلبات احل�صول عليها.
و�صع  اأي�����ص��ا  ال��ق��ان��ون  ي�صتهدف  و 

نف�صه  االإط����ار  يف  املجل�س  ناق�س  و 
اإن�������ص���اء جم��ل�����س االإم��������ارات جلودة 
احل����ي����اة ال���رق���م���ي���ة، ال����ه����ادف اإىل 
ال�صيا�صات  تنفيذ  ومتابعة  تطوير 
ل�����ص��م��ان ج�����ودة حياة  وال����ربام����ج 
امل��واط��ن��ني ال��رق��م��ي��ة، ورف���ع الوعي 
اإىل  الرقمي جلميع فئات املجتمع، 
الهادف  اال�صتخدام  ت�صجيع  جانب 
للتكنولوجيا، فيما يخت�س املجل�س 
والقوانني  الت�صريعات  مب��راج��ع��ة 
اإ�صافة  لتحديثها،  احلاجة  وتقييم 
من  املقدمة  املقرحات  درا�صة  اإىل 
ت�صتوجب  ال���ت���ي  و  ك���اف���ة  اجل���ه���ات 
م�صتوى  ع��ل��ى  ت�����ص��ري��ع��ات حم����ددة 
تنفيذها، وتطوير  الدولة ومتابعة 
م��ب��ادرات وب��رام��ج ت��ه��دف اإىل رفع 

جودة احلياة الرقمية.
املجل�س خال جل�صته  ا�صتعر�س  و 
الوطني  املجل�س  تو�صيات  ك��ذل��ك 
جمموعة  �صيا�صة  ب�صاأن  االحت���ادي 
بريد االإم��ارات واطلع على تو�صية 

امل�صتوى  على  االج����راءات  بتوحيد 
يف  املمار�صات  اأف�صل  وف��ق  الوطني 
جمال اخلدمات ال�صحية الوقائية 
املجتمع  العامة يف  ال�صحة  وتعزيز 
ح��م��اي��ة �صحة  خ��ا���ص��ة يف جم����ال 
االأجيال املقبلة من خال التفطن 
ميكنها  التي  االأم��را���س  اإىل  مبكرا 
حديثي  �صحة  على  �صلبا  ت��وؤث��ر  اأن 
ال������والدة م�����ص��ت��ق��ب��ا وال��ع��م��ل على 

تفاديها وجتنب م�صاعفاتها.
و يف االإطار نف�صه .. ناق�س املجل�س 
م�صروع قرار جمل�س الوزراء ب�صاأن 
للمر�صوم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���ائ���ح���ة 
تنظيم  ����ص���اأن  احت�����ادي يف  ب��ق��ان��ون 
واالأن�صجة  االأع�����ص��اء  وزراع����ة  نقل 
تنظيم  اإىل  تهدف  والتي  الب�صرية، 
وحفظها  وزراعتها  نقلها  اإج��راءات 
وتوزيعها واإ�صنادها و و�صع الربامج 
واخلطط الازمة لتدريب وتطوير 
ال�صحية  امل��ه��ن  م����زاويل  م��وؤه��ات 
االأع�صاء  وزراع������ة  ن��ق��ل  جم���ال  يف 

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتعر�س املجل�س الوزاري للتنمية 
ام�س  عقد  ال���ذي  اجتماعه  خ��ال 
باأبوظبي  الرئا�صة  �صوؤون  وزارة  يف 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ب��رئ��ا���ص��ة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة اإعداد 
قانون احتادي ب�صاأن التعليم العايل 
ال����ق����رارات  م����ن  ع�����دد  ج���ان���ب  اإىل 
ال�صاأن  يف  وال��ت��ق��اري��ر  وامل����ب����ادرات 
املوؤ�ص�صات  اأداء  وتطوير  احلكومي 
احلكومة  القطاعات يف  يف خمتلف 

االحتادية.
ال�صيخ من�صور بن زايد  واأكد �صمو 
التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  اأن 
القيادة  م��ن  مبا�صر  اه��ت��م��ام  حم��ل 
اأث���ر يف مت��ك��ني الدولة  مل��ا ل��ه��ا م��ن 
يف  واإ�صهامها  روؤي��ت��ه��ا،  حتقيق  م��ن 
املتعلقة  االأ�صا�صية  املوؤ�صرات  جميع 
الب�صرية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ب��ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 

ونوعية احلياة.
����ص���م���وه : حت��ت�����ص��ن دول����ة  ق�����ال  و 
100 موؤ�ص�صة  اأك��رث من  االإم���ارات 
يزيد  م��ا  ت��ق��دم  ال��ع��ايل  التعليم  يف 
اأك����ادمي����ي  ب���رن���ام���ج   1200 ع����ن 
والعدد  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
تكون  الأن  ن�����ص��ع��ى  ل����ذا  ازدي�������اد  يف 
اجل��ام��ع��ات يف م��راك��ز م��ت��ق��دم��ة يف 
يحقق  مب��ا  ال��دول��ي��ة،  الت�صنيفات 
روؤية الدولة امل�صتقبلية يف اأن تكون 
املنطقة  يف  ال����رائ����دة  ه���ي  ال���دول���ة 
ويدعم  ال��ع��ايل  التعليم  جم���ال  يف 

االقت�صاد القائم على املعرفة".
الربامج  ج����ودة   : ���ص��م��وه  واأ����ص���اف 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة امل����ق����دم����ة وات���������ص����اق 
العاملية  امل�صتويات  م��ع  خمرجاتها 

الفنون  و ج��م��ع��ي��ات  ل��ف��رق  ال��ف��ن��ي��ة 
اأن�صطتها  مم��ار���ص��ة  ق��ب��ل  ال�صعبية 
املحتوى  ف��ح�����س  واأي�����ص��ا  ال��ف��ن��ي��ة، 
�صعبية  ف���ن���ون  ف���رق���ة  الأي  ال��ف��ن��ي 
تقدمي عرو�صها  قبل  الدولة  تزور 
امل��ح��ت��وى مع  م��اءم��ة  م��ن  للتاأكد 
خمالفة  وع��دم  والتقاليد  ال��ع��ادات 

االأعراف والذوق العام.
واط�����ل�����ع امل���ج���ل�������س اأي���������ص����ا خ���ال 
التقارير  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى  اجل��ل�����ص��ة 
الوطنية  امل���ل���ف���ات  و  احل���ك���وم���ي���ة 
مراجعة  نتائج  على  ا�صتملت  التي 
التعهيد  ح��وك��م��ة  اإج�������راءات  دل��ي��ل 
واالطاع  االحت��ادي��ة،  احلكومة  يف 
ب�صاأن  املحا�صبة  دي��وان  تقرير  على 
احل�����ص��اب اخل��ت��ام��ي ل��ك��ل م��ن هيئة 
�صركة  و  االإماراتي  االأحمر  الهال 
و  لات�صاالت  االإم����ارات  جمموعة 
الهيئة العامة للطران املدين عن 
جانب  اإىل   ،2018 املالية  ال�صنة 
ت��ق��ري��ر احل�����ص��اب اخل��ت��ام��ي للهيئة 
ال�صنتني  عن  لل�صرائب  االحتادية 
 ،2018  -  2017 امل���ال���ي���ت���ني 
والتقرير ن�صف ال�صنوي االأول لعام 
يف  امل�صتجدات  اآخ��ر  حول   2019
مفاو�صات اتفاقيات التجارة احلرة 
بني دول املجل�س والدول والتكتات 

االقت�صادية االأخرى.
و مت خال االجتماع كذلك عر�س 
تو�صيات االجتماع "110" للجنة 
الذي  واالقت�صادي  امل��ايل  التعاون 
عقد يف �صلطنة عمان اأكتوبر املا�صي 
اجتماعات  يف  امل�����ص��ارك��ة  وت��ق��ري��ر 
وجمموعة  النقد  ل�صندوق  الربيع 
اإىل عدد  اإ���ص��اف��ة  ال��دول��ي��ني  البنك 
املدرجة  واملقرحات  املوا�صيع  من 

على جدول االأعمال.

بالتعاون مع )رابطة االإمارات حلمام الزينة(

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم معر�صًا حلمام الزينة يف الوثبة مب�صاركات خليجية واأوروبية
•• اأبوظبي -الفجر:

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
العامة،  ال�صحة  اإدارة  خ���ال  م��ن 
ومب�������ص���ارك���ة )راب�����ط�����ة االإم���������ارات 
خا�صاً  م��ع��ر���ص��اً  ال���زي���ن���ة(  حل���م���ام 
م�صلخ  جم��م��ع  يف  ال��زي��ن��ة  ب��ح��م��ام 
فعالية  ي��ع��د  ال���ذي  االآيل،  ال��وث��ب��ة 
�صنوية غر ربحية خا�صة باملربني 
والهواة، وحظي بح�صور كبر من 
جمل�س  دول  م���ن  ع���ار����ص���ني  ق��ب��ل 
وحمكمني  اخل���ل���ي���ج���ي  ال����ت����ع����اون 
معتمدين دولياً من خمتلف الدول 

االأوروبية.
بهدف  امل����ع����ر�����س  ت���ن���ظ���ي���م  وج�������اء 
اح���ت���واء امل��رب��ني حل��م��ام ال��زي��ن��ة يف 

دول��ة االإم���ارات حتت مظلة واحدة 
وروؤي�����ة واح����دة ل��ل��و���ص��ول ب��ه��م اإىل 
ومواكبة  امل���ج���ال  ه���ذا  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�������دول االأوروب������ي������ة وال���ع���امل���ي���ة يف 
الطيور  وت��رب��ي��ة  امل��ع��ار���س  اإق���ام���ة 
وجعل االإم��ارات يف م�صافها واأكرث 
الزوار  ا�صتقطاب  وك��ذل��ك  ت��ق��دم��اً، 
اإىل االإمارة وتن�صيط ال�صياحة فيها 
حيث  �صياحياً،  للمنطقة  والرويج 
ال��ع��ار���ص��ني ج�����اءوا من  اإن م��ع��ظ��م 
دول جماورة واأوروبية ومتيز موقع 
املعر�س بقربه من موقع مهرجان 
الهجن  �صباق  وميدان  زاي��د  ال�صيخ 

وجزيرة يا�س.
وا�صتهدف املعر�س تثقيف اجلمهور 
ب��ك��ي��ف��ي��ة احل�����ف�����اظ ع���ل���ى احل���ي���اة 

ال��ف��ط��ري��ة ل��ل��ط��ي��ور واحل���ي���وان���ات 
املجتمع  م��ن  �صريحة  اأك���رب  وج��ل��ب 
ت��رب��ي��ة طيور  ب���ه���واي���ة  ل��ت��ع��ري��ف��ه��ا 
املتقدمة  ب����ال����دول  اأ�����ص����وة  ال���زي���ن���ة 
الطيور  مل��ح��ب��ي  امل���ج���ال  واإف�������ص���اح 
الفاعلية،  يف  للم�صاركة  وال���رع���اة 
اخلدمات  ع��ر���س  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  من  املقدمة 
الرقمية  من�صتها  على  للجمهور 

)�صمارت هب(.
وت�������ص���م���ن امل����ع����ر�����س ال���ك���ث���ر من 
والرفيهية  التثقيفية  الفعاليات 
اجلمهور،  الإ���ص��ع��اد  خ�ص�صت  ال��ت��ي 
حما�صرات  اإق�����ام�����ة  ���ص��ه��د  ح���ي���ث 
لاأ�صر  ترفيهية  وفعاليات  ل��ل��زوار 
واالأط�����ف�����ال ل���ت���زام���ن���ه م����ع اإج������ازة 

�صهد  كما  االأول،  الدرا�صي  الف�صل 
للجمهور  ترفيهية  فعاليات  اإقامة 
م����ع جم���م���وع���ة فريق  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
الناطقة وملتقى  االإمارات للطيور 

االإمارات لطيور احلب. 
اأن )رابطة االإمارات  جدير بالذكر 
اأندية  اأرب��ع��ة  ت�صم  الزينة(  حلمام 
والفئات،  ال��ف�����ص��ائ��ل  خم��ت��ل��ف  م���ن 

الذي  الثالث  املعر�س  ه��ذا  ويعترب 
من  نظمت  حيث  الرابطة،  تنظمه 
قبل معر�صها االأول يف ال�صارقة عام 

.2019 دبي  يف  والثاين   2018

خدمات راأ�س اخليمة: 44 تنكرا تعمل على �صحب املياه من املناطق املتاأثرة مبياه الأمطار 
•• راأ�س اخليمة : الفجر 

تلقت دائرة اخلدمات براأ�س اخليمة  خال هطول االأمطار الغزيرة 
اأ�صرار متنوعة  املواطنني واملقيمني تفيد بحدوث  612 باغا من 

بينها حما�صرة املياه للبيوت.
وبح�صب الدائرة فان 538 باغا بخ�صو�س جتمع مياه و47 باغا 
وعمود  ا�صجار  �صقوط  و7  ال��ط��رق  انهيار  و19  رملية  ب��ان��ه��ي��ارات 

كهرباء .
ت�صكلت من  التي  العمل  ف��رق  اأن   دائ��رة اخلدمات  ووذك��رت م�صادر 
4 مهند�صني و8 م�صرفني و16 مراقباو156  184 عن�صرا بينهم 

فنيا وعما و�صائقني واجهت امل�صاعب الناجمة عن هطول االأمطار 
الغزيرة بكفاءة عالية . 

�صتى  املتاأثرة يف  املناطق  ال��دائ��رة اىل  ار�صلت  االأم��ط��ار  وف��ور هطول 
44 تنكر �صحب املياه  اأنحاء ام��ارة راأ���س اخليمة الياتها املكونة من 
ت��راك و8  ب��ل��دوزر و5 ج��ري��در و3 مدحلة و41  و42 م�صخة و7 

�صيول.  �صاحنات 16 
واأفاد تقرير دائرة اخلدمات ملنا�صبة هطول االأمطار اأن اجمايل كمية 
مليون  660 تريب باجمايل 33  املياه التي مت �صحبها وت�صريفها 
ال��ت��ي اجن��ازه��ا وت�صريفها ع��ن ط��ري��ق التناكر  اأم���ا اجل��ه��ود  ج��ال��ون 

اأ�صفرت عن1511 تريبا باجمايل 7555000 جالون .  
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•• دبي-وام:

لاإقامة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ح��ق��ق��ت 
و���ص��وؤون االأج��ان��ب بدبي جملة من 
املا�صي  ال���ع���ام  خ����ال  االإجن��������ازات 
ح��ي��ث ب��ل��غ جم��م��وع دخ���ول وخروج 
اجلوية  املنافذ  لقطاع  امل�صافرين 
و196  األ��ف��ا  و483  مليونا   50
عدد  جم��م��وع  بلغ  ح��ني  يف  م�صافر 
خ�����روج ودخ������ول امل�����ص��اف��ري��ن عرب 
و651  مايني   3 ال��ربي��ة  املنافذ 
وبلغ جمموع  م�صافرا  و591  األفا 
امل�صافرين  وخ����روج  دخ����ول  ح��رك��ة 
األفا   856 البحرية  امل��ن��اف��ذ  ع��رب 

و214 م�صافرا.
ذل����ك خ����ال ح��ف��ل نظمته  اأع���ل���ن 
الرئي�صي  مقرها  يف  ام�س  االإدارة 
االإعام  بو�صائل  لاحتفاء  بدبي 
امل����رئ����ي����ة وامل�������ص���م���وع���ة وامل�����ق�����روء 
التوا�صل  ل���و����ص���ائ���ل  ب���االإ����ص���اف���ة 
الثانية  ال���دورة  خ��ال  االجتماعي 
املجل�س  بعنوان”  م�����ب�����ادرة  م����ن 

االإعامي ال�صنوي«.
البوابات  مل�����ص��ت��خ��دم��ي  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 

مطارات  يف  ال��ذك��ي  وامل��م��ر  الذكية 
و153  مليونا   12 بلغ  فقد  دب��ي 
األفا و607 م�صافرين كما و�صلت 
اإح�������ص���ائ���ي���ات اأذون�����������ات ال����دخ����ول 
و575  مليونا   16 اإىل  واالإق��ام��ة 
األفا و844 اإذنا بن�صبة زيادة 5.56 
باملائه عن العام املا�صي فيما بلغت 
عن  ال�����ص��ادرة  ال�صياحة  ت��اأ���ص��رات 
4 م��اي��ني و602  ال��ع��ام امل��ا���ص��ي 

األف و514 تاأ�صرة �صياحية.
وت�������ص���م���ن���ت االإجن���������������ازات اأي�������ص���ا 
الذهبية  االإق�����ام�����ة  اإح�������ص���ائ���ي���ات 
 1272 امل�صتثمرين  للمتعاملني 
امل�صتثمرين  ع���وائ���ل  اأم����ا  م��ع��ام��ل��ة 
مبجموع  م��ع��ام��ل��ة   2169 ب��ل��غ��ت 

معامات 3441 معاملة ذهبية.
اإح�����ص��ائ��ي��ات مراكز  ���ص��ج��ل��ت  ف��ي��م��ا 
زيادة يف ن�صبة  النموذجية  “اآمر” 
 23.6 ب���ل���غ���ت  امل����ع����ام����ات  ع������دد 
بلغ  حيث  املا�صي  العام  عن  باملائة 
و244  مليون   2 امل��ع��ام��ات  ع��دد 
عدد  يف  زي���ادة  واأي�صا  و615  األ��ف��ا 
باملائه   22.7 املواطنني  املوظفني 
موظف   1154 عددهم  بلغ  حيث 

69 مركز  امل��راك��ز  ع���دد  ب��ل��غ  فيما 
منت�صر يف اإمارة دبي.

القانونية  اال���ص��ت�����ص��ارات  و���ص��ج��ل��ت 
زيادة  ن�صبة  ال��ذك��ي  التطبيق  ع��رب 
كما  ب���امل���ائ���ه   29.2 اإىل  و���ص��ل��ت 
املدير  م��ع  ت��وا���ص��ل  خ��دم��ة  و�صلت 
عرب  ر����ص���ال���ة   6800 اإىل  ال���ع���ام 

الربيد االإلكروين.
عدة  ع��ل��ى  دب���ي  “اإقامة  وح�����ص��ل��ت 
ج��وائ��ز خ��ال ال��ع��ام امل��ا���ص��ي فعلى 
 11 على  ح�صلت  املحلي  امل�صتوى 
ج��ائ��زة وع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي 9 
ج���وائ���ز ك��م��ا ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى جائزة 
اأي  االإقليمي  امل�صتوى  على  واح��دة 

ما جمموع 21 جائزة.
امل�����ص��اري��ع وامل���ب���ادرات الذكية  وم���ن 
م�صروع  امل����ا�����ص����ي  ال�����ع�����ام  خ������ال 
والت�صجيل  امل�صتحدثة  الكاونرات 
الطائرة  �صعود  وبطاقة  التلقائي 
ت�صهيل  وم����ب����ادرة  امل���دي���ن���ة  وب���ن���اة 
وم���ب���ادرة  امل���ت���ويف  ذوي  اإج���������راءات 

ومبادرة  ال���زواج  اإج����راءات  ت�صهيل 
االإقامة  اإ���ص��دار  اإج����راءات  حت�صني 
املناطق احل��رة ومبادرة حت�صني  يف 
رح����ل����ة امل�������ص���اف���ر و����ص���اه���م���ت ه���ذه 
ب�����ص��ك��ل ك��ب��ر يف حتقيق  امل����ب����ادرات 
وحتقيق  املتعاملني  و���ص��ع��ادة  ر���ص��ا 
العاملية  ال����ري����ادة  م��ع��اي��ر  اأع���ل���ى 

املقدمة من قبل “اإقامة دبي«.
اأحمد  ال��ل��واء حممد  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
املري مدير االإدارة العامة لاإقامة 
اإن  ب�����دب�����ي..  و������ص�����وؤون االأج�����ان�����ب 
باالأمر  ل��ي�����س  ب���االإع���ام  االه��ت��م��ام 
اجل��دي��د على دول���ة االإم����ارات فقد 
ن��ب��ه امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ص��ي��خ زاي�����د بن 
�صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
دور  اأهمية  اإىل  االحت���اد  قيام  منذ 
االإع�����ام يف ت��ع��زي��ز االحت����اد ودعم 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وب����ن����اء ال���دول���ة 
ون��ه�����ص��ت��ه��ا واأ����ص���ب���ح ال���ي���وم حقل 
وقويا  متما�صكا  االإماراتي  االإعام 
وذلك  ومقنعة  م��وؤث��رة  ر�صالة  وذا 
احلثيثة  واملتابعة  اجل��ه��ود  بف�صل 
م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ال��ت��ي توؤكد 
هي  كما  احلقيقة  نقل  على  دوم���ا 
وه������ذا م����ا ج���ع���ل االإع��������ام عاما 
النجاحات  اإظ�����ه�����ار  يف  رئ��ي�����ص��ي��ا 
الدولة  ت�صهدها  التي  واالإجن���ازات 
على كافة االأ�صعدة و�صريكا اإيجابيا 

يف تطلعات احلكومة الر�صيدة.
اإقامة دبي  اأن  اللواء املري  واأ�صاف 
م�صرة  م���وا����ص���ل���ة  ع���ل���ى  حت���ر����س 

لبناء  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ن��ج��اح��ات 
املقبلة  االأع���وام  اأف�صل يف  اإجن���ازات 
اإ����ص���ع���اد جميع  ع���ل���ى  وامل���ح���اف���ظ���ة 
ت���ت���واف���د على  ال����ت����ي  اجل���ن�������ص���ي���ات 
امل�صافرين  حركة  وت�صهيل  الدولة 
منذ دخولهم وحتى خروجهم من 
ال���روؤي���ة احلكيمة  ال���دول���ة يف ظ��ل 
�صاحب  برئا�صة  الر�صيدة  للقيادة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل”و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ص��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اهلل” و�صاحب  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة التي 
ودولة  دب��ي  اإلية  و�صلت  ملا  لوالهم 
اإىل  اأر���س ال�صحراء  االإم���ارات من 

اأر�س االأحام وامل�صتقبل الواعد.
باإطاق  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي��ادة  وه���ن���اأ 
االإمارات  الهوية االإعامية لدولة 
ت��ف��ا���ص��ي��ل خارطة  ي��ح��م��ل  وال�����ذي 

دولة االإمارات.

•• دبي-الفجر: 

دبي،  ل�صرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  اللواء  معايل  تراأ�س 
للفريق  الرابع  دب��ي، االجتماع  ب��اإم��ارة  وال��ك��وارث  االأزم���ات  رئي�س فريق 
بن  اأح��م��د  ���ص��ع��ادة  االحت����اد، بح�صور  يف متحف  ع��ق��د  وال����ذي   2020
حميدان، نائب مدير ديوان �صمو حاكم دبي، واللواء خبر خليل اإبراهيم 
املن�صوري، م�صاعد القائد العام ل�صوؤون البحث اجلنائي، واللواء عبداهلل 
والطوارئ،  واملن�صاآت  الهيئات  الأم��ن  العامة  االإدارة  مدير  الغيثي  علي 
للعمليات،  العامة  االإدارة  ال�صويدي، مدير  املهند�س كامل بطي  واللواء 
وخليفة ح�صن الدراي، املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي خلدمات االإ�صعاف، 

وباقي اأع�صاء الفريق من الدوائر واملوؤ�ص�صات احلكومية.

ال�صابق وما مت تنفيذه منها، وعدد  ق��رارات االجتماع  وناق�س االجتماع 
من املوا�صيع املدرجة يف جدول االأعمال، وا�صتعدادات وخطط واإمكانيات 

الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي ال�صت�صافة معر�س اك�صبو 2020.
الطوارئ  اإدارة  مركز  مدير  بورقيبة،  اأحمد  خبر  العقيد  وا�صتعر�س 
واالأزم���ات وال��ك��وارث، هيكل اللجنة العليا الإدارة االأزم��ات وال��ك��وارث يف 
االأمنية،  االأو���ص��اع  وت��ط��ورات  اللجنة،  وم�صوؤوليات  وم��ه��ام  دب��ي،  اإم���ارة 

وجلنة ال�صيناريوهات والتمارين الإمارة دبي. 
املبذولة من فريق  باجلهود  امل��ري  ال��ل��واء عبد اهلل خليفة  ون��وه معايل 
الفريق  اأع�صاء  بني  التكامل  اأن  موؤكداً  دبي،  باإمارة  والكوارث  االأزم��ات 
يف  واالأم���ان  االأم���ن  و�صيعزز  املو�صوعة،  والتطلعات  االأه���داف  �صيحقق 

االإمارة اأثناء االأحداث املختلفة.  

•• دبي-وام: 

ا�صتكملت جلنة ال�صوؤون االإ�صامية 
واالأوقاف واملرافق العامة باملجل�س 
الوطني االحتادي مناق�صة م�صروع 
تنظيم  ����ص���اأن  يف  احت������ادي  ق���ان���ون 
خال  وذل���ك  احل��دي��دي��ة،  ال�صكك 
اجتماعها ال�صابع من دور االنعقاد 
الت�صريعي  للف�صل  االأول  ال��ع��ادي 
اأم�س  عقدته  ال��ذي  ع�صر،  ال�صابع 
االأول يف مقر االأمانة العامة بدبي، 
الرحومي  ح��م��د  ���ص��ع��ادة  ب��رئ��ا���ص��ة 
املجل�س،  ل��رئ��ي�����س  االأول  ال��ن��ائ��ب 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة، ب��ح�����ص��ور ممثلي 
للموا�صات  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�����ربي�����ة وال����ب����ح����ري����ة، واالحت�������اد 

للقطارات.
وتتكون اللجنة من �صعادة كل من 

اللجنة،  م��ق��رر  امل��ن�����ص��وري  ن��اع��م��ة 
املهري،  وجميلة  ال�صحي،  واأحمد 
و�صعيد  ال�������ص���ام�������ص���ي،  وخ����ل����ف����ان 

العابدي، و�صهيل العفاري.
اللجنة  اإن  الرحومي  �صعادة  وق��ال 
قانون  م�صروع  مناق�صة  ا�صتكملت 
ال�صكك  تنظيم  ���ص��اأن  يف  احت����ادي 
الهيئة  مم��ث��ل��ي  م���ع  احل���دي���دي���ة، 
الربية  ل��ل��م��وا���ص��ات  االحت����ادي����ة 
للقطارات،  واالحت����اد  وال��ب��ح��ري��ة، 
م�صروع  ب��ن��ود  م��ن��اق�����ص��ة  مت  ح��ي��ث 
حول  االآراء  وت����ب����ادل   ، ال���ق���ان���ون 
ال��ع��دي��د م���ن ب���ن���وده، وال������رد على 
ا���ص��ت��ف�����ص��ارات اأع�������ص���اء ال��ل��ج��ن��ة يف 
م�صروع  تخدم  التي  االأم��ور  بع�س 

القانون.
اأي�صا  ناق�صت  اللجنة  اأن  واأ���ص��اف 
ب�صاأن  اأع����دت����ه  ال������ذي  ت���ق���ري���ره���ا 

انتهت  اأن  ب��ع��د  ال��ق��ان��ون  م�����ص��روع 
من مناق�صة جميع مواده بح�صور 
امل���ع���ن���ي���ة خال  مم��ث��ل��ي اجل����ه����ات 
م�صرا  ال�����ص��اب��ق��ة،  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا 
تقريرها  �صرفع  اللجنة  اأن  اإىل 
اإحدى  خ��ال  ملناق�صته  للمجل�س 

اجلل�صات املقبلة.
م�صروع  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  واأك����د 
ت�صريعية  اأر���ص��ي��ة  اأوج���د  ال��ق��ان��ون 
ل��ت��ط��وي��ر ال�����ص��ك��ك احل���دي���دي���ة يف 
ظل  يف  الكبرة  الأهميتها  ال��دول��ة 
الدولة  يف  ال�����ص��ك��ان  ع����دد  ت���زاي���د 
البلدان  ت��واج��ه  ح��ي��ث  وامل��ن��ط��ق��ة، 
الب�صائع  ل��ن��ق��ل  م��ت��زاي��دة  ح��اج��ة 
الدول  مع  داخل حدودها وعربها 
االأخرى، اإذ تهيمن الطرق الربية 
وال�����ص��ك��ك احل��دي��دي��ة ع��ل��ى قطاع 
كما  االأر������س،  ع��ل��ى  الب�صائع  ن��ق��ل 

متتاز ال�صكك احلديدية اأي�صا على 
تعترب  البيئة، حيث  �صعيد حماية 
و���ص��ي��ل��ة ال�����ص��ح��ن ال�����ربي االأك����رث 
وهذا  ال��وق��ود،  ا�صتهاك  يف  كفاءة 
يعود بفائدة كبرة على االقت�صاد 
الوطني وتن�صيط احلركة التجارية 

داخل الدولة ومع دول اجلوار.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ���ص��ع��ادة ناعمة 
قانون  م�������ص���روع  اإن  امل���ن�������ص���وري 
ال�صكك  تنظيم  ���ص��اأن  يف  احت����ادي 
احل����دي����دي����ة ل������دى امل���ج���ل�������س من 
ع�صر  ال�صاد�س  الت�صريعي  الف�صل 
اجلل�صة  يف  اللجنة  اإىل  اإحالته  مت 
االأوىل التي عقدها املجل�س بتاريخ 
مو�صحة  2019م،  نوفمرب   14
اجلهات  م���ع  ن��اق�����ص��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
املعنية يف الدولة مب�صروع القانون، 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ق��اط ال��ت��ي تخدم 

يف  حديدية  �صكك  وتطوير  ان�صاء 
الدولة وربطها م�صتقبا مع دول 

اجلوار.
واأك���دت اأن دول���ة االإم�����ارات، حتقق 
�صبكة  اإن�صاء  نحو  نوعية  خطوات 
التي  الوطنية،  احلديدية  ال�صكك 
�صتمتد عرب جميع االإمارات، لتلبية 
الركاب،  ونقل  ال�صحن  متطلبات 
العمرانية  امل���ج���ت���م���ع���ات  ورب�������ط 
حركة  وتي�صر  النائية،  وامل��ن��اط��ق 
التجارة والتنمية. وقالت اإن نظام 
ال�����ص��ك��ك احل��دي��دي��ة يف االإم������ارات 
جديدة،  واآف����اق����ا  جم�����االت  ي��ف��ت��ح 
ال�صركات  م��ن  ال��ع��دي��د  و���ص��ي��م��ك��ن 
من الو�صول اإىل فر�س واإمكانيات 
جتارية جديدة، وخف�س التكاليف 
�صرعة  وحت�������ص���ني  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة، 

الت�صليم.

احتادي  ق��ان��ون  م�����ص��روع  وت�صمن 
احلديدية  ال�صكك  تنظيم  �صاأن  يف 
االإي�صاحية  م��ذك��رت��ه  ب��ح�����ص��ب   -
 / ع��ل��ى  مق�صمة  ف�����ص��ول  ���ص��ب��ع��ة   -
تعريفات  ت���ن���اول���ت  م������ادة،   /54
الواردة  والعبارات  الكلمات  لبع�س 
باالإ�صافة  القانون،  م�صروع  �صمن 
القانون  تطبيق  رن��ط��اق  بيان  اإىل 
الهيئة،  واخت�صا�صات  واأه���داف���ه، 

واالأحكام املتعلقة بتنظيم وتطوير 
احلديدية  ال�����ص��ك��ك  ع���رب  ال��ن��ق��ل 
نقل  تنظيم  وق���واع���د  االحت���ادي���ة، 
ال�صكك  ع��رب  وال��ب�����ص��ائ��ع  ال���رك���اب 
بجانب  االحت�����ادي�����ة،  احل���دي���دي���ة 
����ص���ام���ة واأع�����م�����ال ت��ف��ت��ي�����س اأم����ن 
ال�����ص��ك��ك احل���دي���دي���ة االحت����ادي����ة، 
والعقوبات  وال��ت��ع��رف��ة،  وال��ر���ص��وم 
اأحكام  خم��ال��ف��ة  ع��ل��ى  امل��ف��رو���ص��ة 

القانون، بجانب االأحكام اخلتامية 
خا�صة  ���ص��ج��ات  ب��اإن�����ص��اء  املتعلقة 
وبتحديد  احل���دي���دي���ة،  ب��ال�����ص��ك��ك 
الق�صائي،  ال�������ص���ب���ط  م�����اأم�����وري 
التنفيذية،  ال���ائ���ح���ة  واإ������ص�����دار 
للقانون،  املخالفة  االأحكام  واإلغاء 
ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ن�����ص��ر ال��ق��ان��ون يف 
العمل  وتاريخ  الر�صمية  اجلريدة 

باأحكامه.

•• دبي-الفجر: 

فعاليات  االث���ن���ني،  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت 
االأ��������ص�������ب�������وع ال�����ث�����ال�����ث ل����ربن����ام����ج 
اخت�صا�صي مكافحة االجتار بالب�صر 
تنظمه  ال�����ذي  اخل��ام�����ص��ة  ل��ل��دف��ع��ة 
العامة ل�صرطة دبي ومعهد  القيادة 
اللجنة  مع  بالتعاون  الق�صائي  دبي 
االجتار  ج��رائ��م  ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة 
بالب�صر ومكتب االأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية.
للربنامج  اخلام�صة  الدفعة  وت�صم 
جهة   22 اإىل  ينتمون  منت�صباً   38
م���ن خم��ت��ل��ف اأج����ه����زة ال�����ص��رط��ة يف 
احلقوقية  واجل���م���ع���ي���ات  ال����دول����ة، 
حكومية  ودوائ�������ر  االإي���������واء،  ودور 
مرة  والأول  ال����دول����ة،  يف  وحم��ل��ي��ة 
ي�����ص��ارك يف ال����دورة اأف����راد م��ن دول 

جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، حيث 
انت�صب اإليه 3 منت�صبني من اململكة 
العربية ال�صعودية واثنان من مملكة 

البحرين.
مكافحة  اخت�صا�صي  برنامج  وُيعد 
املُعتمد  ب��ال��ب�����ص��ر  االجت������ار  ج���رائ���م 

املعني  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ك��ت��ب  م���ن 
الربنامج  واجل���رمي���ة،  ب���امل���خ���درات 
التخ�ص�س  ه��ذا  ال��ذي يحمل  االأول 

العربي،  ال����وط����ن  م�������ص���ت���وى  ع���ل���ى 
اإع��داد نخبة موؤهل�ة يف  اإىل  ويهدف 
املعنية،  واملوؤ�ص�صات  ال��دوائ��ر  جميع 
عالية  وم��ه��ن��ي��ة  ب���ك���ف���اءة  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
م���ع ك���ل م���ا ي���ن���درج حت���ت م�����ص��م��ى “ 

مكافحة االجتار بالب�صر«.
الثالث  االأ�����ص����ب����وع  يف  وي���ح���ا����ص���ر 
اأحمد  امل�صت�صار  االأ�صتاذ  للربنامج، 
يف  نيابة  رئي�س  احل��م��ادي  اهلل  عبد 
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة االحت���ادي���ة، ع�صو 
مل��ك��اف��ح��ة جرائم  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
يف  التحقيق  ح��ول  بالب�صر،  االجت��ار 
وكيفية  ب��ال��ب�����ص��ر،  االجت�����ار  ق�����ص��اي��ا 
اجلنائية  ال��ق�����ص��ي��ة  م���ل���ف  اإع��������داد 
اخل��ا���ص��ة ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن اجلرائم 
على  لعر�صه  متكامل  كامل  ب�صكل 

اجلهات الق�صائية.
كما ويقدم امل�صت�صار اأحمد احلمادي 

عر�صاً حول حالة لق�صية حمكومة 
ي�صرح  بالب�صر  االجت���ار  ق�صايا  م��ن 
وتو�صيفها  اإع�����داده�����ا  اآل���ي���ة  ف��ي��ه��ا 
القانوين يف الئحة االتهام، واحلكم 

ال�صادر فيها.
�صتقدم  ال��ث��ال��ث،  االأ���ص��ب��وع  وخ����ال 
االأ�صتاذة غنيمة البحري مدير اإدارة 

دبي  موؤ�ص�صة  يف  والتاأهيل  الرعاية 
�صرحاً  واالأط���ف���ال،  الن�صاء  ل��رع��اي��ة 
ح��ول ا�صتغال االأط��ف��ال يف جرمية 
�صرح  ج��ان��ب  اإىل  ب��ال��ب�����ص��ر  االجت�����ار 
الذين  ال�صحايا  رعاية  ط��رق  ح��ول 
االجتار  ج��رائ��م  يف  ا�صتغالهم  مت 

بالب�صر.

و�صيزور منت�صبو برنامج اخت�صا�صي 
ختام  يف  بالب�صر  االجت����ار  مكافحة 
موؤ�ص�صة  الثالث  االأ���ص��ب��وع  فعاليات 
دب����ي ل���رع���اي���ة ال��ن�����ص��اء واالأط����ف����ال 
وذلك لاطاع على اخلدمات التي 
االجتار  ج��رائ��م  ل�صحايا  ت��ق��دم��ه��ا 

بالب�صر.

اللواء املري يرتاأ�س اجتماع فريق الأزمات والكوارث لإمارة دبي

جلنة ب�الوطني الحتادي ت�صتكمل مناق�صة م�صروع قانون ب�صاأن تنظيم ال�صكك احلديدية

ي�سم 38 منت�سبًا بينهم 3 �سعوديني وبحرينيني اثنني الأول مرة

انطالق فعاليات الأ�صبوع الثالث لربنامج »اخت�صا�صي مكافحة الجتار بالب�صر«

اإقامة دبي حتقق اإجنازات نوعية خالل العام املا�صي

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1749/2019/20 جتاري كلي 
مو�صوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )21615191.82( درهم والر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام 
طالب االإعان / 1-بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع  �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صامي - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعانهم:  1-  جموهرات جي بي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 2- مانوج كومار امريتال دهاناك 3- 
ميهر مانوج دهاناك 4- جموهرات جي بي �س.م.ح 5- ينج الين انرنا�صيونال للمجوهرات �س.ذ.م.م 6- جي 

بي باال�س للمجوهرات �س.ذ.م.م 7-جي بي جولي�س �س.ذ.م.م  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االقامة 

ب���ال���زام امل��دع��ي عليهم مب��ب��ل��غ وقدره  ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة  اأق����ام عليكم  م��و���ص��وع االإع�����ان :ق���د 
)21615191.82( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
التام. وحددت لها جل�صة يوم االحد  املوافق  2020/1/19  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

اجلل�صة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1692/2019/20 جتاري كلي 

مو�صوع الدعوى :اوال:الق�صاء بحل وت�صفية ال�صركة املدعي عليها االوىل - ثانيا:تعيني م�صفي 
ق�صائي حلل وت�صفية ال�صركة املدعي عليها االوىل وفق الوارد بطلبات املدعي بال�صحيفة 

طالب االإعان / 1-روجر اليا�س اأبي الهود  �صفته بالق�صية : مدعي  
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمر - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعانه:  1-  حممد ماهر كامل احلاج وي�س ال�صباغ  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االقامة 

مو�صوع االإعان :قد اأقام عليكم الدعوى ومو�صوعها اوال:الق�صاء بحل وت�صفية ال�صركة املدعي عليها 
ال��وارد بطلبات  االوىل - ثانيا:تعيني م�صفي ق�صائي حلل وت�صفية ال�صركة املدعي عليها االوىل وفق 
بالقاعة  9.30 �س  ال�صاعة  املوافق  2020/1/29   االربعاء   يوم  لها جل�صة  وح��ددت  بال�صحيفة.  املدعي 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 3463/2019/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :الزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ )89321( درهم مع الفائدة القانونية %12 
من تاريخ اال�صتحقاق والزامها الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  

طالب االإعان : موديرن �صفل انرنا�صيونال للمقاوالت ذ.م.م وميثلها مديرها املهند�س مرزوق 
�صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعانه : 1- �صركة �صريهر�صا للتجارة ذ.م.م ميثلها ال�صيد/�صوداكر جود اجنايل ب�صفته 
املدير العام امل�صوؤول عن ال�صركة - �صفته بالق�صية : مدعي عليه   - جمهويل حمل االإقامة 

مو�صوع االإعان : 
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/12/24 بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)98321( درهم والفائدة 9% �صنويا على قيمة كل �صيك من تاريخ ا�صتحقاقه وحتى ال�صداد التام 

والزمتها بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعان.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 449/2019/26 عقاري كلي  

مو�صوع الدعوى : دعوى رد عقار للغ�صب وت�صلميه للمدعي خاليا من ال�صواغل وال�صاغلني 
والتعوي�س

طالب االإعان :  هيثم عادل �صينى  - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعانه : 1- نهاد ثائر حممد املعموري  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

 جمهول حمل االإقامة 
املنعقدة بتاريخ 2019/11/12 يف الدعوى  مو�صوع االإع��ان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املذكورة اأعاه ل�صالح/هيثم عادل �صينى باالتي:االول:باخاء املدعي عليه االول/نهاد ثائر حممد 
االول  عليه  املدعي  ال��زام  ال�صواغل مع  للمدعي خاليا مع  وت�صليمه  التداعي  للعقار عني  املعموري 
لا�صتئناف  قابا  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�صت  وامل�صاريف  بالر�صوم 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقاريه  
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عربي ودويل

 يتنّزل تاأ�سي�س جمموعة بويبال يف املك�سيك، 
يف �ســياق ا�ســرتاتيجية اإعــادة بنـاء الي�سار 

اورتيغا الرعيل االول من الي�صار االمريكي الاتيني

   ل��ك��ن، ب��داي��ة م��ن ع��ام 2015، 
بدا اأن البو�صلة ت�صر يف االجتاه 
كما  الوردي”،  و”املد  امل��ع��اك�����س، 
الاتينية،  اأم��ري��ك��ا  يف  ي��ق��ول��ون 

يراجع وين�صحب.
انتخاب موري�صيو ماكري يف   مت 
بول�صونارو  وج��اي��ر  االأرج��ن��ت��ني، 
وكان   .2018 ع���ام  ب���ال���ربازي���ل 
هذا االأخر، املحافظ املت�صدد، قد 
�صّوت ل�صالح عزل ديلما رو�صيف، 
�صوته  ب�����اإه�����داء   ،2016 ع�����ام 
ال����ذي عذبها  اأو�����ص����را،  ل��ل��ع��ق��ي��د 
خال الديكتاتورية الع�صكرية يف 

�صبعينات القرن املا�صي.
   لكن املنعطف اىل اليمني لي�س 

وا�صًحا متاًما. 
املدة  يف  ال��ي�����ص��اري  ال��ت��ي��ار  “عاد 
مثل  ك����ربى  دول  اإىل  االأخ�������رة 
ُين�ّصب  واملك�صيك”،  االأرج��ن��ت��ني 
اأول����ي����ف����ي����ي����ه داب������������ان، ال���ب���اح���ث 
الاتينية  اأمريكا  يف  املتخ�ص�س 
والبحوث  ال���درا����ص���ات  م��رك��ز  يف 
مت   ،2018 ع�������ام  ال�����دول�����ي�����ة. 
لوبيز  مانويل  اأن��دري�����س  انتخاب 
حزب  م���ن  “املو”،  اأوب���������رادور، 
منتدى  اإىل  ينتمي  الذي  مورينا 
للمك�صيك.  رئ��ي�����ًص��ا  ب���اول���و،  ���ص��او 
مت   ،2019 اأك��ت��وب��ر  ن��ه��اي��ة  ويف 
رئي�ًصا  األربتو فرنانديز،  انتخاب 
�صوى  لي�صت  ونائبه  لاأرجنتني 

كري�صتينا كر�صرن.
   »م��ن جهة اخ���رى، م��ّر اليمني 
ولكن  االأوروغ��������واي،  م���وؤخ���را يف 
يوؤكد  للغاية”،  �صعيف  ب��ف��ارق 
نوفمرب   24 يف  داب��ان.  اأوليفييه 
لوي�س  ان����ت����خ����اب  مت   ،2019
األربتو الكايل بو، الرئي�س الذي 
�صيا�صة  تنفيذ  ي��ري��د  اأن����ه  اأع��ل��ن 
 79 50 فا�صل  بن�صبة  التق�صف، 

باملائة من االأ�صوات.

   اما بالن�صبة لبوليفيا، �صنتجاهل 
اإيفو  حققها  التي  النتيجة  دائًما 
م��ورال��ي�����س، امل��ت��ه��م ب��ال��ت��زوي��ر يف 
الرئا�صية،  اأك���ت���وب���ر  ان���ت���خ���اب���ات 
ولكن، لئن طلب جزء من ال�صكان 
االنتخابية  قاعدته  ف��اإن  رحيله، 

تظل موالية له ب�صدة.
 وم���ع ذل����ك، ف����اإن ال��ي�����ص��ار اهتّز، 
نف�صه  ب��ن��اء  “اإعادة  ع��ل��ي��ه  وب����ات 
واإي��ج��اد اأف��ك��ار وب��رام��ج وحتاليل 
جديدة... ان عملّية اإعادة هيكلته 
يقول  جارية، لكنها مل تكتمل”، 

الباحث.
حوارات  يف  تنمو،  براعم  هناك    
اأو  ف��ن��زوي��ا  ذاك، ح���ول  او  ل��ه��ذا 
“لقد  ب��ول��ي��ف��ي��ا م�����وؤخ�����ًرا.  ح��ت��ى 
اإي���ف���و خطاأ  ارت��ك��������������ب ���ص��دي��ق��ي 
رئا�صية  ف��ت��������������رة  اأراد  ع��ن��دم��������������ا 
ل�صحيفة  ل�����وال  ق�����ال  رابعة”، 

الغارديان.
   وك��ان الرئي�س املنتهية واليته، 
ا�صتفتاء  نتيجة  فعا  جتاهل  قد 
ح��رم��ه من  ال����ذي   ،2016 ع���ام 
للر�صح  ال��د���ص��ت��ور  ت��ع��دي��ل  ح���ق 

لوالية رابعة.
 ومع ذلك اأكد لوال اأن مورالي�س 

كان �صحية “انقاب«.

تتم  ذل�������ك،  اإىل  ب����االإ�����ص����اف����ة     
ممار�صة ال�صغط اأثناء الت�صويت 
يت�صنى  ال  ال������ذي  االإل�����ك�����روين 
“ترخي�س  بف�صل  اال  ممار�صته 
الوطن “، وهي بطاقة الع�صوية 
املوحد  اال����ص���راك���ي  احل�����زب  يف 
ال��ف��ن��زوي��ل��ي، وه���ذا ي��غ��ذي جميع 
ال�����ص��ائ��ع��ات ح����ول حقيقة  اأن������واع 
“يف  ل��ي�����س ح�����ّرا.  ال��ت�����ص��وي��ت  اأن 
الثوري  احل���زب  �صمد  املك�صيك، 
املوؤ�ص�صي طيلة �صبعني عاماً بهذا 

يذّكر دابان. ال�صكل”، 
ي�صّوت  �����ص����ن����وات،  ����ص���ت  ك����ل      
باأنهم  اق��ت��ن��ع��وا  ال��ن��اخ��ب��ون، وق���د 
م������راق������ب������ون، ل�������ص���ال���ح احل������زب 
ال���ر����ص���م���ي. ه���ن���اك ال���ع���دي���د من 
“مثل  الت�صويت،  الطرق لتقييد 
وهو  الغذائية”،  امل�������ص���اع���دات 

�صغط متار�صه فنزويا. 
  وي���ظ���ل امل���ج���ه���ول ال���ك���ب���ر، هو 
التي  ال�صمالية،  اأمريكا  �صيا�صة 
التناغم  ب��ع��دم  ف��ن��زوي��ا  مل��ع��ت يف 

والتما�صك.
اأ�صهر،  م��ن��ذ  ���ص��يء  ي��ح��دث  “مل   
رمبا يكون ترامب متعًبا، ال اأحد 
مذهلة  م���ب���ادرة  ي��اأخ��ذ  اأن  ي��ري��د 

الإ�صقاط مادورو.

اآفاق يف كوبا
    متثلت اإحدى اال�صراتيجيات 
اإن�صاء  يف  الي�صار،  تاأ�صي�س  الإع��ادة 
املك�صيك، يف  بويبا يف  جمموعة 
يوليو، والتي ت�صكلت من البلدان 
والقادة، ولي�س من قبل االأحزاب. 
اإن���ه���م مي��ث��ل��ون م���ا ي�����ص��م��ى االآن 
من  وجند  “التقدمي”،  باملحور 
فرنانديز،  األ��ربت��و  اأع�صائه  ب��ني 
لاأرجنتني،  اجل���دي���د  ال��رئ��ي�����س 
�صيلفا،  دا  ول��وال  رو�صيف  وديلما 
ورافائيل كوريا، وفرناندو لوغو، 
الرئي�س ال�صابق لباراغواي، ولكن 
واألفارو  م��ورال��ي�����س،  اإي��ف��و  ��ا  اأي�����صً
غ��ار���ص��ي��ا ل��ي��ن��را. يف امل��ق��اب��ل، ال 

كوبي اأو فنزويلي.  
   »هذه املجموعة ال تظهر نف�س 
ال��ت��ي �صكلت  جت��ان�����س احل���رك���ات 
منتدى �صاو باولو، وكلها متحدة 
يف ذل������ك ال�����وق�����ت ����ص���د اإج����م����اع 
اأوليفييه  ي����وؤك����د  وا�صنطن”، 
القرن  ث��م��ان��ي��ن��ات  ف��ف��ي  داب�������ان. 
املا�صي، متيزت اأمريكا الاتينية 

للبقية،  وب��ال��ن�����ص��ب��ة  ل�����ص��احل��ه، 
ويرّوعهم،  ب��ه��م،  ي��ت��اع��ب  ف��ه��و 

ويجّوعهم«.

ا�ستعادة الهدوء
يقرب   ، املتو�صط  امل���دى  على     
افق اإجراء انتخابات ت�صريعية، قد 
توؤدي اإىل فوز احلزب اال�صراكي 
املوحد الفنزويلي، وهو ما �صي�صكل 
نهاية ع�صر خوان غوايدو، رئي�س 
اجلمعية الوطني���ة واجلمهورية، 

بالوكالة. 
  ال يهم تاريخ االنتخابات، طاملا اأّن 
مادورو يحدده متى يريد: تاريخ 
20 مايو 2018، حيث مت اإعادة 
انتخابه رئي�صا لفنزويا، مل يكن 
اأن  ب��ل  ت��ق��ومي،  اأي  م��ع  من�صجما 
احلزب اال�صراكي الفنزويلي قد 
يفوز دون اال�صطرار اإىل التزوير 
يغادر  ي�����وم  ك����ل  ك���ب���ر:  ب��ح��ج��م 
الباد،  الفنزويليني  من  االآالف 
اغلب  اأن  ع��ل��ى  امل��راه��ن��ة  ومي��ك��ن 

املعار�صني لن ي�صوتوا.

الع�صرة،  ال���ت���داب���ر  مب��ج��م��وع��ة 
و�صياغتها  ب��ل��ورت��ه��ا  مت��ت  ال��ت��ي 
الليرباليني  ل��ل��خ��رباء  ن����دوة  يف 
تعزيز  وا�صنطن، ق�صد  اجلدد يف 

منو االقت�صادات النا�صئة.
   متت مفهمة تلك القائمة عام 
االقت�صادي  ق��ب��ل  م���ن   1989
اإجماع  ب��ا���ص��م  ويليام�صون  ج���ون 

وا�صنطن.
رغبة  ت��وج��د  ال  ال���ي���وم،  “ولكن   
الو�صفات  ت��ل��ك  اإىل  ال���ع���ودة  يف 
ي�صيف  اجلديدة”،  الليربالية 
اأوليفييه دابان، فاليمني منق�صم 

ا. والي�صار اأي�صً
ميكن  ال  ال�����ذي�����ن  ب�����ني  م�����ن     
ن��ظ��ام كا�صرو  اق��ت��اع��ه��م، جن��د 
يف كوبا: “كل �صيء بطيء للغاية، 
ولكن هناك تغير يف االأجيال ال 

يجب اال�صتهانة به..
ه�����وؤالء،  داب��������������������ان،  ي��ق��������������������ول   
الث������ورة،  يعي�ص����وا  مل  اأ�ص����خا�س 
ال�صاأن  اإدارة  اإىل  و�صي�صطرون 
ال����ع����ام ع���ن���د رح����ي����ل ال���ق���دام���ى، 

بال�صرورة  االأم�������ور  و���ص��ت��ت��غ��ر 
قليا.

 ان عيون هذا اجليل متجهة اىل 
من  مزيج  ينتع�س  حيث  فيتنام، 
والنظام  احل��رف��ي��ة،  الراأ�صمالية 

ال�صلطوي«.
اجلديد  ال��د���ص��ت��ور  ان  ورغ�����م     
ف���رة والي��ت��ني )يتم  ع��ل��ى  ين�س 
ت��ع��ي��ني ال��رئ��ي�����س م��ن ق��ب��ل جلنة 
من الربملانيني(، فان االنتخابات 
ال ت������زال غ����ر ح���������������رة، واحل�����زب 
“فريد  ك�����وب�����ا  يف  ال�������ص���ي���وع���ي 
م���ن ن���وع���ه، ي���ق���وم ع��ل��ى ال�����والء، 
و”القوة  لينيني”،  وم��ارك�����ص��ي 
العليا  احل����اك����م����ة  ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة 

للمجتمع والدولة ». 
  رمبا تكون االو�صاع يف فنزويا 
جميع  اأن  “حيث  اأك����رث،  ك��ارث��ي��ة 
طرق اخلروج من املاأزق تظل غر 
منتجة، ياحظ اأوليفييه دابان. 
ن�صمع عن موؤامرة �صد  بانتظام، 
م��ادورو، مت اجها�صها.  نيكوال�س 
دائًما  ���ص��ت�����ص��وت  �صلبة  ن����واة  اإن 

العقوبات،  م���ن  ال��ع��دي��د  ه���ن���اك 
واالقت�صادية،  م��ن��ه��ا  ال���ف���ردي���ة 
دون  ولكنها  ال��ب��اد،  ُتفقر  ال��ت��ي 
اأوليفييه  ياحظ  تاأثر يذكر”، 
دابان. ان خماوف دونالد ترامب 
م���وج���ودة يف اأم���اك���ن اأخ������رى: يف 
رئي�صي  ب�����ص��ك��ل  ت��ت��ع��ل��ق  ال����ق����ارة، 
املهاجرين،  وق��واف��ل  ب��امل��خ��درات 
ويف  الو�صطى.  اأم��ري��ك��ا  وب��ال��ت��ايل 
م�صاكله  حتجبها  االح�����وال،  ك��ل 
ال���داخ���ل���ي���ة، واج��������راء ال����ع����زل يف 

املقدمة.
  اأما بالن�صبة لتكاثر االنتفا�صات 
يف  جذورها  جتد  فاإنها  ال�صعبية، 
ا�صتفادوا  ملن  ال�صديد  “االإحباط 
من النمو، الذي توقف منذ اأربعة 
انخفا�س  م��ع  اأع�����وام  خم�صة  اأو 
االأ�صا�صية”،  ال�������ص���ل���ع  اأ�����ص����ع����ار 

ي�صّخ�س دابان.
حتى  وال  البلدان،  اأفقر  ولي�صت   
اأك���رثه���ا ت��ف��اوت��ا اج��ت��م��اع��ي��ا، هي 
التي تتاأثر بهذه التحديات، وامنا 
كولومبيا،  اأو  �صيلي  مثل  ب��ل��دان 
ال��ت��ي ع��رف��ت اأق�����وى ن�����ص��ب منو، 
وت��ط��ال��ب ال���ي���وم ب��اأن��ظ��م��ة اأك���رث 
ت�صامنا، “الأنها اأدركت اأن بلدانها 

متلك امكانات ذلك«.
  ان ا�صتعادة الهدوء �صتمر حتما 
العامة،  اخل����دم����ات  “بتح�صني 
التقاعدية،  امل��ع��ا���ص��ات  ال�����ص��ح��ة، 
اإ�صاحات  وخ�صو�صا،  التعليم، 
ال�صيا�صات ال�صريبية، الأن بع�صها 

يحافظ على اأوجه التفاوت.
 ويف بلدان اخرى، مثل كولومبيا، 
����ص���ي���ك���ون االإ�������ص������اح ال�����زراع�����ي 
اأوليفييه  يعّدد  ا”،  اأي�صً �صرورًيا 

دابان. 
ك���ل هذه  ال���وق���ت احل������ايل،     يف 

التحوالت جنينّية.
عن لو بوان

ال ميكن اقتالع نظام كا�سرتو يف كوبا، وو�سع فنزويال اأكرث تاأّزما

االنعطاف ميينا لي�س وا�سًحا متاًما، فالتيار 
الي�ســاري عـــاد اإىل االأرجنتــني واملك�ســـيك

مادورو  من ابرز عناوين ازمة الي�صار�صافيز ولوال ومورالي�س نهاية حقبة

الي�صار ينهار يف امريكا الاتينيةانتخاب اأندري�س مانويل لوبيز اأوبرادور يف املك�صيك

مي�صيل با�صليه يف ت�صيلي من الوجوه االآفلة

  العامل عام 2030:

اأمريكا الالتينية، نهاية املوجة الوردية...؟
•• الفجر – خرية ال�سيباين

   يف �سنوات االلفني، �سهدت القارة موجة مّد: خا�سعة 
اإىل  تدريجيا  تنتقل  النيوليربايل،  اليمني  ل�سيطرة 

الي�سار. 
1998، كان انتخاب هوغو �سافيز، يف فنزويال،  عام 

مبثابة بداية “املوجة الوردية” اأو “االنعطاف اإىل 
الي�سار«.

ال�سلطة،  اإىل  و�سلوا  الذين  القادة  معظم  وينتمي     
اجتمعت  التي  ال�سيا�سية  االأحزاب  اأو  احلركات  اإىل 
يف منتدى �ساو باولو عام 1990، حتت رعاية فيدل 
الربازيل عام  �سيلفا يف  دا  لوال  انتخاب  كا�سرتو. مت 

 .2003 االأرجنتني عام  ون�ستور كري�سرن يف   ،2002
احتادات  رئي�س  مورالي�س،  اإيفو  فاز   ،2005 وعــام 
باالنتخابات  ت�ساباري،  منطقة  يف  الكوكا  مزارعي 

الرئا�سية يف بوليفيا.
   عام 2006، مت انتخاب مي�سيل با�سليه يف ت�سيلي، 
ال�سنديني  ــاد  وع ــــوادور،  االإك يف  كــوريــا،  ورافائيل 

دانييل اأورتيغا اإىل اأعلى املنا�سب يف نيكاراغوا. عام 
مقاتل  موخيكا،  “بيبي”  خو�سيه  دور  جاء   ،2008
واأ�سبحت  اأوروغــواي.  الع�سابات، يف  �سابق يف حرب 
رئي�سة  لــوال،  مثل  العمال  حزب  من  رو�سيف،  ديلما 
للربازيل عام 2010، وخلف نيكوال�س مادورو �سافيز 

بعد وفاته يف فنزويال عام 2013. 

ال��ي��وم  ت��وج��د  ل 
رغبة يف العودة اإىل 
الو�صفات الليربالية 
اجل��������دي��������دة، 
منق�صم  ف��ال��ي��م��ن 
ا اأي�صً وال��ي�����ص��ار 

يف  الي�صار  اهتّز 
وب��ات  بوليفيا 
بناء  اإعادة  عليه 
واإيجاد  نف�صه، 
وبرامج  اأف��ك��ار 
جديدة وحتاليل 
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�صبكة  م��ع  مقابلة  يف  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  االأردين  ال��ع��اه��ل  ح���ذر 
داع�س  تنظيم  ع��ودة  من  بثت   ”24 “فران�س  الفرن�صية  التلفزيون 
اأوروبية  االأو�صط. وقبيل جولة  ال�صرق  االإرهابي و�صعوده جمددا يف 
يبداأها امللك وت�صمل بروك�صل و�صرا�صبورغ وباري�س حذر عاهل االأردن 
“�صيكون  امللك  تاأ�صي�س لداع�س«. وقال  “عودة واإع��ادة  املقابلة من  يف 
هاج�صي خال املباحثات التي �صاأجريها يف اأوروبا هو ما �صهدناه خال 
العام املا�صي من عودة واإع��ادة تاأ�صي�س لداع�س، لي�س فقط يف جنوب 
و�صرق �صوريا، بل ويف غرب العراق اأي�صا«. واأ�صاف “علينا التعامل مع 
موؤكدا اأن هذا “تهديد لنا جميعا لي�س فقط يف  عودة ظهور داع�س”، 
املنطقة، بل والأوروبا وبقية العامل«. واأ�صار العاهل االأردين اإىل خروج 
مقاتلني اأجانب من �صوريا واإعادة متركزهم يف ليبيا، موؤكدا اأنه “من 
اأوروب���ا، ه��ذا �صيكون حمور  املنظور االأوروب���ي، ب�صبب ق��رب ليبيا من 
اآالف  “عدة  اأن  نقا�س مهم يف االأي��ام القليلة القادمة«. واأ�صاف امللك 
بهم  وانتهى  �صوريا(  )�صمال  اإدل��ب  غ��ادروا  االأجانب قد  املقاتلني  من 
اأ�صدقائنا  املنطقة وعلى  اأمر علينا جميعا يف  ليبيا، وهذا  املطاف يف 
وحول ت�صاعد التوتر االأ�صبوع   .»2020 اأوروب��ا مواجهته يف عام  يف 
“نقوم  اأمله باأن  اإي��ران والواليات املتحدة، عرب امللك عن  املا�صي بني 
املنطقة، من خال  االجت��اه يف  بت�صويب  القادمة  القليلة  االأ�صهر  يف 

ال�صعي للتهدئة واحلد من التوتر«.

رو�صيا  تتفاو�س مع  بغداد  اأن  االثنني،  اأم�س  دبلوما�صي عراقي  اأكد 
ل�صراء منظومة “اإ�س 300” ال�صاروخية للدفاع اجلوي.

وقال �صفر العراق لدى طهران �صعد جواد قنديل، يف ت�صريح لوكالة 
مطروحة   )300 اإ���س-  )�صراء  امل�صاألة  “هذه  الرو�صية:  �صبوتنيك 
ي�صري  اأن  املمكن  ومن  والعراق،  رو�صيا  بني  املباحثات  طاولة  على 

العراق هذه املنظومة«.
�صوء  يف  للغاية،  جيدة  الرو�صية  العراقية  “العاقات  اأن  واأ���ص��اف 
مو�صحاً  حر�س بغداد على عاقات جيدة مع جميع دول اجلوار”، 
اأن “العراق يحر�س على تنويع م�صادر ال�صاح، ولدينا عقود ت�صليح 

مع رو�صيا«.
وك����ان رئ��ي�����س جل��ن��ة ال���دف���اع واالأم�����ن يف ال���ربمل���ان ال��ع��راق��ي حممد 
�صراء  حول  مو�صكو  مع  مفاو�صاتها  ا�صتاأنفت  بغداد  اأن  اأعلن  ر�صا، 
�صراء  يحاول  العراق  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر  “اإ�س-300”،  اأنظمة 
التهديد  لكن   ،2017 ع��ام  منذ  الرو�صية  اجل���وي  ال��دف��اع  اأنظمة 
يعيق  زال  ما  املتحدة  الواليات  قبل  من  اقت�صادية  عقوبات  بفر�س 

املفاو�صات.

�صارك اأكرث من 12 األف �صخ�س يف “�صباق العدو �صد الدكتاتورية” 
بالعا�صمة التاياندية بانكوك للتعبر عن اإحباطهم من ا�صتمرار 

حكومة رئي�س الوزراء برايوت ت�صان اأوت�صا يف احلكم.
وال يزال برايوت، وهو قائد �صابق للجي�س ا�صتوىل على ال�صلطة يف 
عليها جرت  متنازع  انتخابات  بعد  2014، يف من�صبه  عام  انقاب 
الدميقراطية  يعيد  اأن  “اأريده  امل�صاركني  اأح��د  وق��ال  املا�صي.  العام 
ام��ت��د مل�صافة  ال���ذي  ال�����ص��ب��اق  امل�����ص��ارك��ون خ���ال  ال���ب���اد«. وردد  اإىل 
و”عا�صت  برايوت!”  ي���ا  “ارحل  م��ن��ه��ا  ه��ت��اف��ات  ك��ي��ل��وم��ر   2.6
احلزب  اأن�صار  من  ال�صباق  يف  امل�صاركني  ومعظم  الدميقراطية!«. 
اجلديد “امل�صتقبل اإىل االأمام” الذي اأ�ص�صه رجل االأعمال تاناتورن 
جواجنروجنرواجنكيت )41 عاما(. واتهم بع�س موؤيدي احلكومة 
ال�صباق  ومنظمي  لكن احلزب  اليوم  العدو  �صباق  تاناتورن برتيب 

نفوا ذلك رغم م�صاركة تاناتورن.
“نريد  ال�صباق  مقر  اإىل  و�صوله  ل��دى  لل�صحفيني  تاناتورن  وق��ال 
تهزمهم  اأن  رف�صوا  الذين  ه��وؤالء  روح  اإنها  تعود.  اأن  للدميقراطية 
عاما(   21( وجنت�صاي  تاناوات  ال�صباق  منظم  وقال  الدكتاتورية«. 
با�صتياء من  املحتجون  وي�صعر  �صيا�صي.  اأي حزب  اإىل  ينتمي  اإن��ه ال 
ذلك  يف  مبا  املعار�صة  “ل�صيطنة”  �صعت  التي  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 
توجيه تهم جنائية اإىل تاناتورن وال�صعي حلل حزب “امل�صتقبل اإىل 

االأمام«.

عوا�سم

عمان

بغداد

بانكوك

الإرهابيون يفرون من العراق بعد ت�صفية �صليماين
•• وا�سنطن-وكاالت

اأنهم  اأمريكيني،  م�صوؤولني  عن  كارتر  �صارة  اال�صتق�صائية  ال�صحافية  نقلت 
اع��ر���ص��وا م��ك��امل��ات ت��وؤك��د اأن ق���ادة االإره����اب يف ال��ع��راق ي��ه��رب��ون م��ن املنطقة، 
�صليماين.   اغتيال قا�صم  االأمريكية بعد  القدرات اال�صتخبارية  ويختبئون من 
واأ�صافت يف مقال ب�صبكة “اأن بي �صي نيوز” اأن الواليات املتحدة طورت قدرات 
ا�صتخبارية ا�صتثنائية ال�صتهداف اأكرب اإرهابي مطلوب حول العامل، ب�”�صربة 
دقيقة” فاجاأت احلكومة االإيرانية وفقاً ملا نقلته عن م�صوؤول يف البيت االأبي�س 

طلب التكتم على هويته، حل�صا�صية موقعه.
القومي  االأم��ن  و�صوؤون  والعراق،  اأفغان�صتان  التي غطت حربي  كارتر  وذك��رت 
الغربية، على مراقبة  املتحدة واال�صتخبارات  الواليات  واالإره��اب، كيف عملت 
حتركات �صليماين وخططه ملهاجمة اأهداف اأجنبية ومدنيني، وجنود اأمريكيني، 
اإدارتي  االإره��اب، لكن  وا�صنطن على الئحة  ال��ذي �صنفته  طيلة عقدين، وهو 
اأو من ت�صعيد  اإي��راين  بو�س االبن واأوباما جتنبتا ا�صتهدافه خوفاً من انتقام 
احلرب.  وعلى مدى ع�صرين عاماً، عمل �صليماين حممياً من العقاب، فوجه 
اأي�صاً  اإرهابيني حول العامل، بينما كان يخطط  اإىل وكاء  املالية  التحويات 
ا�صتثنائية  �صربة  موته  كان  املنطقة.  يف  االإيرانية  الع�صكرية  لا�صراتيجية 
للنظام االإيراين. خال واليتي اأوباما، اأكدت تقارير خمتلفة با�صتمرار �صفره 
اإىل العراق رغم العقوبات التي قيدت حتركاته. وكان يعمل عن كثب مع حلفاء 
املنطقة.   اأمريكي يعمل يف  قال م�صوؤول  العراقية، وفق ما  اإي��ران يف احلكومة 
م�صتعداً  بدا  الرئي�س  اأن  وا�صحاً  كان  ال��ط��اوالت.  ُقلبت  ترامب  عهد  يف  ولكن 
كان  �صليماين  باأن  اال�صتخبارات  م�صوؤولو  اأبلغه  املنا�صب حني  التحرك  التخاذ 
ح�صب  اأي��ام،  خال  اأمريكيني  �صد  ا�صراتيجي  لهجوم  التخطيط  مراحل  يف 
م�صوؤول يف البيت االأبي�س كان مطلعاً على الغارة اجلوية. واأ�صاف امل�صوؤول، اأن 

قرار ترامب احلازم بالتحرك اأنقذ اأرواح العديد من االأمريكيني.

تثري غي�سه واأوجاعه وجنونه:

الوليات املتحدة: نان�صي بيلو�صي، كابو�س ترامب...!
هاجم ترامب �سنها ولياقتها البدنية، واعترب اأن عقلها يعمل ب�سكل متقطع

مترد اإعالمي مع ان�سمام �سحف اإيرانية للمنتقدين

ان�صقاق واحتجاجات...اأ�صواأ اأزمة يف اإيران منذ عقد
•• عوا�سم-وكاالت:

واجهت اإيران االأزمة االأخطر منذ عقد، الليلة املا�صي، 
م���ع ان�����ص��م��ام م��ذي��ع��ني ت��ل��ف��زي��ون��ي��ني وم�����ص��اه��ر اإىل 
الطائرة  باإ�صقاط  ال�صلطات  اإق���رار  اأث��اره��ا  احتجاجات 
 82 رك��اب��ه��ا، مب��ن فيهم  ال��ت��ي قتل جميع  االأوك��ران��ي��ة 

اإيرانياً.
الرئي�صية  اآزادي  ���ص��اح��ة  اإىل  امل��ح��ت��ج��ني  اآالف  ون����زل 
لنهتف  اأح��ب��اب��ن��ا  ي��ق��ت��ل  “مل  ه��ات��ف��ني:  ال��ع��ا���ص��م��ة،  يف 

وردت ال�صرطة بقنابل  للديكتاتور خامنئي”. 
الغاز امل�صيل للدموع.

وت��و���ص��ع��ت ال��ت��ظ��اه��رات ال�����ص��ب��ت، ب��ع��د اإق����رار 
االأوكرانية  الطائرة  اإن  قائًا  بذنبه،  النظام 

اأ�صقطت خطاأ.
وهب املحتجون االأحد �صد املر�صد االأعلى يف 
اإيران علي خامنئي، واحلر�س الثوري، وحتى 
قائد فيلق القد�س قا�صم �صليماين الذي قتل 

يف غارة اأمريكية.
اأي دور لها يف  ال��ب��داي��ة  اأن��ك��رت احل��ك��وم��ة يف 
امل�صار  تغير  ع��ل��ى  جُت���رب  اأن  ق��ب��ل  ال��ك��ارث��ة، 
اأي��ام من ن�صر مقطع فيديو على  بعد ثاثة 
اإطاق  يظهر  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
ثانية.   20 ب�  بعدها  الطائرة  �صرب  �صاروٍخ 
وق���ال���ت ال�����ص��ل��ط��ات اإن ال�������ص���اروخ اأط���ل���ق عن 

طريق اخلطاأ.
املتظاهرون:  ه��ت��ف  ط���ه���ران  م�����ص��رات  ويف 
ث���ورة  ك����ان  احل��ق��ي��ق��ي  االإن�������ص���اين  “خطاأنا 
و “هم يكذبون بالقول اإن عدونا   ،”1979

هو اأمريكا، عدونا هنا«.
االأحد:  ي��وم  االح��ت��ج��اج  اأح���د منظمي  وق���ال 

وعمدة  كاثوليكي،  اإي��ط��ايل-اأم��ري��ك��ي  وه��و  ج��ون��ي��ور، 
دميقراطي يف بالتيمور، مبهمة م�صك دفر ماحظات 
�صيا�صية:  بخدمات  له  ُيدينون  الذين  كل  فيه  ت�صّجل 
للفتاة،  وبالن�صبة  ان��ت��خ��اب��ه...  الإع����ادة  خ�صبة  اأر�����س 
مقدمة وتدريب على احليل وربط اخليوط ال�صيا�صية، 

ال��ربوز داخل  ومر�صد مثايل لتعلم 
احلزب.

ت�����اون     وه������ي ط���ال���ب���ة يف ج��������ورج 
ب���وا����ص���ن���ط���ن، ال���ت���ق���ت زوج����ه����ا بول 
�صان  اإىل  اأخ���ذه���ا  ال����ذي  ب��ي��ل��و���ص��ي، 
ف��ران�����ص��ي�����ص��ك��و )ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا( حيث 
جمال  يف  ثروتهما  ال��زوج��ان  ك�صب 
اأطفال  خم�صة  واجن��ب��ت  ال��ع��ق��ارات، 
يف غ�صون �صت �صنوات، ورّبتهم بني 

نيويورك و�صان فران�صي�صكو.
مع  اال  ال�صيا�صية  حياتها  ت��ب��داأ  مل   
باجلامعة.  ال��ع��ن��ق��ود  اآخ����ر  ال��ت��ح��اق 
ن���ائ���ب���ة ع����ن والي������ة �صان  ان���ت���خ���ب���ت 
عام  االأوىل  ل��ل��م��رة  ف��ران�����ص��ي�����ص��ك��و 
47 عاًما،  1988، عن عمر يناهز 
مزيد  معركة  بخو�س  مت��ي��زت  وق��د 
االإيدز،  اج��ل مقاومة  م��ن  االأب��ح��اث 
وم��ع��ار���ص��ت��ه��ا ال��ق��وي��ة حل���رب بو�س 

جونيور على العراق عام 2003.

بلدوزر م�ساد لرتامب
   نوفمرب 2018، عندما غزا الدميقراطيون جمل�س 
ال���ن���واب، مل ي��ك��ن ت���ويّل ب��ي��ل��و���ص��ي، وج���ه م��ن “العامل 

••الفجر – خرية ال�سيباين
   عندما ال يطلق دونالد ترامب ال�صواريخ على من 
تغريدات  حمم  يرمي  فانه  اأم��ري��ك��ا،  اأع���داء  ي�صّنفهم 
قاتلة �صد نان�صي بيلو�صي. تلك الدميوقراطية البالغة 

من العمر 79 عاًما، ورئي�صة جمل�س 
اإجراءات  ببدء  و”املذنبة”  ال��ن��واب، 
االأبي�س،  البيت  رئي�س  �صد  ال��ع��زل 

فهي كابو�صه اليومي.
   »�صتبقى على االأرجح اأ�صواأ رئي�صة 
جمل�س يف تاريخ الواليات املتحدة”، 
�صاعات  فقبل  اجلمعة.  ترامب  غ��ّرد 
باأغلبية  ب��ي��ل��و���ص��ي  م������ّررت  ق��ل��ي��ل��ة، 
ال��ن��واب، قرارا  االأ���ص��وات يف جمل�س 
مينع الرئي�س املتهور من �صن حرب 
على اإيران دون اإذن من الكونغر�س.

االأمريكية  “الدميقراطية  ان    
باأن  ت��رام��ب  اإدارة  يف خ��ط��ر، وح��ج��ة 
تنتهك  ال����ق����ان����ون،  ف�����وق  ال���رئ���ي�������س 
ال���د����ص���ت���ور، ون��ان�����ص��ي ب��ي��ل��و���ص��ي هي 
تاحظ اأدا �صني،  احل�صن القوي”، 
اخلارج،  يف  الدميقراطيني  رئي�صة 
لاأمريكان  احل����زب  ف����رع  ف��رن�����ص��ا، 

املقيمني يف بلد ديغول.
اأي     امل�صكلة، ان ه��ذا الن�س، رم��زي فقط، وال ميلك 
ي�صيطر  ال���ذي  ال�صيوخ،  جمل�س  ج�صر  ليعرب  فر�صة 

عليه اجلمهوريون.
 ولكنه حجر جديد يف حذاء ترامب، خا�صة اأن ثاثة 

نواب جمهوريني �صوتوا مع الدميقراطيني. 
   يف اجتماع عقد يف اأوه��اي��و من اج��ل اإع��ادة انتخابه، 
ت��ذّم��ر املعني  ال���ن���واب،  ي���وم االق����راع مبجل�س  م�����ص��اء 
“كان  وامل��ن��ت�����ص��ني:  املتحّم�صني  اأن�����ص��اره  اأم����ام  ب��االأم��ر 
امل��ح��رر: من  ال��ق��رار )ماحظة  وات��خ��اذ  علينا احل�صم 
اأجل الق�صاء على �صليماين بطائرة 
لدينا وقت  يكن  ط��ي��ار(، ومل  ب��دون 
يعمل  ال��ت��ي  ‘نان�صي’  ب���  ل��ات�����ص��ال 
مهاجما  متقطع”،  ب�����ص��ك��ل  ع��ق��ل��ه��ا 

�صّنها، ولياقتها البدنية.
  وا�����ص����اف ال�����ص��ب��ع��ي��ن��ي ت����رام����ب يف 
نان�صي  اأ���ص��ن��ان  “�صقطت  فظاظته: 
ل��دي��ه��ا وقت  ي��ك��ن  م���ن ف��م��ه��ا، ومل 
�صبكته  ع���ل���ى  ن�������ص���ر  للتفكر”، 
 15 يف  امل���ف�������ص���ل���ة  االج����ت����م����اع����ي����ة 
دي�����ص��م��رب، ���ص��اع��ة ج����ّن ج��ن��ون��ه من 
مهني  ولكنه  مرجح،  -غر  احتمال 

–حماكمته وعزله.

»وطنية مع مهارة ت�صريعية ال مثيل 
لها«

   هذه ال�صتائم مل تنل من �صابة 
خ�صمه، وهي امراأة “قوية وحكيمة 
ب�صكل ال ي�صدق، ووطنية، وتتمتع مبهارات ت�صريعية ال 
ح�صب اأدا �صن. ولئن مل يدخل امللياردير  نظر لها”، 
نان�صي  ف���ان   ،2015 ع���ام  اال  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ن��ي��وي��ورك��ي 

بيلو�صي كانت ت�صبح هناك منذ امد بعيد.
   عندما كانت طفلة، كلفها والدها، توما�س ديل�صاندرو 

حاملة  اأع��ل��ن��ت  ل��ل��ن��ظ��ام،  اأخ����رى  ���ص��رب��ة  ويف  �صليماين. 
االأ�صبوع  نهاية  اإي��ران يف  الوحيدة يف  االأوملبية  امليدالية 
ان�صقاقها. ون�صرت كيميا علي زادة التي فازت بامليدالية 
الربونزية يف التايكوندو بريو دي جانرو، يف  2016 
خ��ط��اًب��ا ع��ل��ى اإن�����ص��ت��غ��رام ق��ال��ت ف��ي��ه، اإن���ه���ا ه��رب��ت اإىل 

هولندا. 
امل�صوؤولني  وات��ه��م��ت  االإل�����زام�����ي،  احل���ج���اب  وان���ت���ق���دت 
ما  “كل  وك��ت��ب��ت  امل��ع��ام��ل��ة.  و���ص��وء  اجل��ن�����ص��ي،  بالتمييز 
ففي  كررتها«.  بها،  اأم��روا  جملة  ارتديته...كل  قالوه، 

ال�صباح،  م��ن��ذ  ع�صكرية  ثكنة  وك��اأن��ه��ا  امل��دي��ن��ة  “تبدو 
اأخرى. هذه  �صي�صلون مرة  لكن الطاب واملتظاهرين 
االإطاحة  قبل  تنتهي  لن  لكنها  وت��ب��داأ  تتوقف  احلركة 
بالنظام«. يبدو اأن التغير املفاجئ يف املزاج العام �صدم 
الثوري  باللوم على �صابط احلر�س  األقى  الذي  النظام 
االإيراين الذي اأطلق ال�صاروخ، وكان ياأمل بو�صوح طي 

�صفحة احلادث. 
 16 اإي��ران  اإط��اق  �صاعات من  بعد  الطائرة  واأ�صقطت 
ملقتل  اأمريكية يف العراق انتقاماً  اأه��داف  �صاروخاً على 

الرئي�صي  للمن�صب  احل��زب،  ال�صتبل�صمنت  القدمي” 
اأي رئا�صة املجل�س، بديهّيا وم�صمونا، فاحلر�س ال�صاب، 
كورتيز،  اوكازيو  الك�صندريا  اجلديدة  النجمة  بقيادة 

كان يدفع من اخللف. 
   ينا�صل هذا اجلناح الي�صاري للبدء يف اإجراءات العزل. 
البداية  يف  ب��ي��ل��و���ص��ي  ن��ان�����ص��ي  ك��ان��ت 
تخ�صى  خبرة،  ك�صيا�صية  م���رددة: 
اأن تخدم هذه اخلطوة ترامب الأنها 

قد جتعل منه �صحية.
-ُي�صتبه  االأوكرانية  الق�صية  اإنها     
يف اأن الرئي�س االأمريكي �صغط على 
ف�صاد  ح���ول  بتحقيق  للقيام  كييف 
الدميقراطي  امل���ر����ص���ح  “يورط” 
ل��ل��ب��ي��ت االأب��ي�����س ج���و ب���اي���دن –هي 
التي دفعت بيلو�صي اىل تغير راأيها. 
بلدوزر م�صاد  اإىل  ومنذئذ، حتولت 

لرامب.
   حمراث عمل، تنام قليا، وتبتلع 
اأك���واب���ا م��ن امل���اء ب��ال��ل��ي��م��ون، مت�صك 
كتلتها بقب�صة حديدية، لكنها تعرف 
ا كيف تلعب “العرف اللطيف”  اأي�صً
“ميكنها  ت��ري��د.  م��ا  على  للح�صول 
اأنك  ول��ن تاحظ  راأ���ص��ك  تقطع  اأن 
�صي  قناة  على  األك�صندرا  ابنتها  مازحة  قالت  تنزف”، 
اإن اإن.    لئن فات دورها يف االنتخابات الرئا�صية، فان 
“ال�صيدة بيلو�صي تفتح الباب اأمام االأجيال املقبلة من 
الدميقراطيني”، تقدر اأدا �صني... لن يتخّل�س ترامب 

قريبا من �صيل الكوابي�س.                  لو باري�سيان

مواجهة االحتجاجات، �صعى القادة االإيرانيون اإىل ر�س 
�صفوفهم. ويف بيان دعماً للحر�س الثوري، قال الربملان، 
الواليات  م��ع  م�صرفة  م��واج��ه��ة  “يف  ك��ان��ت  ال��ب��اد  اإن 
املتحدة املجرمة، وال ن�صمح با�صتغال االأعداء خطاأ من 

اأحد اأفراد االأ�صرة«.
ون��ظ��م م��ت��ظ��اه��رون م���وؤي���دون ل��ل��ن��ظ��ام ت��ظ��اه��رة خارج 
العلمني  واأح���رق���وا  االأح����د،  ي��وم  الربيطانية  ال�����ص��ف��ارة 
اعتقل  املا�صي،  ال�صبت  ويوم  واالإ�صرائيلي.  الربيطاين 
ال�����ص��ف��ر ال��ربي��ط��اين، ال����ذي ك���ان ع���ائ���داً م��ن الوقفة 
الطائرة  ل�����ص��ح��اي��ا  ت��ك��رمي��اً  االح��ت��ج��اج��ي��ة 

االأوكرانية.
و����ص���ب ���ص��ق��وط ال���ط���ائ���رة ال���زي���ت ع��ل��ى نار 
الباد  اأن���ح���اء  جميع  يف  املنت�صر  اال���ص��ت��ي��اء 
الثاين(  )ت�صرين  نوفمرب  ويف  عامني.  منذ 
املا�صي، قمعت قوات البا�صيج، القوة االأمنية 
الداخلية املخيفة حتت قيادة احلر�س الثوري 
االإي����راين، اأح���دث ح��رك��ات مت��رد االإيرانيني 

الفقراء، �صد ارتفاع اأ�صعار املواد الغذائية. 
الطبقات  االحتجاجات  اإىل  تن�صم  وال��ي��وم، 
تاأثراً  اأق����ل  ك��ان��ت  اإي������ران، وال���ت���ي  ال��ع��ل��ي��ا يف 

بامل�صاكل االقت�صادية.
االإيرانية  ال�صحف  م��ن  العديد  وان�صمت  
اإىل  حُم��ك��م��ة،  ل�صيطرة  اخلا�صعة  املعتدلة 
املنتقدين. وكتبت �صحيفة “اعتماد” عنواناً 
“االعتذار  ب���  مطالبة  االأوىل  ال�صفحة  يف 
واال���ص��ت��ق��ال��ة«. وق���ال���ت ���ص��ب��ا رع����د، وزه����رة 
خامتي، وهما مذيعتا االأخبار يف التلفزيون 
الكذب  باإمكانهما  يعد  “مل  اإن��ه  احلكومي، 
على  االإيرانيني  و�صجعتا  امل�صاهدين”  على 

م�صاهدة حمطات بديلة.

  واعتربت مو�صي اخلطوة تهديدا لاأمن القومي وتخابرا مع دولة 
الوقت  التون�صية خمرقة، معلنة يف  الدولة  اأن  اعتربت  كما  اأجنبية، 

ذاته عن مبادرة ل�صحب الثقة من الغنو�صي.
الثقة من  ل�صحب  �صتقّدم م�صروع عري�صة  كتلتها  اأن  وقالت مو�صي    
االأخرة  زيارته  ب�صبب  الغنو�صي،  را�صد  ال�صعب  ن��واب  جمل�س  رئي�س 
تعقد  الت�صويت يف جل�صة عامة  يتم عر�صها على  اأن  على  تركيا،  اإىل 

للغر�س.
   واعتربت مو�صي لقاء را�صد الغنو�صي بالرئي�س الركي رجب طيب 
اردوغان يف زيارة مغلقة، اخراقا للدولة التون�صية وخطر على االمن 

•• الفجر -تون�س
   ا�صتنكرت رئي�صة كتلة احلزب الد�صتوري احلر عبر مو�صي يف موؤمتر 
�صحفي بالربملان، اأم�س االثنني، اللقاء املغلق الذي جمع رئي�س جمل�س 
نواب ال�صعب را�صد الغنو�صي بالرئي�س الركي رجب طيب اأردوغان يف 

ا�صطنبول موؤخرا.
  وقالت عبر مو�صي اإن هذه الزيارة متت دون علم الربملان والنواب 
تلزم  بها  يقوم  وك��ل حركة  ال��زي��ارة،  لهذه  يفو�صه  املجل�س مل  ومكتب 

الربملان الأنه رئي�صه. 

التون�صي، خا�صة ان الغنو�صي ح�صر جمل�س االمن القومي واطلع على 
ال  احلزبية  الغنو�صي  �صفة  اأن  ورات  والع�صكرية.    االمنية  اخلطط 
ُتلزمه كرئي�س للربملان  تنفي عنه �صفته الربملانية، واأن كل حتركاته 
ُتعّرف  مل  واالأجنبية  الركية  االإع��ام  و�صائل  اأن  واأ�صافت  التون�صي، 
تركيا  اإىل  زيارته  واعتربت  النه�صة،  حلركة  رئي�صا  ب�صفته  الغنو�صي 
ورئي�س  برملان  رئي�س  بني  ك��ان  وق��ع،  ال��ذي  واللقاء  ر�صمية”،  “زيارة 
دولة اأجنبية خا�صة يف ظل تزامن هذه الزيارة مع زيارة رئي�س حكومة 
الوفاق الليبية فائز ال�صراج لركيا وهو ما يجعل تون�س ت�صطف �صمن 

حمور معني مبا ي�صئ للدبلوما�صية التون�صية ولتون�س.

طالبت ب�سحب الثقة منه:

مو�صى: لقاء اأردوغان بالغنو�صي تهديد لالأمن القومي

ترامب..  ق�صف م�صتمر على زعيمة الدميقراطيني نان�صي بيلو�صي �صوكة يف حلق ترامب

عبر مو�صى ت�صتنكر

تعمل كثريا، وتنام 
ق��ل��ي��ال، وت��ب��ت��ل��ع 
اأك���واب���ا م��ن امل��اء 
ومت�صك  بالليمون، 
النيابية  كتلتها 
حديدية بقب�صة 

خ��ا���ص��ت م��ع��رك��ة 
الأب��ح��اث  ت�صجيع 
مل��ق��اوم��ة الإي���دز، 
بقوة  وع��ار���ص��ت 
احل���������رب ع��ل��ى 
العراق عام 2003
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العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
جمموعة  التجاري  باال�صم   CN رقم:1023604 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  االمارات   - الدولية  املجرة 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خال  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعــــــــــالن
اجلزيرة  ال�ص�����ادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العربية الطبي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1049896 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يو�صف مو�صى �صلطان عبداهلل اجلنيبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف هيا مربوك علي املن�صوري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بروب�س للمقاوالت 

والنقليات العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2808965 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خليل حممد ح�صن �صجاعي العبيديل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خالد علي �صعيد مبارك املهري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ايتو�س انرجي 

 CN ابوظبي ذ.م.م  رقم الرخ�صة التجارية:1027383 

من  االآتي:حتويل  التعديل  اتخاذ   يف  رغبتهم  اأبدوا  قد 

الرخ�صة التجارية اىل الرخ�صة ال�صناعية

املذكور  االجراء  على  االعرا�س  حق  لديه  من  كل  فعلى 

اعاه مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية - مركز االعمال 

- خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر االعان واال فلن يقبل املكتب 

ايه اعرا�س بعد انق�صاء مدة االعان 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعــــــــــالن
حورية  ال�ص�����ادة/�صالون  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للتجميل رخ�صة رقم:1020128 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صريكاال رافيندران ابونى %100
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة ليلى حممد نور

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف جيتا راين جاياكومار
تعديل وكيل خدمات/حذف رباب معروف عطوى

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعــــــــــالن
لن�صخ  الطائر  ال�ص�����ادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب امل�صتندات ذ.م.م رخ�صة رقم:2435699 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة جين�صى انتونى بيتر %17

تعديل ن�صب ال�صركاء
فينود باال�صاندران ناير باال�صاندران ناير كري�صنافيا من 49% اىل %16

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صونيل تينجيل ا�صوتهان بياى %16

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جمموعة احليا القاب�صة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1057435 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عبداهلل احمد �صامل �صالح املن�صوري من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبداهلل احمد �صامل �صالح املن�صوري من 100% اىل %91
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد عبداهلل احمد �صامل املن�صوري %3
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة راجح عبداهلل احمد �صامل املن�صوري %3
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة منيف عبداهلل احمد �صامل املن�صوري %3

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

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/جمموعة احليا القاب�صة  

AL HEYA HOLDING GROUP
اىل/جمموعة احليا القاب�صة ذ.م.م

AL HEYA HOLDING GROUP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خال 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/معر�س انفينيتي لل�صاعات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1191251 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ياقوت خمي�س ال�صيبه اخلمري من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ ياقوت خمي�س ال�صيبه اخلمري من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد حممود خرنوب %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعان/اجمايل من م�صاحة 5*3 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/معر�س انفينيتي لل�صاعات  
INFINITY WATCHES GALLERY

اىل/معر�س انفينيتي لل�صاعات ذ.م.م
INFINITY WATCHES GALLERY LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خال 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز اإدين �صبا

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1537446 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/قي�س را�صد حميد حمد ال�صعيدي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�صب ال�صركاء/ قي�س را�صد حميد حمد ال�صعيدي من من 100% اىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ميا�س ر�صوان الرتا %100

تعديل ا�صم جتاري من/مركز اإدين �صبا  
EDEN SPA CENTER

اىل/مركز ميا�س الرتا لل�صيدات
MAIYAS RATTA LADIES CENTER

تعديل ن�صاط/ا�صافة نق�س احلناء )9602202(
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع م�صتح�صرات التجميل - بالتجزئة )4772008(

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم وم�صاوي نهر العا�صي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1105672 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة يو�صف �صلطان عبداهلل �صامل املعمري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صمره خالد حم�س �صختوره

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعيد خليفه �صامل عبيد ال�صام�صي

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/مطعم وم�صاوي نهر العا�صي ذ.م.م

NAHR AL ASI RESTAURANT AND BARBEQUE LLC

اىل/مطعم وم�صاوي نهر العا�صي- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

NAHR AL ASI RESTAURANT AND BARBEQUE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعــــــــــالن
فرع  ذ.م.م  التجارية  الر�صا�صي  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب اأبوظبي 1 - مع الفروع االخرى رخ�صة رقم:1115489 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ريا�س احمد كال�صيكر %7.34
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جميل احمد عبدالرزاق كال�صيكر %7.33
تعديل ن�صب ال�صركاء/�صراج احمد عبدالرزاق كال�صيكر من 16% اىل %7.33

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة كال�صيكر امتياز عبدالرزاق %7.33
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة كال�صيكر اني�س عبدالرزاق %7.34

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حميده ريا�س �صودري %1
تعديل ن�صب ال�صركاء/حممد �صليم عبدالرزاق كال�صيكار من 16% اىل %7.33

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صاجدة �صكيل راخاجني عبدول رزاق كال�صيكار %1
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صريفه عبدالرزاق كال�صيكر %2

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عريفه حممد اقبال دادان عبدالرزاق ا�صماعيل كال�صيكار %1
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف كال�صيكار عبدالرزاق ا�صماعيل

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعـــالن
ال�صادة/االمارات ل�صناعة م�صتلزمات التكييف  باأن:  تعلن مكتب تنمية ال�صناعة 

IN1002409:ذ.م.م  رقم الرخ�صة ال�صناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل االتي:

تعديل تنازل وبيع خروج
ابراهيم عمر احمد الزبيدي

تعديل تنازل وبيع دخول
حممد عبدالغني حممد يو�صف احلمادي

ولت�صبح الرخ�صة با�صماء ال�صركاء
حممد عبدالغني حممد يو�صف احلمادي

رائد احمد �صحادة ح�صن
حممد ال�صيد عبداجلواد م�صاىل

اإدارة مكتب تنمية ال�صناعة دائرة عاقات امل�صتثمرين  خال اربعة ع�صر من تاريخ 
ن�صر االإعان ، واإال فلن تقبل االدارة اأية اعرا�س بعد انق�صاء مدة االإعان .

مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

مرمرين ال�صرق الو�صط للتجارة العامة- ذ م م
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  على  بناء 

العدل بالرقم )2049000277( بت�صفية ال�صركة:
 )مرمرين ال�سرق االو�سط للتجارة العامة - ذ م م(

ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية-ابوظبي بالرقم
احل�صابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  مكتب/  يعلن   CN-2277554

امل�صفي/ �صارة الظاهري عن ت�صفية ال�صركة املذكورة اعاه فكل من له 
مطالبة اأو حقوق على ال�صركة املذكورة اعاه عليه التقدم مبطالبته مع 
امل�صتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�صفى، وذلك خال الدوام الر�صمي وملدة 
45 يوماً من تاريخ ن�صر االإعان، وكل من مل يتقدم خال املدة املحددة 

 026936339 رقم  امل�صفي  تليفون  باملطالبة.  حقه  ي�صقط  باالإعان 
بناية  الكورني�س  �صارع  ابوظبي-    41510 ب  �س   026817744 فاك�س 

اال�صرعة الثاثة الطابق 12 مكتب رقم 1203.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

كوغنت حللول التكنولوجيا- ذ م م �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
بتاريخ  العاديه  غر  العموميه  اجلمعيه  اجتماع  قرار  مبوجب 

يعلن   1949009203 بالرقم  العدل  الكاتب  لدى  املوثق   2019/12/30

ال�صادة/ بيه كي اف- ابوظبي حما�صبون قانونيون  عن ت�صفية �صركة

كوغنت حللول التكنولوجيا- ذ م م �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 CN-2023272 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية-ابوظبي بالرقم

فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�صفى املعني 

ابوظبي   7479 �س.ب    026261716 فاك�س   026261715 رقم  هاتف 

 )1501( رقم  مكتب   )15( الطابق  االزرق  الربج  بناية  خليفة  �صارع 

من  يوما   45 اأق�صاها  مدة  خال  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات  واإح�صار 

تاريخ هذا االعان.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

البداع ل�صت�صارات ال�صحة وال�صالمة-ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
يعلن   205000016 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2020/01/02

امل�صفى زايد ت�صارترد اأكاونت لتدقيق احل�صابات، عن ت�صفية �صركة:
)االبداع ال�ست�سارات ال�سحة وال�سالمة -ذ م م(

 CN-1200158 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية-ابوظبي بالرقم
املذكورة  ال�صركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرا�س  اي  لديه  من  فعلى 
اإىل امل�صفى،  املوؤيدة لذلك  امل�صتندات  التقدم مبطالبته مع  اعاه عليه 
وذلك خال الدوام الر�صمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعان، 

وكل من مل يتقدم خال املدة املحددة باالإعان ي�صقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�صفى: 6666828 / 02 ، �صندوق بريد )41145( اإمييل:

النيادي  �صعيد  نايع  بناية    M9 امل�صفح  ابوظبى-   -  info@zcaa.ae

.)M12( مكتب رقم ) M( الطابق

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

العروبة للبخور-�صركة ال�صخ�س الواحد-ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
يعلن   2005000120 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2020/01/07

امل�صفى زايد ت�صارترد اأكاونت لتدقيق احل�صابات، عن ت�صفية �صركة:
)العروبة للبخور-�سركة ال�سخ�س الواحد -ذ م م(

 CN-2641113 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية-ابوظبي بالرقم
املذكورة  ال�صركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرا�س  اي  لديه  من  فعلى 
اإىل امل�صفى،  املوؤيدة لذلك  امل�صتندات  التقدم مبطالبته مع  اعاه عليه 
وذلك خال الدوام الر�صمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعان، 
وكل من مل يتقدم خال املدة املحددة باالإعان ي�صقط حقه باملطالبة.  
اإمييل:   )41145( بريد  �صندوق   ،  02  /  6666828 امل�صفى:  تليفون 
النيادي  �صعيد  نايع  بناية    M9 امل�صفح  ابوظبى-   -  info@zcaa.ae

.)M12( مكتب رقم ) M( الطابق

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
�صكوير  هوم  التجاري  باال�صم   CN رقم:1942763 
الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  بالغاء طلب  للديكور 

كما كان عليه �صابقا
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خال  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة حممد ج�صيم العمال ال�صحية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1171030 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد ج�صيم حممد مر ح�صني من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد ج�صيم حممد مر ح�صني من 100% اىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد طناف نا�صر �صحمي الهاجري من وكيل خدمات اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد طناف نا�صر �صحمي الهاجري من 0% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 20000

تعديل لوحة االعان/اجمايل من م�صاحة 1*3.50 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة حممد ج�صيم العمال ال�صحية
MOHAMMED JASHIM SANITARY WORKS EST

اىل/جوبراج للتجارة مواد البناء ذ.م.م
JUBARAJ BUILDING MATERIALS TRADING LLC

تعديل عنوان/Building Owner Name من بناية/طر�صوم را�صد خليفة عا�صد املهري اىل ورثة 
كحيد �صاحي و�صم�صه �صاحي

تعديل ن�صاط/بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(
تعديل ن�صاط/حذف تركيب االدوات والتمديدات ال�صحية )4322002(

اأربعة ع�صر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خال 
يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

هامرز اند الدرز لل�صيانة العامة
 رخ�صة رقم:CN 2126623 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإعــــــــــالن
الري  تكنولوجيا  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والزراعة ذ.م.م رخ�صة رقم:1115316 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ر�صمى علي قا�صم حممد %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جمعه مطلق �صعيد الظاهري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد �صعود �صلطان �صقر القا�صمي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ر�صمى علي قا�صم حممد

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

االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان 

الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

ال���ف���راغ ول��ت��م��ري��ر حكومة  ل��ت��ج��ن��ب 
حتظى بتوافق وا�صع.

موا�صفات ال�صخ�صية
املر�صد  دع����ا  م��ت�����ص��ل،  ���ص��ي��اق  ويف    
الدولة،  مدنية  عن  للدفاع  الوطني 
بها  ت����وج����ه  م���ف���ت���وح���ة  ر�����ص����ال����ة  يف 
اختيار  اإىل  ���ص��ع��ي��د،  ال��رئ��ي�����س  اإىل 
بني  م��ن  م�صتقّلة  وطنية  �صخ�صية 
تتمّتع  العالية،  الوطنّية  ال��ك��ف��اءات 
حاملة  وع�����امل�����ّي،  وط����ن����ّي  ب���اإ����ص���ع���اع 
وخّطة  �صاملة  ا�صراتيجّية  ل��روؤي��ة 
وا�صحة حول الو�صع الراهن وحول 
تون�س  ت��واج��ه��ه  مل��ا  املمكنة  احل��ل��ول 
وم�صكات  اقت�صادية  �صعوبات  من 

اجتماعية وحتّديات خارجّية.
بتوجيه  امل����ر�����ص����د،  ط����ال����ب  ك���م���ا    
اختيار  اإىل  امل���ك���ّل���ف���ة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
ح���ك���وم���ة اإن�����ق�����اذ وط����ن����ي حم������دودة 
التنا�صف  م����ب����داأ  حت�����رم  ال����ع����دد، 
الكفاءة  وتعتمد  للم�صاواة،  تكري�صا 
اإىل  م���ن���ب���ه���ا،  االخ����ت���������ص����ا�����س،  يف 
اأ�صكال  ك���ل  ع���ن  االب���ت���ع���اد  �����ص����رورة 
برنامج  اإط��ار  يف  وذل��ك  املحا�ص�صة، 
حّم����دد وم����درو�����س تتوفر  ح��ك��وم��ي 
ال��ق��ادرة على حتقيق  ال�����ص��روط  فيه 
امل���ط���ل���وب، وعلى  ال��وط��ن��ي  االإن����ق����اذ 
االقت�صادية  التنمية  ره��ان��ات  ك�صب 
وال�����ص��ل��م االج��ت��م��اع��ي وع��ل��ى اإجن���اح 
م�صار التحول الدميقراطي وتثبيت 
اأ�ص�س الدولة املدنية التي ن�ّس عليها 

د�صتور الباد.
  وي�������رى رئ���ي�������س ك���ت���ل���ة االإ�����ص����اح 
الوطني بالربملان ح�صونة النا�صفي، 
من  االأق����در  ال�صخ�صية  اخ��ت��ي��ار  اأن 
اأ�صعب  هي  اجلمهورية  رئي�س  قبل 
مرحلة يف ت�صكيل احلكومة الأنه على 
احلكومة  تركيبة  �صتبنى  اأ���ص��ا���ص��ه��ا 

والتوافقات املقبلة.
  وقال النا�صفي يف ت�صريح اعامي 
االإ�صاح  ك��ت��ل��ة  اأّن  االث���ن���ني،  اأم�����س 
الو�صاطة  ب�����دور  ���ص��ت��ق��وم  ال��وط��ن��ي 
و���ص��ت��ت�����ص��ل ب��ك��ل ال��ك��ت��ل واالأح�������زاب 
وجهات  لتقريب  الربملان  يف  املمثلة 
اليوم  املهم  م��ن  اأن��ه  معتربا  النظر، 
االّت�����ف�����اق ع���ل���ى احل�����د االأدن��������ى من 
ال�صخ�صية  يف  املطلوبة  امل��وا���ص��ف��ات 
االأح�������زاب والكتل  ك���ل  ب���ني  االأق������در 
م��ه��م��ة رئي�س  ل��ت�����ص��ه��ي��ل  ال��ربمل��ان��ي��ة 

اجلمهورية.
  واأ�صاف اأن كتلة االإ�صاح الوطني 
اأن يكون  اأن���ه م��ن ال�����ص��روري  ت���رى 
�صخ�صية  اجلديدة  احلكومة  رئي�س 
اإ�صعاعا  ولديها  ومالية  اقت�صادية 
دول����ي����ا وق��������ادرة ع���ل���ى ال���ب���ح���ث على 
ا���ص��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة، ك��م��ا ي��ج��ب اأن 
باحرام  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ه���ذه  حت��ظ��ى 
االأحزاب ال�صيا�صية وخا�صة املنظمات 
التي  ال�صخ�صية  اأن  مبّينا  الوطنية، 
�صتحدد  ال��ت��ي  ه��ي  اخ��ت��ي��اره��ا  �صيتم 

طبيعة احلكومة اجلديدة.
  جت���در االإ�����ص����ارة، اىل ان االأح����زاب 
ما  جن��اح  خ��ي��اري��ن:  ام���ام  التون�صية 
الرئي�س”،  “حكومة  عليه  ا�صطلح 
اأو اإجراء انتخابات �صابقة الأوانها... 
انتخابات ال يرغ الكثرون فيها الأنها 
قد تغّيبهم من امل�صهد الربملاين، او 
اىل  وح�صورهم  متثيليتهم  تقل�س 

احلد االأدنى.

اآجال  التون�صي  ال��د���ص��ت��ور  وي��ح��دد    
ه��ذه امل�����ص��اورات ب��ى� 10 اأي���ام فقط، 
تنتهي فعليا يوم 29 يناير اجلاري، 
حيث يلزم الف�صل 89 من الد�صتور 
ال���ت���ون�������ص���ي رئ����ي���������س اجل���م���ه���وري���ة 
بامل�صاورات مع االأحزاب واالئتافات 

والكتل الربملانية.
   وذكرت حقائق اوناين، نقا عن 
م�صدر و�صفته باملطلع، ان املحادثات 
التي �صيجريها قي�س �صعيد �صتقت�صر 
املمثلة  االأح���زاب  روؤ���ص��اء  التقاء  على 
و�صتكون  ال�صعب،  ن���واب  جمل�س  يف 

حمادثات م�صيقة.
ال���رئ���ي�������س خ�����ال هذه    و���ص��ي��ع��ق��د 
االأيام اجتماعات متواترة مع روؤ�صاء 
حدة  ع��ل��ى  ك��ل  ال�صيا�صية  االأح�����زاب 
توجهاتها ومقرحاتها  على  ليطلع 
و�صيختتمها باجتماع يجمع بني عدة 

اأحزاب.
ممثلي  �صعيد  قي�س  و�صي�صتثني     
امل�صاورات  م��ن  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 
على  الد�صتور  تن�صي�س  لعدم  نظرا 
ذلك، ونظرا ل�صيق الوقت، وفق ذات 

امل�صدر.
  و�صيحاول قي�س �صعيد التو�صل اىل 
ي�صمن  وا���ص��ع  �صيا�صي  ت��واف��ق  خلق 
التي  ال�صخ�صية  حلكومة  الت�صويت 

�صيكلفها بت�صكيل حكومة جديدة.

حرية حمدودة
  وقد اعترب اأ�صتاذ القانون الد�صتوري 
رئي�س  ح���ّري���ة  اأّن  حم���ف���وظ،  اأم����ني 
اجلمهورية يف اختيار املر�صح لتويل 
�صتكون  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  م��ن�����ص��ب 
تعود  االأخ���رة  الكلمة  الأّن  حم��دودة 

للنواب اإذا كانوا على كلمة واحدة. 
الرئي�س  اأّن���ه يتعنّي على  واأو���ص��ح     
اإدارة  ت��دارك ف�صل احل��زب الفائز يف 
النواب،  احل��وار مع مكونات جمل�س 
الذي  امل��ر���ّص��ح  اختيار  يف  ينجح  واأن 
�صيتّم تكليفه بت�صكيل احلكومة الأّنه 
يدرك جّيدا اأّن مر�صحه لن تكون له 
حظوظ اإذا عرّبت الكتل عن رف�صها 
لهذا املر�ّصح خا�صة من قبل النواب 
الذين �صوتوا �صّد حكومة اجلملي.

  وقال يف هذا اخل�صو�س: ‘’لرئي�س 
اإلزامية الت�صاور مع كل  اجلمهورية 
ال��ك��ت��ل وخ��ا���ص��ة ت��ل��ك ال��ت��ي عار�صت 

حكومة اجلملي«.
اأ���ص��ار حمفوظ     م��ن جهة اأخ����رى، 
اإذا  ج���دا  وارد  ال��ربمل��ان  ح���ّل  اأّن  اإىل 
انتخابات  اإىل  الذهاب  الرئي�س  اأراد 
د�صتور  اأّن  املقابل  مبكرة، معتربا يف 
ت�صكيل  م�����ص��األ��ة  ع���ّق���د   )2014(

احلكومة.
   ودع��ا حمفوظ الطبقة ال�صيا�صية 
طريقة  ع���ن  ن��ه��ائ��ي��ا  ال��ت��خ��ل��ي  اإىل 
�صبب  الأّن�����ه�����ا  ال���ن�������ص���ب���ي،  ال��ت��م��ث��ي��ل 
اأ�صتاذ  وين�صح  تقديره.   وف��ق  ال��داء 
ايجاد  ب�صرورة  الد�صتوري  القانون 
طريقة اأخرى، ت�صمح للحزب الفائز 

اأن يحكم الباد.
   يذكر ان حكومة احلبيب اجلملي 
مل تتمكن من نيل ثقة الربملان بعد 
مقابل  �صّدها،  نائبا   134 ت�صويت 
 3 واحتفاظ  ل�صاحلها  �صوتوا   72
احلكومة  نيل  ويتطّلب  باأ�صواتهم. 
االأغلبية  ع���ل���ى  احل�������ص���ول  ال���ث���ق���ة 

املطلقة )109 اأ�صوات(.

   وين�ّس الد�صتور يف ف�صله 89 على 
اأّن��ه ‘’عند جتاوز االأج��ل املحدد دون 
عدم  ح��ال��ة  يف  اأو  احل��ك��وم��ة،  تكوين 
احل�����ص��ول ع��ل��ى ث��ق��ة جم��ل�����س نواب 
يف  اجلمهورية  رئي�س  يقوم  ال�صعب، 
م�صاورات  ب��اإج��راء  اأي���ام  ع�صرة  اأج���ل 
م��ع االأح�����زاب واالئ��ت��اف��ات والكتل 
االأقدر  ال�صخ�صية  لتكليف  النيابية 
اأج����ل ت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة يف اأجل  م���ن 

اأق�صاه �صهر. 
  واإذا م���رت اأربع��ة اأ�ص����هر على التكليف 
جمل�س  اأع�����ص��اء  مي��ن��ح  ومل  االأول، 
للحكومة،  ال��ث��ق��ة  ال�����ص��������ع��ب  ن�����واب 
ل��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة احل���ق يف حل 
والدعوة  ال�ص�����عب  ن�������واب  جم��ل�����س 
يف  جديدة  ت�صريعية  انتخاب��ات  اإىل 
يوما  واأربع��ون  خم�ص�����ة  اأدن�����اه  اأج��ل 

لتكليفه بت�صكيل احلكومة ك�صخ�صية 
احلكومة  ت�صكل  وتوافقية  م�صتقلة 
اجل��دي��دة م��ع االب��ق��اء على موا�صلة 
طرح  امكانية  يف  للنظر  امل�����ص��اورات 

اأ�صماء اأخرى.
ق���د ي�صطدم  اال����ص���م  ه����ذا  ول���ك���ن    
قي�س  بالرئي�س  املحيطني  مبواقف 
�صعيد واعرا�صهم عن ا�صم ر�صا بن 
يف  منا�صب  تقم�صه  ب�صبب  م�صباح 
فرة الرئي�س ال�صابق زين العابدين 
بن علي.    من جهتها، اعتربت حركة 
النه�صة على ل�صان النائب والناطق 
الر�صمي با�صمها عماد اخلمري، اإن 
ت�صكيل  نحو  حاليا  تتجه  االأول��وي��ة 
ح��ك��وم��ة ل�����ص��ّد ال���ف���راغ ب��ع��د �صقوط 
حكومة احلبيب اجلملي وذلك عرب 
تعزيز امل�صاورات بني القوى الوطنية 

ال�صابي  جنيب  اأحمد  ا�صم  الربملان، 
القراحه على الرئي�س قي�س �صعيد 

لتكليفه بت�صكيل حكومة جديدة.
اأك�������د ح������زب قلب  م�����ن ج����ان����ب����ه،     
االأط���راف  ك��ل  على  انفتاحه  تون�س 
للتباحث  ب�����امل�����������ص�����اورات،  امل���ع���ن���ي���ة 
ربح  وبغاية  اليها  اال�صتعداد  بهدف 
ب��ت��ك��وي��ن حكومة  ال��وق��ت واال����ص���راع 
النتظارات  ت�صتجيب  وط��ن��ي  ان��ق��اذ 

التون�صيني دون اإق�صاء.
   ومن املتوقع، ح�صب بع�س امل�صادر، 
اأن تقرح اأحزاب قلب تون�س وحركة 
حتيا تون�س وكتلة اال�صاح الوطني 
ا�صم الوزير ال�صابق ر�صا بن م�صباح 

واأق�ص�اه ت�صعون يوم����ا.

ا�ستعداد وا�سماء
االحزاب  وا�صتعدت خمتلف  ه��ذا،     
ل���ه���ذا احل�����دث ال�����ص��ي��ا���ص��ي، وب�����داأت 
الربملانية  ال���ك���ت���ل  م����ن  جم���م���وع���ة 
جتري ات�صاالت فيما بينها للتوافق 
ب�صاأن �صخ�صية تقرحها على رئي�س 
اجلمهورية تكون قادرة على �صمان 

اأغلبية برملانية متنحها الثقة.
على  االأح����زاب  بع�س  و�صت�صرط    
�صعيد تكليف �صخ�صية من املح�صوبة 
الثوري”  “امل�صار  ت�صّميه  م��ا  ع��ل��ى 

ملنحه الثقة يف الربملان.

التيار  ب����ح����زب  ال����ق����ي����ادي  وق�������ال    
ال�صوا�صي،  غ�����ازي  ال���دمي���ق���راط���ي، 
اأ�صماء  م��ق��رح��ات  ل��دي��ه  احل���زب  اإن 
�صعيد  ق��ي�����س  داع����ي����ا  ���ص��ي��ق��رح��ه��ا، 
اىل ����ص���رورة اإج�����راء م�����ص��اورات مع 
�صخ�صية  ت��ك��ل��ي��ف  ق���ب���ل  االأح���������زاب 

بت�صكيل حكومة.
  وبدوره، قدم النائب امل�صتقل ال�صايف 
�صعيد خدماته، وقال اإنه م�صتعد اأن 
يكون ال�صخ�صية املقرحة من رئي�س 

اجلمهورية لت�صكيل حكومة.
  وراأى ال�صايف �صعيد نف�صه �صخ�صية 
حكومية  تركيبة  تكوين  على  ق��ادرة 
ي��ر���ص��ي جميع  ب���رن���ام���ج  و���ص��ي��اغ��ة 

متطلبات  م���ع  وي����ت����اءم  االأح�������زاب 
الو�صع االقت�صادي واالجتماعي.

  ويف ذات ال�صياق، اأكد االأم��ني العام 
اجلمهوري  ال�صعبي  االحت��اد  حل��زب 
اأن���ه يف ح��ال كلفه  امل��راي��ح��ي،  لطفي 
بت�صكيل  ���ص��ع��ي��د  ق��ي�����س  ال���رئ���ي�������س 

احلكومة فهو جاهز لذلك. 
اذاعي،  ت�صريح  يف  املرايحي  وق��ال    
نف�صي  نعترب  اجلاهزية  حيث  “من 
جاهز الأن املو�صوع يتعلق باملنهجية 
وال����روؤي����ة واأن�����ا ع��ل��ى دراي�����ة بحاجة 

الباد ويل ت�صوري«.
املحلية،  االع�����ام  و���ص��ائ��ل  ووف����ق     
يف  املمثلة  االأح����زاب  بع�س  ت��داول��ت 

النا�سفي: ال�سخ�سية التي �سيتم اختيارها هي التي �ستحدد طبيعة احلكومة اجلديدة

ه�����������������ل 
�صي�صتثني 

ق�����ي�����������س 
ممثلي  �صعيد 
امل���ن���ظ���م���ات 
من  الوطنية 
امل�����ص��اورات؟

حم�����ف�����وظ: 
ح�������ري�������ة 
ال��رئ��ي�����س يف 
املر�صح  اختيار 
ل���رئ���ا����ص���ة 
احل���ك���وم���ة 
حم���������دودة 

�صعيد �صيقود امل�صاورات اجلديدة

النا�صفي: هذه موا�صفات رئي�س احلكومةال�صابي ..من اال�صماء املطروحة

ال�صايف �صعيد يعر�س خدماته

ال�صوا�صي : هذه �صروط التيار

اأ�سماء مطروحة واأخرى تعر�س خدماتها:

انطالق ماراثون ال�صخ�صية الأقدر لت�صكيل احلكومة التون�صية!
اأحزاب تون�س اأمام خيارين: جناح ما ا�سطلح عليه »بحكومة الرئي�س«، اأو اإجراء انتخابات مبكرة

•• الفجر – تون�س -خا�س
النخب  له  ت�ستعد  جديد  مــاراتــون     
ويتمنى  تـــونـــ�ـــس،  يف  الــ�ــســيــا�ــســيــة 
الأن  م�سافته،  تطول  اأال  التون�سيون 
اأو�ساعهم باتت فوق طاقة االحتمال، 
واأن حالة البالد االقت�سادية واملالية 

مل تعد حتتمل اأي فراغ حكومي.
  وقد انطلقت اأم�س االثنني، امل�ساورات 
الرئي�س  يجريها  الــتــي  ال�سيا�سية 
لتكليف  �ــســعــيــد،  قــيــ�ــس  الــتــونــ�ــســي 
احلكومة،  بت�سكيل  ثانية  �سخ�سية 
بعد عدم منح الثقة حلكومة النه�سة 
جل�سة  يف  اجلملي،  احلبيب  يف  ممثلة 

يوم اجلمعة حتت قبة الربملان. 

الطائرة الأوكرانية تطيح بثالثة م�صوؤولن اإيرانين كبار 
االأملانية خال موؤمتر �صحايف يف برلني اأن “ال�صعب االإي��راين يجب اأن تكون 
لديه امكانية االحتجاج �صلمياً وبحرية” م�صرًة اإىل اأن “ال�صعب يريد التعبر 
عن اأمله وبالطبع هناك غ�صب بعد االأحداث وكارثة حادث الطائرة الفظيعة«.

وبحرية  �صلمي  ب�صكل  يجري  اأن  يجب  “ذلك  اأن  على  اأدي��ب��ار  م��اري��ا  و���ص��ّددت 
عدة  تظاهرات  االإيرانية  ال�صلطات  فّرقت  ال�صبت،  م�صاء  ومنذ  قيود«.  وبدون 
طهران  ق��رب  حتطمت  ال��ت��ي  االأوك��ران��ي��ة  ال��ط��ائ��رة  ل�صحايا  ت��ك��رمي��اً  ُنظمت 

االأربعاء املا�صي.
وقالت احلكومة االأملانية اإنها “قلقة جداً” م�صرًة اإىل اأنها ح�صلت على مقاطع 

فيديو من هذه االحتجاجات ُتظهر تدخل ال�صلطات.
واأ�صافت املتحدثة با�صم اخلارجية “ندعو اإذاً القوات االأمنية )االإيرانية( اإىل 
التحلي باأكرب قدر ممكن من �صبط النف�س ونذكر بحق االإيرانيني يف النزول 
نفيها على مدى ثاثة  وبعد  راأيهم«.  ويعربوا عن  يحزنوا  وب��اأن  ال�صارع  اإىل 

•• عوا�سم-وكاالت:

 3 ا�صتقالة  عن  اأن��ب��اء  هناك  اأن  االث��ن��ني،  اأم�س  اإيرانية  حملية  م�صادر  ذك��رت 
الطائرة  اإ�صقاط  اإزاء حادث  الباد،  كبار و�صط غ�صب يف  اإيرانيني  م�صوؤولني 
االأوكرانية يف اأجواء العا�صمة طهران.  ووفقاً ملوقع “بغداد بو�صت” االإخباري، 
فاإن امل�صوؤولون الثاثة هم: نائب الرئي�س االإيراين اإ�صحاق جهانغري، واأمني 
االإيرانية  احلكومة  با�صم  واملتحدث  �صمخاين،  علي  القومي  االأم��ن  جمل�س 
م�صدر  ع��ن  نقًا  االإي����راين  “تابناك”  موقع  نفى  جهته،  وم��ن  ربيعي.  علي 
نباأ  اآناين”  “اقت�صاد  نفت �صحيفة  كما  ا�صتقالته،  نباأ  يف مكتب جهانغري 
ا�صتقالة ربيعي، واأفادت م�صادر اأخرى باأن مقربني من �صمخاين اقرحوا عليه 
اال�صتقالة، الأنه يتعر�س ل�صغوط نتيجة عدم حظر الطران اأثناء ا�صتهداف 

قاعدة عني اأ�صد بالعراق، والتكتم على اإ�صقاط الطائرة االأوكرانية.
ال�صبت  منذ  اجل��اري��ة  التظاهرات  اأن  اأم�س  االأملانية  احلكومة  راأت  ذل��ك،  اإىل 
االأوكرانية عن طريق  الركاب  باإ�صقاط طائرة  ال�صلطات  اإق��رار  بعد  اإي��ران  يف 
اخلطاأ، يجب اأن جتري “بدون قيود«. واأكدت متحدثة با�صم وزارة اخلارجية 

اإي��ران ال�صبت باأن قواتها امل�صلحة اأ�صقطت ب�صاروخ يف الثامن من  اأي��ام، اأق��ّرت 
كانون الثاين/يناير طائرة تابعة للخطوط اجلوية االأوكرانية، ما اأثار موجة 
تنديد يف الباد. وق�صى يف الكارثة جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 
ال�صاروخ  اإط��اق  عند  اأن��ه  اإىل  اإي��ران  واأ�صارت  وكنديون.  اإيرانيون  ومعظمهم 
مع  �صامل”  “نزاع  ان��دالع  الحتمال  حت�ّصباً  متاأّهبة  اجلوية  دفاعاتها  كانت 

الواليات املتحدة.
وارتفع م�صتوى التوتر املزمن بني البلدين يف الثالث من كانون الثاين/يناير 
اإثر اغتيال اجلرنال االإيراين قا�صم �صليماين يف �صربة اأمركية يف بغداد ورّد 
اإيران يف الثامن من ال�صهر نف�صه باإطاق �صواريخ على قاعدتني ع�صكريتني 
يف العراق ي�صتخدمهما جنود اأمركيون. وبعد ب�صع �صاعات من الرّد االإيراين، 

حتّطمت الطائرة االأوكرانية بعيد اإقاعها من مطار طهران.
اإ�صقاط الطائرة االأوكرانية  “للتكتم على ق�صية”  اأي حماولة  ونفت طهران 

عن طريق اخلطاأ االأربعاء املا�صي قرب العا�صمة االإيرانية.
االأيام  “يف هذه  ربيعي يف موؤمتر �صحايف  با�صم احلكومة علي  املتحدث  وقال 
بع�س  وات��ه��م  و�صلطاتها.  ال��ب��اد  م�����ص��وؤويل  اإىل  ان��ت��ق��ادات  وج��ه��ت  احل��زي��ن��ة، 
امل�صوؤولني بالكذب ومبحاولة التكتم على الق�صية، فيما يف الواقع، وب�صراحة، 
يعني  الكذب  نكذب.  اأننا مل  “احلقيقة هي  ربيعي  واأ�صاف  ذل��ك«.  مل يح�صل 
ت�صويه احلقيقة عن ق�صد وعن علم. الكذب يعني التكتم على معلومات. الكذب 

يعني اإدراك اأمر ما وعدم قوله اأو ت�صويه حقيقته«.
واأكد اأن “ما قلناه اخلمي�س كان مبنياً  على معلومات قدمت للحكومة كاملًة 

ومل تذكر وجود اأي رابط بني احلادثة واإطاق ال�صواريخ«.
ت��رودو عائات �صحايا حتطم الطائرة  الكندي جا�صنت  ال��وزراء  ووعد رئي�س 
وذلك خال  اإحقاق العدالة”،  “با توقف حتى  اإي��ران بالعمل  االأوكرانية يف 
1700 �صخ�س  اأم��ام نحو  اإدمونتون يف غرب كندا . ويف كلمة  حفل تاأبني يف 
جت��م��ع��وا يف ال��ق��اع��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة يف ج��ام��ع��ة اإدم���ون���ت���ون، ق���ال ت����رودو لعائات 
اأن  وا�صاف  كذلك”.  ل�صتم  لكنكم  مبفردكم،  اأنكم  ت�صعرون  “رمبا  ال�صحايا 

“الباد باأكملها اإىل جانبكم، هذا امل�صاء وغداً، ول�صنوات مقبلة«، .
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املال والأعمال
املرر ل� »وام«: حمطات براكة ت�صهم باأكرث من 35 % يف مزيج الطاقة باأبوظبي

املالية  االأوراق  اإي���داع  م��رك��ز  ل��دى 
هذا  ويعزز  دب��ي.  لنا�صداك  التابع 
االن�����ص��م��ام ع��اق��ة دب��ل��ي��و موتورز 
بامل�صتثمرين، ويوفر باقة متنوعة 

من احللول املالية التمويلية. 

م�ساركة
يذكر اأن م�صنع ال�صيارات اجلديد 
�صيقوم  لل�صيليكون  دب��ي  واح���ة  يف 
مب�صاركة اخلربات الفنية والتقنية 
حم���ل���ي���اً ع���ل���ى ن���ط���اق وا�����ص����ع، كما 
االإمارة  اقت�صاد  تعزيز  يف  �صي�صهم 
ف���ر����س جديدة  م���ن خ����ال خ��ل��ق 

وخا�صة لل�صباب يف هذا القطاع. 

�صل�صلة توريد متنوعة من املنتجات 
واخلدمات، مما �صيخلق جمموعة 
ال��ف��ر���س يف جماالت  م���ن  ك���ب���رة 
واملنتجات  الذكية  القيادة  تقنيات 

واخلدمات ذات ال�صلة«.

ابتكار
الكبر  االإجن�����از  ع���ن  ح��دي��ث��ه  ويف 
“هذا  دّب��ا���س:  لل�صركة، ق��ال رال��ف 
اليوم تاريخي بالن�صبة لنا وخطوة 
�صناعة  ت���ط���وي���ر  ن���ح���و  ع��ظ��ي��م��ة 
ال�����ص��ي��ارات ال��ري��ا���ص��ي��ة ع��ل��ى نطاق 
روؤية  املنطقة متا�صياً مع  وا�صع يف 
عاملياً  الرائدة  املدينة  لت�صبح  دبي 

عملنا  وق����د  االب���ت���ك���ار.  جم����ال  يف 
لل�صيليكون  دب��ي  واح��ة  �صلطة  م��ع 
الإن�صاء هذا املرفق احليوي، واالآن 
قليلة من  بعد خطوات  نحن على 

حتقيق هذا احللم.« 

مرحلة جديدة
وك��ان��ت ���ص��رك��ة دب��ل��ي��و م���وت���ورز قد 
ان�صمامها  ع���ن  م����وؤخ����راً  ك�����ص��ف��ت 
وذلك  دب�����ي،  ن���ا����ص���داك  ����ص���وق  اإىل 
ملرحلة  ال�صركة  ا�صتعداد  اإط���ار  يف 
اأ�صبحت  حيث  اجل��دي��دة،  التو�صع 
من  ���ص��رك��ة  اأول  م����وت����ورز  دب��ل��ي��و 
اأ�صهمها  ت�����ودع  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 

•• دبي-الفجر: 

و�صع �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد 
اآل مكتوم، رئي�س �صلطة واحة دبي 
اأ���ص��ا���س املقر  ل��ل�����ص��ي��ل��ي��ك��ون، ح��ج��ر 
موتورز  “دبليو  ل�صركة  الرئي�صي 
واح���ة  يف  ال�صيارات”  ل�����ص��ن��اع��ة 
احلرة  امل��دي��ن��ة  لل�صيليكون،  دب���ي 
املتكاملة. وتعد هذه  التكنولوجية 
لل�صركة  نوعها  من  االأوىل  املن�صاأة 
يف منطقة ال�صرق االأو�صط ويف دولة 
االإمارات العربية املتحدة باجمايل 
ا�صتثمارات بلغ 370 مليون درهم 
وت�صنيع  التجميع  من�صاآت  ت�صمل 
الت�صميم  االأولية ومراكز  النماذج 
والتطوير  وال��ب��ح��ث  وال��ه��ن��د���ص��ة 

والتدريب.
وح�صر االفتتاح اإىل جانب �صموه، 
نائب  ال��زرع��وين،  حممد  الدكتور 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  ال���رئ���ي�������س 
لل�صيليكون  دب����ي  واح�����ة  ل�����ص��ل��ط��ة 
والرئي�س  املوؤ�ص�س  دّب��ا���س،  ورال���ف 

التنفيذي ل� “دبليو موتورز«. 
“ت�صتمر مدينة دبي  وقال �صموه: 
الريادية كمخترب  بتعزيز مكانتها 
تطبيقات  الأح�����دث  م��ف��ت��وح  ع��امل��ي 

االإمارة  جت��ذب  كما  التكنولوجيا. 
ب�صكل  االأج���ن���ب���ي���ة  اال����ص���ت���ث���م���ارات 
التكنولوجيا  و���ص��رك��ات  م��ب��ا���ص��ر، 
النا�صئة  وال���������ص����رك����ات  ال���ع���امل���ي���ة 
الواعدة، ورواد االأعمال من جميع 

اأنحاء العامل.« 

تنويع االقت�ساد
اإجن����از  ع��ل��ى  “العمل  واأ������ص�����اف: 
اجلغرافية  االقت�صادية  اخلارطة 
ال����ت����ي يتم  ل������اإم������ارة  ال�������ص���ام���ل���ة 
تطويرها من قبل جمل�س املناطق 
احل��رة يف دب��ي، عمًا ببنود وثيقة 
اأط��ل��ق��ه��ا �صاحب  اخل��م�����ص��ني ال��ت��ي 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
دفع  يف  ���ص��ي�����ص��ه��م  اهلل”،  “رعاه 
ال��ع��ج��ل��ة االإق��ت�����ص��ادي��ة يف االإم����ارة 
ويعزز �صيا�صة التنويع االقت�صادي 
هذا  ويف  ال���دول���ة.  تنتهجها  ال��ت��ي 
ال�����ص��ي��اق، ت��ع��د امل��ن��اط��ق احل����رة يف 
دبي، ومنها واحة دبي لل�صيليكون، 
حم��ط اه��ت��م��ام ال�����ص��رك��ات الكربى 
ال��ت��ي ت��ب��ح��ث ب�����ص��ك��ل م�����ص��ت��م��ر عن 
منظومات عمل متكاملة متطورة، 

االختبارية التابعة لق�صم امل�صاريع 
والتطوير اخلا�صة بال�صركة. 

وت�صم املرحلة االأوىل من امل�صروع 
الت�صنيع،  ق�صم  هي  اأق�صام  ثاثة 
لل�صيانة  ور�����ص����ة  م����ن  وي����ت����األ����ف 
ومنطقة  ل��ل��ت��ج��م��ي��ع  وم���ن���ط���ق���ة 
والذي  االأول��ي��ة،  النماذج  لت�صنيع 
املجهزة  االآالت  اأح������دث  ���ص��ي�����ص��م 
الإنتاج  املتقدمة  الذكية  بالتقنيات 
األ����ي����اف ال���ك���رب���ون واالأل���وم���ن���ي���وم 
االأخ���رى. كما �صي�صتمل  واالأج���زاء 
املقر الرئي�صي على مراكز الت�صميم 
والتطوير  وال��ب��ح��ث  وال��ه��ن��د���ص��ة 
ق�صم  اإىل  اإ����ص���اف���ة  وال����ت����دري����ب، 
والتكنولوجيا.  امل�صتقل  التطوير 
عاوة على ذلك، �صي�صكل معر�س 
دبليو موتورز، الذي يعر�س جميع 
للزوار  خم�ص�صة  م�صاحة  الطرز، 

من جميع اأنحاء العامل. 

اأكادميية
و�صت�صم املرحلة الثانية واالأخرة 
من امل�صروع اأكادميية دبليو موتورز 
تطويرها  مت  ال���ت���ي  ل���ل�������ص���ي���ارات، 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  بال�صراكة مع 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ال����رائ����دة. 

بهدف تو�صعة اأعمالها على ال�صعد 
املحلية واالإقليمية والعاملية«. 

�سناعة ال�سيارات
االأوىل  اجل��دي��دة  املن�صاأة  وجت�����ّص��د 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن 
االأكرث  �صمن  تعد  والتي  االأو�صط 
‘دبليو  م���وؤ����ص�������س  روؤي�������ة  ت�����ط�����وراً، 
موتورز’ ورئي�صها التنفيذي رالف 
التقدم  م��ن  مزيد  لتحقيق  دّب��ا���س 
الريا�صية  ال�����ص��ي��ارات  ���ص��ن��اع��ة  يف 

)Sport( يف املنطقة. 

االأوىل
ومتتد املرحلة االأوىل من امل�صروع 
على م�صاحة 120 األف قدم مربع، 
بحلول  اك��ت��م��ال��ه��ا  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
 .2020 العام  من  االأول  الن�صف 
�صيارات  جميع  اإنتاج  �صينتقل  كما 
دب��ل��ي��و م���وت���ورز اإىل دب����ي، مب���ا يف 
�صبورت �صوبر  “فينر  ط��راز  ذلك 
الطرح   «  Super Sport
اجلديدة،  وال�������ص���ي���ارات  امل����ح����دود، 
الطاقة  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  وم��ن��ه��ا 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وال��ت��ح��ك��م ال���ذات���ي، 
اإ�صافة اإىل جمموعة من ال�صيارات 

دورات  االأك�����ادمي�����ي�����ة  و����ص���ت���ق���دم 
والهند�صة  الت�صميم  يف  تدريبية 
اال�صطناعي،  وال����ذك����اء  وال��ن��ق��ل 
تلبي  معتمدة  ب��رام��ج  اإىل  اإ���ص��اف��ًة 
احتياجات الطاب واملتدربني من 

جميع اأنحاء العامل. 

نقطة انطالق
الزرعوين:  حممد  الدكتور  وق��ال 
“توفر واحة دبي لل�صيليكون بيئة 
عمل متكاملة لل�صركات لا�صتفادة 
م���ن ك��اف��ة امل��ق��وم��ات امل���وج���ودة يف 
املوقع  م���ن  ال����واح����ة، واالن����ط����اق 
ال�����ري�����ادي ال������ذي ت��ت��م��ت��ع ب����ه دبي 
التي  ل��ل�����ص��رك��ات  ان��ط��اق  كنقطة 
اخلليج  منطقة  يف  للتو�صع  ت�صعى 
��ا ت��زي��د قيمتها  ال��ت��ي ت��وف��ر ف��ر���صً
اأمريكي  تريليون دوالر   1.5 على 
يف جميع القطاعات االقت�صادية«. 
“نفخر  ال������زرع������وين:  واأ�������ص������اف 
دب��ل��ي��و موتورز  ���ص��رك��ة  ب��ا���ص��ت��ق��ب��ال 
اإ�صافة  �صت�صكل  وال��ت��ي  ال��واح��ة  يف 
جديدة ونوعية ل�صناعة ال�صيارات 
دبي  يف    )Sport( ال��ري��ا���ص��ي��ة 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  ودول��ة 
تتطلب  ال�صناعات  اأن هذه  خا�صة 

و�سع حجر االأ�سا�س مل�سنع »دبليو موتورز« يف واحة دبي لل�سيليكون

اأحمد بن �صعيد: دبي م�صتمرة بتعزيز مكانتها الريادية كمخترب عاملي لأحدث تطبيقات التكنولوجيا

واأو�صح املرر اأن هناك تعاونا بني دائرة الطاقة يف اأبوظبي واإمارة دبي للبحث 
عن م�صادر اأخرى للطاقة تتمثل يف الطاقة الهيدرومائية وذلك �صمن جهود 
اأج��ل تنويع م�صادر الطاقة يف االإم���ارة م��ن خ��ال دم��ج الطاقة  ال��دائ��رة م��ن 
وكفاءة  اال���ص��ت��ه��اك  لر�صيد  املجتمع  اأف����راد  وت�صجع  وامل��ت��ج��ددة  النظيفة 
الطلب  جانب  الإدارة  اأبوظبي  ا�صراتيجية  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  الطاقة.  ا�صتخدام 
خلف�س  كبر  ب�صكل  عليها  ي��ع��ول  ب��رام��ج   9 ت�صم   2030 ال��ط��اق��ة  وك��ف��اءة 
 2030 ب��ح��ل��ول   32% بن�صبة  وامل��ي��اه   22% بن�صبة  ال��ك��ه��رب��اء  ا���ص��ت��ه��اك 
تقود  حيث   2013 للعام  االأ�صا�س  خط  ح�صب  للطلب  املعتاد  باملعدل  مقارنة 
هذه اال�صراتيجيات جهود حتول الطاقة يف االإم��ارة مع الركيز على تعزيز 
واال�صتدامة  االآم��ن،  االإم��داد  وتوفر  االجتماعية  والتنمية  االقت�صادي  النمو 
اأ�صبوع  وموا�صيع  اأه��داف  مع  املبادئ  بهذه  اعتقادنا  “يتوافق  البيئية..وقال 

اأبوظبي لا�صتدامة ما يجعل من تواجدنا يف هذا احلدث منا�صبا وهاما«.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل املهند�س عوي�صه مر�صد املرر رئي�س دائرة الطاقة يف اأبوظبي.. اأن 
اأبوظبي متكنت بف�صل دعم القيادة الر�صيدة من و�صع اأجندة طموحة لتحقق 
التنمية امل�صتدامة يف قطاع الطاقة باالإمارة وجنحت نتيجة لذلك من حتقيق 
خطوات ملمو�صه يف هذا املجال احليوي. وقال معايل رئي�س دائرة الطاقة يف 
اأبوظبي يف حوار مع وكالة اأنباء االإمارات وام.. اإن الطاقة املتجددة ت�صهم بن�صبة 
12 % من اإجمايل مزيج الطاقة باالإمارة وذلك بعد ت�صغيل م�صروع الظفرة.. 
م�صيفا اأن حمطات براكة للطاقة النووية ال�صلمية ت�صهم بن�صبة اأكرث من 35 
االإيجابي  االقت�صادي  التاأثر  اإىل  اإ�صافة  اأبوظبي  يف  الطاقة  مزيج  من   %
واملعريف وفقا خلطة اأبوظبي التي ت�صتهدف م�صاهمة الطاقة النظيفة بن�صبة 

%50 من اإجمايل اإنتاج الكهرباء يف االإمارة بحلول 2050.

قطاع الطاقة يف اأبوظبي.. وقال “ مبا اأن الطاقة ركيزة اأ�صا�صية لا�صتدامة، 
ال��ط��اق��ة واالجت����اه نحو  ال��رك��ي��ز على حت��ول  �صيا�صتنا ح��ول  يتمحور ج��وه��ر 
الطاقة النظيفة والهدف من كل ذلك تنويع اقت�صاد االإمارة، وتاأمني م�صتقبل 

طاقة م�صتدام«.
منها  جوانب  عدة  ي�صمل  اال�صتدامة  مفهوم  اأن  الطاقة  دائ��رة  رئي�س  واأو�صح 
اأ�صبوع  يف  الرئي�صية  النقا�س  حم��اور  واأن  والبيئية  واالقت�صادية  االجتماعية 
اأبوظبي لا�صتدامة لهذا العام تت�صمن الذكاء اال�صطناعي وال�صباب واملجتمع 
وهي موا�صيع هامة لدائرة الطاقة اأي�صا، وتقوم الدائرة بدعمها بقوة خال 
امل�صالح  واأ�صحاب  ال�صركاء  بتمكني  نوؤمن  نحن   “ وق��ال  االأ�صبوع..  فعاليات 
وال�صباب ميكنهما  امل��راأة  واأن  للمجتمع  اال�صتدامة  باأهمية  ونوؤمن  الرئي�صني، 
لي�صاهموا  والعلوم  باملعلومات  تزويدهم  يف  نرغب  لذلك  التحول  ه��ذا  قيادة 

ب�صكل اإيجابي يف بناء م�صتقبل اآمن«.

واأ�صاف املرر اإن اأبوظبي اأعدت ا�صراتيجيتها يف جمال الطاقة لتقليل االعتماد 
االإمارات  تدرك  اإذ  اخل�صراء  الطاقة  نحول  والتحول  االأحفوري  الوقود  على 
اأهمية   ،2016 للمناخ  باري�س  اتفاق  على  املوقعة  ال��دول��ة  اإح��دى  باعتبارها 
التخفيف من خماطر التغر املناخي من خال تبني ا�صراتيجيات �صديقة 
النظيفة  التحول للطاقة  اأبوظبي رائدة يف قيادة اجلهود نحو  للبيئة.. وتعد 
من خال اطاق عدد املبادرات ذات ال�صلة والقيام باالإجراءات الازمة لقيادة 

منظومة حتول الطاقة.
واأكد اأن اأ�صبوع اأبوظبي لا�صتدامة - الذي انطلقت دورته االأوىل عام 2008 
ويزداد تاأثره وح�صوره يف امل�صهد العاملي للطاقة - من اأهم تلك املبادرات التي 
العاملي  النظيفة وهذا احلدث  االإم��ارة باال�صتدامة والطاقة  التزام  توؤكد على 
الطاقة  دائ��رة  تقود  فيما  لا�صتدامة  العاملية  اخلريطة  على  اأبوظبي  و�صع 
م�صرة حتول الطاقة يف االإمارة كونها اجلهة املعنية بتعزيز ريادة وا�صتدامة 

»دراجون اأويل« ت�صتحوذ على كامل حقوق وامتيازات »بي بي« يف خليج ال�صوي�س بقيمة 850 مليون دولر % من اإجمايل ال�سكاوى قطاع اخلدمات االأكرث تفاعاًل مبعدل 29 

اقت�صادية دبي تتلقى 39،113 �صكوى للم�صتهلكن 
% عن الع��ام 2018 خ��الل 2019 بزي��ادة 20 

�صكوى،   11342 مبجموع  امل��ق��دم��ة 
يليه  ال�صكاوى،  من   29% يعادل  ما 
 5867 مبجمل  االل��ك��رون��ي��ة  ق��ط��اع 
وج�����اءت   ،15% ومب����ع����دل  ����ص���ك���وى 
التجارة االلكرونية يف املرتبة الثالثة 

•• دبي-الفجر: 

التجارية  ال���رق���اب���ة  ق���ط���اع  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
دبي،  اقت�صادية  يف  امل�صتهلك  وحماية 
يف  للم�صتهلكني  ���ص��ك��وى   39،113
�صكوى   3259 2019 مبعدل  العام 
والتي   ،20% بلغت  وب��زي��ادة  �صهرياً، 
32،650 �صكوى يف العام  �صكلت فيه 
النتائج املطردة،  2018، وتوؤكد هذه 
اقت�صادية  امل��ب��ذول��ة يف  م��دى اجل��ه��ود 
ون�صر  امل�صتهلكني  حقوق  حلفظ  دب��ي 
ثقافة الوعي امل�صتهلكني يف اإمارة دبي، 
باالإ�صافة اإىل جهودها يف تعزيز املكانة 
التجارية الإمارة دبي باعتبارها مق�صداً 
اأو  ل�����ص��راء االف����راد م��ن مقيمني  اآم��ن��اً 
خمتلف  بني  ال�صكاوى  وت��ت��وزع  �صياح. 
����ص���ك���اوى قطاع  ل��ت�����ص��ك��ل  ال���ق���ط���اع���ات 
ال�صكاوى  من  االأ�صد  ح�صة  اخلدمات 

يعادل  م��ا  اأي  ���ص��ك��وى   4694 ب��واق��ع 
%12 من اإجمايل ال�صكاوى املقدمة 
يف العام 2019، وتظهر هذه النتائج 
الرقمية،  ال��ت��ج��ارة  يف  ال��ت��داول  حجم 
الفعالة  القنوات  التي تعد واحدة من 
اقت�صادية  ف��ع��ال��ي��ة  وم����دى  ل��ل�����ص��راء، 
عرب  امل�صتهلكني  حقوق  حفظ  يف  دب��ي 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ن��وات ال�����ص��رائ��ي��ة.  وقام 
م���رك���ز االت�������ص���ال يف اق��ت�����ص��ادي��ة دبي 
نحو  ب��ا���ص��ت��ق��ب��ال   ،600545555
توزعت  فيما  ال�����ص��ك��اوى،  م��ن   57%
 ”43% يعادل  “ما  املتبقية   الن�صبة 
ال���ذك���ي���ة، وم����ن بينها  ال���ق���ن���وات  ع��ل��ى 
تطبيق  احل�صر:  ال  املثال  �صبيل  على 
الرقابة  ب��ق��ط��اع  اخل���ا����س  امل�����ص��ت��ه��ل��ك 
التجارية وغرها من القنوات التابعة 
ال�صكاوى،  ق�صايا  وت��ن��وع��ت  للقطاع. 
لت�صمل عدم االلتزام ب�صروط االتفاق 
على  وح��ازت  ن�صبة  اأعلى  بلغت  بحيث 
العام  خ��ال  ال�صكاوى  ح�صة   27%
2019، ويف املرتبة الثانية اال�صرداد 
النقدي، الذي بلغ معدله %19 من 
ع���دد ال�����ص��ك��اوى، وج���اء وج���ود خ��ل��ل يف 
املنتج كثالث اأعلى معدل بواقع 17% 
 ،2019 ال��ع��ام  ���ص��ك��اوى  ح�صيلة  م��ن 
“حوايل  امل��ت��ب��ق��ي��ة  ال��ن�����ص��ب��ة  وت���وزع���ت 
“ على كل م��ن: ع��دم االلتزام   37%
التجاري،  والغ�س  ال�صمان،  ب�صروط 
وعدم االلتزام باالأ�صعار املعلنة وغرها 
من الق�صايا املتنوعة. وجاء امل�صتهلك 
بح�صب  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  االإم���ارات���ي 
جن�صية امل�صتكني خال العام 2019، 
%25، وجاءت اجلن�صية  والتي بلغت 
بن�صبة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  يف  ال��ه��ن��دي��ة 
امل�صرية  اجلن�صية  ث��م  وم���ن   ،16%
الرابعة  امل��رت��ب��ة  ويف   ،12% ب���واق���ع 
اجلن�صية ال�صعودية بنحو %9، وعقبه 
يف املرتبة اخلام�صة اجلن�صية االأردنية 
مت�صل،  ����ص���ي���اق  ويف   .6% مب���ع���دل 
املدير  ل��وت��اه،  را���ص��د  ق��ال حممد علي 
التجارية  الرقابة  للقطاع  التنفيذي 
دبي:  اقت�صادية  يف  امل�صتهلك  وحماية 
حتر�س اقت�صادية دبي على توفر   “
من  للمت�صوقني،  �صفافة  جتارية  بيئة 
العاقة يف  ط��ريف  �صمان حقوق  اأج��ل 
االإمارة. اإن جهودنا االأخرة يف تعزيز 
املنتظمة  وحماتنا  امل�صتهلكني  ثقافة 
اأفراد  ب��ني  ال��وع��ي  م��ن م�صتوى  رفعت 
امل��ج��ت��م��ع وامل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني، االأم�����ر الذي 
امل�صتهلكني  دراي�����ة  يف  ك��ذل��ك  ���ص��اه��م 
اقت�صادية  م��ع  والتوا�صل  بحقوقهم، 
التجارية  الرقابة  قطاع  ليقوم  دب��ي. 
ال�صكاوى  مبتابعة  امل�صتهلك  وحماية 
اأيام  اربعة  خ��ال  وحلها  عليها  وال��رد 

عمل وب�صكل ودي«.

•• القاهرة -وام:

 - اأويل”  “دراجون  �صركة  اأعلنت 
التنقيب واالإنتاج اململوكة  من�صة 
بالكامل حلكومة دبي - عن جناح 
���ص��ف��ق��ة ا���ص��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى كامل 
بريتي�س  �صركة  وامتيازات  حقوق 
منطقة  يف  بي”  “بي  ب��رول��ي��وم 

خليج ال�صوي�س.
ا�صتحوذت  االتفاق  هذا  ومبوجب 
 100% على  اأويل”  “دراجون 
بي  “بي  �����ص����رك����ة  ح�����ق�����وق  م������ن 
 850 قيمتها  �صفقة  يف  م�صر” 
مليار   3.12  / دوالر  م��ل��ي��ون 
ولت�صبح  ذات��ي  وبتمويل   / دره��م 
العامة  امل�����ص��ري��ة  الهيئة  ���ص��ري��ك 
ل��ل��ب��رول ب���دال م���ن ���ص��رك��ة “بي 
بي” الربيطانية يف كل امتيازات 
خليج  يف  النفط  واكت�صاف  اإن��ت��اج 

ال�صوي�س.
جاء ذلك خال االحتفالية التي 
االأول  اأم�������س  ال�����ص��رك��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
القاهرة  ف���ور����ص���ي���زون���ز  ب���ف���ن���دق 
طارق  امل��ه��ن��د���س  م��ع��ايل  بح�صور 
امل�����ا وزي������ر ال����ب����رول وال������رثوة 
مبارك  جمعة  و���ص��ع��ادة  امل��ع��دن��ي��ة 
اجل��ن��ي��ب��ي ���ص��ف��ر ال����دول����ة لدى 
العربية ومعايل  جمهورية م�صر 
�صعيد حممد الطاير نائب رئي�س 
اأويل”  “دراجون  اإدارة  جمل�س 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
ل��ل��ط��اق��ة يف دب���ي وامل��ه��ن��د���س على 
را�صد اجلروان الرئي�س التنفيذي 
اأويل”  “دراجون  ل���������ص����رك����ة 
رئي�س  املليجي  حممد  واملهند�س 
اإدارة �صركة برول خليج  جمل�س 
واملهند�س  “جابكو”  ال�����ص��وي�����س 
الرئي�س  ال������رج������ال  ع�����ز  ع����اب����د 
التنفيذي للهيئة امل�صرية العامة 

للبرول.

م���ن اجل��ه��د ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ا ن�صبو 
واالهتمام  االإنتاج  زي��ادة  اإليه من 
واملحافظة  ال��ب�����ص��ري  ب��ال��ع��ن�����ص��ر 
وتوفر  للجميع  ال�صامة  على 
ك���ل ���ص��ب��ل ال��ت��م��ي��ز يف ال��ع��م��ل من 
اأجل املحافظة على البيئة واالأمن 

ال�صناعي وكفاءة العمليات«.
التكامل  لهذا  “ �صمانا  واأ�صاف: 
وال�����������ص�����راك�����ة �����ص����ت����ك����ون ه���ن���اك 
���ص��ام��ل��ة وخطط  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ات 
طموحة وبرامج تدريبية وتطوير 
االأه���داف  اإىل  للو�صول  م�صتمر 
قادرة  وا�صحة  روؤية  املرجوة وفق 
وتطلعات  احتياجات  تلبية  على 
اجل���م���ي���ع.. ون���ط���م���ح م����ن خال 
امل�صركة  واجلهود  ال�صراكة  هذه 
وتنفيذ  االإن��ت��اج  ل��زي��ادة  للو�صول 
طموحة  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  خ����ط����ط 
ون��ح��ن ن�����ص��ع��ى يف دراج�����ون اأوي���ل 
االإنتاج احلايل من خال  لزيادة 
ومناطق  ام���ت���ي���از  م��ن��ط��ق��ة   11
اأعلى  م�صتويات  اإىل  ا�صتك�صافية 
يوميا  ب���رم���ي���ل  األ�������ف   75 م����ن 
م��ن خال   2023 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
الفنية  املمار�صات  اأف�صل  تقدمي 
احلديثة  التقنية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
لتقدمي  كمبداأ  االإب����داع  واع��ت��م��اد 
احل��ل��ول املبتكرة م��ن خ��ال فرق 

العمل«.
وقال اجلروان: “ناأمل يف دراجون 
النمو  اأه������داف  ن��ح��ق��ق  اأن  اأوي�����ل 
ا�صتك�صاف  خ���ال  م���ن  امل�����ص��ت��دام 
وتوفر فر�س جديدة يف خمتلف 
تركمان�صتان  مثل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
والعراق واأفغان�صتان والذي يقدر 
حاليا االإنتاج ب� 150 األف برميل 
األ���ف   300 اإىل  ل��ي�����ص��ل  ي��وم��ي��ا 
بحلول  ال��واح��د  ال��ي��وم  يف  برميل 
ا�صراتيجياتنا  بح�صب   2026

وطموحنا«.

االأجنبية يف املنطقة.
دولة  “احتلت  ال��ط��اي��ر:  واأ���ص��اف 
املركز  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
حيث  م���ن  وع��رب��ي��ا  دول���ي���ا  االأول 
اال���ص��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ص��ر يف 
والذي  العربية  م�صر  جمهورية 
مليار   6.66 ن��ح��و  اإىل  و����ص���ل 
ب�  م��ق��ارن��ه   2018 ع��ام  دوالر يف 
 2017 ع���ام  دوالر  م��ل��ي��ار   6.5
تناف�صية  زي�������ادة  ع���ل���ى  ي�����دل  م����ا 
م�صر  يف  االق���ت�������ص���ادي���ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
االإم����ك����ان����ات  ذات  وال����ق����ط����اع����ات 
قيادتها  الهتمام  وذل��ك  ال��واع��دة 
الت�صريعية  التح�صينات  ب��اإج��راء 
لارتقاء  ال��داع��م��ة  وال��ت��ط��ورات 
البنية  وت�����وف�����ر  ب���اق���ت�������ص���اده���ا 
ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ائ��م��ة ل��ن��م��و وزي����ادة 

االأعمال«.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال امل��ه��ن��د���س علي 
اليوم جميعا  “نحتفل  اجل��روان: 
بالفخر  ن�صعر  ال�����ص��راك��ة،  ب��ه��ذه 
وال���ع���زة ب��ال��ه��وي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة التي 
جتمعنا و�صن�صعى معا لبذل املزيد 

القوية  واالإرادة  امل�صركة  الروؤية 
التطبيقات  اأح����������دث  مل����واك����ب����ة 
ال�����ص��ائ��دة يف قطاع  واالجت����اه����ات 
على  الركيز  م��ع  وال��غ��از  النفط 
واالبتكار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ن�����ص��ر 
وت�������ب�������ادل اخل������������ربات واأف���������ص����ل 
املمار�صات العاملية لتعزيز الفر�س 
للموارد  العلمية  احللول  وو�صع 

الهيدروكربونية«.
�صركة  وج�������ود  اأن  اإىل  واأ������ص�����ار 
“دراجون اويل” يف هذه ال�صراكة 
�صي�صيف اأبعادا جديدة للم�صتوى 
ال�صوي�س  خليج  �صركة  يف  املتقدم 
االأن�صطة  يف  “جابكو”  للبرول 
العمليات  ذلك  يف  مبا  البرولية 
الفنية وال�صوؤون االإدارية واملالية.

اجلديدة  ال�����ص��راك��ة  ه��ذه  وتعترب 
ا�صتثنائية  ا���ص��ت��ث��م��اري��ة  ف��ر���ص��ة 
للطرفني  التعاون  اآف��اق  لتو�صيع 
التنمية  اأه�������داف  ت���دع���م  وال���ت���ي 
اآفاقا  ت��ف��ت��ح  اأن��ه��ا  امل�����ص��رك��ة ك��م��ا 
اأحد  ج��دي��دة وف��ر���ص��ا واع����دة يف 
اأكرث االأ�صواق جذبا لا�صتثمارات 

وقال معايل �صعيد حممد الطاير: 
اأكون معكم يف هذا  اأن  “ي�صعدين 
ال��ل��ق��اء الأن��ق��ل ل��ك��م حت��ي��ات �صمو 
ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�س 
برول  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
“اينوك”  ال��وط��ن��ي��ة  االإم���������ارات 
رئي�س جمل�س اإدارة دراجون اأويل، 
ب��ال��غ تقديري  والأع����رب ل��ك��م ع��ن 
بني  احلديثة  ال�صراكة  لعاقات 
املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة للبرول 
ودراجون اأويل تعزيزا لا�صتثمار 
والغاز  النفط  قطاع  يف  امل�صرك 
االأخ����وي����ة  ال���ع���اق���ات  اإط�������ار  ويف 
املتميزة التي تربط بني االإمارات 
ال�صقيقة يف ظل توجهات  وم�صر 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  وت���وج���ي���ه���ات 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
عبد  وف���خ���ام���ة  اهلل”  “حفظه 
جمهورية  رئي�س  ال�صي�صي  الفتاح 

م�صر العربية«.
ال�صراكة  ه��ذه  “تعك�س  واأ���ص��اف: 

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/1137 تنفيذ جتاري
����س.ذ.م.م  جمهول  الركاب  لنقل  �صوفر  بر�صتيج  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:علي  ك��وف  ا�صخا  التنفيذ/كاميل  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  احل��م��ادي  حممد  ابراهيم 
وق��دره )1985273.80( درهم اىل  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاه 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

      اعالن مدعى عليه بالن�شر
املالكة  املتحدة االمريكيةو  الواليات  اإنك مقرها  املدين: �صركة فيزر برودكت�س  املدعي باحلق 
للعامة التجارية امل�صجلة حمل االعتداء VIAGRA بوكالة املحامي/ �صيف �صعيد الغبار 

ال�صام�صي الدعوى رقم:2019/46663 جزاء
املدعي عليهما باحلق املدين:1- ك�صينجهوي ما - �صيني اجلن�صية

2- ك�صياوهي ما - �صيني اجلن�صية
دبي  ق��ررت حمكمة  ب��ت��اري��خ:2020/1/7  االبتدائية  دب��ي  ال�صادر من حمكمة  القرار  على  بناء 
املذكورين  املدعي عليهما  املذكورة اعاه اعان  الق�صية  الثالثة( يف  االبتدائية )دائرة اجلنح 
املدنية �صد  دع��واه  امل��دين  املدعي باحلق  اق��ام  الن�صر حيث  وذل��ك عن طريق  االدع���اء  بائحة 
املدعي عليهما يطالبهما بتعوي�صة موؤقتا بدفع مبلغ وقدره )51.000( درهم والق�صية موؤجلة 

جلل�صة 2020/1/21 لورود االعان.
عن رئي�س ق�سم ق�سايا اجلزاء
ماجد عي�سى عبيد احلب�سي

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION



الثالثاء    14   يناير   2020  م   -   العـدد  12831  
Tuesday   14   January   2020  -  Issue No   12831

19191915

املال والأعمال

حممد اأحمد العو�صي: ر�صوخ اقت�صاد ال�صارقة وات�صاع مالءتها املالية
ا�صتك�صاف  اإىل  الرامية  الطموحة  بخططها  قدما  امل�صي  من  ال�صارقة 
قطاعات جديدة، كما جائت لتوؤكد من جديد �صوابية الروؤى ال�صديدة 
لقيادتنا الر�صيدة، وجناح اخلطط اال�صراتيجية التي و�صعت لل�صنوات 
اأولويات  تبني  م��ن خ���ال  ل��ل��ت��ف��اوؤل  ي��دع��و  ب��اأف��ق  تب�صر  ال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة، 
التنموية  واملتطلبات  االإم����ارة  اقت�صاد  حتفيز  جم��ال  يف  ا�صراتيجية 
دور  تعزيز  يف  ي�صاهم  مبا  االقت�صادي،  النمو  معدالت  حتقيق  ل�صمان 
و�صمان حتقيق  والعاملية  االقليمية  االقت�صادية  اخلارطة  على  ال�صارقة 
اال�صتقرار املايل وحت�صني م�صتوى التناف�صية لاإمارة عن طريق تقدمي 
خدمات ا�صراتيجية مميزة، تراعي توفر البيئة اجلاذبة للم�صتثمرين 
املحليني والدوليني، كما تعزز يف مقابل ذلك البنية التحتية يف جماالت 
والعلمية  وال��ع��اج��ي��ة  وال��راث��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����ص��ي��اح��ة  م��ن��ه��ا  خمتلفة 

والرفيهية.

•• ال�سارقة-الفجر:

اأكد �صعادة حممد اأحمد اأمني العو�صي، مدير عام غرفة جتارة و�صناعة 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اعتماد  اأن  ال�صارقة، 
ال�صارقة  اإم��ارة  ملوازنة  ال�صارقة،  حاكم  االأعلى،  املجل�س  ع�صو  القا�صمي، 
2020 كاأكرب موازنة يف تاريخ ال�صارقة، تدل على ر�صوخ اقت�صاد االإمارة 
وات�صاع ماءتها املالية، كما متثل انطاقة قوية للم�صرة التي يقودها 
اأ�ص�س  تعزيز  على  القيادة  اإ���ص��رار  م��دى  تعك�س  وال��ت��ي  ال�صمو،  �صاحب 
واقعا  وجت�صد  االإم����ارة،  يف  وامل�صتدامة  ال�صاملة  االقت�صادية  التنمية 

ملمو�صا يكون اأ�صا�صا لتحقيق تطلعات ال�صعب وجت�صيد �صعادته.
حتديد  خ��ال  م��ن  العو�صي:  واأ���ص��اف  ال�سديدة..  الــروؤى  �سوابية 
اإمارة  �صتتمكن   2020 ميزانية  مظلتها  حت��ت  تعمل  ال��ت��ي  االأه����داف 

بلدية الفجرية ت�صارك يف القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل 2020
•• الفجرية -وام:

اأكد �صعادة املهند�س حممد �صيف االأفخم مدير عام بلدية الفجرة اأن م�صاركة البلدية يف الدورة ال� 13 
للقمة العاملية لطاقة امل�صتقبل 2020 - اأبوظبي، تاأتي حتقيقاً لروؤية القيادة الر�صيدة متمثلة يف �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” باأهمية توفر بيئة م�صتدامة وتقدمي 
ال�صمو  العامل، وانطاقاً من توجيهات �صاحب  امل�صتدامة يف  التنمية  التي متثل ركائز  اأف�صل اخلدمات 
ال�صيخ حممد بن حمد بن  ال�صرقي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم الفجرة و�صمو  ال�صيخ حمد بن حممد 
حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرة ب�صرورة مواكبة املتغرات يف جماالت الطاقة والتغر املناخي واملياه 
و�صمان  االإم���ارة  يف  م�صتدامة  بيئة  على  املحافظة  يف  ي�صهم  مما  احل��ي��اة،  ج��ودة  وحت�صني  والتكنولوجيا 
م�صتقبل اأف�صل لاأجيال القادمة. وت�صارك بلدية الفجرة يف الدورة ال�� 13 للقمة العاملية لطاقة امل�صتقبل 
2020 التي بداأت ام�س وت�صتمر حتى 16 يناير اجلاري �صمن اأ�صبوع اأبوظبي لاإ�صتدامة ، وت�صت�صيفها 
بهدف تعزيز اجلهود بني اجلهات واملوؤ�ص�صات امل�صاركة وتبادل  �صركة اأبوظبي لطاقة امل�صتقبل “م�صدر”، 

اخلربات واالطاع على اأف�صل املمار�صات العاملية يف جمال الطاقة واال�صتدامة.

دبي ت�صت�صيف منتدى مراقبة احلركة اجلوية يف ن�صخته الثالثة يونيو القادم

نظمت ور�سة عمل بالتعاون مع �سركة بي دبليو �سي ال�سرق االأو�سط 

غرفة دبي ت�صلط ال�صوء على حماية �صرية وخ�صو�صية البيانات وتاأثريها على الأداء املوؤ�ص�صي 

خالل م�ساركتها يف فعاليات اأ�سبوع اال�ستدامة 

�صركة اأبوظبي للتوزيع تعزز التزامها بال�صتدامة وت�صتعر�س م�صاريعها البتكارية
ال��ب��ي��ئ��ّي��ة، مّم���ا ���ص��م��ح ل��ن��ا ب������اإدارة اال���ص��ت��ه��اك وامل�����وارد 
واملوثوقية  والتوريد  اجل��ودة  اأف�صل، مع حت�صني  ب�صكل 
ملتعاملينا«. وتعترب املبادرة االأوىل لل�صركة “اإدارة ال�صبكة 
الذكية” عبارة عن نظام مبتكر ي�صمح ل�صركة اأبوظبي 
يف  احلديثة  الطاقة  ت��وزي��ع  متطلبات  بتلبية  للتوزيع 
جميع اأنحاء االإمارة عرب ا�صتخدام التكنولوجيا الذكّية. 
واملبادرة الثانية، هي �صبكة العدادات الذكية، وهي نظام 
ذات  ب��ي��ان��ات  لتوفر  االجت���اه  ثنائّية  ل��ات�����ص��االت  ذك��ي 
معنى  ومتكن ال�صركة من الو�صول اىل حلول حتليلية 
املياه،  ج��ودة  نظام مراقبة  الثالثة هي  وامل��ب��ادرة  دقيقة. 
وهو نظام ذكي ميّكن �صركة اأبوظبي للتوزيع من اإجراء 

حتليل حلظي جلودة املياه.
�صريكاً  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  والكهرباء  امل��ي��اه  قطاع  ويعد 
ا�صراتيجياً الأ�صبوع اأبوظبي لا�صتدامة 2020. حيث 
تتمتع جمموعة ال�صركات “تران�صكو” و”مياه وكهرباء 
للتوزيع”  و”العني  للتوزيع”  و”اأبوظبي  االإمارات” 
و”املرفاأ للطاقة” بح�صور قوي عرب خمتلف الفعاليات 
املقامة على هام�س املعر�س، اإ�صافة اىل امل�صاركة الفعالة 
ل��ه��ذه ال�����ص��رك��ات يف اأ���ص��خ��م واأه����م ح���دث خ���ال اأ�صبوع 

اأبوظبي لا�صتدامة “القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل«.

“فالكون فاير”،  وبرنامج  “�صيف االحتاد”  برنامج 
عرب  للم�صافرين  امل�صركة  امل��ن��اف��ع  ت��ب��ادل  خ��ال  م��ن 
تعتمد  التي  االأميال  وا�صتخدام  لك�صب  الفر�صة  اإتاحة 

قيمتها على درجة ال�صفر التي يتم حجزها. 
القطاع  رئ��ي�����س  ك��و���ص��ت،  فين�صنت  ���ص��رح  ج��ه��ت��ه،  وم���ن 
اخلليج  ط��ران  “عقدت  اخلليج:  ط��ران  يف  التجاري 
ات��ف��اق��ي��ة ���ص��راك��ة ب��ال��رم��ز ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة م���ع االحت���اد 
ولتعزيز   ،2019 ع��ام  م��ن  م��ار���س  �صهر  ل��ل��ط��ران يف 
ال�صراكة الناجحة بني الطرفني، ي�صرنا متكني اأع�صاء 
وا���ص��ت��خ��دام ر�صيدهم  لك�صب  ف��اي��ر  ف��ال��ك��ون  ب��رن��ام��ج 
اأميال طران اخلليج حلجز رحاتهم على �صبكة  من 

االحتاد للطران«. 
واجلدير بالذكر باأن طران اخلليج حائز على جوائز 
م�صافريه  للبحرين،   الوطني  الناقل  وي��رب��ط  عاملية 
بثماٍن واأربعني وجهة على امتداد دول اخلليج العربي، 
اأفريقيا، اآ�صيا والهند. وتتيح اتفاقية ال�صراكة الفر�صة 
مل�����ص��اف��ري ط���ران اخل��ل��ي��ج اخ��ت��ي��ار وج��ه��ات اأك���رث على 
امل�صافرين  ي�صتطيع  ك��م��ا  ل��ل��ط��ران،  االحت����اد  �صبكات 
التي  املميزات  اال�صتفادة  ال�صمالية  اأمريكا  اإىل وجهات 
اأربعة وجهات  تتمتع بها رحات االحتاد للطران اإىل 
يف الواليات املتحدة، والتي ت�صمل توفر مرفق خدمات 
مركز التخلي�س امل�صبق الإجراءات ال�صفر اإىل الواليات 
املتحدة الوحيد يف منطقة ال�صرق االأو�صط من خال 
ال��ه��ج��رة واجل������وازات واجلمارك  اإج������راءات  ا���ص��ت��ك��م��ال 
الواليات  اإىل  ب��ال��دخ��ول  االأم��ن��ي اخل��ا���ص��ة  وال��ت��دق��ي��ق 

املتحدة االأمريكية من مطار اأبوظبي الدويل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�صركات  اإح��دى  وهي  للتوزيع،  اأبوظبي  �صركة  �صّلطت 
التابعة ملوؤ�ّص�صة اأبوظبي للطاقة، ال�صوء على مبادراتها 
االأكرث تطوراً يف جمال اال�صتدامة خال اأ�صبوع اأبوظبي 
لا�صتدامة 2020، مما يعك�س التزامها الرا�صخ لدفع 
قاعدة  وع��رب  عملياتها  خ��ال  م��ن  اال���ص��ت��دام��ة  م�صرة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، وت�����ص��ري��ع وت����رة ال��ت��ق��دم الإم�����ارة اأبوظبي 

متا�صياً مع ا�صرتيجية اال�صتدامة يف الدولة.
ت�صتعر�صها  ال��ت��ي  اال���ص��ت��دام��ة  م���ب���ادرات  ع��ل��ى  وتعليقاً 
�صعادة  قال  لا�صتدامة،  اأبوظبي  اأ�صبوع  خال  ال�صركة 
اأبوظبي  ���ص��رك��ة  ال�����ص��وي��دي، م��دي��رع��ام  ���ص��ع��ي��د حم��م��د 
اأعمالنا  يف  م�صتدامة  ممار�صات  تطبيق  “اإن  للتوزيع: 
اإنه  بل  لل�صركات،  املجتمعّية  بامل�صوؤولّية  فقط  يتعّلق  ال 
جزء حموري من ا�صراتيجّية اأعمالنا. وهذا يعني اأننا 
م�صتوى  رف��ع  باالعتبار  اآخذين  عالية،  باإنتاجية  نعمل 
قيمة اأعمالنا مع مراعاة البيئة وحت�صني جتربة خدمة 
املتعاملني. وهذا االأم��ر  مكننا من االنتقال اإىل منوذج 
وال�صيا�صات  واملمار�صات  التقنيات  لن�صر  م�صتدام  اأعمال 
ال�صّباقة، التي قّللت من تاأثرنا ال�صلبي على املنظومة 

•• اأبوظبي-الفجر:

برنامج الوالء اخلا�س ب�صركة  اأعلن “�صيف االحتاد”، 
متعددة،  عاملية  جوائز  على  واحلائز  للطران  الحت��اد 
عن اتفاقية �صراكة جديدة مع طران اخلليج، الناقل 
اأع�صاء  مم��ي��زات  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ب��ح��ري��ن،  ململكة  ال��وط��ن��ي 

الربنامج. 
االحتاد”  “�صيف  برنامج  اأع�صاء  مب��ق��دور  و�صي�صبح 
ك�����ص��ب االأم���ي���ال وان��ف��اق��ه��ا ع��ن��د ال�����ص��ف��ر ع��ل��ى رحات 
احل�صول  من  االأع�صاء  �صيتمكن  كما  اخلليج،  ط��ران 
على االأميال عند ال�صفر عرب رحات امل�صاركة بالرمز 
وامل�صغلة من قبل االحتاد للطران بالتعاون مع طران 
اإىل ذل��ك ميكن ل��اأع�����ص��اء ك�صب  ب��االإ���ص��اف��ة  اخل��ل��ي��ج. 
ت��ذاك��ر على �صبكة طران  ���ص��راء  وان��ف��اق االأم��ي��ال عند 

اخلليج. 
وق����ال روب����ن ك���ام���ارك، رئ��ي�����س ال�������ص���وؤون ال��ت��ج��اري��ة يف 
�صيف  برنامج  “يرحب  للطران:  االحت���اد  جمموعة 
اأعيد ت�صميمه وترقيته موؤخًرا ب�صريك  الذي  االحتاد 
ال���ف���ر����س الأع�صاء  م���ن  امل���زي���د  ���ص��ي��وف��ر  مم���ي���ز، مم���ا 
ال��ربن��ام��ج لك�صب وا����ص���رداد االأم���ي���ال. وت�����ص��اه��م هذه 
الوالء  برنامج  وحت�صني  تطوير  يف  اجلديدة  ال�صراكة 
اخل���ا����س ب��ن��ا ب�����ص��ك��ل م�����ص��ت��م��ر مت��ا���ص��ًي��ا م���ع متطلبات 
التي  وال��ت��ط��ورات  ال��ت��غ��رات  مل��واك��ب��ة  وذل���ك  �صيوفنا، 
ي�صهدها قطاع الطران.« وتهدف اتفاقية ال�صراكة اإىل 
توفر خدمات تعاون متكاملة ومزايا جديدة لربامج 
ت�صمل  وال��ت��ي  ال��ط��ران  ل�صركتي  ال��دائ��م��ة  امل�صافرين 

•• دبي-وام:

ت�صت�صيف دبي خال �صهر يونيو 
القادم وللعام الثالث على التوايل 
اجلوية  احل��رك��ة  مراقبة  منتدى 
معر�س  اأع����م����ال  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن 
عمالقة  يجتمع  ال���ذي  امل���ط���ارات 
اأنحاء  كافة  الطران من  �صناعة 
موا�صيع  ح���ول  ل��ل��ت��داول  ال��ع��امل 
امل�صتقبلية  بالتجربة  �صلة  ذات 
ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن وع����ر�����س اأح������دث 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات واالب���ت���ك���ارات يف 
العامل  يف  �صنوي  اجتماع  اأ�صخم 
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ���ص��ن��اع��ة امل���ط���ارات 
375 �صركة من  وذلك مب�صاركة 

94 دولة.
للمطارات  الكبر  التو�صع  واأدى 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  وم��ن�����ص��اآت��ه��ا 
االأو�صط و�صمال اإفريقيا اإىل اإبقاء 
اجلوية  املاحة  خدمات  مقدمي 
الإدارة  ق�����ص��وى  ت���اأه���ب  ح���ال���ة  يف 
معاير  اأف�������ص���ل  وف�����ق  االأج���������واء 

االأمان.
احلركة  مراقبة  منتدى  وينعقد 
ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت  اجلوية 
رئي�س  مكتوم  اآل  �صعيد  بن  اأحمد 
رئي�س  املدين  دبي للطران  هيئة 
الرئي�س  دب���ي  م��ط��ارات  موؤ�ص�صة 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  االأع�����ل�����ى 

لطران االمارات واملجموعة.
�صركة  وامل��ن��ت��دى  امل��ع��ر���س  تنظيم 
اأيام   3 م��دار  للمعار�س على  ري��د 
يف اأربع قاعات ف�صيحة من قاعات 
حيث  العاملي  التجاري  دبي  مركز 

•• دبي -وام:

للموؤ�صر  التنفيذي  الفريق  ا�صتعر�س 
االلكرونية  ل���ل���خ���دم���ات  ال���وط���ن���ي 
االأجندة  م���وؤ����ص���رات  اأح����د   - ال��ذك��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ل���روؤي���ة االإم������ارات 2021 
- اأه���م امل��ح��ط��ات ال��ت��ي م��ر بها خال 
2019 و م�����ص��ت��وى االإجن�����از يف  ع���ام 

املبادرات القيا�صية .
ال�26  ج����اء ذل����ك خ����ال االج���ت���م���اع 
“معاً  �صعار  ال��ذي عقد حتت  للفريق 
جل�صة  وت�����ص��م��ن  االأول  امل���رك���ز  ن��ح��و 
وذلك  امل�صتقبل  وا�صت�صراف  لابتكار 
قطاع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  مبقر 
االت�صاالت بدبي برئا�صة �صعادة �صامل 
ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام الهيئة  احل��و���ص��ن��ي 
الذكية  واخل��دم��ات  املعلومات  لقطاع 
وح�صور  ال���ف���ري���ق  رئ��ي�����س  ب���االإن���اب���ة 
اأع�صاء الفرق الفرعية الذين ميثلون 

خمتلف اجلهات املحلية يف الدولة.
املحطات  اأه��م  الفريق  رئي�س  وتناول 
ال��ت��ي ���ص��ه��ده��ا ال���ع���ام امل��ا���ص��ي ومنها 
ال�صويد  مل��م��ل��ك��ة  امل���ي���دان���ي���ة  ال����زي����ارة 
واالطاع على املمار�صات التي تتبعها 
ال��ذك��ي��ة و التحول  امل���دن  يف جم���االت 
الرقمي و اللقاء التفاعلي على توير 
و اإطاق مبادرة نطاق احلرف الواحد 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  وت��ق��ري��ر   »U.ae«
ال���وط���ن���ي واإط�������اق ب���رن���ام���ج متكني 
الرابعة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة  اأدوات 
الهاكاثون  حت��دي��ات  �صياغة  وور���ص��ة 

على  ال�صوء  ي�صلط  اإيكووي�صت 
تغري  التي  املتقدمة  التقنيات 
النفايات مع  التعامل  طريقة 

•• اأبوظبي-وام:

ان����ط����ل����ق����ت ام�������������س ب����ال����ت����زام����ن 
اأبوظبي  اأ�����ص����ب����وع  ف���ع���ال���ي���ات  م����ع 
ال����دورة   ..  2020 ل��ا���ص��ت��دام��ة 
ومنتدى  م��ع��ر���س  م���ن  ال�����ص��اب��ع��ة 
مركز  يف   ”2020 “اإيكووي�صت 
للمعار�س  ال����وط����ن����ي  اأب����وظ����ب����ي 

اأدنيك.
وقال �صعادة الدكتور �صامل خلفان 
اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  الكعبي 
الإدارة النفايات - تدوير يف ت�صريح 
اإن  لوكالة انباء االمارات “وام”.. 
“اإيكووي�صت”  وم��ن��ت��دى  معر�س 
ا�صراتيجية  �صراكة  اإط��ار  يقام يف 
مع مركز اأبوظبي الإدارة النفايات 
م�صاحب  ح�����دث  وه�����و  ت����دوي����ر   -
امل�صتقبل  ل��ط��اق��ة  ال��ع��امل��ي��ة  للقمة 
وي�صتعر�س  دول   6 ف��ي��ه  ت�����ص��ارك 
النفايات  ب���ادارة  املخت�صة  امل��ع��دات 
واملعاجلة  ال���ن���ق���ل  م����ع����دات  م���ث���ل 
االإلكرونية  االأنظمة  اإىل  اإ�صافة 

امل�صتخدمة.
واأ�صاف ان املنتدى �صي�صهد جل�صات 
�صبابية وعر�س لعدد من امل�صاريع 
اال�صتثمارية  ب��ال��ف��ر���س  اخل��ا���ص��ة 
اإ�صافة اىل عر�س اخلطة املتكاملة 
وكذلك   2040 النفايات  الدارة 

عر�س خا�س بال�صركات امل�صاركة.

�صنويا  رحلة  مليون   1.85 زه��اء 
�صي�صل  حيث  ذات���ه  ال��ع��ام  بحلول 
حينها  للرحات  اليومي  امل��ع��دل 
�صعيد  وعلى  رحلة   5،087 اإىل 
ل�صوق  امل���ت���وق���ع  م����ن  ف����اإن����ه  اأخ������ر 
مراقبة احلركة اجلوية اأن حتقق 
من���وا ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي واأن 
ت�صل اإىل 57 مليار دوالر بحلول 

العام 2022.
قري�صي  دانيال  اأو�صح  جانبه  من 
مدير جمموعة املعار�س يف �صركة 
ريد للمعار�س اأن منتدى مراقبة 
القادة  ي�صتقطب  اجلوية  احلركة 
واخلرباء العامليني مل�صاعدة هيئات 
ا�صتعدادهم  �صمان  على  املنطقة 
حركة  تدفقات  يف  املتوقع  للنمو 

املرور.

اأنه من املتوقع للحدثني  واأ�صاف 
اللذين ي�صتمدان الدعم من هيئة 
وموؤ�ص�صة  امل���دين  ل��ل��ط��ران  دب���ي 
الهند�صية  الطران  مل�صاريع  دب��ي 
املاحة  خل��دم��ات  دب��ي  وموؤ�ص�صة 
اجل�����وي�����ة وم����وؤ�����ص���������ص����ة غ���ل���وب���ال 
اي��رو���ص��ب��ي�����س ل��وج��ي�����ص��ت��ك�����س.. اأن 
حتظيا بح�صور اأكرث من 8،500 
املطارات  قطاع  �صمن  م��ن  مهني 

ومراقبة احلركة اجلوية.
احلركة  م��راق��ب��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
هائلة  ب��اأه��م��ي��ة  ت�صطلع  اجل��وي��ة 
العربي  اخلليج  ملنطقة  بالن�صبة 
ما  ا�صتقبال  لها  املتوقع  من  التي 
يربو عن 2.6 مليون رحلة �صنويا 
بحلول العام 2030 يف حني من 
املتوقع اأن ت�صتقبل دولة االإمارات 

التحديات  من  لعدد  اإبداعية  تفكر 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��احل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة مثل 
حت�����ص��ني اآل����ي����ات ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
النا�س  �صعادة  رف��ع  ل�صمان  الرقمية 
منظومات  ت��وف��ر  و  حياتهم  وج���ودة 
ال���ب���ي���ان���ات امل���ف���ت���وح���ة ع���ل���ى ب���واب���ات 
وتفعيل  الر�صمية  وال��ب��واب��ة  اجل��ه��ات 
امل�صتقبل  وا�صت�صراف  االبتكار  اآل��ي��ات 
احلكومية  اخل������دم������ات  وت����ط����وي����ر 
اجلهات  يف  التغير  وق��ي��ادة  الرقمية 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  ل��دع��م  احل��ك��وم��ي��ة 
و�صمان اإ�صراك جميع �صرائح املجتمع 
يف اتخاذ القرار احلكومي من خال 

امل�صاركة الرقمية.

�صركات  اجل��وي��ة  احل��رك��ة  مراقبة 
“ ب������اك ب���وك�������س وك�������وم ب�����ورت 
جي  وان  وغ��وارري��ك  تكنولوجيز 
اأفيي�صن ونوكيا وهانيويل وبويل” 
ال�صركات  م���ن  ال��ع��دي��د  ب���ني  م���ن 

االأخرى.
وقال �صعادة حممد عبد اهلل اأهلي 
للطران  دب��ي  لهيئة  العام  املدير 
املدين والرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
دبي خلدمات املاحة اجلوية.. اإن 
اجلوية  احل��رك��ة  مراقبة  منتدى 
التنظيمية  اجل�����ه�����ات  ي�������ص���اع���د 
اآخر  امل�صلحة على فهم  واأ�صحاب 
جمال  يف  والتوجهات  ال��ت��ط��ورات 
م��راق��ب��ة احل��رك��ة اجل��وي��ة م��ا من 
الطران  �صناعة  يجعل  اأن  �صاأنه 

اآمنة وماأمونة ب�صكل مثايل.

و�صعبنا  وق��ي��ادت��ن��ا  دول��ت��ن��ا  ط��م��وح��ات 
اخلم�صني  يف  الكثر  اأجن��زن��ا  لقد   ..
على  نقف  اليوم  ونحن  املا�صية  عاماً 
ي�صتمر  ج��دي��د  ل�صباق  ال��ب��داي��ة  خ��ط 
خلم�صني عاماً قادمة �صباق ال نر�صى 

فيه اإال باملركز االأول«.
�صيت�صمنه  م���ا  امل��ج��ت��م��ع��ون  ن��اق�����س 
2020 من حتديات ت�صب  هاكاثون 
يف خدمة معر�س اإك�صبو 2020 على 
واال�صتعداد للخم�صني  القريب  املدى 

القادمة على املدى الطويل .
وعمل امل�صاركون خال جل�صة االبتكار 
اإيجاد  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  وا���ص��ت�����ص��رف 
طرق  على  باالعتماد  مبتكرة  حلول 

على  ال��ع��ر���س  م��ن��ط��ق��ة  �صتنت�صر 
م�صاحة 17 األف مر مربع.

مراقبة  م���ن���ت���دى  و����ص���ي���ن���اق�������س 
يركز  ال�������ذي  اجل����وي����ة  احل����رك����ة 
واالبتكارات  النمو  حت��دي��ات  على 
احلركة  م��راق��ب��ة  يف  امل�صتقبلية 
اجلوية على بع�س اأكرث الق�صايا 
اإحل��اح��اً يف ه��ذه ال�صناعة مب��ا يف 
اال�صطناعي  الذكاء  اعتماد  ذل��ك 
التنظيمية  واللوائح  االآل��ة  وتعلم 
اخلا�صة بالطائرات دون طيار يف 
للرقابة  اخلا�صع  اجل���وي  امل��ج��ال 
احلركة  م���راق���ب���ة  وخ�����ص��خ�����ص��ة 
ال�صيربانية  وال��ه��ج��م��ات  اجل��وي��ة 
ال��رق��م��ي��ة للحركة  امل��راق��ب��ة  ع��ل��ى 
اجل��وي��ة واإع�����ادة من��ذج��ة مراقبة 
احلركة اجلوية والبيانات الكبرة 

واإدارة احلركة اجلوية.
وتت�صمن قائمة ال�صركات العاملية 
منتجاتها  اأح���دث  �صتعر�س  التي 
منتدى  يف  ال�صلة  ذات  وحلولها 

.2020
وقال �صعادة �صامل احلو�صني : ا�صتكمل 
اخلدمات  مل��وؤ���ص��ر  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ري��ق 
ال�صابقة  جهوده  اجتماعه  يف  الذكية 
اإىل حتقيق روؤي���ة االإم���ارات  ال��رام��ي��ة 
االجتماع  ه��ذا  اأهمية  اأن  اإال   �2021
تتاأتى من كونه االأول يف عام 2020 
عاماً  الر�صيدة  القيادة  اأعلنته  والذي 

لا�صتعداد للخم�صني القادمة » .
واأ����ص���اف : ح��ر���س امل��ج��ت��م��ع��ون على 
ال��ت��ي من  االأف��ك��ار  ت��ق��دمي و مناق�صة 
���ص��اأن��ه��ا ر���ص��م خ���ارط���ة ط��ري��ق ميكن 
ال��ع��م��ل مب��وج��ب��ه��ا يف جم���ال تطوير 
اخل����دم����ات ال���ذك���ي���ة مب���ا ي���ت���اءم مع 

االأو�صط والعامل.  و�صرعت العديد 
الإعادة  املنطقة  يف  املوؤ�ص�صات  م��ن 
بخ�صو�س  ت��وج��ه��ات��ه��م  يف  ال��ن��ظ��ر 
�صّن  توقع  وم��ع  البيانات.  حماية 
االحتادية  ال��ت�����ص��ري��ع��ات  م��ن  ع���دد 
حلماية البيانات يف دولة االإمارات، 
ف�����اإن�����ه ي���ن���ب���غ���ي ع���ل���ى ال�������ص���رك���ات 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات يف دب���ي ���ص��رورة فهم 
ال����ق����وان����ني على  ت������اأث������رات ه������ذه 
وي�صعدنا  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة.  ب��ي��ان��ات��ه��م 
ال�صرق  ���ص��ي  دب��ل��ي��و  ب���ي  ���ص��رك��ة  يف 
االأو�صط دعم غرفة دبي والتعاون 
اأع�صائها وممثلي  تثقيف  معها يف 
ح���ول اجلوانب  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
واإدراك  البيانات،  حلماية  العملية 

قواعدها االأ�صا�صية.«
وت��دع��م غ��رف��ة دب���ي من��و االأعمال 
يف االإم�������ارة، وت��ع��م��ل ع��ل��ى ال����دوام 
لها من خال  بيئٍة حمفزٍة  خللق 
العمل  وور�������س  ال����ن����دوات  ت��ن��ظ��ي��م 
ال��ت��ي ت��ع��زز وع���ي وث��ق��اف��ة جمتمع 
م�صتجدات  اأب�����رز  ح���ول  االأع���م���ال 
االأع���م���ال، وال��ق��وان��ني ال��ت��ي تنظم 

بيئة االأعمال. 

•• دبي-الفجر: 

و�صناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
اأم�����س يف مقرها ور���ص��ة عمل  دب��ي 
وخ�صو�صية  �صرية  “حماية  ح��ول 
البيانات يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة” وذلك مل�صاعدة ال�صركات 
التعرف  يف  ال��دول��ة  يف  واملوؤ�ص�صات 
والقانونية  العملية  على اجلوانب 
وخ�صو�صية  �����ص����ري����ة  حل����م����اي����ة 
وفهم  االأع��م��ال،  بيئة  يف  البيانات 
االآث������ار ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��رت��ب��ة على 

اال�صتخدام ال�صليم للبيانات. 
وت��اأت��ي ه��ذه ال��ور���ص��ة ال��ت��ي نظمت 
�صي  دبليو  بي  �صركة  مع  بالتعاون 
ال�����ص��رق االأو����ص���ط ���ص��م��ن اجلهود 
لتعزيز  الغرفة  قبل  م��ن  املبذولة 
وع������ي جم���ت���م���ع االأع������م������ال ح���ول 
االأعمال  ب��ي��ئ��ة  يف  امل��ت��غ��رات  اأه����م 
الثورة  تقنيات  تقدم  مع  خ�صو�صاً 
ال�صناعية الرابعة، وزيادة احلاجة 
مكثف،  ب�صكل  البيانات  ال�صتخدام 
�صرية  على  املحافظة  يوجب  مم��ا 

البيانات وخ�صو�صيتها.

التحول  ان  اإىل  م�صرًة  االأع��م��ال، 
دب��ي يفر�س على  اإم���ارة  الذكي يف 
ت���ع���زي���ز وعيه  االأع�����م�����ال  جم��ت��م��ع 
مل�صلحة  البيانات  ت�صخر  بكيفية 
وخف�س  امل���وؤ����ص�������ص���ي���ة  االأه����������داف 

املخاطر املرتبطة على ذلك.
الور�صة  اأن  اإىل  ك���اظ���م  ول��ف��ت��ت 
التوعية  يف  اأه�����داف�����ه�����ا  ح���ق���ق���ت 
االأعمال  ت�صاعد  ال��ت��ي  باملتغرات 
على تعزيز تناف�صيتهم، وتعريفهم 
موؤكدًة  بياناتهم،  حماية  بكيفية 
البيانات  ����ص���ري���ة  م����و�����ص����وع  اأن 
وخ�صو�صيتها مو�صوع يهم جميع 
الراغبة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال�����ص��رك��ات 
اأف�صل  وف����ق  ب���اآدائ���ه���ا  ب���االرت���ق���اء 

املمار�صات العاملية.
وب����دوره ق���ال ف��ي��ل م��ي��ن��ي: “بداأت 
�صدًى  ت��ل��ق��ى  ال���ب���ي���ان���ات  ح���م���اي���ة 
واهتماماً وا�صعاً يف منطقة ال�صرق 

وح�������ص���ر ال����ور�����ص����ة مم���ث���ل���ون من 
من  االإم����ارة  يف  خمتلفة  قطاعات 
قانونيون  وم���ه���ن���ي���ون  حم����ام����ون 
اأ���ص��ح��اب وم���دراء  ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
املعلومات  تقنية  وخ��رباء  االأعمال 
واملوارد الب�صرية واملهتمني مبجال 

�صرية البيانات واملعلومات.
ال�صيد  م�����ن  ك�����ل  وا����ص���ت���ع���ر����س   
ريت�صارد  وال�������ص���ي���د  م���ي���ن���ي،  ف���ي���ل 
ت�����ص��ودزي��ن�����ص��ك��ي م����ن ����ص���رك���ة بي 
دب���ل���ي���و ����ص���ي ال���������ص����رق االأو������ص�����ط 
جوانب  العمل،  ور�صة  اأدارا  اللذان 
�صرية  م����و�����ص����وع  ����ص���م���ن  م���ه���م���ة 
�صملت  ال���ب���ي���ان���ات  وخ�����ص��و���ص��ي��ة 
االأ�صا�صية  ب���امل���ب���ادىء  ال��ت��ع��ري��ف 
وتاأثر  البيانات،  ب�صرية  املرتبطة 
���ص��ّن ق��ان��ون ���ص��ري��ة ال��ب��ي��ان��ات على 
االمتثال  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ال�����ص��رك��ات، 
ل����ه����ذه ال���ت�������ص���ري���ع���ات اجل����دي����دة، 

اال�صتخدام  وت��ر���ص��ي��خ  وال��ب��ي��ان��ات، 
يف  احلديثة  للتكنولوجيا  ال�صليم 
حماية ال�صركات وبياناتها يف بيئة 

ل�����ص��ري��ة ال��ب��ي��ان��ات وخم��اط��ر عدم 
االمتثال.

اإدارة  مدير  كاظم،  جهاد  واأ���ص��ارت 

يف  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ودور 
للبيانات  واالأم��ان  احلماية  توفر 
القانونية  اجلوانب  اإىل  باالإ�صافة 

دبي  القانونية يف غرفة  اخلدمات 
الت�صريعات  اإ����ص���دار  اأه��م��ي��ة  اإىل 
املعلومات  ت��ب��ادل  تنظيم  اأج��ل  م��ن 

تنظيم الت�صالت ت�صت�صرف تطوير اخلدمات احلكومية الذكية مع ال�صركاء احلكومين

�صراكة جديدة بن برنامج »�صيف الحتاد « وطريان اخلليج
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ب�����رول  ���ص��رك��ة  ك�����ص��ف��ت 
عن  اأم�������س  “اأدنوك”  ال��وط��ن��ي��ة 
لا�صتدامة  ال�������ص���ام���ل���ة  خ��ط��ت��ه��ا 
لر�صيخ  ت���ه���دف  ال���ت���ي   2030
امل�صوؤول  االإنتاج  الريادي يف  دوره��ا 
الدائم  التزامها  وتعزيز  للطاقة 

باملحافظة على البيئة.
ك���ل���م���ة معايل  ذل������ك خ������ال  ج������اء 
اجلابر  اأحمد  بن  �صلطان  الدكتور 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  دول�����ة  وزي�����ر 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رول  ل�صركة 
“ اأدنوك “ وجمموعة �صركاتها يف 
لا�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع  افتتاح 

.2020
�صلطان  ال���دك���ت���ور  م��ع��ايل  وق����ال    
كلمته:  يف  اجل�����اب�����ر  اأح�����م�����د  ب�����ن 
اأدن����وك يف جمال  اأه����داف  “تعك�س 
االإنتاج  مببداأ  التزامنا  اال�صتدامة 
ت��ر���ص��خ يف  ال���ذي  امل�����ص��وؤول للطاقة 
ال�صركة  تاأ�صي�س  منذ  اأعمالنا  نهج 
يف عام 1971 وذلك بف�صل روؤية 
ال���وال���د امل��وؤ���ص�����س ال�����ص��ي��خ زاي����د بن 
ثراه،  نهيان، طيب اهلل  اآل  �صلطان 
الذي دعا دائماً لر�صيخ اال�صتدامة 
وحماية النظم البيئية والطبيعية 

يف الدولة«.
ا�صراتيجيتنا  “تعتمد  واأ���ص��اف:   
يف جمال اال�صتدامة نهجاً متكامًا 
كافة  اأع���م���ال���ن���ا  ج����وان����ب  ي�����ص��م��ل 
والبيئة،  االقت�صاد،  يف  وم�صاهمتنا 
اأثمن  تعد  التي  الب�صرية  والكوادر 
بالعمل  اأ�صولنا. ونحن م�صتمرون 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأدائ����ن����ا ال��ب��ي��ئ��ي فيما 
ن�صعى لتو�صعة عملياتنا الت�صغيلية 
توفر  ع���ل���ى  ق����درت����ن����ا  ل�������ص���م���ان 

جمال  يف  ال���ت���زام���ه���ا  اال����ص���ت���دام���ة 
واأن  وال��ب��ي��ئ��ة،  وال�����ص��ام��ة  ال�صحة 
ع���امل���ي���اً يف جمال  م����ع����ي����اراً  ت���ق���دم 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���ص��ام��ة ال���ك���وادر 
اأم����ن و�صامة  ال��ب�����ص��ري��ة و���ص��م��ان 

االأ�صول والعمليات الت�صغيلية.
  ولتحقيق هدف خف�س م�صتويات 
انبعاث الغازات امل�صببة لاحتبا�س 
بن�صبة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  م���ن  احل�������راري 
%25، تركز اأدنوك على اال�صتفادة 
من جناحها يف تاأ�صي�س اأول من�صاأة 
يف املنطقة تعمل على نطاق جتاري 
اللتقاط وا�صتخدام وتخزين ثاين 
اأك�صيد الكربون واال�صتفادة منه يف 
وحالياً  النفط.  ا�صتخا�س  تعزيز 
ت�صتطيع من�صاأة “الريادة” التابعة 
الأدن����وك ال��ت��ق��اط 800 األ���ف طن 
�صنوياً.  الكربون  اأك�صيد  ث��اين  من 
برنامج  مل�صاعفة  اأدن��وك  وتخطط 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  غاز  التقاط 
 5 6 م����رات و����ص���واًل اإىل ال��ت��ق��اط 
اأك�صيد  ث�����اين  م����ن  ط����ن  م���اي���ني 
الكربون �صنوياً بحلول عام 2030، 
اأك�صيد  ث���اين  كمية  ي��ع��ادل  م��ا  اأي 
الكربون التي تلتقطها �صنوياً اأكرث 
5 مايني فدان من االأ�صجار  من 
اأو غابة تزيد م�صاحتها عن �صعف 

م�صاحة دولة االإمارات.
التي  ال��را���ص��خ��ة  ال�صيا�صة  وت��ع��د    
عمليات  خلف�س  اأدن����وك  تطبقها 
حرق الغاز اأحد العوامل الرئي�صية 
ال�صركة  ���ص��اه��م��ت يف مت��ك��ني  ال��ت��ي 
م��ن امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ع��دالت اأداء 
خال  من  البيئة  جم��ال  يف  عالية 
الغاز  ح�����رق  خ��ف�����س  يف  جن���اح���ه���ا 
منذ   90% م��ن  ب��اأك��رث  الطبيعي 

اإن�صاء ال�صركة.

ال��ط��اق��ة م��ع املحافظة  امل��زي��د م��ن 
االنبعاثات  م�صتوى  خف�س  ع��ل��ى 
امل�صببة لاحتبا�س احلراري لعقود 

مقبلة«.
دور  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  “نركز  وت���اب���ع: 
لدفع  رئ���ي�������س  ك���م���ح���رك  اأدن���������وك 
ع���ج���ل���ة ال���ت���ن���م���ي���ة االق���ت�������ص���ادي���ة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة يف دول����ة االإم�����ارات 
القيمة  تعزيز  برنامج  خ��ال  م��ن 
م�صتفيدين  امل�������ص���اف���ة،  امل��ح��ل��ي��ة 
يف ذل�����ك م����ن ال���ِف���ك���ر االب���ت���ك���اري 
امل�صتقبل  وا���ص��ت�����ص��راف  وال���ري���ادي، 
م��ع ا���ص��ت��م��رار ال��رك��ي��ز ع��ل��ى اأمن 
الب�صرية  كوادرنا  و�صامة  و�صحة 
الت�صغيلية.  وعملياتنا  واأ���ص��ول��ن��ا 
اإرث عريق  البناء على  ومن خال 
ميتد اإىل خم�صني عاماً من االإنتاج 
اأدنوك  �صتوا�صل  للطاقة،  امل�صوؤول 
العمل والتعاون مع اجلهات املعنية 
كما  االأولوية لا�صتدامة،  الإعطاء 
كبرة  ا�صتثمارات  تنفيذ  �صنوا�صل 
يف اعتماد اأحدث التقنيات لتح�صني 

االأداء البيئي«.
 وت�صمل “خطة اأدنوك لا�صتدامة 
جم��م��وع��ة م���ن االأه������داف التي   “
تر�صيخ  يف  ال�����ص��رك��ة  روؤي�����ة  ت��دع��م 
هذا  ل��ن��ف�����ص��ه��ا يف  رائ��������دة  م���ك���ان���ة 
والغاز  النفط  �صركات  بني  املجال 
ال��رك��ي��ز على زيادة  ا���ص��ت��م��رار  م��ع 

القيمة والعائد االقت�صادي لدولة 
ت��ع��زز ه��ذه اخلطة  االإم�����ارات. كما 
اأداء ال�صركة القوي امللتزم باملعاير 
واحلوكمة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  البيئية 
العاملي  الطلب  لتلبية  ت�صعى  فيما 
وحتقيق  ال���ط���اق���ة  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د 
املتكاملة  ا���ص��رات��ي��ج��ت��ه��ا  اأه�����داف 
وتتما�صى  ال��ذك��ي.  للنمو   2030
اأه������داف اأدن������وك ل��ا���ص��ت��دام��ة مع 
للتنمية  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأه������داف 
اال�صتهاك  ب�������ص���اأن  امل�������ص���ت���دام���ة 
واالإنتاج امل�صوؤولني، والعمل املناخي، 
وحماية التنوع البيولوجي، وزيادة 

الفر�س االقت�صادية.
اأدن�����وك لتحقيق    و���ص��م��ن ج��ه��ود 
اال�صتدامة،  جم����ال  يف  اأه���داف���ه���ا 
تخطط ال�صركة خلف�س االنبعاثات 
امل�صببة لاحتبا�س احلراري بن�صبة 
عام  ب���ح���ل���ول   25% اإىل  ت�����ص��ل 
�صمن  مكانتها  لر�صيخ   2030
املنتجني االأقل كثافة يف م�صتويات 
ان���ب���ع���اث���ات ال���ك���رب���ون يف ال���ع���امل. 
البيئي  االأداء  ت��ق��ري��ر  وب��ح�����ص��ب 
مل��ن��ت��ج��ي النفط  ال�����دويل  ل���احت���اد 
ال�صركات  اأدن���وك م��ن  وال��غ��از، تعد 
اإطاقاً لانبعاثات  االأقل  اخلم�س 
كما  احل��راري،  لاحتبا�س  امل�صببة 
اأنها من اأقل �صركات النفط والغاز 
اإط��اق غاز امليثان وذلك  يف كثافة 

بن�صبة تبلغ 0.01%.
ب��احل��د من    وتلتزم اأدن���وك اأي�����ص��اً 
ال��ع��ذب��ة يف  امل��ي��اه  ا���ص��ت��ه��اك  ن�صبة 
 0.5% م���ن  اأق����ل  اإىل  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
حيث  املياه،  ا�صتخدام  اإجمايل  من 
ت�صتخدم حالياً مياه البحر بن�صبة 
اأكرث من %99 الأغرا�س التربيد، 
لتعمل بعد ذلك على ت�صريفها يف 
من  ل�صل�صة  اإخ�صاعها  بعد  البحر 
االمتثال  ل�صمان  املعاجلة  عمليات 
ب��اأف�����ص��ل معاير  ال���ت���ام  وال��ت��ق��ي��د 
و�صروط ت�صريف املياه املعاجلة يف 

البحر.
  كما اأكدت اأدنوك التزامها امل�صتمر 
البيولوجي  التنوع  وحماية  بدعم 
يف النظم البيئية الربية والبحرية 
التي  امل��ن��اط��ق  وجميع  اأب��وظ��ب��ي  يف 
البيئة  حماية  و�صمان  فيها  تعمل 
و�صمن  كافة.  امل��ج��االت  يف  املحلية 
اأدن��وك لزرع  هذا االلتزام، تخطط 
اأ�صجار  م���ن  ���ص��ت��ل��ة  م���اي���ني   10
اإمارة  الظفرة يف  القرم يف منطقة 

اأبوظبي بنهاية عام 2022.
بقدرة  ال���ق���رم  اأ����ص���ج���ار  وت��ت��م��ت��ع    
كبرة على امت�صا�س ثاين اأك�صيد 
الكربون وغره من الغازات امل�صببة 
لاحتبا�س احل��راري وتخزينها يف 
ال��رب��ة امل��غ��م��ورة. كما ت��دع��م هذه 
الغني  البيولوجي  التنوع  االأ�صجار 

للحياة  طبيعية  حمميات  وت��وف��ر 
البحرية وت�صكل خط دفاع طبيعي 

يحمي من تاآكل ال�صواطئ.
لتحقيق  اأي�صاً  ال�صركة  وتخطط    
قيمة حملية م�صافة بن�صبة 50% 
يف جميع جماالت ومراحل اأعمالها 
بحلول  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  ق���ط���اع  يف 
خال  م���ن  وذل�����ك   ،2030 ع����ام 
اال�صتفادة من زخم النجاح الكبر 
القيمة  ل��ت��ع��زي��ز  اأدن�����وك  ل��ربن��ام��ج 
اإطاقه  مت  ال��ذي  امل�صافة  املحلية 
يهدف  وال����ذي   ،2018 ي��ن��اي��ر  يف 
ال�صراكات  وت��و���ص��ي��ع  ت��وث��ي��ق  اإىل 
املحلية والدولية واإتاحة املزيد من 
االقت�صادي  النمو  لتعزيز  الفر�س 
واالجتماعي، وحت�صني نقل وتبادل 
املعرفة، وزيادة فر�س العمل لذوي 

املهارات من املواطنني.
  ومن خال برنامج تعزيز القيمة 
امل��ح��ل��ي��ة امل�����ص��اف��ة، ع����ززت اأدن����وك 
النمو  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف  م�صاهمتها 
والتطور يف دولة االإم��ارات. وجنح 
الربنامج يف اإعادة توجيه اأكرث من 
44 مليار درهم /12 مليار دوالر/ 
اإىل االقت�صاد املحلي، وامل�صاهمة يف 
خلق اأكرث من 1500 فر�صة عمل 
للمواطنني يف القطاع اخلا�س منذ 

بدء تطبيقه.
  كما تدعم خطة اأدن��وك يف جمال 

ب�صكل  اأي�������ص���اً  اأدن��������وك  وت���ع���م���ل    
النظم  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ا���ص��ت��ب��اق��ي 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��ع��ر���ص��ة ل��ان��ق��را���س يف 
التنوع  وحماية  عملياتها  مناطق 
ال��ب��ي��ول��وج��ي وال��ن��ظ��م ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
عملياتها  متار�س  التي  املجتمعات 
ح���ي���ث قامت  ف���ي���ه���ا،  ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة 
�صتلة  األف   250 اأكرث من  بزراعة 
اأ���ص��ج��ار ال���ق���رم ح��ت��ى االآن يف  م���ن 
اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
�صاحل  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ت��ن��وع 
اأي�صاً  ق��ام��ت  كما  االإم�����ارات.  دول���ة 
ببناء 293 جمموعة من ال�صعاب 
اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة حلماية  امل��رج��ان��ي��ة 
احل���ي���اة ال��ب��ح��ري��ة واحل���ف���اظ على 

احلياة الفطرية يف مياه البحر.
البيئة  بحماية  االل��ت��زام  ومي��ث��ل    
اأح���د امل��رت��ك��زات االأ���ص��ا���ص��ي��ة ملفهوم 
 ”4.0 وال����غ����از  “النفط  اأدن�������وك 
الذي يهدف لتطوير قطاع النفط 
مرونته  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ  وال����غ����از 
التغرات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  وق���درت���ه 
كما  ال��راب��ع.  ال�صناعي  الع�صر  يف 
لا�صتثمار  اأول��وي��ة  اأدن���وك  تعطي 
يف تطبيقات التكنولوجيا احلديثة 
ملراقبة اأي تاأثرات �صلبية حمتملة 
لعملياتها على البيئة واحلد منها.

  و����ص���م���ن ج���ه���وده���ا ل��ل��ت��و���ص��ع يف 

احلديثة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ا���ص��ت��خ��دام 
اأه�����داف�����ه�����ا يف جم����ال  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
اال���ص��ت��دام��ة، اأن�����ص��اأت اأدن����وك مركز 
بانوراما للتحكم الرقمي، و�صممت 
مبعلومات  خمت�صاً  نظاماً  �صمنه 
ال�صحة وال�صامة والبيئة لتوفر 
بيئية  اأداء  ملوؤ�صرات  ق��راءات فورية 
متعددة عن طريق جمع املعلومات 
ا�صت�صعار  اأج����ه����زة  م���اي���ني  م����ن 

البيانات.
  ك���م���ا ت���ع���ت���رب اأدن���������وك رائ��������دة يف 
ال�صوئية  ال�صور  ا�صتخدام  جمال 
وال�����ط�����ائ�����رات امل���������ص����رة مل���راق���ب���ة 
ت�صتخدم  حيث  البيئية،  امل��خ��اط��ر 
االأ�صعة  بخا�صية  م��زودة  كامرات 
حتت احلمراء يف خمتلف عملياتها 
اأكرث  ���ص��ورة  اإع����داد  يف  للم�صاعدة 
ت����ك����ام����ًا ل���ان���ب���ع���اث���ات ال���ه���ارب���ة 
امل�صرة  ال����ط����ائ����رات  وا����ص���ت���خ���دام 
ال�صور  ال��ت��ق��اط  ب��ت��ق��ن��ي��ة  امل������زودة 
ال��دق��ي��ق��ة مل��راق��ب��ة ع��م��ل��ي��ات حرق 

الغاز.
من�صاأة  اأي�صاً  اأدن���وك  اأن�����ص��اأت  كما    
اخلطرة  النفايات  ملعاجلة  حديثة 
واملواد امل�صعة الطبيعية والتخل�س 
ال�صليمة  االإدارة  ل�����ص��م��ان  م��ن��ه��ا 
�صناعات  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  ل��ل��ن��ف��اي��ات 

النفط والغاز.

خالل م�ساركتها يف اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة ..االإعالن عن خطة اأدنوك لال�ستدامة 2030

اأهداف طموحة تعزز الدور الرائد للمجموعة يف الإنتاج امل�صوؤول للطاقة
% من اإجمايل ا�ستهالك املياه احلد من ا�ستهالك املياه العذبة يف العمليات اإىل اأقل من 0.5 

الإمارات لل�صحن اجلوي توا�صل اإ�صهاماتها القيمة يف ت�صهيل ان�صياب التجارة وحركة ال�صحن اجلوي العاملية
•• دبي-وام:

اأك������دت االإم���������ارات ل��ل�����ص��ح��ن اجل���وي 
املبتكرة  وخ��دم��ات��ه��ا  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  اأن 
املتخ�ص�صة باالإ�صافة اإىل ا�صتثماراتها 
يف مرافقها احلديثة توؤهلها بجدارة 
ملوا�صلة اإ�صهاماتها القيمة يف ت�صهيل 
ال�صحن  وح���رك���ة  ال���ت���ج���ارة  ان�����ص��ي��اب 
ال��ع��ق��د اجلديد.  ال��ع��امل��ي��ة يف  اجل���وي 
اأول  رئي�س  نائب  �صلطان  نبيل  وق��ال 
ال�صحن  ل���دائ���رة  االإم�������ارات  ط����ران 
العاملية  اجل���وي  ال�صحن  �صناعة  اأن 
مبختلف  ح���ف���ل���ت  ظ����روف����ا  ����ص���ه���دت 
التحديات يف عام 2019 اأثرت حالة 
والتوترات  االقت�صادي  اليقني  ع��دم 
واال�صطرابات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  يف 
���ص��ل��ب��ا على  ال��رئ��ي�����ص��ة  االأ������ص�����واق  يف 
اأن  اإال  ج��وا  املنقولة  الب�صائع  حجم 
ظروف ال�صوق ال�صعبة �صكلت فر�صة 
االأ�صا�صية  العرو�س  ملراجعة  اأمامنا 
والتاأكد  ل��ع��م��ائ��ن��ا  ن���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
ال�صوقية من  ري��ادت��ن��ا  ا���ص��ت��م��رار  م��ن 
املتخ�ص�صة  املنتجات  عرو�س  خ��ال 
املتفوقة  التحتية  والبنية  وال��ق��درات 
ب��االإ���ص��اف��ة اإىل امل���رون���ة ال��ع��ال��ي��ة يف 

اال�صتجابة ملتطلبات العماء.
لعام  ال�����ص��ن��اع��ة  اآف������اق  اأن  واأ�����ص����اف 
من  ح��ي��ث  اإي��ج��اب��ي��ة  ت���ب���دو   2020
ال�صحن  �صناعة  ت�صجل  اأن  امل��ت��وق��ع 
حت�صن  ب��ف�����ص��ل  ان���ت���ع���ا����ص���ا  اجل�������وي 
التجارة  ومنو  االقت�صادية  االأن�صطة 
بالت�صليم  ال���ت���زام���ن���ا  خ�����ال  وم�����ن 
عاملية  ب�صبكة  امل��دع��وم  ال��وع��د  ح�صب 
وجهة   155 م�����ن  اأك��������رث  ت���غ���ط���ي 
واأ���ص��ط��ول��ن��ا احلديث  دب���ي  م��رك��زه��ا 
العري�س  اجل�������ص���م  ط�����ائ�����رات  م�����ن 
لل�صحن  احل���دي���ث���ت���ني  وحم��ط��ت��ي��ن��ا 
لل�صحن  االإم������������ارات  ف�������اإن  دب������ي  يف 
يوؤهلها لدعم  اجل��وي يف موقع جيد 
مت�صيا  االقت�صادي  والنمو  التجارة 
م����ع م�������ص���روع ط���ري���ق احل����ري����ر عرب 
معر�س  ان��ط��اق  م��ع  و�صن�صهد  دب��ي 
اأكتوبر  ق��ب��ي��ل  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و 
ب��ع��ده ط��ف��رة يف حركة  وم���ا   2020

غرفة اأبوظبي وباربادو�س يبحثان ال�صتثمار التجاري
•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث ���ص��ع��ادة حم��م��د ه���ال امل��ه��ري م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي ومعايل 
تعزيز  �صبل  لها،  املرافق  والوفد  بربادو�س،  دولة  وزراء  رئي�صة  موتلي  ميا 
اال�صتثمار املتبادل واآليات التوا�صل بني جمتمعي االأعمال يف كل من اأبوظبي 
وباربادو�س، مبا ي�صهم يف دفع عاقات التعاون التجاري واال�صتثماري، يف 

خمتلف القطاعات االقت�صادية املهمة.
واأكد �صعادة حممد هال املهري - خال لقائه رئي�صة وزراء دولة بربادو�س 
يف مقر مبنى غرفة اأبوظبي بح�صور ال�صيد عبداهلل غرير القبي�صي نائب 
مدير عام الغرفة -.. اأهمية الزيارة الرفيعة ملعايل رئي�صة الوزراء والوفد 
املرافق اإىل غرفة اأبوظبي، التي من �صاأنها اأن تدفع بالعاقات االقت�صادية 
التي تربط دولة االإمارات عموما واإمارة اأبوظبي على وجه اخل�صو�س مع 
دولة باربادو�س.. م�صرا اإىل حر�س الغرفة على بناء عاقات تعاون جتاري 
وا�صتثماري مع خمتلف الفعاليات االقت�صادية �صمن ا�صراتيجيتها و�صعيها 
امل�صتمر لفتح اآفاق ا�صتثمارية جديدة اأمام قطاع االأعمال وامل�صتثمرين يف 

�صتى اأرجاء العامل.
م�صلطا  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  املتاحة  اال�صتثمار  فر�س  املهري،  وا�صتعر�س 
ال�صوء على ما توفره االإمارة وموؤ�ص�صاتها من حوافز ومزايا جاذبة لرجال 
كمركز  ال��رائ��دة  املكانة  تتبواأ  جعلها  ما  االأج��ان��ب،  وامل�صتثمرين  االأع��م��ال 

اقت�صادي حيوي وبارز على ال�صعيدين االإقليمي والعاملي.
كما قدم �صرحا وافيا عن اخلدمات التي تقدمها غرفة اأبوظبي كونها ممثل 
بت�صجيع  �صتبادر  الغرفة  اأن  اإىل  الفتا  ب�صوؤونه،  واملعنية  اخلا�س  القطاع 
جمتمع االأعمال املحلي على امل�صاركة يف االأحداث االقت�صادية التي �صتنظم 
يف باربادو�س، مبا يعزز فر�س اال�صتثمار والعاقات االقت�صادية والتجارية 

بني البلدين ال�صديقني.
اىل  بربادو�س  دول��ة  وزراء  رئي�صة  موتلي  ميا  معايل  اأ���ص��ارت  جانبها،  من 
احل�صارية  بالنه�صة  م�صيدة  لها،  االأوىل  هي  االإم���ارات  لدولة  زيارتها  اأن 
امل�صاعي احلثيثة  الباد، مبدية رغبة بادها يف موا�صلة  بها  تتمتع  التي 
لتنمية اأطر التعاون الثنائي بني البلدين والتي ت�صمل خمتلف القطاعات 

االقت�صادية.
العمل  وت�صجيع  واال�صتثماري  التجاري  التعاون  اآف��اق  فتح  اأهمية  واأك��دت 
امل�صرك، واالطاع عن كثب على جماالت اال�صتثمار وعقد لقاءات مو�صعة 

بني امل�صوؤولني يف البلدين.

نعمل  ونحن  دبي  واإىل  الب�صائع من 
�صحن  خدمات  لتقدمي  �صركائنا  مع 
العاملي  احل�����دث  ل���ه���ذا  م��ت��خ�����ص�����ص��ة 
ال��ك��ب��ر. وا���ص��ل��ت االإم�����ارات لل�صحن 
طرح   2019 ع�����ام  خ�����ال  اجل������وي 
احتياجات  تلبي  منتجات متخ�ص�صة 
خمتلف قطاعات ال�صناعة. واأطلقت 
 Emirates ديليفرز  “اإميريت�س 
من�صة  وه���������ي   »Delivers
تتيح  االإل��ك��رون��ي��ة  للتجارة  ج��دي��دة 
وال�صركات  االأف��راد  من  للم�صتهلكني 
ال�����ص��غ��رة ����ص���راء امل��ن��ت��ج��ات م���ن اأي 
متجر للبيع بالتجزئة عرب االإنرنت 
يف  وت�صليمها  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة.. وتعد 
من  ج����زءا  ديليفرز”  “اإميريت�س 
ا�صراتيجية الناقلة االأو�صع لرويج 
دبي كمركز جتارة اإلكرونية متكامل 
ال�صرق  يف  ال��ع��م��اء  متطلبات  يلبي 
واأوروب�����ا و�صيجري  واآ���ص��ي��ا  االأو����ص���ط 
هذه  ن��ط��اق  تو�صيع   2020 ع���ام  يف 

اخلدمة اإىل مزيد من االأ�صواق.
واأظ������ه������رت امل���ن���ت���ج���ات االأخ����������رى يف 
اجلوي  لل�صحن  االإم�����ارات  حمفظة 
م��ن ظروف  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ق��وي��ا  اأداء 
ال�صوق ال�صعبة حيث جرى نقل اأكرث 
املنتجات  م���ن  ط���ن  األ����ف   400 م���ن 
�صريعة العطب على طائرات االإمارات 
املنتج  فري�س”  “االإمارات  مب��وج��ب 
االإم�����ارات  ت��وف��ره  ال����ذي  املتخ�ص�س 
و�صغلت  لعمائها  اجل���وي  لل�صحن 

نوفمرب  ����ص���ه���ري  خ������ال  ال���ن���اق���ل���ة 
رح����ات  ت�����ص��ع   2019 ودي�������ص���م���رب 
من  “ت�صارتر”  ع���ار����ص���ة  ����ص���ح���ن 
اإىل  الت�صيلي  الكرز  لنقل  �صانتياغو 
اأ�صواقه الرئي�صة يف اآ�صيا وجرى نقل 
اأولوية  ذات  ���ص��ح��ن��ة  األ����ف   11 ن��ح��و 
عالية عرب �صت قارات مبوجب منتج 
لنقل قطع   Emirates AOG
غ��ي��ار ال��ط��ائ��رات ���ص��ري��ع��ا خ���ال عام 

.2019
باملائه   6 بن�صبة  �صنويا  من��وا  و�صجل 
القيمة  ذات  ال���ب�������ص���ائ���ع  ح���ج���م  يف 
مبوجب  نقلها  ج���رى  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة 
 Emirates Safe VAL
منتج االإم��ارات لل�صحن اجلوي لنقل 
منوا  ���ص��ج��ل  ك��م��ا  الثمينة  ال��ب�����ص��ائ��ع 
الطلب  يف  باملائه   12 بن�صبة  �صنويا 
على نقل احليوانات االأليفة مبوجب 

منتج طران االإمارات لل�صحن اجلوي 
لنقل القطط والكاب املنزلية.

وت���ق���دم االإم��������ارات ل��ل�����ص��ح��ن اجل���وي 
املنتظمة  رح��ات��ه��ا  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
رح����ات عار�صة  وال�����ص��ح��ن  ل��ل��رك��اب 
املتطلبات  ت��ل��ب��ي  م��رن��ة  “ت�صارتر” 
اخل�����ا������ص�����ة ل���ع���م���ائ���ه���ا ال���ع���امل���ي���ني 
وا�صتطاعت من خال فريقها الكفوؤ 
���ص��ري��ع اال���ص��ت��ج��اب��ة واحل���رك���ة تلبية 
متطلبات العماء وتنفيذ عمليات يف 
غ�صون فرات زمنية ق�صرة و�صغلت 
ت�صارتر  رح��ل��ة   370 ن��ح��و  ال��ن��اق��ل��ة 
و���ص��اع��دت هذه   2019 ع���ام  خ���ال 
ن��ق��ل جم��م��وع��ة وا�صعة  ال��رح��ات يف 
من ال�صحنات التي �صملت مواد اإغاثة 
ومعدات  الطبيعية  الكوارث  ملنكوبي 
اإىل  باالإ�صافة  للحفات  املو�صيقية 
الزهور وغرها من املنتجات �صريعة 

لل�صحن  االإم����ارات  وك�صفت  العطب. 
2019 ال��ن��ق��اب عن  اجل���وي يف ع��ام 
خم�ص�صة  للمناولة  ج��دي��دة  من�صاأة 
�صيكاغو  مطار  يف  االأدوي���ة  ل�صحنات 
ال���ذي يعد واح���دا م��ن اأه���م حمطات 
الناقلة  �صبكة  ���ص��م��ن  االأدوي������ة  ن��ق��ل 
املعتمدة  امل��ن�����ص��اأة  وت��ت��م��ي��ز  ال��ع��امل��ي��ة. 
مب��وج��ب م��ع��اي��ر االحت����اد االأوروب����ي 
مبناطق   GDP اجل��ي��دة  للمناولة 
التحكم  ميكن  والت�صليم  لا�صتام 
وتفريغ  وتكدي�س  ح��رارت��ه��ا  ب��درج��ة 
�صحنات االأدوية والتخزين والو�صول 

املبا�صر اإىل �صاحة الطائرات.
االإمارات  نقلت   2019 نوفمرب  ويف 
مناولة  ع��م��ل��ي��ات  اجل�����وي  ل��ل�����ص��ح��ن 
اإىل  االأدوي�������ة يف م���ط���ار ك��وب��ن��ه��اغ��ن 
م��ع��ت��م��دة مبوجب  م���ن�������ص���اأة خ���ا����ص���ة 
للمناولة  االأوروب����ي  االحت���اد  معاير 
كلتا  وج���������اءت   .GDP اجل�����ي�����دة 
الناقلة  اأه����داف  اإط����ار  امل��ب��ادرت��ني يف 
ل�صحنات  م����ع����ززة  ح���م���اي���ة  ل���ت���وف���ر 
الرئي�س  م��رك��زه��ا  يف  لي�س  االأدوي�����ة 
املن�صاأ  نقطة  م��ن  ول��ك��ن  فقط  ب��دب��ي 
اإىل الوجهة النهائية مبوجب برنامج 
م�صارات االأدوية وخال عام 2019 
االإم���ارات لل�صحن اجل��وي مع  عملت 
مدن  يف  االأر�صية  اخلدمات  موفري 
رئ��ي�����ص��ة م��ن��ت��ج��ة ل����اأدوي����ة واأخ�����رى 
جميع  يف  امل��ن��ت��ج��ات  ل��ه��ذه  م�صتقبلة 
حمطات  ع��دد  لتو�صيع  العامل  اأنحاء 

االأدوية من 12 اإىل 25.
حت�صني  ع���ل���ى  ت���رك���ي���زه���ا  وب���ف�������ص���ل 
القدرات واملعاير العملية من خال 
م�صارات  ب��رن��ام��ج  وتطبيق  ال��ت��ع��اون 
لل�صحن  االإم������ارات  ���ص��ه��دت  االأدوي������ة 
ال�صحنات  ح���ج���م  يف  من�����وا  اجل������وي 
الدوائية عرب حمطاتها وعلى �صبيل 
اإطاق  منذ  �صيكاغو  �صجلت  امل��ث��ال 
حجم  يف  كبرا  من��وا  اجلديد  املرفق 

هذه ال�صحنات.
حمطتا  ت��ع��ام��ل��ت   2019 ع����ام  ويف 
�صكاي �صنرال يف دبي مع ما معدله 
اأرب��ع �صحنات يف كل ثانية على مدار 
وتعامل  االأ�صبوع  اأي��ام  ط��وال  ال�صاعة 

اأكرث من 700 موظف يف اخلدمة يف 
اأي وقت من اليوم مع نحو 360 األف 
رزمة يوميا ما اأتاح الأ�صطول طران 
االإمارات الذي ي�صم اأكرث من 270 
7000 طن من  طائرة نقل ح��وايل 
ال�صحنات يوميا اأي ما يعادل حمولة 
اأكرث من 60 طائرة �صحن كاملة من 
طراز بوينج 777 بني دبي وخمتلف 

مناطق العامل.
ونفذ اأ�صطول مكون من 49 �صاحنة 
ما  م���ربدة  �صاحنة   12 ذل���ك  مب��ا يف 
ي��وم��ي��ا يف عام  رح��ل��ة   175 م��ع��دل��ه 
ال�صحن  حم��ط��ت��ي  ل���رب���ط   2019
“�صكاي �صنرال” يف مطار دبي ورلد 
ال��دويل و�صاعد  �صنرال ومطار دبي 
يعد  ال���ذي  بال�صاحنات  النقل  ن��ظ��ام 
مبثابة حزام نقل �صل�س بني حمطتي 
التي  الب�صائع  تو�صيل  على  ال�صحن 
ت�صل اإىل اأحد املطارين لاإقاع من 
اأقل  يف  بالعك�س  والعك�س  اآخ��ر  مطار 
من خم�س �صاعات. وجرى نقل اأكرث 
الب�صائع  م��ن  ط��ن  اآالف   307 م��ن 
واأكرث   2019 ع��ام  املطارين يف  بني 
الب�صائع  م��ن  ط��ن  مليون   1.6 م��ن 
يف ال�����ص��ن��وات اخل��م�����س امل��ا���ص��ي��ة منذ 
بدء عمليات النقل بال�صاحنات يف عام 

.2014
وع�����ززت االإم�������ارات ل��ل�����ص��ح��ن اجلوي 
ح�صب  “الت�صليم  ال��ث��اب��ت  ال��ت��زام��ه��ا 
بتطبيق   2018 ع��ام  منذ  الوعد” 

.Cargo iQ اإطار ال�صحن
مراقبة  “مركز  ال��ن��اق��ل��ة  واأن�������ص���اأت 
الذي   COCC ال�صحن«  عمليات 
اأيام  ط��وال  ال�صاعة  م��دار  على  يعمل 
االأ�صبوع ملراقبة حركة ال�صحنات عرب 
القبول  حمطات حم��ددة م�صبقا من 

اإىل الت�صليم.
االإم��ارات لل�صحن اجلوي يف  وراقبت 
1.5 مليون  م��ن  اأك���رث   2019 ع��ام 
 Cargo iQ ن���ظ���ام  وف����ق  ���ص��ح��ن��ة 
ل�صمان نقل الب�صائع التي لها تاأثر 
ال��ن��ا���س يف جميع  ح��ي��اة  ع��ل��ى  مبا�صر 
الوقت  يف  وت�صليمها  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 

املحدد.

كهرباء ومياه دبي تنظم اليوم التوعوي اخلا�س ب�صحة و�صالمة املقاولن وال�صت�صارين
•• دبي-وام:

ال�صنوي  ال��ت��وع��وي  ام�����س  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  نظمت هيئة 
بح�صور  واال�صت�صاريني  املقاولني  و�صامة  ب�صحة  اخلا�س 
التي  الفعالية  وهدفت  وا�صت�صاري.  مقاول   100 من  اأكرث 
اأقيمت يف خيمة االبتكار يف املبنى الرئي�س للهيئة اإىل اإطاع 
اأحدث  على  الهيئة  مع  املتعاملني  واال�صت�صاريني  املقاولني 

اأنظمة اإدارة اجلودة وال�صحة وال�صامة والبيئة.
واأثنى امل�صاركون على التطور امللحوظ الذي ت�صهده املبادرة 
منذ انطاقها عام 2011 ..موؤكدين حر�صهم على التعاون 
وعملياتها  مبمار�صاتها  الكبرة  وثقتهم  الهيئة  مع  الوثيق 
اخلربات  ال�صتقطاب  املتوا�صل  ب�صعيها  اإعجابهم  ..مبدين 

ا�صراتيجية  تطبق  الهيئة  اأن  ال��ط��اي��ر  واأو���ص��ح  ال�صحة. 
م�صتويات  اأعلى  حتقيق  ت�صمن  متكاملة  وت�صغيلية  اإداري���ة 
التوافرية واالعتمادية والكفاءة واجلودة وحتر�س على رفد 
املعنيني باملعارف واملهارات االأ�صا�صية التي ت�صمن �صامتهم 
للهيئة  تتيح  الفعاليات  ه��ذه  اأن  اإىل  ..م�����ص��را  وعافيتهم 
مراجعة اإجنازاتها يف قطاع ال�صحة وال�صامة الذي توليه 
اأهمية بالغة. من جانبه نوه الدكتور يو�صف االأكرف النائب 
التنفيذي للرئي�س لقطاع دعم االأعمال واملوارد الب�صرية يف 
..م�صرا  الفعالية  �صهدتها  التي  الوا�صعة  بامل�صاركة  الهيئة 
اإىل االإجن��ازات التي حققتها الهيئة نتيجة امتثالها الكامل 
ملعاير ال�صحة وال�صامة التي جتاوزت ن�صبتها %96 وتعد 

من اأف�صل الن�صب العاملية يف هذا املجال.

والكوادر املدربة واملوؤهلة التي متّكنها من حتقيق التزاماتها 
املجاالت.  جميع  يف  العاملية  املعاير  اأع��ل��ى  تطبيق  و�صمان 
الرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير  حممد  �صعيد  معايل  وقال 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اإن الهيئة تلتزم بتطبيق 
املهنية  ال�صحة  جمال  يف  العاملية  املمار�صات  واأح��دث  اأف�صل 
ان  واأ���ص��اف  املعنيني.  جميع  �صامة  ي�صمن  مبا  وال�صامة 
مقدمة  يف  املهنية  وال�صحة  ال�صامة  ثقافة  ت�صع  الهيئة 
بهذه  املتعلقة  امل�صتجدات  مواكبة  على  وحتر�س  اأولوياتها 
املجاالت نظراً الأهميتها يف حماية االأرواح واملمتلكات وتوفر 
الت�صغيلية  الكفاءة  ورف��ع  و�صعيدة  و�صحية  اآمنة  عمل  بيئة 
 2021 اأه��داف خطة دبي  وحتقيق التميز مبا ين�صجم مع 
وموفوري  ومثقفني  متعلمني  الأف����راد  م��وط��ن��اً  دب��ي  بجعل 

% بحل�ول 2030  خف�س النبعاثات امل�صببة لالحتبا�س احلراري بن�صبة ت�صل اإىل 25 
زراعة 10 مالين �صتلة من اأ�ص��جار القرم »املانغ��روف« لتعزي�ز التن��وع البيولوجي
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر  

�صل�صلة  من  االفتتاحية  الفعاليات  ع��ودة  عن  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س  اأعلن 
بطوالت االحتاد الدويل للراياثلون العاملية اإىل حلبة مر�صى يا�س يف اأبوظبي 
من  م�صارك  اآالف  خال الفرة 5 - 7 مار�س 2020، مب�صاركة اأكرث من 3 

دولة. و25  خمتلفة  جن�صية   90
حمرف  ع����داء   110 مب�����ص��ارك��ة   2020 ال��ع��ام  ن�صخة  يف  ال��ب��ط��ول��ة  وت��ت��م��ي��ز 
التي  النقاط  جلمع  �صيتناف�صون  ال��ذي��ن  ال��ع��امل،  ح��ول  الريا�صيني  نخبة  م��ن 
اإىل  طوكيو،  يف   2020 ال�صيفية  االأوملبية  االألعاب  دورة  يف  للم�صاركة  توؤهلهم 
“بارا  كاأ�س  مناف�صات  اإط��اق  اأبرزها  ال�صباق  فئات  اإ�صافة جمموعة من  جانب 
تراياثلون” العاملي، والتي تتيح الأ�صحاب الهمم فر�صة التناف�س للح�صول على 

النقاط املوؤهلة للم�صاركة يف األعاب االأوملبياد اخلا�س 2020 يف طوكيو.
ال���ذي حققته  ال��ن��ج��اح  ال�صباق عقب  م��ن  الفئة اجل��دي��دة  ه��ذه  اإط���اق  وي��اأت��ي 
العاملية  االألعاب  دورة  يف  الراياثلون  �صباق  ا�صت�صافة  يف  االإماراتية  العا�صمة 
لاأوملبياد اخلا�س العام املا�صي، والتي �صهدت م�صاركة 22 ريا�صياً من اأ�صحاب 
للريا�صيني  املخ�ص�صة  ال�صباقات  م��ن  �صل�صلة  وتنظيم  دول���ة،   14 م��ن  الهمم 

املبتدئني من اأ�صحاب الهمم.
خلو�س  ا�صتثنائية  بفر�صة  الراياثلون  و�صباقات  اجل��ري  ه��واة  �صيحظى  كما 

امل�صاركني  ال�صباقات  ه��ذه  �صتمكن  حيث  خمتلفة،  عمرية  فئات  �صمن  �صباقات 
من التناف�س على امل�صار ذاته الذي يتناف�س من خاله ريا�صيو �صباقات النخبة 

و�صمن فعاليات البطولة.
اأن  الريا�صي  اأبوظبي  ملجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  ال��ع��واين  حمد  ع��ارف  �صعادة  واأك���د 
ال�صاد�س  للعام  العاملية  للراياثلون  الدويل  االحتاد  بطوالت  �صل�صلة  ا�صت�صافة 
يف اأبوظبي تاأتي يف اإطار التزام املجل�س على ا�صتقطاب كربى الفعاليات الريا�صة 
امل�صتوى  عاملية  ريا�صية  مب��راف��ق  العا�صمة  ت��ذخ��ر  اإذ  اأب��وظ��ب��ي،  يف  وتنظيمها 
اأملع النجوم حول  اإىل ا�صتقطاب هذه البطوالت التي ي�صارك فيها  التي توؤهلها 

العامل.
واأ�صاف العواين: “ي�صعدنا اأن نعلن عن اإطاق مناف�صات كاأ�س “بارا تراياثلون” 
بعد  وذل��ك  للبطولة،  الرئي�صية  الفعاليات  اأجندة  �صمن  االأوىل  للمرة  العاملي 
عام  يف  اخلا�س  لاأوملبياد  العاملية  االأل��ع��اب  دورة  حققته  ال��ذي  الكبر  النجاح 
الفعاليات  لتنظيم  املتوا�صلة  جهودنا  على  االإ�صافة  ه��ذه  تربهن  اإذ   ،2019
الريا�صية التي ت�صجع اجلميع ال �صيما اأ�صحاب الهمم والهواة واملحرفني على 

امل�صاركة«.
اأبوظبي  انطاقها يف  اأع��وام على  �صتة  البطولة منذ  “حققت  العواين:  واأردف 
جناحات كبرة خا�صة اأنها تعد البطولة االفتتاحية ملو�صم �صباقات الراياثلون 
العاملية، وكان من اأبرز هذه االإجنازات هو ا�صت�صافة اأبوظبي لبطولة “النهائي 

حر�س  على  لتوؤكد   ،2022 العام  العاملي” خ��ال  الراياثلون  الحت��اد  الكبر 
جمل�س اأبوظبي الريا�صي امل�صتمر على تقدمي فعاليات ريا�صية عاملية امل�صتوى.

كما دعا �صعادته جميع امللمني بالريا�صة اأو ال�صاعني اإىل اتباع اأ�صلوب حياة �صحي 
يف دولة االإمارات، اإىل االن�صمام اإىل �صفوف البطولة �صواء الراغبني باملناف�صة 
اأو التطوع اأو احل�صور اأو تقدمي الرعاية الر�صمية للبطولة التي �صتقام يف مطلع 

�صهر مار�س 2020.
ثاثة  اإىل  يومني  م��ن  متديدها  ج��رى  التي  البطولة  فعاليات  اأج��ن��دة  وت�صم 
اإىل  باالإ�صافة  ال��ه��واة،  للريا�صيني  التناف�س  �صباقات  م��ن  متنوعة  باقة  اأي���ام، 
“�صوبر �صربينت”  اإىل فئات �صباقات  اأمام امل�صاركني لان�صمام  اإتاحة الفر�صة 

و”�صربينت” و�صباقات امل�صافات االأوملبية �صواء كاأفراد اأو �صمن فرق.
حوايل  بيع  �صجلت  وال��ت��ي  ال��ت��ذاك��ر  ���ص��راء  على  كبر  اإق��ب��ال  البطولة  و�صهدت 
وذل��ك نظراً  االأوىل من طرحها،  االأي��ام  خ��ال  الهواة  فئة  تذاكر  من   38%
لت�صميم م�صارات ال�صباق والفرات الزمنية لكل فئة ب�صكل ي�صمن خو�س جميع 

امل�صاركني جتربة فريدة. 
وبهذه املنا�صبة، قال غاري ماري�صيا مدير الفعاليات يف بطولة اأبوظبي العاملية 
تراياثلون  �صباقات  ال�صت�صافة  رائ��ع��ًة  حمطًة  اأبوظبي  “ُتعترب  للراياثلون: 
على هذا امل�صتوى ال�صخم، و�صتعمل جزيرة يا�س على تقدمي عرو�س وخدمات 
تنا�صب هذه الفعالية العاملية وخم�ص�صة للجميع، بدءاً من نخبة الريا�صني اإىل 

الراغبني بامل�صاركة للمرة االأوىل«.
من  �صريحة  اأك��رب  اإىل  الريا�صة  ه��ذه  توفر  على  دوؤوب  ب�صكل  “نعمل  وت��اب��ع: 
اأفراد املجتمع وت�صجيعهم على ممار�صتها، حيث نقوم يف كل ن�صخة من البطولة 
باإطاق فعاليات و�صباقات تتنا�صب مع جميع اأفراد العائلة، حيث قمنا هذا العام 
بتجربة  الراغبني  اأم��ام  الطريق  التي متهد  دواثلون  فئة  �صباقات من  باإطاق 

متعة الراياثلون«.
 7  -  5 الفرة  خ��ال  اأبوظبي   - للراياثلون  العاملية  البطولة  فعاليات  تقام 

مار�س 2020.

اأبوظبي ت�صت�صيف الفعالية الفتتاحية ل�صل�صلة بطولت للرتاياثلون العاملية لعام 2020

•• دبي-وام:

اأ�صاد ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي رئي�س اللجنة االنتقالية الحتاد االإمارات لكرة القدم بامل�صاركة 
اأم�س  عقدتا  اللتني  العاديتني  غر  العموميتني  اجلمعيتني  يف  االإماراتية  االأن��دي��ة  ملمثلي  الفاعلة 

االأول.
واأثنى على حر�س االأندية على اإجناح هذه االجتماعات التي تخدم امل�صلحة العامة، موؤكدا اأن جميع 
القرارات التي مت اتخاذها ت�صب يف م�صلحة الكرة االإماراتية التي حتتاج يف هذه املرحلة اإىل املزيد 
من العمل والتعاون والتكاتف. ودعا رئي�س اللجنة االنتقالية اإىل متابعة خطوات التطوير يف جميع 
التخ�ص�صات االإدارية والقانونية والفنية وغرها من االأمور التي ت�صاعد على توفر بيئة منا�صبة 

للمنتخبات الوطنية وامل�صابقات املحلية.

را�صد بن حميد النعيمي ي�صيد بامل�صاركة 
•• دبي –الفجر:الفاعلة يف »عموميتي احتاد الكرة«

 اجتاز حكمنا الدويل لكرة القدم -ال�صاالت فهد بدر احلو�صني اختبارات اللياقة 
البدنية » يويو« والتي اأقيمت يف العا�صمة املاليزية كواالملبور �صمن ا�صتعدادات 

جلنة احلكام االآ�صيوية لا�صتحقاقات القادمة لبطوالت كرة قدم ال�صاالت . 
وكانت جلنة حكام االحتاد االآ�صيوي لكرة القدم اختارت احلو�صني �صمن اأطقم 
احلكام امل�صاركني يف اإدارة مباريات كاأ�س اآ�صيا لكرة قدم ال�صاالت يف تركمان�صتان 
يف  اآ�صيا  كاأ�س  ت�صفيات  يف  القارية  م�صاركاته  اآخ��ر  كانت  فيما   ، القادم  فرباير 

فيتنام اأكتوبر 2019 . 
وهناأت  جلنة احلكام يف احتاد الكرة احلو�صني على اجتيازه االختبارات بنجاح 

متمنية له التوفيق والنجاح يف اال�صتحقاقات القادمة . 

احلو�صني يجتاز اختبارات اللياقة البدنية للحكام الآ�صيوين بنجاح

•• دبي-الفجر

عقدت رابطة املحرفني االإماراتية 
ظ��ه��ر اأم�����س االث��ن��ني امل��واف��ق 13 
يناير اجلاري االجتماع التن�صيقي 
اخلليج  كاأ�س  نهائي  مل��ب��اراة  الفني 
���ص��ي��ج��م��ع فريقي  ال�����ذي  ال��ع��رب��ي 
الثامنة  يف  االأهلي  و�صباب  الن�صر 
اجلاري  يناير   17 اجلمعة  م�صاء 
الو�صل  ب��ن��ادي  زعبيل  ا�صتاد  على 
باإمارة دبي. تراأ�س االجتماع وليد 
احلو�صني املدير التنفيذي لرابطة 
ناديي  ممثلو  وح�صره  املحرفني 
الن�صر و�صباب االأهلي دبي، ممثل 
االأمن  �صركة  ممثل  دب���ي،  �صرطة 
اخلا�صة، فريق العمل من خمتلف 
ونادي  بالرابطة  املعنية  االإدارات 

الو�صل.
ا�صتعرا�س  االج���ت���م���اع  خ����ال  مت 
الرتيبات اللوجي�صتية للفريقني، 
التنظيمية،  ال���ف���ن���ي���ة،  االأم���������ور 
فريق  �صيكون  حيث  واالإعامية.  
، وفريق  الن�صر على ي�صار املن�صة 

�صباب االأهلي على ميينها.
اأطقم  الفريقني  ممثلو  ا�صتعر�س 
����ص���رت���دي فريق  امل�����ب�����اراة، ح��ي��ث 
بينما  ك����ام����ا،  االأزرق  ال���ن�������ص���ر 

بالطقم  االأه���ل���ي  ���ص��ب��اب  ���ص��ي��ل��ع��ب 
 16 امل��ادة  االأحمر كاما. وح�صب 
اخلليج  كاأ�س  م�صابقة  الئحة  من 
الوقت  ان��ت��ه��اء  ح����ال  ال���ع���رب���ي، يف 
االحتكام  �صيتم  بالتعادل،  االأ�صلي 

لركات اجلزاء الرجيحية.
التدريب  ي���ق���ام  اأن  وت���ق���رر  ه����ذا 
ا�صتاد  ع��ل��ى  ل��ل��ف��ري��ق��ني  ال��ر���ص��م��ي 
املباراة يف 16 يناير اجلاري وملدة 
�صاعة كاملة لكل فريق، حيث تبداأ 
الن�صر  لفريق  التدريبية  احل�صة 
ي��ل��ي��ه فريق  م�������ص���اًء،  ال�����ص��اب��ع��ة  يف 

والربع  الثامنة  يف  االأه��ل��ي  �صباب 
م�����ص��اء، وات��ف��ق ال��ف��ري��ق��ان على اأن 
با�صتثناء  مغلقا  ال��ت��دري��ب  ي��ك��ون 
�صاعة املخ�ص�صة لو�صائل  اأول ربع 
ال�صحفي  امل���وؤمت���ر  اأم����ا  االإع�����ام. 
يف  ف�صيقام  ل��ل��م��ب��اراة،  ال��ت��ق��دمي��ي 
قاعة املوؤمترات ال�صحفية التابعة 
اخلمي�س  م�������ص���اء  امل�����ب�����اراة  مل��ل��ع��ب 
16 يناير اجل���اري، حيث  امل��واف��ق 
يبداأ املوؤمتر اخلا�س بنادي الن�صر 
املوؤمتر  يليه  ع�����ص��را،  ال��راب��ع��ة  يف 
ال�������ص���ح���ف���ي ل�������ص���ب���اب االأه�����ل�����ي يف 

الرابعة والن�صف ويح�صره املدير 
اأ�صا�صي.  والع����ب  ل��ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي 
وت���ق���رر خ���ال االج��ت��م��اع حتديد 
ال��ت��ي �صتكون  ب��واب��ات اجل��م��اه��ر، 
ق��ب��ل انطاق  ���ص��اع��ت��ني  م��ف��ت��وح��ة 

املباراة، على النحو التايل:

الن�سر:
كبار ال�صخ�صيات • من�صة 

املن�صة ي�صار  االأوىل:  • الدرجة 
و   4 و   3 ال��ث��ان��ي��ة:   • ال���درج���ة 

.5

�سباب االأهلي:
ال�صخ�صيات كبار  • من�صة 

ميني املن�صة االأوىل:  • الدرجة 
2 و   1 الثانية:  • الدرجة 

املحرفني  راب����ط����ة  وخ�����ص�����ص��ت 
الهمم  الأ�صحاب  بوابة  االإماراتية 
االأوىل ميني  الدرجة  بالقرب من 

املن�صة و�صيكون دخولهم جماين.
اجلدير ذكره اأن رابطة املحرفني 
االإماراتية بداأت بيع تذاكر املباراة 
يناير   12 االأح���د  منذ  اإلكرونيا 
اجلماهر  وب����اإم����ك����ان  اجل���������اري، 

الر�صمي  املوقع  املقاعد عرب  حجز 
للتذاكر 

h t t p s : / / d u b a i .
plat inumlist .net /
event-tickets/78594/
a l - n a s r - f c - v s -

shabab-al-ahli-fc
كما ميكن للجماهر �صراء التذاكر 
يوم املباراة يف االأك�صاك املخ�ص�صة 
الو�صل  بنادي  زعبيل  ا�صتاد  داخل 
علما  م�صاء،  اخلام�صة  م��ن  ب��داي��ة 
اأن اأ�صعار التذاكر هي: 20 درهماً 

ل��ت��ذاك��ر ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة ، 50 
 300 ثم  االأوىل،  للدرجة  درهما 

درهم لفئة كبار ال�صخ�صيات. 
و�صيقوم متطوعون يف كل مناطق 
واإر�صاد  ال��دع��م  ل��ت��ق��دمي  اال���ص��ت��اد 
اجل���م���اه���ر م���ن���ذ و����ص���ول���ه���م اإىل 

امللعب وحتى نهاية احلدث.
احلا�صرة  اجل���م���اه���ر  و���ص��ت��ك��ون 
ملباراة نهائي كاأ�س اخلليج العربي 
ع���ل���ى م���وع���د م����ع جم���م���وع���ة من 
وخارج  داخ��ل  ال�صائقة،  الفعاليات 
ت�����ص��م��ل ع���رو����ص���ا قبل  اال�����ص����ت����اد 

ال�صوطني،  امل��ب��اراة وب��ني  ان��ط��اق 
العديد من امل�صابقات وال�صحوبات 
على التذاكر لفر�صة الفوز بجوائز 
اإلكرونية،  اأج��ه��زة  ت�صمل  قيمة 
�صاعات، ثم اجلائزة  ذكية،  هواتف 
ال���ك���ربى ع���ب���ارة ع���ن ���ص��ح��ب على 

.A3 صيارة اأودي�
وح�����ر������ص�����اً م���ن���ه���ا ع����ل����ى ت���وف���ر 
�صتوفر  ل��ل��ج��م��اه��ر،  اخل����دم����ات 
رابطة املحرفني مناطق متنوعة 
امل��اأك��والت وامل�����ص��روب��ات حول  لبيع 

حميط اال�صتاد.

الجتماع الفني لنهائي كاأ�س اخلليج العربي ي�صتعر�س الرتتيبات التنظيمية

•• دبي-الفجر

لبطوالت  املنظمة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
 2020 للبولو  الذهبية  دبي  كاأ�س 
وال��ت��ي حتظى ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو 
را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
ت�صارترد  �صتاندرد  بنك  رعاية  عن 
ال���رئ���ي�������ص���ة  ل��ل��ن�����ص��خ��ة اجل����دي����دة 
وال��ف��ري��دة م��ن ك��اأ���س دب��ي الذهبية 
“بطولة  اجلديد  م�صماها  لي�صبح 
�صتاندرد ت�صارترد الذهبية 2020 
مب�صاركة  حت��ظ��ى  “والتي  للبولو 
العامليني  النجوم  باأبرز  تزخر  فرق 

وي�����ص��ل جمموع  ال��ل��ع��ب��ة  ع����امل  يف 
 18 “هانديكاب  العبيها  ت�صنيف 
نادي   م��اع��ب  ع��ل��ى  جول”وتقام 
خال  الن��د  بدبي  احلبتور  منتجع 
الفرة من ال�صاد�س ع�صر من �صهر 
مار�س  من  ال�صاد�س  وحتى  فرباير 
حمّطة  منها  يجعل  مم��ا  املقبلني 
بارزة وهامة  يف روزنامة البولو يف 

دبي واالإمارات لعام 2020.
ج���اء ه���ذا االع����ان خ���ال املوؤمتر 
اللجنة  ع��ق��دت��ه  ال����ذي  ال�����ص��ح��ف��ي 
املنظمة ل�صل�صلة بطوالت كاأ�س دبي 
مبجموعة    2020 ع��ام  الذهبية 
احل���ب���ت���ور ب���دب���ي وب���ح�������ص���ور رجل 

االأع���م���ال حم��م��د احل��ب��ت��ور رئي�س 
وعلي  للبطوالت  املنظمة  اللجنة 
االأ�����ص����واق مبنطقة  رئ��ي�����س  ح���م���اد 
افريقيا  و���ص��م��ال  االو���ص��ط  ال�����ص��رق 
باعتباره  ت�صارترد  �صتاندرد  لبنك 
لبطولة  الرئي�صة  ال��راع��ي��ة  اجلهة 
ك���اأ����س دب���ي ال��ذه��ب��ي��ة ل��ل��ب��ول��و لعام 
بطولة  اأن  اإىل  وُي�����ص��ار   .2020
الذهبية  ت���������ص����ارت����رد  �����ص����ت����ان����درد 
بني  االأب�����رز  ه��ي  ل��ل��ب��ول��و   2020
ُتقام  ال���ت���ي  اخل���م�������س  ال���ب���ط���والت 
كاأ�س  بطوالت  �صل�صلة  مظلة  حتت 
املرموقة  ل��ل��ب��ول��و  ال��ذه��ب��ي��ة  دب����ي 
و    2009 ع�����ام  ان���ط���ل���ق���ت  ال����ت����ي 

�صدارة  يف  لت�صبح  وت��ط��ّورت  من��ت 
ت�صتقطب  ال��ت��ي  ال��ب��ول��و  ف��ع��ال��ي��ات 
وامل�صاهر  امل���ه���م���ة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 
و����ص���خ�������ص���ي���ات امل���ج���ت���م���ع ورج������ال 
يف  التنفيذيني  واملديرين  االأعمال 
ال�صركات واالإعاميني من خمتلف 

اأرجاء العامل.
�صل�صلة  ف������اإن  م����ع����روف  ه����و  وك���م���ا 
بطوالت كاأ�س دبي الذهبية للبولو 
يف دورتها  العام  هذا  م  ُتنظَّ – التي 
– ح����ائ����زة على  ع�������ص���رة  احل����ادي����ة 
العاملي  البولو  دوري  من  ترخي�س 
وجُت�����رى حتت   ،2012 ع���ام  م��ن��ذ 
للبولو  هورلينغهام  رابطة  مظلة  

بقواعدها  التقيد  م��ع   ،)HPA(
اأي�صاً  وه��ي  بحّكامها.  واال�صتعانة 
التابعة  ال��ب��ط��ول��ة  ك��اأ���س  ج���زء م��ن 
لدوري البولو العاملي والتي ُتعتربرَ 
امل�����ص��اب��ق��ة االأع���ل���ى رت��ب��ًة يف جمايلرَ 

النقاط واملكافاآت. 
وق��د اأع��رب  حممد خلف احلبتور، 
نائب رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س 
التنفيذي ملجموعة احلبتور رئي�س 
البالغة  �صعاته  املنظمة عن  اللجنة 
�صتاندرد  بنك  برعاية  والرحيب 
للكاأ�س  رئ��ي�����ص��اً  ك��راع��ي��اً  ت�����ص��ارت��رد 
لتتما�صى   2020 ل��ع��ام   الذهبية 
هذه ال�صراكة البارزة مع �صعينا اإىل 

اإب��ق��اء االإم�����ارات يف ���ص��دارة امل�صهد 
الدويل يف ريا�صة البولو على مدار 

ال�صنوات الع�صر املا�صية«.  
وع��ّل��ق ع��ل��ي ح��م��اد رئ��ي�����س االأ�صواق 
و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  مبنطقة 
ت�صارترد   �صتاندرد  لبنك  افريقيا 
بالقول : “ي�صّرنا كثراً يف م�صرف 
اجلهة  نكون  اأن  ت�صارترد  �صتاندرد 
�صتاندرد  لكاأ�س  الرئي�صية  الراعية 
ت�����ص��ارت��رد ال��ذه��ب��ي��ة ل��ع��ام 2020. 
م�صرا اىل ان هذه الرعاية تن�صجم 
ان�صجاماً  امل��رم��وق��ة  البطولة  ه��ذه 
عامتنا  ج�����وه�����ر  م�����ع  ������ص�����دي�����داً 
لت�صريع  وا�صراتيجيتنا  التجارية 

اأعمالنا يف منطقة  النمو يف  وت��رة 
ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا«.

ال�صراكة  ت�صاهم  “�صوف  اأ���ص��اف:   
يف تطوير وتعزيز ح�صور عامتنا 
املنطقة، ال �صيما  التجارية يف هذه 

التي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  يف 
ّد من اأ�صواقنا االأ�صا�صية«. ُتعرَ

ويف خ���ت���ام امل����وؤمت����ر ال�����ص��ح��ف��ي مت 
ت��وق��ي��ع ع��ق��د ال��رع��اي��ة ب��ني اللجنة 

املنظمة وبنك �صتاندرد ت�صارترد .

برعايًة مكتوم بن حممد

بطولة كاأ�س دبي الذهبية للبولو تنطلق بحلة جديدة 
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جراحة ناجحة حلار�س منتخبنا 
للكرة ال�صاطئية حميد جمال 

•• دبي –الفجر:

اأم�س  اأجرى حار�س منتخبنا للكرة ال�صاطئية حميد جمال   
“ الرباط  جراحية  عملية  بدبي  القرهود  مب�صت�صفى  االأول 

ال�صليبي “ تكللت بالنجاح . 
وكان حار�س منتخب ال�صاطئية قد تعر�س اإىل اإ�صابة الرباط 
ال�صليبي خال م�صاركة �صابقة مع املنتخب ، حيث �صيخ�صع 
الحتاد  الطبية  اللجنة  اإ���ص��راف  حت��ت  تاأهيلي  ب��رن��ام��ج  اإىل 

االإمارات لكرة القدم. 

•• دبي-وام:

دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  اأ���ص��در 
 2020 “1” ل�صنة  رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة دبي قرار املجل�س رقم 
ب�صاأن تنظيم املوؤ�ص�صات والفعاليات الريا�صية يف اإمارة دبي، بهدف النهو�س 
باملوؤ�ص�صات الريا�صية يف االإمارة يف كل ما من �صاأنه تطوير الريا�صة، وتنظيم 
الفعاليات الريا�صية التي تقام يف دبي، وفقا الأف�صل املمار�صات العاملية املطبقة 
يف هذا ال�صاأن، وتعزيز دور املوؤ�ص�صات الريا�صية على ال�صعيدين االجتماعي 

والثقايف، وجعل ممار�صة الن�صاط البدين والريا�صي اأ�صلوب حياة.
و تطبق اأحكام هذا القرار يف كافة اأنحاء دبي، مبا يف ذلك مناطق التطوير 
اخلا�صة، واملناطق احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي، كما تطبق اأحكامه 
على املوؤ�ص�صات اأو ال�صركات الريا�صية التي يتم ترخي�صها يف االإمارة ملمار�صة 
دومنا  وت�صمل  جتارية،  غر  اأو  جتارية  الأغ��را���س  �صواء  ريا�صي،  ن�صاط  اأي 
واملركز  الريا�صية  واالأكادميية  الريا�صية  وال�صركة  الريا�صي  النادي  ح�صر 
ال�صباب  �صوؤون  برعاية  جميعها  املعنية  البدنية،  اللياقة  ومركز  الريا�صي 
اجتماعيا وثقافيا وريا�صيا، القائمة يف االإمارة وقت العمل به، وكذلك التي 
يتم اإن�صاوؤها بعد العمل باأحكامه، كما يطبق القرار على الفعاليات الريا�صية 
التي يتم تنظيمها يف دبي وي�صتثنى من اأحكام هذا القرار اأي ن�صاط ريا�صي 

يتم تنظيمه من اجلهات احلكومية واجلهات غر احلكومية ملوظفيها.
ون�س القرار على اأن يتوىل جمل�س دبي الريا�صي مهام و�صاحيات ت�صمل: 
االإ�صراف والرقابة املالية واالإدارية على االأندية الريا�صية وتنظيم اأعمالها، 
يف  مب��ا  الريا�صية،  والفعاليات  الريا�صية  للموؤ�ص�صات  الت�صاريح  واإ���ص��دار 
لل�صروط واالإجراءات  الذكاء اال�صطناعي، وفقا  املتخ�ص�صة يف جمال  ذلك 
واإ�صدار  مب��وج��ب��ه،  ال�����ص��ادرة  وال���ق���رارات  ال��ق��رار  ه���ذا  يف  عليها  املن�صو�س 
اأي  التي ترغب مبزاولة  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  املوافقات اخلا�صة لرخي�س 
ن�صاط يتعلق بت�صنيع اأو ا�صتراد اأو ا�صتخدام اأي من املعدات الريا�صية التي 
لها عاقة بالذكاء اال�صطناعي، والت�صريح باإن�صاء فرع للموؤ�ص�صة الريا�صية، 
وفقا لل�صروط واالإجراءات املن�صو�س عليها يف هذا القرار والقرارات ال�صادرة 
الريا�صية،  االأندية  اإدارة  جمال�س  ت�صكيل  على  االإ���ص��راف  وكذلك  مبوجبه، 
ومنظمي  الريا�صية  املوؤ�ص�صات  لعمل  ال��ازم��ة  وال�صوابط  املعاير  وو�صع 

الفعاليات الريا�صية.
يف  العاملة  الفنية  والكوادر  الريا�صيني  املدربني  بقيد  املجل�س  يخت�س  كما 
املوؤ�ص�صات الريا�صية يف ال�صجل املن�صاأ يف املجل�س لهذا الغر�س، وفقا لل�صروط 
الريا�صي  التي ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�س جمل�س دبي  واالإج���راءات 
ومنظمي  الريا�صية  املوؤ�ص�صات  ال��ت��زام  من  التحقق  وكذلك  ال�صاأن،  ه��ذا  يف 
مبوجبه،  ال�����ص��ادرة  وال���ق���رارات  ال��ق��رار  ه��ذا  ب��اأح��ك��ام  الريا�صية  الفعاليات 
من  املرتكبة  املخالفات  و�صبط  بحقهم،  امل��ق��دم��ة  ال�صكاوى  يف  والتحقيق 
على  ال��ق��رار  ه��ذا  يف  عليها  املن�صو�س  والتدابر  اجل���زاءات  وفر�س  قبلهم، 

املخالفني منهم.
واللوائح  االأ�صا�صية  االأنظمة  الريا�صي  دبي  جمل�س  يعتمد   .. للقرار  ووفقا 
االأندية  ميزانيات  و  الريا�صية  للموؤ�ص�صات  واملالية  واالإداري����ة  التنظيمية 
من  ق��رار  بتحديدها  ي�صدر  التي  واالإج����راءات  لل�صروط  وفقا  الريا�صية، 
بو�صع  املجل�س  يخت�س  كما  ال�����ص��اأن،  ه��ذا  يف  الريا�صي  دب��ي  جمل�س  رئي�س 
االإطار العام حلوكمة املوؤ�ص�صات الريا�صية، وتنظيم الفعاليات الريا�صية يف 
االإمارة، وور�س العمل والندوات واملوؤمترات واملعار�س واملبادرات املتعلقة بهذه 
الفعاليات، وت�صنيف االأكادمييات واملراكز الريا�صية ومراكز اللياقة البدنية، 

وفقا للمعاير وال�صوابط التي يعتمدها رئي�س املجل�س يف هذا ال�صاأن.
و ي��ت��وىل جمل�س دب��ي ال��ري��ا���ص��ي ك��ذل��ك اع��ت��م��اد ال��ن��ظ��ام اخل��ا���س بت�صنيف 
املوؤ�ص�صات  ل��دى  العاملني  على  والرقابة  والتفتي�س  الريا�صية،  الفعاليات 
وو�صع  ب�صاأنهم،  يلزم  ما  وات��خ��اذ  الفنية،  وال��ك��وادر  امل��درب��ني  من  الريا�صية 
االآليات الازمة لقيا�س وتقييم اأداء املوؤ�ص�صات الريا�صية، ون�صر هذه النتائج 
الإن�صاء  الازمة  املوافقات  اإ���ص��دار  وكذلك  منا�صبة،  يراها  التي  بالطريقة 

ال�صركات واالأكادمييات الريا�صية التابعة لاأندية الريا�صية، وفقا لل�صروط 
وال�صوابط املعتمدة لدى املجل�س يف هذا ال�صاأن.

املنوطة  وال�صاحيات  باملهام  قيامه  �صبيل  يف  الريا�صي  دبي  ملجل�س  ويجوز 
ب���ه اال���ص��ت��ع��ان��ة ب��اأ���ص��ح��اب اخل����ربة وال���ك���ف���اءة واالخ��ت�����ص��ا���س م���ن اخل���رباء 
واالإقليمية  املحلية  اخل��ربة  وب��ي��وت  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات  واال�صت�صاريني 

والدولية املتخ�ص�صة.
ووفقا للقرار اجلديد .. يحظر على اأي �صخ�س تنظيم اأي فعالية ريا�صية يف 
دبي، اإال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من جمل�س دبي الريا�صي، ويتم 
اإ�صدار هذا الت�صريح وفقا الأحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه، 
كما يحظر على ال�صخ�س الذي ميلك مكانا اأو لديه حق اإدارته، ال�صماح الأي 
ريا�صية يف هذا  فعالية  اأي  تنظيم  الريا�صية  املوؤ�ص�صة  ذلك  �صخ�س، مبا يف 
الريا�صي،  دبي  ت�صريح من جمل�س  ال�صخ�س  ذلك  لدى  يكن  ما مل  املكان، 
وعلى �صلطة الرخي�س عدم ترخي�س اأو جتديد ترخي�س املوؤ�ص�صة الريا�صية 
اأو الفعالية الريا�صية، ما مل يكن م�صرح لها بذلك من جمل�س دبي الريا�صي، 
ويجب على اأي جهة معنية بتقدمي اخلدمات العامة يف االإمارة، عدم توفر 
اأي خدمة لديها ل�صالح اأي فعالية ريا�صية، ما مل تكن هذه الفعالية م�صرحا 

بها من جمل�س دبي الريا�صي.
والت�صاريح  الريا�صية،  للموؤ�ص�صات  الت�صاريح  اإ�صدار  �صروط  القرار  وحدد 
التنازل  واآل��ي��ات  الت�صاريح  وم��دة  واإج���راءات  الريا�صية  بالفعالية  اخلا�صة 

عنها.
ملقت�صيات  وفقا  الريا�صي  دبي  لرئي�س جمل�س  اأنه يجوز  على  القرار  ون�س 
امل�صلحة العامة اإ�صدار القرارات الازمة اخلا�صة بدمج اأكرث من ناد ريا�صي 
�صمن ناد ريا�صي واحد، و�صم ناد ريا�صي اأو اأكرث اإىل ناد ريا�صي اآخر، وحل 
اأي ناد ريا�صي، على اأن يحدد رئي�س املجل�س اأيلولة حقوق والتزامات االأندية 
ال�صادر عنه  القرار  اأو حلها، مبوجب  اأو �صمها  يتم دجمها  التي  الريا�صية 
الريا�صي  دب��ي  ملجل�س  العامة  االأم��ان��ة  وت��ت��وىل  احل��ل،  اأو  ال�صم  اأو  بالدمج 
بالتن�صيق مع اجلهات احلكومية املعنية يف االإمارة متابعة تنفيذ قرار الدمج 

اأو ال�صم اأو احلل واالآثار املرتبة على ذلك.
االأندية  ع��م��ل  ح��وك��م��ة  ال��ري��ا���ص��ي  دب���ي  جمل�س  ي��ت��وىل   .. ال��ق��رار  وبح�صب 
التي  لاأنظمة  وفقا  الريا�صية  والفعاليات  املوؤ�ص�صات  وت�صنيف  الريا�صية، 

يعتمدها رئي�س املجل�س يف هذا ال�صاأن.
التزامات املوؤ�ص�صات الريا�صية وحدد القرار االلتزامات املقررة على املوؤ�ص�صات 
الت�صريح  وارد يف  ريا�صي غر  ن�صاط  اأي  مزاولة  وت�صمل: عدم  الريا�صية، 
قبل احل�صول على موافقة جمل�س دبي الريا�صي امل�صبقة على ذلك، وعدم 
تعديل نظامها االأ�صا�صي اإال بعد احل�صول على موافقة املجل�س امل�صبقة على 
وموافاة  املجل�س،  من  واملالية  واالإداري��ة  التنظيمية  لوائحها  واعتماد  ذلك، 
التي  الن�صاطات  ب�صاأن  دوري��ة  بتقارير  الريا�صي  دبي  ملجل�س  العامة  االأمانة 
تقوم بها هذه املوؤ�ص�صات، باالإ�صافة اإىل تقرير موجز بح�صاباتها املالية، وفقا 

ملا يحدده جمل�س دبي الريا�صي يف هذا ال�صاأن.
واالآداب  العام  النظام  على  باملحافظة  الريا�صية  املوؤ�ص�صات  القرار  األ��زم  كما 
العامة وقيم وتقاليد الدولة، وعدم االإ�صاءة لاأديان، اأو التدخل يف ال�صيا�صة 
باملكان  واالل��ت��زام  العرقية،  اأو  العن�صرية  اأو  الطائفية  ال��ن��زاع��ات  اإث���ارة  اأو 
املخ�ص�س الإقامة الفعاليات، واحل�صول على موافقة املجل�س الريا�صي ب�صاأن 
والكادر  باملدربني  خا�س  �صجل  واإن�صاء  الدولة،  خارج  الريا�صية  م�صاركاتها 

الفني العامل لديها وحتديثه ب�صكل دوري، ومتابعة قيدهم يف هذا ال�صجل.
و تلتزم املوؤ�ص�صات الريا�صية كذلك، وفقا للقرار، باعتماد نظام عمل يتوافق 
واالأدوات  واالأجهزة  الريا�صية،  للموؤ�ص�صات  الفنية  واملقايي�س  املوا�صفات  مع 
واملرافق االأخرى التابعة لها، وفقا ملا هو معتمد لدى جمل�س دبي الريا�صي 
اأو  م���درب  اأي  ا�صتخدام  وع���دم  ال�����ص��اأن،  ه��ذا  يف  املعنية  احلكومية  واجل��ه��ات 
لغر  الريا�صية  املوؤ�ص�صة  مقر  ا�صتخدام  وع��دم  ال�صجل،  يف  مقيد  غر  فني 
يف  التعديل  اأو  جديد  مقر  ا�صتئجار  اأو  اإن�صاء  وع��دم  ل��ه،  املخ�ص�س  الغر�س 
على  امل�صبقة  الريا�صي  املجل�س  موافقة  على  احل�صول  قبل  احل��ايل  مقرها 
ومتكني  يطلبها،  التي  البيانات  بكافة  الريا�صي  دبي  جمل�س  وتزويد  ذل��ك، 
موظفيه املخت�صني واملخولني من قبله باالطاع على وثائقها وم�صتنداتها 

و�صجاتها والدخول اإىل مرافقها.
اأجهزة  من  ال�صرورية  امل�صتلزمات  بتوفر  الريا�صية  املوؤ�ص�صات  تلتزم  كما 
ال�صحة  بها، وتوفر متطلبات  لها  امل�صرح  االأن�صطة  ملمار�صة  فنية  ومعدات 
الريا�صي  دبي  جمل�س  لدى  معتمد  هو  ملا  وفقا  والبيئة،  العامة  وال�صامة 
موؤ�ص�صة  اأي  اإن�صاء  عدم  وكذلك  ال�صاأن،  هذا  يف  املعنية  احلكومية  واجلهات 
املجل�س  موافقة  على  احل�صول  بعد  اإال  فيها  امل�صاهمة  اأو  �صركة  اأو  جتارية 

الريا�صي امل�صبقة على ذلك.
�صامة  تاأمني  وت�صمل:  الريا�صية  الفعالية  منظم  التزامات  القرار  وح��دد 
ملا هو  وفقا  اإقامتها،  الريا�صية واحل�صور طول مدة  الفعالية  امل�صاركني يف 
معتمد لدى جمل�س دبي الريا�صي واجلهات احلكومية املعنية، مبا يف ذلك 
توفر خدمات االإ�صعاف، وعدم ا�صتخدام اأي اأدوات اأو مواد قد ت�صكل خطرا 
الريا�صية،  الفعالية  يف  واحل�صور  امل�صاركني  و�صامة  و�صحة  البيئة  على 
لل�صروط  وفقا  الريا�صية  الفعالية  وعامة  “دبي” و�صعار  ا�صم  وا�صتخدام 
هذا  يف  املعنية  احلكومية  واجل��ه��ات  الريا�صي  دب��ي  جمل�س  ل��دى  املعتمدة 

ال�صاأن.
واألزم القرار منظم الفعالية الريا�صية عدم االإعان عن اأي فعالية اإال بعد 
احل�صول على موافقة املجل�س الريا�صي امل�صبقة على ذلك، ويتم اإ�صدار هذه 
املوافقة وفقا لل�صروط املعتمدة لدى املجل�س يف هذا ال�صاأن، كما يجب على 
منظم الفعالية الريا�صية و�صع �صعار جمل�س دبي الريا�صي ب�صكل بارز، وفقا 
لل�صوابط واملوا�صفات املعتمدة لدى املجل�س يف هذا ال�صاأن، واإقامة الفعاليات 
الريا�صية يف الزمان واملكان املحددين، وفقا ملا هو حمدد بالت�صريح، وتنبيه 
باالآداب  االل��ت��زام  اأهمية  اإىل  الريا�صية  الفعالية  يف  واحل�����ص��ور  امل�صاركني 
اإىل االأمانة العامة ملجل�س  العامة واأعراف وتقاليد الدولة، وتقدمي تقرير 
معتمد  ه��و  مل��ا  وفقا  انتهائها،  بعد  الريا�صية  الفعالية  ع��ن  الريا�صي  دب��ي 
الريا�صية  الفعالية  منظم  على  ينبغي  كما  ال�����ص��اأن،  ه��ذا  يف  املجل�س  ل��دى 
االلتزام باالأدلة ال�صادرة عن جمل�س دبي الريا�صي ب�صاأن تنظيم الفعاليات 

الريا�صية.
وحدد القرار �صروط ا�صتخدام ا�صم “دبي” يف الفعاليات الريا�صية وت�صمل 
ا�صم  وا���ص��ت��خ��دام  الريا�صية  الفعالية  بتنظيم  الت�صريح  لطالب  ي��ك��ون  اأن 
يكون  واأن  ال��دويل،  اأو  االإقليمي  اأو  املحلي  ال�صعيد  على  ب��ارز  دور  “دبي”، 
للفعالية الريا�صية نتائج ملمو�صة وتاأثرات اإيجابية على االإمارة، واأن تتوفر 
يف الفعالية الريا�صية املوا�صفات التي يعتمدها املجل�س يف هذا ال�صاأن، واأي 
الريا�صي يف  دبي  رئي�س جمل�س  اأخ��رى ي�صدر بتحديدها قرار من  �صروط 

هذا ال�صاأن.

وال��ع��ام��ات يف  وال�����ص��ع��ارات  االأ���ص��م��اء  .. ي�صرط ال�صتخدام  ل��ل��ق��رار   ووف��ق��ا 
الفعالية الريا�صية اأن تكون لها عاقة بنوع اللعبة املقررة �صمنها، واأن يتم 
اأو  اال�صم  على  املعنية  احلكومية  اجلهات  من  والت�صاريح  املوافقات  تقدمي 
ال�صعار اأو العامة، يف االأحوال التي يجب فيها احل�صول على موافقة تلك 
اجلهات، واأال يت�صمن اأي اإ�صارة تعد خمالفة للنظام العام اأو االآداب العامة، 
اأو  اأو عن�صرية  اأو عرقية  دينية  اأو  �صيا�صية  اأو يهدف الأي معان  واأال يحمل 
ي�صكل اإ�صاءة الأي �صخ�س، واأن يتعهد منظم الفعالية الريا�صية لدى جمل�س 
دبي الريا�صي باأال يت�صمن اال�صم اأو ال�صعار اأو العامة ما يعد انتهاكا حلقوق 

الغر الفكرية واالأدبية داخل الدولة اأو خارجها.
ووفقا للقرار اجلديد .. يعاقب كل من يرتكب اأيا من املخالفات املن�صو�س 
عليها يف اجلدول امللحق بهذا القرار بالغرامة املبينة اإزاء كل منها، وت�صاعف 
قيمة الغرامة يف حال معاودة ارتكاب املخالفة ذاتها خال �صنة واحدة من 
حال  يف  الغرامة  قيمة  تزيد  اأال  على  لها،  ال�صابقة  املخالفة  ارت��ك��اب  تاريخ 

م�صاعفتها على مائة وخم�صني األف درهم.
الريا�صي  دب��ي  ال��ع��ام ملجل�س  ل��اأم��ني  ي��ج��وز  ال��غ��رام��ة،  وب��االإ���ص��اف��ة لعقوبة 
اجلهة  بحق  ت��داب��ر  ع��دة  ات��خ��اذ  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  وبالتن�صيق 
ال  مل��دة  اأن�صطتها  مزاولة  عن  الريا�صية  املوؤ�ص�صة  اإيقاف  وت�صمل:  املخالفة 
متدربني  ت�صجيل  طلبات  قبول  عن  اإيقافها  وكذلك  اأ�صهر،  �صتة  على  تزيد 
والتن�صيق  الت�صريح،  واإل��غ��اء  اأ�صهر،  �صتة  على  تزيد  ال  مل��دة  ج��دد  اأع�صاء  اأو 
املعنية الإلغاء الرخ�صة يف حال كانت اجلهة املخالفة  مع �صلطة الرخي�س 
موؤ�ص�صة ريا�صية، واحلرمان من التقدم بطلب احل�صول على الت�صريح ملدة 

ال تزيد على �صنتني، واإيقاف الفعالية الريا�صية.
العام  االأم���ني  ل��دى  خطيا  التظلم  م�صلحة  ذي  لكل  ف��اإن��ه   .. للقرار  ووف��ق��ا 
التدابر  اأو  اأو اجل��زاءات  االإج��راءات  اأو  القرارات  الريا�صي من  ملجل�س دبي 
ال�صادرة مبوجبه، خال  القرار والقرارات  املتخذة بحقه وفقا الأحكام هذا 
التدبر  اأو  اأو اجل��زاء  االإج���راء  اأو  بالقرار  اإخ��ط��اره  تاريخ  ثاثني يوما من 
املتظلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خال ثاثني يوما من تاريخ تقدميه 
من قبل جلنة ي�صكلها االأمني العام للمجل�س الريا�صي لهذه الغاية، ويكون 

القرار ال�صادر ب�صاأن هذا التظلم نهائيا.
ب��اأي من  القيام  م�صوؤولية  الأي جهة  يعهد  اأن  الريا�صي  دبي  ملجل�س  ويجوز 
املهام وال�صاحيات املن�صو�س عليها يف هذا القرار، مبوجب عقد يتم اإبرامه 
معها يف هذا ال�صاأن، يتحدد مبقت�صاه مدته وحقوق والتزامات طرفيه، كما 
يجوز لرئي�س جمل�س دبي الريا�صي تفوي�س اأي من �صاحياته املن�صو�س 
عليها يف هذا القرار لنائب الرئي�س اأو االأمني العام للمجل�س، على اأن يكون 

هذا التفوي�س خطيا وحمددا.
التزامات  اأي  الريا�صي غر م�صوؤول عن  دبي  اأن جمل�س  القرار على  ون�س 
ومنظمي  الريا�صية  املوؤ�ص�صات  م��زاول��ة  نتيجة  بالغر  تلحق  قد  اأ���ص��رار  اأو 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ص��ي��ة ل��اأن�����ص��ط��ة امل�����ص��رح ل��ه��م ب��ه��ا يف دب����ي، وع��ل��ى كافة 
التعاون والتن�صيق  املعنية يف دبي، متى طلب منها ذلك،  اجلهات احلكومية 
ال��ت��ام م��ع جمل�س دب��ي ال��ري��ا���ص��ي وت��ق��دمي ال��دع��م ال���ازم ل��ه لتمكينه من 
ال�صادرة  وال��ق��رارات  القرار  هذا  مبوجب  به  املنوطة  باالخت�صا�صات  القيام 

مبقت�صاه.
الفعاليات  ومنظمي  الريا�صية  املوؤ�ص�صات  كافة  على  فاإنه  للقرار..  وفقا  و 
الريا�صية العاملني يف اإمارة دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق اأو�صاعهم 
اأو خال  لها،  ال�صادر  الت�صريح  اأو  الرخ�صة  انتهاء  واأحكامه فور  مبا يتفق 

مهلة اأق�صاها �صتة اأ�صهر من تاريخ العمل بهذا القرار، اأيهما اأقرب.
هذا  اأحكام  لتنفيذ  الازمة  القرارات  الريا�صي  دبي  رئي�س جمل�س  وي�صدر 
القرار، وذلك فيما عدا القرارات املفو�صة لنائب الرئي�س اأو املنوط باالأمني 
اجلريدة  يف  وتن�صر  اأحكامه،  مبوجب  اإ���ص��داره��ا  الريا�صي  للمجل�س  العام 

الر�صمية حلكومة دبي.
و يلغى اأي ن�س يف اأي ق��رار اآخ��ر اإىل امل��دى ال��ذي يتعار�س فيه واأحكام هذا 

القرار، وين�صر يف اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من تاريخ ن�صره.

بهدف تعزيز دورها على ال�سعيدين االجتماعي والثقايف

حمدان بن حممد ي�صدر قرارا ب�صاأن تنظيم املوؤ�ص�صات والفعاليات الريا�صية يف اإمارة دبي

الدويل  مدافعه  اأن  ال��ق��دم  لكرة  االإي��ط��ايل  ال���دوري  مت�صدر  يوفنتو�س  اأع��ل��ن 
املو�صم  نهاية  حتى  املاعب  عن  االبتعاد  خطر  يواجه  دمي��رال  مريح  الركي 

ب�صبب خ�صوعه لعملية جراحية يف الرباط ال�صليبي االأمامي للركبة.
19 من الفوز �صد روما )2-1( على  وتعر�س دميرال لاإ�صابة يف الدقيقة 
للدويل  مكانه  ف��رك  ع�صرة،  التا�صعة  املرحلة  يف  العا�صمة  يف  االأومل��ب��ي  امللعب 
الهولندي ماتي�س دي ليخت، علما اأنه افتتح الت�صجيل لفريق “ال�صيدة العجوز” 

يف الدقيقة الثالثة.
الي�صرى”،  الركبة  التواء يف  يعاين من  “دميرال  اأن  بيان  يوفنتو�س يف  وق��ال 
“االختبارات التي خ�صع لها هذا ال�صباح ك�صفت عن �صرر يف الرباط  م�صيفا 
�صيكون  ج��راح��ي��ة  لعملية  خ�صوعه  ال��غ�����ص��روف.  يف  واآخ���ر  االأم��ام��ي  ال�صليبي 
�صروريا يف االأيام املقبلة«. ومل يحدد يوفنتو�س مدة غياب دميرال، لكن هذا 

النوع من العمليات اجلراحية يبعد الاعبني عن املاعب لعدة اأ�صهر.

دميريال يواجه خطر البتعاد 
عن املالعب 

• رئي�س جمل�س دبي الريا�سي له حق اإ�سدار قرارات دمج و�سم وحل االأندية الريا�سية  
• حتديد �سروط ا�ستخدام ا�سم »دبي« و�سعارات وعالمات الفعاليات الريا�سية

• اإلزام املوؤ�س�سات الريا�سية باملحافظة على النظام العام واالآداب العامة وقيم وتقاليد الدولة 

•• دبي - وام:

العربي  اخلليج  كاأ�س  م�صرة  �صهدت 
اإقامة   2020-2019 م��و���ص��م  يف 
138 هدفا و  48 مباراة �صجل فيها 
1127 ت�صديدة منها 387 ت�صديدة 

يف املرمى.
 39824 امل����ب����اري����ات  ����ص���ه���دت  ك���م���ا 
متريرة و 165 بطاقة �صفراء و 10 
ح���االت ط���رد، وب��ل��غ م��ع��دل التهديف 
احلكام  احت�صب  و  املباراة  يف   2.88
و  ج���زاء،  ركلة   13 و  ركنية،   454

خمالفات.  1404
ال��ن�����ص��ر و�صباب  ت���اأه���ل  ����ص���وء  وع���ل���ى 
االأهلي اإىل املباراة النهائية املقرر لها 
يف  زعبيل  ملعب  على  املقبل  اجلمعة 
دبي ن�صتعر�س يف هذا التقرير م�صوار 

الفريقني .
الن�صراوي  العميد  م�صوار  ب���داأ  فقد 
العربي  اخل��ل��ي��ج  ك���اأ����س  م�����ص��اب��ق��ة  يف 
احتاد  �صيفه  على  تفوق  بعدما  بقوة 
بثاثية  االأوىل  اجل���ول���ة  يف  ك��ل��ب��اء 
نظيفة تناوب على ت�صجيلها الثاثي 
امل���ح���رف ب���ران���ديل ك���وا����س، ت����وزي و 

األفارو نيجريدو.
ب��ع��ده��ا ب��ا���ص��ب��وع ت���ع���ادل ال��ن�����ص��ر مع 
على  حمافًظا  اأه��داف  دون  خورفكان 

على  الثانية  للمباراة  نظيفة  �صباكه 
ال��ه��زمي��ة االأوىل  ال���ت���وايل.. وج����اءت 
خ�صمه  يد  على  البطولة  يف  للعميد 
بهدفني  ذل��ك  و  االأهلي  �صباب  القادم 
ال���ث���ال���ث���ة من  ن��ظ��ي��ف��ني يف اجل����ول����ة 

مباريات املجموعة االأوىل.
ب��ع��ده��ا ت��ع��رث ال��ن�����ص��ر اأم����ام ال��ع��ني يف 
اأهداف  بثاثة  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ا�صتاد 

نقطته  ي�������ص���ي���ف  اأن  ق���ب���ل  ل�����واح�����د 
اخل��ام�����ص��ة ب���ال���ت���ع���ادل م���ع اجل���زي���رة 
دور  يف  مبارياته  ويختم  اأه���داف  دون 
املجموعات بانت�صار مهم خارج االأر�س 
على ح�صاب الظفرة بهدفني نظيفني 

عن طريق نيجريدو وجلوبر ليما.
ال��ن�����ص��ر ثالثاً  ال��ن��ت��ائ��ج و���ص��ع��ت  ه���ذه 
نقاط،  بثماين  املجموعة  ترتيب  يف 

وك����ان  ال���ن���ه���ائ���ي  رب�����ع  اإىل  ل���ي���ت���اأه���ل 
و�صيف  ال���ف���ج���رة  ن�����ادي  ب���ان���ت���ظ���اره 

املجموعة الثانية.
و يف ربع النهائي متكن رج��ال املدرب 
ح�صم  م��ن  يورت�صيت�س  كرونو�صاف 
حبيب  ب����ه����دف  ال����ف����ج����رة  م���وق���ع���ة 
النهائي  ن�صف  اإىل  ليمروا  ال��ف��ردان 

من اأجل لقاء العني.

و 
بعد مباراة مثرة على ا�صتاد هزاع بن 
زايد تاأخر فيها العميد بهدف حممود 
خمي�س يف مرماه يف ال�صوط االأول لكن 
الن�صر وا�صل ال�صعي من اأجل التعادل 
82 عن  الدقيقة  اأراد يف  وك��ان له ما 
توزي  الربتغايل  األعابه  �صانع  طريق 
احل�صم  رك����ات  اإىل  امل���ب���اراة  ل��ت��ت��ج��ه 

الكلمة  ك���ان���ت  وف��ي��ه��ا  ال��رج��ي��ح��ي��ة، 
لاأزرق حيث �صجل توزي ونيجريدو 
وكوا�س وت�صدى اأحمد �صامبيه لركلة 
جمال معروف واأ�صاع كايو للعني قبل 
اأن يح�صم طارق اأحمد االأمور لفائدة 
الرابعة،  ال��رك��ل��ة  ب��ت�����ص��ج��ي��ل  ال��ن�����ص��ر 
النهائي  اإىل  ال��ن�����ص��ر  و���ص��ول  م��ع��ل��ن��اً 

للمرة الثانية يف تاريخه .

اأما بخ�صو�س رحلة �صباب االأهلي يف 
انطلقت  فقد  النهائي  اإىل  ال��و���ص��ول 
بالتعادل مع العني بهدفني لكل فريق 
ع��ل��ى ا���ص��ت��اد ه����زاع ب��ن زاي����د، ق��ب��ل اأن 
الهجومية  اأنيابه  عن  الفريق  يك�صر 
ويتجاوز اجلزيرة باالأربعة يف اجلولة 

الثانية من دور املجموعات.
ف��ي��م��ا ���ص��ه��دت ث��ال��ث امل���ب���اري���ات تاألق 

ال���اع���ب ال�����ص��اع��د حم��م��د ج��م��ع��ة و 
الن�صر  م��رم��ى  يف  ه��دف��ني  ت�صجيله 
يف  اجل��ي��دة  النتائج  �صل�صلة  لت�صتمر 

البطولة.
اخل�صارة االأوىل ل�صباب االأهلي جاءت 
لكن  رد  دون  ب��ه��دف��ني  ال��ظ��ف��رة  م���ن 
�صرعان ما ا�صتعاد توازنه ليتغلب على 
املرحلة  يختم  و  ب��ه��دف  كلباء  احت���اد 
خورفكان  م��ع  �صلبي  ب��ت��ع��ادل  االأوىل 
االأوىل من  للمجموعة  ليحل و�صيًفا 
ك��اأ���س اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ب��ر���ص��ي��د 11 
نقطة، وبفارق االأه��داف عن املت�صدر 
ال��ع��ني م���ا و���ص��ع��ه يف م��واج��ه��ة جاره 
الو�صل ثالث املجموعة الثانية يف ربع 

النهائي.
را�صد  ا���ص��ت��اد  ع��ل��ى  “الديربي”  يف  و 
بخم�صة  تفوق  و  االأه��ل��ي  �صباب  ت��األ��ق 
اأه����داف م��ق��اب��ل ه���دف واح���د ليتاأهل 
يف  نف�صه  ليجد  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�صف  اإىل 
م��واج��ه��ة اجل��زي��رة يف م��ب��اراة مثرة 
ان��ت��ه��ى وق��ت��ه��ا االأ���ص��ل��ي ب��ه��دف��ني لكل 
الرجيح  رك����ات  وح�����ص��م��ت��ه��ا  ف��ري��ق 
بنتيجة 4-2 بعد تاألق حار�س املرمى 
ماجد نا�صر يف الت�صدي لركلة جزاء 
ع��م��ر ع��ب��د ال���رح���م���ن ل��ي�����ص��ل حامل 
الثاين على  للعام  النهائي  اإىل  اللقب 

التوايل.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر 

بامل  دي���زرت  منتجع  م��اع��ب  ت�صهد 
العيار  م��ن  م��ب��ارات��ني  ال��ي��وم  للبولو 
الثقيل ال تقبان اأن�صاف احللول وال 
االأربعة  اأط��راف��ه��ا  تطمح  التعوي�س 
جتاوز كل منهم االآخر لاقراب من 
االإمارات  كاأ�س جمعية  نهائي بطولة 
للبولو وكاأ�س بنك اأبوظبي التجاري 
التي ي�صدل ال�صتار عليها يوم اجلمعة 
قد  املنظمة  اللجنة  وك��ان��ت  املقبلة. 
البطولة  مباريات  برنامج  يف  عدلت 
ب�����ص��ب��ب ه��ط��ول اأم���ط���ار اخل����ر على 
الثانية  يف  البداية  و�صتكون  ال��ب��اد. 
ظ��ه��ر ال���ي���وم ع��ن��دم��ا ي��ل��ت��ق��ي فريقي 
مع  ك��وم��ار  ري�صر  بقيادة  بهان�صايل 
فريق غنتوت بقيادة نا�صر ال�صام�صي 
يقابل  الرابعة  امل��ري، ويف  علي  ومعه 

فريق اأبوظبي بقيادة فار�س اليبهوين 
فريق )A.M( بقيادة ال�صيخة علياء 

اآل مكتوم.
طموح بهان�سايل 

ملوا�صلة  ب��ه��ان�����ص��ايل  ف���ري���ق  ي��ت��ط��ل��ع 

غنتوت  بعبور  اليوم  الناجح  م�صواره 
والعري�س  االأول  ليوؤكد فوزه  ب�صام 
على فريق )A.M( بنتيجة ثمانية 

اأه��داف ن�صف،  اأه��داف مقابل ثاثة 
يف ظل كوكبة العبيه من املحرفني 
12 هانديكاب، وبنف�س الوقت  ال�  ذو 
ل�صكة  للعودة  غنتوت  فريق  �صي�صعى 
املناف�صة  �صلب  يف  والبقاء  االنت�صار 
بطموح  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����ص��ة  الع���ت���اء 
تعوي�س خ�صارته االأوىل اأمام غرميه 
اأه��داف مقابل  ب�صبعة  اأبوظبي  فريق 

اأربعة اأهداف.

�سراع التاأكيد ،،، التعوي�س
اأبوظبي اليوم مبواجهة  ين�صد فريق 
فريق )A.M( حتقيق الفوز الثاين 
له بالبطولة والذي جاء على ح�صاب 
مثل  وال���ذي  غنتوت  ف��ري��ق  مناف�صة 
�صبعة  بنتيجة  للبطولة  مبكرة  قمة 

اأهداف مقابل اأربعة اأهداف، 
الثانية  ال���ق���م���ة  امل������ب������اراة  ومت����ث����ل 

ل��ل��ب��ط��ول��ة، ح��ي��ث ي���درك ق��ائ��د فريق 
اأبوظبي فار�س اليبهوين اأهمية وقوة 
الفوز  بطموح  و�صيخو�صها  امل��ب��اراة، 
ق���دم���ه يف نهائي  ل��ي�����ص��ع  ال���ف���وز  ث���م 
ال��ب��ط��ول��ة.  وب��ن��ف�����س ال���وق���ت تدرك 
اآل  علياء  ال�صيخة  ال�صابة  الفار�صة 
�صعوبتها  رغم  املباراة  اأهمية  مكتوم 

وخ��ا���ص��ة ع��ن��دم��ا ت��واج��ه ف��ري��ق كبر 
بحجم فريق اأبوظبي مكتمل عنا�صر 
و�صتقود  ال��ل��ع��ب��ة.  ب�����ص��اح��ات  ال��ت��ف��وق 
ال�صيخة علياء فريقها بفر�صة الفوز 
بني  البقاء  يف  اآمالها  �صيجدد  ال��ذي 
الثاثة االأوائل بالبطولة، لتعوي�س 
خ�����ص��ارت��ه��م امل��ف��اج��ئ��ة وال��ت��ي مل ترقرَ 

اأمام  بخ�صارته  فريقها  ل��ط��م��وح��ات 
م�صوارهم  بداية  يف  بهان�صايل  فريق 
فريقها  د����ص���ن  ع��ن��دم��ا  ب��ال��ب��ط��ول��ة، 
م�صواره بالبطولة بفريق ظهر جلياً 
اأول  يف  �صفوفه  بني  التجان�س  غياب 
مثل  وبالتاأكيد  بالبطولة،  له  ظهور 

لهم در�صاً بطموح التعوي�س اليوم.

•• ال�سارقة-الفجر

ال�صارقة  ن�������ادي  ت����اي����ك����وان����دو  ُت�������وج 
املفتوحة  ف���روز  عيد  بطولة  ب��ك��اأ���س 
االأوىل،  ن�����ص��خ��ت��ه��ا  يف  ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو 
ميدالية   25 ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق  وح�����ص��ل 
و�صعته  نقطة   193 وج��م��ع  م��ل��ون��ة، 
يف �صدارة ترتيب البطولة بفارق 30 

نقطة عن اأقرب مناف�صيه.
امللك”  “تايكواندو  اأبطال  وا�صتطاع 
البطولة  ك����وؤو�����س  ب��ج��م��ي��ع  ال���ظ���ف���ر 
امل��خ�����ص�����ص��ة ل���اأب���ط���ال، ح��ي��ث ح�صل 
ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ك���اأ����س ال��رت��ي��ب العام 
وكاأ�س  ال��رج��ال  فئة  وك��اأ���س  للبطولة 
النا�صئني،  ف��ئ��ة  وك��اأ���س  ال�����ص��ب��اب  ف��ئ��ة 
و4  ذه���ب���ي���ة  م���ي���دال���ي���ة   15 ون��������ال 
ميداليات  و6  ف�����ص��ي��ة  م���ي���دال���ي���ات 
البطولة  ع��ل��ى  م�����ص��ي��ط��راً  ب���رون���زي���ة، 

بجدارة وا�صتحقاق.
الهاجري،  ���ص��ل��ي��م��ان  امل��ه��ن��د���س  واأك����د 
اأن  ال���ف���ردي���ة،  االأل���ع���اب  اإدارة  رئ��ي�����س 
االألعاب  حتققه  ال��ذي  الباهر  النجاح 
لاهتمام  ي���ع���ود  ب���ال���ن���ادي  ال���ف���ردي���ة 
ال�صمو  �صاحب  يوليه  ال���ذي  الكبر 
الاحمدود  وال��دع��م  ال�صارقة  حاكم 
الذي يقدمه لها عاوة على اهتمامه 
اخلا�س بها، مبيناً اأن روؤيته ال�صديدة 
لاألعاب الفردية باأنها اأق�صر الطرق 
بثمارها  ع���ادت  للعاملية،  ال��و���ص��ول  يف 
واأع����ادت ذك��ري��ات اأجم���اد ال�����ص��ارق��ة يف 

م�صمار االألعاب الفردية.
وفقاً  يعمل  ال�صارقة  ن���ادي  وم�����ص��ى: 
ل���ل���روؤي���ة ال���ت���ي ر���ص��م��ه��ا ���ص��م��و حاكم 
برئا�صة  االإدارة  وجم��ل�����س  ال�����ص��ارق��ة، 
�صعادة حممد جمعة بن هندي ي�صخر 
لتوجيهات  تنفيذاً  اإم��ك��ان��ات��ه  ك��ل  لها 

علم  ورف����ع  ال���دول���ة  بت�صريف  ���ص��م��وه 
وتابع:  امل��ح��اف��ل.  ك��اف��ة  االإم������ارات يف 
ال�صارقة  ن���ادي  يف  ال��ف��ردي��ة  االأل���ع���اب 
واأ�صبح  وب��ري��ق��ه��ا  ل��ت��اري��خ��ه��ا  ع�����ادت 
النادي يحقق جناحاً منقطع النظر 
ت�صيطر  باتت  النادي  األعاب  اأن  مبيناً 
على كل البطوالت والعبونا ينت�صرون 

يف جميع منتخبات الدولة.
ال�صارقة  جم��ل�����س  ال���ه���اج���ري:  وق����ال 
النجاحات  ك��ل  ���ص��ري��ك يف  ال��ري��ا���ص��ي 
الفردية  االأل�����ع�����اب  حت��ق��ق��ه��ا  ال����ت����ي 
ال��ت��ط��وي��ر واجلهد  ال��ك��ب��ر يف  ل����دوره 
املتوا�صلة  وم��ت��اب��ع��ت��ه  ي��ب��ذل��ه  ال�����ذي 
التي  ال����ك����ب����رة  وال����ط����ف����رة  ل���ل���ف���رق 
االألعاب  ان��ت�����ص��رت  وبف�صله  اأح��دث��ه��ا 
عامة،  االإم��ارة  اأندية  وعمت  الفردية 
احتاد  به  يقوم  ال��ذي  باجلهد  م�صيداً 
التايكواندو يف تطور اللعبة والنهو�س 
بها مبيناً اأن نادي ال�صارقة يتعاون مع 
الهدف  الأن  ال��دول��ة  احت����ادات  جميع 

واحد وهو اإعاء راية االإمارات.
عيد  بطولة  اأن  اإىل  الهاجري  ولفت 

البطوالت  م��ن  واح����دة  تبقى  ف���روز 
امل��رح��وم الذي  ال��ق��وي��ة ون��ت��ذك��ر فيها 
ك��ان��ت ل��ه ب�صمة وا���ص��ح��ة وك��ب��رة يف 
ال��ل��ع��ب��ة خ���ال ف��رت��ه وال��ت��ي �صهدت 
عديدة،  جن��اح��ات  وحققت  ا�صهامات 
ان ما مييز تايكواندو ال�صارقة  ذاك��راً 
واإداري  املواطن من جهاز فني  ك��ادره 
والعبني والذي يقدم عمًا تفوق به 
على  له  التهنئة  مقدماً  اجلميع  على 
النتيجة املميزة. بدوره اأو�صح الكابنت 
عبداهلل حامت املدير الفني لتايكواندو 
نادي ال�صارقة اأن الف�صل يف النجاحات 
التي يحققها الفريق يعود ملجل�س اإدارة 
النادي واإدارة االألعاب الفردية اللذان 
ويبذالن  ال حم����دود  دع��م��اً  ي��ق��دم��ان 
ونوه  الفريق.  لتطوير  كبرة  جهوداً 
مب�صاركة  حظيت  البطولة  اأن  ح��امت 
كان  فيها  والتناف�س  االأن��دي��ة  جميع 
ح�صر  اأن  مبيناً  م�صتوياته،  اأع��ل��ى  يف 
االأندية  جعل  اأوزان  �صتة  يف  امل�صاركة 
العبيها  اأف�صل  وتختار  بثقلها  ترمي 
م��ن اأ���ص��ح��اب احل���زام امل��ل��ون واالأ�صود 

املركز  ع��ل��ى  ح�صولها  ف��ر���س  ل��زي��ادة 
االأول لكن العبونا اكت�صحوا البطولة 
عالية  وم�صتويات  فنياً  اأداء  وق��دم��وا 
الفني  امل�����ص��ت��وى  ف���ارق  ليت�صح  ج����داً، 
عليها  ال��ت��ي ح�صلنا  ال��ن��ق��اط  ع��دد  يف 

وامليداليات التي فزنا بها.
نادي  لتايكواندو  الفني  املدير  واأ�صار 
ال�صارقة اأن الفريق ا�صتفاد كثراً من 
اإ�صافة  خا�صها  ال��ت��ي  املع�صكر  ف���رة 
اأ�صبه  كان  والتي  اليومية  للتدريبات 
الفريق  انتظم  املفتوح حيث  باملع�صكر 
وهو  وم�صائية  �صباحية  تدريبات  يف 
يف  وانعك�س  الركيز  زي���ادة  �صاهم  م��ا 

النتيجة املميزة التي ح�صلنا عليها. 
وتابع: املرحوم عيد فروز يعترب من 
الفجرة  اإم����ارة  يف  اللعبة  موؤ�ص�صي 
وقته  ك��ل  وق��دم  كبرة  اإ�صهامات  ول��ه 
وج���ه���ده ل��ل��ع��ب��ة ال���ت���ي ���ص��ه��دت نقلة 
فكرة  �صاحب  الأن��ه  باالإ�صافة  كبرة، 
ب��ط��ول��ة ال��ف��ج��رة ال��دول��ي��ة ملحريف 
حتظى  اأ�صبحت  وال��ت��ي  ال��ت��اي��ك��وان��دو 

ب�صمعة ومكانة كبرة.

الفريق يوا�سل هوايته يف ح�سد البطوالت

نادي ال�صارقة يرتبع على عر�س 
بعدد بطولة عيد فريوز للتايكواندو القيا�صي  ال��رق��م  ح��ام��ل  ويوفنتو�س  الت�صيو  اللقب  ح��ام��ل  ي�صتهل 

االأول  با�صت�صافة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اي��ط��ال��ي��ا  ك��اأ���س  م�����ص��واره��م��ا يف  االأل���ق���اب، 
الأودينيزي  والثاين  الثاثاء،  اليوم  الثانية  الدرجة  من  ل�صرميوني�صي 

االأربعاء يف الدور ال�صاد�س ع�صر.
فيما يحل اأتاالنتا الو�صيف الذي اأق�صى يوفنتو�س من الدور ربع النهائي 

العام املا�صي، �صيفا على فيورنتينا االأربعاء.
و�صيدخل يوفنتو�س بطل ايطاليا يف املوا�صم الثمانية املا�صية املباراة معززا 
بثقة ابتعاده يف �صدارة الدوري املحلي بفارق نقطتني عن انر، بعد فوزه 
خارج ار�صه على روما 2-1 االحد يف املرحلة 19، م�صتفيدا من �صقوط 

انر يف فخ التعادل امام اأتاالنتا 1-1 ال�صبت.
ويطمح يوفنتو�س املتوج باللقب يف 13 منا�صبة بعد اأن �صيطر عليه 
بني عامي 2015 و2018 لو�صع خيبة امل العام املا�صي خلفه، 
املدرب  ا���ص��راف  حت��ت  التاريخية  الثاثية  لتحقيق  �صعيه  ظ��ل  يف 
لقمة  يكون  لن  ال��ذي  ال���دوري  باألقاب  املتمثلة  �صاري  ماوريت�صيو 
بعدما  اوروب��ا  ابطال  ودوري  املحلية  والكاأ�س  املو�صم،  ه��ذا  �صائغة 

اوقعته القرعة مع ليون الفرن�صي يف الدور ال�16.
النهائي  يف  اأتاالنتا  ح�صاب  على  املا�صي  العام  املتوج  الت�صيو  اأم��ا 
اإذ  مل��ن��اف�����ص��ي��ه،  امل��و���ص��م  ق��وي��ا ه���ذا  ان�����ذارا  ف��ق��د وج���ه  )-2�صفر(، 
عن  فقط  نقاط  ارب��ع  اأ” بفارق  “�صري  يف  الثالث  املركز  يحتل 

الدوري. يف  ال�صبت  نابويل  �صيفه  اأ�صقط  وقد  “نراتزوري”، 
من جهته، ي�صتقبل انر بطل امل�صابقة �صبع مرات، اآخرها عامي 

عام 2010 حني حقق الثاثية حتت اإ�صراف  وقبلها   2011
كالياري  فريق  الثاثاء  مورينيو،  جوزيه  الربتغايل  امل��درب 

املوؤهلني  املركزين  اأح��د  اأقله  الحتال  العام  هذا  الطامح 
اىل الدوري االوروبي “يوروبا ليغ«.

ال����دوري هذا  م�صتويات مم��ي��زة يف  ال��ف��ري��ق  ي��ق��دم  اإذ 
املو�صم ويحتل املركز ال�صاد�س متقدما على كل من 

تورينو ال�صابع وميان الثامن، و�صي�صعى لتحقيق 
املفاجاأة واق�صاء فريق املدرب انطونيو كونتي.
ويف املباريات االخرى، ي�صتقبل نابويل حامل 

الدرجة  م��ن  بروجيا   2014 ع��ام  اللقب 
فيورنتينا  ي��ح��ل  ف��ي��م��ا  ال��ث��اث��اء،  ال��ث��ان��ي��ة 

�صيفا على اتاالنتا رابع الدوري والطامح 
املا�صي خلفه  العام  لو�صع خيبة نهائي 

متذيل  ���ص��ب��ال  وي���ح���ل  االأرب�����ع�����اء، 

ترتيب الدوري �صيفا على ميان 
بالكاأ�س  مرة  اآخر  املتوج  اجلريح 

عام 2013.
ويف ختام الدور ال�16 اخلمي�س، 

يحل بارما �صيفا على روما.

بداية �صهلة لالت�صيو البطل 
وحذرة ليوفنتو�س 

•• اأبوظبي-وام:

على ا�صتاد اجلوهرة امل�صعة مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الريا�صية 
بجدة، حتقق حلم ال�صوبر االأ�صباين احلادي ع�صر لفريق كرة القدم بنادي 
وت�صديات حار�صه  الرجيحية،  ريال مدريد حينما ح�صمت ركات اجلزاء 
البلجيكي العماق تيبو كورتوا مباراة فريقه احلما�صية مع اأتليتكو مدريد 
اأن  وب��رغ��م  ال��ري��ال.  قلعة  م��ع  م�صرته  يف  العا�صر  اللقب  ل��زي��دان  واأه����دت 
الذي ح�صل  الوحيد  الاعب  هو  ال�صاعد  الريال مدريد  فالفردي العب 
كاأف�صل  اختر  اأن��ه  اإال  امل��ب��اراة،  يف  للطرد  وتعر�س  احل��م��راء  البطاقة  على 
اتخذ  حينما  النهائي  يف  تدخل  اأخطر  �صاحب  ك��ان  الأن��ه  ال�صوبر  يف  الع��ب 
ت�صجيل  واأوق��ف��ه عن  اخللف  املنفرد من  م��ورات��ا  ق��رار عندما عرقل  اأخطر 
هدف حمقق يف الدقيقة 115 من اللقاء، وبذلك فقد �صحى بنف�صه حتى 

يبقي على اآمال فريقه.
و بعيدا عن جمريات املباراة وحتوالتها املثرة، التي اأمتعت ع�صاق كرة القدم 
على مدار 120 دقيقة متوا�صلة من الكفاح، وعدة دقائق اآخرى مع ركات 

الرجيح، كانت هناك 10 اح�صاءات واأرقام مهمة �صتبقى ب�صماتها وا�صحة 
يف �صجات التاريخ لطريف اللقاء.

اأن تيبو ك��ورت��وا حار�س مرمى ال��ري��ال ال��ذي ك��ان �صببا  و من ه��ذه االأرق���ام 
من  خ��ط��رة  ك���رات   9 ل���  الت�صدي  يف  جن��ح  باللقب  فريقه  ف��وز  يف  رئي�صيا 
11 كرة على م��دار اللقاء مبا يف ذلك رك��ات اجل��زاء الرجيحية  اإجمايل 
االأمر الذي يعك�س مدى اأهمية كورتوا يف هذه البطولة و تاأثره يف نتيجة 

املباراة احلا�صمة.
بعدما  زي��دان  الدين  زين  الفرن�صي  باملدرب  الثاين فهو اخلا�س  الرقم  اأما 
اأ�صبح ي�صتحق لقب “ �صائد النهائيات” الأنه مل يهزم يف اأي نهائي وهو قائد 
للمنظومة الفنية يف قلعة ريال مدريد، كونه فاز ب� 3 نهائيات لدوري اأبطال 

اأوروبا، و2 لل�صوبر االأوروبي، ومثلهما لل�صوبر االأ�صباين .
العا�صر له مع ريال  اأم�س االأول  امللكي  ال�صوبر الذي حققه مع  و يعد لقب 
مدريد بواقع 9 األقاب يف حقبته االأوىل ولقب عا�صر هو االأول له يف احلقبة 
الثانية. وعن تفا�صيل األقاب زيدان مع الريال فقد توج بلقب الت�صامبيونزليج 
ثم   ،  2016-2015 اأتليتكو مدريد يف ميانو مو�صم  انت�صاره على  بعد 

2016-2017، ثم كررها  اأمام يوفنتو�س عام  باللقب نف�صه جمددا  توج 
.. كما توج زيدان   2018-2017 اأم��ام ليفربول يف مو�صم  الثالثة  للمرة 
ببطولة الدوري االإ�صباين، باالإ�صافة اإىل تتويجه بلقب ال�صوبر االأوروبي يف 
واأتليتكو  اأمام بر�صلونة  االإ�صباين يف منا�صبتني  بال�صوبر  منا�صبتني، والفوز 

مدريد ومرتني بلقب مونديال االأندية.
وال���رق���م ال��ث��ال��ث ال����ذي ي��ل��ف��ت االن��ت��ب��اه يف ال��ل��ق��اء ه��و اخل��ا���س مبواجهات 
حيث  ال�صوبر  نهائي  يف  جتمعهما  – اأتليتكو” التي  مدريد”الريال  قطبي 
 ،2013 اأع��وام  االإ�صافية يف  م��رات، وامتدت كلها لاأوقات   5 التقيا  اأنهما 
2020، االأمر الذي يعك�س خ�صو�صية  و2014، و2016، و2018، ثم 

به. �صيفوز  مبن  التنبوؤ  و�صعوبة  الطرفني،  “الديربي” بني 
نهائي كاأ�س ال�صوبر االإ�صباين اأقيم للمرة الثانية يف تاريخه خارج االأرا�صي 
االإ�صبانية، بعد املواجهة التي جمعت بني بر�صلونة واإ�صبيلية يف العام املا�صي 
البطولة  تاريخ  يف  االأول  النهائي  وه��و  املغربية،  اململكة  يف  طنجة  مبدينة 
بنظامها اجلديد يف ظل م�صاركة 4 فرق، وبهذا الفوز والتتويج الذي يحمل 
الذي  القيا�صي  الرقم  حتطيم  من  اأك��رث  ال��ري��ال  فريق  اأق��رب   11 الرقم 

�صنعه غرميه بر�صلونة من خال الفوز بهذه البطولة 13 مرة.
ف��وزي��ن فقط  ري��ال م��دري��د مل يحقق �صوى  ف��اإن  االأول  اأم�����س  و بعد نهائي 
فيما  امل�صابقات  اأتلتيكو مدريد يف جميع  اأم��ام  االأخ��رة  ال�صبع  مبارياته  يف 
اأرب��ع مواجهات، وتاأتي  االأب��رز يف  العنوان  التعادل  خ�صر م��رة واح��دة، وك��ان 
اأتليتكو مدريد مل  الريال كون  “ عقدة” االتليتكو مع  لتعمق  املباراة  هذه 
امل�صابقات، مبا يف ذلك نهائيان  5 نهائيات بجميع  اآخر  الريال يف  يفز على 
بدوري اأبطال اأوروبا، ونهائي كاأ�س ال�صوبر االأوروبي، واأخر يف كاأ�س اأ�صبانيا. 
ركلة اجلزاء االأخرة التي �صجلها �صرجيو رامو�س العب الريال يف مرمى 
اأتليتكو مدريد حملت الرقم 18 يف عدد الركات اجلزاء التي �صجلها بنجاح 
ال��راب��ع يف ركات  %، وك��ان ترتيبها   100 18 م��رة بن�صبة جن��اح  اآخ��ر  يف 
ترجيح الريال حيث مل يحتج الفريق للجوء اإىل اخلام�صة يف ظل �صياع اأول 
ركلتني من اأتلتيكو مدريد، وبهذا الهدف يكون رامو�س قد �صجل 6 اأهداف 
يف اأتلتيكو مدريد طوال م�صرته الكروية، وي�صبح اأتليتكو ثاين اأكرث فريق 
�صجل فيه رامو�س حيث اأن اأكرث �صباك اهتزت من قائد الريال هي اإ�صبيلية 

بواقع 7 اأهداف.

حقق يوتا جاز فوزه التا�صع تواليا اإثر تغلبه على وا�صنطن ويزاردز 127-
ال�صلة االمركي للمحرفني، يف حني حقق  116 االأحد �صمن دوري كرة 

دنفر ناغت�س فوزا الفتا على لو�س اجنلي�س كليربز 104-114.
و�صاهم اربعة العبني يف فوز يوتا وهم الكرواتي بويان بوغدانوفيت�س )31 
 21( غوبر  رودي  والفرن�صي  نقطة(   23( كارك�صون  وج���وردان  نقطة( 
فريقهم  ر�صيد  لرفعوا  نقطة(   20( اينغلز  وجو  متابعة(   14 مع  نقطة 
اىل 27 انت�صارا مقابل 12 خ�صارة يف املركز الثاين يف املنطقة الغربية خلف 

لو�س اجنلي�س ليكرز.
كما ان الفوز هو الرابع ع�صر ليوتا يف اخر 15 مباراة له. اما اف�صل م�صجل 

يف �صفوف ويزاردز فكان براديل بيل مع 25 نقطة.
وكان براديل غاب عن مباريات فريقه اخلم�س االخرة بداعي اال�صابة.

ومل يكن فوز يوتا �صها النه قلب تخلفه بفارق 15 نقطة يف الربع الثالث 
ال23 يف  نقاطه  17 من  �صجل  ال��ذي  بف�صل كارك�صون حتديدا  فوز  اىل 

ال�صوط الثاين.
 104-114 كليربز  اجنلي�س  لو�س  على  الفتا  ف��وزا  ناغت�س  دنفر  وحقق 

الثالث يف املجموعة الغربية يف حني تراجع اخلا�صر اىل  وانتزع منه املركز 
املركز اخلام�س.

وعلى الرغم من ت�صجيل ثاثي كليربز كاوهي لينارد 30 نقطة ولو وليام�س 
26 نقطة ومونرزل هاريل 25 نقطة، مل يتمكنوا من منح الفوز لفريقهم 

علما بان بول جورج غاب عن �صفوف الفريق ال�صابة يف املحالب.
وكانت نقطة التحول يف الربع الثاين الذي انهاه دنفر يف �صاحله بفارق 15 
�صبعة العبني  ت�صجيل  بدليل  اجلماعي  اللعب  على  ناغت�س  واعتمد  نقطة. 

بني 11 و20 نقطة ابرزهم ال�صربي نيكوال يوكيت�س.
على  اخرها  اخطاء  �صتة  الرتكابه  بيفريل  باتريك  كليربز  مدافع  وط��رد 

يوكيت�س ما اثار اعرا�س مدرب كليربز دوك ريفرز فطرد بدوره.
�صهرين  ح��وايل  غياب  بعد  نت�س  بروكلني  �صفوف  اىل  ايرفينغ  كايل  وع��اد 

108-86 بت�صجيله  ال�صابة يف كتفه وقاده اىل الفوز على اتانتا هوك�س 
نقطة.  21

الربع  يف  ت�صع  واأ���ص��اف  االول  ال�صوط  نهاية  يف  نقطة   11 ايرفينغ  و�صجل 
الثالث قبل ان يخرج يف منت�صفه بعد ان �صمن فريقه الفوز بن�صبة كبرة 

اثر تقدمه 50-87.
وغاب ايرفينغ عن 26 مباراة لفريقه خال ا�صابته وكان يخو�س اول مباراة 

له منذ 14 ت�صرين الثاين/نوفمرب املا�صي و�صارك يف 20 دقيقة فقط.
وفاز نت�س يف 13 مباراة وخ�صر مثلها يف غياب ايرفينغ.

وقال ايرفينغ “انا اع�صق اللعبة وقد افتقدتها. لقد ع�صت ام�صية رائعة«.
وقلب نيويورك نيك�س تخلفه بفارق 14 نقطة يف ال�صوط الثاين امام ميامي 
هيت اىل فوز 124-121 بف�صل 26 نقطة ليوليو�س راندل ليحقق فريقه 

اول انت�صار بعد خم�س هزائم متتالية.
مع  نقطة   25( باتلر  جيمي  فكان  ميامي  �صفوف  يف  م�صجل  اف�صل  ام��ا 
اىل  اخل�صارة  بهذه  ميامي  وتراجع  حا�صمة(.  متريرات  و6  متابعات   10
املركز الثالث يف املنطقة ال�صرقية تاركا الثاين لبو�صطن �صلتيك�س علما بان 

ميلووكي باك�س يت�صدر هذه املنطقة.
وحقق �صان انتونيو �صبرز فوزا يف الرمق االخر على تورونتو رابتورز حامل 

اللقب املو�صم املا�صي 104-105.
وتاألق جنم �صبرز احلايل ورابتورز ال�صابق دميار ديروزان بت�صجيله 22 من 
نقاطه ال�25 يف املباراة يف ال�صوط الثاين علما بان فريقه كان متخلفا بفارق 

الثالث. الربع  يف  نقطة   18
وعاد اىل �صفوف رابتورز الكامروين با�صكال �صياكام ونورمان باول ف�صجل 

االول 15 نقطة والثاين 20 نقطة.
غولدن  على  وك��ان  ال��ت��وايل  على  اخلام�س  ف��وزه  غريزليز  ممفي�س  وحقق 

�صتايت ووريرز 102-122.
ويف مباراة اخرى، فاز فينيك�س �صنز على ت�صارلوت هورنت�س 92-100.

امل�صعة« »اجلوهرة  على  الإ�صباين  ال�صوبر  نهائي  يف  للتاريخ  اأرقام   10

فوز تا�صع تواليا ليوتا ولفت لناغت�س على كليربز 

مواجهتان �ساخنتان يف كاأ�س جمعية االإمارات للبولو

)A.M( بهان�صايل يقابل غنتوت واأبوظبي يواجه



حت�صل على رئتن جديدتن بف�صل جهاز 
التليف  م��ن  ت��ع��اين  وال��ت��ي  ع��ام��اً(   24( م��ون��ك��ور  �صاني�س  تعترب 
حياته  اإنقاذ  يتم  بريطانيا،  يف  �صخ�س  اأول  الرئتني،  يف  الكي�صي 
خ�صوعها  قبل  اجلديدتني  برئتيها  اعتنى  خا�س  جهاز  بوا�صطة 
اإنقاذ حياة  ال��زرع.  وقد جنح االخ��راع الطبي الرائد يف  لعملية 
التنف�س  توفر  طريق  عن  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  �صخ�صاً   120
الطبيعي للرئتني قبل زرعهما يف �صدر املر�صى.  كما ميكن لهذا 
مبا  منا�صبتني  تعتربان  ال  اللتني  الرئتني  �صحة  حت�صني  النظام 
عليهما  ح�صلت  اللتني  الرئتني  مثل  ال��زرع،  لعملية  الكفاية  فيه 
التي  �صاني�س،  خ�صعت  ط��وي��ل��ة  الأ���ص��ه��ر  ان��ت��ظ��ار  فبعد  ���ص��ان��ي�����س.  
2018، لعملية زرع  اأبريل  الزرع منذ  و�صعت على قائمة عمليات 
با�صتخدام اجلهاز اجلديد.  ويعمل اجلهاز  تن�صيطهما  رئتني مت 
اجلديد بنف�س الطريقة التي يعمل بها اجل�صم، حيث ميكنه نفث 
االأك�صجني اإىل الرئتني وتغذيتهما بالدم، وي�صمح لاأطباء باإزالة 
وقد  الرئتني.   يف  يحدث  اأن  ميكن  تخرث  واأي  ال��زائ��دة  ال�صوائل 
عرّبت �صاني�س عن امتنانها للطاقم الطبي وللمتربع واأ�صرته وذلك 
الأن حياتها تغرت يف غ�صون اأربعة اأ�صهر فقط بعد الزرع، اإذ بداأت 
مبمار�صة ن�صاطات كثرة مثل اخلروج مع االأ�صدقاء، اإ�صافة اإىل 
ممار�صة التمارين الريا�صية يف اجليم.  يذكر باأن اجلهاز اجلديد 
مت ت�صنيعه من قبل �صركة اأمريكية تدعى تران�س ميديك�س، والتي 
اأجهزة زراع��ة الكبد والقلب،  اأي�صاً يف ت�صنيع  تعترب �صركة رائ��دة 

بح�صب ما ورد يف �صحيفة مرور اأوناين الربيطانية.

لوحة فنية يف ال�صماء.. كيف تكونت؟ 
)ن��ا���ص��ا( �صورة  االأم��رك��ي��ة  وال��ف�����ص��اء  ال���ط���ران  اإدارة  ال��ت��ق��ط��ت 
لظاهرة مناخية نادرة، جتعل من ال�صماء ما ي�صبه اللوحة الفنية 
"�صحاب  لظاهرة  ���ص��ورة  "نا�صا"،  ون�صرت  زاه��ي��ة.  ب��األ��وان  املتقنة 
ال�صراتو�صفر القطبي" التي تعرف اأي�صا ب�"اأم ال�صحب املتاألئة" 

اأو "ال�صحب ال�صدفية".
غربي  ت��ان��دال��ني  منطقة  ف���وق  التقطت  ال��ت��ي  ال�����ص��ورة،  وت��ظ��ه��ر 

ال�صويد، ال�صحب يف ال�صماء، وقد بدت براقة وم�صرقة وملونة.
تظهر  ف��ي��زي��ائ��ي��ة،  ظ��اه��رة  القطبي"  ال�صراتو�صفر  و"�صحاب 
ينظر  التي  ال��زاوي��ة  تغير  يتم  عندما  خمتلفة  ب��األ��وان  االأ�صطح 
ي�صعب  التي  االأم��ور  "من  ال�صحب  "نا�صا" اإن هذه  وقالت  اإليها. 
ارتفاعات �صاهقة ال تقل عن  ن�صيانها" عند روؤيتها، وتتكون فوق 
ال�صحب يف  ال��ع��ادة  ال�صتاء. وال تتكون يف  األ��ف م��ر، يف ف�صل   15
طبقة �صراتو�صفر اجلوية، لكن ب�صبب الربد ال�صديد يف ال�صتاء، 
"ال�صحب  ومتيل  الطبقة.  ه��ذه  يف  منها  اأع���داد  تتكون  اأن  ميكن 
ال�صم�س،  غ��روب  بعد  �صاعتني  غ�صون  يف  الظهور  ال�صدفية" اإىل 

وتظهر كطبقات خفيفة باألوان زاهية يف ال�صماء ليا.

العثور على اأكرب �صمكة �صنا يف العامل
عرث باحثون اأمركيون على �صمكة "هامور" �صخمة، يبلغ وزنها 
ذكرت  وفقما  فلوريدا،  �صاحل  قبالة  كيلوغراما،   150 من  اأك��رث 
الباحثني  اإن  امل�صدر  وقال  اإنرنا�صونال".  بر�س  "يونايتد  وكالة 
يف معهد اأبحاث االأ�صماك واحلياة الربية يف فلوريدا، عرثوا على 
�صمكة الهامور يوم 29 دي�صمرب املا�صي، يف اإحدى ال�صواحل جنوب 
الهامور  �صمكة  اأن  الباحثون،  ويعتقد  االأمركية.  الوالية  غربي 
�صمكة  اأك��رب  يجعلها  مم��ا  ع��ام��ا،   50 نحو  عمرها  يبلغ  ال�صخمة 
�صنا يتم العثور عليها من قبل املعهد. وجرى ن�صر �صورة ال�صمكة 
بتعليق  مرفقة  "اإن�صتغرام"،  يف  املعهد  ح�صاب  على  "العماقة" 

عجوزة و�صخمة". "�صمكة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طائرات اجلزر والبطاطا لإنقاذ حيوانات اأ�صرتاليا
بها  التي تقطعت  الربية اجلائعة  االآالف من احليوانات  اإىل طريقة مبتكرة الإطعام  االأ�صرالية  ال�صلطات  جلاأت 

ال�صبل، و�صط اأزمة حرائق الغابات التي تعم القارة.
من  احللوة  والبطاطا  اجل��زر  من  الكيلوغرامات  اآالف  باإلقاء  ال�صبت،  ويلز"،  �صاوث  "نيو  والي��ة  حكومة  وب���داأت 

الطائرات بهدف اإطعام احليوانات التي تواجه العديد من االأخطار الطبيعية.
واإجماال فقد مت اإ�صقاط اأكرث من 2200 كيلوغرام )2.2 طن( من اخل�صراوات الطازجة، وقال وزير البيئة يف نيو 

�صاوث ويلز مات كني، اإنه بينما متكنت احليوانات من الفرار من احلرائق، فاإنها تركت دون م�صدر للغذاء.
وقال: "عادة ما تنجو �صغار الكانغرو من احلريق، لكن ُترك بعده يف مواجهة خطر نق�س الطعام، وذلك بتاأثر 

احلرائق التي تبدل الغطاء النباتي املحيط ببيئة احليوانات ال�صحراوية".
وتابع: "عانت حيوانات الكانغارو من اجلفاف امل�صتمر، مما يجعل بقاءها على قيد احلياة حتديها ع�صرا يف حال 

غابت امل�صاعدة )االإن�صانية("، بح�صب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
حرائق  اأع��ق��اب  يف  التعايف  عملية  تقدم  من  للتحقق  املحلية  احليوانات  اأن���واع  �صراقب  ال�صلطات  اإن  كني  وك�صف 
الغابات. وقال كني: "عندما ن�صتطيع ذلك ، �صنن�صب اأي�صا كامرات ملراقبة امت�صا�س االأغذية، وعدد احليوانات 
وتنوعها". جتدر االإ�صارة اإىل اأنه ي�صتعر حاليا اأكرث من 200 حريق يف واليتي نيو �صاوث ويلز وفيكتوريا يف جنوب 

�صرق اأ�صراليا، توؤججها درجات احلرارة املرتفعة والرياح العا�صفة.
وبلغ عدد القتلى يف مو�صم احلرائق الراهن، الذي بداأ يف �صبتمرب، 23 �صخ�صا، بينهم 12 بحرائق االأ�صبوع املا�صي 

فح�صب، باالإ�صافة اإىل مئات املايني من احليوانات.
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�صلحفاة بزعنفة �صناعية 
قبل �صنوات فقدت ال�صلحفاة التاياندية جودي زعنفتها الي�صرى بعد اأن 
وقعت يف �صباك �صيادين فاأ�صبحت عاجزة عن احلركة وعا�صت حياتها يف 
اأن جودي، وهي من نوع ال�صاحف البحرية  معاناة دائمة يف االأ�صر. غر 
بعد  �صهولة  بكل  جديد  من  العوم  ا�صتطاعت  االنقرا�س،  خلطر  املعر�س 

تركيب اأول زعنفة �صناعية لها يف تاياند االأ�صبوع املا�صي.
تطوير  يف  ���ص��ارك��ت  ال��ت��ي  البيطرية  الطبيبة  ت�صان�صو  نانتاريكا  وق��ال��ت 
الزعنفة "اأ�صبحت تعوم اأف�صل كثرا وبداأت تتعلم ا�صتخدام الزعنفتني يف 

تغير االجتاه".
باحثني  م��ع  تاياند  يف  البيئية  ال�صلطات  تعاونت  املا�صي  ال��ع��ام  وخ��ال 
البحرية  لل�صاحف  الزعانف  لتطوير  بانكوك  يف  ت�صالونكورن  بجامعة 

اجلريحة اقتداء مب�صروعات مماثلة يف اليابان والواليات املتحدة.
ويف ال�صابق كانت جودي ت�صتطيع العوم ب�صعوبة با�صتخدام زعنفتها اليمنى 
لع�صر  اأخ��رى م�صابة. وميكن  تعي�س يف منطقة مغلقة مع �صاحف  وهي 
�صاحف اأخرى يف تاياند اال�صتفادة من هذا امل�صروع. وقالت نانتاريكا اإن 
االأطراف ال�صناعية لن متنح ال�صاحف اجلريحة اللياقة الكافية للعودة 

اإىل البحر لكن الهدف هو حت�صني ظروف حياتها يف االأ�صر.

ول البطاط�س اإىل م�صاعد ذكي  اأداة حتحُ
 Smart Potato ابتكر مطور فرن�صي اأداة فريدة من نوعها اأطلق عليها ا�صم
وو�صفها باأول بطاط�س ذكية يف العامل، وهي عبارة عن اأداة قائمة على الذكاء 
اال�صطناعي حتول البطاط�س العادية اإىل ذكية وجتعلها تلعب دور م�صاعد 
�صخ�صي افرا�صي يف املنزل يجيب على االأ�صئلة، وذلك على غرار "�صري" 

و "األيك�صا" و"كورتانا" و"غوغل اآ�صي�صتنت" وغرها.
عبارة  وهي  للغاية،  ب�صيطة  الفكرة  بالديك" اأن  "نيكوال�س  املطور  واأو�صح 
 "NeuraSpud" عن هوائي ذات نطاق ترددي عايل جداً، اأطلق عليه ا�صم
يعتمد على الذكاء اال�صطناعي، ويقرن بالهاتف الذكي عرب تطبيق خا�س 
يتم حتميله على الهاتف، ومبجرد اإدخال هذا الهوائي يف "حبة" البطاط�س 

ي�صبح لدى امل�صتخدم م�صاعد ذكي يجيب على االأ�صئلة وينفذ االأوامر.
اأجهزة  نظامي  م��ع  يتوافق  الذكية  البطاط�س  تطبيق  اإن  نيكوال�س  وق��ال 
اإىل اأنه اأر�صل هذه االأداة الذكية البالغ �صعرها  اأندرويد واآي اأو اإ�س، م�صراً 
29 دوالراً اإىل 1000 م�صر لتجربته، اإذ ال يزال م�صروعه يف طور التمويل 
عرب موقع "انديغوغو" لتمويل امل�صاريع النا�صئة والذكية.   ويقول نيكوال�س 
�صيء  "كل  فكرة  وُي�صكك يف   ،% ال�60  تفوق  ن�صبة جن��اح  ل��دى اخراعه  اإن 
�صيء  اأي  يف  �صريحة  بو�صع  يتعلق  االبتكار  اأن  االآن  "يبدو  قائًا  مت�صل" 
لتتحول من عادية اإىل ذكية"، كما حدث مع "حبة البطاط�س" التي اأ�صبحت 

ذكية بف�صل هذه االأداة، ح�صب ما ورد يف جملة فورب�س االأمريكية.

ت�صتخدم حيلة لغ�صيل 
املالب�س.. والنتيجة؟

اأم���ري���ك���ي���ة حيلة  ���ص��ي��دة  ����ص���ارك���ت 
املاب�س  وغ�����ص��ل  ل��ت��ن��ظ��ي��ف  ذك���ي���ة 
الغ�صيل  دورات  اإىل  احل��اج��ة  دون 

الطويلة يف غ�صالة االأوتوماتيك. 
م��ن والية  ك���اريل هيلمر  ون�����ص��رت 
ل��ل��م��اب�����س قبل  اأوه�����اي�����و �����ص����وراً 
بده�صة  ت�صبب  الغ�صيل، مما  وبعد 
الذين  ب��وك،  في�س  على  متابعيها 
ت�������ص���اءل���وا ك��ي��ف ا���ص��ت��ط��اع��ت فعل 

ذلك؟
حيلتها  اإن  هيلمر،  ال�صيدة  وتقول 
جميع  م��ن  التخل�س  على  ت�صاعد 
املاب�س،  يف  امل��راك��م��ة  االأو�����ص����اخ 
وجتعلها اأخف وزنها اأوزكى رائحة. 
وما مييز هذه الطريقة اأن باإمكان 
با�صتخدام  تطبيقها  امل��ن��ازل  رب��ات 

منتجات ب�صيطة.
منتجات   3 ه��ي��ل��م��ر  وا���ص��ت��خ��دم��ت 
�صودا  وه��ي  منزل،  كل  يف  متوفرة 
اخلبز، ومنظف الغ�صيل، باالإ�صافة 

اإىل اخلل.
ت��ع��ب��ئ��ة حو�س  ي��ج��ب  ال���ب���داي���ة  يف 
اال�صتحمام باملاء ال�صاخن، ومن ثم 
مبقادير  الثاثة  املكونات  اإ�صافة 

منا�صبة.
املاب�س  جميع  ت��و���ص��ع  ذل���ك  ب��ع��د 
واالقم�صة املت�صخة داخل احلو�س، 
وترك منقوعة يف املحلول ملدة 3 
�صاعات على االأقل، حيث �صيتحول 

لون املاء اإىل البني.
يف امل��رح��ل��ة االأخ������رة ي��ت��م اإخ����راج 
امل���اب�������س م����ن امل�������اء، وت���و����ص���ع يف 
ال�صطف فقط،  الغ�صالة على دورة 
كاملعتاد،  امل��ج��ف��ف��ة  اإىل  ت��ن��ق��ل  ث���م 
نظيفة  ماب�س  على  و�صتح�صلني 
ب��ح�����ص��ب �صحيفة  ب���اأق���ل جم���ه���ود، 

مرور الربيطانية.

وليام عن هاري: 
اأ�صبحنا كيانن منف�صلن

اإع��ان  االأمر هاري  وزوجته  منذ 
ب�صكل  م����ارك����ل   امل���م���ث���ل���ة  م���ي���غ���ان 
م���ف���اج���ئ، ع��زم��ه��م��ا ال���ت���ن���ازل عن 
اأدوارهما امللكية واال�صتقال مادياً 
ع��ن ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة، ح��ت��ى اأك���دت 
وليام   �صقيقه  االأم���ر  اأن  ت��ق��اري��ر 
وبقية اأفراد العائلة، من �صمنهم  
الثانية ، مل يكونوا  اإليزابيث  امللكة 

على دراية بالقرار.
وذك���ر م�����ص��در م��ق��رب م��ن االأمر 
تاميز "،  " �صنداي  ل�صحيفة  وليام 
قرار  باحلزن" ب�صبب  "ي�صعر  اأن��ه 
وليام  فاإن  امل�صدر،  اأخيه، وبح�صب 
قال: "لقد لففت ذراعي حول اأخي 
طيلة حياتنا، لكن مل يعد باإمكاين 
كيانني  اأ���ص��ب��ح��ن��ا  ب���ه���ذا.  ال���ق���ي���ام 
"اأ�صعر  واأ�����ص����اف:  منف�صلني". 

باحلزن ب�صاأن القرار.

ال�صجرة اخلادعة تقتل رجل اإطفاء      
واآخرها  اأ���ص��رال��ي��ا،  بحرائق  املرتبطة  امل��اآ���ص��ي  تنتهي  ال 
م��اأ���ص��اة اإن�����ص��ان��ي��ة ت��رت��ب��ط ب��رج��ل اإط���ف���اء ل��ق��ي م�صرعه 

بطريقة مفجعة خال مواجهة تلك احلرائق.
60 ع��ام��ا، واالأب  ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ م��ن  ب��ي��ل �صليد،  وع��م��ل 
لطفلني يف مواجهة حرائق الغابات طوال 40 عاما، بيد 
اأن نهايته جاءت خال احلرائق احلالية التي تعم جنوب 
�صرقي الباد. و�صليد كان من املتطوعني الذين يواجهون 
اأوميو  احلرائق، لكنه لقي م�صرعه، بالقرب من مدينة 
خال  ���ص��ج��رة  عليه  �صقطت  ب��ع��دم��ا  ف��ي��ك��ت��وري��ا،  ب��والي��ة 
املدير  ه��اردم��ان،  كري�س  وق��ال  ليا.  احلرائق  مواجهته 
فيكتوريا":  ماجنمنت  فاير  "فور�صت  الإدارة  التنفيذي 
اأننا نتمتع بخربة كبرة يف حتديد االأ�صجار االآيلة  "رغم 
التنبوؤ بها يف بع�س االأحيان.  اأنه ال ميكن  اإال  لل�صقوط، 
اأمر  الغابات  بيئة  االأر���س و�صط احلرائق يف  العمل على 
ب��ه خم��اط��ر كبرة". وقال  ���ص��دي��د اخل���ط���ورة، وي��ح��ي��ط 
اإن  االأح��د،  االأ�صرايل، �صكوت موري�صون،  ال��وزراء  رئي�س 
احلرائق  مواجهة  على  قدرتها  وتطور  تتكيف  حكومته 
الظروف  ال�صلطات  وت�صتغل  امل��ن��اخ.  تغر  ع��ن  الناجمة 
اأو  اأ�صبوع  ملدة  اأ�صراليا  �صرقي  ن�صبيا يف جنوب  املعتدلة 
من  التي  احلرائق  ع�صرات  احتواء  جهود  لتكثيف  اأك��رث 

املحتمل اأن ت�صتمر الأ�صابيع، دون هطول اأمطار غزيرة.

بركان يوقف حركة الطريان
بعد ثورة بركان وقذفه دخانا ورمادا و�صخورا مما دفع 
الدويل،  مانيا  مطار  هيئة  اأعلنت  الفرار،  اإىل  ال�صكان 
العا�صمة  اأم�س وقف جميع الرحات من واإىل  اأول من 
املعهد  ع��ن  نقا  "اإينكوايرر"،  م��وق��ع  وذك���ر  الفلبينية. 
"تال" ثار  اأن بركان  وال��زالزل،  الفلبيني لعلم الرباكني 
يف مقاطعة باتانغا�س جنوبي مانيا، حيث قذف الدخان 

والرماد على ارتفاع كيلومر يف ال�صماء.
ورفع املعهد م�صتوى اخلطر حول "تال" مبعدل درجتني 
اإىل امل�صتوى الثالث، مما ي�صر اإىل "حترك �صخري من 

املحتمل اأنه يقود الن�صاط احلايل".
اإىل  ي�صر  االأعلى،  وهو  اخلام�س،  امل�صتوى  اأن  اإىل  ي�صار 
ثوران م�صتمر. هذا ون�صح "اإينكوايرر" امل�صدر امل�صافرين 
للح�صول  بهم  اخلا�صة  الطران  �صركات  مع  بالتن�صيق 
على حتديثات الرحات اجلوية. ومل ترد تقارير فورية 
القرى  يف  بال�صياح  الطرق  تقطع  اأو  اإ�صابات  وق��وع  عن 

املت�صررة التي يرتادها الزوار االأجانب واملحليون.

مئات الن�صور حتتل برج ات�صالت 
ي�صعى م�صوؤولون اأمركيون اإىل معاجلة م�صكلة ت�صكلها 
مئات الن�صور التي جتثم على برج تابع ل�صلطات حماية 

احلدود يف والية تك�صا�س.
اإنرنا�صونال"،  "يونايتد بر�س  اأفادت وكالة  وبح�صب ما 
يبلغ طوله  ات�صاالت  برج  ن�صر رقد على   300 ف��اإن نحو 
ال  التي  اجلنوبية  كينغزفيل  مدينة  يف  م��ر   100 نحو 

تبتعد كثرا عن احلدود االأمركية املك�صيكية.
وباتت ال�صلطات اأمام مع�صلة، اإذ اإن الن�صور ت�صو�س على 
العمال يف املكان، فيما ال ت�صتطيع قتلها اإذ يحمي قانون 

اأمركي �صدر قبل 100 عام هذه الطيور من القتل. نيكول كيدمان لدى و�سولها حل�سور جوائز اختيار النقاد الـ 25 يف �سانتا مونيكا، كاليفورنيا. رويرتز

اأفكار لتوفري امل�صاحة 
يف املنزل 

يعاين الكثرون من ازدحام االأثاث 
التحرك  ي�صعب  بحيث  املنزل،  يف 
فيه اأو اإ�صافة اأي قطع جديدة من 

املفرو�صات. 
االأث�����اث  اإدارة  ع��ل��ى  ومل�����ص��اع��دت��ك 
بهدف توفر م�صاحات اإ�صافية يف 
اأوف  تاميز  �صحيفة  تقدم  امل��ن��زل، 

اإنديا جمموعة من الن�صائح:
مقاعد مع م�صاحات للتخزين

التقليدية،  املقاعد  �صراء  بداًل من 
اإىل مقاعد مزودة  اللجوء  ميكنك 
ت�صاعد  للتخزين،  ورف��وف  ب���اأدراج 
االأدوات  من  الكثر  ا�صتيعاب  على 
واالأ���ص��ي��اء، مم��ا ي��وف��ر ال��ك��ث��ر من 

امل�صاحات يف املنزل.
اأرائك للتخزين

اأن  ميكن  املقاعد  على  ينطبق  م��ا 
ينطبق على االأرائ��ك، حيث ميكن 
اأو حتى  ا�صتخدام اجلانب ال�صفلي 
املاب�س  لتخزين  االأرائ���د  م�صاند 

وغرها من االأغرا�س واالأدوات.
طاوالت قهوة خم�ص�صة

الطاوالت  ه���ذه  لت�صميم  مي��ك��ن 
املقاعد  بع�س  و�صع  ي�صتوعب  اأن 
اأ���ص��ف��ل��ه��ا، ومتنحك  ظ��ه��ر  ب�����دون 
املعي�صة  غرفة  يف  اإ�صافية  م�صاحة 

عند عدم ا�صتخدام هذه املقاعد.
مكتب يف اجلدار

لديك  امل��ت��وف��رة  امل�صاحة  كانت  اإذا 
لتخ�صي�س  ت��ك��ف��ي  ال  امل����ن����زل  يف 
اللجوء  فيمكنك  للمكتب،  م��ك��ان 
مكتب  بت�صميم  احليلة،  ه��ذه  اإىل 
اجلدران،  اأح��د  على  مثبت  ب�صيط 
قابلة  ����ص���غ���رة  ط����اول����ة  وي�������ص���م 
الكمبيوتر  ج��ه��از  لو�صع  للطوي 
املحمول واالأوراق، وبع�س الرفوف 

للتخزين.

وجهات �صياحية ين�صح زيارتها يف فرباير
من  للتخل�س  رائ��ع��ة  ط��ري��ق��ة  ال�صتوية  ال��ع��ط��ات  ُت��ع��د 
م�صاعر الكاآبة التي قد ن�صعر بها يف ف�صل ال�صتاء، اإ�صافة 
اأ�صعة  اإم��ك��ان��ي��ة احل�����ص��ول ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة م��ن  اإىل 
ال�صم�س، واال�صتمتاع بالدفء بعيداً عن االأجواء الباردة.  
الربيطانية،  اأون��اي��ن  �صتار  ديلي  �صحيفة  اأوردت  وق��د 
قائمة بالوجهات ال�صياحية الدافئة يف ف�صل ال�صتاء على 

النحو التايل: 
1 - �صيانغ ماي، تاياند: �صيانغ ماي هي مدينة جبلية 
يف �صمال تاياند. تاأ�ص�صت يف عام 1296، وكانت عا�صمة 
املدينة  منطقة   .1558 ع��ام  حتى  امل�صتقلة  اململكة  الن��ا، 
واخلنادق  اجل����دران  ببقايا  حتتفظ  ت���زال  ال  ال��ق��دمي��ة 
التاريخية كمركز ثقايف وديني، وهي موطن ملئات املعابد 
البوذية.  وتتميز مدينة �صيانغ ماي التايلندية، باأجوائها 
ق��د ت�صل درج���ات احل���رارة فيها يف �صهر  ال��داف��ئ��ة حيث 

فرباير اإىل 33 درجة مئوية. 
ت��اون هي مدينة  كيب  اإفريقيا:  ت��اون، جنوب  كيب   -  2
ال��غ��رب��ي جلنوب  ال�����ص��اح��ل اجل��ن��وب��ي  ع��ل��ى  ت��ق��ع  �صاحلية 
تت�صلق  تيبل.  جبل  �صفح  على  ج��زي��رة  �صبه  يف  اإفريقيا 
ق��م��ة اجلبل  اإىل  ب���ب���طء  ال��������دوارة  ال��ت��ل��ف��ري��ك  ع���رب���ات 

وامليناء  للمدينة  �صاملة  مناظر  تتوفر  حيث  امل�صطحة، 
وت�صتهر  روب��ن.  جزيرة  اإىل  املتوجهة  والقوارب  املزدحم 
الرئي�س  فيه  يحتجز  كان  الذي  ال�صجن  على  باحتوائها 
ال�صابق نيل�صون مانديا، والذي اأ�صبح االآن متحًفا حياً.  
تتميز كيب تاون مبناخها الدافئ، اإذ تبلغ درجات احلرارة 

فيها 29 درجة مئوية يف �صهري يناير وفرباير. 
3 - ب���ارب���ادو����س: ب���رب���ادو����س ه���ي ج���زي���رة ت��ق��ع يف �صرق 
الكاريبي ودولة كومنولث بريطانية م�صتقلة. عا�صمتها 
بريدجتاون، وهي ميناء لل�صفن ال�صياحية، وتقع يف جميع 
اأنحاء اجلزيرة �صواطئ وحدائق نباتية ومزارع تعود اإىل 
بعد  �صاي  املحلية  التقاليد  ت�صمل  ع�صر.  ال�صابع  القرن 
يف  احل���رارة  درج���ات  متو�صط  يبلغ  والكريكيت.   الظهر 

هذه اجلزيرة 29 درجة مئوية يف �صهر فرباير. 
4 - �صيدين اأ�صراليا: ت�صتهر �صيدين، عا�صمة نيو �صاوث 
ب��دار �صيدين  امل��دن االأ�صرالية،  اأك��رب  ويلز وواح��دة من 
من  كل  يعد  ال�صراع.  ي�صبه  مميز  ت�صميم  مع  ل��اأوب��را، 
حموراً  ك��وي  �صركوالر  وميناء  ال�صخم  دارلينغ  ميناء 
للحياة املائية، حيث يقع ج�صر هاربور املقو�س واحلديقة 

امللكية النباتية يف اجلوار. 

اأوبرا وينفري تن�صحب من فيلم عن التحر�س
قررت االإعامية االأمريكية ال�صهرة اأوبرا وينفري االن�صحاب كمنتج تنفيذي لفيلم 
يف  تي  "اأبل  التلفزيونية  اأب��ل  خدمة  ل�صالح  عليه  تعمل  كانت  التحر�س  عن  وثائقي 

بل�س"، ب�صبب عدم التوافق يف الروؤية االإبداعية بينها وبني القائمني على الفيلم.
قطب  �صد  اجلن�صي  التحر�س  مزاعم  يتناول  بعد،  ُيعنون  مل  ال��ذي  الوثائقي  وك��ان 
هوب"،  الهيب  ب�"باإمرباطور  امللقب  �صيمونز  "را�صل  ال�صهر  االأمريكي  املو�صيقى 

والذي اتهم باالغت�صاب والتحر�س.
مع  عليه  تعمل  ال��ذي  الوثائقي  ع��ن  �صتتخلى  اإن��ه��ا  ر�صمي  بيان  يف  وينفري  وق��ال��ت 
املخرجة اإميي زيرينغ واملخرج وال�صيناري�صت كربي ديك، نظراً لرغبة �صناع الفيلم 

يف عر�صه يف مهرجان �صندان�س ال�صينمائي ال�صهر املقبل، قبل اأن يكتمل بح�صب 
وجهة نظر وينفري، لذا قررت االن�صحاب، موؤكدة اأنها ُتكن كل احرام وتقدير 

 Time's( "ملهنتهما. واأ�صافت وينفري اأنها �صتعمل مع حركة "تاميز اآب
اأُ�ص�صت يف يناير 2018 من قبل  التي  التحر�س اجلن�صي،  Up"( �صد 

م�صاهر هوليوود، بهدف دعم ال�صحايا واملتاأثرين من التحر�س .


