الإمارات الأوىل عامليا يف ا�شرتاكات النطاق
العري�ض وتغطية �شبكات الهاتف املحمول

•• دبي-وام:

حققت دولة الإم��ارات العربية املتحدة املركز الأول عاملياً يف ا�شرتاكات النطاق العري�ض
للهواتف املحمولة واملركز الأول عاملياً يف تغطية �شبكات الهاتف املحمول واملركز الثاين
عاملياً يف ن�سبة ا�شرتاكات الهاتف املحمول وذل��ك بح�سب نتائج تقرير ال�سياحة وال�سفر
 2019ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي لل�سياحة وال�سفر.
وقال �سعادة حمد عبيد املن�صوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت� :إن ما
حققته وحتققه دولة الإمارات من �إجنازات عاملية �إمنا ي�أتي نتيجة اخلطط واال�سرتاتيجيات
التي و�ضعتها حكومة ال��دول��ة بتوجيهات م��ن القيادة الر�شيدة وعملت عليها اجلهات
احلكومية كفريق واحد نتمتع اليوم يف الإمارات ب�أف�ضل اخلدمات و�أكرثها تقدماً ولدينا
بنية حتتية متطورة جتعلنا على �أمت ا�ستعداد لدخول ع�صر الذكاء اال�صطناعي و�إنرتنت
الأ�شياء والثورة ال�صناعية الرابعة �إن ما و�صلنا �إليه من مراتب عاملية متقدمة يف العديد
من التقارير العاملية �إمنا ي�ؤكد �أننا ن�سري على الطريق ال�صحيح نحو حتقيق ر�ؤية الإمارات
 2021وحتقيق �أهداف الأجندة الوطنية( .التفا�صيل �ص )15
مواقــيت ال�صالة
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

جلنة �إمارة �أبوظبي ت�ستقبل ا�ستمارات
املر�شحني اخلا�صة بالدعاية االنتخابية

•• �أبوظبي-وام:

ت�ستقبل جلنة �إم��ارة �أبوظبي النتخابات املجل�س الوطني االحتادي
مب �ق��اره��ا ال �ث�لاث��ة يف ك��ل م��ن م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي وال �ع�ين والظفرة،
املر�شحني ال��ذي��ن مت اعتماد �أ�سمائهم يف القائمة النهائية وذلك
ال��س�ت�ك�م��ال �إج � ��راءات امل��واف �ق��ة ع�ل��ى خ�ط��ة احل�م�ل��ة ال��دع��ائ�ي��ة وفق
اال�ستمارة املخ�ص�صة واملعتمدة من اللجنة الوطنية لالنتخابات
�إ�ضافة �إىل اعتماد ا�ستمارة املقر االنتخابي للمر�شح ،وا�ستمارة طلب
وكيل للمر�شح .و�أكدت جلنة �إمارة �أبوظبي �أن هناك �إقباال كبريا من
املر�شحني ال�ستكمال جميع الإجراءات املتعلقة باحلمالت االنتخابية،
و�أن العملية ت�سري بطريقة �سل�سلة ويف وقت زمني ال يتعدى من 3
(التفا�صيل �ص )4
�إىل  4دقائق.

التقى رائد الأعمال الذي باع �شركته بـ  3.3مليار درهم

رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة خطية من
رئي�س كازاخ�ستان حول العالقات الثنائية

•• �أبوظبي-وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل ،ر�سالة خطية م��ن فخامة الرئي�س قا�سم ج��وم��ارت توكايف رئي�س
جمهورية كازاخ�ستان تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين ،والق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك.
ت�سلم الر�سالة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،لدى ا�ستقباله يف ق�صر الوطن معايل بيبوت
�أتامكولوف وزير خارجية جمهورية كازاخ�ستان( .التفا�صيل �ص )2

حممد بن را�شد :دبي حتولت �إىل �سليكون فايل ال�شرق الأو�سط
ومدينة دبي للإنرتنت خلقت ثروات وقطاعا اقت�صاديا جديدا ونوعيا
•• دبي-وام:

ق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل� :إن دبي حتولت �إىل �سليكون فايل
ال�شرق الأو�سط .و�أ�ضاف �سموه :ر�ؤيتنا ملدينة دبي للإنرتنت وغريها من
امل��دن التخ�ص�صية التي �أطلقناها ب��د�أت ت�ؤتي ثمارها ،عرب خلق قطاعات
اقت�صادية جديدة ،و�صناعة ثروات جديدة ،ورجال �أعمال عامليني.
جاء ذلك �أثناء لقاء �سموه رائد الأعمال يف قطاع التكنولوجيا ديف توراخيا،
الذي باع �شركته ميديا دوت نت ،التي تتخذ من مدينة دبي للإنرتنت مقراً

لها مببلغ  3.3مليار دره��م ،وذل��ك بح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دب��ي ومعايل حممد بن عبداهلل
القرقاوي وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل وعدد من امل�س�ؤولني .
وقد �شهدت دبي �سل�سلة من ال�صفقات املليارية ال�ضخمة لبيع جمموعة
من ال�شركات العاملية الكربى من بينها �شركة كرمي التي بيعت ل�شركة
�أوبر بـ  11مليار درهم ،و�سوق.كوم التي بلغت �صفقة اال�ستحواذ عليها
من �شركة �أمازون �أكرث من ملياري درهم ،وغريهما.
و�ستبقى دب��ي حا�ضنة للعقول وامل��واه��ب وبيئة مثالية ل��رواد الأعمال
والتكنولوجيا.

االحتالل يقر ب�سقوط طائرة م�سرية يف غزة

قوات االحتالل تطلق قنابل الغاز باجتاه املتظاهرين وال�صحفيني يف ال�ضفة املحتلة (ا ف ب)

العراق يطلق عملية الرتاب الأ�سود ملالحقة فلول داع�ش
•• بغداد-وكاالت:

ذك��رت و�سائل �إع�لام دولية� ،أم�س،
�أن رئي�س ال ��وزراء اجل��زائ��ري نور
ال��دي��ن ب� ��دوي� ،سي�ستقيل قريبا
من من�صبه ،يف خطوة من �ش�أنها
ت�سهيل �إجراء االنتخابات الرئا�سية
املقرر �إجرا�ؤها يف البالد هذا العام.
ونقلت وكالة رويرتز عن م�صدرين
كبريين قولهما� ،إن رئي�س الوزراء
اجل � ��زائ � ��ري ن � ��ور ال� ��دي� ��ن ب� ��دوي
�سي�ستقيل قريبا لت�سهيل �إجراء
ان�ت�خ��اب��ات (رئ��ا� �س �ي��ة) ه ��ذا العام،
على وقع احتجاجات م�ستمرة منذ
فرباير املا�ضي.
ويعد رحيل ب��دوي مطلبا �أ�سا�سيا
للمحتجني الذين �أجربوا الرئي�س
ال �� �س��اب��ق ع �ب��د ال �ع��زي��ز بوتفليقة
على اال�ستقالة يف �أب��ري��ل املا�ضي،
ويرف�ضون �إجراء انتخابات جديدة
�إىل ح�ين ح��دوث تغيري ج��ذري يف
هيكل ال�سلطة.
وي��أت��ي ع��زم ب��دوي على اال�ستقالة
ب�ع��د ي ��وم م��ن دع ��وة ه�ي�ئ��ة احل ��وار
اجلزائرية �إىل �إج��راء االنتخابات
الرئا�سية يف �أقرب الآجال املمكنة.

انهت وزارة الرتبية والتعليم م�ؤخراً ،م�شاكل النقل املدر�سي ،للطلبة
يف مناطق مليحة وامل��دام والثميد ،حيث مت حتويل النقل املدر�سي
ل�ف�ترة واح ��دة خ�لال ف�ترة ال�صباح ب��د ًال م��ن ف�ترت�ين ب�شكل كلي،
يف مدر�ستي امل��دام للتعليم الأ�سا�سي وال�ث��ان��وي ،والثميد للتعليم
الأ�سا�سي والثانوي ،ف�ضال عن �إعادة دوام ريا�ض االطفال يف رو�ضة
امل��دام ،ورو�ضة مليحة ورو�ضة الثميد �إىل ال�ساعة الثامنة �صباحا،
(التفا�صيل �ص )5
و�إلغاء مقرتح ت�أجيل الدوام.

•• عوا�صم-وكاالت:

مقتل الع�شرات بحادث تدافع م�أ�ساوي يف كربالء

•• اجلزائر-وكاالت:

•• دبي -حم�سن را�شد:

خالفات بني الثوري الإيراين والنظام بدير الزور

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ا�ستقالة مرتقبة لرئي�س الوزراء
اجلزائري من �أجل االنتخابات

الرتبية ت�ستعر�ض �شكواهم
مع املوا�صالت للنقل املدر�سي

تركيا تناور بورقة املنطقة الآمنة ..وتهاجم �أمريكا

نتنياهو يعلن عن خطة ل�ضم
جزء من ال�ضفة املحتلة!

�أعلن رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو ام�س الثالثاء عزمه
�ضم غور الأردن يف ال�ضفة الغربية املحتلة �إذا فاز يف االنتخابات العامة
املقررة الأ�سبوع املقبل .وقال نتنياهو يف خطاب بثته قنوات التلفزيون
الإ�سرائيلية على الهواء مبا�شرة هناك مكان واحد ميكننا فيه تطبيق
ال�سيادة الإ�سرائيلية بعد االنتخابات مبا�شرة .وخاطب املواطنني قائال
“�إذا تلقيت منكم تفوي�ضا وا�ضحا للقيام بذلك (� )...أعلن نيتي �إقرار
�سيادة �إ�سرائيل على غور الأردن و�شمال البحر امليت.
من جهة �أخرى �أكد اجلي�ش الإ�سرائيلي �صباح �أم�س �أن طائرة م�سرية
تابعة له �سقطت يف قطاع غزة ليل االثنني .وذكرت �صحيفة جريوزاليم
بو�ست �أن �سبب �سقوط الطائرة قيد التحقيق حالياً .وقالت م�صادر يف
غزة �إن حركة حما�س ر�صدت الطائرة و�أ�سقطتها ،بح�سب ال�صحيفة.

لإيجاد حلول تر�ضي �أولياء الأمور

�أعلنت وزارة ال�صحة العراقية� ،أم�س الثالثاء� ،سقوط  31قتيال على
الأقل وع�شرات اجلرحى يف انهيار جزء من مم�شى خالل ذكرى عا�شوراء
يف مدينة كربالء التي تبعد  100كم عن العا�صمة بغداد.
وذكرت م�صادر يف فرق الإ�سعاف والدفاع املدين لـ�سكاي نيوز عربية �أن
الأعداد الكبرية للم�شاركني يف ذكرى عا�شوراء �أدت �إىل ح�صول حوادث
اختناق وتدافع اثناء ما يعرف بـرك�ضة طويريج عند �أحد املداخل امل�ؤدية
�إىل �ضريح الإمام احل�سني يف حمافظة كربالء.
وقال املتحدث با�سم الوزارة يف بيان مقت�ضب :وفاة � 31شخ�صا و�إ�صابة
 75يف ح�صيلة غري نهائية ،خالل حادث التدافع الذي وقع خالل زيارة
عا�شوراء يف كربالء.
ويتجمع ع�شرات الآالف من النا�س يف مدينة كربالء لهذه املنا�سبة ،وهو
واحد من �أكرث الأيام املقد�سة لدى الطائفة ال�شيعية.
وت��واف��ق ذك��رى ع��ا��ش��وراء مقتل الإم��ام احل�سني ب��ن علي ،حفيد النبي
حممد ،يف مدينة كربالء العراقية عام  680ميالدية.

عالمات على طريق الغروب:

ويف العراق �أي�ضاً� ،أعلن جهاز مكافحة الإرهاب يف العراق� ،أم�س الثالثاء،
انطالق عملية الرتاب الأ�سود الع�سكرية ،مب�شاركة قوة املهام امل�شرتكة
للتحالف الدويل.
و�أو��ض��ح اجلهاز �أن العملية ت�ستهدف مواقع تنظيم داع�ش يف منطقة
كنعو�ص يف حمافظة �صالح ال��دي��ن ،وم �ط��اردة فلوله املتخفني داخل
القرى ال�صغرية.
وكانت هجمات منف�صلة �شهدها العراق ،ال�سبت املا�ضي ،و�أ�سفرت عن
مقتل  4بينهم م��دين .ومل يعلن تنظيم داع�ش امل�س�ؤولية عن �أي من
الهجمات ،لكنه ين�شط يف مناطق خمتلفة.
و�أعلن العراق ،يف دي�سمرب  ،2017الن�صر على التنظيم الذي �سيطر
يوما على مناطق وا�سعة من البالد ،لكن التنظيم املت�شدد حتول منذ
ذلك احلني �إىل هجمات الكر والفر بهدف تقوي�ض حكومة بغداد.
وعاود مقاتلو التنظيم التجمع يف تالل احلمرين يف �شمال �شرق العراق،
وهي تالل متتد من دياىل على احلدود مع �إي��ران �إىل �شمال حمافظة
�صالح الدين وجنوب حمافظة كركوك .ويطلق امل�س�ؤولون الأمنيون
على املنطقة ا�سم مثلث املوت.

وا���ش��ن��ط��ن ت��ت��ه��م ط��ه��ران
ب ��أن�����ش��ط��ة ن���ووي���ة �سرية

هل انتهى ع�صر الو�صفة
الأملانية ،و�أفل جنم مريكل؟

•• وا�شنطن-وكاالت:

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ت� ��رددت �أجن �ي�لا م�يرك��ل ط��وي�لا ق�ب��ل ال�تر��ش��ح عام
 2017لوالية رابعة على ر�أ�س �أملانيا .كانت امل�سالة
بالن�سبة اليها ،تعني �ضمان ا�ستقرار بلدها ،امل�ش ّو�ش
من فتح احلدود لأكرث من مليون الجئ عام ،2015
ولكن �أي�ضاً لتكون ال�ضمانة للحفاظ على نظام عاملي
مهدد جراء �صعود ال�شعبوية.
هيهات! يف منت�صف ه��ذه الوالية الأخ�ي�رة ،وب�ضعة
�أ�شهر قبل االح�ت�ف��ال ب��ال��ذك��رى الثالثني ل�سقوط
اجلدار ،مل يعرتي �أملانيا �أبدًا ال�شك يف نف�سها مثلما
يعرتيها اليوم .بعد ان كانت متثل جدا ًرا منيعا من

اجنيال مريكل� ..ضعف يف الداخل ينعك�س على اخلارج
ال�صلب امل�سلح ،ي�ب��دو �أنّ م��وت��ي ،امل ��ر�أة ال�ت��ي تعترب
الأق � ��وى يف ال �ع��امل م��ن ق�ب��ل جم�ل��ة ف��ورب ����س طيلة
ث�م��ان�ي��ة �أع � ��وام ،ي �ب��دو �أن �ه��ا ف �ق��دت ��س�ح��ره��ا يف هذا
اخلريف .يف نهاية �شهر �أغ�سط�س� ،أمل ي�سرق منها
النجومية �إميانويل م��اك��رون خ�لال قمة جمموعة
ال�سبع يف بياريتز؟ امل يكن �أي��ن اختفت مريكل؟ ،
عنوان ال�صحيفة اليومية املحافظة دي فيلت.

ق ��ال وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الأمريكي،
م��اي��ك ب��وم �ب �ي��و� ،أم� �� ��س� ،إن عدم
تعاون النظام الإيراين مع الوكالة
الدولية للطاقة النووية يثري �أ�سئلة
ب �� �ش ��أن امل� ��واد والأن �� �ش �ط��ة النووية
غ�ي�ر امل �ع �ل �ن��ة ل �ط �ه ��ران .و�أ�� �ض ��اف
بومبيو يف تغريدة على تويرت �أن
غياب التعاون يتماهى مع �سيا�سة
الأكاذيب ،التي ي�ستخدمها النظام
االي � � ��راين م �ن��ذ ن �ح��و  40عاما.
وق ��ال :ال �ع��امل ل��ن ي�خ��دع ب�ه��ا .لن
ن�سمح للنظام الإي ��راين بامتالك
� �س�لاح ن ��ووي و��س�ن�ق�ط��ع ع�ل�ي��ه كل
الطرق امل�ؤدية �إىل ذلك.

ذك ��ر امل��ر� �ص��د ال �� �س��وري حل �ق��وق الإن �� �س��ان� ،أن الأم ��ن
ال �ع �� �س �ك��ري ال �ت��اب��ع ل �ل �ن �ظ��ام ال� ��� �س ��وري ،اع �ت �ق��ل �أح ��د
ال�سما�سرة يف قرية بقر�ص بريف ديرالزور ال�شرقي،
وهو ممن يعملون ل�صالح احلر�س الثوري الإيراين،
فيما يتعلق ب�شراء العقارات وهو على تعاون وتن�سيق
كبري مع قيادي يف لواء القد�س الإيراين.
وك ��ان امل��ر� �ص��د �أ� �ش��ار يف ب �ي��ان � �س��اب��ق� ،أن امليلي�شيات
الإي��ران�ي��ة امل�سيطرة على مدينة امل�ي��ادي��ن بريف دير
الزور ال�شرقي ،عمدت �إىل اعتقال عنا�صر من ميلي�شيا
ال��دف��اع ال��وط�ن��ي ال�ت��اب�ع��ة للنظام يف امل��دي�ن��ة ،ب�ع��د �أن
ر�صدت كامريات �سرية مو�ضوعة على دراج��ات نارية
ي�ستقلها عنا�صر من الدفاع الوطني �صوراً عن مقرات
تابعة للإيرانيني ،وذلك يف �إطار التوتر املت�صاعد بني
الطرفني يف املنطقة واحلملة الإيرانية للحد من نفوذ
ميلي�شيا الدفاع الوطني يف امليادين.
وكان املر�صد لفت منت�صف �أغ�سط�س (�آب) املا�ضي �إىل
�أن التوتر يت�صاعد يف مدينة امليادين بالقطاع ال�شرقي
من ري��ف دي��ر ال��زور ،بني امليلي�شيات التابعة للحر�س
ال�ث��وري م��ن جهة ،وعنا�صر ال��دف��اع الوطني والأمن

الع�سكري التابع للنظام من جهة �أخرى.
�إىل ذلك ،قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان،
�أم�س الثالثاء� ،إن بالده ال ميكنها حتمل موجة هجرة
جديدة من �شمال �سوريا ،م�شريا �إىل �أنه يتعني على
�أنقرة ووا�شنطن �إقامة منطقة �آمنة هناك يف �أقرب
وقت ممكن.
وك��ان �أردوغ� ��ان ق��د ق��ال الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي� ،إن��ه يرغب
يف �إع ��ادة مليون م��ن ب�ين  3.6مليون الج��ئ �سوري
ت�ست�ضيفهم ب�ل�اده� ،إىل املنطقة الآم �ن��ة امل��زم�ع��ة يف
�شمال �سوريا.
وال �ث�ل�اث ��اء ،ات �ه��م وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ال�ت�رك��ي مولود
ت���ش��اوو���ش �أوغ �ل��و ،وا��ش�ن�ط��ن بتعطل تنفيذ االتفاق
لإقامة املنطقة الآمنة.
وتريد تركيا �أن يت�سع نطاق العمليات ب�سرعة لدفع
قوات كردية م�سافة  32كيلومرتا بعيدا عن حدودها،
وبالتايل �إقامة منطقة تقول �أنقرة �إن قواتها ينبغي
�أن ت�سيطر عليها.
وقال ت�شاوو�ش �أوغلو �إن بالده تريد العمل مع الواليات
املتحدة ،لكنها م�ستعدة للعمل مبفردها على �إخالء
املنطقة من مقاتلي وحدات حماية ال�شعب الكردية �إذا
تطلب الأمر ،ح�سب ما ذكرت وكالة رويرتز.

م�صر ت�ضبط � 3شبكات �سرية
ل�ل�إخ��وان مرتبطة برتكيا

•• القاهرة-وكاالت:

عنا�صر الأمم املتحدة يراقبون خط الهدنة على احلدود اللبنانية

خرق �إ�سرائيلي جديد للأجواء اللبنانية

•• بريوت-وكاالت:

مل ت�ت��وق��ف اخل ��روق ��ات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ل ل��أج ��واء ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،رغ ��م �إع�ل�ان
ملي�شيات ح��زب اهلل� ،إ�سقاط ط��ائ��رة �إ�سرائيلية م�سرية يف حميط بلدة
راميا يف اجلنوب اللبناين .ورُ�صد� ،صباح الثالثاء ،حتليق مكثف للطريان
احلربي الإ�سرائيلي يف اجلنوب اللبناين ،وحت��دي��دا ف��وق �ساحل مدينة
�صور ومنطقة الناقورة احلدودية .ووفق بيانات اجلي�ش اللبناين املن�شورة
على موقعه الإلكرتوين الر�سمي ،ف�إن �إ�سرائيل خرقت الأجواء اللبنانية،
االثنني ،فقط  6مرات� ،إذ حلقت طائرات اال�ستطالع والطائرات احلربية
يف الأجواء اللبنانية يف اجلنوب والبقاع وال�شمال واجلبل.
وخ��رق��ت ط��ائ��رت��ان �إ��س��رائ�ي�ل�ي�ت��ان الأج� ��واء اللبنانية م��ن ب�ل��دة الناقورة
احلدودية ظهر االثنني  3مرات ،ونفذتا طريانا دائريا بني الناقورة و�شكا
يف ال�شمال اللبناين ،ثم غادرتا الأجواء من فوق بلدة علما ال�شعب جنوبي
البالد .وعند ال�ساعة اخلام�سة بعد ظهر االثنني بتوقيت بريوت ،خرقت
ط��ائ��رة ا�ستطالع �إ�سرائيلية الأج ��واء اللبنانية م��ن ف��وق بلدة كفركال،
ونفذت طريانا دائريا فوق مناطق رياق وبعلبك يف البقاع� ،شرقي البالد
ويف اجلنوب ،ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة املذكورة .وبعدها بقليل،
خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما ال�شعب.،

�أعلنت وزارة الداخلية امل�صرية،
�أم�س الثالثاء ،عن �ضبط خلية
تابعة لتنظيم الإخ��وان الإرهابي
مكونة من  16متهما ،وذلك بعد
ر�صد �أجهزة الأمن �إن�شاء املتهمني
� 3شبكات �سرية ت�ستهدف تهريب
النقد الأجنبي.
و�أو��ض�ح��ت ال ��وزارة �أن العنا�صر
الإخوانية املطلوبة �أمنيا قامت
ب�إن�شاء � 3شبكات �سرية لتهريب
النقد الأجنبي �إىل بع�ض الدول
الأوروبية مرورا برتكيا.
و�أ�ضافت �أن الأم��وال امل�ضبوطة
هي لتوفري الدعم املادي لعنا�صر
ت �ن �ظ �ي��م الإخ� � � � � ��وان الإره � ��اب � ��ي
بالداخل من �أجل تنفيذ �سل�سلة
م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ع��دائ �ي��ة داخل
م �� �ص��ر ،ك �م��ا مت � �ض �ب��ط بع�ض
املبالغ املالية بالعمالت املحلية
والأج �ن �ب �ي��ة وع ��دد م��ن ج ��وازات
ال�سفر وجم�م��وع��ة م��ن الأوراق
التنظيمية.
ويف وق��ت ��س��اب��ق ،ك�شفت �أجهزة
الأمن امل�صري عن خلية �إخوانية
لنقل الأموال بني الكويت وم�صر
عرب دول �أخرى� ،أدارها عدد من
امل�ت�ه�م�ين امل��وق��وف�ي�ن مب�ساعدة
ع�ن��ا��ص��ر �أخ � ��رى داخ� ��ل الكويت
وخارجها.
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رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة خطية من رئي�س
كازاخ�ستان ت�سلمها من�صور بن زايد

•• ابوظبي-وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،ر�سالة خطية من فخامة
الرئي�س قا�سم جومارت توكايف رئي�س جمهورية كازاخ�ستان تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين ،والق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك .ت�سلم الر�سالة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ،لدى ا�ستقباله يف ق�صر الوطن معايل بيبوت �أتامكولوف وزير خارجية جمهورية كازاخ�ستان.
جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض عالقات البلدين ،و�سبل تطوير التعاون يف كافة املجاالت ،مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�صديقني وبحث عدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اللقاء �سعادة را�شد �سعيد العامري وكيل وزارة �ش�ؤون الرئا�سة لقطاع التن�سيق احلكومي ،و�سعادة الدكتور
حممد �أحمد بن �سلطان اجلابر �سفري الدولة لدى جمهورية كازاخ�ستان.
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الإمارات ت�شارك يف معر�ض  DSEIالدويل لأنظمة الدفاع واملعدات
•• لندن-وام:

ت�شارك دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة يف معر�ض �أنظمة الدفاع واملعدات
الدويل  DSEIاملعر�ض العاملي الرائد للدفاع والأم��ن،يف دورته الع�شرين
والذي انطلقت فعالياته ام�س وي�ستمر حتى � 13سبتمرب اجلاري يف مركز
املعار�ض وامل�ؤمترات �أك�سل لندن التابع ل�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
�أدنيك باململكة املتحدة.
وي�ت��وىل جمل�س الإم� ��ارات لل�شركات ال��دف��اع�ي��ة� ،إح ��دى م �ب��ادرات جمل�س
التوازن االقت�صادي ت��وازن تنظيم جناح الدولة امل�شارك يف املعر�ض والذي
ي�ست�ضيف عددا من ال�شركات الإماراتية املتخ�ص�صة يف قطاعات الطريان
والتكنولوجيا والأمن والت�صنيع وي�أتي ذلك يف �إطار دعم م�سرية ال�صناعات
الع�سكرية الإم��ارات�ي��ة وو�صولها �إىل الأ� �س��واق ال��واع��دة ،وت�ع��زي��زاً لتواجد
املنتجات الوطنية وال�صناعات املحلية يف الأ�سواق الدولية .
وم��ن املتوقع �أن ي�شهد املعر�ض �أك�ثر من  35ال��ف زائ��ر مل�شاهدة �أك�ثر من
الف و  600عار�ض و 40جناحا ميثلون  50دولة متخ�ص�صني يف خم�سة
جم��االت رئي�سية ل�صناعة ال��دف��اع والأم ��ن وه��ي ال�ق��وات اجل��وي��ة والربية
والبحرية والأمن والقوات امل�شرتكة.
وي �ع��د ج �ن��اح دول ��ة الإم� � ��ارات ف��ر��ص��ة م�ث��ال�ي��ة لأع �� �ض��اء جم�ل����س الإم � ��ارات
ال�ستعرا�ض �إمكاناتهم وتعزيزمنتجاتهم وخدماتهم على نطاق عاملي .
واك��د مطر علي الرميثي رئي�س جمل�س ادارة جمل�س الإم ��ارات لل�شركات
الدفاعية احل��ر���ص على ت��واج��د ال�شركات االم��ارات�ي��ة يف معظم املعار�ض
الع�سكرية والأمنية ال�ستعرا�ض �إمكاناتها ال�صناعية الع�سكرية عرب �أكرب
من�صة تعر�ض فيها م�شاريعها املطورة واملبتكرة يف جمال ال�صيانة والت�صنيع
والإ�صالح وال ُعمرة ،واخلدمات اللوج�ستية واالت�صال والتدريب والتطوير
التكنولوجي.
وا��ض��اف “لقد فر�ضت ال�صناعات الدفاعية الوطنية ال�ي��وم نف�سها على
ال�ساحة الدولية يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وباتت متتلك ميزات تناف�سية

كبرية ت�ؤهلها لالنخراط يف مرحلة �أك�ثر تطوراً� ،سواء جلهة الدخول يف
�إنتاج نوعيات جديدة من الأ�سلحة واملعدات �أو الو�صول �إىل �أ�سواق جديدة
لعر�ض منتجاتها التي تت�سم ب��اجل��ودة واملتانة .ولأج��ل ه��ذا ،ف ��إن جمل�س
التوازن االقت�صادي يحر�ص دوم�اً على مواكبة هذه التطورات الإيجابية،
ويعمل على دعمها من خالل ر�ؤى وا�سرتاتيجيات جديدة تعلي قيم الإبداع
واالبتكار لالن�سجام مع متطلبات املرحلة املقبلة ،والتزاماً بتنفيذ توجيهات
القيادة الر�شيدة الرامية �إىل تعزيز مكانة دولة الإمارات يف جمال ال�صناعات
الدفاعية واالمنيه والإ�سهام يف حتقيق اقت�صاد وطني تناف�سي قائم على
املعرفة واالبتكار والتطبيقات التكنولوجية امل�ستقبلية».
وقال ان تطوير قاعدة ال�صناعات الدفاعية الوطنية هو م�س�ؤولية م�شرتكة
تتطلب ت�ضافر اجلهود كافة من �أج��ل ترجمة طموحات قيادتنا الر�شيدة
يف تعزيز تناف�سية دول��ة الإم��ارات مع ال��دول املتقدمة يف جمال ال�صناعات
الدفاعية .م��ن جانبهم �أك��د ع��دد م��ن ق��ادة القطاع الع�سكري وامل�س�ؤولني
يف ال�شركات الع�سكرية والأمنية الوطنية امل�شاركة باملعر�ض ان جناح دولة
الإم��ارات �سي�سهم يف توفري الدعم للقطاع االقت�صادي يف الدولة و�سيعود
بفوائد كبرية ت�سهم يف تعزيز م�سرية التطوير والتنمية امل�ستقبلية.
وتعك�س م�شاركة ال�شركات الوطنية الع�سكرية يف معر�ض الدفاع والأمن
الدويل امكانياتها التقنية الدفاعية وقدراتها يف جمال الأنظمه الع�سكرية
واالمنية املختلفة وي�برز ما و�صلت اليه ال�ك��وادر الإم��ارات�ي��ة من م�ستوى
متقدم وت��أه�ي��ل تقني رف�ي��ع حيث تعر�ض ال�شركات امل�شاركة العديد من
التقنيات املتطورة من الأنظمة احلديثة التي تقوم بتطويرها مبوا�صفات
عاملية بهدف ابراز مميزات وتطور املنتج الإماراتي.
واكدت ال�شركات الع�سكرية الوطنية امل�شاركة يف املعر�ض على اهمية امل�شاركة
يف مثل ه��ذه املعار�ض املتخ�ص�صة و االلتقاء م��ع �أب��رز ال�ق��ادة وامل�س�ؤولني
واخل�براء و�صناع القرار يف معر�ض الدفاع والأم��ن ال��دويل وال��ذي ت�شارك
فيه اك�بر ال�شركات يف جم��ال ال��دف��اع والأم��ن على م�ستوى العامل لعر�ض
�أحدث الأنظمة الدفاعية املتطورة واملعدات الع�سكرية ،وم�ستلزمات اجلنود

والتجهيزات الدفاعية املختلفة.
ومن جانبه قال خليفة التميمي مدير م�شروع وتطوير ب�شركة “هالكون
�سي�ستمز” ان ال�شركة ت�شارك يف معر�ض �أنظمة الدفاع الع�سكرية والأمنية
 DSEI 2019للمرة الأوىل �ضمن جناح دولة الإمارات.
وتعكف ال�شركة حالياً على جتهيز مرافقها لتطوير و�إنتاج �أحدث املنظومات
التكنولوجية الدفاعية حيث وقعت ال�شركة يف �شهر فرباير املا�ضي اتفاقية
مع �صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية التابع لـمجل�س “توازن”
االقت�صادي الذي ميثل اجلهة الر�سمية املكلفة بتطوير ال�صناعات الع�سكرية
يف الدولة و�سيقدم ال�صندوق متويال بقيمة  193ماليني درهما ل�شركة
“هالكون �سي�ستمز” التي تفيد التقارير �أنها تخطط لتطوير وت�صنيع �ألواح
مراقبة وتوجيه ال�صواريخ الذكية خالل ال�سنوات الثالث القادمة.
وا�شار اىل ان ملكية �شركة “هالكون �سي�ستمز” تعود �إىل “جمموعة يا�س
القاب�ضة” التي تتخذ من �أبوظبي مقرا لها.،
وق��ال عبدالرحمن احل�م��ادي مدير برنامج ب�شركة �أبوظبي اال�ستثمارية
ل�ل�أن�ظ�م��ة ال��ذات �ي��ة “�أدا�سي” ان ال���ش��رك��ة ت�ع��ر���ض م��ن خ�ل�ال م�شاركتها
جمموعة وا�سعة من اخل��دم��ات املختلفة التي تغطي كافة �أن��واع الأنظمة
ال��ذات�ي��ة ،ب��دءا بالتحليل امل�شرتك الحتياجات امل�ستخدم النهائي ،مرورا
بتجميع تلك االحتياجات ب�صورة ر�سمية ،وانتهاء باختيار الأجهزة و�شرائها.
وتعمل ال�شركة التي تتخذ من �أبوظبي مقرا لها على التمدد يف دول اخلليج
العربية وال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
و�أو��ض��ح ان ال�شركة تتخ�ص�ص يف جم��ال حيازة وتطوير واختبار وت�شغيل
الأن�ظ�م��ة ال��ذات�ي��ة وال�ت��دري��ب عليها وع�م��ل ال�صيانة ال�لازم��ة لها خلدمة
القوات اجلوية والربية والبحرية .وهذا ي�شمل تعديل و�إعادة تهيئة الأنظمة
امل�أهولة ،ال�سيما حتديد وتركيب الأنظمة والأجهزة البديلة.
ومن جانبه قال ح�سن املرزوقي م�ست�شار ب�أكادميية رب��دان ان الأكادميية
ت�شارك يف توفري مناهج �أكادميية ومهنية مزدوجة تتيح االعرتاف بالتعلم
واخل�ب�رات امل�سبقة – يف فعاليات امل�ع��ر���ض و ال��ذي يعترب من�صة مثالية

للأكادميية ال�ستعرا�ض خرباتها يف ه��ذا املجال وتبادل اخل�برات و�أف�ضل
املمار�سات مع امل�ؤ�س�سات العاملية الرائدة يف هذا املجال.
وا�شار اىل ان �أكادميية ربدان تعترب �أول �أكادميية فريدة من نوعها يف دولة
الإم��ارات ،وهي متنح فر�ص التعلم يف املجالني الع�سكري وغري الع�سكري
معربا عن تطلع ال�شركة �إىل امل�شاركة يف معر�ض �أنظمة الدفاع الع�سكرية
 2019باعتباره من�صة مثالية لتبادل اخلربات يف بيئة تعليمية متعددة
التخ�ص�صات .وتعترب الأكادمية اخليار الأف�ضل لتطوير واال�ستعانة بخرباء
ال�سالمة والأمن والدفاع واال�ستعداد للطوارئ و�إدارة الأزمات SSDEC
حيث تطبق الأك��ادمي�ي��ة �أف�ضل املعايري العاملية يف جم��ال ت�صميم وتنفيذ
ال�برام��ج التدريبية والتعليمية وال�ب�ح��وث العلمية املتخ�ص�صة يف جمال
ال�سالمة والأم ��ن وال��دف��اع واال��س�ت�ع��داد ل�ل�ط��وارئ و�إدارة الأزم ��ات بهدف
و�ضع ا�سرتاتيجية موحدة ومدرو�سة وم�ستدامة لتعزيز درجة اال�ستعداد
واحلما�س لدى الأفراد وامل�ؤ�س�سات داخل الدولة.
اما م�سفر نا�صر الكربي مدير عام م�ؤ�س�سة الفتان ل�صناعة ال�سفن فقال
ان ال�شركه من خ�لال م�شاركتها يف املعر�ض تعر�ض �أح��دث طرازاتها من
القوارب وتتخ�ص�ص ال�شركة ،التي تتخذ دولة الإم��ارات مقراً لها ،يف بناء
و�إ�صالح ال�سفن ،وت�شمل �أن�شطتها التجارية بناء ال�سفن احلديدية وخدمات
حقول النفط البحرية والربية ،والت�صنيع ،والت�صميم ،و�إ�صالح و�صيانة
�سفن البحرية امل�صنوعة م��ن الأمل�ن�ي��وم وال �ق��وارب امل�صنوعة م��ن الألياف
الزجاجية.
وا��ش��ار اىل ان قائمة منتجات ال�شركة ت�شمل ق��وارب ال��داوري��ات ال�سريعة
التي ي�صل طولها �إىل  15مرتا والتي ت�ستخدمها ق��وات حر�س ال�سواحل
ملنع عمليات التهريب ،وق��وارب الداوريات التي ي�صل طولها �إىل  34مرتا
وامل�ستخدمة يف دعم الأمن الداخلي ومهام البحث والإنقاذ.
كما جنحت �شركة الفتان ل�صناعة ال�سفن يف تنفيذ م�شروع خا�ص لتطوير
زوارق الطوربيدات الطوافة وتخطط ال�شركة لتطوير وحدة للتعامل مع
الزوارق التي يتجاوز حجمها ال  100مرت.

�شرطة �أبوظبي حتبط عملية ت�سلل
عمال لداخل الدولة عرب منفذ بالعني

•• العني -وام:

م�ساندة تبد�أ ت�شييد مدار�س جديدة بتكلفة مليار درهم
•• �أبوظبي-وام:

ب� ��د�أت ��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي ل�ل�خ��دم��ات العامة
«م�ساندة» العمل يف بناء وت�شييد  6مدار�س
ج ��دي ��دة يف ب �ن��ي ي��ا���س وال��رح �ب��ة ومدينة
الريا�ض والظاهر والباهية و�شعاب الأ�شخر
بتكلفة �إجمالية تتجاوز املليار درهم وذلك
بالتعاون مع دائرة التعليم واملعرفة ،و�ضمن
 6م�شاريع خمتلفة بهدف توفري البيئة
التعليمية املحفزة للطلبة واملعلمني على

حد �سواء.
و�أك��دت «م�ساندة» حر�صها خ�لال تنفيذها
م�شاريع التعليم ب�صفة عامة على مراعاة
متطلبات اال��س�ت��دام��ة البيئية ،واملحافظة
على موارد الطاقة املتعددة ،م�شرية �إىل �أن
كل مدر�سة �سيتم �إن�شائها على �أ�سا�س تقييم
الل�ؤل�ؤتني للمباين امل�ستدامة وامل�صنفة من
دائرة التخطيط العمراين والبلديات ،والتي
ت�سهم يف رفع كفاءة اال�ستخدام� ،إىل جانب
االل� �ت ��زام مب�ط��اب�ق��ة ج�م�ي��ع امل� ��واد واملعدات

والأج �ه��زة امل�ستخدمة لأح ��دث موا�صفات
اال�ستدامة.
م��ن جانبها� ،أك��دت دائ��رة التعليم واملعرفة
حر�ص ال��دائ��رة على توفري البيئة املثالية
للتعليم ،م��ن خ�ل�ال ب�ن��اء م��درا���س حديثة
وجم �ه��زة ب ��أح��دث امل �ع��دات والأج �ه��زة التي
ت ��دع ��م ت �ط ��وي ��ر ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة يف
�أبوظبي.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن امل�ب��اين املدر�سية احلديثة
ا�صبحت تعزز لدى الطلبة مفاهيم التنمية

امل�ستدامة ،وذل��ك من خ�لال تلقيهم للعلم
واملعرفة يف مدار�س �صديقة للبيئة وجاذبة
لكل من الطلبة والطاقم الإداري والفني،
الف �ت � ًة �إىل �أن ت�صاميم م��دار���س امل�ستقبل
تعترب امل�ك��ان الأم�ث��ل خللق مفهوم الإبداع
واالبتكار وتعزيز مهارات الطلبة ومواهبهم
ومم ��ار� �س ��ة ك��اف��ة االن �� �ش �ط��ة امل �ت �ن��وع��ة مبا
ي�ت�م��ا��ش��ى م��ع امل �ن��اه��ج ال��درا� �س �ي��ة احلديثة
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى التحليل وال�ت�ف�ك�ير النقدي
لبناء جيل قادر على انتاج املعرفة.

� 1448شابا ا�ستفادوا من منح الزواج خالل � 8أ�شهر بتكلفة  101مليون درهم
•• دبي -وام:

ب�ل��غ ع ��دد امل�ستفيدين م��ن م�ن��ح ال� ��زواج التي
قدمتها وزارة تنمية املجتمع ال �ع��ام اجلاري
 1448م�ستفيدا ح�صلوا على  101مليون
و� 360ألف درهـــم كمــــ�ساعــــــدات تــــم �صـــرفها
مل�ستـــحقيها مـــــن ال�شبـــــاب املـــقبلني على
الزواج.
ج ��اء ذل ��ك ح���س��ب �إح���ص��ائ�ي��ات �أع�ل�ن�ت�ه��ا وزارة
تنمية املجتمع وذلك يف �إطار اجلهود التنموية
التي تتبناها ال��وزارة انطالقا من ر�سالتها يف

االرتقاء بالعمل االجتماعي لتحقيق التما�سك
املجتمعي من خالل تطوير �سيا�سات متكاملة
وتقدمي خدمات اجتماعية متميزة ومبتكرة.
و�أك��دت وحيدة خليل دروي�ش مدير �إدارة منح
ال��زواج بالوزارة �أن منحة ال��زواج التي تقدمها
وزارة تنمية املجتمع تعك�س اه�ت�م��ام وحر�ص
قيادتنا الر�شيدة على ب�ن��اء الأ� �س��رة امل�ستقرة
وامل �ت��وازن��ة م���ش�يرة �إىل �أن م�ن��ح ال� ��زواج التي
توفرها الوزارة لل�شباب املواطنني املقبلني على
الزواج ت�شمل الدعم املايل والتوعوي .
و�أو�ضحت �أن املنحة املالية التي تقدَمها الوزارة

لل�شباب املقبلني على ال��زواج �ساهمت وب�صورة
وا� �ض �ح��ة يف ب �ن��اء �أ� �س ��ر �إم ��ارات� �ي ��ة ب �ع �ي��دة عن
االلتزامات البنكية التي غالبا ما ت�شكل هاج�سا
لدى ال�شباب املقبلني على الزواج كما �أدت هذه
املنحة دورها يف تعزيز تالحم الأ�سرة الإماراتية
وغر�س قيم الوالء واالنتماء لهذا الوطن .
و�أف��ادت دروي�ش �أن وزارة تنمية املجتمع تتيح
�إمكانية احل�صول على منحة الزواج من خالل
التقدم بطلب احل�صول على املنحة عرب املوقع
الإل� �ك�ت�روين � MOCD.GOV.AEأو
التطبيق الذكي لوزارة تنمية املجتمع.

�أح �ب �ط��ت � �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي عملية
تهريب  18من العمال يف �شاحنة
مب �ن �ف��ذ خ �ط��م ال���ش�ك�ل��ة يف مدينة
العني من بينهم عدد من ال�سيدات
يف حم��اول��ة ت���س�ل��ل غ�ي�ر م�شروعة
لدخول الدولة.
وك��ان��ت ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ق��د تلقت
م �ع �ل��وم��ة �أم �ن �ي��ة ب ��وج ��ود حماولة
ت�سلل يف امل�ن�ف��ذ ومت التن�سيق مع
الإدارة ال�ع��ام��ة جل �م��ارك �أبوظبي
ل�ضبط املت�سللني .
و�أ�� �ش ��ادت ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي بتعاون
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني وجهودهم
املثمرة والتي �أ�سهمت يف ال�ضبط،
م ��ؤك��دة �أن ��ه ال ت �ه��اون م��ع ك��ل من
ت�سول له نف�سه العبث ب�أمن و�أمان
ال ��وط ��ن ،م��و� �ض �ح��ة �أن م �ث��ل هذه
احل � � � ��االت ،ي �ن �ج��م ع �ن �ه��ا خماطر
ك �ب�يرة ،ت��رف��ع م��ن ح�ج��م املهددات
واجل��رائ��م قد ت�صل �إىل حد القتل
وال���س��رق��ة واالع �ت��داء ،و�أن الدولة
تتخذ �إجراءات �صارمة حيالها .
و�أكدت �شرطة �أبوظبي حر�صها على
تعزيز م�سرية الأم ��ن واال�ستقرار
و م �� �ض��اع �ف��ة اجل � �ه ��ود بالتعاون
م��ع اجل �ه��ات امل�خ�ت���ص��ة يف عمليات
التدقيق وتعزيز �إجراءات التفتي�ش
واملتابعة واملراقبة.
وذك � ��رت �أن ال�ت���س�ل��ل ع�ب�ر احل ��دود
ي�شكل واح��داً من �أخطر العمليات
ال�ت��ي تلقي ب ��آث��ار �سلبية على �أمن
املجتمع ،خا�صة يف ظل ما تتمتع به
دول��ة الإم��ارات من تقدم اقت�صادي
وت� �ن� �م ��وي ك� �ب�ي�ر ،ي �ج �ع �ل �ه��ا ه��دف �اً
ل�شريحة ال تغفل �أج�ه��زة وقوانني
الدولة عن عبثها.
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رئي�سة ا�ستونيا :الإمارات ب�إمكانها م�ساعدة الدول الأخرى على دخول ع�صر الثورة الرقمية
•• �أبوظبي-وام:

�أكدت فخامة كري�ستي كاليواليد رئي�سة جمهورية �إ�ستونيا �أن دولة الإمارات
العربية املتحدة و ا�ستونيا ميكنهما العمل �سويا من �أج��ل م�ساعدة الدول
الآخرى على دخول ع�صر الثورة الرقمية.
و قالت فخامة رئي�سة جمهورية �إ�ستونيا يف ح��وار خا�ص مع وكالة �أنباء
الإمارات وام خالل زيارتها احلالية للدولة على ر�أ�س وفد جتاري للم�شاركة
يف الن�سخة الرابعة والع�شرين من امل�ؤمتر العاملي للطاقة  2019يف �أبوظبي
 :ميكننا العمل �سويا على م�ستوى احل�ك��وم��ات لتقدمي معونات تنموية
للعديد من الدول خا�صة الأفريقية ال�ستخدام التقنيات الرقمية.
و �أو�ضحت �أن العالقات التجارية بني دولة الإمارات و�أ�ستونيا ت�شهد مزيدا

من النمو ..م�شرية �إىل �أن بالدها ت�ستعد الفتتاح �سفارة لها يف �أبوظبي هذا
العام و�ستكون لها م�شاركة مميزة يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي.
و ح��ول دور حكومتي البلدين يف تعزيز العالقات التجارية قالت رئي�سة
�أ�ستونيا� :إن هناك طرقا متعددة للتعاون لكننا يف �إ�ستونيا نرتك الأ�سواق
احلرة و املفتوحة للقيام بتلك املهام .و �أ�شارت �إىل �أنه يتعني على احلكومات
حتديد الإطار القانوين للتقنيات اجلديدة فقط ويف الوقت نف�سه تنظيم و
حماية امل�ستثمرين وامل�ستخدمني ومكا�سب ال�شركات .و حول عملية التحول
الرقمي للخدمات احلكومية يف �إ�ستونيا و ت�أثري التقنيات اجلديدة على
قطاع الطاقة �أو�ضحت �أن  99%من اخلدمات احلكومية يف بالدها متاحة
عرب �شبكة الإنرتنت م�شرية �إىل �أن �أ�ستونيا قطعت �شوطا كبريا ومتقدما
يف جم��ال احلوكمة الإل�ك�ترون�ي��ة و اخل��دم��ات العامة الإل�ك�ترون�ي��ة .و عن

التقنيات اجلديدة التي تنت�شر يف �أ�ستونيا ويتم ا�ستخدامها على نطاق وا�سع
�أو�ضحت فخامتها �أن حكومة بالدها ت�ستخدم نوعا �آمنا من التقنيات ي�سمى
 KSIوهي نوع من تكنولوجيا البلوك ت�شني وتعمل على ت�سهل تقدمي
اخلدمات الإلكرتونية وت�ساعد ب�شكل كبري يف توفري الطاقة التي تعد من
�أول��وي��ات احلكومة اال�ستونية .و �أ�شارت �إىل �أن �شعب بالدها يثق متاما يف
عمليات نقل البيانات �سواء كانت من ال�شركات �إىل الأف��راد �أو من الدوائر
احلكومة �إىل املواطنني والأفراد ما يدل على متانة البنية التحتية التقنية
يف �إ�ستونيا .و قالت فخام رئي�سة �إ�ستونيا يف ختام ح��واره��ا � :إن املجتمع
الإ�ستوين معتاد على توفري احلكومة نظاما �إيكولوجيا يقدم خدمات �آمنة
عرب �شبكة البلوك ت�شني  ..ف�إذا تعهدت احلكومة للمواطنني ب�أن بياناتهم
�آمنة مع ا�ستخدام تقنيات البلوك ت�شني ف�إنه ميكن الوثوق يف ذلك.

و وفقا لإح�صائيات وزارة االقت�صاد فقد و�صل التبادل التجاري غري النفطي
بني البلدين �إىل  75.8مليون دوالر �أمريكي يف عام  2018ما ي�ؤكد قوة
ومتانة العالقات التجارية بينهما  .و متت ت�سمية �إ�ستونيا يف عام 2017
من قبل جملة التكنولوجيا الأمريكية  Wiredاملجتمع الرقمي الأكرث
تقدما يف العامل وي�صدر لكل مواطن �إ�ستوين بطاقة هوية رقمية ميكن
ا�ستخدامها يف الأعمال امل�صرفية والت�صويت ودفع ال�ضرائب والو�صول �إىل
�سجالت الرعاية ال�صحية.
و وفقا لـ  E-Estoniaالتابعة للحكومة اال�ستونية ف�إن تقنية  KSIعبارة
عن تقنية بلوك ت�شني �صممت يف �إ�ستونيا ويتم ا�ستخدامها على امل�ستوى
الدويل حلماية ال�شبكات والأنظمة والبيانات من القر�صنة واحلفاظ على
خ�صو�صية البيانات بن�سبة ."100%

هزاع بن زايد يبحث مع رئي�سة �إ�ستونيا �سبل تطوير العالقات الثنائية
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•• �أبوظبي-وام:

بحث �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد
�آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي مع
ف �خ��ام��ة ك��ري �� �س �ت��ي كاليواليد
رئي�سة جمهورية �إ�ستونيا� ،سبل
تطوير ال�ع�لاق��ات الثنائية بني
اجل��ان �ب�ي�ن مب ��ا ي �خ��دم امل�صالح
امل �� �ش�ت�رك��ة ،وذل � ��ك خ �ل�ال لقاء
جمعهما ام�س يف �أبوظبي.
و �أكد �سموه و الرئي�سة الإ�ستونية
�أه � �م � �ي� ��ة ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى تعزيز
العالقات التجارية واالقت�صادية
بني �أبوظبي و�إ�ستونيا ،واالرتقاء
ب� �ه ��ا �إىل م� ��� �س� �ت ��وي ��ات جت�سد
ال���ص��داق��ة ال��وث�ي�ق��ة ال�ت��ي تربط
ال �ب �ل��دي��ن ال �� �ص��دي �ق�ين .و اتفق
اجل��ان �ب��ان ع �ل��ى دف ��ع العالقات
قدما على �صعيد تبادل التجارب
واخل �ب�رات يف خمتلف املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا �أ�� �ش ��ادت الرئي�سة

الإ�ستونية مبا حققته �أبوظبي و
دول��ة الإم��ارات من تطور وتقدم
ك�ب�يري��ن يف خمتلف امل �ج��االت و
وج�ه��ت ال�شكر ل��دول��ة الإم ��ارات

على ا�ست�ضافتها للم�شاركة يف
م ��ؤمت��ر ال �ط��اق��ة ال �ع��امل��ي الذي
ت�ست�ضيفه �أبوظبي خالل الفرتة
من � 9إىل � 12سبتمرب اجلاري

ويعقد للمرة الأوىل يف ال�شرق
الأو�سط.
و �أب � ��دت ال��رئ�ي���س�ي��ة كاليواليد
رغبة بالدها يف تطوير العالقات

ال �ث �ن��ائ �ي��ة مب ��ا ي �ح �ق��ق م�صالح
ال �ب �ل��دي��ن ال �� �ص��دي �ق�ين ،ويدعم
م�سار التنمية االقت�صادية لدى
الطرفني.

ح�ضر اللقاء من جانب الدولة
م �ع��ايل ��س�ه�ي��ل ب ��ن حم �م��د فرج
ف��ار���س امل ��زروع ��ي وزي ��ر الطاقة
و ال �� �ص �ن��اع��ة وم �ع ��ايل الدكتور
�سلطان ب��ن �أح�م��د اجل��اب��ر وزير
دول��ة الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ب �ت ��رول �أب ��وظ� �ب ��ي ال��وط �ن �ي��ة "
�أدن � ��وك " وجم �م��وع��ة �شركاتها

و�� �س� �ع ��ادة خ �ل �ي �ف��ة � �ش��اه�ين امل ��رر
م�ساعد وزير اخلارجية والتعاون
الدويل لل�ش�ؤون ال�سيا�سية.
و ح�ضر م��ن اجل��ان��ب الإ�ستوين
�أندو ليبيمان نائب وزير ال�ش�ؤون
االقت�صادية واالت���ص��االت و يان
ري �ن �ه��ول��د ال���س�ف�ير ف ��وق العادة
امل �ف��و���ض جل �م �ه��وري��ة �إ�ستونيا

و الوري ك��و� �س �ي �ن��ج ،م�ست�شار
ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة للرئي�سة
الإ�� �س� �ت ��ون� �ي ��ة و ت � ��ايف ليناماي
م �� �س �ت �� �ش��ار ال � �� � �ش � ��ؤون العامة
للرئي�سة ويوري �سيلينثال املدير
العام لإدارة االقت�صاد اخلارجي
وال� �ت� �ع ��اون الإمن� ��ائ� ��ي يف وزارة
اخلارجية الإ�ستونية.

برئا�سة من�صور بن زايد وع�ضوية خم�سة وزراء وجمل�س الأمن الوطني والنائب العام للدولة..

جلنة متابعة تنفيذ ر�سالة املو�سم اجلديد ملحمد بن را�شد تعقد �أول اجتماع لها وتعتمد املهام وفرق العمل و�أهم امل�ستهدفات خالل �أول  100يوم

ت�شكل امل�شاريع رافداً حيوياً يدعم اقت�صاد الدولة ،بالإ�ضافة �إىل رفع درا�سة
ت�شخي�صية عن واقع القطاع العقاري الكلي يف دولة الإم��ارات واجتاهاته
واملخاطر والفر�ص املتعلقة به.

•• �أبوظبي-وام:

برئا�سة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة  ،عقدت جلنة متابعة تنفيذ “ر�سالة املو�سم اجلديد”
�أول اجتماع لها يف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة يف �أبوظبي  ،وذل��ك لبدء العمل
على تفعيل توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” برتجمة
املبادئ ال�ستة للر�سالة وحتويلها �إىل خطط ا�سرتاتيجية و�سيا�سات عملية
ذات م�ؤ�شرات وا�ضحة ،واتخاذ التدابري القانونية والإجرائية كافة يف �سبيل
ذلك ،ميا يعمل على حتقيق حت ّول نوعي يف الأداء االقت�صادي واملجتمعي
والإعالمي على �صعيد جميع م�ؤ�س�سات الدولة.
وقال �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد  -خالل االجتماع � -إن “ر�سالة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد جاءت يف وقتها ..وعبرّ ت عن نب�ض املجتمع..
وعربت احل��دود بحكمتها ور�صانتها” ،م�ؤكداً �أن “دولة الإم��ارات جنحت
لأن قادتها يف امليدان وجمال�سهم مفتوحة ..ووجود الوزراء يف امليدان هدفه
الإح�سا�س بالواقع وفهم احتياجات النا�س ولي�س الظهور الإعالمي».
و�أ�ضاف �سموه“ :لن جنامل بع�ضنا على ح�ساب الوطن ..ولدينا مكت�سبات
عظيمة نحميها وم�ستقبل نحتاج للتخطيط له ب�شفافية” ،الفتاً بالقول:
“من يدافع عن الوطن ال بد �أن يكون لديه الوعي الكايف حتى ال تكون
نتائج عمله عك�سية» .وتوقف �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان عند
البند الثالث من ر�سالة املو�سم اجلديد ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،واخلا�ص بق�ضية التوطني امللحة ،قائ ً
ال“ :ملف التوطني
يحتاج �إىل تفكري ج��دي��د ..ور�ؤي ��ة ج��دي��دة ..وامل�ؤ�س�سات التي تتهاون �أو
تتالعب يف �أرقام التوطني هي جهات تطعن يف �أمن الوطن وا�ستقراره».
كما توقف �سموه عند ال��ر�ؤي��ة االقت�صادية التي طرحتها ر�سالة املو�سم
اجلديد ،حيث قال“ :نحتاج �أن نعرف �أين تتجه الدولة يف امل�شاريع التنموية
الكربى خالل الأعوام الع�شرة القادمة ..و�أنا �ض ّد تكرار امل�شاريع».
و�شهدت �أجندة االجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ ر�سالة املو�سم اجلديد
و��ض��ع الإط ��ار العري�ض خلطة عمل �أول  100ي��وم واع�ت�م��اد املوجهات
الرئي�سة لها ،واعتماد ت�شكيل اللجان الفرعية للجنة وحتديد �أهدافها
ومهامها ونطاق عملها وحتديد الفرق التابعة لكل جلنة� ،إىل جانب اعتماد
خمرجات وم�ستهدفات اللجنة الرئي�سية واللجان الفرعية ،كل ذلك مبا
يتفق مع توجهات و�أهداف ومتطلبات كل بند من البنود ال�ستة.
 مهام اللجنة..ت�ضم “جلنة متابعة تنفيذ ر�سالة املو�سم اجلديد “ يف ع�ضويتها ك ً
ال من
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،رئي�ساً ،ومعايل حممد بن عبداهلل
القرقاوي وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل  ،نائباً للرئي�س ،ومعايل
�سلطان بن �سعيد املن�صوري وزير االقت�صاد ومعايل نا�صر بن ثاين الهاملي
وزير املوارد الب�شرية والتوطني ومعايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر
وزي��ر دول��ة رئي�س املجل�س الوطني ل�ل�إع�لام وم�ع��ايل ع�ه��ود بنت خلفان
الرومي وزيرة دولة لل�سعادة وجودة احلياة وامل�ست�شار الدكتور حمد �سيف
ال�شام�سي النائب العام للدولة ،بالإ�ضافة �إىل ممثل عن املجل�س الأعلى
للأمن الوطني.
ومت حتديد مهام اللجنة بحيث ت�شمل توفري الأطر القانونية والإجرائية
ل�ترج�م��ة ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
لتنفيذ ب�ن��ود “ر�سالة امل��و��س��م اجلديد” ،وت�شكيل جل��ان ف��رع�ي��ة ح�سب
املحاور الرئي�سية لتنفيذ اخلطط والربامج واملبادرات ذات ال�صلة ،و�إعداد
خطة �أول  100يوم ورفعها ملجل�س ال��وزراء ،وتطوير اخلطط والربامج
وامل�ب��ادرات الالزمة لتفعيل بنود ر�سالة املو�سم اجلديد ،والإ��ش��راف على
اللجان الفرعية ومراقبة تنفيذها للخطط والربامج وامل�ستهدفات ،ورفع
تقارير الأداء حول �أعمال اللجنة ملجل�س الوزراء.
�ضمن هذه املهام الرئي�سية مت حتديد �أربعة حم��اور عمل رئي�سية �ضمن
نطاق عمل جلنة متابعة تنفيذ ر�سالة الإجناز ،وهي :حمور العمل امليداين
والتوا�صل مع النا�س ،وحمور الإع�لام ،وحمور التوطني ،وحمور تطوير
الأفكار التنموية امل�ستقبلية اجلديدة ،بحيث ي�شرف على متابعة تنفيذ هذه
املحاور وت�شكيل جلان االخت�صا�ص املعنية بها فريق عمل خمت�ص يت�ألف من
عدد من امل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية ،الفدرالية واملحلية ،ذات ال�صلة.

 حمور التوطني ..ويهدف حم��ور التوطني �إىل �إع��داد خطة وطنية �شاملة ،لإع��داد وت�أهيل
وا�ستقطاب كافة امل��ؤه�لات املواطنة واال�ستثمار فيها ب�صورة �صحيحة،
وتوجيه الكفاءات ال�شابة يف القطاعات احليوية التي ت�ستفيد من خرباتهم
وم�ؤهالتهم.
كذلك يهدف ه��ذا امل�ح��ور �إىل التن�سيق ب�ين اجل�ه��ود االحت��ادي��ة واملحلية
والقطاع اخلا�ص ل�ضمان فاعلية اخلطة اال�سرتاتيجية للتوطني وواقع ّيتها
و�سبل تنفيذها ،على نحو ي�سهم يف متكني الكفاءات املواطنة وا�ستغالل
قدراتهم عل النحو الأمثل ،وو�ضع خطط وا�سرتاتيجيات ت�أهيلية ت�أخذ يف
االعتبار التوجيه امل�سبق يف خمرجات امل�ؤ�س�سات التعليمية لتوفري خربات
نوعية تواكب االحتياجات امل�ستقبلية يف �سوق العمل.

من�صور بن زايد:

وعبت عن نب�ض املجتمع ..وعربت احلدود بحكمتها ور�صانتها
• ر�سالة حممد بن را�شد جاءت يف وقتها ..رّ
• الإمارات جنحت لأن قادتها يف امليدان وجمال�سهم مفتوحة ..ووجود الوزراء يف امليدان هدفه الإح�سا�س
بالواقع وفهم احتياجات النا�س ولي�س الظهور الإعالمي
• لن جنامل بع�ضنا على ح�ساب الوطن ..ولدينا مكت�سبات عظيمة نحميها وم�ستقبل نحتاج للتخطيط له ب�شفافية
• من يدافع عن الوطن ال بد �أن يكون لديه الوعي الكايف حتى ال تكون نتائج عمله عك�سية
• من�صور بن زايد :ملف التوطني يحتاج تفكري ًا جديد ًا ..ور�ؤية جديدة ..وامل�ؤ�س�سات التي تتهاون �أو
تتالعب يف �أرقام التوطني هي جهات تطعن يف �أمن الوطن وا�ستقراره
 حمور العمل امليداين والتوا�صل مع النا�س ..يحر�ص فريق العمل �ضمن هذا املحور على الت�أكد من تواجد امل�س�ؤولني
وال ��وزراء وال�ق��ادة يف امل�ي��دان ،ومتابعة �سري العمل يف خمتلف امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية واملجتمعية وال�صحية والتعليمية والتجارية والزراعية على
الأر�� ��ض ،وتفقد امل���ش��اري��ع وتقييم اخل��دم��ات احل�ك��وم�ي��ة ،جلهة ال�سرعة
والنوعية وكفاءة اخلدمة ،والوقوف على احتياجات املواطنني ورغباتهم
وتطلعاتهم ومتابعة ال�شكاوى والت�صدي لأية م�شكالت تعوق �سري العمل
على امل�شاريع �أو تعوق تقدمي اخلدمات النوعية �أو ًال ب ��أول ،بحيث يكون
من م�س�ؤولية فريق عمل اللجنة الت�أكد من ا�ستجابة امل�س�ؤولني والوزراء

والقيادات يف خمتلف م�ستويات الهرم الإداري والتنفيذي ل�شكاوى املواطنني
وطلباتهم ،ورفع تقارير متابعة وتقييم دورية يف هذا اجلانب.
 حمور تطوير �أفكار تنموية م�ستقبلية جديدة ..ويُعنى هذا املحور برفع� 10أفكار تنموية مبتكرة وا�ستثنائية� ،سريعة التنفيذ ،ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم خالل �شهر من انعقاد جلنة متابعة تنفيذ
ر�سالة املو�سم اجلديد ،بحيث تكون هذه الأفكار ذات �أث��ر اقت�صادي عالٍ
ومردود وا�ضح ينعك�س �إيجابياً على كافة امل�ؤ�شرات االقت�صادية والوطنية،
�إىل جانب و�ضع �إط��ار تن�سيقي بني كافة احلكومات املحلية يف ما يتعلق
باخلطة التنموية الكربى لدولة الإمارات خالل العقد القادم ،و�ضمان �أن

• حماور عمل جلنة متابعة تنفيذ ر�سالة املو�سم اجلديد:
• الت�أكد من وجود امل�س�ؤولني والوزراء يف امليدان والت�أكد من اال�ستجابة لكل �شكاوى املواطنني واحتياجاتهم
• رفع � 10أفكار تنموية ا�ستثنائية �سريعة التنفيذ ذات مردود و�أثر اقت�صادي عال ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم خالل �شهر
• و�ضع �إطار تن�سيقي بني احلكومات املحلية كافة يف ما يتعلق باخلطة التنموية الكربى لدولة الإمارات خالل العقد القادم
�إعداد وتطوير خطة وطنية �شاملة ملتابعة كل طلبات التوظيف املت�أخرة
• التن�سيق بني اجلهود االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ص ل�ضمان فاعلية اخلطة اال�سرتاتيجية للتوطني
• و�ضع معايري و�ضوابط وا�ضحة مل�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي ور�صد املغردين امل�سيئني ل�صورة الدولة اخلارجية

 حمور الإعالم.ي�سعى هذا املحور �إىل و�ضع معايري و�ضوابط وا�ضحة مل�ستخدمي و�سائل
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،مبختلف من�صاتها التفاعلية ،ور��ص��د املغردين
الذين ي�سيئون ل�سمعة دولة الإمارات ،وعقد ور�ش عمل توعوية للمغردين
املدافعني عن الق�ضايا الوطنية ،ال�ستغالل الف�ضاء التفاعلي ب�صورة بناءة،
على نحو ينقل �صورة �إيجابية عن الإم��ارات ،باعتبارها موطناً للت�سامح
والتعاي�ش والتالقي الفكري والثقايف والإن�ساين واحل�ضاري.
 خطة ال�ـ  100ي��وم  ..ه��ذا وت�شمل خطة ال�ـ  100ي��وم من عمل جلنةم�ت��اب�ع��ة تنفيذ ر��س��ال��ة الإجن� ��از ت�شكيل ال�ل�ج��ان ال�ف��رع�ي��ة ��ض�م��ن نطاق
اخت�صا�ص ومهام فرق العمل �ضمن املحاور الرئي�سية لإط��ار عمل جلنة
املتابعة ،واق�تراح امل�ب��ادرات املتعلقة بكل ملف وتن�سيق اجلهود االحتادية
واملحلية واعتمادها ،عالوة على حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات واملهام للجان
الفرعية.
 ر�سالة املو�سم اجلديد  ..وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آلمكتوم قد وجه بت�شكيل جلنة متابعة تنفيذ ر�سالة املو�سم اجلديد ،بحيث
تعمل اللجنة على و�ضع الآليات الالزمة لتحويل بنود الر�سالة ال�ستة �إىل
منظومة عمل م�ؤ�س�سية وجمتمعية متكاملة ورف��ع خطة �أول  100يوم
من عمل اللجنة �إىل �سموه� ،ضمن ر�ؤية تهدف يف املديني املنظور والبعيد،
لتحقيق قفزة نوعية يف احلراك االقت�صادي واملجتمعي واالنتقال به �إىل
�آف��اق جديدة .وقد ركز �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
يف ر�سالة املو�سم اجلديد على �أه��م الق�ضايا الوطنية واالقت�صادية ذات
الأول��وي��ة ،وال�ت��ي مت�س كافة مفا�صل العمل امل�ؤ�س�سي واملجتمعي ،حيث
حدد البند الأول من الر�سالة وظيفة امل�س�ؤولني ومهامهم بحيث تكون يف
امليدان ،و�سط النا�س ،ال يف قاعة امل�ؤمترات و�أروقة املنتديات التي تكاثرت
وا�ستهلكت امل��وارد والطاقات؛ فيما دعا �سموه يف البند الثاين �إىل �إيقاف
العبث والفو�ضى على و�سائل التوا�صل االجتماعي للحفاظ على م�صداقية
دولة الإمارات و�سمعتها الطيبة وتعزيز مكانتها و�صورتها الإيجابية و�سط
الأمم وال�شعوب.
وطرح �سموه يف البند الثالث ملف التوطني باعتباره �أولوية دائمة ،م�ؤكداً
�سموه على جملة من القرارات احليوية التي �سيتم اتخاذها فيما يتعلق
بهذا امللف.
وركز �سموه يف البند الرابع على �أهمية ال�سعي لتحقيق قفزات اقت�صادية
لتعزيز تناف�سية دولة الإمارات عاملياً من خالل تبني م�شاريع نوعية و�أفكار
ا�ستثنائية لدفع اقت�صاد الإم��ارات نحو القمة ،م�شدداً �سموه على �أهمية
�ضبط �إيقاع امل�شاريع العقارية لتحقيق قيمة م�ضافة لالقت�صاد الوطني.
وخ�ص�ص �سموه البند اخلام�س من ر�سالة املو�سم اجلديد للتذكري بدور
احلكومة وهو خدمة النا�س ،داعياً امل�س�ؤولني �إىل ال�سعي لتلبية احتياجات
النا�س ومطالبهم والت�صدي ب�شجاعة حلل م�شكالتهم.
وختم �سموه ر�سالة الإجن��از بدعوة للتفا�ؤل وب ��أن ال�ق��ادم �أجمل و�أف�ضل
و�أع �ظ��م ،ف ��الإم ��ارات ه��ي ال��دول��ة الأك�ث�ر ا��س�ت�ع��داداً للم�ستقبل والأك�ث�ر
تناف�سية يف املنطقة والأ�سرع منواً يف عدد امل�شاريع والأكرث تقدماً يف الإدارة
احلكومية.

األربعاء  11سبتمبر  2019م  -العـدد 12728

�أخبـار الإمـارات

Wednesday 11 September 2019 - Issue No 12728
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و�أو�ضحت �أن��ه بح�سب اجل��دول الزمني لالنتخابات ب��د�أت فعليا فرتة
•• �أبوظبي-وام:
احلمالت االنتخابية للمر�شحني ،بحيث ي�ستطيع املر�شح التعبري عن
ت�ستقبل جلنة �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي الن�ت�خ��اب��ات املجل�س ال��وط�ن��ي االحتادي نف�سه والقيام ب�أي ن�شاط ي�ستهدف �إقناع الناخبني باختياره والدعاية
مبقارها الثالثة يف كل من مدينة �أبوظبي والعني والظفرة ،املر�شحني لربناجمه االنتخابي ،وتلقي ت�برع��ات م��ن الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو
الذين مت اعتماد �أ�سمائهم يف القائمة النهائية وذلك ال�ستكمال �إجراءات االعتباريني الإماراتيني فقط ،وميكنه �أي�ضا �إقامة مقر انتخابي بعد
املوافقة على خطة احلملة الدعائية وفق اال�ستمارة املخ�ص�صة واملعتمدة احل�صول على املوافقة ،واختيار وكيل عنه من بني املقيدين يف الهيئة
م��ن اللجنة الوطنية لالنتخابات �إ��ض��اف��ة �إىل اع�ت�م��اد ا��س�ت�م��ارة املقر االنتخابية للإمارة التي ينتمي �إليها حل�ضور عمليتي االقرتاع والفرز،
وغريها من حقوق املر�شح.
االنتخابي للمر�شح ،وا�ستمارة طلب وكيل للمر�شح.
و�أكدت جلنة �إمارة �أبوظبي �أن هناك �إقباال كبريا من املر�شحني ال�ستكمال كما �أكدت اللجنة للمر�شحني �أهم الواجبات التي يجب التحلي بها خالل
جميع الإج� ��راءات املتعلقة باحلمالت االنتخابية ،و�أن العملية ت�سري حمالتهم االنتخابية ومنها ال�سعي �إىل تعزيز االنتماء الوطني والعمل
على حتقيق امل�صلحة ال�ع��ام��ة ،وامل�ح��اف�ظ��ة على قيم وم �ب��ادئ املجتمع
بطريقة �سل�سلة ويف وقت زمني ال يتعدى من � 3إىل  4دقائق.

والتقيد بالنظم واللوائح واحرتام النظام العام ،وعدم ت�ضمني احلملة
االنتخابية لأفكار تدعو �إىل �إثارة التع�صب الديني �أو الطائفي �أو القبلي
�أو العرقي جتاه الغري.
و��ش��ددت جلنة �أبوظبي على ��ض��رورة االل�ت��زام بجميع �أح�ك��ام و�ضوابط
احل�م�لات االنتخابية ال ��واردة يف التعليمات التنفيذية وال�ت��ي حددتها
اللجنة الوطنية لالنتخابات ،م�شرية �إىل �أن اللجنة �ستقوم مبراقبة
�سالمة تطبيق جميع احلمالت الدعائية للمر�شحني ،ورف��ع التقارير
واملالحظات ب�ش�أن �أية خمالفات للجهات املخت�صة التخاذ الالزم.
من جانب �آخر �أكدت جلنة �إمارة �أبوظبي ا�ستمرارها يف عملية الرتويج
للعملية االن�ت�خ��اب�ي��ة ،حيث مت �إر� �س��ال ال��ر��س��ائ��ل الن�صية للمر�شحني
بتوقيتات بدء احلمالت الدعائية ،و�أهم ال�ضوابط الواجب اتباعها عند

الإعالن والدعاية  ..ف�ضال عن توفري من�صتني يف كل من بلدية مدينة
العني ومركز مت يف مدينة زاي��د ،زودت��ا بكل املعلومات وامل��واد التوعوية
ل�ضمان ت�سهيل �إجراءات املر�شحني يف تلك املناطق وا�ستكمال ا�ستماراتهم
املطلوبة.
كما مت ن�شر العديد من امل��واد الرتويجية امل�صورة يف �شا�شات العر�ض
ل��دي�ه��م ،ومت ت��وزي��ع ك�ت�ي�ب��ات ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�لان�ت�خ��اب��ات اخلا�صة
بالتعليمات التنفيذية وواجبات املر�شح والناخب واجلدول الزمني.
وحتر�ص جلنة �إمارة �أبوظبي ،على تو�سيع دائرة الرتويج لتعزيز �أهمية
امل�شاركة يف العملية االنتخابية وتقدمي الت�سهيالت املمكنة والتوعية
ال�لازم��ة لكل من املر�شحني و�أع�ضاء الهيئة االنتخابية ل�ضمان �سري
عملية انتخابات املجل�س الوطني االحتادي بكل مرونة و�سهولة.

ذياب بن حممد يتابع �سري عمل مركز �أبوظبي لل�شباب
•• �أبوظبي-الفجر:

اطلع �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ،رئي�س
دائ ��رة ال�ن�ق��ل ،على �سري العمل يف
م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي لل�شباب واملراحل
التي و�صلت �إليها عملية الت�صميم
والتطوير ،حيث قام �سموه بجولة
تفقدية على كافة الأق�سام واملرافق
يف املركز ،برفقة كل من معايل �شما
بنت �سهيل فار�س امل��زروع��ي وزيرة
ال��دول��ة ل���ش��ؤون ال���ش�ب��اب ،ومعايل
فالح حممد الأحبابي رئي�س دائرة
التخطيط ال�ع�م��راين والبلديات،
و�سعادة عبد الكرمي عبد الرحيم
الرئي�سي م��دي��ر ع��ام م��رك��ز النقل
امل�ت�ك��ام��ل ،و��س�ع��ادة �سعيد النظري
م��دي��ر ع� ��ام امل ��ؤ� �س �� �س��ة االحت ��ادي ��ة
لل�شباب.
وق��ال �سموه �إن م��راك��ز ال�شباب يف
دول� ��ة الإم � � ��ارات �أ� �ص �ب �ح��ت معلماً
ح �� �ض��اري �اً ي�ع�ك����س ر�ؤي� � ��ة قيادتنا
الر�شيدة ويحمل الب�صمة الإبداعية
لأبناء الإم��ارات ويرتجم �أفكارهم
امللهمة ،م��ؤك��داً �أن �إ��ش��راك القيادة
ل�ل���ش�ب��اب يف ه� ��ذه امل � �ب� ��ادرات يدل
ع�ل��ى ثقتها املطلقة ب�إمكانياتهم
وع�م�ل�ه��م وق��درت �ه��م ع �ل��ى حتويل
امل���ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة �إىل م�ساحات
رائ ��دة حتت�ضن امل�ب��دع�ين وترعى
املوهوبني وتطور خرباتهم ليكونوا
�شركاء يف م�سرية التنمية.
و�أث �ن��ى ��س�م��وه ع�ل��ى اجل �ه��ود التي
تبذلها امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب
وخ� �ط� �ط� �ه ��ا اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة يف
ت�صميم املراكز وفقاً لر�ؤية ال�شباب
ومب �ج �ه��وده��م ،م���ش�ي��داً باملبادرات

•ذياب بن حممد :مراكز ال�شباب معلم ح�ضاري يحمل ب�صمة �أبناء الإمارات
•�شما املزروعي :قيادتنا ت�ؤمن ب�إمكانيات ال�شباب وبر�ؤيتهم الع�صرية
•�سعيد النظري :املراكز حتولت �إىل وجهة ا�ستثنائية جتمع املبدعني ال�شباب
•دائرة النقل تخ�ص�ص «خط ال�شباب» ل�سري احلافالت دعما ملركز �أبوظبي لل�شباب
وال�ب�رام ��ج ال �ت��ي تطلقها يف كافة
املجاالت والتي من �ش�أنها �أن ترثي
جت ��ارب ال���ش�ب��اب وت �ع��زز معرفتهم
ب�أنواع خمتلفة من العلوم.
وخ��اط��ب �سموه ال�شباب القائمني
ع� �ل ��ى ت �� �ص �م �ي��م م ��رك ��ز �أب ��وظ� �ب ��ي
لل�شباب قائ ً
ال�“ :إخوتي و�أخواتي
 ..نحن فخورون ب�أفكاركم ،و�سعداء
ب�إجنازاتكم ،و�إن ما �شاهدناه اليوم
ي �ع �ك ����س م� ��دى �إب ��داع� �ك ��م وحبكم

لوطنكم ..ون�ت�ط�ل��ع �إىل �أن يكون
هذا املركز بيتاً يت�سع لطموحاتكم
ون� � ��اف� � ��ذ ًة ت� ��� �ش ��رق ع� �ل ��ى ال ��وط ��ن
ب�إجنازاتكم».
م��ن ج��ان�ب�ه��ا �أ�� �ش ��ارت م �ع��ايل �شما
املزروعي �إىل �أن الت�صميم اجلديد
مل��راك��ز ال�شباب �سيجعلها متميزة
ع��امل�ي�اً ،كونها حتمل توقيع �شباب
الإم � � � ��ارات امل �خ �ل �� �ص�ين م ��ن طلبة
وموظفني ومهند�سني و�إعالميني

وغ�ي��ره� ��م مم� ��ن ل ��دي ��ه الطموح
واملوهبة والعزمية والإرادة ،م�شيد ًة
ب ��اجل �ه ��ود ال �ت ��ي ي �ب��ذل �ه��ا جمل�س
�أب��وظ �ب��ي لل�شباب يف ط��رح وتبني
�أفكار جديدة من �ش�أنها �أن حتول
ه��ذا امل��رك��ز �إىل �صرح �شبابي رائد
ومنوذج يزخر باجلمال والإبداع.
وق ��ال ��ت م �ع��ال �ي �ه��ا�“ :إن قيادتنا
الر�شيدة ت�ؤمن ب�إمكانيات ال�شباب
وبر�ؤيتهم الع�صرية وقدرتهم على

التطوير ،ومن هنا �أرادت �أن يكونوا
��ش��رك��اء يف ق�صة جن��اح امل��راك��ز من
البداية  ...يف العام املا�ضي دعونا
ال���ش�ب��اب �إىل امل���ش��ارك��ة يف ت�صميم
امل ��رك ��ز م ��ن خ �ل�ال و� �س��م #مركز
�أب��وظ �ب��ي ل�ل���ش�ب��اب ع�ب�ر من�صات
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي� ،شاهدنا
�إق �ب��ا ًال ك �ب�يراً ،وال �ي��وم ن��رى نتائج
مذهلة  ...نحن ف�خ��ورون ب�شباب
و� �ش��اب��ات الإم� � � ��ارات ،ون �ع ��ول على

جهودهم يف �أن تكون مراكز ال�شباب
الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا ع�ل��ى م�ستوى
العامل».
ويف ال�سياق ذاته قال �سعادة �سعيد
النظري �إن �أهم ما مييز الت�صميم
اجلديد ملراكز ال�شباب هو الر�سائل
الإي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي حتملها الأق�سام
واملرافق املتنوعة ،والتي تعزز روح
امل �ن��اف �� �س��ة وح� ��ب ال ��وط ��ن ،وحتث
ال�شباب على ط��رح الأف�ك��ار البناءة

واملبادرات الرائدة ليكونوا فاعلني
يف م�سرية التنمية ال�ت��ي ت�شهدها
الإم� � � � ��ارات مب �ج �ه��ود ك ��اف ��ة فئات
امل�ج�ت�م��ع ،ويف م�ق��دم�ت�ه��ا ال�شباب
الذين ي�صنعون م�ستقبل الإمارات
ويحافظون على مكانتها املرموقة
عاملياً.
على �صعيد �آخر ،ويف �إطار اجلهود
املبذولة لدعم امل�ؤ�س�سة االحتادية
لل�شباب يف م�شروع مركز �أبوظبي

لل�شباب ،ك�شفت دائ ��رة النقل عن
مبادرة جديدة ت�سعى من خاللها
يف امل��رح�ل��ة الأوىل �إىل تخ�صي�ص
م���س��ار ح��افل��ات حت��ت ا� �س��م “خط
ال�شباب” لنقل ال�شباب من وجهات
�شبابية مثل اجل��ام�ع��ات واملدار�س
ومناطق حيوية �أخ��رى يف الإمارة
�إىل مركز �أبوظبي لل�شباب.
وت ��أت��ي ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ال�ن��اب�ع��ة من
�أفكار جمل�س ال�شباب بدائرة النقل
وم��رك��ز ال�ن�ق��ل امل�ت�ك��ام��ل ال ��ذي مت
ت��أ��س�ي���س��ه م ��ؤخ��را�� ،ض�م��ن اجلهود
امل� �ب ��ذول ��ة ل �ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون مع
م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي لل�شباب يف �سبيل
خ��دم��ة ه ��ذه ال���ش��ري�ح��ة احليوية
من املجتمع وتعزيز و�إث��راء جتربة
م�ستخدمي ح��اف�لات النقل العام
من ال�شباب و�إ�سعادهم من خالل
االرت�ق��اء بجودة اخلدمات املقدمة
ل�ه��م .وت�شمل امل��رح�ل��ة الأوىل من
امل �ب��ادرة ،ت�صميم ح��اف�ل��ة وحمطة
وق� ��وف ق��ري �ب��ة م��ن م��دخ��ل مركز
�أب��وظ�ب��ي لل�شباب وذل ��ك مبجهود
ال �� �ش �ب��اب� ،إ� �ض��اف��ة �إىل تخ�صي�ص
ع � ��دد م� ��ن م� ��واق� ��ف امل ��رك � �ب ��ات يف
املنطقة املحيطة باملركز لل�ضيوف
ال ��ر�� �س� �م� �ي�ي�ن ،وذل � � ��ك مب� ��ا يدعم
ان�سيابية احل��رك��ة امل��روري��ة حول
امل��رك��ز وي�ل�ب��ي اح�ت�ي��اج��ات ال�شباب
وي�سهل حركة تنقلهم من املناطق
احليوية �إىل مركز �أبوظبي لل�شباب
الذي �سيكون مبثابة م�صنع لإنتاج
الأف�ك��ار وتوليد الإب ��داع وا�ستثمار
ط��اق��ات ال�شباب يف تنمية املجتمع
وا�� �س� �ت ��دام ��ة ال �ن �ه �� �ض��ة ال�شاملة
ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا الإم � ��ارة مبختلف
�أب �ع��اده��ا ال�ت�ن�م��وي��ة واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية.

جامعة عجمان حتتفل بتخريج الفوج الثاين من دفعة «عام الت�سامح» �أكتوبر املقبل
•• عجمان ـ الفجر

�شرطة ر�أ�س اخليمة تد�شن املرحلة الثانية لل�شارة التعريفية
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

د�شن العميد جمال �أحمد الطري مدير عام امل��وارد واخلدمات امل�ساندة يف
القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة املرحلة الثانية مل�شروع ال�شارة التعريفية
ملنت�سبي �شرطة ر�أ���س اخليمة  ،بح�ضور الرائد يو�سف الفاروق الطنيجي
رئي�س ق�سم التميز امل�ؤ�س�سي  ،مدير �إدارة م�شروع ال�شارة التعريفية و�أع�ضاء
الفريق.
و�أث�ن��ى العميد جمال الطري �صاحب الفكرة وم�شرف ع��ام م�ب��ادرة ال�شارة
التعريفية خالل اجتماعه ب�أع�ضاء الفريق على اجلهود املبذولة من قبل
�أع���ض��اء ال�ف��ري��ق خ�لال امل��رح�ل��ة التطبيقية الأوىل م��ن امل���ش��روع مم��ا كان

لها الأث��ر الإي�ج��اب��ي يف حتقيق التميز والنجاح لأه��داف امل�ب��ادرة الرامية
�إىل تعزيز الأمن والأم��ان ورفع م�ستوى الطم�أنينة بني �أف��راد املجتمع يف
خمتلف املواقع والأماكن .وتف�صي ً
ال �أو�ضح الرائد يو�سف الفاروق الطنيجي
رئي�س ق�سم التميز امل�ؤ�س�سي ومدير �إدارة امل�شروع � ،أن املرحلة الثانية التي
مت تد�شينها و�إق��راره��ا يف االجتماع �سوف ت�ستهدف ال�ضباط الإداري�ين يف
الإدارات امليدانية من خالل امل�شاركة يف الور�ش التثقيفية اخلا�صة باملبادرة
وا��س�ت�لام ال���ش��ارة وا�ستخدامها على �أر� ��ض ال��واق��ع � ،إىل ج��ان��ب اجلرعات
التعريفية لل�شريحة املجتمعية املتمثلة بالهيئات وال��دوائ��ر احلكومية
� ،إ�ضافة �إىل طلبة املدار�س من ال�صف الرابع االبتدائي وحتى اجلامعات
وكليات الدرا�سات العليا يف الإمارة.

حتت �شعار “عام الت�سامح” ،حتتفل جامعة عجمان
بتخريج الفوج الثاين من الدفعة الثامنة والع�شرين
من خريجي اجلامعة يف �أكتوبر املقبل .وي�ضم هذا
الفوج  1275خريجا وخريجة يف خمتلف الربامج
�ضمن درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري ،وينحدر
ه�ؤالء اخلريجون من  42جن�سية .ويحمل خريجو
ه��ذا ال�ف��وج �شعار “عام الت�سامح” تي ّمنا باملبادرة
التي �أعلنها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
بن �سلطان �آل نهيان “حفظه اهلل” ب��أن يكون عام
 2019يف دولة الإمارات عاما للت�سامح
وتقام االحتفاالت يف مركز ال�شيخ زايد للم�ؤمترات
وامل �ع��ر���ض ب��اجل��ام �ع��ة ،ح�ي��ث ُي �ن� ّ�ظ��م ح�ف��ل تخريج
الطالب يوم االثنني املوافق � 28أكتوبر� ،أما حفل
تخريج الطالبات ف�سيكون يوم الثالثاء املوافق 29
�أك�ت��وب��ر .وق��د �أطلقت اجلامعة امل��وق��ع الإلكرتوين
اخل ��ا� ��ص ب��احل �ف��ل (commencement.
 ،)ajman.ac.aeوالذي ي�شمل كافة املعلومات

اخل��ا� �ص��ة ب��احل �ف��ل ،و� �س �ي �ت��م الإع �ل ��ان ع ��ن �أوائ� ��ل
التخ�ص�صات يف درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري
على املوقع �أعاله قبل احلفل بعدة �أيام ،كما �ستبث
اجلامعة حفل تخريج الطالب مبا�شرة عرب هذا

امل��وق��ع .ك�م��ا �أع�ل�ن��ت اجل��ام�ع��ة ع��ن ال��و��س��م اخلا�ص
باحلفل (ها�شتاغ)  9#AUgrad201ليتمكن
اخلريجون واخلريجات من ا�ستخدامه للتعبري عن
فرحتهم بهذه املنا�سبة.،

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و /م �ط �ي ��ع اهلل
ك� � ��ل خ � � � ��ان  ،اف� �غ ��ان� ��� �س� �ت ��ان
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )01625853يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
االفغان�ستانية او اقرب مركز
�شرطة باالمارات.

ف�ق��د امل��دع��و�� /ص��احل��ه �سامل
�� �ص ��ال ��ح ال� �ع� �م ��رى  ،اليمن
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )07296543يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة اليمنية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف �ق��د امل� ��دع� ��و /ع �م��ر وحيد
ع� �م ��ر حم� �م ��د  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )6174571يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

فقد املدعو/رو�سماواتى بت
�سياريف هدايت  ،اندوني�سيا
اجل� �ن� ��� �س� �ي ��ة ج � � � ��واز � �س �ف ��ره
رق � � ��م ()C3502881
ي� � � � � ��رج� � � � � ��ى مم� � � � � � ��ن ي� � �ع �ث��ر
ع �ل �ي��ه ت �� �س �ل �ي �م��ه بال�سفارة
االندوني�سية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.
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لإيجاد حلول تر�ضي �أولياء الأمور

الرتبية ت�ستعر�ض �شكواهم مع املوا�صالت للنقل املدر�سي
•• دبي -حم�سن را�شد:

�أنهت وزارة الرتبية والتعليم م�ؤخراً ،م�شاكل النقل املدر�سي ،للطلبة
يف مناطق “مليحة وامل��دام والثميد” ،حيث مت حتويل النقل املدر�سي
ل�ف�ترة واح ��ده خ�لال ف�ترة ال�صباح ب��د ًال م��ن ف�ترت�ين ب�شكل ك�ل��ي ،يف
مدر�ستي املدام للتعليم الأ�سا�سي والثانوي ،والثميد للتعليم الأ�سا�سي
والثانوي ،ف�ضال عن �إعادة دوام ريا�ض الأطفال يف رو�ضة املدام ،ورو�ضة
مليحة ورو�ضة الثميد �إىل ال�ساعة الثامنة �صباحا ،و�إلغاء مقرتح ت�أجيل
الدوام.

ووجهت ال��وزارة خالل �إجتماعها �أول �أم�س ،ب�أهمية درا�سة واقع دمج
طلبة ريا�ض الأطفال برو�ضة مليحة مع طلبة احللقة الأوىل لزيادة
ع��دد ال�ط�لاب املنقولني باحلافالت وتباعد املناطق ال�سكنية التابعة
للمدر�سة بتجربة مت تنفيذها �أم�س الثالثاء .
يف وق��ت تلقت “الفجر” ��ش�ك��اوى ل�ع��دد م��ن �أول �ي��اء الأم ��ور يف تلك
املناطق ،طالبوا من خاللها بتوفري حافالت للطلبة ،و�أخرى للطالبات
لتجنب امل�شاكل ال�سلوكية التي ت�صدر من قبل الطالب للطالبات خالل
الرحلة من و�إىل املدر�سة ،ف�ضال عن ارتفاع الكثافة الطالبية عن العدد
امل�سموح به ،يف احلافلة ،مما يخالف قوانني الأمن وال�سالمة املتبعة يف

احلافالت املدر�سية.
و�أكد �أولياء الأمور عدم موافقتهم على دمج الطالب مع الطالبات يف
احلافالت ،و�ضرورة ف�صلهم �أ�سوة بالف�صول الدرا�سية الأخرى ،ال�سيما
�أنهم يف ف�صول منف�صلة يف املدر�سة ،وال يجوز دجمهم يف احلافالت
املدر�سية.
ورك��ز االج�ت�م��اع ب�ين م���س��ؤويل وزارة ال�ترب�ي��ة وامل�ع�ن�ي�ين باملوا�صالت
باملناطق ال�شمالية واملنطقة الو�سطى ،على عر�ض ال�شكاوى الواردة
م��ن �أول�ي��اء الأم ��ور ،ح��ول �إ�شكاليات النقل امل��در��س��ي ،يف تلك املدرا�س
وال��رو� �ض��ات ،ومت ع��ر���ض م�شكلة �صعوبة نقل ال�ط�لاب خ�لال الفرتة

ال�صباحية على دفعتني مبدار�س مليحة للتعليم الأ�سا�سي والثانوي
للبنات ،وامل��دام للتعليم الأ�سا�سي والثانوي للبنات ،والثميد للتعليم
الأ�سا�سي والثانوي للبنات ،ومت عر�ض ملخ�ص ل�شكاوى �أولياء الأمور
اخلا�صة بالدوام املدر�سي� ،سواء اخلا�صة بوجود رحلتني فرتة ال�صباح
�أو ت�أخري دوام ريا�ض الأطفال.
وتناول االجتماع مقرتحات حل ت�أخري دوام ريا�ض الأطفال ،ونتائج
الدرا�سة ال�شاملة بعد فرتة التجربة التي متت و�أ�سفرت عن حل م�شكلة
النقل ب�شكل كلي يف منطقتي امل��دام والثميد ،كما عر�ض احلل املقرتح
ملنطقة مليحة الذي مت جتريبه.

خالل م�شاركتها يف االجتماع الوزاري للمجل�س االقت�صادي يف اجلامعة العربية

05

وكالة الإمارات للف�ضاء تبحث يف تفعيل دور املجموعة العربية للتعاون الف�ضائي
•• �أبوظبي-الفجر:

��ش��ارك��ت وك��ال��ة الإم� ��ارات للف�ضاء
� �ض �م��ن ال ��وف ��د ال��ر� �س �م��ي لدولة
الإمارات يف اجتماع كبار امل�س�ؤولني
باملجل�س االقت�صادي واالجتماعي
ال �ع��رب��ي يف دورت� ��ه  ،104وذلك
يف مقر الأم��ان��ة العامة للجامعة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة يف ج� �م� �ه ��وري ��ة م�صر
ال �ع��رب �ي��ة ،ب �ه��دف ب �ح��ث �إمكانية
ت�ف�ع�ي��ل دور امل �ج �م��وع��ة العربية
للتعاون الف�ضائي.
وا�ستعر�ض �سعادة الدكتور املهند�س
حم �م��د ن��ا� �ص��ر الأح �ب ��اب ��ي املدير
ال �ع��ام ل��وك��ال��ة الإم � ��ارات للف�ضاء

يف االج� �ت� �م ��اع ،وب �ح �� �ض��ور وزراء
وك �ب��ار م �� �س ��ؤويل ال� ��دول العربية
الأع �� �ض��اء ،م��راح��ل ت �ط��ور قطاع
الف�ضاء الإماراتي من الر�ؤية �إىل
الواقع ،وم�شاريع وكالة الإمارات
للف�ضاء ودوره� ��ا يف ت�ط��وي��ر هذا
القطاع احليوي ،من خالل تعزيز
ال � �ك� ��وادر ال �ب �� �ش��ري��ة املتخ�ص�صة
وتفعيل ال�شراكات الدولية ،وو�ضع
القوانني والت�شريعات التي تنظم
القطاع يف ال��دول��ة ،بالإ�ضافة �إىل
م� �ب ��ادرة دول� ��ة الإم � � ��ارات لتفعيل
عمل املجموعة العربية للتعاون
ال �ف �� �ض��ائ��ي وال� �ق� �م ��ر ال�صناعي
العربي  813ال��ذي متوله وكالة

الإمارات للف�ضاء.
ويف ه� � ��ذا الإط� � � � ��ار ق� � ��ال �سعادة
الأح �ب��اب��ي�“ :إن م�شاركتنا اليوم
يف اج �ت �م��اع امل�ج�ل����س االقت�صادي
واالجتماعي العربي ،يو�ضح �أهمية
قطاع الف�ضاء يف املنطقة ،وم�ساعي
ال ��دول العربية لتفعيل جهودها
يف ه ��ذا امل �ج��ال م��ن خ�ل�ال البدء
بو�ضع �آلية �شاملة لعمل املجموعة
العربية للتعاون الف�ضائي».
و�أ� � � �ض � ��اف الأح � �ب � ��اب � ��ي“ :نفخر
باحت�ضان تطوير و�إن�شاء م�شروع
القمر ال�صناعي  ،813امل�شروع
العربي الأول من نوعه يف املنطقة،
لأهميته يف تعزيز العمل العربي

امل�شرتك ،و�إل�ه��ام ال�شباب العربي
لدرا�سة علوم وتكنولوجيا الف�ضاء
وال�ع�م��ل يف ال�ق�ط��اع ال�ف���ض��ائ��ي يف
امل�ستقبل ،وهو ر�سالة توجهها دولة
الإم ��ارات �إىل املجتمعات العربية
بجدية الطموح يف �إع��ادة الريادة
العربية لقطاع الف�ضاء».
وق� ��ال الأح �ب ��اب ��ي“ :ت�سعى دولة
الإم��ارات لتعزيز التعاون العربي
لدخول �سباق الف�ضاء العاملي ،حتت
مظلة املجموعة العربية للتعاون
الف�ضائي ،ال�ت��ي �ستوحد اجلهود
ال �ع��رب �ي��ة يف ه ��ذا امل� �ج ��ال ،وتعزز
متثيلها يف املحافل الدولية».
و ب��دوره �أ�شاد املجل�س االقت�صادي

واالج� �ت� �م ��اع ��ي جل ��ام �ع ��ة ال � ��دول
العربية ب��ري��ادة برنامج الإمارات
ل �ل �ف �� �ض��اء ،وث� �م ��ن ج� �ه ��ود دول� ��ة
الإمارات يف دعم التعاون العربي يف
جمال علوم الف�ضاء وا�ستخداماته
ل�صالح تقدم الدول العربية.
وال� �ت� �ق ��ى وف � ��د وك ��ال ��ة الإم� � � ��ارات
للف�ضاء ع�ل��ى ه��ام����ش االجتماع،
م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �أح�م��د �أبوالغيظ
�أمني عام اجلامعة العربية ،حيث
مت ب�ح��ث ال �ت �ع��اون امل�ستقبلي مع
اجل��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ،و��س�ب��ل تعزيز
تواجد ال��دول العربية يف املحافل
الف�ضائية العاملية ،وذلك بح�ضور
��س�ع��ادة ال��دك �ت��ور ج�م�ع��ة اجلنيبي

�سفري دولة الإم��ارات يف جمهورية
م�صر العربية ،ومندوبها الدائم
يف اجل��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة .ك�م��ا عقد
وفد وكالة الإمارات للف�ضاء عدداً
من االجتماعات مع م�س�ؤولني يف
جمهورية م�صر ،حيث اجتمع مع
معايل الدكتور خالد عبد الغفار
وزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال� �ع ��ايل والبحث
العلمي ،امل�س�ؤول عن ملف الف�ضاء
يف م�صر ،ومعايل الدكتور حممد
ال�ق��و��ص��ي رئ�ي����س وك��ال��ة الف�ضاء
امل �� �ص��ري��ة ،مت ف �ي �ه��ا ب �ح��ث �سبل
تعزيز التعاون يف جم��ال الف�ضاء
يف �إط��ار مبادرة الإم��ارات للتعاون
العربي الف�ضائي وم�شروع �إطالق

القمر ال�صناعي  ،813بالإ�ضافة
�إىل بحث جمموعة م��ن امل�شاريع

الهامة واملبادرات الرامية لتفعيل
التعاون الف�ضائي العربي.

تفقد �أق�سام �إدارة التحريات واملباحث اجلنائية

اللواء علي عبداهلل بن علوان � :شرطة ر�أ�س اخليمة ت�ستخدم التقنيات احلديثة ملتابعة اجلرائم االلكرتونية
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر

يف ختام فعالياتها

«ابت�سم» يف جمعية الإمارات للتنمية االجتماعية بر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر

لالبت�سامة لغة خا�صة دون �أي جزء من مالمح الوجه
حتديدا ،ففي االبت�سامة تقر�أ معاين متعددة ترتبط
باحلركات ال�صادرة عن الفرد وبطبيعة املوقف واملكان
والكالم املتبوع قبلها �أو بعدها؛ حيث �إن ع�ضالت الوجه
ت�شكل قنوات ات�صال لنقل جمموعة وا�سعة من املواقف
وامل���ش��اع��ر م��ن ه��ذا املنطلق نظمت جمعية الإم� ��ارات
للتنمية االجتماعية ور�شة بعنوان “الإبت�سامة وخفايا
معانيها” قدمتها املدربة مرمي الها�شمي مدرب معتمد
وحملل �شخ�صيات  ،وبح�ضور  42من �أفراد املجتمع.
ه��دف��ت ال��ور� �ش��ة �إىل ت�ع��ري��ف امل���ش��ارك�ين باال�ستدالل
ب��الأح��وال الظاهرة يف اجل�سد على الأح��وال الباطنة،

ففهم ال�شخ�صيات الب�شرية ي�سهل عملية بناء الإن�سان
وحت�ق�ي��ق ال�ت��واف��ق املجتمعي والنف�سي ال ��ذي ي�ضمن
للجميع احلياة امل�ستقرة.
حماور الور�شة :
تناولت الور�شة ع��دة حم��اور منها مفهوم علم حتليل
ال�شخ�صيات ودالالت مالمح الوجة املختلفة واكت�شاف
حقيقتك وحقيقة الآخ��ري��ن وال�ت�ع��رف ع�ل��ى مفاتيح
التعامل مع الآخرين  ،وفك لغز كل ابت�سامة مرتبط
مب��ا �أح ��اط ب�ه��ا ،ول�ك��ن الأه ��م م��ن ك��ل ه��ذا �أن امل�شاعر
تلعب دورا كبريا يف تف�سريها ،ف�ضال عن �أن احليوية
الإيجابية تنقل روح ال�سعادة ولو من ابت�سامة �صغرية
ق�صرية فابت�سم كلما �شعرت ب�أنك �سعيد واترك ال�سلبية
جانبا لكي ت�ضيء وجهك وت�شرق عينيك.

�أكد اللواء علي عبد اهلل بن علوان
النعيمي ق��ائ��د ع��ام �شرطة ر�أ�س
اخليمة على �أهمية الدور الكبري
ال ��ذي ت �ق��وم ب��ه �إدارة التحريات
وامل� �ب ��اح ��ث اجل �ن��ائ �ي��ة يف تعزيز
الأم��ن والأم��ان ون�شر الطم�أنينة
بني �أف��راد و�شرائح املجتمع ومنع
وقوع اجلرمية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ت�ف�ق��د �سعادته
مل �خ �ت �ل��ف �أق� ��� �س ��ام و�أف � � � ��رع �إدارة
ال �ت �ح��ري��ات وامل �ب��اح��ث اجلنائية
وقد رافقه خالل الزيارة العقيد
م� � � ��روان ع� �ب ��د اهلل ج� �ك ��ه مدير
م �ك �ت��ب ق��ائ��د ع� ��ام � �ش��رط��ة ر�أ�� ��س
اخليمة بالإنابة وامل�ست�شار �سيف
ال�شفريي خبري وم�ست�شار الأداء
امل�ؤ�س�سي واال�سرتاتيجي ب�شرطة
ر�أ���س اخليمة ،وفريق التفتي�ش ،
حيث ك��ان يف ا�ستقبالهم العميد
عبد اهلل علي منخ�س مدير عام
ال �ع �م �ل �ي��ات ال �� �ش��رط �ي��ة بالإنابة
والعقيد �أح�م��د �سعيد املن�صوري
مدير �إدارة التحريات واملباحث
اجلنائية.
وق� ��ال � �س �ع��ادت��ه �أن امل�س�ؤوليات

الكبرية املنوطة ب��الإدارة تتطلب
موا�صفات خا�صة يجب توافرها
يف منت�سبيها الذين مت تدريبهم
وت�أهيلهم وف��ق �أف�ضل الأ�ساليب
وتوفري �أح��دث املعدات والأجهزة
ل�ه��م لتحقيق الأه � ��داف املرجوة
يف ال��و��ص��ول �إىل جمتمع ي�سوده
الأمن وينت�شر فيه الأمان .
و�أ� �ض��اف ال�ل��واء النعيمي �أن �أمن
املواطن واملقيم وال�سائح يقع على
ر�أ���س �سلم �أول��وي��ات �شرطة ر�أ�س

اخليمة التي تبذل جهودا م�ضنية
يف �سبيل ا�ستتباب الأم��ن وراحة
الأهايل وللحفاظ على �سالمتهم
و�سالمة ممتلكاتهم وال�ضرب بيد
من حديد على يد كل من ت�سول
له نف�سه زعزعة ا�ستقرار الوطن
و�أمنه  ،م�شريا �إىل �أهمية تعاون
اجل�م�ه��ور م��ع اجل�ه��ود ال�شرطية
من خالل �سرعة الإب�لاغ عن �أية
حاالت �أو مواقف يتم اال�شتباه بها
ل�ل�إ��س�ه��ام يف الت�صدي للجرمية

بطموح غيني�س للأرقام القيا�سية

حماكم دبي

ر�أ�س اخليمة ت�ستعد مبكرا لعرو�ض و�ألعاب نارية الحتفاالت ر�أ�س ال�سنة 2020
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

يف �أع �ق��اب ال �ن �ج��اح امل�ب�ه��ر الذي
حققته الفعاليات و الأن�شطة و
ع��رو���ض الأل �ع��اب ال�ن��اري��ة خالل
اح�ت�ف��االت ر�أ� ��س ال�سنة 2019
و التي �أدخلت البهجة �إىل قلوب
جميع املقيمني والزوار يف الإمارة،
ت���س�ت�ع��د ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة لتنظيم
حدث احتفايل جديد ب�شكل �أكرث
مت�ي��زاً و�إب��داع �اً ال�ستقبال العام
اجلديد .2020
وي � � � � � � �ج� � � � � � ��ري ال � � �ت � � �خ � � �ط � � �ي � ��ط
الح � � �ت � � �ف� � ��االت ر�أ� � � � � � ��س ال� ��� �س� �ن ��ة
()RAKNYE2020 #
ل �ت �ت �ف ��وق ع� �ل ��ى ك� ��اف� ��ة ع ��رو� ��ض
الأل� �ع ��اب ال �ن��اري��ة امل��ا��ض�ي��ة التي
مت تنظيمها يف الإم� ��ارة ،و التي
��س�ج�ل��ت ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة بف�ضلها
�أرقاماً قيا�سية عاملية ،عرب تنظيم
حدث تتكامل فيه فنون وتقنيات
الأل � �ع� ��اب ال� �ن ��اري ��ة م ��ع عرو�ض
الليزر ،لت�ضيف جتربة ال مثيل
ل �ه��ا ب �ك��ل امل �ق��اي �ي ����س .و�ست�شهد
االح �ت �ف��االت ا��س�ت�خ��دام طائرات
� �ض��وئ �ي��ة ب� � ��دون ط� �ي ��ار لإب� � ��داع
ت ��أث�يرات ب�صرية غ�ير م�سبوقة
ت� �ب ��د�أ ب��ال �ع��د ال �ت �ن ��ازيل لبداية

ال �ع��ام اجل��دي��د و ت�ن�ت�ه��ي بر�سم
م �ع��امل �إم� � ��ارة ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة يف
�سمائها مقرتناً بالألعاب النارية،
ب ��الإ� �ض ��اف ��ة ا� �س �ت �خ��دام تقنيات
الأل �ع��اب ال�ن��اري��ة اليابانية لأول
مرة يف املنطقة ،يف خطوة تطمح
�إىل حتقيق �أرقام قيا�سية جديدة
ل� ��ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة يف “غيني�س
للأرقام القيا�سية».
وت � ��زداد اح �ت �ف��االت ر�أ�� ��س ال�سنة
اجل � ��دي � ��دة  2020يف ر�أ�� � ��س
اخليمة �سحراً وت�ألقاً مع تنظيم
حفل غنائي مميز بح�ضور نخبة

من �أ�شهر املطربني العرب ،حيث
� �س �ي �ت��م الإع� �ل ��ان ع ��ن تفا�صيل
احلفل وفتح باب �شراء التذاكر يف
�أكتوبر املقبل .و�ستتاح للعائالت
ف��ر� �ص��ة اال� �س �ت �م �ت��اع مبجموعة
متنوعة م��ن الأن���ش�ط��ة املنا�سبة
جلميع �أفراد الأ�سرة ،مبا يف ذلك
الأطفال يف ثالث مواقع رئي�سية
خم�ص�صة للجمهور و العائالت
ع�ل��ى ام �ت��داد ال���س��اح��ل البحري
املقابل جلزيرة املرجان.
وجم � � � � ��دداً� � ،س �ت �ك ��ون “جزيرة
املرجان” يف ر�أ�س اخليمة املنطلق

الرئي�سي للعرو�ض  ،حيث �ستنار
ال�سماء ب�أ�ضواء الألعاب النارية
التي �ستنطلق من داخ��ل البحر.
ومي�ك��ن م�شاهدة ه��ذه العرو�ض
من العديد من املواقع ،بدءاً من
“جزيرة املرجان” وو�صو ًال �إىل
“قرية احلمرا» .و�سيكون الزوار
ع �ل��ى م ��وع ��د م ��ع ح � ��دث جديد
يت�ضمن �إجن ��ازات غري م�سبوقة
ب��ال �ف �ع��ل ،جت �ع��ل م ��ن االحتفال
ب�ح�ل��ول ال �ع��ام اجل��دي��د يف ر�أ� ��س
اخليمة جتربة ال تن�سى بالفعل.
و�سيتم الك�شف الحقاً عن املزيد

ق �ب��ل وق��وع �ه��ا ول �ت �ح �ق �ي��ق ر�ؤي� ��ة
و�أهداف وزارة الداخلية .
وقد تفقد اللواء بن علوان خالل
الزيارة ال�شرطة ال�سياحية واطلع
ع�ل��ى خ�ط��ة ع�م��ل وب��رام��ج توعية
ال�سياح والفعاليات اخلا�صة بهم
على م�ستوى الإم ��ارة ،كما اطلع
على م�ؤ�شرات اجلرمية والنتائج
الإي� �ج ��اب� �ي ��ة امل �ح �ق �ق��ة يف ك�شف
املجهول عنها  ،كما وج��ه ب�إعادة
توزيع دوريات البحث اجلنائي على

املناطق ال�سكنية اجل��دي��دة نظراً
لالت�ساع العمراين يف الإمارة ،كما
اطلع خ�لال اجل��ول��ة على برامج
عمل احلد من اجلرمية واخلطة
الت�شغيلية ل�ف��ري��ق ع�م��ل امل�ؤ�شر
الوطني ون�سبة ال�شعور بالأمن
والأمان على م�ستوى الإمارة ،كما
ا�ستعر�ض ق�سم املطلوبني ونتائج
م ��ؤ� �ش��رات��ه و�أ� �ش ��اد ب�ج�ه��ود فريق
العمل وحثهم على بذل املزيد من
اجلهد لرفع م�ستوى الأداء .
وج ��ه ال �ل��واء ب��ن ع�ل��ون بت�سخري
ال�ب�رام ��ج وال �ت �ق �ن �ي��ات احلديثة
امل���س��ان��دة للعمل اجل�ن��ائ��ي و�أ�شاد
بجهود دوري ��ات البحث اجلنائي
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة مبتابعة
اجل��رائ��م االل �ك�ترون �ي��ة ،ك�م��ا دعا
لأه�م�ي��ة ال�ت��وع�ي��ة وت �ع��اون �أف ��راد
املجتمع بعدم االجن��رار للر�سائل
الوهمية م��امل تكن م��ن جهة �أو
م���ص��در ر��س�م��ي وخ��ا� �ص��ة جرائم
االبتزاز الإلكرتوين.
و�أخ�يراً دعا اللواء بن علوان �إىل
ت �ظ��اف��ر اجل �ه��ود ل�ت�ع��زي��ز الأم ��ن
والأم� � � ��ان ل �ل��و� �ص��ول ب� ��الإم� ��ارات
ل �ت �ك��ون واح � ��دة م��ن �أف �� �ض��ل دول
العامل على ال�صعيد الأمني.

م ��ن ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل ح � ��ول احلفل
والأرقام القيا�سية اجلديدة التي
تتطلع ر�أ�س اخليمة لت�سجيلها.
ومن �أجل �ضمان جناح الفعاليات
و الأن �� �ش �ط��ة  ،ت �ت �ع��اون العديد
م��ن الهيئات احلكومية يف ر�أ�س
اخل�ي�م��ة ا��س�ت�ع��داداً لتنظيم هذا
احل ��دث ال�ك�ب�ير ل�ي�ك��ون بالفعل
مدعاة فخر واعتزاز �أهل الإمارة
وت �ع��زي��زاً مل�ك��ان�ت�ه��ا ،مب��ا يف ذلك
�شركة “مرجان” ،القيادة العامة
ل���ش��رط��ة ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة ،املكتب
الإعالمي حلكومة ر�أ�س اخليمة،
ه �ي �ئ��ة ر�أ�� � � ��س اخل� �ي� �م ��ة لتنمية
ال�سياحة ،غرفة ر�أ���س اخليمة ،
دائ ��رة اخل��دم��ات ال�ع��ام��ة وبلدية
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة� � ،ش��رك��ة احلمرا
للتطوير العقاري وغريها .وقال
م�ت�ح��دث ب��ا��س��م اللجنة املنظمة
الح� �ت� �ف ��االت ال �� �س �ن��ة اجل ��دي ��دة
يف ر�أ�� � � ��س اخل� �ي� �م ��ة“ :با�شرنا
ا��س�ت�ع��دادات�ن��ا الح�ت�ف��االت ال�سنة
اجل��دي��دة  2020ب�ع��د النجاح
املبهر الذي حتقق العام املا�ضي،
وهو ما جت�سد يف �إر�سائنا ملعايري
ا�ستثنائية للتميز يف كافة عنا�صر
احل��دث ال��ذي ا�ستقطب �أع ��داداً
ك �ب�يرة م��ن ال � ��زوار م��ن خمتلف

�أنحاء العامل .ومن هذا املنطلق،
ف�إننا ملتزمون بتنظيم فعاليات
غ�ي��ر م �� �س �ب��وق��ة يف اح� �ت� �ف ��االت
ر�أ� ��س ال�سنة  ،2020و�سيكون
تركيزنا متوجهاً ب�شكل رئي�سي
ن �ح��و ت �ق��دمي جت��رب��ة ترفيهية
مم�ي��زة ل�ل�ع��ائ�لات ،ح�ي��ث �سنقوم
ب�إ�ضافة العديد من اخل�صائ�ص
ال�ت��ي �سترثي جتربتهم يف هذه
املنا�سبة .كما �سنعمل على تنظيم
حفل كبري مب�شاركة نخبة من �أملع
النجوم .ونتطلع من خالل هذه
االحتفاالت �إىل موا�صلة تر�سيخ
مكانة ر�أ�س اخليمة كوجهة �أوىل
الحتفاالت العام اجلديد».
وع�ل��او ًة ع�ل��ى ا�ستقطابها ملئات
الآالف من الزوار من كافة �أنحاء
ال �ع��امل ،حققت اح �ت �ف��االت ر�أ�س
ال�سنة اجلديدة يف ر�أ���س اخليمة
لعام � 2019إجنازين جديدين
يف “غيني�س للأرقام القيا�سية”
عن فئتي “�أطول �سل�سلة للألعاب
ال �ن��اري��ة يف العامل” و”�أطول
خ��ط م�ستقيم ل�ل�أل�ع��اب النارية
يف العامل” ،يف ح �ي�ن �سجلت
اح� �ت� �ف ��االت ع� ��ام  2018رقماً
ق�ي��ا��س�ي�اً ع��ن �أك�ب�ر �أل �ع��اب نارية
هوائية على م�ستوى العامل.

حمكمة اال�ستئناف
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2019/197ا�ستئناف تنفيذ جتاري

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده -1 /زي�ن��ث جلف للأنظمة الأم�ن�ي��ة ��� -ش ذ م م
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف /كاد �ش ذ م م  -وميثلها املدير /
اياد حممود قيم وميثله�/صالح ح�سن حممد مبا�شري  -قد ا�ست�أنف
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2017/1239تنفيذ جتاري وحددت لها
جل�سه يوم االربعاء املوافق  2019/9/18ال�ساعة  17.30م�ساءا بالقاعة
رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/2705جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه -1/اميال لل�سياحة وال�سفر � -ش ذ م م جمهول حمل االقامة
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/8/21يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح /تعبري لل�سياحة � -ش ذ م م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي
للمدعية مبلغ وقدره  62.109.58اثنان و�ستون الف ومائة وت�سعة درهم وثمانية
وخم�سون فل�سا والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من  2019/6/19وحتى متام
ال�سداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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«ال�صحة» تخف�ض �أ�سعار � 410أ�صناف دوائية مثيلة لعالج �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
•• دبي -وام:

06

�أ��ص��در معايل عبدالرحمن ب��ن حممد العوي�س وزي��ر ال�صحة ووقاية
املجتمع قرارا وزاريا ب�ش�أن تخفي�ض �أ�سعار � 410أ�صناف دوائية مثيلة
لعالج �أم��را���ض القلب والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة وذل��ك متا�شيا م��ع توجهات
احلكومة بتخفي�ض �أ�سعار اخلدمات و�ضمن حر�ص ال��وزارة على دعم
وتوفري الأدوي��ة ب�أ�سعار تناف�سية ومتوافقة مع �أقل �سعر خليجي دعما
للمر�ضى.
وت�ضم قائمة الأ�صناف الدوائية املثيلة التي ي�شملها التخفي�ض طيفا
وا�سعا من الأدوي��ة لعالج عدد من الأمرا�ض املتعلقة بالقلب والأوعية
الدموية وارتفاع �ضغط الدم وخف�ض الدهون و�أدوية الذبحة ال�صدرية

وهي من الأمرا�ض املزمنة ال�شائعة يف املنطقة وبن�سبة تخفي�ض ترتاوح
ما بني � 2إىل  77باملئة منها � 183صنفا م�صنعا حمليا و � 227صنفا
م�صنعا �إقليميا وعامليا.
ويف ه��ذا الإط ��ار  ..ع�ق��دت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع م��ع �شركات
الأدوي��ة املعنية اجتماعا برئا�سة �سعادة الدكتور �أم�ين ح�سني الأمريي
وكيل ال��وزارة امل�ساعد ل�سيا�سة ال�صحة العامة والرتاخي�ص وبح�ضور
� 58شركة حملية وخليجية ودولية بهدف تن�سيق اجلهود امل�شرتكة بني
ال��وزارة وال�شركات لدعم املر�ضى وتوفري خدمات دوائ�ي��ة ذات معايري
وج��ودة عالية وب��أ��س�ع��ار تناف�سية وخ �ي��ارات �أو��س��ع للمر�ضى للحد من
ت�سرب الأدوي��ة املغ�شو�شة عرب �صيدليات الإنرتنت وغريها من امل�صادر
غري املوثوقة .وخاطبت ال��وزارة ال�شركات املعنية ر�سميا متهيدا لإتخاذ

اخلطوات الالزمة نحو تخفي�ض الأ�سعار يف �إطار زمني حمدد للتطبيق
يف � 15سبتمرب اجلاري بهدف تفعيل ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني الوزارة
وال�شركات الدوائية اخلا�صة العاملة يف الدولة و�إيجاد �أ�س�س التن�سيق
امل�سبق لتطبيق وتنفيذ هذه املبادرة.
وتطبق وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع �أعلى املعايري واملمار�سات يف نظام
الت�سعري حيث يخ�ضع نظام الت�سعرية املعمول به لعدة عوامل م�ؤثرة
تقوم على املتابعة ال��دوري��ة واال��س�تر��ش��اد بالأ�سعار املثيلة يف الأ�سواق
الدوائية العاملية والإقليمية مع الأخذ يف االعتبار م�صلحة املري�ض يف
املقام الأول لتوفري ا�ستدامة يف الأ�صناف الدوائية وخ�صو�صا تلك املعنية
بالأمرا�ض املزمنة مع مراعاة اقت�صاديات ال�شركات العاملة يف الدولة
ل�ضمان ا�ستمرارية �أعمالها وعملياتها اللوج�ستية يف الدولة مبا ي�سهم

يف حتقيق �سوق دوائي متوازن.
و�أ� �ش��ادت ال� ��وزارة ب��ال�ت�ج��اوب الإي�ج��اب��ي وال���س��ري��ع ل�شركات ال ��دواء مع
مبادراتها لتخفي�ض �أ�سعار الأدوي��ة املبتكرة يف املراحل ال�سابقة والتي
تنبع من ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني الوزارة وال�شركات الدوائية العاملية
والإقليمية التي اختارت الإمارات مقرا �إقليميا لها لدول �شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا .
وتتبع ال ��وزارة ق��وان�ين ومعايري �صارمة عند ت�سجيل جميع املنتجات
الدوائية قبل طرحها يف �أ�سواق الدولة والت�أكد من اتباع �شركات الأدوية
ممار�سات الت�صنيع اجليد و�أن الأدوي��ة املثيلة حتتوي على نف�س املواد
الفعالة بنف�س الرتكيز وال�شكل ال�صيدالين ولها نف�س اال�ستعماالت
الطبية ومكافئة يف جودتها للمنتجات املبتكرة.

حمدان بن حممد يطمئن هاتفيا على متام ا�ستعدادات رائدي الف�ضاء الإماراتيني املن�صوري والنيادي

الرحلة التاريخية �إىل حمطة الف�ضاء الدولية
�أمل ي�ضيء الطريق نحو نه�ضة علمية عربية
•• دبي-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي �أن
�إجنازات دولة الإمارات ت�سهم اليوم يف
تعزيز فر�ص املنطقة العربية يف �إحياء
نه�ضتها احل�ضارية ،ال�سيما مع اقتحام
�أبناء الإم��ارات العديد من القطاعات
التي مل يكن للمنطقة ح�ضور ملمو�س
فيها ،ومن �أهمها قطاع الف�ضاء الذي
ت�سعى فيه دولتنا بتوجيهات �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة “حفظه اهلل”
�إىل حتقيق �إجن ��ازات نوعية ب�سواعد
وع�ق��ول جيل م��ن ال�شباب الإماراتي
امل�ب��دع ومب�ب��ادرات وم�شاريع طموحة
ن�سابق معها الزمن نحو القمة .جاء
ذل��ك مبنا�سبة دخ��ول رائ��دي الف�ضاء
ه��زاع امل�ن���ص��وري ،و�سلطان النيادي،
ال �ي��وم م��رح�ل��ة ال �ع��زل ال�ط�ب��ي ،حيث
�أج��رى �سموه ات���ص��ا ًال هاتفياً معهما
لالطمئنان �شخ�صياً على �إمتامهما
ك ��اف ��ة اال�� �س� �ت� �ع ��دادات خل ��و� ��ض هذه
امل��رح �ل��ة اجل ��دي ��دة يف ه ��ذه الرحلة
التاريخية التي �سيكون لها �أثرها يف
و�ضع ا�سم الإمارات واملنطقة العربية
على خارطة �صناعة الف�ضاء العاملية،
حيث �أعرب �سموه خالل االت�صال عن
مدى فخر واعتزاز جميع الإماراتيني
مبا يعمالن على حتقيقه من اجناز
��س�ي��ذك��ره ال �ت��اري��خ ،وخ��ال����ص �أمنيات
��س�م��وه لهما وجل�م�ي��ع �أع �� �ض��اء فريق
ال�ع�م��ل ب��ال�ت��وف�ي��ق وال �� �س��داد يف �إمتام
هذه املهمة بكل ما حتمله من دالالت

وفر�ص .ويف هذه املنا�سبة ،قال �سمو
ويل عهد دب��ي“ :الرحلة التاريخية
�إىل حم�ط��ة ال�ف���ض��اء ال��دول �ي��ة �أمل
ي���ض��يء ال�ط��ري��ق ن�ح��و نه�ضة علمية
عربية جديدة ...و�إجناز نحقق به حلم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،
با�ستعادة املنطقة العربية لأجمادها
التي �صنعتها يف �أوج تقدمها ...ن�ش ّد
ع �ل��ى ي ��د ك ��ل خم �ل ����ص وم �ت �ف ��اين يف
خ��دم��ة ال ��وط ��ن ،وك ��ل م��ن ي���س�ه��م يف
تقدمه ورفعته ...نرجو كل التوفيق
لرائدي الف�ضاء الإماراتيني و�أع�ضاء
ف��ري��ق ال�ع�م��ل� ،سائلني اهلل ت�ع��اىل �أن
ي�شملهما بعنايته و�أن يوفق اجلميع
يف �إمتام هذه املهمة خلدمة م�ستقبل

دولتنا و�أمتنا والعامل �أجمع».
وداع يف “يوري غاغارين».
وق��د ودّع رائ��دا الف�ضاء الإماراتيان،
ه��زاع امل�ن���ص��وري ،و�سلطان النيادي،
ام ����س ال�ع��ا��ص�م��ة ال��رو��س�ي��ة مو�سكو،
م�ت��وج�ه�ين �إىل م��دي�ن��ة “بايكونور”
يف ك��ازاخ���س�ت��ان ،ل�ب��دء مرحلة العزل
ال�صحي التي ت�ستمر مل��دة  15يوماً،
وذل��ك بعد انتهاء ف�ترة تدريبهما يف
مركز “يوري غاغارين” لتدريب رواد
الف�ضاء مبدينة ال�ن�ج��وم ،ا�ستعداداً
ل�لان �ط�لاق يف رح�ل�ت�ه�م��ا التاريخية
�إىل حمطة الف�ضاء الدولية يف 25
�سبتمرب اجلاري�.ش
وقد �أُقيم حفل وداع لرائدي الف�ضاء
املن�صوري والنيادي يف مركز “يوري

غاغارين” ،ب�ح���ض��ور � �س �ع��ادة حمد
عبيد املن�صوري ،رئي�س جمل�س �إدارة
م��رك��ز حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د للف�ضاء،
و�سعادة يو�سف حمد ال�شيباين ،مدير
ع��ام مركز حممد بن را�شد للف�ضاء،
و� �س��امل امل� ��ري ،م���س��اع��د امل��دي��ر العام
ل�ل���ش��ؤون العلمية والتقنية ،ومدير
برنامج الإمارات لرواد الف�ضاء.
وبهذه املنا�سبة قال �سعادة حمد عبيد
امل �ن �� �ص��وري“ ،بحمد اهلل وتوفيقه،
و�صلنا �إىل مرحلة مهمة يف م�شروعنا
الف�ضائي الطموح ،واالجناز التاريخي
الذي تت�ضافر كل اجلهود يف حتقيقه
برعاية وتوجيهات وت�شجيع قيادتنا
الر�شيدة” .وتابع املن�صوري قائال“ :
اليوم يحمل هزاع املن�صوري و�سلطان
النيادي طموح الأب امل� ّؤ�س�س ال�شيخ

زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ،ط ّيب اهلل
ث��راه ،و�أح�لام و�آم��ال �أجيال �إماراتية
وع��رب �ي��ة ع ��دي ��دة ،جم ��ددي ��ن العهد
لقيادتنا الر�شيدة �أن يكون للإمارات
ب�صمتها الوا�ضحة وامل�ؤثرة يف جمال
ا� �س �ت �ك �� �ش��اف ال �ف �� �ض��اء ل �ي �ك��ون ا�سم
الإم��ارات دائماً �شاخماً يف كل املحافل
و�ضمن خمتلف املجاالت” .من جهته ،احل��رك��ي ،وال�ت���ص��ور ،و�إدراك الوقت نا�سا./
ق��ال ��س�ع��ادة يو�سف حمد ال�شيباين ،ع �ن��د رائ� � ��د ال �ف �� �ض ��اء� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل
“نحن �أم ��ام ح��دث ت��اري�خ��ي يعك�س ديناميات ال�سوائل يف الف�ضاء ،و�أثر العزل ال�صحي.
�إ�صرار الإمارات على م�شاركة املجتمع العي�ش يف الف�ضاء على الب�شر.
و�ست�ستمر م��رح�ل��ة ال �ع��زل ال�صحي
العلمي العاملي يف �إثراء ر�صيد العامل وت�ت���ض�م��ن امل �ه �م��ة ال�ع�ل�م�ي��ة ،جت��ارب ال�ت��ي �سيدخلها رائ ��دا الف�ضاء هزاع
التجارب العلمية النوعية ،التي ت�سهم تخ�ص املدار�س يف دولة الإمارات �ضمن املن�صوري ،و�سلطان النيادي يف مدينة
مبادرة العلوم يف الف�ضاء التي �أطلقها ب��اي�ك��ون��ور يف ك��ازاخ �� �س �ت��ان؛ مل ��دة 15
يف حت�سني حياة الب�شر».
وت ��اب ��ع ق ��ائ�ل�ا“ :باجتياز تدريبات م��رك��ز حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د للف�ضاء؛ ي��و ًم��ا ،ق�ب�ي��ل االن �ط�ل�اق �إىل حمطة
واختبارات رائدي الف�ضاء الإماراتيني �شاركت يف �إجرائها على الأر�ض حوايل الف�ضاء ال��دول�ي��ة .وتتحمل الوكالة
ب �ن �ج��اح يف م ��رك ��ز ي � ��وري غاغارين  16مدر�سة من الدولة بوجود رائد الطبية احليوية الفدرالية الرو�سية،
ل �ت��دري��ب رواد ال �ف �� �ض��اء ،ن �ك��ون على الف�ضاء الإماراتي هزاع املن�صوري يف امل���س��ؤول�ي��ة ال�ك��ام�ل��ة ع��ن ��ص�ح��ة رواد
ا� �س �ت �ع��داد ت ��ام لأداء �أول م�ه�م��ة �إىل املرحلة الأوىل ،الذي �سيقوم ب�إجرائها ال �ف �� �ض��اء خ �ل��ال م � ��دة ب �ق��ائ �ه �م��ا يف
حمطة الف�ضاء الدولية التي نتطلع يف ب�ي�ئ��ة م�ن�ع��دم��ة اجل��اذب �ي��ة تقريباً منطقة ال �ع��زل يف ب��اي�ك��ون��ور يف بيئة
ع�ل��ى م�ت�ن امل�ح�ط��ة مل �ق��ارن��ة النتائج .مُعقمة؛ لتج ّنب الإ�صابة ب�أي �أمرا�ض
لإجنازها بكل الثقة والعزم».
و�ست�سهم هذه التجارب يف رفد املناهج قد يتعر�ض لها رائد الف�ضاء وينقلها
الإماراتية مبواد علمية جديدة تكون �إىل املحطة الدولية.
جتارب و�شراكات.
و�سين ِّفذ رائد الف�ضاء ،هزاع املن�صوري ،نتاج املهمة الأوىل امل�أهولة للإمارات وتتكفل الوكالة بتعقيم كافة من�ش�آتهم
 16جت��رب��ة ع�ل�م�ي��ة ب��ال �ت �ع��اون مع �إىل الف�ضاء.
الأر�ضية والف�ضائية من �أي ميكروبات
وك��االت ف�ضاء عاملية منها الرو�سية وت�أتي مهمة انطالق �أول رائد ف�ضاء �أو جراثيم ،تعقيما دقيقا ي�شمل كافة
“رو�سكو�سمو�س” ،ووك��ال��ة الف�ضاء �إماراتي �إىل حمطة الف�ضاء الدولية ،امل��راف��ق والأدوات ال�ت��ي ي�ستخدمها
الأوروب �ي��ة “�إي�سا” ،بينها  6جتارب يف �إط� ��ار � �ش��راك��ات ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة مع ال� � ��رواد مب��ا يف ذل ��ك م �ق��ر الإق ��ام ��ة،
ع�ل��ى م�تن حم�ط��ة ال�ف���ض��اء الدولية ك�برى وك��االت الف�ضاء العاملية ومن واحل��اف�لات وم��واق��ع التدريب ،بينما
ل��درا� �س��ة ت�ف��اع��ل امل ��ؤ� �ش��رات احليوية ب �ي �ن �ه��ا ،وك ��ال ��ة ال �ف �� �ض��اء االحت ��ادي ��ة ي��أخ��ذ اخل�ب�راء يف الوكالة با�ستمرار
جل�سم الإن �� �س��ان يف ال�ف���ض��اء مقارنة ال��رو��س�ي��ة /رو� �س �ك��وزم��و���س ،/ووكالة عينات خمربية م��ن خمتلف املرافق
ب��ال�ت�ج��ارب ال�ت��ي �أج��ري��ت ع�ل��ى �سطح ا� �س �ت �ك �� �ش��اف ال �ف �� �ض��اء ال �ي��اب��ان �ي��ة  /والأدوات للتحقق من عدم وج��ود �أي
الأر� � � ��ض ،ودرا� � �س� ��ة م� ��ؤ�� �ش ��رات حالة جاك�سا ،/ووك��ال��ة الف�ضاء الأوروبية جراثيم �أو ميكروبات للحيلولة دون
ال�ع�ظ��ام ،واال� �ض �ط��راب��ات يف الن�شاط �/إي�سا /ووكالة الف�ضاء الأمريكية  /ان�ت�ق��ال�ه��ا �إىل امل��رك �ب��ة وم ��ن ث��م �إىل

املحطة الف�ضائية ال��دول�ي��ة؛ �إ�ضافة
�إىل عملية تعقيم م�ق���ص��ورة مركبة
ال�ف���ض��اء ال��رو��س�ي��ة “�سويوز �أم �أ�س
 .”15جتهيزات جدير بالذكر� ،أن
رائد الف�ضاء هزاع املن�صوري� ،سيحمل
م�ع��ه �إىل حم�ط��ة ال�ف���ض��اء الدولية،
َعلَم دولة الإم��ارات ،و�صورة للمغفور
له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان،
ط ّيب اهلل ث��راه ،جتمعه م��ع وف��د من
رواد ف�ضاء �أبولو� ،إ�ضافة �إىل ن�سخة
من القر�آن الكرمي ،وعدد من الكتب
وم�ق�ت�ن�ي��ات م��رك��ز حم �م��د ب��ن را�شد
للف�ضاء ومن �أهمها كتاب “ق�صتي”
ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم ،والذي ا�ستهله �سموه
بق�صة الإع�لان عن برنامج الإمارات
لرواد الف�ضاء.
وخالل املدة التي ت�سبق االنطالق �إىل
حمطة الف�ضاء الدولية� ،سيتم جتهيز
املتعلقات ال�شخ�صية ل��رائ��د الف�ضاء
ه��زاع املن�صوري ،التي �سيحملها معه
�إىل حمطة الف�ضاء الدولية ،وت�ضم
� �ص��وراً ل�ل�ع��ائ�ل��ة وب�ع����ض التذكارات،
وال� ��� �ش� �ع ��ارات ،ب��ا� �س �ت �خ��دام �شيفرات
معينة ث��م و��ض��ع ختم امل��رك��ز عليها؛
وذلك ا�ستعدادًا لو�ضعها داخل مركبة
“�سويوز �إم ..»15

حتت عنوان «توا�صل» ومن خالل معر�ض تعريفي

بلدية مدينة �أبوظبي تطلع �سكان مدينة حممد بن زايد على م�شاريعها التطويرية يف املدينة
•• �أبوظبي-الفجر:

ت �ن �ظ��م ب� �ل ��دي ��ة م ��دي� �ن ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
وب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع � �ش��رك��ة �أبوظبي
ل �ل �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة “ م�ساندة”
م�ع��ر��ض��ا ت�ع��ري�ف�ي��ا ل�ل���س�ك��ان ب�ش�أن
م���ش��اري��ع ت�ط��وي��ر ال�ب�ن�ي��ة التحتية
القائمة وامل��راف��ق العامة يف مدينة
حممد بن زاي��د وذل��ك يف مركز دملا
م��ول ما بني � 21- 15-سبتمرب-
 2019؛ حيث ي�ستقبل املعر�ض
ال� ��زوار م��ن ال���س��اع��ة “� 11صباحا
وح� �ت ��ى  9م �� �س ��ا ًء “ لال�ستف�سار
واال�ستعالم عن امل�شروع.
ك �م��ا ت�ت���ض�م��ن امل� �ب ��ادرة (توا�صل) مت�ضمنة نبذة عن امل�شروع وجدواه ،و�أه ��داف ��ه و�أث� ��ره يف حت���س�ين جودة ت �ه ��دف �إىل ت �ع��زي��ز دور البلدية
يف م �� �ش��ارك��ة �أف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع من
حملة تعريفية موجهة �إىل �سكان والقيام بزيارات ميدانية �إىل �سكان احلياة يف املدينة .
املدينة ت�شمل �إر��س��ال ر�سائل ن�صية مدينة حممد ب��ن زاي��د والتوا�صل و�أك � ��دت ال �ب �ل��دي��ة �أن ه ��ذه املبادرة خ�ل�ال اط�لاع �ه��م ع�ل��ى م�شاريعها
لأه� � ��ايل م��دي �ن��ة حم �م��د ب ��ن زاي ��د معهم هاتفيا ل�شرح �أب�ع��اد امل�شروع والتي ت�أتي حتت عنوان ( توا�صل) القائمة وامل�ستقبلية ،وت�شريعاتها،

واخلدمات التي تقدمها وبراجمها
امل �� �س �ت �ح��دث��ة وال � �ت� ��ي م� ��ن �ش�أنها
رف ��ع م���س�ت��وى اخل ��دم ��ات واملرافق
وحت�سني جودة احلياة  ،حيث ت�شهد

مدينة حممد بن زايد منوا �سكانياً �أب��وظ �ب��ي وب��ال �ت �ع��اون م��ع ال�شركاء
وجت��اري �اً كبريين و�أ�صبحت وجهة اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين ت �ن �ف��ذ م�شروعا
ي�ستهدف ت�شييد ال �ط��رق والبنية
مف�ضلة لل�سكن والأعمال.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ب�ل��دي��ة مدينة التحتية يف مدينة حممد بن زايد

يف م�ن��اط��ق( :ب ،ب  2و ب  3و ب
. )4
وي �� �ش �م��ل ن� �ط ��اق �أع � �م� ��ال امل�شروع
ت�شييد الطرق والبنية التحتية يف
مدينة حممد بن زاي��د بالقطاعات
�أم �إي 16و ز 1و ز 2و ز 4و الطرق
الرئي�سة املو�ضحة باملخطط املرفق،
ويت�ضمن �إزال��ة الطرق القائمة ،و
بع�ض خ�ط��وط اخل��دم��ات ،وتنفيذ
�أع � �م� ��ال ط� ��رق وم� ��واق� ��ف �سيارات
ومم ��رات م���ش��اة و م��داخ��ل ال�ف�ل��ل و
امل �ب��اين ال�ق��ائ�م��ة وزراع� ��ة جتميلية
وخ�ط��وط خ��دم��ات ج��دي��دة� ،إ�ضافة
�إىل �أع�م��ال مياه وك�ه��رب��اء وت�شييد
12حمطة ك� �ه ��رب ��اء ف ��رع� �ي ��ة و
وح��دت�ين ك�ه��رب��ائ�ي�ت�ين� ،إىل جانب
تو�صيل خ��دم��ات خمتلفة مبدينة
حممد بن زايد.

«دبي لرعاية الن�ساء والأطفال» تختتم حملتها لتوعية الفئات الأكرث عر�ضة لالجتار بالب�شر
•• دبي-الفجر:

اختتمت م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء
والأطفال املرحلة اخلام�سة والأخرية
من حملتها ال�سنوية لتوعية الفئات
الأكرث عر�ضة لالجتار بالب�شر ،حتت
��ش�ع��ار “كن ع�ل��ى وعي” ،وذل ��ك يف
�إطار م�ساهمتها مع خمتلف اجلهات
يف ال��دول��ة ملكافحة ه��ذه اجلرمية،
ويف ظل االهتمام الكبري الذي توليه
القيادة الر�شيدة ملواجهتها.
وت �ه��دف امل��ؤ��س���س��ة م��ن خ�ل�ال هذه
احل� �م� �ل ��ة ال� �ت ��ي �أط �ل �ق �ت �ه��ا يف ع ��ام دولة الإمارات� ،سوا ًء العمالة املنزلية
 2014لرفع الوعي بتلك اجلرمية �أو ال �ع �م��ال ب��امل �ط��اع��م وال� �ف� �ن ��ادق،
خا�صة لدى الفئات الأك�ثر عر�ضة ،ويف امل���ص��ان��ع وال �� �ش��رك��ات وامل � ��زارع.
حيث �إ�ستهدفت العاملني يف �ش ّتى وا�ستهدفت احلملة كذلك العاملني
امل� �ج ��االت ،م��ن خم�ت�ل��ف ال �ف �ئ��ات يف يف � �ص��ال��ون��ات ال �ت �ج �م �ي��ل وامل �ح ��ال

التجارية املختلفة.
وقد حر�صت امل�ؤ�س�سة يف هذه احلملة
ع �ل��ى ال �ت �ع��ري��ف ب �ج��رمي��ة االجت� ��ار
بالب�شر و�أب ��رز الأ��س��ال�ي��ب للتغرير
بال�ضحايا ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تقدمي
الن�صائح للوقاية منه ،مثل جتنب
التعامل م��ع املكاتب الوهمية التي
تتقدم بعرو�ض عمل مغرية ،وعدم
منح الثقة املطلقة للآخرين الذين
يكونون �أح�ي��ان�اً ج��زءًا م��ن ع�صابات
االجتار بالب�شر.
ويف هذا ال�سياق �أكدت �سعادة عفراء
الب�سطي امل��دي��ر ال�ع��ام مل�ؤ�س�سة دبي
لرعاية الن�ساء والأطفال على �أهمية
ال �ت��دق �ي��ق ب �ع �ق��ود ال �ع �م��ل ،ع �ل��ى �أن
تكون مكتوبة بلغة يفهمها املتقدم
ل �ل��وظ �ي �ف��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل جتنب

الكثري م��ن امل�ح��اذي��ر الأخ ��رى التي
ميكن �أن متهد الطريق ب ��أن يكون
�ضحية مثل عدم الوقوع حتت طائلة
ال��دي��ون ،وك��ذل��ك ��ض��رورة املحافظة
على الأوراق الثبوتية ،والت�أكد من
�أن ت �ك��ون و��س��ائ��ل االت �� �ص��ال متاحة
حتى ي�ستطيع ال�شخ�ص �أن يتوا�صل
م��ع الأرق� ��ام املهمة قبل ال���ش��روع يف
ال�سفر �أو حتى البدء يف �إجراءاته.
كما �شدّدت على �أهمية احلر�ص على
دخ ��ول ال��دول��ة ب��ال���ص��ورة الر�سمية
وجتنب الأوراق امل ��زورة ،والتدقيق
يف ت���ص��اري��ح ال��دخ��ول و��ص�ح�ت�ه��ا ،و
احل��ر���ص كذلك م��ن بع�ض عرو�ض
ال� � ��زواج ،واالط �ل��اع ع�ل��ى القوانني
والإجراءات املتعلقة بالعمل يف دولة
الإمارات.

و�أ� �ش��ارت الب�سطي �إىل �أن امل�ؤ�س�سة
قامت با�ستخدام عدد من الو�سائل
لتو�صيل الر�سالة التوعوية للفئة
الأك�ثر عر�ضة ،منها الن�شرات التي
ترجمت لع�شر لغات لتكون متاحة
بكل اللغات وللجن�سيات املختلفة.
و�أ� �ض��اف��ت ن �ظ��راً لأن �أع � ��داداً كبرية
من الفئات الأك�ثر عر�ضة لالجتار
بالب�شر ال جتيد ال �ق��راءة والكتابة
فقد مت حتويل الر�سائل التوعوية
�إىل م���س��ام��ع مت ب�ث�ه��ا يف ع ��دد من
الإذاع� � � � � ��ات امل �ح �ل �ي��ة والتجمعات ع �ل��ى و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل وخمتلف
ال�ع�م��ال�ي��ة وغ�ي�ر ذل ��ك م��ن املواقع املن�صات الإعالمية يف الثالثني من
امل�ستهدفة ،كما و�شملت التوعية بث يوليو من كل عام بالتزامن مع اليوم
فيلم توعوي ب�سيط يحاكي الواقع .العاملي ملكافحة االجتار بالب�شر ،كما
و�أو��ض�ح��ت �أن امل�ؤ�س�سة عملت على وع �ق��دت ل� �ق ��اءات دوري � ��ة ب�سفارات
ن�شر جميع هذه الر�سائل التوعوية وق�ن���ص�ل�ي��ات دول امل �� �ص��در لتوحيد

اجلهود يف مواجه هذه اجلرمية.
و�أ�ضافت �أن امل�ؤ�س�سة نظمت كذلك
لقاءات دورية مع املنظمات واجلهات
املعنية بالدولة ،ملناق�شة التحديات،
وق��د �إنعك�س ذل��ك �إيجابياً بتناق�ص
�أعداد ال�ضحايا ،داعية اجلمهور �إىل

دع��م اجل�ه��ود التي تبذلها امل�ؤ�س�سة
�إىل جانب جميع اجلهات املعنية يف
ه��ذا امل �ج��ال م��ن خ�ل�ال �إع� ��ادة ن�شر
الر�سائل التوعوية والإب�لاغ عن �أي
ح��االت ي�شتبه يف تعر�ضها لالجتار
بالب�شر.

األربعاء  11سبتمبر  2019م  -العـدد 12728

�أخبـار الإمـارات

Wednesday 11 September 2019 - Issue No 12728

ويل عهد عجمان ي�ستقبل �سفري اليابان
•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان  -يف دي��وان احلاكم � -سعادة �إكيهيكو
ناكاجيما �سفري اليابان الذي قدم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله لدى الدولة.
ورحب �سموه بال�سفري الياباين  ..متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح يف مهام عمله  ..م�ؤكداً �أنه
�سيجد من امل�س�ؤولني كل تعاون يف �أداء مهامه .
وبحث �سموه و�سعادة ال�سفري خالل اللقاء عالقات التعاون الثنائي القائمة بني البلدين و�سبل تطويرها
وتوطيدها ملا فيه م�صلحة ال�شعبني ال�صديقني.
من جهته �أثنى �سعادة �سفري اليابان على التعاون امل�شرتك بني البلدين يف املجاالت املختلفة  ..م�شيداً
بالتطور احل�ضاري الذي ت�شهده دولة الإمارات عامة وعجمان خا�صة يف امليادين كافة.
ح�ضر اللقاء � ..سعادة عبداهلل �أمني ال�شرفاء امل�ست�شار يف ديوان احلاكم و�سعادة �سامل �سيف املطرو�شي نائب
مدير الديوان و�سعادة يو�سف حممد النعيمي مدير عام الت�شريفات وال�ضيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني.
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عمار النعيمي  :يوجه بت�سريع وترية العمل لتحقيق امل�ستهدفات اال�سرتاتيجية لر�ؤية عجمان 2021
•• عجمان -وام:

وج��ه �سمو ال�شيخ ع�م��ار ب��ن حميد
ال� �ن� �ع� �ي� �م ��ي ويل ع � �ه� ��د ع� �ج� �م ��ان
رئ�ي����س املجل�س التنفيذي اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة يف الإم� � � ��ارة ب�ضرورة
االلتزام باخلطط املعتمدة لتحقيق
م�ؤ�شرات وم�ستهدفات ر�ؤية عجمان
 2021وال�ع�م��ل يف �إط ��ار حكومي
متكامل ل�ت�ج��اوز ال�ت�ح��دي��ات بوعي
وحر�ص.
و�أ�ضاف �سموه “ �أننا نقف اليوم على
�أع�ت��اب مرحلة مهمة حل�صد نتائج
م��ا مت �إجن ��ازه يف ال�سنوات املا�ضية
م ��ن ج �ه ��ود وم � �ب � ��ادرات وم�شاريع
تهدف �إىل تقدمي م�ستوى عايل من
اخلدمات احلكومية يفوق توقعات

اجلمهور».
جاء ذلك خالل تر�أ�س �سموه جل�سة
املجل�س التنفيذي للإمارة يف فندق
عجمان �سراي .
وناق�شت اجلل�سة تقرير “اال�ستدامة
املالية” ال��ذي قدمته دائ��رة املالية
وا� �س �ت �ع��ر���ض ال��و� �ض��ع االقت�صادي
ل�ل ��إم� ��ارة و� �س �ي��اق �ه��ا امل � ��ايل خالل
ال�سنوات الثالث املا�ضية  ..مو�ضحا
النفقات الت�شغيلية مقابل النفقات
الر�أ�سمالية والإي � ��رادات والنفقات
احلقيقية مقارنة باملخطط.
و�أ� �ش��ار ال�ت�ق��ري��ر �إىل ه��دف �ضمان
اال�ستدامة املالية يف حكومة عجمان
امل�ع�ت�م��د يف اخل�ط��ة اال�سرتاتيجية
ل��ر�ؤي��ة ع�ج�م��ان  2021والو�ضع
احل� ��ايل ل�ل��إم ��ارة وك�ي�ف�ي��ة حتقيق

عجمان حيث وج��ه �سموه اجلهات
ب���ض��رورة ت�صميم نظام م��ايل يعزز
عملية التخطيط والإدارة املالية
يف احل �ك ��وم ��ة م �ب �ن��ي ع �ل��ى �أ�سا�س
ت�ك��ام��ل ال�ت�خ�ط�ي��ط اال�سرتاتيجي
والتخطيط املايل لدعم اال�ستدامة
املالية واال�ستقرار االقت�صادي.
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه �أن �ن��ا نتطلع قريبا
�إىل ر�ؤي��ة نتائج �إيجابية و تطورات
يف م�ؤ�شرات �أداء اجلهات احلكومية
تعك�س كفاءتها وفاعليتها يف �إدارة
م��وارده��ا املالية وكيفية ت�سخريها
خلدمة �أهداف الإمارة.
وا� �س �ت �ع��ر���ض امل �ج �ل ����س م�ستجدات
وت� � �ط � ��ورات م �� �س �ت �ه��دف التوطني
اال�ستدامة التي تتطلب �إط��ار فعال ب�شكل ف�ع��ال وا��س�ت�ع��ر���ض مقارنات لتحديد �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات لإمارة كما ناق�ش املجل�س حتليل الفجوات ال��ذي قدمته دائ��رة امل��وارد الب�شرية
وم � �ب� ��ادرات ال �ت �ح �� �س�ين يف حكومة وم�ؤ�شرات �أداء اجلهات احلكومية.
لإدارة اال�ستدامة املالية ومراقبتها م �ع �ي��اري��ة ب�ي�ن خ�م����س م ��دن عاملية عجمان وفر�ص التطوير .

ووج��ه �سمو ال�شيخ ع�م��ار النعيمي
اجلهات احلكومية كافة �إىل �ضرورة
ات � �خ� ��اذ خ � �ط� ��وات ج � � ��ادة لت�سريع
التوطني و�إيجاد احللول للتحديات
وال �� �س �ع��ي ل�ت�ب�ن��ي م � �ب ��ادرات نوعية
ب�إ�شراك القطاع اخلا�ص لت�ساهم يف
توفري فر�ص وظيفية للخريجني
وت�ف�ع�ي��ل خ�ط��ط الإح �ل��ال ع�ل��ى �أن
يتم ت�أهيل وتدريب الكوادر الوطنية
ل�شغل الوظائف التخ�ص�صية.
و�أ�ضاف �سموه �أن ملف التوطني يعد
من �أه��م �أول��وي��ات حكومة الإمارات
ال�ت��ي ت�ب��ذل فيه ج�ه��ودا ك�ب�يرة و�أن
ع�ل�ي�ن��ا يف ح�ك��وم��ة ع�ج�م��ان تطوير
خطط عمل ت�ضمن ا�ستيعاب الأعداد
املتزايدة �سنويا وتوفر فر�ص عمل
تلبي تطلعات الأجيال القادمة.

عبدالعزيز النعيمي يرت�أ�س اجتماع دائرة االرا�ضي والتنظيم العقاري بعجمان
•• عجمان-وام:

تر�أ�س ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة االرا�ضي و التنظيم
العقاري بعجمان اجتماع القيادة الدوري بالدائرة .
ومت خ�لال االجتماع عر�ض دور االدارات و ال��وح��دات التنظيمية يف حتقيق
ا�سرتاتيجية الدائرة ون�سب االجناز يف خطة العمل اال�سرتاتيجية .2021
و اطلع ال�شيخ عبد العزيز ب��ن حميد النعيمي خ�لال االجتماع على تقرير
امل�ؤ�شرات الت�شغيلية للم�شاريع و املبادرات التي حتت�ضنها الدائرة  .و ا�ستعر�ض
عبدالعزيز بن نا�صر النعيمي مدير ع��ام ال��دائ��رة الفر�ص التطويرية التي
�سيتم العمل عليها خالل الفرتة القادمة من العام اجلاري ،مبا ي�ضمن تطوير
العمليات واخلدمات واملبادرات املرتبطة بالأهداف اال�سرتاتيجية للدائرة .
ويف ختام االجتماع اثنى رئي�س الدائرة على اداء املوظفني واكد �سعيه الدائم
لتحقيق نتائج تناف�سية م�شيدا بتاريخ الدائرة احلافل بالإجنازات املحلية و
العاملية ،ووجه ب�ضرورة تكاتف اجلهود يف �سبيل حتقيق املزيد من االجنازات
التي من �ش�أنها تعزيز مكانه الدائرة و امل�ساهمة ب�شكل فعال يف تنميه و متكني
كفاءة القطاع العقاري بعجمان.

للت�سهيل على املراجعني

م�ست�شفيات الظفرة توا�صل ت�شغيل  3عيادات يف مركز الأ�سرة �أيام ال�سبت
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

توا�صل م�ست�شفيات الظفرة التابعة
ل�شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية
“ �صحة “ ت�شغيل  3عيادات يف
م ��رك ��ز ال �ظ �ف��رة ل �ط��ب الأ� � �س� ��رة يف
م��دي �ن��ة زاي � ��د خ �ل�ال �أي� � ��ام ال�سبت
م ��ن ك ��ل �أ�� �س� �ب ��وع وذل � ��ك للت�سهيل
ع�ل��ى امل��راج�ع�ين ومتلقي اخلدمات
العالجية من �سكان منطقة الظفرة
يف كافة املدن .
وت�شمل العيادات التي يتم ت�شغيلها
عرب املركز عيادة طب الأ�سرة وعيادة
الأطفال وعيادة الأ�سنان والتي يتم
العمل فيها على فرتتني تبد�أ الفرتة
الأوىل من ال�ساعة التا�سعة �صباحا
وح �ت��ى ال ��واح ��دة ظ �ه��را بينما تبد�أ
الفرتة الثانية من ال�ساعة اخلام�سة
ع�صرا وحتى ال�ساعة التا�سعة م�ساء
.
و�أو�ضح حمد خمي�س ذيبان املن�صوري
املدير التنفيذي مل�ست�شفيات الظفرة
�أن ت���ش�غ�ي��ل  3ع �ي��ادات خ�ل�ال �أي ��ام
ال�سبت من كل �أ�سبوع ي�أتي ا�ستجابة

لطلبات الأهايل واملراجعني لتوفري
خ��دم��ات عالجية ملحة لهم خالل
�أي��ام العطلة وذلك ليتمكن موظفي
ال ��دوائ ��ر احل�ك��وم�ي��ة وال �ع��ام �ل�ين يف
ال �ق �ط��اع�ي�ن ال � �ع ��ام واخل� ��ا�� ��ص من
احل���ص��ول ع�ل��ى اخل��دم��ات ال�صحية
وال �ع�لاج �ي��ة ب���س�ه��ول��ة وب �ع �ي��دا عن
��ض�غ��وط��ات ال�ع�م��ل خ�ل�ال ب��اق��ي �أيام

الأ�سبوع .
و�أ�� � �ض � ��اف امل� �ن� ��� �ص ��وري �أن اختيار
تخ�ص�صات ط��ب الأ� �س��رة والأطفال
والأ�سنان كونها من �أكرث التخ�ص�صات
التي ت�شهد عيادتها �إقبال كبري من
املراجعني والتي طالب العديد من
ال���س�ك��ان ب �� �ض��رورة ت��وف�يره��ا �إليهم
خ�لال �أوق ��ات العمل م��ؤك��دا حر�ص

�إدارة م�ست�شفيات الظفرة دائماً على
االهتمام ب ��آراء ومقرتحات ال�سكان
واملراجعني يف خمتلف مدن الظفرة
واال��س�ت�ف��ادة منها يف و�ضع اخلطط
ال �ت �ط��وي��ري��ة ل�ل�ارت �ق��اء باخلدمات
الطبية والعالجية ،وجتويد العمل
يف كافة القطاعات واملن�ش�آت الطبية
التابعة لها.
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حمكمة ال�شارقة
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املخطر  /عبداهلل علي �سامل عبود احلفيتي � -إماراتي اجلن�سية وميثله بالوكالة  /املحامي د .عبدالعزيز
خمي�س علي فرج ال�شام�سي  ،مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب ب�إمارة �أبوظبي برقم ()1949004974
وينوب عنه ال�سيد /في�صل حممود عبدالكرمي �سحبان  -اردين اجلن�سية  -ويحمل بطاقة هوية رقم
( )784199117108524مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
()SH20180325C63114
�ضد املخطر اليه  /عبدالوحيد خان تنوير عبدالر�شيد خان  -باك�ستاين اجلن�سية
مو�ضوع الإخطار ا�ستدعاء املخطر اليه اىل دائرة التنمية الإقت�صادية الوقائع  :حيث ان املخطر واملخطر
اليه �شركاء يف الرخ�صة امل�سماة (�صالون قمة التميز للحالقة) واملرخ�صة من قبل التنمية الإقت�صادية
ب�إمارة ال�شارقة برقم ( )566722وحيث ان املخطر اليه مل يح�ضر اىل دائرة التنمية الإقت�صادية للتوقيع
على االوراق خلروجه من الرخ�صة ويف حالة عدم احل�ضور ف�سوف ي�ضطر لدفع الغرامات املرتبة عليه ،
وعليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�ضرورة احل�ضور اىل دائرة التنمية الإقت�صادية ب�إمارة ال�شارقة خالل
خم�سة ايام من الن�شر بال�صحيفة للتوقيع على االوراق الالزمة و�إال �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك
 ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة اخطاركم بهذا ر�سميا

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/95بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �ضدهما� -1/أجاى �سينغ �شوهان -2ريكها اجاي �سينغ جوهان جمهويل
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ال�ط��ال��ب التنفيذ� /سيتي بنك �إن� .أي��ه ق��ررت حمكمة دبي
االبتدائية بتاريخ  2019/8/25اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة يف حدود مبلغ الرهن
لكل عقار ح�سب قيمة عقد الرهن خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف
التنفيذ �أع�لاه و�إال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص امل��ادة 295
من قانون الإج��راءات املدنية  ،عبارة عن �شقق �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة
 رقم االر�ض  - 845 :ا�سم املبنى  :مزايا بزن�س افينيوا بي بي  - 2ارقام الوحدات :()2908 + 2907 + 2906 + 2905 + 2904 + 2903 + 2902 + 2901
رئي�س ال�شعبة

�إخطار عديل رقم 2019/442

املخطر

و�أ�� �ش ��ار امل �ن �� �ص��وري �إىل �أن افتتاح
ال �ع �ي��ادات خ�ل�ال �أي ��ام ال���س�ب��ت ي�أتي
� �ض �م��ن خم �ط��ط ل �ت��وف�ي�ر خمتلف
اخل� ��دم� ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة والعالجية
لل�سكان يف خمتلف الأوق��ات ليتمكن
م �ت �ل �ق��ي اخل� ��دم� ��ات م ��ن احل�صول
عليها خالل الأوق��ات املختلفة التي
ت�ن��ا��س��ب �أغ �ل��ب � �ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع يف
كافة مدن منطقة الظفرة مو�ضحا
�أن �إدارة م�ست�شفيات الظفرة قامت
يف وق��ت ��س��اب��ق ب��اف�ت�ت��اح  4عيادات
م�سائية خل��دم��ة ال�سكان يف مدينة
ال�سلع  ،وت��وف�ير التخ�ص�صات التي
ي�ح�ت��اج �إل�ي�ه��ا ��س�ك��ان م��دي�ن��ة ال�سلع
خالل الفرتة امل�سائية ،عقب انتهاء
ال � � ��دوام ال �� �ص �ب��اح��ي ،وت �� �ض��م هذه
ال �ت �خ �� �ص �� �ص��ات ال �ت��ي مت افتتاحها
خ�ل�ال ال �ف�ترة امل���س��ائ�ي��ة ،الباطنية
والأطفال والن�ساء ،وعيادة الأ�سنان،
وهي التخ�ص�صات التي يحتاج �إليها
العديد من ال�سكان ،وت�شهد �إقبا ًال
ك �ب�يراً م��ن امل��راج �ع�ين ،وي �ب��د�أ عمل
ال�ع�ي��ادات اجل��دي��دة م��ن  9-5م�ساء
خالل �أيام العمل الر�سمية

عمار النعيمي ي�ستقبل القن�صل الفرن�سي
•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عمار ب��ن حميد النعيمي ويل عهد
عجمان بديوان احلاكم ام�س �سعادة رج��اء رابيا القن�صل
العام اجلديدة جلمهورية فرن�سا التي قدمت لل�سالم على
�سموه مبنا�سبة ت�سلمها مهام من�صبها لدى الدولة .
ورحب �سمو ويل عهد عجمان خالل اللقاء بالقن�صل العام
الفرن�سي  ..متمنيا لها التوفيق وال�سداد يف مهام عملها
وتعزيز �أوا�صر التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني
على خمتلف امل�ستويات .وبحث �سموه خالل اللقاء عالقات

التعاون الثنائية القائمة بني اجلانبني وتبادل الأحاديث
التي من �ش�أنها �أن تعززها و�سبل توطيدها ملا فيه م�صلحة
ال�شعبني.
و�أعربت القن�صل العام الفرن�سي عن �سعادتها بلقاء ويل
عهد عجمان  ..م�شيدا مبكانة وعمق العالقات الثنائية
ومب��ا ت�شهده دول��ة الإم� ��ارات ع��ام��ة وعجمان خا�صة من
نه�ضة ح�ضارية يف امليادين ك��اف��ة .ح�ضر اللقاء و�سعادة
�سامل �سيف املطرو�شي نائب مدير الديوان و�سعادة يو�سف
حممد النعيمي مدير ع��ام �إدارة الت�شريفات وال�ضيافة
وعدد من كبار امل�س�ؤولني وام/ط عارف �إ�سماعيل

وكيل وزارة الدفاع ي�ستقبل قائد الأركان العامة للجيو�ش املوريتاين
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع يف
مقر ال��وزارة ب�أبوظبي �صباح ام�س �سعادة الفريق حممد
ال�شيخ ولد حممد الأم�ين قائد الأرك��ان العامة للجيو�ش
املوريتانية والوفد املرافق.
وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون الدفاعي بني

حماكم دبي

البلدين ال�شقيقني و�سبل تعزيزها.
كما ت�ب��ادال وج�ه��ات النظر جت��اه م�ستجدات الأو� �ض��اع يف
املنطقة وبحثا عدداً من الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اللقاء عدد من كبار امل�س�ؤولني وال�ضباط يف وزارة
ال��دف��اع ،وال��وف��د امل��راف��ق لقائد الأرك ��ان العامة للجيو�ش
املوريتاين.

حماكم دبي
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/7468عمايل جزئي

اىل املدعي عليه  -1/توب �ستار لتنظيف املباين واخلدمات الفنية � -ش ذ م م
جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي/حممد ب�لال عبداجلليل  -قد �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها (17900
دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( 2000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل���ص��اري��ف ورقم
ال�شكوى( )MB196487173AEوح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم االحد
املوافق  2019/10/6ال�ساعة � 10.00ص بالقاعة  Ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/6311عمايل جزئي

اىل املدعي عليه  -1 /ا�سلوب التميز لأعمال تنفيذ املالعب وال�صاالت الريا�ضي
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  /عبداحلميد حمدى عبداحلميد احمد
ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها
( 25850درهم) وتذكرة عودة مببلغ ( 2000درهم) والر�سوم وامل�صاريف ورقم
ال�شكوى( )MB195720090AEوح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم الأربعاء
املوافق  2019/9/18ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.10لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

األربعاء  11سبتمبر  2019م  -العـدد 12728

�أخبـار الإمـارات

Wednesday 11 September 2019 - Issue No 12728

جامعة ال�شارقة تطلق الن�سخة الثانية من الدبلوم املهني يف تعليم اللغة العربية والثقافة الإ�سالمية للطلبة ال�صينيني
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ستقبل �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير
جامعة ال�شارقة ،بح�ضور الأ��س�ت��اذ الدكتور را��ض��ي الزبيدي،
م��دي��ر م��رك��ز التعليم امل�ستمر وال�ت�ط��وي��ر امل�ه�ن��ي  17،طالبا
وط��ال �ب��ة م��ن ج��ام �ع��ة � �ش �ي��ان ال��دول �ي��ة يف ج �م �ه��وري��ة ال�صني
ال�شعبية ،واملنت�سبني للن�سخة الثانية م��ن ال��دب�ل��وم املهني يف
تعليم اللغة العربية والثقافة الإ�سالمية وتاريخ الإ�سالم ،حيث
رحب املدير بالطلبة ال�صينيني ،و�أعرب عن �سعادته بوجودهم
يف جامعة ال�شارقة ،و�سعادته يف �إط�ل�اق الن�سخة الثانية من

الدبلوم ،ثم ق��دم �سعادته نبذة عن جامعة ال�شارقة من حيث
عدد الكليات واملعاهد واملراكز وفروع اجلامعة وما تطرحه من
برامج �أكادميية ومهنية ،بجانب عدد الطلبة والتنوع الثقايف
الكبري التي يتميز ب��ه جمتمع جامعة ال�شارقة ،و�أك��د خالل
لقائه بالطلبة �أن اجلامعة �ستعمل على دمج الطلبة ال�صينيني
بطلبة اجلامعة �سواء داخل ال�سكن اجلامعي �أو خالل الدرا�سة،
ملا له من فائدة يف تعلم اللغة العربية ،و�أكد للطلبة �أن مرافق
اجلامعة من مكتبات وخدمات ودعم �أكادميي ومكاتب الدعم
النف�سي يف العمادتني �ستكون متوفرة لهم خالل درا�ستهم يف
اجل��ام�ع��ة ،ث��م متنى لهم التوفيق وال�ن�ج��اح يف �إمت ��ام الدبلوم

واال�ستفادة الق�صوى من حمتوياته.
م��ن جانبه ،ق��دم الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور را��ض��ي ال��زب�ي��دي ،نبذة عن
الدبلوم ،ال��ذي ق��ال �أن��ه مل��دة ع��ام �أك��ادمي��ي يبد�أ بداية الف�صل
الدرا�سي احلايل وينتهي نهاية الف�صل القادم ،و�ستكون الدرا�سة
� 4أيام ا�سبوعيا ،مبعدل � 5ساعات يوميا ،بجانب ق�ضاء يوما
�أ�سبوعيا يف مكتبات اجلامعة ،و�أ�ضاف �أن الدبلوم يعتمد على
تدريبات �صفية وال �صفية وور���ش عمل ،كما �سريكز الربنامج
على الثقافة الإ�سالمية وي�شمل اجلانب الأكرب من الربنامج
على موا�ضيع اللغة العربية مثل ال�صرف والنحو واملحادثة
والأدب من خالل اجلانب التطبيقي لهذه العنا�صر.
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�إطالق امل�سح االجتماعي ال�ساد�س يف �إمارة دبي

•• دبي-وام:

�أط �ل �ق��ت “هيئة ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع يف
دبي” م �� �ش��روع امل �� �س��ح االجتماعي
ال���س��اد���س يف �إم� ��ارة دب ��ي ،بال�شراكة
مع “مركز دبي للإح�صاء” ،والذي
� �س �ت �ب��د�أ م��رح�ل�ت��ه امل �ي��دان �ي��ة يف 21
� �س �ب �ت �م�بر اجل � � ��اري ب� �ه ��دف تعزيز
املبادرات واال�سرتاتيجيات والربامج
وال �� �س �ي��ا� �س��ات ال��رام �ي��ة �إىل حتقيق
متطلبات واحتياجات الأ�سر والأفراد
يف املجتمع.
وق ��ال � �س �ع��ادة �أح �م��د ج �ل �ف��ار ،مدير
ع ��ام ه�ي�ئ��ة ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع يف دبي
�إن ال �ه �ي �ئ��ة حت ��ر� ��ص ع �ل��ى �إط�ل��اق
امل���س��ح االج�ت�م��اع��ي ب��ان�ت�ظ��ام لقيا�س
�أداء ال �ق �ط��اع االج�ت�م��اع��ي يف �إم ��ارة
دب� ��ي ور�� �ص ��د ال �ق �� �ض��اي��ا والظواهر
االج �ت �م ��اع �ي ��ة وحت �ل �ي ��ل البيانات
وامل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ي �ت��م ج�م�ع�ه��ا عن
�أف � � � ��راد امل �ج �ت �م��ع وال � �ت � �ع � � ّرف على
احتياجاتهم ومتطلباتهم لتطوير
ال�ب�رام ��ج واخل ��دم ��ات ال��رام �ي��ة �إىل
تلبية تلك االحتياجات و��ص��و ًال �إىل
من��وذج جمتمعي ري��ادي يدفع عجلة
التنمية امل�ستدامة .و�أ�ضاف “ نتطلع

من خالل هذا امل�سح – والذي يجرى
بانتظام كل عامني – �إىل بناء قاعدة
بيانات عن امل�ؤ�شرات االجتماعية يف
الإم ��ارة ت�سهم يف عملية التخطيط
امل �� �س �ت �ق �ب �ل��ي ويف �إع � � � ��داد وتطوير
ال���س�ي��ا��س��ات االج�ت�م��اع�ي��ة لالرتقاء
ب ��اخل ��دم ��ات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة واخل � ��روج
بحلول حتقق �سعادة املجتمع وت�ضمن
�أف�ضل م�ستويات ال��رخ��اء املجتمعي
لأف� � � ��راده .و��س�ن�ع�م��ل ب��ال �ت �ع��اون مع
“مركز دبي للإح�صاء” على ت�سخري
كل الإمكانات والقدرات وفرق العمل
جل �م��ع ال �ب �ي��ان��ات وامل� �ع� �ل ��وم ��ات عن
الأ�سر والأف��راد املواطنة واملقيمة يف

الإم��ارة لإلقاء ال�ضوء على الق�ضايا
املجتمعية ال�ه��ام��ة واال��س�ت�ف��ادة من
املخرجات يف بناء منظومة اجتماعية
رائ��دة لتعزيز تناف�سية �إم��ارة دبي يف
�شتى املجاالت لتحقيق الغاية الأ�سمى
وهي �سعادة النا�س ور�ضاهم».
من جهته ،قال �سعادة عارف املهريي
املدير التنفيذي ملركز دبي للإح�صاء
�إن امل �� �س��ح ي� ��أت ��ي � �ض �م��ن امل�شاريع
الإح� ��� �ص ��ائ� �ي ��ة ال � ��دوري � ��ة ال��داع �م��ة
لعمليات التخطيط و�صناعة القرار،
وهو امل�شروع الإح�صائي الأهم الدائم
لقطاع تنمية املجتمع ،م�شيداً بالتزام
الهيئة بتنفيذ امل�سح ب�شكل دوري حيث
�إن امل�سح املعلن عنه �سيكون ال�ساد�س
م ��ن ن ��وع ��ه ،ذل ��ك م ��ا ي��وف��ر للهيئة
بيانات مت�سل�سله ومتكاملة متكن من
املقارنة والوقوف على �أمناط الأداء
وم���س�ت��وي��ات ال�ت�ح���س��ن وق �ي��ا���س �أثر
ال�سيا�سات والربامج الهادفة لتنمية
امل�ج�ت�م��ع وال �ت �ع��رف ع�ل��ى التحديات
واجلوانب التي تتطلب تدخ ً
ال خالل
املرحلة املقبلة.
واعترب املهريي �أن ال�شراكة مع هيئة
تنمية املجتمع تعترب منوذجية تت�سم
ب��ال�ت�ك��ام��ل واال��س�ت�م��راري��ة والتطور

امل�ستمر ومييزها العمل بروح الفريق
الواحد يف امل�شاريع امل�شرتكة ،لي�صبح
امل�سح االجتماعي لإم��ارة دب��ي اليوم
�أح��د امل�شاريع امل�شرتكة النموذجية
والتي لها مردود ا�سرتاتيجي ق�صري
ومتو�سط وبعيد املدى.
وبينت هيئة تنمية املجتمع �أن امل�سح
ي�ه��دف �إىل ق�ي��ا���س م ��ؤ� �ش��رات الأداء
لقطاع التنمية االجتماعية يف �إمارة
دبي ،والتع ّرف على الواقع االجتماعي
يف الإم� � � � � ��ارة ب �� �ش �ك��ل ع� � ��ام ورب� �ط ��ه
ب�ب�ع����ض امل �ت �غ�ي�رات الدميوغرافية
واالجتماعية واالقت�صادية.
و�سيتم من خ�لال امل�سح بناء قاعدة

بيانات ح��ول احلالة االجتماعية يف
الإم ��ارة ودرا� �س��ة الأو� �ض��اع املعي�شية
ل �ـ � 4000أ� �س ��رة و 500ف ��رد من
جتمعات الع ّمال مبناطق خمتلفة يف
الإمارة.
و��س�ي�ج��ري امل���س��ح ف��ري��ق ع�م��ل ي�ضم
 74م�شاركا موزعني على باحثني
وم �� �ش��رف�ي�ن م �ي��دان �ي�ي�ن ومدققني
و�إداري �ي ��ن ح�ي��ث �ست�ستغرق عملية
ج�م��ع ال�ب�ي��ان��ات �� 3ش�ه��ور و�شهرين
�آخرين لتحليلها ،و�سي�شمل العديد
م ��ن امل � ��ؤ� � �ش� ��رات احل �ي ��وي ��ة �أب ��رزه ��ا
احل�صول على بيانات مف�صلة لقيا�س
م ��ؤ� �ش ��رات الأداء ل �ق �ط��اع التنمية
االجتماعية يف �إمارة دبي  ،والتعرف
على ال��واق��ع االجتماعي يف الإم ��ارة
ب�شكل ع��ام وربطه ببع�ض املتغريات
ال� ��دمي� ��وغ� ��راف � �ي� ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
واالقت�صادية  ،بالإ�ضافة �إىل �إر�ساء
ال�ق��واع��د املعلوماتية ح��ول الو�ضع
االجتماعي ال�ستخدامها يف تطوير
اال�سرتاتيجيات و�صياغة ال�سيا�سات
وللتعرف على متطلبات واحتياجات
و�آراء املجتمع ور�صدها وتقييم �آثار
ال�سيا�سات وال�ب�رام��ج املت�صلة بها.
وب �ن��اء ق��اع��دة ب �ي��ان��ات ح ��ول الواقع

االج�ت�م��اع��ي ،تت�ضمن ب�ي��ان��ات كمية
و�آراء ع��ام��ة ذات ع�ل�اق��ة بالواقع
االج �ت �م��اع��ي يف الإم � � � ��ارة .وت�شمل
امل ��ؤ� �ش ��رات ال �ت �ع��رف ع �ل��ى الأو�� �ض ��اع
املعي�شية لأ� �س��ر الإم� ��ارة ب�شكل عام
بجن�سياتها و�أنواعها املختلفة وقيا�س
م�ؤ�شرات �أداء خطة دبي اال�سرتاتيجية
للقطاع االجتماعي وم��ؤ��ش��رات �أداء
هيئة تنمية املجتمع .وتعترب امل�سوح
االجتماعية طريقة ف ّعالة للوقوف
على �آراء النا�س وقيمهم ومواقفهم
ب �خ �� �ص��و���ص ال �ق �� �ض��اي��ا وال �ظ ��واه ��ر
والعالقات االجتماعية ال�سائدة يف

املجتمع وكذلك ملعرفة احتياجاتهم
االجتماعية وتطلعاتهم امل�ستقبلية
واملتعلقة بالقطاع االجتماعي.
ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر, ،ن ت �ن �ف �ي��ذ امل�سح
االجتماعي يتم ب�صفة دوري��ة بهدف
ال �ت �ع��رف �إىل اح �ت �ي��اج��ات املجتمع
وال �ق �� �ض��اي��ا االج �ت �م��اع �ي��ة وقيا�س
م�ؤ�شرات الأداء للقطاع االجتماعي
وللهيئة .و�أ� �ش��ارت النتائج ال�سابقة
للم�سح االجتماعي للأعوام 2017
و� 2018أن  % 98من املواطنني،
و 95%من غري املواطنني متفقون
على �أن دب��ي امل�ك��ان املف�ضل للعي�ش.

وت�سعى الهيئة �إىل توفري املعلومات
ال ��دق� �ي� �ق ��ة وامل � ��وث � ��وق � ��ة لتطوير
ال �ق �ط ��اع االج �ت �م��اع��ي يف دب� ��ي من
خ�لال �إج ��راء ال�ب�ح��وث االجتماعية
الأول�ي��ة والثانوية والر�صد امل�ستمر
ل�ل�م�ت�غ�يرات وال �ق �� �ض��اي��ا والظواهر
االجتماعية .وتعك�س خمرجات هذا
امل���س��ح �أن �إم � ��ارة دب ��ي ت�ت�م�ت��ع ببيئة
جمتمعية رائدة جتعلها من الأف�ضل
يف ال�ع��امل وي�سهم امل�سح ب�شكل عام
يف حتديد �أولويات العمل و�إجراءات
امل��راج�ع��ات ال�لازم��ة ل�ضمان حتقيق
�أف�ضل املخرجات لربامج التنمية.

مكتبة �أبوظبي للأطفال  ..وجهة للإبداع واملعرفة و�إثراء عقول الأجيال
•• �أبوظبي -وام:

�شرطة دبي تعود امل�صابني يف م�ست�شفى را�شد
•• دبي-الفجر:

بتوجيهات ال �ل��واء عبد اهلل خليفة امل ��ري ،ال�ق��ائ��د العام
ل���ش��رط��ة دب� ��ي ،وم �ت��اب �ع��ة ال� �ل ��واء خ �ب�ير خ�ل�ي��ل �إبراهيم
املن�صوري م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون البحث اجلنائي،
زار العقيد را�شد حممد �صالح ال�شحي ،مدير مركز �شرطة
بردبي ،امل�صابني يف ح��ادث حافلة مدر�سة «our own
 »schoolالثانوية ،يف م�ست�شفى را�شد بدبي ،لالطمئنان
ع�ل��ى ح��ال�ت�ه��م ال���ص�ح�ي��ة ،متمنيا ل�ه��م ال���ش�ف��اء العاجل.
و�أو�ضح العقيد ال�شحي �إن كافة الطلبة غادروا امل�ست�شفى
بعد متاثلهم لل�شفاء التام ،با�ستثناء طالبة واح��دة تبلغ
من العمر  11عاما ،وامل�شرفة و�سائق ال�صهريج اللذان
م��ازال��وا يف امل�ست�شفى ،م�شريا �إىل �أن و�ضعهم ال�صحي
ج�ي��د .ك�م��ا ق��ام العقيد ال�شحي ب��زي��ارة امل��در��س��ة والتقى
امل��دي��ر والهيئة الإداري� ��ة مقدما لهم ن�ب��ذة ح��ول مبادرة

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و /ج �م��ال ح�سني
حظرت علي دافادر  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )0267382يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
البنغالدي�شية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

�أمن املدار�س والتي تهدف �إىل تعزيز ال�شراكة املجتمعية
ب�ين ال�شرطة وامل�ؤ�س�سات التعليمية ،وامل�ساهمة يف بناء
جيل وا ٍع ومثقف �أمنياً ومرورياً ،و�إط�لاق برامج توعوية
بالتن�سيق مع القطاعات التعليمية ،وغريها من الأهداف
الأخ ��رى ،كما وج��ه ل�سائقي احل��اف�لات يف امل��در��س��ة عددا
م��ن الن�صائح والإر� �ش��ادات امل��روري��ة ح��ول ات�ب��اع �إج ��راءات
ال�سالمة ،ويف ختام زيارته ،التقى العقيد الطلبة الذين
تعر�ضوا للحادث يف ف�صولهم مهنئا �إياهم على �سالمتهم
وا�ستئنافهم للدرا�سة .يذكر �أن احلادث املروري وقع على
ج�سر معرب اخلليج التجاري بني حافلة مدر�سية تابعة
ملدر�سة مدر�ستنا الثانوية الإجنليزية «Our Own
 »Englishالثانوية – فرع الورقاء – ومركبة �صهريج
مياه “تنكر” ،ما نتج عنه �إ�صابة  15طالب وم�شر َفتني
ب�إ�صابات ب�سيطة ،و�إ�صابة م�شرفة ثالثة و�سائق ال�صهريج
ب�إ�صابة متو�سطة ،ومت نقلهم �إىل م�ست�شفى را�شد.

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و /راك� �ي� �� ��ش
�سينغ داي ��ال �سينغ  ،الهند
اجلن�سية ج��واز �سفره رقم
( )M9974357يرجى
مم��ن ي �ع�ثر ع�ل�ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف � �ق� ��دت � � �ش � �ه� ��ادة اال�� �س� �ه ��م
رقم 10164445با�سم /
موزة �سليم �سامل الرا�شدي
� � � � ،ص� � ��ادرة م � ��ن م�صرف
ابوظبي الإ�سالمي وعددها
�� 151س�ه��م  ،وع �ل��ى من
ي �ج��ده��ا االت �� �ص��ال بالرقم
0504415977

ت�ع��د “ م�ك�ت�ب��ة �أب��وظ �ب��ي ل�ل�أط �ف��ال “ القلب
الناب�ض للمجمع الثقايف  -املعلم التاريخي
العريق  -وجهة معرفية للتعلم واال�ستك�شاف
وتنمية الوعي الثقايف واالجتماعي للأجيال
النا�شئة يف حميط يجمع بني املتعة واملعرفة
 .وتعك�س “ مكتبة �أبوظبي للأطفال “ ر�ؤية
الدولة والتزامها بدعم امل�شهد الثقايف املحلي
وال�ت�راث ��ي وامل �� �ض��ي ق��دم��ا يف ت �ع��زي��ز املكانة
الثقافية للعا�صمة الإماراتية باعتبارها مركزا
لأرقى املعامل والفعاليات الثقافية والفنية يف
املنطقة والعامل.
ومت �ت��د امل�ك�ت�ب��ة ع�ل��ى م���س��اح��ة  5250مرتاً
م��رب�ع�اً تنق�سم �إىل ع��دة م�ساحات اجتماعية
ت�ن��ا��س��ب الأط �ف��ال وال �ع��ائ�لات �إذ ت�ع��د مبثابة
منارة تعليمية ب��ارزة عرب برامج وور���ش فنية
حتفز م�سرية الإبداع ومهارات التعلم احليوية
لإل� �ه ��ام ال �� �ص �غ��ار و� �ص �ق��ل م �ه��ارات �ه��م الفنية
وتنميتها و�سط �أجواء ترفيهية مميزة وكذلك
متكينهم م��ن ت�صميم م���ش��اري�ع�ه��م اخلا�صة
واكت�شاف ال��رواب��ط العميقة ال�ت��ي متتد بني
الفن والأدب.
وت�ع�م��ل امل�ك�ت�ب��ة ع�ل��ى ت��وف�ير م �� �ص��ادر املعرفة
ب� ��أح ��دث ال��و� �س��ائ��ل وال �ت �ق �ن �ي��ات ح �ي��ث تتميز
مبوقعها و�سط املجمع الثقايف املعلم الثقايف
الأب ��رز يف منطقة احل�صن بو�سط العا�صمة
�أبوظبي.
وقال �سعادة �سيف غبا�ش وكيل دائ��رة الثقافة
وال�سياحة � -أبوظبي �إن افتتاح مكتبة �أبوظبي
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف � �ق� ��دت � � �ش � �ه� ��ادة اال�� �س� �ه ��م
رق��م  10164446با�سم
 /ا� � �س � �م� ��اء ح �م �ي ��د طوير
احل � ��امت � ��ي � � � � ،ص � ��ادرة من
م�صرف ابوظبي الإ�سالمي
وعددها � 150سهم  ،وعلى
من يجدها االت�صال بالرقم
0504415977

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/1/2689
املنذر  :م�ؤ�س�سة ارانكو للعقارات  -ميثلها ال�سيد /عبداهلل احمد املو�سى  ،ميثله ال�سيد /حممد علي
يون�س حممد � ،صومايل اجلن�سية  ،مبوجب توكيل خا�ص م�صدق حتت رقم ( )2017/1/283328العنوان
 :دبي -الإمارات العربية املتحدة ت 0553370109 :
املنذر اليه  :ال�سادة  /ا�سي�ست خلدمات ال�شركات وال�سيد  /كان�شان موكي�ش  ،هندي اجلن�سية  -وعنوانها :
املركز التجاري الأول بناية املو�سى  ، 1مكتب رقم  - 1210الإمارات العربية املتحدة  -ت 0556770022 :
يخطر املنذر املنذر اليه �سداد مبلغ ( )71000درهم واملرت�صد بذمته من القيمة االيجارية حتى تاريخ
 2019/12/31وما ي�ستجد من ايجار بالإ�ضافة اىل فواتري املاء والكهرباء والإت�صاالت وال�ضرائب وذلك
خالل موعد اق�صاه  30يوم من تاريخ ن�شر هذا الإن��ذار العديل  ،و�إال �سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة
الإج��راءات القانونية �ضده مبا فيها اقامة الدعوى الق�ضائية وا�ست�صدار امر الأداء واملطالبة باخالء
العقار طبقا لن�ص املادة ( )1/25من القانون رقم  26ل�سنة  2007واعتبار العقد نتهيا من تلقاء نف�سه  ،مع
حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
ق�سم التنفيذ  -اخطار بالن�شر
اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية  1897ل�سنة 2019
اىل املحكوم عليه  /حممد ها�شم عي�سى ها�شم العزيزي
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية الإبتدائية قد ا�صدرت بحقكم حكما
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره ( )128776درهم  ،بالإ�ضافة للفائدة القانونية بواقع  %5من
تاريخ املطالبة يف  2017/4/2وحتى ال�سداد التام.
ل�صالح املحكوم له /بنك الإحتاد الوطني
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�شار اليه اعاله ،لذا
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل  15يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر .ويف حال
تخلفك عن احل�ضور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�شر النظر الق�ضية
يف غيابك

مدير مكتب �إدارة التنفيذ
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

للأطفال وامل�سرح يف املجمع الثقايف من �ش�أنه
�أن يلعب دورا مهما على ال�ساحة الثقافية يف
�إمارة �أبوظبي حيث يركز امل�سرح على املحتوى
الإم��ارات��ي والإقليمي وم��ا يرغب �أن ي�شاهده
�سكان وزوار �أبوظبي كما يلعب دورا يف ت�أ�سي�س
املواهب الإماراتية .
و�أ��ش��ار �إىل �أن “ مكتبة �أبوظبي للأطفال “
تعد الأكرب من نوعها �إذ تلعب دورا حموريا يف
بناء اقت�صاد قائم على املعرفة يعزز من مكانة
ال��دول��ة و�إم��ارة �أبوظبي على خارطة الثقافة
والفنون يف ال�شرق الأو�سط.
و�أ� �ض��اف �أن املكتبة تتكون م��ن ث�لاث��ة طوابق
ت�ستوعب م�ئ��ات الأط �ف��ال ت�ضم ب�ين رفوفها
�أك�ثر من � 20أل��ف كتاب متنوع مابني الكتب
امل �ط �ب��وع��ة والإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة مب ��ا يف ذل� ��ك من
ال��رواي��ات والق�ص�ص امل���ص��ورة وك�ت��ب ال�سرية
الذاتية .
و�أك ��د غ�ب��ا���ش �أن املكتبة تلعب دورا مهما يف
ت�أ�سي�س احل�صيلة الثقافية ل�ل�أج�ي��ال طوال
ال �ع ��ام م ��ن خ�ل�ال ب ��رام ��ج ث �ق��اف �ي��ة و�أن�شطة
متنوعة تغر�س حب القراءة والثقافة يف قلوب
ال�صغار وال�شباب  ..م�شريا �إىل �أن املكتبة تعمل
على ت��وف�ير م�صادر املعرفة ب��أح��دث الأدوات
والتقنيات التكنولوجية املميزة التي حتبب
الأط �ف��ال ل��زي��ارة املكتبة وال�ت�ردد عليها مرة
�أخ ��رى ك�م��ا �أن ال�ع��ام�ل�ين ف�ي�ه��ا م��ن �أ�صحاب
اخلربة وتدربوا على �أيدي متخ�ص�صني يف هذا
املجال .
من ناحيتها قالت مي�شيل هاكول مديرة مكتبة
�أبوظبي للأطفال يف املجمع الثقايف �إن املكتبة

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف � �ق� ��دت � � �ش � �ه� ��ادة اال�� �س� �ه ��م
رق��م  10164444با�سم
 /حم� �م ��د ع � �ب � ��داهلل حمد
احل � ��امت � ��ي � � � � ،ص � ��ادرة من
م�صرف ابوظبي الإ�سالمي
وعددها � 151سهم  ،وعلى
من يجدها االت�صال بالرقم
0504415977

�صممت ع�ل��ى �شكل ك�ت��اب ب��احل�ج��م الطبيعي
ي �ت �م �ي��ز مب �� �س��اح��ات � �ش��ا� �س �ع��ة جت �� �س��دت فيها
الطباعة واملحتوى الرقمي للمكتبة واملناظر
الطبيعية املختلفة لدولة الإمارات .
و�أ�ضافت �أن املكتبة مكان فريد من نوعه ي�شجع
الأطفال على تعلم القراءة والكتابة والتخيل
والإب��داع من خالل اللعب والتجارب العملية
 ..م�شرية �إىل �أن املعر�ض االفتتاحي للمكتبة
ي�سلط ال�ضوء على ال��دور ال��ذي تلعبه الكتب
املتحركة وال�ك�ت��ب املج�سمة يف تعلم القراءة
والكتابة .
و�أو� �ض �ح��ت �أن ��ه مت اال��س�ت�ع��ان��ة مبجموعة من
الأطفال والطلبة لإبداء مالحظاتهم و�آرائهم
حول ما يريدونه يف املكتبة وما هي �أحالمهم
لها وم��ا ه��ي ال �ق��راءة والق�صة بالن�سبة لهم
وا�ستمعنا للعديد من الأجوبة املختلفة ف�سمعنا
�أطفاال يقولون �أن الكتاب هو �صديقهم ومنهم
من قال �إنهم يريدوا القراءة يف الهواء الطلق
والبع�ض الآخ��ر يريد مكانا منعزال للقراءة
كما �أب��دوا �آرائهم حول ما يريدون قر�أته من
كتب ت�ضم ر��س��وم��ا م���ص��ورة مليئة باحليوية
و�أ�صبحت هذه املالحظات جزءا من املكتبة.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن��ه مت حتويل ق�ص�ص امل�ؤلفني
وال��ر��س��ام�ين م��ن الإم� ��ارات مل�ساحات تعليمية
وتفاعلية ثالثية الأبعاد لإثارة خيال الأطفال
داخل املعر�ض .
وذكرت �أن املكتبة تنق�سم �إىل ثالثة طوابق كل
ط��اب��ق خم�ص�ص ل�ل�ق��راءة يختلف بح�سب كل
فئة العمرية من عمر � 4شهور حتى  14عاما
ويتميز مبفهوم خا�ص م�ستوحى من املناظر

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد ح�سني
حممد ابو �شاوي�ش  ،االردن
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )T407652من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0568788791

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى
العدد  12728بتاريخ2019/9/11
اعالن للح�ضور �أمام مدير �إدارة الدعوى
يف الإ�ستئناف رقم ( )2019/1182مدين ن�شرا

بناء علي طلب مكتب �إدارة الدعوى يف حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإ�ستئنافية
اىل امل�ست�أنف �ضده  /جمدى عمر خليل و�شاح  -فل�سطيني اجلن�سية
اقام امل�ست�أنف  /بنك م�صر (فرع ال�شارقة)
الإ�ستئناف رقم ( )2019/1182مدين
ان��ت مكلف باحل�ضور ام��ام مدير �إدارة ال��دع��وى مبحكمة ال�شارقة االحتادية
اال�ستئنافية يوم الأربعاء املوافق � 2019/9/18شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وتقدمي مذكرة جوابية على الإ�ستئناف مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر
يف الإ�ستئناف املذكور رقمه �أعاله بو�صفك م�ست�أنف �ضده.
مكتب ادارة الدعوى

الطبيعية املتنوعة يف الإمارات  ..الفتة �إىل �أن
املكتبة �صممت بعوامل جتذب الطفل كالكثبان
الرملية التي ميكن لهم اجللو�س عليها �أثناء
القراءة والواحة التي تخرتقها الأفالج حيث
تتدفق املياه و�سط الكتب فعلى �سبيل املثال �إذا
ذه��ب الطفل للمنطقة ال�صحراوية ال�ساعة
الثامنة م���س��ا ًء �ست�سنح ل��ه الفر�صة �أن يرى
النجوم و ي�ستمع �إىل ق�صة ما قبل النوم وكلها
�أف�ك��ار ت�شجع الطفل على اكت�شاف الطبيعة
�أكرث و حب البيئة وتعزز �شغف القراءة فيهم .
و�أ�ضافت �أن املكتبة تقدم العديد من الربامج
ملختلف الأعمار بالإ�ضافة �إىل برامج خم�ص�صة
للعائالت وور�ش عمل تفاعلية كما تقدم عددا
م��ن �أن�شطة اال�ستك�شاف للأطفال ومقدمي
ال ��رع ��اي ��ة م �ث��ل غ��رف��ة ال ��واق ��ع االفرتا�ضي
واال�ستديو وغرف الور�ش والن�شاطات وبرامج
م�ت�ن��وع��ة يف جم ��االت ال �ع �ل��وم والتكنولوجيا
والهند�سة والفنون والريا�ضيات والأدب والفن
وال�سينما واملو�سيقى ت�سهم يف جعل املكتبة
مركزا ثقافيا ناب�ضا باحلياة وم�صدراً للمتعة
واال�ستك�شاف وامل�شاركة والإبداع .
وق��ال��ت م�ي���ش�ي��ل ه��اك��ول �إن امل�ك�ت�ب��ة ت�ت���س��ع لـ
 75,000كتاب ويتوفر حاليا فيها �أكرث من
 35,000كتاب باللغات العربية والإجنليزية
وال�ف��رن���س�ي��ة وال �ع��دي��د م��ن ال �ل �غ��ات الأخ� ��رى
و�ستوا�صل املكتبة ا�ستقبال املزيد من الكتب
واملو�سوعات  ..الفتة �إىل �أن املكتبة ت�ضم طيفاً
وا�سعاً ومتنوعاً من الكتب مبا يف ذلك الكتب
الروائية والواقعية والروايات امل�صورة وال�سري
الذاتية والكتب ال�صوتية.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد افتخار
حم�م��د ح�سني  ،باك�ستان
اجلن�سية ج��واز �سفره رقم
( )B E 1 5 7 1 3 6 2
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0557223991

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /راج ��و كمار
ب � ��اب � ��ان ب� �ه� �ج ��ت  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()P2013807
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0504448163

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/3501تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �ضده -1/اميت �ساجنيت كومار كومار جمهول حمل االقامة
مب��ا ان طالب التنفيذ /ماك�س ريتيل (ف��رع م��ن �شركة الن��دم��ارك ريتيل
لال�ستثمار  -ذ م م) وميثله  /حبيب حممد �شريف عبداهلل املال  -قد �أقام
عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به
وق��دره ( )574847دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�ضافة
اىل مبلغ  5949درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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خليفة بن طحنون يقدم واجب العزاء
بوفاة عنرب جمعة زعبيل الفال�سي
•• دبي  -وام:

ق��دم ال�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان ،مدير تنفيذي مكتب ��ش��ؤون �أ�سر
ال�شهداء يف دي��وان ويل عهد �أبوظبي ،واجب العزاء �أم�س الأول بوفاة املغفور
ل��ه ع�ن�بر جمعة زع�ب�ي��ل ال�ف�لا��س��ي وال ��د ال�شهيد �سعيد ع�ن�بر جمعة زعبيل
الفال�سي.
و�أعرب ال�شيخ خليفة بن طحنون  -خالل زيارته جمل�س العزاء يف �إمارة دبي -
عن �صادق موا�ساته و�أحر تعازيه لذوي الفقيد ،داعيا املوىل عز وجل �أن يتغمده
بوا�سع رحمته ،وي�سكنه ف�سيح جناته ،ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

�شرطة العا�صمة تنفذ مبادرة «العودة �إىل املدار�س»
�أب��وظ�ب��ي على تعزيز الإي�ج��اب�ي��ة ب�ين املنت�سبني
•• �أبوظبي  -الفجر
وامل�ت�ع��ام�ل�ين و�إ� �س �ع��اده��م ت��زام�ن�اً م��ع ب��دء العام
نفذت مديرية �شرطة العا�صمة يف قطاع الأمن الدرا�سي اجلديد واحتفا ًء بعودة الطالب �إىل
اجلنائي ب�شرطة �أبوظبي م�ب��ادرة “العودة �إىل املدار�س ،م�شرياً �إىل �أن املبادرة ت�ضمنت معر�ضاً
املدار�س” على م�ستوى املديرية واملراكز التابعة مل�ستلزمات القرطا�سية ب�أ�سعار خمف�ضة ،و هدايا
لها ،وا�شتملت على خ�صومات وتخفي�ضات على عينية و�سحوبات ام�سح واربح للح�ضور.
ال�ق��رط��ا��س�ي��ة وامل���س�ت�ل��زم��ات امل��در��س�ي��ة ملنت�سبي ح�ضر الفعالية العقيد حممد ح�سني اخلوري،
املديرية واملتعاملني يف ال�ف�ترة ال�صباحية ،يف نائب مدير املديرية لل�ش�ؤون الإدارية والعمليات،
قاعة املكتبة.
وامل �ق ��دم حم �م��د ع �ل��ي ال �ظ��اه��ري ،ن��ائ��ب مدير
و�أو��ض��ح العقيد حمد عبد اهلل ال�ن�ي��ادي ،مدير املديرية ل�ش�ؤون املراكز ،ور�ؤ�ساء الأق�سام ،وعدد
م��دي��ري��ة � �ش��رط��ة ال �ع��ا� �ص �م��ة ،ح��ر���ص �شرطة من ال�ضباط.

�ضمن مراجعة جمل�س الأمناء لإجنازات وا�سرتاتيجية الأكادميية

09

� 4آالف موظف حكومي ين�ضمون �إىل �أكادميية �أبوظبي احلكومية يف عامها الأول
•• �أبوظبي-الفجر:

عقد جمل�س �أمناء �أكادميية �أبوظبي
احلكومية اجتماعه الأول يوم االثنني
امل��واف��ق للتا�سع م��ن �شهر �سبتمرب
احل��ايل برئا�سة معايل �سارة عو�ض
عي�سى م�سلم رئي�س دائ��رة التعليم
واملعرفة وع�ضو املجل�س التنفيذي
يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،حيث ّ
اط�ل��ع على
ا�سرتاتيجية الأكادميية امل�ستقبلية
لتو�سيع براجمها التعليمية املوجهة
ل�ل�م��وظ�ف�ين يف ح �ك��وم��ة �أبوظبي.
وترتكز اال�سرتاتيجية اجلديدة على
الإجن��ازات التي حققتها الأكادميية
خ�ل�ال ع��ام �ه��ا الأول وال � ��ذي �شهد
ان�ضمام �أك�ث�ر م��ن � 4آالف موظف
ح�ك��وم��ي لي�سته ّلوا م���س�يرة التع ّلم
امل�ستمر يف الأكادميية.
ك �م��ا ّ
اط� �ل ��ع جم �ل ����س الأم � �ن� ��اء على
خطة وم�ي��زان�ي��ة �أك��ادمي�ي��ة �أبوظبي
احلكومية للعام املقبل ،مبا يف ذلك

اخلطط اخلا�صة بالربامج اجلارية
م� �ث ��ل م� �ي� �ث ��اق ال� �ع� �م ��ل احل� �ك ��وم ��ي،
وامل� ��� �س ��ار ال � �ع� ��ام ،وب� ��رام� ��ج القيادة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة امل�ت�ق��دم��ة ،وبرامج
“قادة الت�أثري” و”قادة التغيري”
و”قائد اليوم” وال �ت��ي ت�ستهدف
املوظفني احلكوميني ذوي الإمكانات
ال �ق �ي��ادي��ة يف خم �ت �ل��ف امل�ستويات،
ف �� �ض�ل ً
ا ع��ن اخل �ط��ط التح�ضريية
للربامج اجلديدة القادمة .وعقدت
الأكادميية منذ ت�أ�سي�سها �أكرث من
 116جل�سة تدريبية �ضمن برنامج
م �ي �ث��اق ال �ع �م��ل احل �ك ��وم ��ي �شملت
 3900موظفا حكوميا ،و�أكرث من
 33جل�سة ت��دري�ب�ي��ة �ضمن برامج
امل�سار ال�ع��ام �شملت �أك�ثر م��ن 450
موظفا حكوميا.
وخ�ل�ال ال�ع��ام الأول م��ن ت�أ�سي�سها،
قامت �أكادميية �أبوظبي احلكومية
برت�سيخ �أوا��ص��ر ال�شراكة والتعاون
م��ع ال ��دوائ ��ر وال �ه �ي �ئ��ات والأج� �ه ��زة

احل� �ك ��وم� �ي ��ة يف الإم � � � � ��ارة للت�أكد
م ��ن م�ل�ائ �م��ة ب ��رام ��ج الأك ��ادمي� �ي ��ة
الح �ت �ي��اج��ات �ه��ا وم �ت �ط �ل �ب��ات �ه��ا ،كما
�أب��رم��ت � �ش��راك��ات م��ع ج �ه��ات عاملية
رائدة يف جمال التعليم ،مبا يف ذلك
املعهد الدويل للتطوير الإداري “�آي
�إم دي” ،وك�ل�ي��ة ه��ارف��ارد كينيدي،
وال �ع��دي��د م��ن امل��ؤ��س���س��ات الأخ ��رى.
ونظمت الأكادميية حملة ترويجية
على مدار ثمانية �أ�سابيع �شملت 41
م�ؤ�س�سة حكومية يف �إم��ارة �أبوظبي
ب� �ه ��دف ت� �ع ��ري ��ف �آالف املوظفني
احل �ك��وم �ي�ين ب� ��أه ��داف الأكادميية
وحت�ف�ي��زه��م للم�شاركة يف الربامج
القادمة.
ه��ذا وي�ضم جمل�س �أم�ن��اء �أكادميية
�أب��وظ �ب��ي احل�ك��وم�ي��ة � �س �ع��ادة مرمي
عيد امل�ه�ـ�يري امل��دي��ر ال�ع��ام للمكتب
الإع �ل��ام � ��ي حل �ك��وم��ة �أب ��وظ� �ب ��ي يف
من�صب ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س ،والأع�ضاء
�سعادة عامر ح�سني حممد احلمادي

م��دي��ر ع ��ام ه�ي�ئ��ة امل � ��وارد الب�شرية
لإم��ارة �أبوظبي ،واللواء علي خلفان
ال �ظ��اه �ـ��ري م��دي��ر ق �ط��اع العمليات
املركزية ب�شرطة �أب��وظ�ب��ي ،وال�سيد
غ � ّن��ام ب�ط��ي خليفة امل��زروع��ي مدير
دائ � ��رة امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة وال�ش�ؤون
الإداري� ��ة يف �شركة ب�ت�رول �أبوظبي
الوطنية “�أدنوك».
و�ص ّرحت معايل �سارة عو�ض عي�سى
م�سلم ،رئي�س جمل�س �أمناء �أكادميية
�أب� ��وظ � �ب� ��ي احل � �ك ��وم � �ي ��ة“ :ت�شكل
�أكادميية �أبوظبي احلكومية �إحدى
ال��رك��ائ��ز ال��داع�م��ة ودوراً رئي�سياً يف
تطوير مهارات الآالف من املوظفني
احل �ك��وم �ي�ين يف الإم� � � ��ارة .ويف ظل
التطور الذي ت�شهده �أبوظبي ،ف�إننا
بحاجة �إىل �ضمان ك ��وادر حكومية
متتلك امل�ه��ارات امل�ستقبلية الالزمة
ل �ل �م �� �س��اع��دة يف م��وا� �ص �ل��ة �إح � ��داث
ال �ت �غ �ي�ير امل �ن �� �ش��ود مل��واك �ب��ة امل�سرية
التنموية يف الإمارة».

و�أ� �ض��اف��ت“ :يعد التعليم امل�ستمر
عن�صراً ��ض��روري�اً لتحقيق التغيري
اجلذري وبناء قوى عاملة قادرة على
مواجهة حتديات امل�ستقبل .ويعك�س
التقدم املحرز ال��ذي �شهدناه خالل
ال �ع��ام الأول امل�ك��ان��ة ال�ت��ي تكت�سبها
�أكادميية �أبوظبي احلكومية ك�صرح
م �ع ��ريف م �ه ��م ،وه� ��و م ��ا دف �ع �ن��ا �إىل
و�ضع قائمة �أهداف مو�سعة ل�ضمان
ا� �س �ت �ف��ادة امل��زي��د م��ن امل��وظ �ف�ين من
الربامج التي تقدمها الأكادميية».
ومت ت ��أ� �س �ي ����س �أك ��ادمي� �ي ��ة �أبوظبي و�� �س� �ي� �ك ��ون لأك � ��ادمي � �ي � ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ر�ؤي��ة الإم��ارة لبناء اقت�صاد م�ستدام
مهم يف حتقيق ر�ؤية ومنفتح.
احل �ك��وم �ي��ة يف ��ش�ه��ر م��اي��و  2018احلكومية دو ٌر ٌّ
بهدف رف��ع ك�ف��اءة موظفي اجلهات �أب��وظ �ب��ي ل �ب �ن��اء ث �ق��اف��ة م�ستدامة وبادرت �أكادميية �أبوظبي احلكومية
احل�ك��وم�ي��ة ودف ��ع م���س�يرة تطورهم ق��ائ �م��ة ع �ل��ى امل �ع��رف��ة يف امل�ستقبل� .إىل ت �ك��وي��ن �� �ش ��راك ��ات م ��ع �أف�ضل
املهني ،وق��ام��ت الأك��ادمي�ي��ة ب�إطالق ومت � ّك��ن ال�ب�رام ��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة التي امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات الأك� ��ادمي � �ي� ��ة املحلية
ب��راجم�ه��ا التدريبية يف وق��ت الحق توفرها الأكادميية جميع املوظفني وال �ع��امل �ي��ة ان �ط�ل�اق �اً م ��ن التزامها
م��ن ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي .وب��ال �ت��وازي مع احلكوميني م��ن �أداء مهامهم على بتقدمي �أحدث الربامج التعليمية يف
ا�ستخدامها ملنهاج يجمع بني من�صات نحو �أكرث فعالية وفق �أعلى املعايري ،جماالت خمتلفة ،مبا يف ذلك الذكاء
ال�ت�ع�ل��م ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت والف�صول وت�سهم يف تر�سيخ م�ك��ان��ة �أبوظبي اال�صطناعي ،والأم ��ن الإلكرتوين،
ك �م��رك��ز ل �ل �ت �م �ي��ز احل �ك ��وم ��ي ودف ��ع وال �ت �م��وي��ل ،مم��ا ي�ت�ي��ح للموظفني
الدرا�سية النموذجية،

تطوير املهارات ذات ال�صلة الالزمة
لتلبية احتياجات امل�شهد االقت�صادي
امل �� �س �ت �ق �ب �ل��ي .ومت � �ك� ��ن �أك ��ادمي � �ي ��ة
�أبوظبي احلكومية جميع املوظفني
احلكوميني من بلوغ م�ستويات �أداء
ترقى للمعايري العاملية ،بالتوازي مع
توفريها ملن�صة متكنهم من حتقيق
التميز يف م�سريتهم املهنية وامتالك
الثقة واجل��اه��زي��ة ملواكبة املتغريات
املت�سارعة للم�شهد االقت�صادي.

�شرطة �أبوظبي حتبط عملية ت�سلل عمال
لداخل الدولة عرب منفذ بالعني
•• العني -وام:

�أحبطت �شرطة �أبوظبي عملية تهريب  18من
العمال يف �شاحنة مبنفذ خطم ال�شكلة يف مدينة
ال�ع�ين م��ن بينهم ع��دد م��ن ال���س�ي��دات يف حماولة
ت�سلل غري م�شروعة لدخول الدولة.
وك��ان��ت �شرطة �أب��وظ�ب��ي ق��د تلقت معلومة �أمنية
بوجود حماولة ت�سلل يف املنفذ ومت التن�سيق مع
الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي ل�ضبط املت�سللني

طلبته من العاملني يف كافة القطاعات القانونية

�إقبال حملي وخليجي على ماج�ستري الدرا�سات الق�ضائية بجامعة زايد
تخفي�ضات يف الر�سوم الدرا�سية للمجموعات ،ومراعاة اخلربات القانونية يف الت�سجيل واملقررات الدرا�سية

•• �أبوظبي – الفجر

�أعلنت جامعة زاي��د �أن  17من طلبة الدرا�سات
ال �ع �ل �ي��ا الإم � ��ارات � �ي �ي��ن ال� ��دار� � �س �ي�ن يف برنامج
“ماج�ستري الآداب يف الدرا�سات الق�ضائية” قد
تخرجوا م��ؤخ��راً .وي�شكل ه ��ؤالء الطلبة ،الذين
يتوزعون على  12طالباً وخم�س طالبات ،الدفعة
العا�شرة ب��ال�برن��ام��ج .وي��در���س بالربنامج حالياً
ث�ل�اث جم �م��وع��ات “الدفعة  13يف �أبوظبي،
والدفعة  14علي جمموعتني يف كل من �أبوظبي
ودبي” ،يف حني تعكف الدفعتان احل��ادي��ة ع�شرة
والثانية ع�شرة على االنتهاء من بحوث التخرج
ا�ستعداداً ملناق�شتها وا�ستكمال متطلبات تخرجهم
قبل نهاية العام احلايل.
و�أو��ض��ح د� .إم��ام عطا اهلل رئي�س ق�سم الدرا�سات
ال�ق��ان��ون�ي��ة �أن جميع خ��ري�ج��ي ال�برن��ام��ج� ،سواء
منهم احلاليني �أو امل�ستقبليني ،هم ممن يعملون
يف �أجهزة ق�ضائية ،عادية وع�سكرية ،خمتلفة يف
الدولة� ،أو قطاعات قانونية يف خمتلف الوزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخل��ا��ص��ة ،وق��د التحقوا
بالربنامج لتطوير مهاراتهم وحت�سني املمار�سات
يف القطاعات التي يعملون بها ،ف� ً
ضال عن االرتقاء
ب��و��ض�ع�ه��م امل�ه�ن��ي احل ��ايل وال���س�ع��ي �إىل وظائف
�أعلى.
ول �ف��ت �إىل �أن ال��دار� �س�ي�ن ي �ق��وم��ون خ�ل�ال مدة

الربنامج ،التي ت�ستغرق عامني ،ب��زي��ارة املحاكم
واملدعني العامني و�أق�سام الأدلة اجلنائية و�أق�سام
ال�شرطة و�إدارات م�سرح اجل��رمي��ة وال�ع��دي��د من
اجلهات الأخرى ذات ال�صلة.
ويركز الربنامج على اجلوانب العملية بد ًال من
االلتزام بالتقارير النظرية“ ،من ال�ضروري �أن
يقوم طلبتنا ب��زي��ارة خمتلف الإدارات والكيانات
ذات ال�صلة عندما يتعلق الأم ��ر ب��احل��االت التي
يتلقونها ،وت�شمل هذه الزيارات �أحيا ًنا زيارة وحدة
مكافحة غ�سل الأموال يف البنك املركزي ،وغرفة
ال�صناعة والتجارة ،وجهاز �أبوظبي للمحا�سبة».
وقال د .عطا اهلل �إنه من املتوقع �أن يتخرج �أكرث
م��ن  50ط��ال � ًب��ا �إم ��ارات� � ًي ��ا يف ه ��ذا ال�برن��ام��ج يف
الف�صل الثاين خالل العام الدرا�سي املقبل .وقد
تلقت عمادة الدرا�سات العليا العديد من طلبات
الت�سجيل يف ال�برن��ام��ج ،م ��ؤك��داً“ :تلقينا �أي�ضاً
طلبات من الدول اخلليجية ال�شقيقة (ال�سعودية
– البحرين) بف�ضل �سمعته يف املنطقة.
ونتيجة للنجاح امللحوظ للربنامج خ�لال العام
امل��ا��ض��ي ،رف�ع��ت ع�م��ادة ال��درا��س��ات العليا بجامعة
ا عالياً
زاي ��د ع��دد الأك��ادمي �ي�ين امل��ؤه�ل�ين ت��أه�ي�ل ً
لالمتداد بالربنامج �إىل امل�ستوى التايل ،كما مت
تو�سيع نطاق االلتحاق به لي�شمل فرع جامعة زايد
يف دبي ،بعد �أن كان منح�صراً يف فرعها ب�أبوظبي،
حمطة انطالقه ،وذلك تلبية للطلب الكبري من

الطلبة �سكان الإم��ارات ال�شمالية“ .ونحن ن�سعى
�إىل ت�سهيل التحاق القادمني من الفجرية �أو ر�أ�س
اخليمة �أو حتى دب��ي ل�ه��ذا ال�برن��ام��ج الدرا�سي،
خا�ص ًة و�أن دوراته ُتع َقد عادة يف فرتة امل�ساء «.
وحظي الربنامج ،الذي بد�أ منذ  ،2008مبوافقة
وزارة ال��دول��ة ل���ش��ؤون التعليم ال�ع��ايل واملهارات
املتقدمة يف الإم��ارات العربية املتحدة .وهو يوفر
للم�شاركني �أح��دث ال�ت�ط��ورات يف جم��ال القانون
والإدارة الق�ضائية لتح�سني مهاراتهم وتزويدهم
باملعرفة والكفاءات ال�لازم��ة للتعامل بنجاح مع
الإدارة الق�ضائية والتعامل معها يف القانون العام
واخلا�ص.
ويفتح الآن الربنامج باب الت�سجيل لقبول دفعة
ج��دي��دة ت �ب��د�أ ال��درا� �س��ة ب�ه��ا خ�ل�ال ف�صل الربيع
(يناير  )2020وت�ستمر عمليات التقدمي لهذه
الدفعة عرب املوقع الإلكرتوين جلامعة زايد ،حتي
�آخ��ر نوفمرب  .2019وطبقا ل�سيا�سة اجلامعة
اجلديدة ف�إنه ميكن منح بع�ض اخل�صومات من
ر�سوم الت�سجيل للمجموعات املر�شحة من اجلهات
احلكومية واخلا�صة ،يف �ضوء مذكرة تفاهم بينها
وب�ي�ن اجل��ام�ع��ة ،ك�م��ا يعتد ب��اخل�برات القانونية
ل��دى املر�شحني بالربنامج فيما يتعلق بقبولهم
�أو باملواد الدرا�سية التي ت�ؤهلهم خرباتهم الجتياز
االختبار امل�ق��رر بها دون درا�ستها وفقا للقواعد
املقررة باجلامعة بهذا ال�ش�أن

.
و�أ�� � �ش � ��ادت � �ش��رط��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ب �ت �ع ��اون ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني وجهودهم املثمرة والتي �أ�سهمت
يف ال�ضبط ،م�ؤكدة �أنه ال تهاون مع كل من ت�سول
له نف�سه العبث ب�أمن و�أم��ان الوطن ،مو�ضحة �أن
م�ث��ل ه��ذه احل ��االت ،ينجم عنها خم��اط��ر كبرية،
ترفع من حجم املهددات واجلرائم قد ت�صل �إىل
حد القتل وال�سرقة واالعتداء ،و�أن الدولة تتخذ
�إج��راءات �صارمة حيالها  .و�أكدت �شرطة �أبوظبي

حر�صها على تعزيز م�سرية الأم��ن واال�ستقرار و
م�ضاعفة اجلهود بالتعاون مع اجلهات املخت�صة
يف عمليات التدقيق وت�ع��زي��ز �إج� ��راءات التفتي�ش
واملتابعة واملراقبة .وذكرت �أن الت�سلل عرب احلدود
ي�شكل واحداً من �أخطر العمليات التي تلقي ب�آثار
�سلبية على �أمن املجتمع ،خا�صة يف ظل ما تتمتع
ب��ه دول��ة الإم� ��ارات م��ن ت�ق��دم اق�ت���ص��ادي وتنموي
ك �ب�ير ،يجعلها ه��دف �اً ل���ش��ري�ح��ة ال ت�غ�ف��ل �أجهزة
وقوانني الدولة عن عبثها.

ا�ستئناف العام الدرا�سي اجلديد يف مركز
تطوير ذوي متالزمة داون بدبي
•• دبي-وام:

�أعلنت جمعية الإم ��ارات ملتالزمة
داون ع � ��ن ا�� �س� �ت� �ئ� �ن ��اف العمل
والإ�ستمرار يف ت�سجيل امل�ستفيدين
م��ن خ��دم��ات م��رك��ز ت�ط��وي��ر ذوي
م�ت�لازم��ة داون باجلمعية للعام
ال� ��درا� � �س� ��ي اجل� ��دي� ��د -2019
. 2020
و�أو�ضحت الدكتورة منال جعرور
رئ �ي �� �س��ة جم �ل ����س �إدارة جمعية
الإم ��ارات ملتالزمة داون �أن مركز
التطوير باجلمعية ب��د�أ بتقدمي
خدماته للم�ستفيدين من �أ�صحاب
ال�ه�م��م م��ن ذوي م �ت�لازم��ة داون
م��ن جميع اجلن�سيات يف �أكتوبر
ع� ��ام  2009م �ن��وه��ة ب� � ��أن عدد
اجلل�سات العالجية امل�ساندة التي
ت�ضم ال �ع�لاج الطبيعي والعالج
الوظيفي وعالج ا�ضطرابات اللغة

وتعديل ال�سلوك .
من جانبها قالت نوال احلاج نا�صر
نائبة رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
�إن م��رك��ز ت�ط��وي��ر ذوي متالزمة
داون بد�أ بتقدمي خدمات الف�صول
التعليمية والت�أهيلية منذ �سبتمرب
للعام الدرا�سي 2017-2016
وه��ي اخل��دم��ة امل�ضافة للخدمات
املقدمة �سابقا يف جمال اجلل�سات
ال�ع�لاج�ي��ة امل���س��ان��دة ح�ي��ث يتميز
امل � ��رك � ��ز ب � ��وج � ��ود ف� ��ري� ��ق متعدد
ال�ت�خ���ص���ص��ات م��ن ذوي الكفاءة
واخلربات املميزة يف املجال .
بدورها �أكدت �سلمى كنعان املديرة
التنفيذية للجمعية �أن املركز يعمل
وفق منهجية وا�ضحة ويتبع �أف�ضل
املمار�سات واملناهج بالإ�ضافة �إىل
ت��زوي��د امل��رك��ز ب� ��أح ��دث الأجهزة
وال�ك�لام املقدمة بلغت منذ ن�ش�أة ج�ل���س��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل جل�سات والأدوات وال ��و�� �س ��ائ ��ل و�أج� �ه ��زة
املركز �أك�ثر من � 39ألفا و  500الإر�شاد الأ�سري والرتبية اخلا�صة التكنولوجيا امل�ساندة .
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العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/6549

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/6551
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املنذر  :م�شاريع ام ات�ش � -ش ذ م م
بوكالة املحاميني  /يو�سف احلمادي وجمعة خليفة
املنذر اليهما -1 /ليمرا لتجارة املواد الغذائية � -ش ذ م م
 -2فهد بن م�صطفى كنوكراتي م�صطفى
مبا ان املنذر ينذر املنذر اليهما ب�سداد قيمة ال�شيك واملبني و�صفا بالإنذار
وقيمته  23362.00دره��م وذل��ك خ�لال خم�سة اي��ام م��ن ا�ستالمهم لهذا
الإن��ذار و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات القانونية �ضدكم هذا مع
حفظ كافة حقوق املنذر االخرى.

املنذر  :عاتق حبيب ان�صاري  -هندي اجلن�سية
بوكالة املحاميني  /يو�سف احلمادي وجمعة خليفة
املنذر اليه� -1 /صدف للعطالت وال�سفريات � -ش ذ م م
 -2ايراج مراد علي جعفري  -ايراين اجلن�سية
مبا ان املنذر ينذر املنذر اليهما ب�سداد قيمة ال�شيكات واملبني و�صفا بالإنذار
وقيمتها  150000دره��م والفائدة القانونية وذل��ك خ�لال خم�سة اي��ام من
اعالنهم بالن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات القانونية �ضدكم
هذا مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى.

املنذر  :الرقة للعقارات
�ضد
املنذر اليه  7 24 :اك�سربي�س خلدمات ال�شحن ملالكها مريزا احمد ال مهدى الرى � -ش ذ م م
وال�سيد  /حممد مريزا احمد عبداهلل الرى
املو�ضوع � /إعالن �إنذار عديل بالن�شر
حيث ان املنذر قد قام بت�سجيل �إنذار عديل وذلك مطالبا املنذر اليها ب�ضرورة اخالء امل�أجور حمل
التعاقد و�سداد القيمة االيجارية املرت�صدة
وحيث ان افادة املح�ضر تبني خاللها ان املكان �صحيح وعليه الفتة بذات اال�سم للمنذر اليها
لذا يرجو مقدم الطلب من �سيادتكم املوافقة على اعالن املنذر اليه عن طريق الن�شر
ول�سيادتكم جزيل ال�شركر والتقدير ،
الكاتب العدل

املنذر � :سعيد مطر �سعيد بن بليلة
بوكالة املحامي  /را�شد النعيمي
املنذر اليه  :حممد احمد رزوق
ينبه اخلطر على املخطر اليه ب�ضرورة ح�ضور اجتماع اجلمعية العمومية
لل�شركاء ب�شركة كوالتي ل�صناعة اخلر�سانة اجلاهزة (ذ م م)  ،املزمع انعقاده
مبقر ال�شركة ب��إم��ارة دب��ي  ،جبل علي ال�صناعية الثانية  -رق��م  ،ي��وم الأحد
املوافق  2019/9/29ال�ساعة العا�شرة �صباحا  11421 - 65091مكاين
وهذا للعلم ول�سريانه �أثره القانوين.
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نتانياهو �إىل رو�سيا قبيل االنتخابات يف �إ�سرائيل
•• القد�س املحتلة�-أ ف ب:

�أعلن مكتب رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو ام�س
�أن الأخري يعتزم زيارة رو�سيا يف وقت الحق هذا الأ�سبوع ،وذلك
قبل �أيام من االنتخابات الت�شريعية اال�سرائيلية املقررة يف 17
�أيلول�/سبتمرب.
واو�ضح مكتب نتانياهو �أنه �سيتوجه �إىل �سوت�شي اخلمي�س بدون
تقدمي مزيد من التفا�صيل ،لكن من املتوقع �أن يلتقي الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني �أثناء الزيارة.
وي�سعى نتانياهو �إىل احل�صول على �أ�صوات قبل االنتخابات التي
يحارب من �أجل الفوز بها ومتديد حكمه يف �أطول مدة مي�ضيها
رئي�س وزراء �إ�سرائيلي يف من�صبه.

وكجزء من ا�سرتاتيجيته ،يحاول رئي�س الوزراء �سحب الأ�صوات
من مناف�سه �أفيغدور ليربمان رئي�س حزب “�إ�سرائيل بيتنا”
القومي ال��ذي يعتمد على دع��م الإ�سرائيليني املتحدرين من
االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق.
ويحاول نتانياهو تقدمي نف�سه كزعيم ال غنى عنه يف �إ�سرائيل
عرب الرتكيز على عالقاته مع زعماء العامل مبن فيهم الرئي�سان
الأمريكي دونالد ترامب والرو�سي فالدميري بوتني.
وملح رئي�س الوزراء يف وقت �سابق هذا الأ�سبوع اىل �أنه من املرجح
�أن ي�سافر �إىل رو�سيا للقاء بوتني وملناق�شة الوجود الإيراين يف
�سوريا املجاورة.
ونفذت �إ�سرائيل مئات ال�ضربات يف �سوريا �ضد ما قالت �إنها
�أهداف �إيرانية و�أخرى حلزب اهلل اللبناين املتحالف معها.

10
رواندا توافق على ا�ستقبال مهاجرين عالقني يف ليبيا
•• ادي�س ابابا�-أ ف ب:

وافقت رواندا �أم�س على ا�ستقبال
م�ئ��ات ورمب��ا �آالف ال�لاج�ئ�ين �أو
طالبي اللجوء الأفارقة العالقني
يف ل�ي�ب�ي��ا ،مب��وج��ب ات �ف��اق ي�أمل
االحت��اد الإف��ري�ق��ي �أن يتكرر مع
دول �أع�ضاء �أخرى.
وقالتمندوبةرواندالدىاالحتاد
الإف ��ري� �ق ��ي ه� ��وب توموكوندي
غا�ساتورا “�سن�ستقبل دفعة �أوىل
ت�ضم � 500شخ�ص خالل ب�ضعة
�أ�سابيع” .وجاءت ت�صريحاتها يف
م�ؤمتر �صحايف يف �أعقاب توقيع
مذكرة تفاهم يف ح�ضور ممثلني
ل�لاحت��اد الإف��ري �ق��ي واملفو�ضية
العليا لالجئني التابعة للأمم
املتحدة.
وج��اء يف بيان م�شرتك لالحتاد
الإف � ��ري� � �ق � ��ي والأمم امل� �ت� �ح ��دة
�أن امل �ج �م��وع��ة الأوىل “ت�ضم
أ�شخا�صا انطلقوا من
خ�صو�صا �
ً
ً
القرن الإفريقي».

و�سيتم �إي��وا�ؤه��م يف مركز موقت
يف روان��دا قبل نقلهم �إىل �أماكن
�أخرى� ،إال �إذا وافقوا على العودة
�إىل بلدانهم الأم و�إذا كان ذلك ال
ي�شكل خطراً على حياتهم.
واو�� �ض ��ح وزي� ��ر �إدارة ال �ط ��وارئ
ال ��روان ��دي ج�يرم�ين كامايريز
لل�صحافيني يف كيغايل �أن��ه “قد
يتم ال�سماح لبع�ضهم بالبقاء يف
رواندا».
وخ�ل�ال ال�ف��و��ض��ى ال �ت��ي �أعقبت
� �س �ق��وط ال��زع �ي��م ال�ل�ي�ب��ي معمر
القذايف يف انتفا�ضة عام 2011
وم�ق�ت�ل��ه� ،أ��ص�ب�ح��ت ليبيا نقطة
ع� �ب ��ور رئ �ي �� �س �ي��ة للمهاجرين
الأف��ارق��ة م��ن ج�ن��وب ال�صحراء
ال �ك�برى ،ال�ساعني للتوجه �إىل
�أوروب� ��ا ب�ح��را يف رح�ل��ة حمفوفة
باملخاطر.
وت�شري الأمم املتحدة �إىل �أن نحو
� 42ألف مهاجر موجودون حاليا
يف ليبيا.
وق � ��ال مم �ث��ل امل �ف��و� �ض �ي��ة العليا

لالجئني لدى االحتاد الإفريقي
ك��وزم��ا���س ت�شاندا خ�لال م�ؤمتر
�صحايف يف �أدي�س �أبابا حيث مقر
االحت ��اد “نبذل م�ساعي حثيثة
لإيجاد حلول له�ؤالء».
وتبدو احلكومة الرواندية على
ا�ستعداد ال�ستقبال ما ي�صل �إىل
� 30ألف �إفريقي من ليبيا ،عل ًما
ب � ��أن اخل �ط��ة ت�ن����ص ع�ل��ى دفعات
ي�ضم كل منها  500مهاجر ،ملنع
ال�ضغط على �إمكانات البالد.
و�أو��ض��ح ت�شاندا �أن ع��دد “بلدان
ال � �ع� ��امل امل �� �س �ت �ع��دة ال�ستقبال
الالجئني ينخف�ض».
وع ��ر� ��ض ال��رئ �ي ����س الروانــــدي
بول كاغامـــــي �أول مرة ا�ستقبال
الأف ��ارق ��ة ال�ع��ال�ق�ين يف ليبيا يف
ت�شرين الثاين/نوفمرب ،2017
وه��و ال�شهر ذاتـــــــه ال��ذي �أظهر
ف �ي��ه ت �ق��ري��ر ل���ش�ب�ك��ة “�سي �إن
�إن” ما بــــــدا �أنه �ســــــــــوق للعبيد
هناك.
واكت�سبت امل�س�ألة �أهمية �إ�ضافية

يف متوز/يوليو عندما قتل �أكرث
�شخ�صا بغارة جو ّية على
من 40
ً
م��رك��ز اح �ت �ج��از ل�ل�م�ه��اج��ري��ن يف
تاجوراء قرب طرابل�س.
وت � �ع� ��ر� � �ض� ��ت الأمم امل� �ت� �ح ��دة
النتقادات ب�سبب طريقة تعاطيها
مع �أزم��ة املهاجرين العالقني يف
ليبيا عرب برنامج لإجالئهم �إىل
النيجر.
و�شهدت املن�ش�آت املخ�ص�صة لهم
يف النيجر اكتظاظا يف ظل بطء
وترية �إعادة نقلهم.
وق ��ال ت���ش��ان��دا �إن امل �� �س ��ؤول�ين يف
روان��دا والأمم املتحدة “تع ّلموا
م � ��ن جت� ��رب� ��ة ال� �ن� �ي� �ج ��ر وقمنا
بتح�سني االجراءات».
لكنه �أق��ر ب��أن العملية “�ستطول
كثرياً».
و�أف � � � � � � � ��ادت م� � �ن � ��دوب � ��ة روان � � � � ��دا
ت ��وم ��وك ��ون ��دي غ ��ا�� �س ��ات ��ورا �أن
ال�ل�اج� �ئ�ي�ن وط ��ال� �ب ��ي اللجوء
�سيقيمون يف من�ش�آت ا�ستخدمت
يف املا�ضي لالجئني من بوروندي

املفو�ضية الأوروبية :بريك�ست بداية جديدة مع بريطانيا
•• بروك�سل�-أ ف ب:

�أ ّكدت رئي�سة املفو�ضية االوروبية
املنتخبة الأمل��ان�ي��ة �أور� �س��وال فون
دي ��ر الي�ي�ن �أم �� ��س �أنّ بريك�ست
�إذا ح�صل ف�سيكون فقط بداية
ع�ل�اق��ة ج ��دي ��دة ب�ي�ن بريطانيا
واالحت� � � ��اد الأوروب � � � � ��ي و”لي�س
النهاية».
ويف حت� ��ذي� ��ر � �ض �م �ن��ي مل � ��ؤي� ��دي
بريك�ست الذين يدعمون خروج
ب�ل�اده��م م��ن االحت� ��اد االوروب� ��ي
بال اتفاق ،قالت �إنّ على االحتاد
ول � �ن� ��دن ال �ع �م ��ل ل �ب �ن ��اء رواب � ��ط
جديدة بعد حدوث الطالق.
وق��ال��ت �إنّ “بريك�ست �إذا ح�صل
لي�س النهاية ب��ل �سيكون بداية
ع�لاق��ات �ن��ا امل�ستقبلية” ،فيما
��س� ّم��ت الأي��رل �ن��دي ف�ي��ل هوغان
م �ف��و� �ض��ا ل �ل �ت �ج��ارة يف التكتل،
وي �� �ش �م��ل ذل � ��ك امل� �ب ��اح� �ث ��ات مع
ب��ري�ط��ان�ي��ا ب�ع��د ب��ري�ك���س��ت ب�شان
اتفاق جتارة حرة.
و�أبلغت الوزيرة الأملانية ال�سابقة،
التي �سترت�أ�س ال��ذراع التنفيذية
لالحتاد الأوروب ��ي يف  1ت�شرين
••لندن�-أ ف ب:

يف م��ا ي��أت��ي بع�ض ال�سيناريوهات
املحتملة للأ�سابيع املقبلة:
تغادر بريطانيا االحت��اد الأوروبي
يف  31ت�شرين الأول �أك�ت��وب��ر �إال
�إذا طلبت من التكتل ت�أجيل املوعد
وواف��ق ق��ادة باقي ال��دول الأع�ضاء
ع �ل��ى ذل� � ��ك .وي ��رغ ��ب جون�سون
ب ��إب �ق��اء امل��وع��د ل �ك��ن ال �ع��دي��د من
ال� � �ن � ��واب ي �خ �� �ش��ون �أن يت�سبب
تهديده ب�ترك االحت��اد الأوروب ��ي
ب��دون االت �ف��اق على ال���ش��روط مع
بروك�سل ،با�ضطرابات كبرية.
وخ�ل�ال الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ،تبنوا
قانو ًنا يجرب جون�سون على طلب
ت�أجيل بريك�ست ملدة ثالثة �أ�شهر
ح �ت��ى  31ك��ان��ون الثاين/يناير
 ،2020مع خيار لت�أجيله �أكرث.
وم ��ن � �ش ��أن ذل ��ك �أن ي��دخ��ل ح ّيز
التنفيذ �إذا ف�شل رئي�س الوزراء يف
احل�صول على اتفاق لالنف�صال �أو
متكن بطريقة ما من �إقناع النواب
ب ��دع ��م االن �ف �� �ص��ال ب � ��دون اتفاق
بحلول  19ت�شرين الأول �أكتوبر.
ب��إم�ك��ان جون�سون �أن يبقي مهلة
 31ت�شرين الأول �أكتوبر �إذا متكن
م��ن التو�صل الت�ف��اق م��ع االحتاد
الأوروب� ��ي يحظى بت�أييد غالبية
النواب� ،إال �أن هذه مهمة ع�سرية.
وتو�صلت رئي�سة ال��وزراء ال�سابقة
ت�يري��زا م��اي الت�ف��اق م��ع بروك�سل
العام املا�ضي لكن النواب رف�ضوه
ثالث م ّرات.

ال � � � � � � � �ث� � � � � � � ��اين/
ن� � � � ��وف � � � � �م� � �ب� ��ر،
ال�صحافيني يف
ب��روك �� �س��ل �أنها
م� � �ت� � ��أك � ��دة من
“انتقال �سل�س”
م ��ع املفو�ضية
املنتهية واليتها
وال� � �ت � ��ي ت ��ول ��ت
�إدارة م �ل ��ف
بريك�ست.
وردا ع � �ل� ��ى
�� �س� ��ؤال يف �ش�أن
�ضغط الربملان الربيطاين على
رئي�س ال��وزراء بوري�س جون�سون
للمطالبة بتمديد جديد� ،سيكون
ال �ت �م��دي��د ال� �ث ��ال ��ث ،لربيك�ست
حتى نهاية كانون الثاين/يناير
 ،2020قالت فون دير اليني �إنّ
الأمر مرتوك بالكامل للندن.
و�أو�ضحت �أنّ “اخلطوات املقبلة
بالكامل يف يدي اململكة املتحدة.
ل� ��ذا ل ��ن �أع� �ل ��ق ع �ل��ى قراراتهم
واخل� � �ط � ��وات امل �ق �ب �ل��ة ال� �ت ��ي قد
يتخذونها” ،وتابعت “فلرن كيف
�ستجري الأمور».

وك��ان م�ق��ررا �أن
تغادر بريطانيا
االحت � � � � � � � � � � � � � � � � ��اد
الأوروب � � � � � � � ��ي يف
� 29آذار/مار�س
ال� � �ف � ��ائ � ��ت بعد
ا�ستفتاء يف العام
 2016دع� ��م
خ � � ��روج ال� �ب�ل�اد
م� � � ��ن ال� �ت� �ك� �ت ��ل
ال � ��ذي ان�ضمت
ال�ي��ه ل�ن��دن قبل
 46عاما.
ل�ك��ن اخل�ل�اف��ات العميقة ب�شان
�� �ش� �ك ��ل ال � �ع �ل�اق� ��ة م � ��ع االحت � � ��اد
االوروب � �ـ � �ـ� ��ي وم ��ؤ� �س �� �س��ات��ه بعد
ال� �ط�ل�اق ع� ّ�ط �ل��ت خ � ��روج لندن
و�أدت اىل ت�أجيل موعد اخلروج
مرتني.
وت �ع �ه��د ج��ون �� �س��ون ال � ��ذي توىل
من�صبه يف مت��وز/ي��ول�ي��و �إخ ��راج
ب� �ل��اده م ��ن االحت � � ��اد يف املوعد
النهائي امل�ح��دد يف  31ت�شرين
االول/اك � � �ت� � ��وب� � ��ر م �ه �م ��ا كانت
العواقب.
لكنّه يواجه حتديا من الربملان

الربيطاين ال��ذي تبنى ت�شريعا
ي�ح�ت��م ع�ل�ي��ه �أوال ت ��أم�ي�ن اتفاق
خ��روج قابل للتنفيذ مع االحتاد
الأوروبي.
وحتى لو غادرت بريطانيا االحتاد
يف  31ت�شرين الأول اكتوبر ،ف�إنّ
ت �ب �ع��ات ب��ري�ك���س��ت ��س�ت�خ�ي��م على
املفو�ضية اجل��دي��دة م��ع احلاجة
لإب��رام ات�ف��اق جت��اري جديد بني
لندن وبروك�سل.
وقالت فون دير اليني “اعتقد �أن
م��ن املهم �أن ن�صل �سويا التفاق
جت��ارة جيد للغاية لأنني اعتقد
�أن ��ه ��س�ي�ح��دد ال �ع�لاق��ات اجليدة
ال� �ت ��ي ن� � � � ّود ان ن �ح �ظ��ى ب� �ه ��ا يف
امل�ستقبل».
ورغم ذلك� ،أقرت ب”اننا ال نزال
يف خ�ضم عملية �صعبة».
و�أ�شـــــــاد رئي�س الـوزراء الإيرلندي
ل �ي��و ف��ارادك �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ار ب�ت�ع�ي�ين فيـل
ه� ��وغ� ��ان م �ع �ت�ب�را ان� �ه ��ا “ميزة
م�ؤكــــــــدة �أن يكـــــون هنــــــــاك
�شخ�ص �أي��رل �ن��دي م �� �س ��ؤوال عن
ه��ذه الفرتة الق�صرية احلا�سمة
على مــــدى ال�ســـنوات اخلم�س
املقبلة».

عا�صفة يف الطريق  ..كفاح �أ�سرة مهاجرة للو�صول �إىل �أوروبا

•• �إزمري-رويرتز:

مل يكن م�سموحا للمهاجرين �سوى بحقيبة ظهر وحيدة لكل منهم على زوارق املهربني التي تنقلهم من تركيا �إىل اليونان ولهذا حزم
�أحمد وزوجته حنني و�أ�سرتها �أمتعة قليلة و�أر�سلوا باقي حاجياتهم �إىل الأ�صدقاء .كان من املفرت�ض �أن تكون تلك هي اللحظة الفارقة
يف رحلة بد�أت مع ت�صاعد ال�صراع يف �سوريا مما �أرغم �أ�سرتني فل�سطينيتني على النزوح عن �ضواحي العا�صمة ال�سورية دم�شق حيث
كانتا تقيمان .رحلت حنني و�أ�سرتها يف العام  2014و�سافر �أحمد بعد ذلك بعامني �إىل تركيا حيث تعارفا يف �شتاء  .2017ولأنهما كانا
يعي�شان يف مدينتني خمتلفتني فقد ظال يتبادالن الر�سائل الن�صية عرب الهاتف املحمول لأ�شهر قبل �أن ينطلق �أحمد يف رحلة ا�ستغرقت
� 20ساعة باحلافالت من �أزمري ،ثالثة �أكرب املدن الرتكية والواقعة على �ساحل بحر �إيجه� ،إىل مدينة كيلي�س ملقابلتها و�أف�ضى هذا
اللقاء �إىل �إعالن خطبتهما� .سرعان ما وجد االثنان نف�سهما غارقني يف ا�ستعدادات ال��زواج من البحث عن الف�ستان املثايل ومعاناة
�إر�سال املال من طرف �إىل الآخر عن طريق مكاتب وي�سرتن يونيون �إىل التخطيط حلفل زفاف على ليلتني� .أما حفل اخلطوبة فكان
يف كيلي�س على الناحية الأخرى مبا�شرة من احلدود ال�سورية .ويعي�ش الآن �أكرث من  3.5مليون الجيء �سوري يف تركيا بفعل ال�صراع
الذي ت�شهده بالدهم منذ  .2011ويف  2015خرج �أكرث من � 800ألف مهاجر �أغلبهم من ال�سوريني والأفغان �إىل البحر انطالقا
من �سواحل تركيا لقطع امل�سافة الق�صرية املحفوفة باملخاطر �إىل اليونان.

ف��روا خالل الأزم��ة ال�سيا�سية يف
بلدهم عام .2015
و�أ�شاد االحتاد الإفريقي باالتفاق
م��ع روان ��دا معتربا �أن��ه “منوذج
ل �ك �ي �ف �ي��ة حت � � � � ّرك احل� �ك ��وم ��ات

الإف� ��ري � �ق � �ي� ��ة حل � ��ل م�شكالت
القا ّرة».
وق � ��ال � ��ت م� �ف ��و�� �ض ��ة ال � �� � �ش � ��ؤون
االجتماعية ب��االحت��اد الإفريقي
�أم� �ي��رة ال �ف��ا� �ض��ل “�إنها حلظة

تظاهرة للطالب يف
اجلزائر رف�ضا لالنتخابات

تراجع �شعبية ترامب ب�سبب خماوف االقت�صاد

•• اجلزائر�-أ ف ب:

تظاهر مئات الطالب يف العا�صمة
اجل��زائ��ري��ة �أم ����س ك�م��ا د�أب� ��وا على
ذلك منذ �ستة �أ�شهر ،رف�ضاً لإجراء
االنتخابات قبل نهاية ال�سنة بناء
ع�ل��ى رغ �ب��ة ال���س�ل�ط��ة ال �ت��ي ب ��د�أت
التح�ضري الفعلي لها.
وو�سط هتافات “ال انتخابات مع
ب� ��دوي وب ��ن �صالح”� ،أي رئي�س
ال��وزراء ن��ور الدين ب��دوي ورئي�س
ال��دول��ة االنتقايل عبد ال�ق��ادر بن
�صالح� ،سار الطالب ومعهم �أ�ساتذة
وم��واط �ن��ون م��ن ��س��اح��ة ال�شهداء
ب�أ�سفل ق�صبة اجلزائر �إىل �ساحة
ال �ب�ري ��د امل� ��رك� ��زي ع �ل��ى م�سافة
 2,5ك�ل��م يف ظ��ل رق��اب��ة عنا�صر
ال �� �ش��رط��ة .وك � ��ان رئ �ي ����س �أرك � ��ان
اجلي�ش الفريق �أحمد قايد �صالح،
دع��ا الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي �إىل �إ�صدار
مر�سوم دع��وة الناخبني قبل 15
�أيلول�/سبتمرب اجلاري كي يت�س ّنى
تنظيم االنتخابات الرئا�سية قبل
نهاية ال�سنة ،خلالفة عبد العزيز
بوتفليقة امل�ستقيل منذ  2ني�سان/
�أبريل.

�سيناريوهات حمتملة لأزمة بريك�ست
ورف�ض قادة االحتاد الأوروبي حتى
الآن �إع��ادة طرح الن�ص للتفاو�ض
واتهموا حكومة جون�سون بالف�شل
يف ع� ��ر�� ��ض �أي خ� �ط ��ط بديلة
ملمو�سة.
و�أم � � ��ل ج��ون �� �س��ون ب � � ��أن يقنعهم
تهديده باالن�سحاب ب��دون اتفاق
ب � ��إع ��ادة ال �ت �ف��او���ض ب�ي�ن�م��ا ي�شري
�إىل �أن �سلوكيات ال �ن��واب قو�ضت
ا�سرتاتيجيته.

لكنه ي�ؤكد �أنه يعتقد �أن التو�صل
�إىل ات �ف��اق ال ي ��زال مم�ك� ًن��ا قبيل
قمة قادة االحتاد الأوروب��ي املزمع
عقدها يف  17و 18ت�شرين الأول
�أكتوبر ،قبيل موعد بريك�ست املقرر
يف  31ت�شرين الأول �أكتوبر.
ق��ال جون�سون �إن��ه يف�ضل “املوت
يف حفرة” على ت�أجيل بريك�ست،
ب�ع��د ث�ل�اث � �س �ن��وات م��ن ت�صويت
ال�بري �ط��ان �ي�ين يف ا� �س �ت �ف �ت��اء على

مغادرة االحتاد الأوروبي .و�أ�شارت
ح�ك��وم�ت��ه �إىل �أن �ه��ا ��س�ت�ب�ح��ث عن
ث� �غ ��رات يف ال �ق��ان��ون ال� ��ذي �أق ��ره
ال �ن��واب لإف���س��اح امل�ج��ال النف�صال
“بدون اتفاق” ،رغ��م �إ�صرارها
على مت�سكها بالقانون.
وت �� �س��ري ت�ك�ه�ن��ات ب � ��أن جون�سون
ّ
يف�ضل اال�ستقالة على طلب ت�أجيل
موعد بريك�ست ،لكن �سيكون على
��ش�خ����ص م ��ا ،م��وظ��ف �أو �سيا�سي

معار�ض ،تقدمي الطلب .وهناك
اح �ت �م��ال �أن مي ��ل ق � ��ادة االحت� ��اد
الأوروب� ��ي م��ن م��راوغ��ة بريطانيا
ويرف�ضوا ت�أجيل بريك�ست ،رغم
�أن ال�ت�ك�ت��ل غ�ير م�ستعد لتحمل
م�س�ؤولية انف�صال غري ّ
منظم.
بعد طرده  21من النواب يف حزبه
امل �ح��اف��ظ ال��ذي��ن رف �� �ض��وا قانون
بريك�ست الأ�سبوع املا�ضي ،مل يعد
ج��ون �� �س��ون ي�ح�ظ��ى ب��الأغ �ل �ب �ي��ة يف

تاريخية لأن الأفارقة ميدّون يد
العون لغريهم من الأفارقة».
و�أ� �ض��اف��ت “حتدثنا ك �ث�ي�راً عن
�إيجاد حلول دائمة� .أعتقد �أن هذا
جزء من احللول الدائمة».

•• وا�شنطن�-أ ف ب:

�سجلت �شعبية الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب تراجعا
بح�سب ا��س�ت�ط�لاع ل �ل��ر�أي �أج��رت��ه �صحيفة وا�شنطن
بو�ست و�شبكة �إيه بي �سي ون�شر ام�س ،ما يلقي ال�ضوء
على القلق املتزايد لدى الأمريكيني
حيال الآفاق االقت�صادية يف البالد.
والو�ضع اجليد لالقت�صاد الأمريكي
ه ��و �أح � ��د امل��وا� �ض �ي��ع ال��رئ �ي �� �س �ي��ة يف
احلملة االنتخابية ل�ترام��ب الذي
��س�ي�تر��ش��ح ل��والي��ة ث��ان�ي��ة م��ن �أرب ��ع
�سنوات نهاية .2020
وق��ال يف �شريط فيديو ن�شر نهاية
الأ�سبوع على تويرت “�إن اقت�صادنا
ق��وي وب�لادن��ا قوية ،مل نكن �أب��دا يف
و�ضع �أف�ضل».
و�أظ � �ه� ��ر �آخ� � ��ر ا� �س �ت �ط�ل�اع �أج ��رت ��ه
وا��ش�ن�ط��ن ب��و��س��ت و”�إيه ب��ي �سي”
�أن ه��ام ����ش ��ش�ع�ب�ي��ة ت ��رام ��ب لدى
الأمريكيني يف �سن الت�صويت بلغ  38مقابل 44%
يف حزيران/يونيو.
ورغ��م �أن  56%م��ن الأم�يرك�ي�ين اع �ت�بروا ان و�ضع
االقت�صاد “ممتاز” �أو “جيد” فان هذا الرقم ي�شهد
تراجعا كبريا مقارنة مبا كان عليه قبل �سنة (.)65%
من جانب �آخر ،اعترب � 6أمريكيني من �أ�صل � 10أنه
“من امل��رج��ح جدا” او “املرجح” ح���ص��ول انكما�ش
جمل�س العموم الذي ي�ضم 650
م �ق �ع��داً .وذل ��ك ي�ج�ع�ل��ه يف موقع
��ص�ع��ب �إذ ال مي�ك�ن��ه �إدارة �ش�ؤون
البالد فيما ب��ات �إج��راء انتخابات
�أمراً ال ميكن جتنبه.
ل �ك��ن ال �ت��وق �ي��ت ال ي � ��زال مو�ضع
ت�سا�ؤل .وكان جون�سون يرغب ب�أن
جتري االنتخابات يف  15ت�شرين
الأول �أك �ت ��وب ��ر ،ع �ل��ى �أم� ��ل ف ��وزه
مب��ا يكفي م��ن امل�ق��اع��د يف جمل�س
العموم لتمرير خططه املرتبطة
بربيك�ست.
لكن ح��زب العمال امل�ع��ار���ض �أ�شار
�إىل �أنه لن يدعم �إجراء انتخابات
�إال �إذا مت الرتاجع متامًا عن خيار
االن�سحاب بدون اتفاق.
وع �ل��ى ث�ل�ث��ي ال �ن ��واب �أن يدعموا
�إج � � ��راء ان �ت �خ��اب��ات م �ب �ك��رة ،لكن
�أعمال الربملان معلقة حال ًيا حتى
 14ت�شرين الأول �أكتوبر.
وب� ��د�أ احل��دي��ث ي�ت�ح��ول الآن �إىل
�إجراء انتخابات يف ت�شرين الثاين
نوفمرب.
يف حال فاز جون�سون يف �أي انتخابات
مقبلة �أو مت ّكن من التو�صل �إىل
اتفاق مع حزب بريك�ست املناه�ض
ل �ل�احت ��اد الأوروب� � � � � ��ي ،ف�سيكون
ب��إم�ك��ان��ه حتقيق بريك�ست بدون
اتفاق خالل الأ�شهر املقبلة.
م��ن ج �ه �ت��ه ،ت �ع � ّه��د ح ��زب العمال
يف ح� ��ال ف � ��وزه �إج � � ��راء ا�ستفتاء
جديد مع خيار للبقاء يف االحتاد
الأوروب��ي ،ما من �ش�أنه �أن يف�ضي
�إىل �إلغاء بريك�ست.

وي � ��أم� ��ل م� ��� �س� ��ؤول ��ون �أن تقدم
دول �إفريقية �أخ ��رى م�ساعدات
م���ش��اب�ه��ة رغ ��م �أن ف��ا��ض��ل �أك ��دت
عدم وجود م�ؤ�شرات اىل ذلك يف
الوقت الراهن.

ال�سنة املقبلة .ام��ا ر�أي الأم�يرك�ي�ين بالطريقة التي
ي��دي��ر فيها ت��رام��ب امل�ف��او��ض��ات ال�ت�ج��اري��ة م��ع ال�صني
ف�ج��اء قا�سيا �أي���ض��ا اذ ق��ال  35%ف�ق��ط م��ن الذين
ا�ستطلعت �آرا�ؤه��م �إنهم يوافقون على �أدائ��ه فيما قال
� 56%إنهم يعار�ضونه.
والرقم املثري للقلق �أي�ضا بالن�سبة
للرئي�س الأم�ي�رك��ي ه��و ان 43%
م ��ن اال� �ش �خ ��ا� ��ص ال ��ذي ��ن �شملهم
اال��س�ت�ط�لاع ي�ع�ت�برون ان �سيا�ساته
ال�ت�ج��اري��ة واالق�ت���ص��ادي��ة زادت من
فر�ص ح�صول انكما�ش ال�سنة املقبلة
(م� �ق ��اب ��ل  16%ي �ع �ت �ق��دون على
العك�س انها �أبعدت �شبح االنكما�ش).
وع �ب�ر � �س �ت��ة �أم�ي�رك �ي�ي�ن م ��ن �أ�صل
ع���ش��رة م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ع��ن قلقهم
م��ن ان ت ��ؤدي احل��رب التجارية مع
ب �ك�ين اىل زي � ��ادة �أ� �س �ع ��ار منتجات
اال�ستهالك لعائالتهم .وتكرر �إدارة
ترامب الت�أكيد منذ عدة �أ�سابيع �أن
القلق حيال و�ضع االقت�صاد ال �أ�سا�س له .وق��ال وزير
اخلزانة الأمريكي �ستيف منوت�شني االثنني “ال �أرى
�إم �ك��ان ح���ص��ول ان�ك�م��ا���ش ع�ل��ى االطالق” م ��ؤك��دا �أن
احل��رب التجارية ال��ذي يخو�ضها ترامب مع ال�صني
“مل ت�ؤثر” على اقت�صاد �أكرب قوة يف العامل .و�أجري
اال�ستطالع عرب الهاتف بني  2و� 5أيلول �سبتمرب على
عينة متثيلية �شملت � 1003أ�شخا�ص.

طالبان تتوعد مبوا�صلة القتال

•• كابول�-أ ف ب:

توعدت حركة طالبان �أم�س مبوا�صلة القتال �ضد القوات الأمريكية يف
�أفغان�ستان غداة �إعالن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �أن املحادثات مع
املتمردين باتت بحكم “امليتة” ،م�ؤكدة �أن وا�شنطن �ستندم لتخليها عن
املفاو�ضات .ويثري جتدد احلرب الكالمية بني الطرفني احتمال ت�صاعد
العنف يف �أفغان�ستان ،بعد �أن توعد كل من ترامب وطالبان مبوا�صلة القتال
بعد االنهيار املت�سارع للمحادثات.
وقال املتحدث با�سم طالبان ذبيح اهلل جماهد لوكالة فران�س بر�س “كان
لدينا طريقان لإنهاء االحتالل يف �أفغان�ستان� ،أحدهما اجلهاد والقتال،
والآخر املحادثات واملفاو�ضات».
و�أ�ضاف “�إن �أراد ترامب وقف املحادثات� ،سن�سلك الطريق الأول و�سيندمون
قريبا» .وجاء بيان طالبان بعد �ساعات على �إعالن ترامب �أمام ال�صحافيني
تخلي الواليات املتحدة عن املفاو�ضات بعد قرابة عام من املحادثات الهادفة
لتمهيد الطريق �أمام ان�سحاب �أمريكي من �أفغان�ستان بعد  18عاما من
احلرب.
وقال ترامب يف البيت الأبي�ض “انها بحكم امليتة .يف ما يخ�صني هي بحكم
امليتة» .وج��اء هذا الإع�لان بعد �إلغاء ترامب خطة بالغة ال�سرية تق�ضي
بنقل ق��ادة طالبان ج��وا اىل ال��والي��ات املتحدة الج��راء حم��ادث��ات مبا�شرة
معهم يف منتجع كامب ديفيد الرئا�سي قرب وا�شنطن.
وبعدما ب��دت املفاو�ضات على و�شك التو�صل �إىل اتفاق� ،أعلن ترامب �أن
القوات الأمريكية ت�شن حملة على املتمردين هي الأ�شر�س منذ عقد.
وق��ال يف تغريدة “خالل االي��ام الأربعة املا�ضية ،كنا ن�ضرب عدونا ب�شدة
�أكرث من اي وقت م�ضى يف ال�سنوات الع�شر الأخرية».
والأحد قال وزير اخلارجية مايك بومبيو �إنه مت الق�ضاء على “�أكرث من
الف مقاتل من طالبان يف الأيام الع�شرة االخرية».
ونفى ترامب بغ�ضب �أن ي ��ؤدّي حت� ّ
�ول موقفه املفاجئ يف �أفغان�ستان �إىل
ا�ضطرابات.
حتى عطلة نهاية اال�سبوع ،كانت التوقعات ت�شري اىل التو�صل التفاق يتيح
خف�ض عدد اجلنود االمريكيني يف �أفغان�ستان.
يف املقابل تقوم طالبان بتقدمي �ضمانات �أمنية لإبقاء اجلماعات املتطرفة
خارج البالد .لكن ال�سبت ك�شف ترامب عن �إلغاء اجتماع غري م�سبوق بينه
وبني حركة طالبان يف كامب ديفيد.
وقال �إن قرار الإلغاء جاء ر ّداً على مقتل جندي �أمريكي يف تفجري �ضخم يف
كابول الأ�سبوع املا�ضي تبنته طالبان.
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باك�ستان تطالب بتحقيق �أممي حول ك�شمري
•• جنيف�-أ ف ب:

طالب وزير اخلارجية الباك�ستاين �شاه حممود قر�شي ام�س
الأمم املتحدة بفتح حتقيق ب�ش�أن الو�ضع يف ك�شمري الهندية،
حم��ذراً من احتمال ح�صول “�إبادة” يف املنطقة التي ي�شكل
امل�سلمون غالبية �سكانها.
وقال الوزير �أمام جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة
يف جنيف �إن “�سكان (والية) جامو وك�شمري املحتلة من الهند
يخ�شون الأ�سو�أ” ،م�ضي ًفا “�أتخوف من فكرة ذكر كلمة �إبادة
علي ذل��ك» .ون ّفذ اجلي�ش الهندي عملية �أمنية يف
هنا ،لكن ّ
ك�شمري منذ � 5آب/اغ�سط�س حت�س ًبا ل��وق��وع ا�ضطرابات يف
وق��ت �أل�غ��ت نيودلهي اال�ستقالل ال��ذات��ي ال��ذي ك��ان��ت تتمتع

ب��ه املنطقة .وال ت��زال �شبكات ال�ه��وات��ف النقالة والإنرتنت
مقطوعة يف جميع مناطق الإقليم با�ستثناء عدة جيوب.
وت�سبب ال �ن��زاع يف ك�شمري ،امل�ق��� ّ�س�م��ة ب�ين ال�ه�ن��د وباك�ستان
م�ن��ذ ع��ام  1974ب�ح��رب�ين ك�ب�يرت�ين وب �ع��دد ال يح�صى من
اال�شتباكات بني البلدين اجلارين امل�سلحني نوو ًيا.
وا�ضاف قر�شي “على مدى الأ�سابيع ال�ستة املا�ضية ،ح ّولت
الهند جامو وك�شمري املحتلة �إىل �أكرب �سجن يف العامل».
وتابع “تذكر امل��دن واجلبال وال�سهول واالودي��ة املهجورة يف
جامو وك�شمري ب��روان��دا و�سربرنيت�سا والروهينغا ومذبحة
غوجارات .ان كارثة على و�شك الوقوع».
وا ّتهم الهند بتوقيف �أكرث من � 6000شخ�ص بدون مراعاة
الأ� �ص��ول ال�ق��ان��ون�ي��ة .و�أف ��اد �أن��ه مت نقل كثريين بينهم �إىل

“�سجون يف كافة �أنحاء الهند” ،م�شرياً �إىل تقارير حتدثت
عن “تعذيب (اجلنود الهنود) للنا�س عل ًنا».
وح��� ّ�ض ال��وزي��ر املجل�س على اال�ستجابة لتو�صيات مفو�ضة
حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة مي�شيل با�شليه و�سلفها زيد
رعد احل�سني وفتح حتقيق دويل يف الو�ضع يف ك�شمري الهندية.
وطالب مفو�ضا حقوق الإن�سان يف عدة تقارير بت�شكيل جلنة
حتقيق ،تعد بني عمليات حتقيق الأمم املتحدة الأعلى م�ستوى
واملخ�ص�صة عادة للأزمات الكربى على غرار النزاع يف �سوريا.
وقال قر�شي �إن على املجل�س “ا ّتخاذ خطوات لتقدمي مرتكبي
انتهاكات حقوق الإن�سان يف ك�شمري �إىل العدالة ،وت�شكيل جلنة
حتقيق يف ه��ذا ال���س�ي��اق» .و�أ� �ض��اف “�إذا مل يكن ه�ن��اك لدى
الهند ما تخفيه ،فعليها ال�سماح للجنة التحقيق بالو�صول

بدون �أي عراقيل” �إىل املنطقة واملعلومات ،م�ؤكداً �أن �إ�سالم
�أباد م�ستعدة لل�سماح لأي جلنة �أممية بالو�صول �إىل اجلانب
الباك�ستاين مما يطلق عليه “خط ال�سيطرة” الفا�صل بني
الطرفني.
وت���س�ت�م��ر دورة جم�ل����س ح �ق��وق االن �� �س��ان ح�ت��ى  27اي �ل��ول/
�سبتمرب ،ودع��ا الوزير الباك�ستاين الدبلوما�سيني اىل بحث
ق�ضية ك�شمري الهندية ،مو�ضحا ان االم��ر ال يت�صل ب�ش�ؤون
هندية “داخلية” ومبديا خ�شيته ان “تهاجم” الهند باك�ستان
حتت �شعار مكافحة “االرهاب».
ومنذ وقت طويل ،تتهم نيودلهي ومثلها وا�شنطن باك�ستان
ب��دع��م امل�ت�م��ردي��ن يف ك�شمري ال�ه�ن��دي��ة وت�سليح املجموعات
املتطرفة.

التزامات �أنقرة جتاه الناتو حرب على ورق

ثالثة �أخطاء �أمريكية يف �إدارة التوتر بني تركيا والأكراد
•• وا�شنطن-وكاالت:

مع اتفاق وا�شنطن و�أنقرة ال�شهر املا�ضي ،على “منطقة
�آمنة” يف �شمال �شرق �سوريا ،يرى غريان �أوزكان ،ممثل
حزب ال�شعوب الدميقراطي الرتكي(  )HDPلدى
الواليات املتحدة الأمريكية� ،أنه فيما جنحت وا�شنطن،
لبع�ض ال��وق��ت ،يف منع تنفيذ عملية ع�سكرية تركية
�أح��ادي��ة �ضد ق��وات �سوريا الدميقراطية (ق�سد) ذات
الغالبية الكردية ،ف�إن تفا�صيل خطة “املنطقة الآمنة”
غام�ضة ،و�سيثبت على الأرج��ح� ،أنها لي�ست �أك�ثر من
تدبري م�ؤقت.
وعر�ض �أوزكان ر�أيه� ،ضمن موقع “نا�شونال �إنرت�ست”،
قائ ً
ال �إن ديبلوما�سيني �أمريكيني تدخلوا يف اللحظة
الأخرية .وعو�ضاً عن التفاو�ض من موقع قوة ،ف�ضلوا
ح ً
ال ي�سمح بحفظ ماء وجه �أردوغ��ان ،بد ًال من �إجبار
حكومته على معاجلة الأ�سباب اجلذرية لل�صراع.
وي ��رى ك��ات��ب امل �ق��ال �أن ه��ذه الأزم ��ة ه��ي م��ن �أعرا�ض
م�شكلة �أكرب لال�سرتاتيجية الإقليمية .وحتى تاريخه،
�شهدت �إدارة �أمريكا للتوترات بني تركيا وق�سد ثالثة
�أخ �ط��اء :تف�ضيل ت��اري��خ ت��رك�ي��ا يف ال�ن��ات��و ع�ل��ى حتول
�أردوغان وعدائه للغرب ،والنظر �إىل جمموعات كردية
ك ��أط��راف ع�سكرية دون �إم�ك��ان�ي��ة �إ��ش��راك�ه��ا يف عملية
�سيا�سية ،والف�صل بني نزاعات يف تركيا و�سوريا رغم
ترابط ال ميكن �إنكاره.
فر�ضيات فا�شلة
وباعتقاد الكاتب ،بنيت جميع تلك الفر�ضيات الفا�شلة
على ت�صور عفا عليه ال��زم��ن ب���ش��أن ال���ش��رق الأو�سط
ول��دور تلعبه ق��وى خ��ارج�ي��ة ،منها ال��والي��ات املتحدة.
كما ه��ددت جميع تلك الفر�ضيات ق��درة �أمريكا على
حتقيق الأه��داف املعلنة يف �سوريا .ف�إذا �سعت الواليات
•• وا�شنطن-وكاالت:

ي���ش�ير ط ��وم �أوك� ��ون� ��ور ،حم ��رر بارز
لدى جملة نيوزويك لتكاتف رو�سيا
وال���ص�ين و�إي� ��ران و� �س��وري��ا ،م��ع دول
�أخ��رى ،ملقاومة العقوبات االمريكية
ال� ��رام � �ي� ��ة �إىل ف ��ر� ��ض ال�سيا�سة
اخلارجية لوا�شنطن اح��ول العامل،
وبحثت تلك القوى عن و�سائل لدعم
بع�ضها البع�ض يف كفاحها امل�شرتك.
ويوم اخلمي�س ،انتقد وزير اخلارجية
الكوبي ،برونو رودريغيز �إدارة الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ،عرب تويرت،
زاعماً ب�أن “العقوبات الأمريكية �ضد
كيانات �إيران البحرية تعد خرقاً �آخر
للقانون الدويل” ،يف رد على �إعالن
وزارة اخلارجية الأمريكية بفر�ض
م��زي��د م��ن ال�ع�ق��وب��ات ��ض��د م�ساعي
اجل �م �ه ��وري ��ة الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ل�شحن
النفط .وقال الوزير الكوبي“ :متنع
ت �ل��ك الإج� � � ��راءات ال�ق���س��ري��ة حركة
النفط الإيراين ،وت�ؤثر على ال�شعوب
ال���ص��دي�ق��ة لإي � ��ران و� �س��وري��ا وتهدد
ال�سالم يف تلك املنطقة امللتهبة».

املتحدة �إىل �سحب قواتها من �سوريا مع �ضمان هزمية
م�ستدامة ل��داع����ش ،والعمل على �إن�ه��اء ��ص��راع ثماين
��س�ن��وات ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ف��او���ض ،ف ��إن درو� �س �اً م��ن �أزمة
“املنطقة الآمنة” تك�شف عن ا�سرتاتيجية جديدة.
ويرى كاتب املقال ب�أن التزامات تركيا جتاه حلف الناتو
مل تعد ،بالن�سبة لرئي�سها �أردوغان� ،أكرث من حرب على
ورق .لكن ،بالن�سبة للواليات املتحدة ،ت�سمح ل�صناع قرار
بتربير �أ�شد التجاوزات اال�ستبدادية للحكومة الرتكية
احلالية .ويدرك م�س�ؤولون �أتراك هذه النقطة ،وتبعاً
له ت�أتي ثقتهم يف انتزاع تنازالت حول �سوريا ،وا�ستمرار
�صمت دويل ب�ش�أن قمع داخلي.
وعلى الواليات املتحدة عدم ال�سماح لرتكيا مبوا�صلة
اال�ستفادة من هذا االختالف يف وجهات النظر .وبد ًال
من اتخاذ و�ضعية الناتو امل�شرتكة ك�أ�س�س لال�سرت�ضاء،
ينبغي على الواليات املتحدة مطالبة تركيا بااللتزام
مبعايري احللف.
وح�سب الكاتب ،يفرت�ض �أي�ضاً ب�أمريكا االعرتاف ب�أن
حت��ول �أردوغ ��ان اال�ستبدادي لي�س مبعزل ع��ن تقاربه
مع رو�سيا .ويعترب �أ�شد الأ�صوات والء لرو�سيا �ضمن
ح�ك��وم�ت��ه م��ن �أق� ��وى ال��داع �م�ين للقمع داخ ��ل تركيا،
وللعدوان خارجها.
نهج جديد
وي��رى ال�ك��ات��ب � �ض��رورة تبني نهج �سيا�سي ج��دي��د من
�أجل التعامل مع جماعات كردية .ولطاملا نظرت �إليها
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ن خ�ل�ال ع��د��س��ات ع�سكرية ،دون
اهتمام يذكر بالدواعي ال�سيا�سية التي دفعتها للقتال.
وق��د ��س��رى ه��ذا النهج يف العقدين الأخ�يري��ن للقرن
ال�ع���ش��ري��ن .ويف ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق ،ت�ع��اون��ت الواليات
املتحدة مع حركة مقاومة كردية م�سلحة عندما كانت
مفيدة لها ،وتخلت عنها لنظام �صدام ح�سني عندما

تناغم وتن�سيق
ويف ال � �ي ��وم ال � �ت� ��ايل� ،أع � � ��اد نظريه
الإي� � � � ��راين ،حم �م��د ج � ��واد ظريف،
ال� �ت� �غ ��ري ��دة ،ف �ك �ت��ب �أن “الإرهاب
االق� �ت� ��� �ص ��ادي � �ض��د ك ��وب ��ا وال�صني
ورو��س�ي��ا و��س��وري��ا و�إي� ��ران ي�ستهدف
ع�م��داً املدنيني ،ويعمل على حتقيق
�أه� ��داف �سيا�سية ال م���ش��روع��ة عرب
ت��ره�ي��ب �أن��ا���س �أبرياء” .و�أ�ضاف:
“ينطوي ��س�ل��وك ال��والي��ات املتحدة
احلايل على قر�صنة ور�شوة وابتزاز.
نحب كوبا ونقف معها».
وفيما ت�ستخدم وا�شنطن العقوبات
لأغرا�ض �سيا�سية منذ ما قبل عهد
ترامب ،ف�إن الزعيم اجلمهوري و�سع
ه��ذه امل�م��ار��س��ة ،وي�ق��اوم�ه��ا ع��دد من
�أولئك امل�ستهدفني.
وقبل ي��وم� ،أعلن بريان ه��وك ،املمثل
الأمريكي اخلا�ص لإيران ،عن فر�ض
قيود جديدة على ط�ه��ران ،ومكاف�أة

ان�ت�ف��ت ت�ل��ك ال �ف��ائ��دة ،و��س�م�ح��ت ل �ق��ادة �أك� ��راد ب�إقامة
�سلطة ح�ك��م غ�ير م�ستقرة وغ�ي�ر دمي��وق��راط�ي��ة حني
نالت املنطقة حكماً ذاتياً وعرب احلدود مع تركيا �شكلت
احل��رك��ة ت�ه��دي��داً ،فمنحت ال��والي��ات املتحدة حكومات
تركية متعاقبة �شيكاً على بيا�ض ملحاربتها ،بكلفة ب�شرية
كبرية .و�ساد املنطق نف�سه� ،سواء مع �أك��راد م�سلحني
�شركاء �أم �إرهابيني ،فاعتربوا �أطرافاً ع�سكرية ال �أهمية
لأهدافها ال�سيا�سية النهائية ،وال لدوائرها املدنية �أية
�أهمية.
ق�ضايا �سطحية
واليوم هناك ،ح�سب الكاتب ،خطر تكرار نف�س النهج

يف � �س��وري��ا .ف�ق��د ح ��ررت ق ��وات ق���س��د م�ن��اط��ق �أك�ب�ر يف
�سوريا من قب�ضة داع�ش من �أي طرف �آخر يف ال�صراع،
ولكن جناحها ال�سيا�سي مل مينح مقعداً ح��ول مائدة
املفاو�ضات.
ويتطلب التعامل مع حتديات وق�ضايا �سيا�سية تواجهها
ق�سد – حتقيق العدالة بحق معتقلني لديها من داع�ش،
و�إع��ادة �إعمار ع�شرات البلدات املدمرة ب�سبب احلرب،
وحماية طويلة الأمد من قوى جماورة معادية -جهوداً
دولية.
ورغ��م ذل��ك ،تبدو ال��والي��ات املتحدة ح��ذرة يف تعاملها
مع ق�سد ،وعو�ضاً عنه تبحث عن حلول لق�ضايا �أمنية
�سطحية مع جتنب جذورها ال�سيا�سية.

الدويل».
�ضربة موجعة
وي���ش�ير ك��ات��ب امل �ق��ال ل�ت�ل�ق��ي حركة
ال �ن �ق��ل ال �ب �ح��ري الإي � � ��راين �ضربة
م��وج �ع��ة يف ي��ول �ي��و( مت� ��وز) عندما
احتجزت بريطانيا �إح��دى ناقالتها
ال �ع �م�لاق��ة ب �ع��د ات �ه��ام �إي � ��ران بنقل
ال �ن �ف��ط ،ع�ب�ر م���ض�ي��ق ج �ب��ل ط ��ارق
�إىل �سوريا -والتي تتلقى حكومتها
دعماً من مو�سكو وطهران ،واتهمت
حكومتها بجرائم حرب خالل احلرب
الأه�ل�ي��ة �ضد متمردين وجهاديني.
ويف ا�ستعرا�ض للقوة ،قال ،يف ال�شهر
امل��ا��ض��ي ،ج��ورج��ي م� ��ورادوف ،رئي�س
وزراء ال�ق��رم ال��ذي ي��دار م��ن رو�سيا،
�إن ��ه مي�ك��ن ال���س�م��اح ل�سفن �إيرانية
ب��ال��و��ص��ول �إىل امل�ت��و��س��ط ع�ب�ر قناة
فولغا – دون والبحر الأ�سود.
ويف ذل� ��ك ال ��وق ��ت ،ق� ��ال م� � ��ورادوف

لوكالة “تا�س” الرو�سية الر�سمية:
“ينمو االهتمام امل�شرتك يف جمال
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن �إي � ��ران و��ش�ب��ه جزيرة
القرم ،وخا�صة بالنظر �إىل ال�سيا�سة
املعادية لإيران من الواليات املتحدة؛
وف ��ر� ��ض ع �ق��وب��ات � �ض��د ه� ��ذا البلد
والنتائج ذات ال�صلة».
ّ
تخل عن جهود �سابقة
ويلفت ال�ك��ات��ب ل�سعي �إدارة ترامب
�أي�ضاً للتخلي عن جهود �إدارات �سابقة
ب�ش�أن تخفيف عقوبات عن كوبا ،التي
كانت هدفاً حلظر ا�ستمر قرابة �ستني
عاماً منذ �أن خلعت الثورة ال�شيوعية
�إدارة كانت مدعومة �أمريكياً.
وا�ستقبل ريكاردو كابري�سا�س ،نائب
رئي�س وزراء كوبا ال�سفري ال�سوري
يف هافانا �إدري����س ميا” م�ك��رراً دعم
بلده ل�سوريا يف حربها �ضد الإرهاب،
وم ��ؤك��داً احل��اج��ة لتعزيز العالقات

ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن يف ج�م�ي��ع امل �ج ��االت،
وخا�صة االقت�صادية منها».
ك �م ��ا � �ش �ه��د ي � ��وم اجل �م �ع ��ة الأخ �ي��ر
اخ� �ت� �ت ��ام م �ع��ر���ض دم �� �ش��ق ال � ��دويل
احل� � ��ادي وال �� �س �ت�ي�ن ،وه� ��و منا�سبة
حذرت الواليات املتحدة من احتمال
معاقبة �أي م�شرتك فيه .ورغم ذلك
التهديد ،كان من بني من �شاركوا يف
املعر�ض بيالرو�سيا وال�صني وكوبا
و�إندوني�سيا و�إي��ران والعراق وكوريا
ال�شمالية و�شمال مقدونيا وباك�ستان
والفيليبني ورو�سيا وفنزويال� ،آخر
ه ��دف مل ��ا ي���س�م��ى ح�م�ل��ة “ال�ضغط
الأق�صى” لإدارة ترامب.
وت�شري الكاتبة الجتماع عقد ،خالل
الأ� �س �ب ��وع امل��ا� �ض��ي ،ب�ي�ن م�س�ؤولني
رفيعي امل�ستوى من كوريا ال�شمالية
مع وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي
ونائب وزير اخلارجية الرو�سي يوري
تروتنيف من �أجل حت�سني العالقات
مع كوريا ال�شمالية ،التي رغم �سعيها
لتحقيق ال�سالم مع �إدارة ترامب ،ال
تزال الأك�ثر عر�ضة حلملة” �أق�صى
�ضغط” من بني �سائر الدول.

الئحة املطالب الرتكية ت�ؤكد �إلغاء ت�أ�شرية الدخول واالحتاد اجلمركي

ا�ستغالل الالجئني يف ذروته...هذا ما �ستطالب به تركيا �أوروبا
•• �أنقرة-وكاالت:

تناول الكانب �سريكان دمريطا�ش يف �صحيفة “حريت”
الرتكية االتفاق الذي وقعته �أنقرة مع االحتاد الأوروبي
لوقف تدفق الالجئني ال�سوريني من الأرا�ضي الرتكية
�إىل �أوروب ��ا ،قائ ً
ال �إن حملة الق�صف املكثف من قوات
النظام ال�سوري على حمافظة �إدلب يف الأ�شهر الأخرية
�أحيت املخاوف من تدفق موجة جديدة من الالجئني
�إىل تركيا وقت يوجد �أ� ً
صال يف هذا البلد  3.5ماليني
الجئ.
وب �� �س �ب��ب ال �ه �ج��وم امل ��دع ��وم م ��ن رو� �س �ي��ا ،ف � ��إن ه ��والء
الأ�شخا�ص ال مالذ لهم غري تركيا يفرون �إليه .وقد
�سبق �أن ف � ّر ع���ش��رات الآالف م��ن امل��دن�ي�ين م��ن �إدلب
نحو احل��دود الرتكية ،و�سط تقارير عن �أن الأزم��ة يف
املحافظة �آخذة يف االزدياد.
و�أ��ض��اف �أن��ه على رغ��م �أن الو�ضع يف �إدل��ب يبعث على
اليقظة ،ف��إن الأ�سرة الدولية مل تعر امل�س�ألة اهتماماً
�إال بعد حت��ذي��ر الرئي�س ال�ترك��ي لأوروب� ��ا م��ن موجة
جل��وء ج��دي��دة .وه��و ح��ذر م��ن �أن تركيا ق��د ت�ع��اود فتح
ال�ط��ري��ق �أم ��ام ال�لاج�ئ�ين ل�ل��دخ��ول �إىل �أوروب� ��ا� ،إذا مل
حتظ خططه لإن�شاء منطقة �آمنة على طول احلدود
الرتكية-ال�سورية ،بدعم دويل .و�سبق له �أن ردد مراراً
�أن تركيا ت�أمل يف �إقامة ممر �سالم يف �شمال �شرق �سوريا
من �أجل �إع��ادة مليون الجئ �سوري �إىل بالدهم .و�إىل
ذلك ،ت�سعى تركيا �إىل احل�صول على املزيد من الدعم

املايل من الأ�سرة الدولية ،خ�صو�صاً االحتاد الأوروبي،
ال �سيما �أن �أعباء ا�ست�ضافة �أربعة ماليني الجئ �سوري
هي يف ازدياد.
و�أ�شار الكاتب �إىل �أن نائب الرئي�س الرتكي ف�ؤاد �أوكتاي
قال يف ت�صريح غداة حتذير �أردوغان� ،أن حديث الرئي�س

عوا�صم
القاهرة
اعلن معايل رئي�س الربملان العربي الدكتور م�شعل بن فهم ال�سلمي
�أن ال�برمل��ان العربي يعمل حالياً على �إع ��داد ا�سرتاتيجية عربية
م��وح��دة للتعامل م��ع دول اجل ��وار اجل�غ��راف��ى م ��ؤك��دا ان الظروف
ال��دق�ي�ق��ة ال�ت��ي ي�شهدها ال �ع��امل ال�ع��رب��ي ت�ستوجب وح ��دة املوقف
العربي والت�صدي بحزم لالعتداءات الآثمة والتدخالت اخلارجية
يف ال�ش�ؤون العربية .
جاء ذلك يف ت�صريح له بالقاهرة مل�شاركته يف �أعمال ال��دورة 152
ملجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية العرب
الذي املنعقد ام�س الثالثاء.
وق��ال ان��ه ف��ى اط��ار اع ��داد ا�سرتاتيجية التعامل م��ع دول اجلوار
اجلغرافى عقد الربملان ندوة مو�سعة باجلامعة العربية �شارك فيها
ال�سيد �أحمد ابو الغيط الأمني العام للجامعة وعدد من امل�س�ؤولني
واخل�ب�راء ال �ع��رب ،جم ��دداً دع��م ال�برمل��ان ال�ع��رب��ي لن�صرة الق�ضية
الفل�سطينية م�ؤكداً �أن �شعار دورة انعقاد الربملان العربي ووثائقه
هى “ القد�س العا�صمة الأبدية لدولة فل�سطني « .

كيف تتحدى رو�سيا وال�صني وكوبا �أمريكا؟
بقيمة  15مليون دوالر ملن ي�سعون
لتعطيل ال�شبكة البحرية للحر�س
الثوري الإ�سالمي.
ون � � �ق � � �ل � ��ت جم � � �ل � ��ة “برتوليوم
�إكونومي�ست” التجارية عن م�صدر
رف �ي ��ع امل �� �س �ت��وى ق ��ول ��ه �إن ال�صني
واف �ق��ت ع�ل��ى ا��س�ت�ث�م��ار ق��راب��ة 280
مليار يف حقل �صناعة النفط والغاز
يف �إيران .وتخو�ض الواليات املتحدة
وال�صني فع ًال حرباً جتارية مبليارات
ال� � ��دوالرات ،وو��ض�ع��ت �إدارة ترامب
�شركة ه��واوي ال�صينية لالت�صاالت
ع �ل��ى ال �ق��ائ �م��ة ال� ��� �س ��وداء .وعندما
�سئل املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
ال�صينية حول ال�صفقة املزعومة مع
�إي��ران ،قال �إنه “لي�س على معرفة”
باملعلومات ،ولكنه �أك��د �أن” ال�صني
و�إي ��ران تتمتعان ب�ع�لاق��ات �صداقة،
و�أن بلدينا يجريان تعاوناً متباد ًال يف
خمتلف املجاالت �ضمن �إطار القانون
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الرتكي عن فتح البوابات �أم��ام الالجئني “لي�س من
قبيل التهديد �أو اخلداع” .واعترب �أن فكرة �أن تركيا
�ستتحمل عبء موجة جديدة من املهاجرين “خاطئة».
واع�ت�بر ال�ك��ات��ب �أن ه��ذه ال �ن��داءات تعيد �إىل الأذه ��ان
امل�ن��اق���ش��ات ب�ين ت��رك�ي��ا واالحت� ��اد الأوروب � ��ي ط ��وال عام

 2015حيث �شهدت القارة الأوروب�ي��ة تدفق ماليني
الالجئني ال�سوريني عرب تركيا .وانتهت العملية ببيان
م�شرتك �صادر عن تركيا واالحت��اد الأوروب��ي يف مار�س
(�آذار)  2016وال��ذي تو�صل �إىل ات�ف��اق �شامل حول
كيفية معاجلة م�شكلة املهاجرين املتزايدة.
وذ ّك��ر ب�أنه ال ي��زال �ساري املفعول ،االتفاق ال��ذي ين�ص
على �إعادة كل املهاجرين غري ال�شرعيني الذين يعربون
من تركيا �إىل اجلزر اليونانية� ،إىل تركيا ،و�أنه يف مقابل
كل �سوري تتم �إعادته �إىل تركيا من اجلزر اليونانية،
ف ��إن ��س��وري�اً �آخ��ر م��ن تركيا يجب توطينه يف االحتاد
الأوروب��ي .ويف املقابل ،يُلزم االتفاق االحت��اد الأوروبي
بدفع  6مليارات ي��ورو لرتكيا ك��ي يت�شارك يف حتمل
ع��بء ال�لاج�ئ�ين .وف���ض�ل ً
ا ع��ن ه��ذه ال�ب�ن��ود ،ف ��إن بيان
م��ار���س (�آذار)  2016يدعو �إىل �إع��ادة تفعيل عملية
ان�ضمام تركيا �إىل االحت��اد الأوروب ��ي ،وت�سريع عملية
�إ��ص��دار الت�أ�شريات حلملة اجلن�سية الرتكية ،والعمل
على حتديث نظام اجلمارك يف االحتاد.
وقال الكاتب �إنه �إذا قرر اجلانبان �إعادة النظر يف االتفاق،
فلي�س من ال�صعب تخمني �أن املفاو�ضات املتوقعة �ستكون
�أ�صعب بكثري مما كانت عليه قبل ثالثة �أع��وام .ومن
امل�ؤكد �أن قائمة املطالب الرتكية �سيتم و�ضعها بطريقة
ق�صوى و�ست�ؤكد على وج��وب الوفاء بكل الوعود مثل
�إلغاء ت�أ�شرية الدخول واالحتاد اجلمركي وما �إىل ذلك
مما ورد يف اتفاق  ،2016و�ستطلب احلكومة الرتكية
املزيد من الدعم املايل.

اخلرطوم
ي��زور رئي�س وزراء ال�سودان اجلديد جوبا اخلمي�س ،يف �أول زيارة
خارجية له منذ توليه من�صبه بعد �إط��اح��ة الرئي�س ال�سابق عمر
الب�شري ،على ما �أعلن م�س�ؤولون .
وي�سافر عبداهلل حمدوك ،الذي يقود احلكومة ال�سودانية امل�ؤلفة من
 18وزيرا� ،إىل جنوب ال�سودان اخلمي�س على �أن يعود يف اليوم التايل.
وقال في�صل حممد �صالح وزير الثقافة واالعالم لل�صحافيني عقب
اول اجتماع ملجل�س الوزراء ال�سوداين الثالثاء �إن حمدوك “�سي�سافر
اىل ج��وب��ا عا�صمة ج�ن��وب ال���س��ودان اخلمي�س ال�ق��ادم يف �أول زيارة
ر�سمية خارجية ل��ه وي�ع��ود ي��وم اجلمعة ويرافقه وزراء اخلارجية
والداخلية والطاقة والتعدين ووزير ال�صناعة والتجارة».
وانف�صل جنوب ال�سودان عن ال�سودان يف العام  ،2011لكنّ الدولة
النا�شئة �سرعان ما �شهدت حربا �أهلية مدمرة �أدت اىل نزوح ع�شرات
الآالف �إىل ال�سودان .ومل يتو�صل البلدان بعد اىل حل ب�ش�أن بع�ض
ال�ن��زاع��ات احل��دودي��ة وم�سائل جت��اري��ة عالقة ،بعد �أن ذه��ب اجلزء
الأكرب من عائدات النفط ال�سودانية �إىل جنوب ال�سودان.
بريوت

دعا الرئي�س اللبناين مي�شال عون ام�س وا�شنطن ال�ستئناف و�ساطتها
ب�ش�أن تر�سيم احلدود الربية والبحرية مع �إ�سرائيل ،يف وقت ي�ستعد
لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز يف مياهه الإقليمية.
والتقى ع��ون الثالثاء م�ساعد وزي��ر اخلارجية االم�يرك��ي ل�ش�ؤون
ال�شرق االو�سط ديفيد �شنكر الذي بد�أ الإثنني زيارة للبنان ت�ستمر
يومني �ضمن جولة يف املنطقة .وت�سلم �شنكر حديثاً مهامه خلفاً
لديفيد �ساترفيلد ال��ذي ك��ان يقود و�ساطة ب�ين لبنان و�إ�سرائيل
لرت�سيم احل��دود ،ك��ون �إح��دى الرقع التي حددها لبنان للتنقيب
ت�ضم جزءاً متنازعا عليه مع �إ�سرائيل.
و�أبلغ عون �شنكر ،وفق بيان �صادر عن الرئا�سة اللبنانية� ،أن “لبنان
ي�أمل يف �أن ت�ست�أنف الواليات املتحدة و�ساطتها للتو�صل اىل تر�سيم
احلدود الربية والبحرية يف اجلنوب من حيث توقفت مع ال�سفري
ديفيد �ساترفيلد” ،م�شرياً �إىل �أن “نقاطاً عدة مت االتفاق عليها ومل
يبق �سوى القليل من النقاط العالقة يف بنود التفاو�ض».
وي�صر لبنان على تالزم م�ساري تر�سيم احلدود الربية والبحرية.
وقد مت االتفاق يف وقت �سابق على �إج��راء املفاو�ضات يف مقر قيادة
اليونيفيل (ق��وة الأمم املتحدة املوقتة يف جنوب لبنان) وب�إ�شراف
�أمريكي� .إال �أن الو�ساطة توقفت مع مغادرة �ساترفيلد مهامه .و�أكد
�شنكر بدوره “ا�ستعداد بالده لتجديد م�ساعيها».
وي�ستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز يف رقعتني يف مياهه
الإقليمية ،رغم التوتر القائم مع �إ�سرائيل على خلفية جزء متنازع
عليه يف الرقعة املعروفة بالرقم  .9ومن املفرت�ض �أن يبد�أ احلفر
يف الرقعة الرقم  4منت�صف كانون الأول/دي�سمرب ،على �أن يليه
البلوك الرقم  9بعد �أ�شهر.

في�ضانات ال�سودان � ..أول حتد لزعيمه اجلديد

•• اخلرطوم-رويرتز:

يف قرية ود رملي التي تقع خ��ارج العا�صمة ال�سودانية اخل��رط��وم يتنقل
ال�سماين فتح الرحمن وج�يران��ه ب��زوارق �سريعة زرق��اء ال�ل��ون يف �شوارع
�أغرقتها مياه الفي�ضان يف حماوالتهم �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه من �أمتعتهم.
ق��ال املهند�س فتح الرحمن ( 27عاما) وه��و ينت�شل هيكل �سرير وكتب
م��در��س�ي��ة م��ن ب �ي��وت م �ه �ج��ورة “يف خ�م����س � �س��اع��ات ف�ق��ط �أغ��رق��ت املياه
املنطقة بالكامل دون �سابق �إن��ذار ولذلك مل ي�ستطع النا�س �سوى النجاة
ب�أنف�سهم».
ميثل الفي�ضان الذي راح �ضحيته ع�شرات النا�س ودمر �أكرث من � 100ألف
بيت �أول �أزم��ة يواجهها رئي�س ال��وزراء ال�سوداين اجلديد ال��ذي يعد �أول
زعيم مدين للبالد منذ  30عاما.
فقد �أث��ار تويل عبد اهلل حمدوك من�صب رئي�س ال��وزراء يف � 21أغ�سط�س
�آب �آماال �أن تنتهج حكومته اجلديدة نهجا جديدا مبا يف ذلك اال�ستجابة
ب�سرعة �أكرب الحتياجات ال�شعب ال�سوداين.
لكن حمدوك مكبل باقت�صاد ي��رزح حتت عبء الديون ومثقل برتكة من
�ضعف اال�ستثمار يف البنية التحتية مما كان �سببا يف تفاقم �أزمة الفي�ضان.
ويقول �سكان وجمعيات �أهلية والعاملون يف املجال اخلريي �إن التجمعات
ال�سكنية التي �أغرقها الفي�ضان الذي بد�أ يف يوليو متوز وجدت نف�سها يف
�أغلب الأح��وال وحدها يف تدبري �أمورها �أو االعتماد على م�ساعدات دون
م�ساعدة تذكر م��ن ال�سلطات ،مثلما ك��ان يحدث متاما يف عهد النظام
ال���س��اب��ق .وق ��ال جم��دي اجل ��زويل الأك��ادمي��ي ال �� �س��وداين امل�ق�ي��م يف �أملانيا
والزميل الباحث مبعهد ريفت فايل للأبحاث “احلكومة املدنية يف الوقت
احلايل فكرة جمردة� .ستظهر يف النهاية لكن م�س�ألة ما �إذا كانت �ستمار�س
�سلطة ق�صة خمتلفة متاما» .وامتنع مكتب رئي�س ال��وزراء واجلي�ش عن
التعقيب على اال�ستجابة للفي�ضان.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/روائع للفعاليات
وامل�ؤمترات
رخ�صة رقم CN 2514855:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة امنه جابر �سعيد املري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فلوه حمد حممد جابر املري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عيادة حيدراباد اجلديدة
رخ�صة رقم CN 1021164:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�سم جتاري من/عيادة حيدراباد اجلديدة
NEW HYDERABAD CLINIC

اىل/مركز نيو حيدراباد الأولية للرعاية الطبيه
NEW HYDERABAD PRIMARY HEALTHCARE CENTRE

تعديل ن�شاط/ا�ضافة جممع طبي ()8620021
تعديل ن�شاط/ا�ضافة مركز الرعاية الطبية ()8620027
تعديل ن�شاط/حذف عيادة الطب العام ()8620001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جنم
الف�ضاء لقطع غيار ال�سيارات امل�ستعمله
رخ�صة رقم CN 1981569:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وادي الربوج للديكور واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1063522:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�سم جتاري من/وادي الربوج للديكور واملقاوالت العامة
WADI AL BOROOJ DECOR & GENERAL CONTRACTING

اىل/وادي الربوج للديكور
WADI AL BOROOJ DECORATION

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول من�شات النفط والغاز الربية والبحرية ()0910018
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مبارك
بيلو لال�صباغ
رخ�صة رقم CN 1162130:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1148383:باال�سم التجاري:البيت
الهند�سي للمقاوالت ذ.م.م بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
ال�سامان التجارية
رخ�صة رقم CN 1014035:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميكا للتجارة العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1707815:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ميثيل بوثيا بوراييل قا�سم %24
ن�سب ال�شركاء
�شافنا�س قا�سم من  %49اىل %25
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة مدينة
العا�صي لل�صيانه العامه
رخ�صة رقم CN 1143318:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خمي�س را�شد خمي�س كراز ال�سبو�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �سيف عبداهلل حميد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النخلة اخل�ضراء للمقاوالت

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا
بوتيتو ورلد
رخ�صة رقم CN 2620938:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون مارتن بالنز
للرجال رخ�صة رقم CN 1029569:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جويل كانتي �شيل ميلون كانتي �شيل %100
تعديل وكيل خدمات
ا�ضافة عبدالقادر حممد املهدي عبداهلل ال�شاطري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالقادر حممد املهدي عبداهلل ال�شاطري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

وال�صيانة العامة رخ�صة رقم CN 1077175:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�سم جتاري من/النخلة اخل�ضراء للمقاوالت وال�صيانة العامة
GREEN PALM CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/النخلة اخل�ضراء للمقاوالت والنقليات
GREEN PALM CONTRACTING & TRANSPORTING

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مون
اليف لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2022951:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شعاع
ال�شم�س للمقاوالت والنقليات العامه
رخ�صة رقم CN 2110932:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة ثري �ستار للنقليات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل �شباب زاخر لت�صليح
ا�سريجنات ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1009508:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�سم جتاري من/حمل �شباب زاخر لت�صليح ا�سريجنات ال�سيارات

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ملحمة
الغيث احلديثة
رخ�صة رقم CN 1059741:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوبر
ماركت الطازج
رخ�صة رقم CN 1246955:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

مغ

�إعــــــــــالن

مغ

�إعــــــــــالن

العامة رخ�صة رقم CN 1152289:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�سم جتاري من/م�ؤ�س�سة ثري �ستار للنقليات العامة
THREE STARS GEN TRANSPORT EST

�إعــــــــــالن

SHABAB ZAKHER AUTO SPRING REPAIR SHOP

اىل/حمل اوبن �سكاي لت�صليح الغطا�سات

اىل/م�ؤ�س�سة ثري �ستا للنقليات واملقاوالت العامة
THREE STARS GENERAL TRASPORT AND CONTRACTING EST

OPEN SKY PUMPS REP SHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

تعديل ن�شاط/ا�ضافة تركيب و�صيانة م�ضخات املياه ()3320007
تعديل ن�شاط/حذف حدادة املركبات ()4520014
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

تعديل ن�شاط/ا�ضافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النجم لت�صليح كهرباء ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1148213:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة مبارك حممد علي بال�سيود املزروعي
تعديل وكيل خدمات/حذف حمد �سعيد حمد �ضويخ املن�صوري
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/النجم لت�صليح كهرباء ال�سيارات
STAR AUTO ELECTRICALREPAIRS

اىل/م�شاوي اخر رواق

AKHIR ROWAK GRILLS

تعديل ن�شاط/ا�ضافة م�شاوي علي الفحم (�سفاري) ()5621006
تعديل ن�شاط/حذف ا�صالح كهرباء ال�سيارات ()4520005
تعديل ن�شاط/حذف ا�صالح مكيفات هواء ال�سيارات ()4520021
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/انفال للهواتف
رخ�صة رقم CN 2158171:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي بخيت علي �سعيد الكعبي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /علي بخيت علي �سعيد الكعبي من  %0اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عدي عدنان حممد الطه %49
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 50000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
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جا�سو�سا من الكرملني
الواليات املتحدة ت�سحب
ً
•• وا�شنطن�-أ ف ب:

�سحب عنا�صر ا�ستخبارات �أمريكيون عمي ً
ال يف احلكومة الرو�سية كان قد �أكد
ال��دور املبا�شر للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يف التدخل يف االنتخابات
الرئا�سية الأمريكية عام  ،2016بح�سب ما ذك��رت و�سائل �إع�لام �أمريكية.
وافادت �شبكة “�سي �إن �إن” الإخبارية �أن املخرب نقل معلومات لال�ستخبارات
الأمريكية على مدى عقود وكان قادرا على الو�صول �إىل الرئي�س فالدميري
بوتني حتى �أنه �أر�سل �صوراً مل�ستندات بالغة الأهمية كانت على مكتب الرئي�س
ال��رو��س��ي .لكن مت �سحبه م��ن رو��س�ي��ا ،بح�سب م��ا �أف��اد ك��ل م��ن “�سي �إن �إن”
و”نيويورك تاميز” يف وق��ت مت�أخر االث�ن�ين .وذك��رت �صحيفة “نيويورك
تاميز” �أن وكالة اال�ستخبارات املركزية (�سي �آي �إي��ه) اقرتحت يف البداية
�سحب املخرب �أواخر العام � 2016إثر القلق من ت�سليط ال�ضوء عليه من قبل

و�سائل الإع�لام ،بعدما ك�شف م�س�ؤولون بالتف�صيل مدى التدخل الرو�سي يف
االنتخابات .و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن العميل رف�ض ذلك يف بادئ الأم��ر مربراً
الأمر ب�أ�سباب عائلية ،ما �أثار خماوف من احتمال �أن يكون حتوّل �إىل عميل
م��زدوج .لكنه وافق بعد �أ�شهر يف وقت تزايد اهتمام و�سائل الإع�لام بامل�س�ألة.
و�أفادت “�سي �إن �إن” نق ً
ال عن م�صدر مل ت�سمه وقالت �إنه �شارك يف النقا�شات
املرتبطة باملخرب� ،أن �سحبه من رو�سيا عام  2017جاء على خلفية خماوف
م��ن اح�ت�م��ال �أن يف�ضح وج ��وده الرئي�س الأم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب و�إدارت ��ه
نظراً ل�سوء تعاطيهم املتكرر مع مواد ا�ستخبارات م�صنفة �سرية .لكن وكالة
اال�ستخبارات املركزية نفت التقرير .وقالت مديرة ال�ش�ؤون العامة يف الوكالة
بريتاين برامل لـ”�سي �إن �إن” “�إن التكهنات امل�ضللة جلهة �أن تعاطي الرئي�س
مع �أكرث املعلومات اال�ستخباراتية ح�سا�سية يف بالدنا ،والتي ميكنه الو�صول
اليها كل يوم ،ت�سببت بعملية ال�سحب املفرت�ضة ،غري دقيقة».

اقت�صاد يهتز وح�ضور يهتز ..و�صورة تت�شظى

•• الفجر – خرية ال�شيباين
ترددت �أجنيال مريكل طويال قبل الرت�شح عام
 2017لوالية رابعة على ر�أ���س �أملانيا .كانت
امل�سالة بالن�سبة اليها ،تعني �ضمان ا�ستقرار
بلدها ،امل�ش ّو�ش من فتح احلدود لأكرث من مليون
الجئ عام  ،2015ولكن �أي�ض ًا لتكون ال�ضمانة
للحفاظ على نظام عاملي مهدد ج��راء �صعود
ال�شعبوية.

حتليل اخباري
هيهات! يف منت�صف هذه الوالية
الأخ� �ي� ��رة ،وب �� �ض �ع��ة �أ� �ش �ه��ر قبل
االح �ت �ف��ال ب��ال��ذك��رى الثالثني
ل �� �س �ق��وط اجل � � � ��دار ،مل يعرتي
�أملانيا �أبدًا ال�شك يف نف�سها مثلما
ي �ع�تري �ه��ا ال� �ي ��وم .ب �ع��د ان كانت
مت�ث��ل ج� ��دا ًرا منيعا م��ن ال�صلب
امل�سلح ،يبدو �أنّ “موتي” ،املر�أة
ال �ت��ي ت�ع�ت�بر الأق� � ��وى يف العامل
من قبل جملة “فورب�س” طيلة
ثمانية �أع� ��وام ،ي�ب��دو �أن�ه��ا فقدت
�سحرها يف هذا اخلريف .يف نهاية
�شهر �أغ�سط�س� ،أمل ي�سرق منها
ال �ن �ج��وم �ي��ة �إمي ��ان ��وي ��ل ماكرون
خ�ل�ال ق�م��ة جم�م��وع��ة ال���س�ب��ع يف
بياريتز؟ امل يكن “�أين اختفت
م�ي�رك ��ل؟ “ ،ع �ن ��وان ال�صحيفة
اليومية املحافظة “دي فيلت «.
«يف الواقع ،ال�س�ؤال لي�س معرفة
من هو رئي�س النظام العاملي ،بل ما
�إذا كانت �أملانيا تريد الت�أثري يف هذا
النظام” ،ت��رى كلري دمي�سماي،
�أ�ستاذة العلوم ال�سيا�سية يف املعهد
الأمل��اين لل�سيا�سة اخلارجية ،لقد
•• هونغ كونغ�-أ ف ب:

لعبت امل�ست�شارة دائ ًما دور الزعيم
املفرت�ض يف مواجهة دول �أ�ضعف،
و�� �س ��اه� �م ��ت ق ��درت� �ه ��ا ع� �ل ��ى كبح
جماحها يف احلفاظ على االو�ضاع
القائمة ،وه��ذا يف حد ذات��ه �شك ً
ال
من �أ�شكال الزعامة ،ولكن نادراً
ما �أخذت �أجنيال مريكل املبادرة.
�إن م ��ا ت �غ�ير وي �ع �ط��ي انطباعًا
ب��ال���ض�ع��ف ،ه��و ظ �ه��ور ق ��ادة على
ا� �س �ت �ع��داد ل�ل�ت���ش�ك�ي��ك يف قواعد
اللعبة الدولية« .
النموذج االقت�صادي الأملاين
يرتنح ...
يف مواجهة ه��ذا املعطى اجلديد،
من غري املرجح �أن تغيرّ امل�ست�شارة
م�ق��ارب�ت�ه��ا .ول�ي����س ب ��إرادت �ه ��ا ،ان
ال �ق��وة ال �ت��ي ت���س�ت�م��ده��ا م��ن قوة
اقت�صادها ،ت�ضاءلت ب�شكل كبري.
فمنذ ع ��ام ،ي�ت��ده��ور �أداء �أملانيا،
وب ��ات ��س�ي�ن��اري��و ح ��دوث رك ��ود يف
ال ��رب ��ع ال �ث��ال��ث غ�ي�ر م�ستبعدا.
ي�سجل القطاع
“من املحتمل �أن ّ
ال�صناعي ع�شرة �أ��ش�ه��ر متتالية
م��ن االن �ك �م��ا���ش ،ك�م��ا �أن تدهور
فر�ص العمل يف اخلدمات ُيظهر
� ً
أي�ضا �أن ال�صعوبات التي يواجهها

�إ�شادة باملناظرات التلفزيونية يف تون�س
•• تون�س�-أ ف ب:

رحبت ال�صحافة باملناظرات الثالث التي جرت يف تون�س خالل الأيام
املا�ضية و��ش��ارك فيها  24من  26مر�شحا لالنتخابات الرئا�سية،
واعتربت خطوة �إ�ضافية نحو تعزيز املمار�سة الدميوقراطية يف البالد
رغم بع�ض املالحظات على طريقة تنظيمها .وقال رئي�س الهيئة العليا
امل�ستقلة لالت�صال ال�سمعي الب�صري نوري اللجمي يف ت�صريح لوكالة
فران�س بر�س “الكل يجمعون على القول �إن ما ح�صل عزز املمار�سة
الدميوقراطية وجرى يف �شكل جيد” ،م�ضيفا “حتى لو �أن كل الأمور
مل جتر ب�شكل مثايل ،فقد ت�صرف ال�صحافيون ب�شكل جيد ،وكانت
املتابعة قوية جدا» .و�أفادت �أرقام وزعتها �شركة �سيغما �أن نحو ثالثة
ماليني م�شاهد تابعوا املناظرة الأوىل ال�سبت ،فيما تابع  2،5مليون
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اجنيال مريكل �ضعف يف الداخل ينعك�س على اخلارج

عالمات على طريق الغروب:

هل انتهى ع�صر الو�صفة الأملانية ،و �أفل جنم مريكل...؟
لي�س فقط النموذج االقت�صادي هو الذي يرتنح ،بل مل تعد الأحزاب التقليدية تقوى على �ص ّد اليمني
النظام ال�سيا�سي � ًأي�ضا املهدد ب�صعود اليمني املتطرف املتطرف ،وت�شكيل حتالفات وا�سعة ينال من اال�ستقرار

يبدو �أن املر�أة التي تعترب الأقوى يف العامل ،فقدت �سحرها يف هذا اخلريف
ظهور قادة على ا�ستعداد للت�شكيك يف قواعد اللعبة الدولية اظهر �ضعف مريكل
ال�ق�ط��اع ال�صناعي تنفجر يف ما
تبقى م��ن االقت�صاد” ،تالحظ
ف�ي�رون� �ي ��ك ري �ت �� ��س-ف �ل ��وري �� ��س،
االق�ت���ص��ادي��ة امل�ستقلة يف �آر �إف
ري�سري�ش،
مل ت �ع��د �أمل ��ان� �ي ��ا ت �ط �م��ح اال اىل
حتقيق من��و بن�سبة �صفر فا�صل
 5ب ��امل ��ائ ��ة م� ��ن ال � �ن� ��اجت املحلي
الإج� �م ��ايل ل �ه��ذا ال �ع ��ام� ،أي �أقل
م��ن املتو�سط الأوروب ��ي البالغ 1
ف��ا��ص��ل  2ب��امل��ائ��ة� .أم ��ا بالن�سبة
ل�ت��و ّق��ع االن�ت�ع��ا���ش �إىل  1فا�صل
 3ب��امل��ائ��ة ع� ��ام  ،2020ال ��ذي
ُن���ش��ر ال��رب�ي��ع امل��ا��ض��ي م��ن طرف
“جلنة احلكماء” ،ف ��إن��ه يبدو
طموحا .والتباط�ؤ العاملي،
الآن
ً
والنزعة احلمائية لالقت�صادات
ال��وط�ن�ي��ة ،ال�ت��ي لي�ست يف �صالح
ال�صادرات الأملانية ،لي�ست ال�سبب
ال��وح�ي��د� .إن من��وذج النمو الذي
كان فخر البالد “يت�صدع” ،كتب

�إن منوذج النمو الأملاين الذي كان فخر البالد «يت�صدع»
االقت�صاديون يف ناتيك�سي�س.
�إن االن � �ت � �ق� ��ال �إىل ال� ��� �س� �ي ��ارات
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،ال� �ت ��ي ي �ت��م �إن� �ت ��اج
بطارياتها ب�شكل �أ�سا�سي يف �آ�سيا،
يقو�ض التفوق الأمل��اين يف قطاع
ال� ��� �س� �ي ��ارات ،امل� �ح ��رك الرئي�سي
لقطاع ت�صنيعها القوي .وملا كانت
�أملانيا هي واحدة من �أكرب امللوثني
يف �أوروبا ب�سبب �صناعتها الكثيفة
اال�ستخدام للطاقة ،ف�أن احلاجة
�إىل خف�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد
ال� �ك ��رب ��ون مل �ك��اف �ح��ة االحتبا�س
احل� ��راري ،تفر�ض �أي��ً��ض��ا تغيرياً
ريا،
عميقاً يف هيكل �إنتاجها .و�أخ ً
يحذر ناتيك�سي�س م��ن �أن رقمنة
عمليات الإنتاج يف قطاع الت�صنيع
“تعني ق� �ف ��زة ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة لن

تتمكن جميع ال�شركات ال�صغرى
واملتو�سطة احلجم من عبورها».
 ...نظامها ال�سيا�سي �أي�ضا
ومع ذلك ،للبلد اعمدة �صلبة .ما
زال ُيو ّلد فائ�ضا يف امليزانية قدره
 45.3م�ل�ي��ار ي� ��ورو يف الن�صف
الأول –  2ف��ا� �ص��ل  7باملائة
م ��ن ال �ن ��اجت امل �ح �ل��ي الإج� �م ��ايل-
ودي��ون�ه��ا قريبة م��ن  60باملائة،
وه��ذا م��ا يف�سر ال�ت�ف��ا�ؤل ال��ذي ال
ن�ظ�ير ل��ه ل�ل���س�ك��ان ط�ي�ل��ة خم�سة
وع �� �ش��ري��ن ع ��ا ًم ��ا ،ح �� �س��ب امل�سح
ال�سنوي “خماوف الأملان” ،ملركز
املعلومات ار  +يف.
ع �ل��ى ال� � ��ورق ،مت�ت�ل��ك �أمل ��ان �ي ��ا ،يف
ال ��واق ��ع ،و� �س��ائ��ل م��راف �ق��ة تعثرّ

هونغ كونغ حتذر وا�شنطن التدخل يف الأزمة ال�سيا�سية

ح ��ذرت رئي�سة ال�سلطة التنفيذية يف
ه��ون��غ ك��ون��غ ك ��اري الم �أم ����س وا�شنطن
من �أي تدخل يف الأزم��ة التي تهز امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة بعدما ّ
ح�ض
املتظاهرون املطالبون بالدميوقراطية الواليات املتحدة على ت�شديد ال�ضغوط
على بكني .وت�شهد هونغ كونغ منذ ثالثة �أ�شهر موجة احتجاجات وتظاهرات
�شبه يومية غري م�سبوقة منذ عودتها �إىل ال�صني عام  ،1997ما يطرح حتديا
كبريا لبكني وحكومة املدينة التي تتمتع بحكم �شبه ذاتي .وجتمعت ح�شود غفرية
الأح��د �أم��ام قن�صلية ال��والي��ات املتحدة يف
هونغ كونغ ملطالبة الكونغر�س الأمريكي
ب ��إ� �ص��دار ق��ان��ون ي��دع��م احل��رك��ة املطالبة
ب��ال��دمي��وق��راط�ي��ة .وم�ث��ل ه��ذا ال�ق��ان��ون قد
ي�سيء �إىل العالقات التجارية املميزة بني
ه��ون��غ ك��ون��غ وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،بفر�ضه
ت��داب�ي�ر م��راق �ب��ة ع�ل��ى ال���س�ل�ط��ات املحلية
للتثبت م��ن اح�ترام�ه��ا ال�ق��ان��ون الأ�سا�سي
واحلريات الفريدة يف هذه املنطقة الواقعة
يف جنوب ال�صني .و�أعلنت ك��اري الم التي
ت�ترك��ز عليها ان �ت �ق��ادات امل�ح�ت�ج�ين ،خالل
م��ؤمت��ر �صحايف ال�ث�لاث��اء �أن �أي تغيري يف
العالقات االقت�صادية مع وا�شنطن �سيهدد
“امل�صالح امل�ت�ب��ادل��ة» .وق��ال��ت لل�صحافيني
“من غري املنا�سب �إطالقا لبلد �أن يتدخل يف
�ش�ؤون هونغ كونغ» .و�أعربت عن �أملها يف �أال
“يطالب �أي كان بعد الآن الواليات املتحدة
ب�إ�صدار مثل هذا القانون» .بدروها ،ك ّررت
ب�ك�ين ت���ص��ري�ح��ات الم� ،إذ ق��ال��ت املتحدثة
با�سم اخلارجية ال�صينية ه��وا ت�شون يينغ

املناظرة الثانية الأحد .وتعترب املناظرات التلفزيونية بني متناف�سني
يف انتخابات �أم��را ن��ادرا يف العامل العربي ،وقد �شارك يف كل مناظرة
عدد من املر�شحني لالنتخابات الرئا�سية مت اختيارهم بالقرعة.
و�أف��اد منظمو هذه املناظرات �أن نحو ثالثني �شبكة تلفزيون واذاعة
عامة وخا�صة تون�سية نقلتها� ،إ�ضافة اىل كثري من �شبكات التوا�صل
الإجتماعي والقنوات العربية والأجنبية.
وغاب مر�شحان عن املناظرات ب�سبب مالحقات قانونية بحقهما ،هما
رجل االعالم نبيل القروي املالحق بتهم تبيي�ض �أموال وامل�سجون منذ
الثالث والع�شرين من �آب �أغ�سط�س ،ورجل االعمال �سليم رياحي الذي
جل�أ اىل فرن�سا بعد �صدور مذكرة توقيف بحقه لال�سباب نف�سها.
وم��ع ذل��ك وج�ه��ت بع�ض و��س��ائ��ل الإع�ل�ام ان�ت�ق��ادات لطريقة تنظيم
املناظرات.

“ن�أمل �أن ي�سحبوا �أيديهم ال�سوداء من هونغ كونغ يف �أقرب وقت ممكن» .و�أعرب
ع��دد من ال�سيا�سيني الأمريكيني من دميوقراطيني وجمهوريني عن دعمهم
للمتظاهرين .ويف ظل اخل�لاف التجاري املت�صاعد مع ال�صني ،اعتمدت �إدارة
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب موقفا براغماتيا .ودعا ترامب �إىل ت�سوية �سلمية
للأزمة ال�سيا�سية معتربا �أنه يعود لل�صني �أن تتعامل مع الو�ضع .ونفت وا�شنطن
كل اتهامات بكني ب�أن الواليات املتحدة تدعم املتظاهرين .ومل تقدم ال�صني �أي

من ��وذج� �ه ��ا االق� �ت� ��� �ص ��ادي ومنع
� �ص��دم��ة ال � ��رك � ��ود .وب ��الإ�� �ض ��اف ��ة
�إىل فائ�ضها امل ��ايل ،ف�إنها ميكن
�أن ت�ستفيد م��ن و� �ض��ع املعدالت
ال�سلبية لتمويل خمطط الإقالع
بكلفة رخي�صة.
لكن� ،إع��ادة النظر يف عقيدتها
الأرثدوك�سية للموازنة يع ّد يف نظر
الأمل� ��ان ،م��ن امل�ح��رم��ات الثقافية
التي ي�صعب ك�سرها حتى مع �سوء
الأحوال اجلوية .ويف هذه احلالة،
لي�س فقط منوذجهم االقت�صادي
ال��ذي ي�ترن��ح ،ب��ل � ً
أي�ضا الطبيعة
النموذجية لنظامهم ال�سيا�سي
امل �ه��دد ب���ص�ع��ود �أق �� �ص��ى اليمني،
االمر الذي ي�شل �أي قرار.
ي �ع �ت�بر ح� ��زب ال �ب��دي��ل م ��ن اجل

�إثباتات التهاماتها ،با�ستثناء ت�صريحات
دع��م � �ص��درت ع��ن �شخ�صيات �سيا�سية
�أمريكية .ويف �شكل منف�صل ،دعا 150
نائبا بريطانيا وزير اخلارجية دومينيك
راب ملنح جن�سية ثانية واحل��ق يف الإقامة ل�سكان هونغ كونغ .وقالوا يف خطاب
مفتوح �إ ّن ذلك “�سيبعث ر�سالة قوية لل�صني �أ ّن �شعب هونغ كونغ لي�س وحيدا».
وانطلقت التظاهرات املطالبة بالدميوقراطية يف حزيران يونيو احتجاجا على
م�شروع قانون مو�ضع جدل ي�سمح بت�سليم مطلوبني �إىل ال�صني ،وهو ما عدّه
املحتجون حماولة �صينية لتقييد احلريات اال�ستثنائية يف املدينة .وبعد اتخاذ
بكني وق��ادة املدينة نهجا مت�شددا ،تو�سعت
احل��رك��ة للمطالبة بحقوق دميوقراطية
وحما�سبة ال�شرطة والعفو عن املحتجني
املعتقلني .ومل تظهر حركة االحتجاج �أي
�إ�شارة على الرتاجع �أمام اللهجة احلازمة
لرئي�سة ال�سلطة التنفيذية خ�لال �أ�شهر
النزاع الثالثة.
وبعد �أ�شهر من رف�ض التنازل والر�ضوخ
ل �ل �م �ت �ظ��اه��ري��ن ،ق � ��ررت رئ �ي �� �س��ة ال�سلطة
التنفيذية يف امل��دي�ن��ة ك ��اري الم اال�سبوع
ال�ف��ائ��ت �سحب م���ش��روع ت�سليم املطلوبني
املثري للجدل لكن املحتجني اعتربوا القرار
غري كاف ومت�أخرا .وخرجت ح�شود �ضخمة
م ��ن امل �ح �ت �ج�ين جم � ��ددا اىل ال� ��� �ش ��وارع يف
عطلة نهاية اال�سبوع .ويطالب املحتجون
بالتحقيق يف جت ��اوزات ال�شرطة و�إ�صدار
عفو عن املعتقلني والرتاجع عن ا�ستخدام
م �� �ص �ط �ل��ح “مثريي ال�شغب” لو�صف
املحتجني و�إجراء انتخابات عامة.

امل��ان �ي��ا ،ث��اين �أك�ب�ر ق��وة �سيا�سية
يف �ساك�سونيا وب��ران��دن�ب��ورغ منذ
االنتخابات الإقليمية التي �أجريت
يف � 1سبتمرب يف مقاطعتي �أملانيا
ال�شرقية ال�سابقة.
منع اليمني املتطرف
خالل العام املا�ضي� ،أكدت خمتلف
حم�ط��ات االن�ت�خ��اب��ات الإقليمية،
�أن احل��زب�ين الرئي�سيني االحتاد
امل�سيحي الدميقراطي -االحتاد
امل���س�ي�ح��ي االج �ت �م��اع��ي ،واحل ��زب
اال�� � �ش �ت��راك � ��ي ال� ��دمي � �ق� ��راط� ��ي،
ال�ل��ذي��ن اع �ت��ادا تقا�سم ال�سلطة،
ال ي�ق��وي��ان مب�ف��رده�م��ا ع�ل��ى كبح
ج �م��اح ال �ي �م�ين امل �ت �ط��رف ،وب ��ات
االمر يتطلب �أن تت�شكل حتالفات

وا�سعة ،بطبيعتها �أقل ا�ستقرا ًرا.
على امل�ستوى ال�ف�ي��درايل ،ترعب
ه��ذه التقلبات اجل��دي��دة ائتالف
�أجن� �ي�ل�ا م�ي�رك ��ل ،فاملحافظني
واالج�ت�م��اع�ي�ين الدميقراطيني
م�ن���ش�غ�ل��ون ب�ت���ض�م�ي��د جراحهم
االن �ت �خ��اب �ي��ة �أك�ث��ر م ��ن التوافق
على وق��اي��ة ال�ب�لاد م��ن اجلروح.
وي �ب ��دو �أن � �ص��دم��ة االنتخابات
يف ب��ران��دن �ب��ورغ و��س��اك���س��ون�ي��ا قد
دفعتهم ال�ستخال�ص الدرو�س من
هذا الت�أمل امل�ؤذي ،لكن هل �ستكون
ل�ه��ذه ال �ق��رارات اجل�ي��دة �آثارها؟
نتائج ،يف � 27أكتوبر ،االنتخابات
الإقليمية يف تورينجيا ،وهي والية
�أخ ��رى م��ن امل��ان�ي��ا الدميقراطية
ال�سابقة ،م�صحوبة بنتيجة ذات
حدين من �سيتوىل رئا�سة احلزب
اال�شرتاكي الدميقراطي ويقرر
ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت��ه� ،ستوفر الإجابة
احلا�سمة.

جمل�س �أوروبا :ت�صاعد العن�صرية يف فنلندا

•• هل�سنكي�-أ ف ب:

ح � ّذر تقرير �أ��ص��دره جمل�س �أوروب ��ا �أم����س م��ن �أن العن�صرية وا�ستخدام
ال�ع�ب��ارات امل�سيئة ع�بر الإن�ترن��ت ب��ات �شائعاً يف فنلندا وت��زداد وت�يرت��ه يف
اخل�ط��اب ال�سيا�سي .ورغ��م �أن ال��دول��ة اال�سكندنافية ك�ث�يراً م��ا تت�صدر
املقارنات الدولية يف ما يتع ّلق بال�سعادة وامل�ساواة بني اجلن�سني وم�ستوى
املعي�شة بينما تبلغ ن�سبة ال�سكان املولودين يف اخلارج  6,6باملئة ،وهي �أقل
ن�سبة يف غرب �أوروبا� ،إال �أن امل�شاعر املعادية للمهاجرين يف ت�صاعد.
وح � ّل ح��زب الفنلنديني احلقيقيني ،املعار�ض ب�شدة ملنح ح��ق اللجوء ،يف
املرتبة الثانية يف الدورتني االخريتني من االنتخابات العامة.
و�أفاد التقرير ال�صادر عن اللجنة الأوروبية �ضد العن�صرية وعدم الت�سامح
التابعة للمجل�س �أن “العن�صرية وخطاب الكراهية الذي يفتقد للت�سامح
يف اخلطابات العلنية اىل ت�صاعد م�شرياً �إىل �أن هذه العبارات ت�ستهدف
“طالبي اللجوء وامل�سلمني خ�صو�صا.
و�أ�ضاف �أن عبارات العن�صرية (على الإنرتنت) التي تت�ضمن خطابا معاديا
للهجرة وت�ستهدف الأ�شخا�ص من �أ�صول �أفريقية ومن غ�يروا هويتهم
اجلن�سية واجلالية اليهودية باتت �شائعة ،كما هي احلال بالن�سبة ال�ستخدام
لهجة م�سيئة عند الإ�شارة �إىل الغجر».
وال�ع��ام املا�ضي ،خل�صت وك��ال��ة االحت��اد الأوروب ��ي للحقوق الأ�سا�سية اىل
�أن الأ�شخا�ص املتحدرين من �أ�صول �أفريقية يف فنلندا يعانون من �أعلى
م�ستويات الكراهية العن�صرية والعنف يف  12دول��ة متت درا�سة الو�ضع
فيها .ورغم ترحيبها باالجراءات التي ا ّتخذت م�ؤخراً للتعاطي مع هذه
امل�شكالت� ،إال �أن اللجنة قالت �إن��ه “ال ميكن اعتبار ا�ستجابة ال�سلطات
و�سجلت ال�سلطات الفنلندية
الفنلندية لهذه احل��وادث منا�سبة متامًا»ّ .
 1165ج��رمي��ة ك��راه�ي��ة يف  2017لكن التقرير انتقد طريقة جمع
البيانات غري املكتملة .وا�شارت �إىل �أن جمموعات املجتمع املدين ر�صدت
تزايداً يف حوادث الكراهية منذ عام .2015
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غرفة دبي تدعو لال�ستثمار يف البيانات املفتوحة مل�ساعدة ال�شركات النا�شئة على درا�سة حاجة ال�سوق ملنتجاتهم
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دعت غرفة جتارة و�صناعة دبي �إىل اال�ستثمار بالبيانات املفتوحة مل�ساعدة
رواد الأعمال وال�شركات النا�شئة على درا�سة ال�سوق امل�ستهدف ب�شكل دقيق،
وتبني مدى حاجته ملنتجات وخدمات هذه ال�شركات ،وذلك يف تقرير حديث
�أ�صدرته بالتعاون مع �شركة “ روالند بريجر” اليوم �ضمن �سل�سلة تقارير
دعم وتعزيز ريادة الأعمال يف الدولة.
و�سلط التقرير ال�ضوء على حتدي مالءمة منتجات و�أفكار ال�شركات النا�شئة
لل�سوق امل�ستهدف يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،باعتبارها واحدة من
�أه��م اخلطوات لتحقيق النجاح والنمو لتلك ال�شركات ،معترباً ان �ضمان
تلبية املنتج �أو اخلدمة لالحتياجات الفعلية لل�سوق امل�ستهدف هو �أبرز
التحديات التي تواجه رواد الأعمال عند �إطالق منتج او خدمة جديدة.

و�أو�ضح التقرير �إىل �أنه ميكن لل�شركات النا�شئة التحقق من مالءمة املنتج
�أو اخلدمة لل�سوق امل�ستهدف والتغلب على هذا التحدي من خالل اال�ستفادة
من البيانات املتاحة ومواءمة املفاهيم مع احتياجات ال�سوق ،ورفع م�ستوى
ال��وع��ي واال��س�ت�ف��ادة م��ن جمموعات البيانات املتاحة ،مب��ا فيها اال�شرتاك
يف تطوير حلول خم�ص�صة م��ع العمالء �أو ال�شركاء امل�ستهدفني ،ومنها
امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية.
و�أو��ض��ح التقرير �إىل ان �أح��د املفاتيح الرئي�سية لنجاح ال�شركات النا�شئة
هو �ضمان و�صول رواد الأعمال �إىل البيانات التي ميكن �أن ُتظهر لهم ما
�إذا كانت خدماتهم ومنتجاتهم منا�سبة لل�سوق �أم ال ،م�شرياً �إىل �ضرورة
وج��ود ا�سرتاتيجيات وخطط وا�ضحة مل�ساعدة رواد الأعمال على التحقق
من منا�سبة الأ�سواق ملنتجاتهم وخدماتهم ،مما �سي�ؤدي �إىل ت�سريع وترية
تطوير منتجات وخدمات منا�سبة لتلك الأ�سواق ،وبالتايل زيادة احتمالية

جن��اح ال���ش��رك��ات النا�شئة وازده ��اره ��ا .وت �ط��رق ال�ت�ق��ري��ر �إىل و��ض��ع حلول
ملمو�سة لال�ستفادة من �أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال البيانات املفتوحة
واال�ستعانة ببع�ض الأ�ساليب الفعالة التي ميكن من خاللها تطوير املجاالت
مثل “تعزيز جمع البيانات املفتوحة والو�صول �إليها” ،و”التعليم والتدريب
ب�ش�أن ا�ستخدام البيانات واال�ستفادة منها” ،و”حتفيز امل�ؤ�س�سات والهيئات
احلكومية العتماد مناذج للتطوير امل�شرتك.
توافر بيانات القطاع وال�سوق  ..ووف��ق تقرير غرفة دب��ي ،ف��إن ن�سبة
كبرية من رواد الأعمال يواجهون �صعوبات ج ّمة يف الو�صول �إىل البيانات
والتحقق من مالءمة املنتجات لل�سوق .وتفيد التقارير الدولية �أن ريادة
الأعمال تنطوي على حتديات كبرية بالفعل و�أن منظومة ال�شركات النا�شئة
بحاجة لدرا�سة دقيقة لل�سوق امل�ستهدف ،حيث غالبًا ما ُتعزى �أ�سباب ف�شل
ال�شركات النا�شئة يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا على وجه

�اف بني املنتجات واخلدمات
التحديد �إىل عدم وج��ود ان�سجام �أو تطابق ك� ٍ
واحتياجات ال�سوق .كما يعترب “عدم وج��ود حاجة للمنتجات يف ال�سوق”
من �أ�سباب ف�شل  27%من ال�شركات النا�شئة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا.
وحتتاج ال�شركات النا�شئة بدرجة كبرية اىل احل�صول على البيانات املفتوحة
لعدة �أ�سباب �أهمها ،تقدير حجم ال�سوق امل�ستهدف وحجم امل�شكلة اجلاري
ح ّلها ،واختبار ودرا�سة املنتجات واخلدمات وفق جمموعات بيانات حقيقية،
والتحقق من حجم الطلب على املنتجات واخل��دم��ات .كما �أ��ش��ار التقرير
�أي�ضاً �إىل �أن عدم وجود بيانات كافية حول ال�سوق ي�ؤدي �إىل عدم توفر �أدلة
ومعلومات وافية عن �سلوك ال�سوق امل�ستهدف وحجمه و�أمناط الإنفاق فيه،
والتي تعترب جميعها معطيات رئي�سية لإعداد درا�سة اجلدوى �أو طرح منتج
�أو خدمة جديدة يف ال�سوق.

ا�ستكما ًال لقيادة م�سرية الريادة واملبادرة وبالتعاون مع دائرتي الثقافة وال�سياحة والتنمية االقت�صادية يف �أبوظبي

«�صندوق خليفة» ينظم ملتقى «جتربتي» لدعم ريادة الأعمال �ضمن القطاع ال�سياحي
•• �أبوظبي-الفجر:

ّ
نظم �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع
ملتقى “جتربتي” يف جامعة زايد
ب�إمارة �أبوظبي ،بالتعاون مع دائرة
الثقافة وال�سياحة ودائ ��رة التنمية
االقت�صادية يف �أبوظبي ،حيث يهدف
امللتقى �إىل تعزيز التوا�صل وتفعيل
احلوار بني رواد الأعمال الإماراتيني
امل ��دع ��وم�ي�ن م ��ن ق �ب��ل ال�صندوق
والعاملني �ضمن القطاع ال�سياحي
يف دولة الإمارات ،و�شركاء ال�صندوق
اال�سرتاتيجيني واملحليني.
وت� ��أت ��ي ال �ف �ع��ال �ي��ة يف �إط � ��ار حتقيق
ر�ؤي��ة ال�صندوق يف تفعيل التوا�صل
وال � �ت�ل��اق� ��ي ب �ي��ن رواد الأع� � �م � ��ال
الإم��ارات �ي�ين ،واحل��ر���ص على تبادل
اخلربات ونقل املعارف بني �أ�صحاب
امل �� �ش��اري��ع ال �� �ص �غ�ي�رة واملتو�سطة،
لتعزيز روح االب�ت�ك��ار والإب� ��داع بني
املواطنني.
وقالت موزة عبيد النا�صري ،الرئي�س
التنفيذي بالإنابة يف �صندوق خليفة
لتطوير امل���ش��اري��ع“ :يهدف ملتقى
“جتربتي” �إىل ت���س�ل�ي��ط ال�ضوء
ع �ل��ى امل �� �ش��اري��ع ال��وط �ن �ي��ة القائمة
�ضمن ال�ق�ط��اع ال���س�ي��اح��ي ،و�إف�ساح
املجال �أم��ام رواد الأعمال املواطنني
لتبادل اخل�برات وال�ت�ج��ارب ،ف� ً
ضال
عن تعزيز عملية التوا�صل التفاعلي
ب�ي�ن �أ� �ص �ح��اب امل �� �ش��اري��ع ال�صغرية
وامل �ت��و� �س �ط��ة و�� �ش ��رك ��اء ال�صندوق
املحليني واال�سرتاتيجيني ،مبا يدعم
م�سريتنا ال��ري��ادي��ة يف تر�سيخ روح
الريادة واملبادرة يف �صفوف ال�شباب
الإم ��ارات ��ي ،وزي� ��ادة ق ��درة امل�شاريع
ال���س�ي��اح�ي��ة ال �� �ص �غ�يرة واملتو�سطة
على املناف�سة يف ال�سوق املحلي مبا

ي�ساعدها على النمو وحتقيق النجاح
امل�ستدام».
و��ش��ددت النا�صري على �أهمية هذه
ال �ف �ع��ال �ي��ة ال �ت ��ي ن �ظ �م �ه��ا �صندوق
خليفة انطالقاً من �إميانه ب�ضرورة
غر�س ثقافة ري��ادة الأعمال وتعزيز
العمل احلر وت�شجيع �أفكار ال�شباب
اخل �ل��اق � ��ة وامل � �ب � �ت � �ك� ��رة يف امل� �ج ��ال
ال�سياحي ،والتي من �ش�أنها �أن ت�ساهم
ب�شكل �إيجابي ومبا�شر يف زيادة �أعداد
ال�سياح الوافدين �إىل �إمارة �أبوظبي
ودول ��ة الإم � ��ارات ع�م��وم�اً ،وبالتايل
زي ��ادة ت��دف�ق��ات ال�ق�ط��اع ال�سياحي.
م�شري ًة �إىل حر�ص ال�صندوق على
موا�صلة م�ساعيه الد�ؤوبة يف تعزيز
روح امل �ب��ادرة والإب � ��داع ب�ين �أو�ساط
امل��واط�ن�ين ،ان�سجاماً م��ع توجيهات
ال �ق �ي ��ادة احل �ك �ي �م��ة ح� ��ول التنويع
االقت�صادي ودعم ال�شباب الإماراتي

يف م �� �س�ي�رت��ه ال� ��ري� ��ادي� ��ة وحتفيز
النمو امل�ستدام للم�شاريع الوطنية
ال�صغرية واملتو�سطة ال�ت��ي ت�ساهم
ب ��دوره ��ا يف ال�ت�ن�م�ي��ة االجتماعية
واالقت�صادية بالدولة.
م��ن جهته ،ت�ط� ّرق خليفة الكويتي،
مدير �أول ب��إدارة تطوير امل�شاريع يف
��ص�ن��دوق خليفة لتطوير امل�شاريع،
يف كلمته خ�لال امللتقى� ،إىل املكانة
امل�ت�م�ي��زة ال �ت��ي و��ص�ل��ت �إل �ي �ه��ا دولة
الإم��ارات خالل العقدين املا�ضيني،
عرب حتقيق جتربة ناجحة ومتميزة
يف تطوير القطاع ال�سياحي ،والتي
اعتمدت على البنية التحتية املتطورة
وامل �ت �ك��ام �ل��ة ل �ل �� �س �ي��اح��ة ،مدفوع ًة
بتوجهات وطنية حكومية �سديدة يف
تعزيز اال�ستثمار �ضمن هذا القطاع
وت�شجيع امل�ستثمرين ع�ل��ى العمل
يف ال�سياحة وتعزيز القطاع بكل ما

توفر من �إمكانات.
و�ش ّكلت مبادرة “الدرو�س امل�ستفادة”
التي تناولت واقع وم�ستقبل القطاع
ال���س�ي��اح��ي يف دول ��ة الإم� � ��ارات� ،أبرز
ال�ب�ن��ود على ج��دول �أع �م��ال امللتقى،
حيث قام الإعالمي وخبري التبادل
ال�ث�ق��ايف وال�ت��وا��ص��ل احل���ض��اري علي
�آل �سلوم� ،صاحب برنامج “دروب”
ال�شهري ،مب�شاركة جتاربه اخلا�صة
يف ال�سفر حول العامل مع نخبة رواد
الأع �م��ال ال��ذي��ن ��ش��ارك��وا يف امللتقى،
م�شرياً �إىل �أبرز املحطات التي لفتت
انتباهه وتركت انطباعات �إيجابية
و�سلبية يف رحالته ،كما قام �آل �سلوم
بالإجابة على الأ�سئلة واال�ستف�سارات
ال�ت��ي ط��رح�ه��ا رواد الأع �م��ال والتي
تناولت العادات والثقافات املختلفة
لل�شعوب حول العامل.
وخ �ل�ال امل�ل�ت�ق��ى ،ق ��ام ��س�ع�ي��د را�شد

ال�سعيد ،مدير �إدارة ت�سويق الوجهات
ال�سياحية يف دائرة الثقافة وال�سياحة
�أبوظبي ،بعر�ض تقدميي تناول فيه“اال�ستثمار وامل���ش��اري��ع املحتملة يف
قطاع ال�سياحة” حيث حتدث لرواد
الأع �م��ال الإم��ارات �ي�ين ع��ن الفر�ص
امل �ت��اح��ة ��ض�م��ن ال �ق �ط��اع ال�سياحي،
وكيفية اال�ستثمار فيه بنجاح ،م�شرياً
�إىل احتياجات ونواق�ص القطاع التي
ميكن ا�ستغاللها لتحقيق م�شاريع
راب�ح��ة ت�ع��زز ا��س�ت�م��راري��ة ومن��و هذا
القطاع الهام.
م��ن جانبها� ،شاركت دائ��رة التنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة � -أب��وظ �ب��ي بامللتقى
م��ن خ�لال ع��ر���ض تقدميي تتطرق
�إىل �إج � ��راءات وق �ن��وات الرتاخي�ص
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي يعتمدها قطاع
ال���س�ي��اح��ة يف �إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،حيث
ق��دم حممد علي امل ��رر ،م��دي��ر �إدارة

«نا�شئة ال�شارقة» ي�ستك�شفون قطاع ال�صناعة يف برنامج «خلك تاجر »2
•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت “نا�شئة ال�شارقة” التابعة
مل�ؤ�س�سة رب��ع ق��رن ل�صناعة القادة
واملبتكرين برنامج “خ ّلك تاجر
 ،“ 2ال��دب �ل��وم امل���ص�غ��ر يف ري ��ادة
الأع �م��ال،امل �� �س �ت��وى ال �ث��اين ،الذي
ا�ستهدف  16نا�شئاً من منت�سبي
نا�شئة ال�شارقة ،وقدمه امل�ست�شار
والإع � �ل ��ام� � � ��ي ه � � � ��زاع �إب� ��راه � �ي� ��م
املن�صوريُ .نفذ الربنامج بهدف
ت��وع �ي��ة ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ب ��أه �م �ي��ة قطاع
ال�صناعة ،وتدريبهم على مهارات
ت ��أ� �س �ي ����س م �� �ش��اري��ع وا�ستثمارات
�صغرية ناجحة ،واكت�ساب خربات
متنوعة يف ت�صنيع املنتجات وفقاً
لأف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
مهارات الت�سويق الذكي.
وت �ع �ل��م ال �ن��ا� �ش �ئ��ة امل� ��� �ش ��ارك ��ون يف
ال�برن��ام��ج جمموعة م��ن املهارات
اخلا�صة بقطاع ال�صناعة والإنتاج،
من خالل زيارات نوعية لعدد من
امل�صانع الرائدة يف خمتلف �إمارات
ال��دول��ة ،حيث تعرفوا على كيفية
�صناعة املواد الغذائية وم�شتقاتها
�أثناء زيارتهم لـ “م�صنع معكرونة

عقد ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل�ل��أوراق املالية
ات�ف��اق�ي��ة ��ش��راك��ة م��ع ب�ن��ك �أب ��و ظبي
الأول ( ،)FABتهدف �إىل توزيع
الأرب � ��اح ال�ن�ق��دي��ة ع�ل��ى امل�ستثمرين
امل�سجلني ل��دى ال���س��وق �إلكرتونياً،
وب�شكل يت�سم بال�شفافية وال�سهولة،
وذل��ك م��ن خ�لال املحفظة الرقمية
للبنك ،وتعترب هذه املحفظة الأوىل
من نوعها يف املنطقة حيث �سيم ّكن
هذا النظام املبتكر امل�ستخدمني من
�إدارة مدفوعاتهم عرب من�صة رقمية
واحدة وب�شكل مرن وعملي.
وم ��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى ت�ت�ي��ح حمفظة
 payitال��رق�م�ي��ة ل���س��وق �أبوظبي
للأوراق املالية و�سيلة جديدة لتوزيع
الأرباح النقدية على امل�ستثمرين ،كما
مت ّكنه لي�صبح مركزاً ميكن للعمالء

دائرة الطاقة يف �أبوظبي توقع اتفاقية تعاون
للبحث واالبتكار مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية
•• �أبوظبي-الفجر:

الإمارات” ،كما تعرفوا �إىل �أف�ضل
املمار�سات يف قطاع التعبئة ،عرب
زي��ارة �شركة “تروفينا للأغذية
ال �� �ش��رق الأو�� � �س � ��ط» .وا�ستك�شف
النا�شئة م��راح��ل ت�صنيع الأث��اث،
وم �ه��ارات ال�ت�ع��ام��ل م��ع الأخ�شاب
وك�ي�ف�ي��ة ��ص�ن��اع��ة حت��ف ن ��ادرة من
�أن ��واع� �ه ��ا امل �خ �ت �ل �ف��ة ،يف زيارتهم
ل� �ـ� �ـ “م�صنع �أردي � � �ك � ��و ل �ل��أث ��اث
والديكور” ،وا�ستمعوا �إىل ق�صة
ملهمة من �صاحب امل�صنع ال�شيخ

علي بن عبد اهلل املعال ،عن ق�صة
امل�صنع ،وخفايا قطاع ال�صناعة.
وا�ستمع النا�شئة �إىل ق�ص�ص جناح
يف ع��امل جت��ارة ال�ف��واك��ه ون�صائح
ع ��دي ��دة ح � ��ول ري � � ��ادة الأع � �م� ��ال،
م��ن رواد �أع� �م ��ال م�ل�ه�م�ين �أثناء
زي��ارت �ه��م �إىل “�شركة الفواكه
الطازجة” ،وت�ع��رف��وا �إىل �أ�سرار
ا�سترياد الفواكه يف دورة تدريبية
متخ�ص�صة .كما تعرفوا �إىل كيفية
�صناعة ال�ع�ط��ور وم��زج�ه��ا ،و�آلية

ع �م��ل خ �ط��وط الإن � �ت ��اج يف زي ��ارة
قاموا بها ب�صحبة مقدم الربنامج
�إىل “م�صنع النبيل للعطور».
ويف زيارة ملجموعة بات�شي لل�شوكوال
تعرف النا�شئة �إىل مراحل ت�صنيع
ال �� �ش��وك��وال والإب � � ��داع يف العر�ض
مب ��ا ي �ت��واف��ق م ��ع ك��اف��ة الأذواق،
ك�م��ا ت�ع��رف النا�شئة �إىل مهارات
الت�سويق الذكي والرتويج للعطور
خ�لال زي ��ارة �أك�ب�ر ع��ر���ض لعطور
“هند العود» .و�أك��د النا�شئ عبيد

ع ��ادل ال �ب��ح� ،أح ��د امل���ش��ارك�ين� ،أنه
اكت�سب العديد من املعلومات من
خ�لال ال��زي��ارات امليدانية مل�صانع
و� �ش��رك��ات م�ت�م�ي��زة يف الإم� � ��ارات،
وت�ع�ل��م م �ه��ارات ت��أ��س�ي����س م�شروع
ناجح .كماعرب زميله النا�شئ علي
دروي�ش عن �سعادته للم�شاركة يف
ال�برن��ام��ج ،ح�ي��ث �أت ��اح ل��ه فر�صة
التعرف �إىل ق�ص�ص جناح �أ�صحاب
امل���ش��اري��ع و�أب� ��رز ال�ت�ح��دي��ات التي
واجهتهم وكيف تغلبوا عليها ؟

ال �ع��ودة �إل �ي��ه ع�ن��د احل��اج��ة لتوفري
ال� ��وق� ��ت واجل � �ه� ��د ع �ل �ي �ه��م ،وت ��وف ��ر
املحفظة الرقمية اجل��دي��دة ملختلف
ال �ك �ي��ان��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة وال�شركات
فر�صة لال�ستفادة م��ن ه��ذه الآلية
ك�ب��دي��ل ل�ل�ط��رق ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة املتبعة
يف عملية ت��وزي��ع الأرب ��اح كال�شيكات
�أو غريها م��ن الو�سائل ،كما تتمتع
امل�ح�ف�ظ��ة مب �ي��زة ال �ت��وزي��ع الفوري
للأرباح حيث تودع مبحفظة املتعامل
مبا�شرة فور توزيعها.
وق� � ��ال �� �س� �ع ��ادة خ �ل �ي �ف��ة املن�صوري
الرئي�س التنفيذي ل�سوق �أبوظبي
للأوراق املالية بالإنابة “ :ت�أتي هذه
ال�شراكة متا�شياً م��ع توجه حكومة
�أب��وظ �ب��ي ن�ح��و ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي يف
جميع القطاعات وخمتلف املجاالت،
ويف ��س�ي��اق اجل �ه��ود امل�ت��وا��ص�ل��ة التي
ي �ب��ذل �ه��ا � �س ��وق �أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل� ��أوراق

املالية والهادفة �إىل ت�سهيل عمليات
اال� �س �ت �ث �م��ار واج� �ت ��ذاب ��ه م ��ن خ ��ارج
وداخ ��ل ال��دول��ة ،كما ت��وف��ر املحفظة
الرقمية ،للمتعاملني وامل�ستثمرين،
خ� �ي ��اراً ج ��دي ��داً ي�ت�م�ث��ل يف حمفظة
رقمية غري نقدية وجمانية لتوزيع
الأرب ��اح النقدية �إل�ك�ترون�ي�اً؛ ونحن
على ثقة ب ��أن ه��ذه املحفظة �ستثبت
خ�صائ�ص الآم ��ن وال�شفافة بكفاءة
ع��ال�ي��ة ،لأن �ه��ا تتيح �إر� �س��ال الأم ��وال
وا� �س �ت �ق �ب��ال �ه��ا ب �� �س �ه��ول��ة و�سرعة
ع��ال�ي�ت�ين ،وت�ع��د ه��ذه امل �ب��ادرة جزءًا
�أ�سا�سيًا من م�ساهمة �سوق �أبوظبي
للأوراق املالية يف ر�ؤية دولة الإمارات
العربية املتحدة املتمثلة يف �أن ت�صبح
جمتمعًا (غ�ي�ر ن�ق��دي) ب�ح�ل��ول عام
 2020من خالل تقدمي اخلدمات
الرقمية للم�ستثمرين»� .أما بالن�سبة
للم�ستثمرين ،ف�إن حمفظة payit

�ستوفر لهم جمموعة م��ن خدمات
ال��دف��ع م �ث��ل امل��دف��وع��ات التجارية
ودفع الفواتري والتحويالت الدولية
واملحلية ،بالإ�ضافة �إىل �سهولة عملية
الت�سجيل فيها حيث تتميز بال�سرعة
والتفعيل املبا�شر با�ستخدام الهوية
ال�شخ�صية للم�ستخدم؛ ع�لاوة على
ذل � ��ك� � ،س �ي �ك��ون ل� ��دى امل�ستثمرين
� ً
أي�ضا القدرة على الدفع رقميًا لأي
خ ��دم ��ات م�ت�ع�ل�ق��ة ب �� �س��وق �أبوظبي
ل�ل��أوراق املالية مبا�شر ًة م��ن خالل
الدفع يف �أي من مراكز خدماته يف
جميع �أنحاء البالد.
ويف تعليقه على ه��ذه ال�شراكة قال
عبدالعزيز النعيمي ،م�ساعد الرئي�س
التنفيذي ل�سوق �أب��وظ�ب��ي ل ل��أوراق
امل��ال�ي��ة�“ :إن ه��ذه ال���ش��راك��ة امتداد
ط�ب�ي�ع��ي ن�ت��ج ع��ن اجل �ه��ود املتوالية
ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ال ��ذي

تنتهجه خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة،
فبالإ�ضافة �إىل ك��ون ه��ذه املحفظة
الإلكرتونية �أداة حديثة من �ش�أنها
ت���س�ه�ي��ل ع �م �ل �ي��ات حت��وي��ل الأم � ��وال
ل �ل �م �� �س �ت �خ��دم�ين ،ف �ه��ي �أي� ��� �ض� �اً من
ال�ن�ق��اط ال�ت��ي تلتقي فيها �سيا�سات
خم�ت�ل��ف امل ��ؤ� �س �� �س��ات احل�ك��وم�ي��ة مع
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وامل�ستثمرين من
امل �ج �ت �م��ع امل �ح �ل��ي والأج� �ن� �ب ��ي ،وهي
كذلك داللة على �أن التحول الرقمي
� �س �ي �ك��ون ال �ط��اب��ع ال �� �س��ائ��د ملختلف
الإج� ��راءات يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص على حد ال�سواء».
ومن جانبها ع ّلقت هناء الر�ستماين،
رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية
للأفراد يف بنك �أبوظبي الأول على
هذه االتفاقية قائل ًة “ :ي�سعدنا �أن
نت�شارك مع �سوق �أبوظبي للأوراق
امل��ال�ي��ة ،لإي �ج��اد ح�ل��ول ف� ّع��ال��ة ت�ؤمن

�سوق �أبوظبي للأوراق املالية وبنك �أبوظبي الأول يوقعان اتفاقية لتوزيع الأرباح النقدية من خالل حمفظة PAYIT

•• �أبوظبي-الفجر:

ال�تراخ�ي����ص ال�ت�ج��اري��ة يف الدائرة،
�شرح تف�صيلي عن قوانني و�إجراءات
ال�تراخ �ي ����ص ال �� �س��اري��ة يف �أبوظبي
والتي تخ�ص القطاع ال�سياحي.
كما جرى خالل “جتربتي” عر�ض
مل�شروعني �سياحيني تابعني لرائدي
الأعمال الإماراتيني املدعومني من
��ص�ن��دوق خ�ل�ي�ف��ة� ،أح �م��د ال�شام�سي
ومطر املن�صوري ،يف حني قدم الأول
نبذة عامة ع��ن �شركته التي حتمل
ا� �س��م “خميمات االحتاد” وتعنى
بت�أجري وتنظيم املخيمات ال�شتوية
و�� �ص� �ي ��اغ ��ة امل� ��� �ش� �غ ��والت احلرفية
اليدوية التي تعرب عن تاريخ وتراث
الإم��ارات ،كما تتوىل ال�شركة مهمة
تنظيم املهرجانات الرتاثية وت�أمني
م���س�ت�ل��زم��ات امل�ن��ا��س�ب��ات واحلفالت
مبختلف �أنواعها.
م��ن جهته ،ق��دم املن�صوري �صاحب

م�شروع “عيون البادية لل�سياحة”
مل �ح��ة ع ��ام ��ة ع ��ن � �ش��رك �ت��ه ال �ت ��ي مت
ت�أ�سي�سها عام  ،2009بهدف توفري
رح �ل�ات ��س�ي��اح�ي��ة لإم � ��ارة �أبوظبي
لتعريف ال�سياح بتفا�صيل وخفايا
احلياة البدوية التقليدية ،وذلك يف
خميم اخلزنة ال��ذي تديره ال�شركة
وخالل اجلوالت والربامج ال�سياحية
التي تنظمها داخل �أبوظبي.
وت �خ �ل ��ل امل �ل �ت �ق��ى ح �ل �ق��ة نقا�شية
م��و� �س �ع��ة � �ض �م��ت ع � ��دداً م ��ن ممثلي
اجلهات امل�شاركة يف امللتقى و�أع�ضاء
ال���ص�ن��دوق ،حيث مت��ت الإج��اب��ة عن
خم�ت�ل��ف الأ� �س �ئ �ل��ة واال�ستف�سارات
املتعلقة بالقطاع ال�سياحي يف �إمارة
�أبوظبي ودولة الإمارات.
كما �شهد امللتقى ت�ك��رمي امل�شاركني
وخم�ت�ل��ف اجل�ه��ات والأط� ��راف التي
�ساهمت بتنظيمه و�إجن��اح��ه ،ومن

بينهم �سعيد را��ش��د ال�سعيد ،ممثل
دائرة الثقافة وال�سياحة يف �أبوظبي؛
وحم �م ��د ع �ل��ي امل� � ��رر ،مم �ث��ل دائ� ��رة
التنمية االق�ت���ص��ادي��ة يف �أبوظبي؛
والإع�ل�ام��ي علي �آل �سلوم ورائدي
الأع� �م ��ال �أح �م��د ال���ش��ام���س��ي ومطر
املن�صوري.
وي�ج��در ال��ذك��ر ب ��أن ��ص�ن��دوق خليفة
ي�سعى ب�شكل متوا�صل �إىل ت�شجيع
امل��واط�ن�ين ع�ل��ى ال �ب��دء مب�شاريعهم
اخلا�صة والتي من �ش�أنها �أن ت�ساهم
يف ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة ال ��دول ��ة ع��امل �ي �اً يف
خمتلف القطاعات واملجاالت ،و�إف�ساح
املجال �أمام رواد الأعمال الإماراتيني
البتكار الأفكار وامل�شاريع الإبداعية
وا�ستغالل قدراتهم ومواهبهم مبا
ينعك�س �إيجاباً على م�سرية الدولة
الريادية يف تعزيز النمو االجتماعي
واالقت�صادي.

�أع�ل�ن��ت دائ ��رة ال�ط��اق��ة يف �أب��وظ �ب��ي وم�ع�ه��د ب �ح��وث الطاقة
الكهربائية اليوم عن توقيعهما اتفاقية تعاون وا�سعة النطاق
لدعم ق��درات الدائرة يف جمال حتليل ال�سيا�سات ،وت�صميم
وتطبيق �إطار عملها التنظيمي ،وتعزيز �إمكاناتها يف جماالت
االب �ت �ك��ار وال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر ع�ل��ى م���س�ت��وى ق�ط��اع الطاقة
يف الإم ��ارة .وتتما�شى ال�شراكة اجل��دي��دة م��ع ه��دف الدائرة
اال�سرتاتيجي يف �إر� �س��اء �أ�س�س التنمية القطاعية لت�سريع
وترية حتول قطاع الطاقة يف �أبوظبي .كما تعزز دور الدائرة
يف متكني اال�سرتاتيجيات الوطنية لتحويل قطاع الطاقة
يف الإم��ارة �إىل نظام �آم��ن وم��وث��وق يدعم النمو االجتماعي
واالق�ت���ص��ادي ويحقق اال��س�ت��دام��ة البيئية .واع�ت�م��ادا على
اخلربات الوا�سعة ملعهد بحوث الطاقة الكهربائية يف جماالت
بحوث الطاقة العاملية ،والتدريب ،ونقل التكنولوجيا� ،ستتيح
اتفاقية التعاون توفري طيف متنوع من املزايا �إىل الدائرة
خا�صة يف جمال بناء القدرات ،واال�ستفادة من موارد اخلرباء،
واملعايري القيا�سية و�أف�ضل املمار�سات ،والو�صول �إىل موارد
ب��رن��ام��ج االب�ت�ك��ار ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ال�ت��اب��ع للمعهد ،بالإ�ضافة
�إىل �إج��راء م�شاريع بحثية خم�ص�صة ل�صالح دائ��رة الطاقة.
ومن املتوقع التفاقية التعاون �أن توفر مدخ ًال �إىل الربامج
البحثية ملعهد بحوث الطاقة الكهربائية والتي من �ش�أنها
خ��دم��ة ت��وج�ه��ات و�أع �م��ال ال��دائ��رة ب���ص��ورة م�ب��ا��ش��رة ،ي�شمل
ذلك تزويد الدائرة باملعلومات الهامة واملو�ضوعية لتعزيز
قدرتها على �صياغة ال�سيا�سات اخلا�صة بت�صميم ال�سوق
و�سيا�سات التجارة واملناف�سة يف ال�سوق ،و�سيا�سات الطاقة

ت ��وزي ��ع �أرب� � ��اح امل �ت �ع��ام �ل�ين ب�أ�سلوب
م ��رن و�آم � ��ن ،وب��اع �ت �ب��اره واح ��د من
الأ�سواق الرائدة يف املنطقة� ،ست�ستمر
�شراكتنا يف ط��رح مزيد من احللول
امل�ب�ت�ك��رة م��ن خ�ل�ال درا� �س��ة جتارب
العمالء و�آرائ �ه��م» .وم��ن جهته قال

املتجددة ومزيج الطاقة ،وتكامل النظم ،وكفاءة اال�ستهالك،
وال�ب�ي��ان��ات اال�ست�شرافية ودع��م ال�سيا�سات ،والتكنولوجيا
واالبتكار .وبهذه املنا�سبة ،قال �سعادة حممد جمعة بن جر�ش
الفال�سي ،وكيل دائ��رة الطاقة يف �أبوظبي“ :نحن ملتزمون
بتعزيز �شراكاتنا مع امل�ؤ�س�سات الدولية لدعم �أهداف التنمية
امل�ستدامة الوطنية والعاملية .وتوفر لنا العالقة مع معهد
ب�ح��وث ال�ط��اق��ة الكهربائية من�صة مهمة لتو�سيع قدراتنا
يف جم��ال ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر ،وتوظيفها خل��دم��ة �شركائنا
و�أ� �ص �ح��اب امل�صلحة يف ال�ق�ط��اع .وق��د �أث�ب�ت��ت ال��دائ��رة ،منذ
ت�أ�سي�سها عام  ،2018قدرتها على دعم عمليات �صنع القرار
والتنظيم والتطوير اال�سرتاتيجي يف �أبوظبي ،وعلى قيادة
م�سرية �أب��وظ�ب��ي نحو ع�صر جديد للطاقة .ونحن �سعداء
ب�شراكتنا مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية ،والتي تندرج
يف �إط��ار تركيزنا على بناء ق��درات القطاع من خالل البحث
واالبتكار ل�ضمان م�ستقبل م�ستدام للأجيال القادمة» .من
جانبه ،ق��ال مايك ه ��اوارد ،الرئي�س التنفيذي ملعهد بحوث
الطاقة الكهربائية“ :نتطلع باهتمام بالغ للعمل جنباً �إىل
جنب مع دائرة الطاقة يف �أبوظبي� ،ستتيح لنا هذه االتفاقية
ف��ر��ص��ة مم�ي��زة ل�ت�ق��دمي خ�برات�ن��ا ال�ت��ي ��س�ت��دع��م احتياجات
الدائرة يف جمال البحث والتطوير الالزمة ملوا�صلة م�سرية
حتوّل الطاقة التي تقودها الدائرة على م�ستوى �أبوظبي .ما
نحمله يف جعبتنا من خ�برات عاملية يف هذا جمال التقنيات
املبتكرة لتوليد الكهرباء ،وحتديث ال�شبكات ،وتكامل م�صادر
الطاقة اجلديدة ،والإدارة البيئية �ستعزز بكل ت�أكيد قدرات
الدائرة على �ضمان تزويد �أبوظبي بطاقة �آمنة ،وموثوقة،
وم�ستدامة وذات �أ�سعار مقبولة».

رام��ان��ا ك��وم��ار النائب الأول ورئي�س
ق���س��م امل��دف��وع��ات يف ب �ن��ك �أبوظبي
الأول“ :تربز ه ��ذه ال �� �ش��راك��ة مع
بنك �أبوظبي الأول �أهمية التوزيع
ال�ن�ق��دي ال��رق�م��ي ،ك�م��ا �أن �ه��ا �ستتيح
ل�ل���س��وق ت�ق�ل�ي��ل ال�ت�ك��ال�ي��ف املتعلقة

بالعمليات اليدوية وحت�سني جتربة
ع�م�لائ�ه��ا م��ع اخل��دم��ات م��ن ناحية
ال��دق��ة وال �� �س��رع��ة ،ك �م��ا مت �ث��ل هذه
ال���ش��راك��ة داف �ع �اً ملختلف القطاعات
لتبني احللول الرقمية غري النقدية
متهيداً للأجيال احلالية والقادمة».
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الإمارات الأوىل عامليا يف ا�شرتاكات النطاق العري�ض وتغطية �شبكات الهاتف املحمول
•• دبي-وام:

حققت دولة الإمارات العربية املتحدة املركز الأول عاملياً يف ا�شرتاكات
النطاق العري�ض للهواتف املحمولة واملركز الأول عاملياً يف تغطية
�شبكات الهاتف املحمول وامل��رك��ز ال�ث��اين عاملياً يف ن�سبة ا�شرتاكات
الهاتف املحمول وذلك بح�سب نتائج تقرير ال�سياحة وال�سفر 2019
ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي لل�سياحة وال�سفر.
وقال �سعادة حمد عبيد املن�صوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم
ق �ط��اع االت �� �ص��االت�“ :إن م��ا حققته وحت�ق�ق��ه دول ��ة الإم � ��ارات من
�إجن ��ازات عاملية �إمن��ا ي��أت��ي نتيجة اخلطط واال�سرتاتيجيات التي

و�ضعتها حكومة ال��دول��ة بتوجيهات م��ن القيادة الر�شيدة وعملت
عليها اجل�ه��ات احلكومية كفريق واح��د نتمتع ال�ي��وم يف الإم ��ارات
ب��أف���ض��ل اخل��دم��ات و�أك�ث�ره��ا ت�ق��دم�اً ول��دي�ن��ا بنية حتتية متطورة
جتعلنا على �أمت ا�ستعداد لدخول ع�صر الذكاء اال�صطناعي و�إنرتنت
الأ�شياء وال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة �إن ما و�صلنا �إليه من مراتب
عاملية متقدمة يف العديد من التقارير العاملية �إمنا ي�ؤكد �أننا ن�سري
على الطريق ال�صحيح نحو حتقيق ر�ؤية الإمارات  2021وحتقيق
�أهداف الأجندة الوطنية».
و�أكد املن�صوري على �أن الإجنازات التي حققتها الهيئة تنبع من العمل
الد�ؤوب والكبري الذي يقوم به موظفو الهيئة م�شريا اىل ان التجربة

الإماراتية الفريدة باتت حمط �أنظار اجلميع وعن�صراً م�ؤثراً لدى
الدول الأخرى حيث يعك�س هذا االجناز اجلهود الكبرية التي بذلتها
الفرق العاملة يف الهيئة ويثبت فاعلية اخلطط التي اتبعتها الهيئة
بالرتكيز على البنية التحتية للقطاع وا�ستيعاب التقنيات احلديثة
وتوظيفها لدفع عجلة التطور والتحول الرقمي يف املجاالت كافة.
و�أ�شار املن�صوري �إىل �أن الهيئة م�ستمرة يف تطوير ال�سيا�سات اخلا�صة
بقطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات واتخاذ القرارات والتدابري التي
ت�صب يف م�صلحة هذا القطاع ب�شكل خا�ص والدولة ب�شكل عام خللق
قطاع تناف�سي ي�شكل الركيزة الأ�سا�سية نحو حتقيق التحول الرقمي
وع�صر ال��ذك��اء اال�صطناعي و�إن�ترن��ت الأ��ش�ي��اء وب��رن��ام��ج اكت�شاف

املريخ وغريها .وي�صدر تقرير التناف�سية العاملي لل�سياحة وال�سفر
كل عامني عن املنتدى االقت�صادي العاملي ويعد من �أه��م التقارير
من نوعه .ويعتمد التقرير على �أربعة م�ؤ�شرات رئي�سية تعتمد على
البيئة التمكينية و�سيا�سة ال�سفر وال�سياحية والبنية التحتية و�أخريا
املوارد الطبيعية والثقافية كما يقي�س التقرير هذه امل�ؤ�شرات من 14
م�ؤ�شراً فرعياً  .يذكر �أن الدولة حلت يف املركز الأول عاملياً مب�ؤ�شر
املناف�سة يف قطاعي الإن�ترن��ت واالت���ص��االت الهاتفية ع��ام 2018
مقارنة باملرتبة الـ  104عاملياً عام  2016وفق تقرير م�ؤ�شر املعرفة
العاملي ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وم�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة.

•• �أبوظبي-الفجر:

انطلقت فعاليات ال��دورة الرابعة
وال �ع �� �ش��رون م��ن م ��ؤمت��ر الطاقة
ال �ع��امل��ي �أب ��وظ� �ب ��ي  2019هذا
الأ�� �س� �ب ��وع ،وت �ف �خ��ر “�صناعات”
�إحدى �أكرب ال�شركات القاب�ضة يف
جمال اال�ستثمار ال�صناعي بدولة
الإمارات العربية املتحدة� ،أن تكون
�أحد الرعاة امل�شاركني يف ا�ست�ضافة
هذا احلدث البارز .ويُعقد امل�ؤمتر
منذ  100عام تقريبا ،وهي املرة
الأوىل التي يعقد فيها يف العامل
العربي ،الأمر الذي يعك�س مدى
�أه �م �ي ��ة م �� �ش��ارك��ة ال �� �ش��رك��ات يف
�أبوظبي يف هذا احلدث املميز.
وت �� �س��اه��م � �ص �ن��اع��ات م ��ن خالل
العديد من ال�شركات التابعة لها،
يف من��و ق�ط��اع ال�ط��اق��ة وتطويره
على ال�صعيدين املحلي والدويل.
بالإ�ضافة �إىل الرتكيز على توفري
ال�ط��اق��ة ورف ��ع ك�ف��اءت�ه��ا ،يف �إطار
جهودها لتحقيق اال�ستدامة ودعم
ر�ؤي��ة �أبوظبي الهادفة �إىل توفري
بيئة �أف�ضل للأجيال القادمة.
ويف ه� ��ذا ال� ��� �ص ��دد ،ق� ��ال �سعادة
ال��دك�ت��ور حممد را��ش��د الهاملي،
رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة �صناعات:
“فخورون ب��أن نكون �أح��د الرعاة
امل���ش��ارك�ين يف ا�ست�ضافة م�ؤمتر
الطاقة العاملي الرابع والع�شرين،
وذل� � � ��ك ب ��اع� �ت� �ب ��ارن ��ا �أح� � � ��د �أه � ��م
امل�ساهمني يف قطاع الطاقة على
ال�صعيدين املحلي وال ��دويل ،وال
�شك ب�أن اختيار العا�صمة �أبوظبي
لتنظيم مثل ه��ذا احل��دث العاملي

�صناعات ت�ستعر�ض م�ساهماتها يف قطاع الطاقة وال�صناعة خالل م�ؤمتر الطاقة العاملي
ي �ع �ك ����س م �ك��ان��ة دول � ��ة الإم � � ��ارات
ال� �ب ��ارزة ودوره � ��ا ال �ه��ام يف قطاع
الطاقة على امل�ستوى العاملي.
وت �� �ض��ع � �ص �ن��اع��ات ع �ل��ى عاتقها
منذ �أن مت ت�أ�سي�سها ،م�س�ؤولية
�إن� ��� �ش ��اء وت� �ط ��وي ��ر ب �ن �ي��ة حتتية
حديثة للطاقة ،ق��ادرة على دعم
ال �ن �م��و االق �ت �� �ص��ادي وت �ن��وي �ع��ه يف
دول� � ��ة الإم� � � � � ��ارات ،ون �ط �م��ح �إىل
موا�صلة هذه اجلهود لتلبية هذه
الأهداف».
وفيما يلي بع�ض الأمثلة الرئي�سة
مل �� �س��اه �م��ات ال �� �ش ��رك ��ات التابعة
ل �� �ص �ن��اع��ات يف دع � ��م من ��و قطاع
الطاقة ورفع الكفاءة:

• ُتعد �شركة الإن�شاءات البرتولية
ال��وط �ن �ي��ة م ��ن �أب � � ��رز املقاولني
ال��دول �ي�ين يف جم ��ال الإن�شاءات
ال �ب�ترول �ي��ة ال�ب�ر ّي ��ة والبحرية،
و�أع� �م ��ال ال�ه�ن��د��س��ة وامل�شرتيات
والإن�شاءات ،والتي متتلك �صناعات
 70%من �أ�سهمها .ومنذ �إن�شائها
يف ع��ام  ،1973ا�ستثمرت �شركة
الإن �� �ش��اءات ال�ب�ترول�ي��ة الوطنية
م� �ل� �ي ��ارات ال� � � � ��دوالرات يف قطاع
الطاقة املحلي.
• وم � � � ��ؤخ� � � ��را جن � �ح� ��ت � �ش ��رك ��ة
الإن���ش��اءات البرتولية من �إكمال
امل ��رح� �ل ��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن م�شروع
ال� �ت� �ط ��وي ��ر ال� ��� �ش ��ام ��ل حل� �ق ��ل �أم

املدير التنفيذي لـ« نريفانا لل�سفر » ي�ؤكد:

�أ�سبوع العائلة �أبوظبي ي�سهم يف ترويج ال�سياحة الرتفيهية
•• �أبوظبي-الفجر:

ق ��ال ع �م��ر ال �ع �ل��ي – امل ��دي ��ر التنفيذي
ل�لات���ص��ال و امل���ش��اري��ع ل���ش��رك��ة نريفانا
لل�سفر وال���س�ي��اح��ة �إن “�أ�سبوع العائلة
�أب��وظ�ب��ي ” ال��ذي تنظمه دائ��رة الثقافة
وال�سياحة – �أبوظبي خالل الفرتة من
� 19إىل �� 28س�ب�ت�م�بر اجلاري�،سوف
ي���س�ه��م يف ت�ن���ش�ي��ط ال���س�ي��اح��ة العائلية
والرتفيهية يف االمارة .
و�أ� �ش��اد ب�ج�ه��ود ال��دائ��رة يف تنظيم مثل
ه��ذا احل��دث الرتفيهي العائلي والذي
ي�ت���ض�م��ن ب��رن��ام��ج ح��اف��ل وم �ت �ن��وع من
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال�ت�رف �ي �ه �ي��ة والتعليمية
للأطفال والعائالت ،بقوله “ ان مثل هذه الفعاليات التي
تالئم كل افراد العائلة تعطي زخماً كبرياً لل�سياحة الداخلية
لأنها جتتذب الزوار من خمتلف مدن الإمارات « .
•• ال�شارقة-الفجر:

حت� � � ��ت ع � � � �ن� � � ��وان “خمتربات
الت�صميم” ،يجمع جمل�س �إرثي
للحرف املعا�صرة التابع مل�ؤ�س�سة
من��اء لالرتقاء ب��امل��ر�أة ،نخبة من
املتدربات الإماراتيات مع عدد من
امل�صممني املحرتفني الإماراتيني
والعامليني ،للعمل على �إنتاج عدد
م��ن الأع� �م ��ال ال�ف�ن�ي��ة امل�شغولة
ب �ت �ق �ن �ي��ات ت ��دم ��ج ب�ي��ن احل� ��رف
اليدوية املحلية والعاملية ،حيث
ت�ن�ف��ذ امل �ت��درب��ات ب��امل �� �ش��ارك��ة من
امل �� �ص �م �م�ي�ن ق �ط ��ع جم� ��وه� ��رات،
وم �� �س��اب��ح ،وح �ق��ائ��ب ،وزجاجات
العطر ،ومداخن العود ،وغريها
من الأعمال الفنية.
وي � �ه� ��دف م� ��� �ش ��روع “خمتربات
الت�صميم” �إىل ت ��دري ��ب جيل
جديد من امل�صممات واحلرف ّيات
لالرتقاء ب�إمكاناتهن ،و�إك�سابهن
خ �ب ��رات يف خم �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت،

و�أك��د �أن �أبوظبي �أ�صبحت وجهة رائدة
لل�سياحةالعائلية ع�ل��ى م�ستوى دولة
الإمارات واملنطقة والعامل .
ويت�ضمن برنامج الفعاليات  ,العر�ض
املو�سيقي ال�شهري “بيبي �شارك” الذي
تقدمه �شركة “بنك فونغ” الكورية،
�إىل جانب حفل “جوائز اختيار �أطفال
نيكلوديون �أبوظبي” الذي يُقام للمرة
الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�سط ..
كما يت�ضمن الربنامج“امللتقى العلمي
العاملي” يف ال �ف�ترة م��ن � 24إىل 26
��س�ب�ت�م�بر اجل � ��اري يف م��رك��ز �أبوظبي
ال��وط �ن��ي ل �ل �م �ع��ار���ض ،وال� � ��ذي ي�شهد
م �� �ش��ارك��ة �أك �ث��ر م ��ن � � 500ش ��اب من
الإم� ��ارات و�� 2,000ش��اب م��ن  68دول ��ة ،يف ب��رام��ج علمية
وتكنولوجية تهدف �إىل ت�شجيع العلماء ال�شباب الطموحني
على الإبداع واالبتكار.

اللولو ،التي مت �إن�شا�ؤها بالكامل
داخ��ل ال��دول��ة م��ن قبل ال�شركة،
وذل��ك �إي��ذان�اً ب�إبحارها �إىل حقل
�أم ال�ل��ول��و .و�ُ��ص� ّن�ف��ت ك ��أح��د �أكرب
املن�صات يف ال�شرق الأو�سط ،حيث
بلغ وزنها � 31.4ألف طن ،ف� ً
ضال
عن �أنها �أط��ول من �ساعة بيغ بن
يف لندن.
• ب �ل �غ��ت ال �ق �ي �م��ة الإج� �م ��ال� �ي ��ة
للمرحلة الأوىل من م�شروع حقل
�أم ل��ول��و نحو  2.5مليار دوالر،
والذي �شمل متديد ما يزيد على
 2555كيلوم ً
رتا م��ن الكابالت
ً
و  150ك�ي�ل��وم�ترا م��ن خطوط
الأنابيب .وتبلغ طاقة �إنتاج حقل

�أم ل��ول��و � 100أل ��ف ب��رم�ي��ل من
النفط يوم ًيا.
• ق� ��ام� ��ت �� �ش ��رك ��ة الإن � �� � �ش� ��اءات
البرتولية الوطنية بتنفيذ العديد
من امل�ب��ادرات الرامية �إىل توفري
ا� �س �ت �ه�لاك ال �ط��اق��ة يف جم ��االت
�أع �م��ال ال�شركة املختلفة ،وذلك
ب��ال�ت�م��ا��ش��ي م��ع �أه � ��داف ال�شركة
امل�ستقبلية التي تطمح �إىل خف�ض
ن�سب معدالت ا�ستهالك الطاقة
بواقع  30%بحلول عام .2023
و��س�ي�ت��م حت�ق�ي��ق ذل ��ك م��ن خالل
تطوير وحتديث �أنظمة الإ�ضاءة
والتكييف واللحام وت�سخني املياه
يف ال�شركة.

• جنحت �شركة حديد الإمارات
اململوكة بالكامل لل�شركة القاب�ضة
العامة “�صناعات” ،بتوريد 160
�ألف طن من حديد الت�سليح عايل
اجل ��ودة مل���ش��روع ال�ط��اق��ة النووية
ال���س�ل�م�ي��ة ال� ��ذي ��س�ي�ت��م ت�شغيله
ق ��ري� �ب� �اً يف حم � �ط ��ات ب� ��راك� ��ة يف
دول��ة الإم ��ارات ،كما �أنها ال�شركة
الوحيدة ل�صناعة احلديد امل�ؤهلة
للقيام ب��ذل��ك يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
• وتعد حديد الإم��ارات ال�شركة
الرابعة يف العامل احلا�صلة على
اع �ت ��راف اجل �م �ع �ي��ة الأمريكية
ل�ل�م�ه�ن��د��س�ين امل �ي �ك��ان �ي �ك �ي�ين بها

كم�ؤ�س�سة قادرة على توريد حديد
الت�سليح �إىل ال�شركات العاملة يف
القطاع النووي ال�سلمي.
• ح���ص�ل��ت “دوكاب” ،ال�شركة
العاملية الرائدة يف تطوير وت�صميم
وت�صنيع وت�سويق وتوزيع منتجات
الأ� � �س �ل�اك وال� �ك ��اب�ل�ات امل�صنعة
م��ن النحا�س والأمل�ن�ي��وم“ ،والتي
مت �ت �ل��ك � �ص �ن��اع��ات ف �ي �ه��ا ح�صة
بن�سبة  ،”50%ع�ل��ى ع �ق��ود يف
قطاع الطاقة بقيمة  1.8مليار
دوالر �أمريكي يف العام .2018
• ت�ستخدم دوكاب �أحدث الكابالت
امل�ت�خ���ص���ص��ة يف ج�م�ي��ع جم ��االت
ال �ط��اق��ة وال� �ت ��ي ت���ش�م��ل الطاقة
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ال���ش�م���س�ي��ة وال� �ن ��ووي ��ة وال ��ري ��اح
والنفط والغاز.
• تنتج دوك��اب  40مليون مرتاً
من �أ�سالك البناء املعزولة �شهرياً،
وه��و م��ا يكفي مل��ده��ا ح��ول كوكب
الأر�ض.
وم��ن جهته ق��ال �سعادة املهند�س
جمال �سامل ال�ظ��اه��ري ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة �صناعات:
“نفتخر يف �صناعات مب�شاركتنا
يف ه ��ذا احل� ��دث ال � ��دويل وال ��ذي
يقام لأول مرة يف �إم��ارة �أبوظبي،
كما ي�سعدنا �أن ن�ك��ون �أح��د �أبرز
امل�ساهمني يف قطاع الطاقة .حيث
تلعب �صناعات و�شركاتها التابعة
من خالل ا�سرتاتيجية اال�ستثمار
ال��را� �س �خ��ة ،دوراً ه ��ام� �اً يف دعم
“ا�سرتاتيجية الإم ��ارات للطاقة
 ”2050ال� �ت ��ي ت �ع �ك ����س ر�ؤي � ��ة
القيادة الر�شيدة للنمو امل�ستدام
وتنويع م�صادر الطاقة».
و�أك � � � ��د �� �س� �ع ��ادت ��ه �أن �صناعات
وال� ��� �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة م�ستمرة
ب �ج �ه��وده��ا ال � ��د�ؤوب � ��ة م ��ن �أج ��ل
ت�ط��وي��ر امل�ن�ت�ج��ات امل�ب�ت�ك��رة التي
ت��دع��م ق �ط��اع ال�ط��اق��ة م��ن خالل
ا� �س �ت �ث �م��ار ال� �ط ��اق ��ات وال � �ك� ��وادر
الوطنية واال�ستفادة من مبادرة
“�صنع يف الإمارات” للم�ساهمة
يف دع��م امل�ن�ت�ج��ات امل�ح�ل�ي��ة كونها
�أح� � ��د �أه� � ��م الأع� � �م � ��دة يف تنويع
وا�ستدامة االقت�صاد الوطني ،مبا
ي�ؤكد ان�سجام �صناعات مع خطط
احلكومة الرامية �إىل ا�ست�شراف
ور�سم مالمح امل�ستقبل لأجيالنا
القادمة.

تعاون بني دائرة الطاقة ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية الأمريكي للبحث واالبتكار
••�أبوظبي-وام:

�أع �ل �ن��ت دائ� ��رة ال �ط��اق��ة يف �أبوظبي
ومعهد ب�ح��وث ال�ط��اق��ة الكهربائية
الأم ��ري� �ك ��ي ام� �� ��س ع ��ن توقيعهما
اتفاقية تعاون وا�سعة النطاق لدعم
ق � ��درات ال ��دائ ��رة يف جم ��ال حتليل
ال�سيا�سات ،وت�صميم وتطبيق �إطار
عملها التنظيمي وتعزيز �إمكاناتها يف
جماالت االبتكار والبحث والتطوير
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ق� �ط ��اع ال �ط ��اق ��ة يف
الإمارة.
وت�ت�م��ا��ش��ى ال �� �ش��راك��ة اجل ��دي ��دة مع
ه� ��دف ال� ��دائ� ��رة اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي يف
�إر�� �س ��اء �أ� �س ����س ال�ت�ن�م�ي��ة القطاعية
لت�سريع وترية حتول قطاع الطاقة
يف �أب��وظ�ب��ي .كما ت�ع��زز دور الدائرة
يف متكني اال�سرتاتيجيات الوطنية
لتحويل ق�ط��اع ال�ط��اق��ة يف الإم ��ارة

�إىل نظام �آمن وموثوق يدعم النمو
االج�ت�م��اع��ي واالق �ت �� �ص��ادي ويحقق
اال�ستدامة البيئية.
واع �ت �م��ادا ع�ل��ى اخل�ب��رات الوا�سعة
مل�ع�ه��د ب �ح��وث ال �ط��اق��ة الكهربائية
يف جم��االت بحوث الطاقة العاملية،
والتدريب ،ونقل التكنولوجيا� ،ستتيح
اتفاقية التعاون توفري طيف متنوع
م��ن امل��زاي��ا �إىل ال ��دائ ��رة خ��ا��ص��ة يف
جمال بناء القدرات ،واال�ستفادة من
م��وارد اخل�براء ،واملعايري القيا�سية
و�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ،وال��و��ص��ول �إىل
م��وارد برنامج االبتكار التكنولوجي
التابع للمعهد ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء
م�شاريع بحثية خم�ص�صة ل�صالح
دائرة الطاقة.
وم��ن امل�ت��وق��ع الت�ف��اق�ي��ة ال�ت�ع��اون �أن
توفر مدخ ً
ال �إىل الربامج البحثية
مل�ع�ه��د ب �ح��وث ال �ط��اق��ة الكهربائية

وال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا خ��دم��ة توجهات
و�أع �م��ال ال��دائ��رة ب���ص��ورة مبا�شرة،
ي�شمل ذلك تزويد الدائرة باملعلومات
الهامة واملو�ضوعية لتعزيز قدرتها
ع�ل��ى ��ص�ي��اغ��ة ال���س�ي��ا��س��ات اخلا�صة
بت�صميم ال�سوق و�سيا�سات التجارة
وامل �ن��اف �� �س��ة يف ال �� �س��وق ،و�سيا�سات
ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وم��زي��ج الطاقة،
وتكامل النظم ،وكفاءة اال�ستهالك،
وال �ب �ي ��ان ��ات اال� �س �ت �� �ش��راف �ي��ة ودع ��م
ال�سيا�سات ،والتكنولوجيا واالبتكار.
وقال �سعادة حممد جمعة بن جر�ش
ال�ف�لا��س��ي ،وك �ي��ل دائ ��رة ال�ط��اق��ة يف
�أب��وظ�ب��ي“ :نحن ملتزمون بتعزيز
��ش��راك��ات�ن��ا م��ع امل��ؤ��س���س��ات الدولية
ل��دع��م �أه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ستدامة
الوطنية والعاملية .وتوفر لنا العالقة
مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية
من�صة م�ه�م��ة ل�ت��و��س�ي��ع ق��درات �ن��ا يف

جمال البحث والتطوير ،وتوظيفها
خلدمة �شركائنا و�أ�صحاب امل�صلحة
يف القطاع .وقد �أثبتت الدائرة ،منذ
ت�أ�سي�سها عام  ،2018قدرتها على
دعم عمليات �صنع القرار والتنظيم
والتطوير اال�سرتاتيجي يف �أبوظبي،
وع�ل��ى ق �ي��ادة م���س�يرة �أب��وظ�ب��ي نحو

ع �� �ص ��ر ج� ��دي� ��د ل� �ل� �ط ��اق ��ة .ونحن
��س�ع��داء ب�شراكتنا م��ع معهد بحوث
ال�ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،وال �ت��ي تندرج
يف �إط ��ار ت��رك�ي��زن��ا ع�ل��ى ب�ن��اء قدرات
القطاع من خالل البحث واالبتكار
ل�ضمان م�ستقبل م�ستدام للأجيال
القادمة».

ا�ست�ضاف فنانني وم�صممني متخ�ص�صني يف نفخ الزجاج و�صب الذهب و�صناعة امل�سابح

«�إرثي» يجمع �شابات �إماراتيات وفنانني حمرتفني لإنتاج �أعمال فن ّية مبتكرة
و�ضمان م�ستقبل م�ستدام للحرف
التقليدية ال�ي��دوي��ة ،ف� ً
ضال عن
تعزيز �آف��اق التعاون بني جمل�س
�إرثي وم�صممني عامليني.
وي��رت �ك��ز امل �� �ش��روع ع �ل��ى التبادل
ال� �ف� �ن � ّ�ي واحلِ � � � � ��ر ّيف يف ع � ��دد من
“املختربات” التي تدمج احلرف
الإم��ارات �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ب�أ�ساليب
�صناعة ي��دوي��ة ،حيث ي�ست�ضيف
جمل�س �إرث��ي فنانني وم�صممني
وفرق عملهم ،من دولة الإمارات
العربية املتحدة وخمتلف بلدان
ال� �ع ��امل يف م �ق��ر ب��رن��ام��ج ب ��دوة
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ،التابع
للمجل�س مب��دي�ن��ة دب ��ا احل�صن
ب��ال���ش��ارق��ة ،للعمل م��ع حرفيات

ومتد ّربات الربنامج وتوجيههن
ل�صنع احلرف التي تدخل يف كل
جمموعة فنية.
وتعمل املتدربات اللواتي ترتاوح
�أع �م��اره��ن ب�ي�ن  35-18عاماً،
على �صنع �أعمال فنية باال�ستناد
�إىل ت �ق �ن �ي��ات ح � ��رف �إم ��ارات� �ي ��ة
م �ث��ل “التلي” و”ال�سفيفة”،
ح �ي��ث ي�خ���ض�ع��ن ل �ت��دري��ب على
ي��د احل��رف � ّي��ات امل�ت�خ���ص���ص��ات يف
ب ��رن ��ام ��ج ب� � � ��دوة ،ك� �م ��ا يدجمن
احل��رف املحلية بالفنون العاملية
ب� �ع ��د �أن ي� �ت ��درب ��ن ع� �ل ��ى �أي � ��دي
امل�صممني واحلرفيني العاملني� ،إذ
تعرفن على فن �صناعة امل�سابح،
ونفخ الزجاج ،وال�سباكة الرملية،

و�صناعة مداخن العود والأواين
ال��زج��اج �ي��ة حل�ف��ظ زي ��ت العود،
�إ�ضافة �إىل تع ّلم حرفة التطريز.
وق� ��ال� ��ت رمي ب� ��ن ك � � ��رم ،مدير
م�ؤ�س�سة من��اء ل�لارت�ق��اء باملر�أة:
“يعك�س م � �� � �ش ��روع خم� �ت�ب�رات
ال �ت�� �ص �م�ي��م ت �ط �ل�ع��ات �ن��ا لتطوير
ع �م ��ل جم �ل ����س �إرث � � ��ي وتو�سيع
ن �ط��اق��ه احل� ��ريف ل�ي���ش�م��ل فنوناً
ي��دوي��ة وح ��رف� �اً ع��امل �ي��ة لي�ساهم
يف ا��س�ت��دام��ة ق�ط��اع احل ��رف ،كما
ي�سهم امل �� �ش��روع يف �إ� �ش��راك جيل
جديد م��ن احلرفيات بالإ�ضافة
�إىل ابتكار وا�ستحداث ت�صاميم
وت �ق �ن �ي ��ات ج � ��دي � ��دة .وي�ساعد
الربنامج �أي�ضاً على االطالع على

جتارب �إماراتية وعاملية يف جمال
الت�صميم واحلرف».
و�أ�� �ض ��اف ��ت�“ :إن ه� ��ذا التو�سع
ي�سهم يف ت�ك��ري����س م�ك��ان��ة �إم ��ارة
ال�شارقة كملتقى لرواد الت�صميم
وال �ف �ن��ان�ي�ن امل �ه �ت �م�ين باحلرف
اليدوية من خمتلف دول العامل،
وك� �م ��رك ��ز الن � �ط�ل��اق امل�شاريع
والت�صاميم النوعية التي تعك�س
الهوية الثقافية والفنية للإمارة
على م�ستوى العامل».
وت���ض��م “خمتربات الت�صميم”
ك � �ل � � ً
ا م � � ��ن خم� � �ت �ب��ر “الت ّلي
وامل�سباح” ،بالتعاون مع ا�ستوديو
( )LELللت�صميم الباك�ستاين
ال � � ��ذي ن� �ت ��ج ع� �ن ��ه جمموعتني،

وخم �ت�ب�ر “ال�سفيفة والع�شب
الياباين” ،بالتعاون مع امل�صمم
ال �ي��اب��اين “كازويتو تاكادوي”
والفنانة “باتري�شيا �سوانيل”،
امل �ق �ي �م�ي�ن يف امل �م �ل �ك��ة املتحدة،
وخم �ت�بر “العود ون �ف��خ الزجاج
الفل�سطيني” ،ب��ال �ت �ع��اون مع
الفنانة دمي��ا ��س��روج��ي ،وخمترب
“العود واملعدن” ب��ال�ت�ع��اون مع
ال �ف �ن��ان �إدي ت� ��وك ،م��ن اململكة
املتحدة.
ك �م��ا ي �� �ض��م خم �ت�بر “ال�سفيفة
و��س�ب��اك��ة الرمل” ب��ال�ت�ع��اون مع
ا� �س �ت��ودي��و ال�ت���ص�م�ي��م الإم ��ارات ��ي
“العمارة و�أ� �ش �ي��اء �أخرى” من
ال �� �ش��ارق��ة ،وخم �ت�بر “ال�سفيفة

و� �ص��ب الذهب” ب��ال �ت �ع��اون مع
م�ص ّممة امل�ج��وه��رات الإماراتية
ع � �ل � �ي� ��اء ب� � ��ن ع� � �م �ي��ر ،وخم� �ت�ب�ر
“التطريز وج� � �ل � ��د الإبل”
بالتعاون مع امل�صممة الإماراتية
خلود ث��اين ،وخمترب “ال�سفيفة
وحقائب جلد الإبل” بالتعاون
م��ع الفنانة الأم��ري�ك�ي��ة جينيفر
زوري � ��ك .وي �ه��دف جم�ل����س �إرث ��ي
للحرف املعا�صرة �إىل متكني املر�أة
اقت�صادياً واجتماعياً من خالل
احلرف اليدوية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجنوب
�شرق �آ�سيا و�آ�سيا الو�سطى ،من
خالل متثيله احل��رف التقليدية
وامل �ع��ا� �ص��رة ،وت �ط��وي��ره منهجاً

جديداً يف هذا القـطاع .وي�ساعد
املجل�س على توفري فر�ص جديدة
يف الأ�� � �س � ��واق ،وت �ن �ظ �ي��م برامج
التنميـة االجتماعية والتدريب
املهني ،بالإ�ضافة �إىل املحافظة
ع� �ل ��ى ت � � ��راث امل �ن �ط �ق��ة الثقايف
الغني ،ومهارات احلرف اليدوية
الرتاثية ونقلها للأجيال النا�شئة
احلالية والقادمة.
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يناق�ش واقع �سوق العمل اخلليجي يف ظل منو االقت�صاد الرقمي

غرفة ال�شارقة تفتح باب الت�سجيل يف امل�ؤمتر ال�ساد�س للموارد الب�شرية و�سوق العمل بدول التعاون
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة ،عن فتح باب الت�سجيل ﻟﻠﻤ�ﺆ�ﺳ�ﺴﺎت
واﻟ�ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻲﻓ ﺠﻣﺎل التدريب واﻟﺘ�ﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﻮظيف واﻻ�ﺳﺘ�ﺸﺎرات
الإدارية ﻲﻓ دول جمل�س اﻟﺘﻌﺎون اخلليجي ،للم�شاركة يف امل�ؤمتر ال�ساد�س
للموارد الب�شرية و�سوق العمل ب��دول جمل�س التعاون اخلليجي حتت
�شعار “�سوق العمل اخلليجي يف ظل منو االقت�صاد الرقمي” ،الذي
�سي�ست�ضيفه م��رك��ز �إك�سبو ال�شارقة خ�لال ال�ف�ترة � 15-14أكتوبر
القادم ،برعاية كرمية من �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان
القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة ،ويعد امل�ؤمتر امللتقى الأكرب

من نوعه للقطاع اخلا�ص يف املنطقة الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع
الأم��ان��ة العامة ملجل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية واحت��اد الغرف
اخلليجية ومنظمة العمل العربية ،وﻳ�ﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻤﻟﺨﺘ�ﺼﻦﻴ
واﺨﻟﺮﺒاء وﺑﺤ�ﻀﻮر ممثلني عن اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت وال��دوائ��ر واﻤﻟﺮاﻛﺰ
واﻤﻟ�ﺆ�ﺳ�ﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻤﻟﻨ�ﺸ�ﺂت اﻻﻗﺘ�ﺼﺎدﻳﺔ اﺤﻟﻜﻮﻣﻴﺔ واﺨﻟﺎ�ﺻﺔ اﻤﻟﻌﻨﻴﺔ
ﺑ�ﺸ�ﺆون ﺗﻨﻤﻴﺔ وتطوير اﻤﻟﻮارد اﻟﺒ�ﺸﺮﻳﺔ ﻲﻓ دول املجل�س.
حماور تن�سجم مع واقع �سوق العمل  ..من جانبها �أك��دت مرمي
ال�شام�سي م�ساعد املدير العام لقطاع خدمات الدعم يف غرفة ال�شارقة،
حر�ص الغرفة على اختيار حماور امل�ؤمتر وعناوين جل�ساته بعناية ومبا
ين�سجم مع واقع �سوق العمل يف دول جمل�س التعاون ،ل�ضمان حتقيق

الأهداف املرجوة وحماولة ا�ستقراء التحديات ،مبا ي�ساعد على
تفاديها �أو �إيجاد احللول املنا�سبة لها ،ومبا يخدم امل�صلحة العليا
ملجتمعات اخلليج واقت�صاد الدولة ،الفتة �إىل �أن امل�ؤمتر �سي�شهد
تنظيم ن��دوة ح��واري��ة ي�شارك فيها نخبة من �صناع ال�ق��رار على
م�ستوى دول املجل�س ،بعنوان التحديات وﻓﺮ�ص التوطني الوظيفي
اﺨﻟﻠﻴﺠﻲ ﻲﻓ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘ�ﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ،م�شرية �إىل �أن االقت�صاد
الرقمي ميثل مفاتيح النمو يف خمتلف القطاعات ،نظرا ملا متتلكه
دول اخلليج من تكنولوجيا معلومات وات�صاالت على قدر كبري
من التناف�سية ،يف �إطار م�ساعيها بكل ال�سبل لتحقيق االبتكار من
خالل ت�شجيع التناف�سية والتقدم نحو �صناعة املعرفة .و�أ�ضافت
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وزير التغري املناخي والبيئة يزور ماركت الواجهة البحرية يف دبي
•• دبي  -وام:

ق� ��ام م �ع��ايل ال ��دك� �ت ��ور ث� ��اين بن
�أح� �م ��د ال� ��زي� ��ودي وزي � ��ر التغري
امل �ن��اخ��ي وال �ب �ي �ئ��ة ام ����س بزيارة
ملاركت الواجهة البحرية يف �إمارة
دبي يف �إطار جهود ال��وزارة لدعم
قطاع ال�صيد وال�ث�روة ال�سمكية
وحتقيق ا�ستدامته وذل��ك �ضمن
�سل�سلة اجل ��والت امل�ي��دان�ي��ة التي
ي �ج��ري �ه��ا م �ع��ال �ي��ه وف ��ري ��ق عمل
ال��وزارة للوقوف على احتياجات
العاملني يف ال�ق�ط��اع��ات التابعة
ل �ل��وزارة ،والتعرف ع��ن ق��رب عن
�أه � ��م اخل� ��دم� ��ات امل �ق ��دم ��ة لهم،
وال� �ت� �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي تواجههم
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت��ذل�ي�ل�ه��ا وتوفري

ال� ��دع� ��م ال� �ل� ��ازم ل� �ه ��م ل�ضمان
ا��س�ت��دام��ة ال�ق�ط��اع .وق��ال معايل
ال��دك�ت��ور ال��زي��ودي �إن �آل�ي��ة عمل
الوزارة يف متابعة ودعم القطاعات
التابعة لها تعتمد على منظومة
متكاملة ت�شمل �إي�ج��اد منظومة
ت���ش��ري�ع�ي��ة وق��ان��ون �ي��ة متكاملة
تنظم العمل يف القطاع ،و�إطالق
برامج ومبادرات تعزز من تطوره
ومن��وه ،وتنفيذ ج��والت وزيارات
م� �ي ��دان� �ي ��ة مل �ت��اب �ع��ة ال� �ت� �ط ��ورات
والتحديات” ،م�شرياً �إىل �أن هذه
املنظومة ت�ستهدف تعزيز حتقيق
اال� �س �ت��دام��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى كافة
القطاعات مبا يواكب توجيهات
ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ،وم�ستهدفات
ر�ؤي��ة الإم��ارات  ،2021ومئوية

الإم� � � � � � ��ارات  .2071وخ �ل��ال
ج��ول �ت��ه وف ��ري ��ق ال �ع �م��ل املرافق
ل��ه يف م��ارك��ت ال��واج�ه��ة البحرية
التقى م�ع��ايل ال��دك�ت��ور الزيودي
مب�ج�م��وع��ة م��ن جت ��ار الأ�سماك
وال���ص�ي��ادي��ن ،واط �ل��ع ع�ل��ى نظام
تداول الأ�سماك وبيعها وتوزيعها
ع �ل��ى ب ��اق ��ي الأ�� � �س � ��واق وا�ستمع
معاليه اىل احتياجات العاملني
يف ه��ذا القطاع و�أه��م التحديات
التي تواجههم م�ؤكداً على �أهمية
ق �ط��اع ال���ص�ي��د وامل �ه��ن املرتبطة
ب ��ه ،وح��ر���ص ال� � ��وزارة واجلهات
امل �ع �ن �ي��ة يف ال � ��دول � ��ة يف توفري
ال��دع��م ال�ل�ازم ل��ه .ودع��ا معاليه
جت��ار الأ��س�م��اك وال�صيادين �إىل
�ضرورة االلتزام باتباع القوانني

املنظمة ملهنة �صيد للحفاظ على
ال�ثروة ال�سمكية املحلية و�ضمان
ا� �س �ت��دام��ة خم��زون �ه��ا وا�ستدامة
القطاع ب�شكل عام.
راف � � ��ق م �ع��ال �ي��ه خ �ل��ال جولته
امل�ي��دان�ي��ة ��س�ع��ادة �سلطان علوان
وك �ي��ل ال� � ��وزارة امل �� �س��اع��د لقطاع
املناطق ،واملهند�س �صالح الري�سي
وك �ي��ل ال� � ��وزارة امل �� �س��اع��د لقطاع
التنوع البيولوجي والأحياء املائية
بالوكالة ،وحممد الزعابي مدير
�إدارة االمتثال البيئي يف الوزارة،
وخ��ال��د العو�ضي م�ساعد املدير
ال �ع��ام ل �ق �ط��اع ال��رق��اب��ة البيئية
وال�صحة وال�سالمة يف بلدية دبي،
والكلن جايد املدير التنفيذي يف
“�إثراء دبي” وحم �م��د امل ��دين

مدير ماركت الواجهة البحرية،
وع��ادل الهرمودي مدير عمليات
املاركت.
وتعد م��ارك��ت ال��واج�ه��ة البحرية
يف �إم� ��ارة دب��ي �أح ��د �أك�ب�ر �أ�سواق
الأ�سماك يف الدولة ،وميثل من�صة
جذب للمنتجات ال�سمكية وبع�ض
ال�سلع الغذائية يف خمتلف مناطق
ال��دول��ة وخارجها ونقطة توزيع
للت�صدير حيث ي�شمل عدة �أق�سام
للأ�سماك وامل ��أك��والت البحرية،
والفواكه واخل�ضروات ،واللحوم
وال��دواج��ن ،وال�سلع اجلافة مثل
التوابل واملك�سرات والع�سل.
وتوفرماركت الواجهة البحرية
م ��زاي ��ا ع� ��دة ل �ل �� �ص �ي��ادي��ن ت�ضم
مواقع لتفريغ حمولة ال�صيادين

مبا�شرة من مركبات النقل �أو من
مراكبهم ال�شراعية �إىل العوامات
وت�سليم ال�سمك الطازج مبا�شرة

ال�شام�سي �أن تنظيم امل�ؤمتر ي�أتي متا�شياً مع نهج منظومة دول
جمل�س التعاون يف دعم وم�ساندة وحفز القيادات ال�سيا�سية ،من
خالل الأجهزة احلكومية واملخت�صة ويف �إطار �شراكة متنامية مع
من�ش�آت قطاع الأعمال اخلا�ص لبذل اجلهود اجلادة والعمل على
تنمية وتطوير املوارد الب�شرية اخلليجية وتهيئة البيئة املنا�سبة
والو�سائل الالزمة لال�ستفادة من �إمكانيات وقدرات تلك املوارد يف
خمتلف جماالت العمل.
م�ستقبل امل�شاريع الريادية ..و�أو�ضحت مرمي ال�شام�سي� ،أن
اجلل�سة الأوىل من �أع�م��ال امل��ؤمت��ر �ستناق�ش م�ستقبل امل�شاريع
الريادية يف ظل االقت�صاد الرقمي.

م ��ن ال �ب �ح ��ر ،وم �ن ��اط ��ق حتميل
ل�ل�ت�ج��ار م�ق���س�م��ة ب���ش�ك��ل �أف�ضل
فيما يتعلق بتنظيم الأ�سماك ،كما

يوفر قاعة مزاد مكيفة ،وم�صنع
خ��ا���ص ل�ل�ث�ل��ج ل���ض�م��ان احلفاظ
على جودة الأ�سماك.

ناق�شت تبني التقنيات املتقدمة والقوى العاملة املوهوبة

«قمة الت�صنيع والتجارة امل�ستقبلية  »2019ت�ستعر�ض �إمكانات الت�صنيع وحتديات امل�ستقبل يف املنطقة

•• دبي-الفجر:

حتت رعاية معايل �سهيل امل��زروع��ي ،وزي��ر الطاقة وال�صناعة يف دول��ة الإمارات
انطلقت �أم����س �أج�ن��دة فعاليات ال ��دورة ال��راب�ع��ة م��ن “قمة الت�صنيع والتجارة
امل�ستقبلية  ،”2019ال�ت��ي تنظمها م�ؤ�س�سة دب��ي لتنمية ال �� �ص��ادرات� ،إحدى
م�ؤ�س�سات اقت�صادية دب��ي ،بال�شراكة م��ع �شركة “اك�سبو ت��ري��د م�ي��دل اي�ست”
املتخ�ص�صة يف تنظيم الفعاليات وامل�ؤمترات ،يف فندق انرتكونتيننتال ف�ستيفال
�سيتي-دبي ،على م��دار يومي  10و� 11سبتمرب  .2019وي�ست�ضيف احلدث
�أك�ثر من  1000م�شارك من كبار املتخ�ص�صني يف العمليات و�سل�سلة التوريد
واخلدمات اللوج�ستية وتقنية املعلومات وال�صناعات التحويلية.
وت�ؤكد دبي لل�صادرات من خالل القمة حر�صها على مناق�شة العوامل الرئي�سة
و�سبل تبني التقنيات املتقدمة لدعم �إمكانات امل�صنعني املحليني للتو�سع عاملياً،
وكذلك عر�ض التحديات امل�ستقبلية و�سبل حتويلها �إىل فر�ص جمزية ،و�أبرز
احللول الداعمة للتجارة العاملية وال�صادرات يف الإمارات.
يت�ضمّن برنامج القمة  16عر�ض تو�ضيحي بالإ�ضافة �إىل  6حلقات نقا�شية
ترتكز حول الت�صنيع واالنتاج املتقدّم ،وحل �شيفرة فوائد �إنرتنت الأ�شياء ،والتميّز
الت�شغيلي واال�سرتاتيجيات املرنة ،وم�ستقبل القوى العاملة املوهوبة يف قطاع
ال�صناعة ،والتجارة الإلكرتونية التي تدعم م�ستقبل اخلدمات اللوج�ستية.
وب�ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال املهند�س �ساعد العو�ضي ،امل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
لتنمية ال���ص��ادرات“ :تطرح القمة املزيد من العرو�ض من متحدثني بارزين،
�سيتطرقون فيها ملجموعة من املو�ضوعات ،مثل خريطة طريق العوملة للم�صنعني
يف الإمارات ،والثورة ال�صناعية الرابعة ،والذكاء اال�صطناعي ،و�إنرتنت الأ�شياء
و�أمتتة امل�ستودعات� ،إ�ضافة �إىل ت�أمني االئتمان وتقنية البلوك ت�شني ،وغريها من
املوا�ضيع الهامة .وت�ضم القمة املزيد من النقا�شات املهمة ،حيث يلقي املتحدثون
فيها ال�ضوء على ال�ق��وى العاملة بالقطاع ال�صناعي يف امل�ستقبل ،والتمويل
التجاري والتجارة الإلكرتونية وم�ستقبل ال�صناعة ب�شكل عام».
و�أ�ضاف العو�ضي“ :ت�سعى امل�ؤ�س�سة بالتعاون مع �شركائها �إىل تقدمي خدمات
ومبادرات عديدة ت�تراوح بني توفري معلومات ال�سوق املحلي للأ�سواق العاملية،
والتحقق من امل�صدّرين و�إ��ص��دار �شهادات االعتماد� ،إ�ضافة �إىل ت�سهيل تنظيم
االجتماعات بني ال�شركات ،خالل البعثات التجارية واملعار�ض الدولية ،ف� ً
ضال

عن �أن�شطة �أخرى ،ما �ساعد يف حتقيق زيادة يف �صادرات دبي
املبا�شرة بن�سبة قدرها  30%خالل الربع الأول من العام
 ،2019مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي  ،2018يف
حني زادت �أن�شطة �إعادة الت�صدير بن�سبة  7%للفرتة ذاتها».
و�أظ�ه��رت الإح�صاءات الأخ�يرة �أن م�ساهمة قطاع ال�صناعة
بلغت حوايل % 9.2من الناجت املحلي الإجمال لإمارة دبي يف
العام  ،2018والذي انعك�س على منو �صادرات دبي املبا�شرة
بن�سبة  30%يف الربع الأول من عام  2019مقابل الفرتة
ذاتها من العام املا�ضي� ،إىل زي��ادة  7%يف �إع��ادة ال�صادرات
خالل الربع الأول من العام .2019
وق��ال املهند�س �أ�سامة �أم�ير ف�ضل ،الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
ال�صناعة بالوكالة يف وزارة الطاقة وال�صناعة“ :يوا�صل
القطاع ال�صناعي لعب دور حم��وري يف ر�ؤي��ة دول��ة الإمارات
العربية املتحدة  .2021حيث ي�ساهم القطاع بنحو  9.5%من الناجت املحلي
الإجمايل للدولة� ،أو ما يعادل  11%من الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي،
ومبعدل منو بلغ  4.5%يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،كما يوفر �أكرث من 460
�ألف فر�صة عمل .واجلدير بالذكر هنا �أنه ما يقارب من ن�صف م�ساهمة القطاع
يف ال�ن��اجت املحلي الإج�م��ايل ت��أت��ي م��ن ال�ق��درات ال�صناعية التي توظف تقنيات
ومهارات عالية �أو متو�سطة امل�ستوى .كل هذه امل�ؤ�شرات تعك�س متانة ومرونة هذا
القطاع».
و�أ��ض��اف ف�ضل“ :بدخول االقت�صاد العاملي مرحلة ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة
والذكاء اال�صطناعي� ،أتت الأدوات والتقنيات املادية والرقمية بتحديات جديدة
و�أحدثت حتوالت جذرية وعلى �أبعاد خمتلفة على مدى �سال�سل القيمة امل�ضافة
والتوريد ،كما تبدلت املفاهيم ال�صناعية التقليدية ك “�إدارة اجلودة ال�شاملة”
و”الت�صنيع الر�شيق” وغ�يره��ا ..مبفاهيم م�ستحدثة مل تكن م��وج��ودة قبل
�أقل من ع�شر �سنوات وباتت اليوم تغطي امل�شهد ال�صناعي كالت�صنيع بالإ�ضافة
ثالثية الأبعاد ،والأمتتة والروبوتات ،الرقمنة .كل هذه الأدوات جمتمعة �أتاحت
فر�صً ا ا�ستثنائية مل تكن متاحة من قبل لتح�سني الإنتاجية والكفاءة والقدرة
التناف�سية».
و�أك��د ف�ضل التزام دول��ة الإم��ارات بريادة التقدم التقني �أم��ر ال �شك فيه .حيث

تعد امل�ب��ادرات احلكومية على امل�ستويني االحت��ادي واملحلي،
مثل �إطالق ا�سرتاتيجية االمارات للثورة ال�صناعية الرابعة،
واال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم ،وجمل�س الثورة
ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة ،وغ�ي�ره ��ا� � ،ش �ه��ادة وا� �ض �ح��ة ع�ل��ى هذا
التوجه.
تعمل وزارة الطاقة وال�صناعة مع �شركائها �أع�ضاء املجل�س
التن�سيقي لل�صناعة يف ال��دول��ة على تطوير ا�سرتاتيجية
تكاملية وم��وح��دة لقطاع ال�صناعة بالدولة ،م�ستفيدة من
تنوع البنية التحتية وق��درات الت�صنيع بني �إم��ارات الدولة،
ك�م��ا ت��رك��ز ع�ل��ى �أرب �ع��ة حم ��اور رئ�ي���س�ي��ة� :أول �ه��ا “ال�صناعة
الرابعة” ،و “املهارات املتقدمة” ،و”الت�صنيع امل�ستدام” ،و
“تعزيز ال�صادرات” من خالل التكامل مع �سال�سل التوريد
العاملية ،وذلك من خالل البناء على ق�ص�ص النجاح احلالية
يف قطاعي الأملنيوم والطريان.
ويقام على هام�ش القمة �أي�ضاً معر�ض جانبي ،ي�شارك فيه نحو  21جهة من
�أبرز مزودي احللول التقنية واخلدمية ليعر�ضوا �أحدث منتجاتهم والتي تدعم
�سوق الت�صنيع املتنامي يف املنطقة ،ومن �ضمنهم :منطقة ر�أ���س اخليمة احلرة،
ودايفوكو ،وايبيكور ،واالحتاد لت�أمني االئتمان ،وواحة ال�صجعة ،وغرفة عجمان،
وثري �آي انفوتيك ،و�أي �أن تي حللول الربجميات ال�صناعية ،ودبي اجلنوبية ،و
دي بي �شينكر ،ومنطقة عجمان احلرة ،وغريها من اجلهات الأخرى.
وب��د�أت القمة جدول �أعمالها يف اليوم الأول ،بعر�ض حول القطاع ال�صناعي يف
دب��ي وخطة الأداء الرئي�سية ا�ستناداً �إىل خطة دب��ي ال�صناعية  ،2030والتي
�سيقدمها ،حم�م��د ال�ك�م��ايل ،ن��ائ��ب امل��دي��ر التنفيذي يف م�ؤ�س�سة دب��ي لتنمية
ال�صادرات .تلى ذل��ك حلقة نقا�شية بعنوان :دب��ي بحلول ع��ام  - 2030من�صة
عاملية لل�صناعات القائمة على املعرفة وامل�ستدامة واملبتكرة ،والتي قدمت ر�ؤية
عامة ح��ول ال�ع��وام��ل الرئي�سية امل�ساهمة يف حتويل م�ستقبل الت�صنيع بدبي،
و�أهمها حمرك النمو “ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة”  ،واالبتكار ،والأعمال
الرئي�سية و�سبل اال�ستفادة منها ،و�شارك يف احللقة النقا�شية كل من :مروان عبد
العزيز اجلناحي ،املدير التنفيذي ملجمع دبي للعلوم؛ �سعود �أبو ال�شوارب  ،الع�ضو
املنتدب يف مدينة دبي ال�صناعية ،وحممد �إبراهيم �إ�سحاق ،مدير �إدارة املمتلكات

ً
اهتماما بقطاع التكنولوجيا املتطورة
عجمان احلرة ت�شارك مبعر�ض الذكاء اال�صطناعي بعجمان

•• عجمان-الفجر:

ب�ه��دف ا��س�ت�ق�ط��اب ال���ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة ب�ق�ط��اع الذكاء
اال�صطناعي� ،شاركت منطقة عجمان احلرة مبعر�ض
الذكاء اال�صطناعي  2019والذي ا�ست�ضافته جامعة
عجمان وذل��ك بح�ضور جمموعة كبرية من �أ�صحاب
ال�ق��رار وممثلي ال�شركات ال��رائ��دة� .شارك بالفعالية
التي عقدت بجامعة عجمان كل من ال�شيخ را�شد بن
حميد ال�ن�ع�ي�م��ي ،رئ�ي����س دائ ��رة ال�ب�ل��دي��ة والتخطيط
يف ع�ج�م��ان وم �ع��ايل ع�م��ر ب��ن �سلطان ال�ع�ل�م��اء ،وزير
الدولة للذكاء اال�صطناعي ولفيف كبري من اخلرباء
يف جمال الذكاء اال�صطناعي .ومتحورت مو�ضوعات
املعر�ض حول �آليات ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي يف
جم��االت ال�سياحة ،النقل ،ال�صناعة ،والبيئة وغريها
من املجاالت .وت�ضمنت احللقات النقا�شية ،مو�ضوعات
منها تطبيقات الذكاء اال�صطناعي ،البيانات العمالقة
والتعليم الآيل كما عملت منطقة عجمان احلرة على
ا�ستعرا�ض اخلدمات والت�سهيالت الكبرية التي توفرها

لتلك ال�شركات لتمكينها من �إجن��از �أعمالها ب�سهولة
ويُ�سر ،كما وب��رزت مو�ضوعات منها تطبيقات الذكاء
اال�صطناعي ،البيانات العمالقة والتعليم الآيل .يف
ت���ص��ري��ح ل�ـ���س�ع��ادة ف��اط�م��ة � �س��امل م��دي��ر ع ��ام منطقة
عجمان احلرة بالتكليف قالت فيه “ :ي�سرنا امل�شاركة
يف معر�ض عجمان للذكاء اال�صطناعي ال��ذي يجمع
اخل�براء و�أ�صحاب الأع�م��ال يف ه��ذا املجال لال�ستماع
خل�برات�ه��م ،واال� �س �ت �ف��ادة م��ن جت��ارب�ه��م ،وال �ت��ي ميكن
توظيفها يف خمتلف ق�ط��اع��ات ال�ع�م��ل .وم��ن جانبنا
�سعينا للتوا�صل مع �أ�صحاب تلك الأعمال وا�ستعرا�ض
�أه��م ما تتفرد به منطقة عجمان احل��رة من خدمات
وت�سهيالت .وخالل م�شاركتنا بالفعالية �سعدنا بردود
الفعل الإي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي ع�بر عنها �أ��ص�ح��اب ال�شركات
حول االمتيازات التي توفرها املنطقة احلرة ».يذكر �أن
منطقة عجمان احلرة ت�شارك خالل الأ�سابيع القليلة
القادمة بعدد من �أبرز الفعاليات ومنها قمة الت�صنيع
وال�ت�ج��ارة امل�ستقبلية  2019يف �سبتمرب ،جايتك�س
للتكنولوجيا يف �أكتوبر ،واخلم�سة الكبار يف نوفمرب.

واملبيعات يف مدينة دبي البحرية ،والدكتور زين طهبوب ،كبري امل�ست�شارين يف
م�ؤ�س�سة دبي مل�شاريع الطريان الهند�سية .و�سلط حممد البلو�شي من املنطقة
احل��رة ،ال�ضوء على ا�سرتاتيجية طريق دب��ي للحرير ،باعتبار االم��ارة الرابط
اال�سرتاتيجي للتجارة العاملية ،كما قدم ملحة حول الوثيقة اخلم�سني و�آلية تعزيز
ال�شحن اجلوي والبحري مع التكامل اللوج�ستي .كما �شاركت الدكتورة ماجدة
العزازي ،املدير التنفيذي مل�صنع �ساند �ستورم لل�سيارات- ،والتي مت االعرتاف بها
ك�أول �شركة لت�صنيع �سيارات الدفع الرباعي يف دولة الإمارات العربية املتحدة،-
يف احللقة النقا�شية اخلا�صة با�ستك�شاف وتطويع التقنيات احلديثة للت�صنيع
والإن �ت��اج .و�أ��ش��اد �سعود �أب��و ال���ش��وارب ،مدير ع��ام مدينة دب��ي ال�صناعية ،بدعم
القيادة الر�شيدة وبدور م�ؤ�س�سة دبي لتنمية ال�صادرات وتنظيمها للحدث ملا له
دور يف ت�ضافر اجلهود والطاقات بني جميع اجلهات املعنية القائمة على تطوير
قطاع ال�صناعة يف دبي والإمارات ب�شكل عام .و�أو�ضح �أبو ال�شوارب �أن “وجود بيئة
الأعمال املحفزة لالبتكار واالنتاجية ت�شكل �أولوية للم�صنعني من جميع �أنحاء
العامل ،بالإ�ضافة �إىل �سهولة ممار�سة الأعمال والكفاءة الت�شغيلية ،ولذلك نعمل
يف مدينة دبي ال�صناعية ب�شكل م�ستمر على توفري الدعم الالزم ل�شركاء الأعمال
لدينا لتبني حلول مبتكرة ك�أمتتة العمليات وتوظيف التكنولوجيا احلديثة
لتعزيز الإنتاجية وتوفري الكلفة والطاقة يف كافة العمليات الت�شغيلية ،كما نوفر
ب�شكل م�ستمر من�صات ومنا�سبات لتبادل اخلربات و�أف�ضل املمار�سات بني �شركاء
الأعمال لدينا من ال�شركات الكربى وحتى ال�شركات النا�شئة».
وت�ضم القمة يف يومها الثاين �سل�سلة من احللقات النقا�شية مب�شاركة نخبة من
امل�س�ؤولني و�أ�صحاب القرار يف القطاع ال�صناعي على م�ستوى االمارات واملنطقة،
وم��ن �أب��رزه��م :من�صور جناحي ،نائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة “اخلدمات
واحللول التوربينية” � -شركة مبادلة للتنمية؛ وبرنهارد رندراث  ،نائب الرئي�س
للت�صميم والهند�سة واالبتكار  ،االحتاد للطريان الهند�سية؛ والدكتور �أندريا�س
�شوير  ،الرئي�س التنفيذي لل�صناعات الع�سكرية ال�سعودية ،و نامريتا ماهيندرو ،
مدير عام �أول للتحول االرقمي واالبتطار يف جمموعة ماهندرا يف الهند؛ ورالف
ديبا�س املدير التنفيذي ل�شركة دبليو موتورز �سعادة ،وخالد جالل ،مدير �أول
جمموعة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت� ،شركة جارمكو – البحرين؛ وبا�سل
احل�سني مدير ال�شرق الأو�سط للتمويل امل��ايل يف امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية
للتمويل التجاري بال�سعودية.

االحتادية لل�ضرائب  :رد ال�ضريبة
للفئات امل�ؤهلة قانونا يتم �إلكرتونيا
•• �أبوظبي-وام:

�أك��دت الهيئة االحت��ادي��ة لل�ضرائب �أن عمليات رد ال�ضريبة للفئات امل�ؤهلة
لال�سرتداد تتم ب�آليات مبا�شرة بني الهيئة ودافعي ال�ضرائب دون �أي و�سطاء،
وذلك من خالل الأنظمة الإلكرتونية املتطورة املتاحة عرب املوقع الإلكرتوين
للهيئة ،والتي تتوافر بها �أعلى م�ستويات الأمان يف التعامالت املالية ،منوهة
ب�أن عمليات رد ال�ضريبة تتم عرب الأنظمة الر�سمية با�ستخدام رقم IBAN
�آي بان امل�صريف اخلا�ص بكل م�سجل لدى الهيئة ،وذلك عرب الأنظمة اخلا�ضعة
واملرتبطة �إلكرتونياً بامل�صرف املركزي.
و�أو�ضحت �أن هذه الأنظمة الر�سمية تعتمد على التعامل املبا�شر بني الهيئة
االحتادية لل�ضرائب وامل�سجلني لديها من خالل �أرق��ام الت�سجيل ال�ضريبية،
وتتميز بالدقة ،و�سرية البيانات ،وعدم �إمكانية االطالع عليها من خالل الربيد
الإلكرتوين� ،أو �أية و�سيلة �أخرى قد تكون عر�ضة للقر�صنة الإلكرتونية.
وج��ددت الهيئة االحت��ادي��ة لل�ضرائب دعوتها لكافة امل�سجلني ل��دى الهيئة
التخاذ احليطة واحل��ذر ،وحت��ري ال��دق��ة ،واملحافظة على �سرية معلوماتهم
اخلا�صة ،م�شددة على �أنه ال يجب الإف�صاح لأي جهة� ،أو �شخ�ص عن �أي بيانات
�أو معلومات مالية �أو حما�سبيه خا�صة.
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الفجر الريا�ضي

«العني الدولية» للجوجيت�سو
تنطلق � 18أكتوبر
ق��رر احت ��اد الإم � ��ارات للجوجيت�سو تغيري م��وع��د �إقامة
بطولة ال�ع�ين ال��دول�ي��ة م��ن � 25أك�ت��وب��ر املقبل ،لتقام يف
تاريخ  18من ال�شهر نف�سه على �ضوء �آخ��ر االرتباطات
اخلا�صة بالأجندة املحلية لن�شاط االحتاد.
و�أك � ��د م �ب��ارك امل �ن �ه��ايل م��دي��ر الإدارة ال�ف�ن�ي��ة �أن باقي
البطوالت �سوف تقام يف ال�شهر نف�سه دون �أي تغيريات،
و�أن بطولة الفجرية الدولية �سوف تقام يف ال��راب��ع من

�أك�ت��وب��ر املقبل ب ��إم��ارة ال�ف�ج�يرة .وق��ال امل�ن�ه��ايل� :أجندة
ن�شاط املو�سم احلايل زاخرة بالبطوالت املحلية والدولية
هذا املو�سم ،مبا يزيد عن  20بطولة ،ولكنها جميعا ت�صب
يف م�صلحة �إع��داد املنتخبات للم�شاركة القوية يف بطولة
العامل التي �ست�ست�ضيفها �أبوظبي ب�شكل جممع لأول مرة
لفئات النا�شئني وال�شباب والكبار خالل الفرتة من 16
�إىل  24نوفمرب املقبل.
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عقوبات �سان جرمان بحق رابيو مل تكن قانونية
تو�صلت جلنة من رابطة كرة القدم املحرتفة يف فرن�سا اىل خال�صة ب�أن
العقوبات التي فر�ضها باري�س �سان جرمان على العب و�سطه ال�سابق
�أدريان رابيو الذي يدافع حاليا عن �ألوان يوفنتو�س الإيطايل ،مل تكن
قانونية بح�سب ما علم من م�صدر مقرب من امللف يف وقت مت�أخر من
م�ساء الإثنني.
وا�ستبعد رابيو عن ت�شكيلة النادي الباري�سي منذ كانون الأول دي�سمرب
املا�ضي بعد ف�شل املفاو�ضات ب�ش�أن متديد عقده ،ما دفعه اىل االحتكام
للجنة ال�ش�ؤون القانونية يف رابطة ال��دوري املحلي لأن �سان جرمان ال
يحرتم “ميثاق كرة القدم املحرتفة” ،وهو االتفاق اجلماعي الوطني
الذي يحكم مهن كرة القدم.
ثم تفاقمت الأزمة بني الطرفني حني قرر �سان جرمان �إيقاف الالعب
يف � 14آذار مار�س وحرمانه من راتب �ستة �أيام واملكاف�آت املالية لذلك

ال�شهر ،على خلفية ال�سهر يف ملهى ليلي مبا�شرة بعد خروج بطل فرن�سا
من الدور ثمن النهائي مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا بخ�سارته على �أر�ضه
�أمام مان�ش�سرت يونايتد  3-1يف ال�ساد�س من �آذار مار�س ،والبداء اعجابه
على و�سائل التوا�صل االجتماعي مبقطع فيديو ملدافع يونايتد ال�سابق
باتري�س ايفرا يحتفل بخ�سارة النادي الباري�سي.
لكن جلنة اال�ستئناف يف رابطة كرة القدم املحرتفة التي احتكم اليها
الالعب املنتقل هذا ال�صيف اىل يوفنتو�س بعد انتهاء عقده مع �سان
ج��رم��ان� ،أ��ص��درت حكما يف � 30آب �أغ�سط�س ب��أن العقوبات كانت غري
قانونية.
ووفقا للم�صدر املقرب من امللف ،اعتربت اللجنة �أن حرمان الالعب من
املكاف�آت املالية ب�سبب خط�أ ولي�س لأنه مل يحقق الأهداف املطلوبة منه،
ي�شكل عقوبة مالية يحظرها قانون العمل.
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اللجنة العليا تبحث اال�ستعدادات للن�سخة الثانية من طواف الإمارات العاملي للدراجات الهوائية
•• دبي-الفجر

ع �ق��دت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا املنظمة
لطواف الإمارات العاملي للدراجات
ال�ه��وائ�ي��ة االج �ت �م��اع الأول لبحث
اال� �س �ت �ع ��دادات ل�ت�ن�ظ�ي��م الن�سخة
الثانية م��ن ال�ط��واف الوحيد من
ال�ف�ئ��ة ال�ع��امل�ي��ة يف منطقة ال�شرق
الأو�� �س ��ط ،وال� ��ذي �سيتم تنظيمه
خ �ل ��ال �� �ش� �ه ��ر ف �ب��راي � ��ر 2020
ويت�ضمن  7مراحل مير الدراجون
خ�لال�ه��ا يف خمتلف امل ��دن بجميع
�إمارات الدولة.
وت � ��ر�أ� � ��س االج� �ت� �م ��اع ال� � ��ذي عقد
مب�ج�ل����س دب� ��ي ال��ري��ا� �ض��ي �سعادة
��س�ع�ي��د ح� ��ارب �أم�ي��ن ع ��ام جمل�س
دبي الريا�ضي رئي�س اللجنة العليا
املنظمة للطواف وع��ارف العواين
�أمني عام جمل�س �أبو ظبي الريا�ضي
نائب رئي�س اللجنة العليا املنظمة
ل�ل�ط��واف ،وح���ض��ور ��س�ع��ادة عي�سى

ه�لال �أم�ي�ن ع��ام جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي و�أ�سامة ال�شعفار رئي�س
االحت��ادي��ن الإم ��ارات ��ي والآ�سيوي
للدراجات الهوائية ،ونا�صر �أمان
�آل رح �م��ة م���س��اع��د الأم �ي��ن العام
ملجل�س دبي الريا�ضي وباقي �أع�ضاء
اللجنة املنظمة ور�ؤ�ساء فرق العمل،
وك� ��ذل� ��ك مم �ث �ل��ي ال �� �ش��رك��ة التي
تتوىل بع�ض اجلوانب اللوج�ستية
والتنظيمية للطواف.
ومت يف االج �ت �م ��اع ال �ت ��أك �ي��د على
ا�� �س� �ت� �م ��رار ال �ع �م��ل ب ��وت�ي�رة �أك�ب�ر
لتعزيز مكانة ال�ط��واف ال��ذي ولد
بتوجيهات القيادة الر�شيدة ونال
مكانة عاملية مرموقة منذ ن�سخته
الأوىل بف�ضل دعم ورعاية القيادة
الر�شيدة التي وفرت له كل الدعم ،ب � ��روح ال �ف ��ري ��ق ال� ��واح� ��د لإجن� ��اح جميع امليادين.
املخت�صني ب�سباقات الطرق املختلفة كما مت يف االجتماع االط�ل�اع على
وك��ذل��ك ج �ه��ود �أب �ن��اء ال��دول��ة من احل� ��دث ال� ��ذي ي�ح�م��ل ا� �س��م دول ��ة ومت يف االجتماع مناق�شة م�سارات لكون الطواف ي�ضم مراحل ت�ضم خ�ط��ط ع�م��ل ال �ل �ج��ان وامل� ��ؤمت ��رات
امل �ج��ال ����س ال��ري��ا� �ض �ي��ة وال ��دوائ ��ر الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة وينقل امل ��راح ��ل ال �� �س �ب��ع ل �ل �ط��واف ال ��ذي حتديات خمتلفة ومتنوعة ما بني ال���ص�ح�ف�ي��ة واحل �م �ل��ة الرتويجية
احل �ك ��وم �ي ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة يف جميع للعامل �أجمع �صورا عن روعة هذا ��س�ي���ش��ارك ف�ي��ه  18ف��ري�ق��ا عامليا � �ش��وارع امل ��دن ال��داخ�ل�ي��ة واملناطق ل �ل �ط��واف ال� ��ذي ي�ح�ظ��ى مبتابعة
�إمارات الدولة التي تعاونت وعملت ال��وط��ن والتطور ال��ذي ي�شهده يف وي�ضمن نخبة الد ّراجني العامليني ال�صحراوية واجلبلية.
وا��س�ع��ة م��ن داخ��ل وخ ��ارج الدولة،

وق� � ��د ح� �ظ� �ي ��ت ن �� �س �خ �ت��ه الأوىل
ب �ح �� �ض��ور �آالف اجل� �م ��اه�ي�ر من
خمتلف الأع �م��ار واجلن�سيات من
داخ ��ل وخ� ��ارج ال ��دول ��ة ،ك �م��ا تابع
م �ن��اف �� �س��ات��ه م�ل�اي�ي�ن امل�شاهدين
ع�بر �شا�شات التلفزيون يف 200
دول ��ة ،و ب�ل��غ زم��ن ال�ب��ث �أك�ث�ر من
�� 54س��اع��ة ب��ث مبا�شر ع�بر قناة
يورو�سبورت املرموقة مل�شاهديها يف
ق��ارة �أوروب��ا و �أك�ثر من � 38ساعة
ب��ث مل�شاهدي القناة يف ق��ارة �آ�سيا
ومنطقة اوق�ي��ان��و��س�ي��ا ،بالإ�ضافة
اىل و�صول البث اىل جميع القارات
وك ��ذل ��ك ال �ت �ق��اري��ر التلفزيونية
يف ن���ش��رات االخ �ب��ار ع�ل��ى القنوات
ال�ع��ام��ة لي�صل ع��دد ��س��اع��ات البث
الرتاكمية جلميع الدول اىل �أكرث
من � 2777ساعة.
ومت ال �ت ��أك �ي��د يف خ �ت��ام االجتماع
على ا�ستثمار النجاح ال��ذي حتقق
للن�سخة الأوىل من الطواف التي

��ش�ك�ل��ت من��وذج��ا ل�ل�ع�م��ل امل�شرتك
ب�ين امل�ج��ال����س ال��ري��ا��ض�ي��ة الثالث
وامل�ؤ�س�سات احلكومية والريا�ضية
يف ال � ��دول � ��ة وق� � �ي � ��ادات ال�شرطة
وال� ��دوائ� ��ر امل�خ�ت���ص��ة ب��ال �ط��رق يف
خمتلف �إمارات الدولة وامل�ؤ�س�سات
الإع�ل�ام �ي��ة وال�ت�رب��وي��ة الوطنية
 ،ك �م��ا مت ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى مراعاة
م��رور موكب ال�ط��واف لأك�بر عدد
م��ن امل ��دن وت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء على
املنجزات احل�ضارية التي ت�شهدها
ال��دول��ة م��ن خ�لال م��رور الطواف
ف �ي �ه��ا وب � ��ث �� �ص ��ور ع �ن �ه��ا ملاليني
امل���ش��اه��دي��ن ح��ول ال �ع��امل ب�أف�ضل
ت �ق �ن �ي��ات ال �ب ��ث ال �ت �ل �ف��زي��وين مما
يحقق �أه��داف الطواف الريا�ضية
وال�سياحية والرتويجية وي�ساهم
يف ن�ق��ل ث�ق��اف��ة مم��ار��س��ة الريا�ضة
عموما وريا�ضة الدراجات الهوائية
�إىل جميع �أفراد املجتمع يف خمتلف
مناطق الدولة.

مان�ش�سرت �سيتي  ..موعد مع
التاريخ بفريق «املليار يورو»
دخل ن��ادي مان�ش�سرت �سيتي التاريخ
كونه الفريق الأغلى يف العامل ،بعد
�أن �أ�صبح �أول فريق تتجاوز القيمة
ال �� �س��وق �ي��ة ل�لاع �ب �ي��ه امل �ل �ي ��ار ي ��ورو
لي�سجل  1.014مليار ي��ورو وفقا
مل��ر��ص��د  /CEIS /املتخ�ص�ص يف
املال والأعمال.
وي �ت �ف��وق امل � ��ان � �س �ي �ت��ي ب ��ذل ��ك على
�أن��دي��ة ب��اري����س ��س��ان ج�يرم��ان الذي
تبلغ قيمة العبيه ال�سوقية 913
م�ل�ي��ون ي ��ورو ،وري ��ال م��دري��د 902
مليون ي��ورو ،ومان�شي�سرت يونايتد
 751مليون ي��ورو ،ث��م يوفنتو�س
 719مليون ي��ورو ،و يوفنتو�س يف
املركز ال�ساد�س بقيمة  719مليون،
فيما ي�أتي بر�شلونة يف املركز ال�سابع
ب�ق�ي�م��ة م��ال �ي��ة ��س��وق�ي��ة ت�ب�ل��غ 697

مليون يورو.
الأرق��ام اجلديدة ت�ضاف �إىل �سل�سلة
الأرق� � ��ام ال�ق�ي��ا��س�ي��ة ل�ل�ف��ري��ق ومنها
�أرق��ام��ه غ�ير امل�سبوقة يف املو�سمني
الأخريين التي حققها ب�أعلى معدل
ل �ل �ف��وز يف امل ��و�� �س ��م ال � ��واح � ��د32 /
م �ب��اراة /م��و��س��م  ،2018وو�صوله
ل�ل�ن�ق�ط��ة  100يف امل��و� �س��م الواحد
وهو �أعلى معدل نقاط يح�صل عليها
فريق يف املو�سم ال��واح��د ،و ت�سجيله
لأك�ب�ر ع��دد م��ن الأه� ��داف يف تاريخ
ال� ��دوري الإجن �ل �ي��زي مب��و��س��م واحد
بواقع �106أهداف ،و الفريق الأكرث
تتويجا بالدوري الإجنليزي “�أقوى
دوري��ات العامل” يف ال�سنوات الع�شر
الأخ � �ي ��رة “ 4مرات” ،والوحيد
الذي يحتفظ باللقب ملو�سمني على

التوايل”  2018و  ،“ 2019و
الفوز ب�أربع �ألقاب حملية يف مو�سم
واح��د وه��ي ال ��دوري وك ��أ���س االحتاد
وك ��أ���س ال��راب �ط��ة وال �ك ��أ���س اخلريية
“ال�سوبر”.هذا الإجناز ي�أتي برغم
�أن ��ه مل ي�ك��ن ال �ن��ادي الأك �ث�ر �إنفاقا
على ��ش��راء الالعبني يف االنتقاالت
ال���ص�ي�ف�ي��ة ،ح�ي��ث ك��ان ري ��ال مدريد
اال��س�ب��اين ��ص��اح��ب ال�ي��د ال �ط��وىل يف
ال �ت �ع��اق��دات مب �ب �ل��غ  303ماليني
ي��ورو ،وم��ن بعده غرميه التقليدي
ب��ر� �ش �ل��ون��ة ب �ن �ف �ق��ات ق ��دره ��ا 255
مليون يورو على �صفقات ال�صيف ،ثم
اتليتيكو مدريد مببلغ  243مليون
يورو ،ويوفنتو�س الإيطايل ب 188
م�ل�ي��ون ،ث��م امل��ان �سيتي يف الرتتيب
اخل��ام����س ب  168م�ل�ي��ون .وتعك�س

ت �ل��ك الأرق � � ��ام ت �ف��وق �إدارة النادي
الإجنليزي يف حتقيق املكا�سب ب�شكل
ت��راك�م��ي وا��س�ترات�ي�ج��ي،وم���ض�ي��ه يف
طريقه بقوة نحو ال�صدارة العاملية.
ومن �أرقام مان�ش�سرت �سيتي التاريخية
�أي�ضا �أن مديره الفني الإ�سباين بيب
جوارديوال ،حقق � 8ألقاب دوري من
�آخر � 10سنوات مب�سريته كمدرب.
ومن الأرقام القيا�سية الفردية �أي�ضا
ال�ت��ي حققها امل ��ان �سيتي يف املو�سم
امل��ا��ض��ي �أن ب�ي��ب ج ��واردي ��وال مدرب
الفريق �أ�صبح �أول م��درب يف العامل
يفوز ببطولتني متتاليتني للدوري
بكل من ال��دوري الإ�سباين والدوري
الأمل ��اين وال� ��دوري الإجن �ل �ي��زي ،كما
�أ�صبح �أجويرو �ساد�س �أف�ضل هداف
يف ت��اري��خ ال � ��دوري امل �م �ت��از ب �ـ 164

هدفا ،بعد �آالن �شريار  ،260وروين
 ،208و�آندي كول  ،187وفرانك
المبارد  ،177وتريي هرني ،175
وال تزال �أمامه فر�صة كبرية يف رفع
معدله يف املوا�سم املقبلة ،فيما �أ�صبح

داف�ي��د �سيلفا ال��ذي �صنع  18هدفا
لأج ��وي ��رو يف ال� � ��دوري الإجنليزي
امل �م �ت��از�� ،ض�م��ن  4الع �ب�ين ف�ق��ط يف
ت��اري��خ البطولة �صنعوا ه��ذا الرقم
ل�لاع��ب زم �ي��ل يف ت��اري��خ البطولة،

ه��م الم �ب ��ارد ل��دروج �ب��ا  24هدفا،
و�أندرتون ل�شريينجهام بـ  20هدفا،
وم��اك�م��ان��ان ل�ف��اول��ر  20ه��دف��ا ،كما
ان �� �ض��م ك��وم �ب��اين ق��ائ��د ال �ف��ري��ق يف
املو�سم املا�ضي لقائمة الأكرث تتويجا

ب��ال��دوري الإجنليزي كقائد للفريق
بر�صيد � 4أل�ق��اب ال��ذي �سبقه فقط
ج��ون ت�يري بر�صيد � 5أل �ق��اب فيما
ت �� �س��اوى م�ع��ه روي ك�ي�ن ب��ر��ص�ي��د 4
�ألقاب.

احتاد ال�شطرجن يجتمع مع الأندية اجلديدة املجل�س الأوملبي يتفقد من�ش�آت
الألعاب الآ�سيوية بهانغزهو

•• ال�شارقة-الفجر

ع �ق��د احت � ��اد ال �� �ش �ط��رجن اجتماعاً
م ��ع الأن� ��دي� ��ة اجل� ��دي� ��دة املن�ضمة
حديثا وذل��ك مبقر االحت��اد ،ح�ضر
االجتماع ح�سني خلفان ال�شام�سي
�أم�ين ع��ام االحت��اد وحممد عبداهلل
امل � ��دي � ��ر ال� �ف� �ن ��ي ل �ل��احت � ��اد وعمر
نعمان الأم�ين العام امل�ساعد لنادي
ال���ش��ارق��ة وم���س��ؤول ن�شر اللعبة يف
الإم��ارة البا�سمة ،وفي�صل الزعابي
مم�ث��ل ن ��ادي احت ��اد ك�ل�ب��اء و�سلطان
ال �ع �ب �ي��ديل مم �ث��ل ن� ��ادي خورفكان
وب��ا��س��م جن�ي��ب م ��درب ن ��ادي كلباء،
وي�أتي االجتماع �ضمن ا�سرتاتيجية
االحتاد للرتحيب بالأندية اجلديدة
واطالعهم على خطة الن�شاط و�آلية
امل�شاركة والالئحة الفنية وبرنامج
ال � ��دورات ال�ت��أه�ي�ل�ي��ة والتطويرية
ال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا االحت� ��اد ع�ل��ى مدار
املو�سم.
و�أكد ح�سني خلفان ال�شام�سي �أمني
ع ��ام االحت � ��اد �أن االج �ت �م��اع يدخل
�ضمن �أهداف وا�سرتاتيجية االحتاد
لل��أن��دي��ة اجل ��دي ��دة وال �ت��ي حتتاج
�إىل امل�ساندة من �أج��ل و�ضعها على
ال �ط��ري��ق ال���ص�ح�ي��ح م��ن النواحي
الإداري��ة وتعريفهم بطرق ت�سجيل
الالعبني وخطط االحتاد للإداريني

وال ��دورات الت�أهيلية التي يحر�ص
االحت ��اد ع�ل��ى � �ض��رورة م���ش��ارك��ة كل
الأندية فيها ودائما ما يقوم االحتاد
بتقدمي الدعم لأي ناد ينظم بطولة
�سواء الدعم على امل�ستوى الإداري
والتنظيمي و�أي�ضا التحكيم وجميع
ال �ب �ط��والت ال �ت��ي تنظمها الأندية
وتكون حتت مظلة االحتاد.
و�أ� � �ض� ��اف �أن اخل � �ط� ��وات الكبرية

ل�لاحت��اد ل���ض��م الأن��دي��ة �إىل رقعة
ال�شطرجن ،ما هي �إال بداية مل�شوار
ط��وي��ل م��ع ه��ذه الأن��دي��ة م��ن �أجل
�أن ت�صل مب�ستوى اخل�برة الإدارية
ب��الأن��دي��ة ال�ك�ب�يرة يف ال�ل�ع�ب��ة ومن
امل� ��ؤك ��د �أن ه ��ذه الأن ��دي ��ة �سيكون
ل�ه��ا ن�صيب يف تنظيم وا�ست�ضافة
بطوالت االحت��اد على م��دار املو�سم
خ��ا� �ص��ة �أن االحت � ��اد ي �ح��ر���ص على

ت ��وزي ��ع ال� �ب� �ط ��والت امل �ح �ل �ي��ة على
الأندية الأع�ضاء مببد�أ امل�ساواة.
ونوه �إىل �أن م�سرية االحتاد م�ستمرة
جل��ذب �أن��دي��ة �أخ ��رى للعبة يف ظل
فتح املجال مل�شاركة الفئات امل�شمولة
ل� �ق ��رار رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة واخل ��ا� ��ص
مب��وال�ي��د ال��دول��ة واملقيمني و�أبناء
امل��واط�ن��ات وحملة اجل ��واز ،وه��و ما
ي�سمح ل�ل�أن��دي��ة بت�سجيل العبني

وتو�سيع القاعدة م�ؤكدا �أن الأندية
هي ال�شريك اال�سرتاتيجي الأكرب
لالحتاد والداعم الأول للمنتخبات
م� � ��ن خ � �ل ��ال جت� �ه� �ي ��ز ال�ل�اع� �ب�ي�ن
والتوا�صل مع االحت��اد فيما يخ�ص
الع �ب��ي امل �ن �ت �خ �ب��ات وه� ��و م ��ا يكمل
عمل االحت ��اد يف جتهيز املنتخبات
للم�شاركات اخلارجية وه��و هدفنا
جميعا.

�أعرب املجل�س الأوملبي الآ�سيوي عن ارتياحه ال�ستعدادات
اللجنة املحلية املنظمة لدورة الألعاب الآ�سيوية التا�سعة
ع���ش��رة ال�ست�ضافة الأل �ع��اب يف ه��ان�غ��زه��و ب��ال���ص�ين عام
.2022
وع �ق��دت جل�ن��ة التن�سيق يف امل�ج�ل����س االومل �ب��ي اال�سيوي
برئا�سة راجا راندير �سينغ اجتماعا مع اللجنة املنظمة
لاللعاب ،وتفقد �أف��راده��ا املن�ش�آت واملالعب التي �ستقام
عليها املناف�سات.
وقال �سينغ� :شاهدنا بع�ض املن�ش�آت اجليدة و�أي�ضا اخلطط
للبدء ببناء قرية الريا�ضيني واملركز الإعالمي الرئي�سي

للألعاب .من املثري �أن نرى كيف �سيحولون �صالة حالية
لكرة ال�سلة �إىل من�ش�أة لكرة املاء يف االلعاب اال�سيوية.
وتابع� :إن قرية االلعاب اال�سيوية �ستت�سع �إىل نحو 20
�ألف �شخ�ص من ريا�ضيني و�إعالميني واداريني.
وتقام االل�ع��اب اال�سيوية يف هانغزهو من � 10إىل 25
�سبتمرب  ،2022ومن املتوقع �أن ي�شارك فيها نحو 10
�آالف ريا�ضي وريا�ضية.
وه��ي امل ��رة ال�ث��ال�ث��ة ال�ت��ي ت�ق��ام فيها االل �ع��اب اال�سيوية
ال ���ص�ي�ف �ي��ة يف ال �� �صي��ن ب �ع��د ال �ع��ا� �ص �م��ة ب �كي��ن 1990
وغوانغجو 2010
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مل تعتاد جماهري رافائيل نادال �أ�سطورة التن�س العاملي امل�صنف الثاين
عامليا على ر�ؤية دموعه� ،سواء يف املالعب الع�شبية �أو الرتابية خالل الـ
 15عاما املا�ضية ،لكنها انت�صرت عليه �أم�س الأول بعد الإعالن عن
فوزه على مناف�سه الرو�سي ال�صلب دانييل ميدفيدف ببطولة �أمريكا
املفتوحة للتن�س “على مالعب فال�شينج ميدوز».
دموع رافائيل نادال كانت �أبلغ تعبريعن ق�صة كفاحه الطويلة مع كرة
امل�ضرب والتي تخللتها فرتات ال�صعود والهبوط ،والأف��راح والأتراح،
واالنت�صارات والآالم �أي�ضا ،وبرغم �أن فوز الأم�س منحه اللقب الـ 19
يف م�سريته ،وو�ضعه يف امل��رك��ز ال�ث��اين تاريخيا م��ن حيث ع��دد �ألقاب
البطوالت الكربى بعد ال�سوي�سري روجري فيدرر� ،إال �أن نادال �أكد يف
ت�صريحاته �أن الفوز بالألقاب ال ميثل له الهدف الأ�سا�سي يف حياته،
لأن��ه ال يهتم بالرتكيز يف متابعة م��ن يتفوق عليه يف ع��دد الألقاب
وال من يناف�سه ،قدر تركيزه يف البقاء باملالعب لأط��ول فرتة ممكنة
ي�ستمتع فيها مبمار�سة ريا�ضته املف�ضلة.
رافائيل نادال على امل�ستوى ال�شخ�صي يهتم كثريا باجلوانب الإن�سانية

دموع فال�شينج ميدوز تروي ق�صة نادال مع التن�س والفقراء و�أطفال العامل
ويعتربها وراء كل �إجنازاته التي يحققها يف املالعب ،ففي الأول من
يناير عام  2011مت االعالن عن فوزه بلقب �أف�ضل ريا�ضي يف العامل
خالل اال�ستفتاء ال�سنوي ملجلة ليكيب الفرن�سية بر�صيد  777نقطة،
مقابل  559نقطة ملواطنه �أنيي�ستا العب كرة القدم ال�شهري.
ويف تعقيبه على هذا الفوز قال �إنه ي�شعر ب�سعادة بالغة �أن يكون �أحد
�أ�سباب ف��وزه بهذا اللقب ه��و البعد الإن���س��اين ال�ن��اجت ع��ن م�ساهماته
املجتمعية يف دع��م الفقراء ح��ول العامل والأط�ف��ال الأي�ت��ام ،م�ؤكدا �أن
الريا�ضة حتمل �أه��داف��ا �سامية ،و�أنها لي�ست جم��رد ترفيه وال �إهدار
للوقت ،و�أن الريا�ضة يجب �أن تكون و�سيلة مل�ساعدة الفقراء والأطفال
املحتاجني ح��ول ال�ع��امل م��ن خ�لال لفت الأن �ظ��ار �إليهم وامل�شاركة يف
�أح ��داث تدعمهم ،كما �أن�ه��ا تر�سخ مفاهيم ال�ع��دال��ة وحت ��ارب الظلم

والف�ساد ب�شكل علني وتهزمها كل يوم �آالف املرات لأن الفائز والبطل
فيها هو من يبذل جهداً �أكرب ،ويتحلى بال�صرب والتحمل والكفاح �أكرث،
وهو من يتدرب ويركز �أك�ثر ،ومن ميلك املواهب وامل�ه��ارات ،وال تفلح
معها الو�ساطات.
وبرغم م�شروعاته اخلريية العديدة لرعاية الأطفال الأيتام يف العامل
والفقراء من خالل م�ؤ�س�سة نادال للأعمال اخلريية واالن�سانية� ،إال
�أنه يعلن يف الكثري من املنا�سبات ب�أنه مدين لهم بكل �إجنازاته ..نادال
ي�شعر بال�ضعف دائما �أم��ام الأط�ف��ال ،ففي البطولة التي ا�ست�ضافتها
املالعب الأمريكية على مدار الأ�سبوع املا�ضي ،وبعد ت�أهله للدور الثالث،
وخالل خروجه من امللعب وجد طفال يبكي لتعرثه يف الزحام من �أجل
الو�صول �إليه واحل�صول على توقيعه ،فاندفع نادال جتاه الطفل بني

الزحام ،وحمله على يديه ،ثم م�سح دموعه ومنحه توقيعه وابت�سامة
كبرية فوق التوقيع .املباراة التي جمعت بني نادال ودانييل ميدفيدف
�أم�س دخلت التاريخ باعتبارها ثاين �أطول نهائي يف البطوالت حيث �أنها
ا�ستغرقت � 4ساعات و  50دقيقة ،فيما يبقى الرقم القيا�سي م�سجال
بـ � 4ساعات و  54دقيقة الثنني من النهائيات ال�سابقة  ..وتلك املباراة
تعد �أبلغ جت�سيد لقناعاته ب�أن الكفاح وال�صرب والتحمل من �أبرز عنا�صر
التميز واالبداع يف �أي ق�صة جناح ،ولذا كانت دموعه ت�أكيدا على تلك
املعاين والقيم ال�سامية يف الريا�ضة.
يذكر �أن نادال املولود يف  3يونيو عام  1986حقق  19لقبا يف بطوالت
ج��ران��د ��س�لام ف ��ردي ال��رج��ال ال �ك�برى 12 ،منها يف ب�ط��ول��ة فرن�سا
املفتوحة ،و 4يف �أمريكا ،واثنتان يف وميبلدون ،وواح��دة يف ا�سرتاليا
املفتوحة ،بالإ�ضافة �إىل امليدالية الذهبية يف �أوملبياد بكني عام ،2008
وهو واحد من  6رجال فقط ف��ازوا ببطوالت كربى على � 3أن��واع من
الأر�ضيات هي ال�صلبة والع�شبية والطفلة ،ومعه كل من جيمي كونورز،
و�أندريه �أجا�سي ،ومات�س فيالندر ،وروجر فدرر ،ونوفاك ديوكوفيت�ش.

بطولة الت�سامح املفتوحة للجودو
تنطلق بعد ظهر يوم اجلمعة

•• �أبوظبي-الفجر

ينظم احتاد امل�صارعة واجلودو بطولة
الت�سامح املفتوحة للجودو وذلك بعد
ظ�ه��ر ي ��وم ب�ع��د غ��د اجل�م�ع��ة ب�صالة
ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك يف �أبو
ظبي،والتي تقام برعاية حممد بن
ثعلوب الدرعي رئي�س االحت��اد و�سط
م�شاركة مفتوحة لالعبني املواطنني
لكافه الفرق والأوزان على م�ستوى
الأ� �ش �ب��ال مل��وال�ي��د م��ا ب�ين ��س��ن �أع ��وام
 2007،2008، 2006و�أوزان ما
بني حتت  35كجم وحتى فوق 66

ك�ج��م  ،وي �� �ش��ارك يف ب�ط��ول��ة ال�شباب
مواليد ما بني �سن عام 2000وحتى
 2002لأوزان حتت  35كجم وحتى
ف��وق  100كجم ..وتهدف البطولة
امل�ف�ت��وح��ة الخ�ت�ي��ار املنتخب الوطني
للفئات العمرية املختلفة ا�ستعدادا
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ب�ط��ول��ة اخل�ل�ي��ج التي
تقام يف دولة الكويت ال�شقيقة خالل
ال� �ف�ت�رة م ��ن � 30 – 25سبتمرب
احلايل
و�أ� �ش ��ارت ال�لائ�ح��ة ال�ف�ن�ي��ة للبطولة
التن�شيطية املفتوحة �أوزان ك��ل فئة ) لكل وزن الغ�ير  ،ويحق لكل نادي
وح ��ددت �إمكانية زي ��ادة (كيلو واحد امل �� �ش��ارك��ة ب�لاع��ب واح ��د يف ك��ل وزن

،وحت � � � ��ددت ال �� �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة بعد
ال�ظ�ه��ر م��وع��دا ل�ب��دء عملية امليزان
ل�ك��اف��ة ال�لاع �ب�ين امل���ش��ارك�ين الذين
ي�ت��م ت�سجيلهم ق�ب��ل ب��دء املناف�سات
التي حت��دد النطالقتها اعتبارا من
ال�ساعة الثالثة ع�صرا ،حيث تهدف
البطولة التن�شيطية املفتوحة التي
يتابعها اجل �ه��از ال�ف�ن��ي للمنتخبات
ال��وط�ن�ي��ة اخ �ت �ي��ار �أف �� �ض��ل العنا�صر
ل�ضمهم للمنتخبات العمرية للجودو
،والتي ت�ستعد للم�شاركة يف خمتلف
اال�ستحقاقات القادمة التي ي�ستعد لها
االحتاد ،ويف مقدمتها بطولة اخلليج

ل �ل �ج��ودو ال �ت��ي ي�ح�ت���ض�ن�ه��ا االحت� ��اد
الكويتي نهاية ال�شهر احل��ايل ،والتي
تعقبها امل�شاركة يف البطولة العربية
التي تقام بالعا�صمة الأردن�ي��ة عمان
اعتبارا من الأول وحتى اخلام�س من
نوفمرب القادم.
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر – يختتم منتخبنا
الوطني للجودو للفئات العمرية م�ساء
ال �ي��وم الأرب� �ع ��اء مع�سكره التدريبي
ال��ذي يقيمه حاليا يف مدينة �سو�سة
التون�سية وال��ذي ا�ستعد م��ن خالله
لال�ستحقاقات القادمة وتعود بعثته
للبالد يوم غد اخلمي�س .

«دبي البحري» يثمن دور �شرطة دبي يف �إجناح املو�سم البحري

حارب :جهود رائعة ودعم كبري من �أجل ت�أمني و�سالمة امل�شاركني
•• دبي -الفجر

�أ�شاد ن��ادي دبي ال��دويل للريا�ضات البحرية
بالدور الكبري واملميز والتعاون املثمر القائم
مع ال��دوائ��ر احلكومية وامل�ؤ�س�سات الوطنية
ويف مقدمتها ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة دبي
م��ن �أج��ل �إجن ��اح ك��اف��ة الأن�شطة والفعاليات
الريا�ضية البحرية التي ينظمها النادي كل
مو�سم.
وثمن حممد عبد اهلل حارب املدير التنفيذي
ل�ل�ن��ادي ال� ��دور ال��رائ��د ال ��ذي تلعبه القيادة
العامة ل�شرطة دبي مبختلف �إداراتها يف ت�أمني
و�إجناح كافة ال�سباقات البحرية التي تقام يف
املو�سم الريا�ضي يف �شواطئ دان��ة الدنيا دبي

الدافئة مبا ي�ضمن �سالمة و�أم��ن امل�شاركني
واللجان املنظمة على نحو رائع وجميل.
ج� ��اء ذل� ��ك خ �ل�ال زي� � ��ارة ال �ع �ق �ي��د ع �ب �ي��د بن
ح�ضيبة ،مدير مركز �شرطة املوانئ بالوكالة،
يرافقه املقدم علي النقبي ،رئي�س ق�سم الإنقاذ
البحري يف مركز �شرطة املوانئ �إىل مقر نادي
دب��ي ال ��دويل ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة بح�ضور
مدراء الإدارات بالنادي هزمي القمزي مدير
�إدارة ال�سباقات) وحممد عبداهلل ال�شام�سي
م��دي��ر �إدارة ال��دع��م امل�ؤ�س�سي وحم�م��د �سيف
املري (االت�صال احلكومي)
ومت خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء م �ن��اق �� �ش��ة ال �ك �ث�ي�ر من
املو�ضوعات التي تخ�ص ال�سباقات البحرية
و�سبل ا�ستمرار التعاون القائم ب�ين القيادة

ال �ع��ام��ة ل �� �ش��رط��ة دب ��ي ون � ��ادي دب ��ي ال ��دويل
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة مب��ا ي �خ��دم امل�صلحة
العامة وي�ضمن �سالمة وامن جميع امل�شاركني
يف خمتلف الأحداث والفعاليات الريا�ضية
وتناول اللقاء احلديث حول روزنامة الأحداث
وال�ف�ع��ال�ي��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة ال�ب�ح��ري��ة يف املو�سم
اجلديد  2020-2019وال��ذي انطلق يوم
ال�سبت املا�ضي م��ن خ�لال تنظيم �سباق دبي
للقوارب ال�شراعية املحلية  43قدما وي�ستمر
ب�إذن اهلل تعاىل حتى �شهر �إبريل املقبل موعد
ختام الفعاليات باحلدث الكبري واالهم �سباق
القفال الثالثني لل�سفن ال�شراعية املحلية
 60قدما.
وق��ام حممد عبداهلل ح��ارب املدير التنفيذي

ل �ن��ادي دب��ي ال ��دويل ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة يف
ختام اللقاء ب�إهداء العقيد عبيد بن ح�ضيبة،
مدير مركز �شرطة املوانئ بالوكالة ،تقديرا
ل�ل��دور الكبري للقيادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة دبي
يف �إجن��اح الأن�شطة والفعاليات التي ينظمها
ال�ن��ادي وال��دع��م املتوا�صل م��ن مركز �شرطة
املوانئ لكافة الأن�شطة والفعاليات.
ك�م��ا ق��دم ح��ر���ص العقيد عبيد ب��ن ح�ضيبة
مدير �شرطة امل��وان��ئ �أي�ضا على تقدمي درع
تذكاري لأ�سرة ن��ادي دبي ال��دويل للريا�ضات
البحرية وتقدير �شهادات �شكر وتقدير �إىل
امل�سئولني يف النادي كال من املدير التنفيذي
ومدراء الإدارات لتعاونهم مع املركز يف املجال
الأمني

الأول من نوعه على م�ستوى الدوائر احلكومية

�شرطة دبي ت�شكل جمل�سا للريا�ضيني
•• دبي الفجر

� �ش � ّك �ل��ت ال� �ق� �ي ��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
دب ��ي جم �ل �� �س �اً ل�ل��ري��ا��ض�ي�ين وال ��ذي
يعد الأول م��ن ن��وع��ه على م�ستوى
الدوائر احلكومية يف الدولة ،ليكون
مبثابة دفعة قوية باجتاه تفعيل دور
الريا�ضيني يف متثيل �شرطة دبي يف
املحافل الريا�ضية ون�شر الر�سائل
التوعوية الأم�ن�ي��ة ،ودع��م الطاقات
الإب� ��داع � �ي� ��ة ل �ت �ع��زي��ز خ �ط ��ط دع ��م
الريا�ضيني يف الدولة.
وي � ��أت� ��ي ه� ��ذا ال �ت �� �ش �ك �ي��ل ب� �ن ��اء على
ت��وج �ي �ه��ات � �س �ع��ادة ال� �ل ��واء عبداهلل
خليفة امل��ري ال�ق��ائ��د ال�ع��ام ل�شرطة
دب��ي يف متكني الريا�ضيني ليكونوا
� �س �ف��راء ل �� �ش��رط��ة دب� ��ي يف املالعب
ال��ري��ا��ض�ي��ة ويف امل�ح��اف��ل الريا�ضية
وع�بر م��واق��ع التوا�صل االجتماعي

اخلا�صة فيهم ،مبا يحقق التطلعات
والأه��داف اال�سرتاتيجية للأمن يف
دبي.
ومي � �ث� ��ل امل� �ج� �ل� �� ��س اجل � ��دي � ��د نقلة
ن��وع �ي��ة ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د ف �ت��ح وتوطيد
ق� � �ن � ��وات ال � �ت ��وا� � �ص ��ل امل� �ب ��ا�� �ش ��ر مع
الريا�ضيني يف �شرطة دبي ،من �أجل
دع�م�ه��م واال� �س �ت �م��اع �إىل �أ�صواتهم
وم � �ق �ت�رح� ��ات � �ه� ��م وم�ل�اح� �ظ ��ات� �ه ��م
وتطويع مواهبهم الواعدة يف خدمة
ر�ؤي ��ة ور��س��ال��ة ال�ق�ي��ادة ،وم��ن املقرر
�أن يتوىل املجل�س م�س�ؤولية ح�صر
ع� ��دد ال��ري��ا� �ض �ي�ين يف � �ش��رط��ة دبي
الذين ميار�سون الألعاب الريا�ضية
املختلفة �سواء ريا�ضة كرة القدم �أو
اجلوجيت�سو �أو التن�س.
ج ��اء ذل� ��ك ،خ�ل�ال اج �ت �م��اع ع �ق��د يف
ن��ادي �ضباط �شرطة دب��ي للإعالن
ع ��ن �إط �ل ��اق جم �ل ����س � �ش��رط��ة دبي

للريا�ضيني ،بح�ضور العميد �أحمد
حم�م��د رف�ي��ع م��دي��ر الإدارة العامة
لل�ش�ؤون الإداري��ة ،والعميد الدكتور
��ص��ال��ح م ��راد م��دي��ر الإدارة العامة

ل �ل �م��وارد ال�ب���ش��ري��ة ،وال�ع�م�ي��د خالد
�شهيل مدير الإدارة العامة لإ�سعاد
امل�ج�ت�م��ع ،وال�ع�ق�ي��د خ�ل�ف��ان اجلالف
م��دي��ر �إدارة ال���ش��ؤون الريا�ضية يف

حممد �سلطان اخلا�صوين رئي�س جمل�س �إدارة نادي مليحة الريا�ضي  :النادي
�سيحقق تطورا يف كافة ريا�ضاته واهتمام كبري بالألعاب اجلماعية
•• ال�شارقة _ مليحة-الفجر

�أ�شاد حممد �سلطان اخلا�صوين رئي�س جمل�س �إدارة
نادي مليحة الثقايف الريا�ضي بالنجاح الكبري الذي
يحقق ن��ادي مليحة يف ك��اف��ة امل �ج��االت الريا�ضية
وعلى م�ستوى ال�صعد ال�سيما يف املجال الريا�ضي
وال�ث�ق��ايف واالج�ت�م��اع��ي وال�ت�ط��وع��ي وخ��ا��ص��ة كافة
الريا�ضات وخا�صة اجلماعية .
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماع رئي�س جمل�س �إدارة نادي
م�ل�ي�ح��ة ال �ث �ق��ايف ال��ري��ا� �ض��ي م��ع م��درب��ي االلعاب
اجلماعية للوقوف على �آخر امل�ستجدات لال�ستعداد
ل�ب��داي��ة م��و��س��م  2020/2019ب�ح���ض��ور هادي

م�ه�ير خ��ا��ص��وين رئ�ي����س جل�ن��ة االل �ع��اب اجلماعية
بالنادي .
وت �ن��اول اخل��ا� �ص��وين حت��دي��د ال ��ر�ؤي ��ة امل�ستقبلية
لال�ستفادة من الريا�ضة العتبارها مكوناً رئي�سياً
للثقافة املجتمعية وم�شاركة الأف ��راد يف ممار�سة
الريا�ضة .
وق��دم اخلا�صوين ال�شكر والتقدير لإدارة النادي
وال�لاع �ب�ين وامل ��درب�ي�ن ع�ل��ى ج �ه��وده��م املتوا�صلة
للألعاب اجلماعية مما ي�ساهم يف حتقيق البطوالت
وا�ستمرار النجاحات.
و�أثنى اخلا�صوين على اجلميع يف الألعاب اجلماعية
وعلى ما يبذلونه من جهود يف توفري كل متطلبات

النجاح ومتابعة جميع الفرق الريا�ضية ،كما توجه
بال�شكر ملجل�س ال�شارقة الريا�ضي ،على الدعم املادي
واملعنوي امل�ستمر لنادي مليحة الريا�ضي
و�أك��د �أن جمل�س االدارة �سيعمل على توفري جميع
احتياجات الفرق الريا�ضية ملوا�صلة النجاحات غري
امل�سبوقة ال�ت��ي حتققت يف جميع امل��راح��ل ال�سنية
خ�لال امل��وا��س��م ال�سابقة م�شريا �إىل ن��ادي مليحة
�سيعمل على توفري رعاية �شاملة لأبناء يف النادي
ريا�ضياً و�صحياً و�سلوكياً وتعليمياً من خالل اختيار
�أف�ضل ال�ك��وادر الفنية والإداري ��ة للعمل مع الفرق
الريا�ضية مما ينعك�س على تطوير م�ستوى العبي
النادي يف كافة اجلوانب.

الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع ،وعدد للريا�ضيني تكمن يف ك��ون��ه خطوة
متقدمة على درب تطوير �إمكانات
من ال�ضباط.
وق ��ال ال�ع�م�ي��د �أح �م��د حم�م��د رفيع الريا�ضيني يف �شرطة دبي ،وتوظيف
�إن �أه� �م� �ي ��ة جم �ل ����س � �ش ��رط ��ة دب ��ي وت�سخري طاقاتهم يف ن�شر التوعية

الأمنية من خ�لال الريا�ضات التي
ميار�سونها لعك�س قيم و�أخالقيات
و� �س �ل��وك �ي��ات م��وظ �ف��ي � �ش��رط��ة دبي،
الف�ت�اً �إىل �أن ك��ل ريا�ضي يف �شرطة
دب��ي يعد �سفريا للم�ؤ�س�سة ،ويتعني
عليه العمل بجد واج�ت�ه��اد ليكونوا
على قدر امل�س�ؤولية امللقاة عليهم.
و�أ� �ض��اف �أن ��ه �سيتم اخ�ت�ي��ار �أع�ضاء
املجل�س م��ن ال��ري��ا��ض�ي�ين العاملني
يف ال�ق��وة ،خ�لال ال�ف�ترة املقبلة مبا
يخدم ا�سرتاتيجية القيادة.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ذك ��ر ال�ع�م�ي��د الدكتور
��ص��ال��ح م ��راد �أن ��ش��رط��ة دب ��ي تويل
ال��ري��ا��ض�ي�ين اه�ت�م��ام�اً ك �ب�يراً نظراً
لدورهم املهم يف ابراز جهود �شرطة
دبي ،و�إن�شاء املجل�س خطوة مهمة يف
طريق دع��م الريا�ضيني يف خمتلف
ال��ري��ا��ض��ات لأن �ه��م ان�ع�ك��ا���س ل�سمعة
وقيم و�سلوكيات العاملني يف �شرطة

دبي ،م�ؤكداً �أن املرحلة املقبلة �ست�شهد
تقدماً ملمو�ساً للمجل�س بعد اختيار
�أع�ضائه.
ب� ��دوره ،ق��ال ال�ع�م�ي��د خ��ال��د �شهيل:
يعك�س ت�أ�سي�س جمل�س �شرطة دبي
للريا�ضيني حر�ص القيادة امل�ستمر
على اال�ستثمار الأم�ث��ل يف الطاقات
الريا�ضية ،مبا يحقق تطلعات �شرطة
دبي يف دعم الأمن يف �شتى املجاالت،
و�ضرورة متثيل الريا�ضيني ل�شرطة
دب ��ي ال�ت�م�ث�ي��ل امل �� �ش��رف يف خمتلف
امل �ح��اف��ل ال��ري��ا� �ض �ي��ة ،و�أن املجل�س
� �س �ي �ك��ون ح �ل �ق��ة و� �ص ��ل م �ت �ي �ن��ة بني
الريا�ضيني و�صناع القرار ،ومن�صة
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل �ت��وظ �ي��ف قدراتهم
العالية يف اجلانب املحلي والدويل،
�إمي��ان �اً ب��دوره��م ال�ف��اع��ل باعتبارهم
من ال�شخ�صيات التي حتظى بقاعدة
جماهريية كبرية يف املجتمع.

الفجر الريا�ضي
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جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
يطلق �سباقا للجري
ينظم جمل�س ال�شارقة الريا�ضي الن�سخة اجلديدة ل�سباق اجل��ري يف
مو�سمه اجلديد  2020-2019والذي يقام م�ساء يوم � 13سبتمرب
اجل��اري باملدينة اجلامعية وي�شمل فئة  10كلم و  5كلم و 5,2كلم
وي�ستهدف مااليقل عن  500م�شارك وم�شاركة من خمتلف الأعمار
و القدرات الريا�ضية .
و �أ�شار عي�سى ه�لال احلزامي الأم�ين العام للمجل�س ان �سل�سلة هذه
ال�سباقات �ضمن الفعاليات الريا�ضية امل�ستمرة واملميزة التي ت�ساهم يف
توطيد العالقات من خالل م�شاركة خمتلف فئات املجتمع .
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انت�صارات لأملانيا وهولندا وبلجيكا بالت�صفيات الأوروبية ترحيب فرن�سي باللعب على �أر�ض اجلزائر
ا��س�ت�ع��ادت �أمل��ان �ي��ا ت��وازن �ه��ا بفوزها
ال�ث�م�ين ع�ل��ى م�ضيفتها �إيرلندا
ال���ش�م��ال�ي��ة �2-صفر يف بلفا�ست،
و�أك ��دت هولندا �صحوتها بفوزها
ال�ك�ب�ير ع�ل��ى م�ضيفتها �إ�ستونيا
�4صفر ،ف�ي�م��ا وا� �ص �ل��ت بلجيكاانطالقتها القوية وحققت فوزها
ال�ساد�س تواليا وك��ان على ح�ساب
ا�سكتلندا بالنتيجة ذات �ه��ا �ضمن
ت�صفيات ك��أ���س �أوروب ��ا  2020يف
كرة القدم.
وع��و� �ض��ت �أمل��ان �ي��ا خ �� �س��ارت �ه��ا على
�أر�ضها اجلمعة �أمام هولندا 4-2
وك�سبت ثالث نقاط ثمينة و�ضعتها
يف �صدارة املجموعة الثالثة بفارق
الأه ��داف �أم��ام �إي��رل�ن��دا ال�شمالية
التي منيت بخ�سارتها الأوىل بعد
�أربعة انت�صارات متتالية.
وعانت �أملانيا الأم��ري��ن يف ال�شوط
الأول قبل �أن يتح�سن ادا�ؤه� ��ا يف
ال �� �ش��وط ال� �ث ��اين ف�ترج �م �ت��ه �إىل
هدفني كانا كافيني ملنحها النقاط
الثالث و�صدارة املجموعة.
وق ��ال م ��درب �أمل��ان �ي��ا ي��واك�ي��م لوف
“كنا حتت ال�ضغط بعد اخل�سارة
�أمام هولندا” ،م�ضيفا “كان يتعني
علينا التغلب على بع�ض امل�شاكل يف
ب��داي��ة امل �ب��اراة .ك��ان االيرلنديون
ال�شماليون �شجعان وهاجمونا يف
وقت مبكر».
واعرتف لوف ب�أنه كان يجب على
فريقه قتل امل�ب��اراة يف وق��ت مبكر،
وق � ��ال “كنا �أف �� �ض��ل يف ال�شوط
الثاين .نحن يف مرحلة التعلم».
وجنحت �أملانيا يف افتتاح الت�سجيل
مطلع ال�شوط الثاين عرب مدافع
الي �ب ��زي ��غ م��ار� �س �ي��ل هال�ستنربغ
بت�سديدة رائ �ع��ة “على الطائر”
بي�سراه من داخ��ل املنطقة �أ�سكنها

الزاوية الي�سرى البعيدة للحار�س
بايلي بيكوك-فاريل (.)48
ووج� ��ه � �س�ي�رج غ �ن��اب��ري ال�ضربة
القا�ضية بت�سجيله الهدف الثاين
بت�سديدة زاحفة من م�سافة قريبة
اثر متريرة بينية داخل املنطقة من
البديل كاي هافريت�س (.)3+90
ويف املجموعة ذاتها يف تالني ،تابعت
هولندا �صحوتها وحققت فوزها
الثالث يف الت�صفيات والثاين تواليا
منذ خ�سارتها �أمام �ضيفتها �أملانيا،
وكان على ح�ساب �إ�ستونيا �4-صفر
بينها ثنائية للمهاجم راين بابل.
وق��ال ب��اب��ل ( 32ع��ام��ا) “مل �أعد
�أح� ��د ال�لاع �ب�ين الأ� �ص �غ��ر � �س �ن �اً يف
ال �ف��ري��ق ،ل ��ذا �أح� � ��اول التعوي�ض
ع��ن ف �ق��دان ال �� �س��رع��ة با�ستخدام
جتربتي».
وع��ززت هولندا موقعها يف املركز
ال �ث��ال��ث ب��ر��ص�ي��د  9ن �ق��اط م��ن 4
مباريات بفارق  3نقاط خلف �أملانيا
و�إي��رل �ن��دا ال�شمالية املت�صدرتني
واللتني لعبتا مباراة �أكرث.

و�أث �م��ر ال�ضغط ال�ه��ول�ن��دي هدفا
م �ب �ك��را ع�ب�ر ب��اب��ل ال � ��ذي ا�ستغل
متريرة عر�ضية ل��دايل بليند من
اجلهة الي�سرى تابعها بيمناه داخل
مرمى احلار�س �سريجي ليبميت�س
(.)17
وع � ��ززت ه��ول �ن��دا ت�ق��دم�ه��ا مطلع
ال�شوط ال�ث��اين ع�بر بابل ب�ضربة
ر�أ� �س �ي��ة ( ،)47و�أ� � �ض� ��اف ديباي
الثالث بت�سديدة بي�سراه من خارج
امل �ن �ط �ق��ة ( ،)76ق �ب��ل �أن يختم
ج��ورج�ي�ن�ي��و ف��اي�ن��ال��دوم املهرجان
ب��ال �ه��دف ال ��راب ��ع ب���ض��رب��ة ر�أ�سية
(.)87
واك �ت �� �س �ح��ت ب �ل �ج �ي �ك��ا م�ضيفتها
ا�سكتلندا برباعية نظيفة حمققة
فوزها ال�ساد�س تواليا بف�ضل العب
و�سط مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي
كيفن دي ب��روي��ن ال ��ذي ت ��أل��ق مع
ث�ل�اث مت��ري��رات ح��ا��س�م��ة و�سجل
الهدف الرابع ( ،)82فيما تناوب
ع �ل��ى االه� � ��داف االخ � ��رى روميلو
لوكاكو ( )9وت��وم��ا���س فريمايلن

بلما�ضي ينتقد هجوم اجلزائر
�أكد املدير الفني للمنتخب اجلزائري جمال بلما�ضي،
�أن��ه مطالب بتح�سني الأداء الهجومي للفريق ،رغم
اعرتافه ب�صعوبة احل�صول على مكانة �أ�سا�سية ب�سبب
امل�ن��اف���س��ة ال �� �ش��دي��دة ب�ي�ن ال�لاع �ب�ين خ��ا��ص��ة يف بع�ض
املنا�صب.
وق��ال بلما�ضي يف امل��ؤمت��ر ال�صحايف ال��ذي تبع املباراة
الودية التي تغلبت فيها اجلزائر على بنني �“ :0-1أمام
بنني �أكدنا �أننا يف م�ستوى جيد من الناحية الدفاعية،
�إذ نتمتع بال�صالبة واالت ��زان ،لكن من ناحية �أخرى
علينا �إي�ج��اد التوليفات
امل �ن��ا� �س �ب��ة لتح�سني

العمل الهجومي و�إي�ج��اد احل�ل��ول املنا�سبة يف منطقة
املناف�سني».
ونوه بلما�ضي� ،أن الأماكن �أ�صبحت غالية داخل املنتخب،
و�أن املناف�سة باتت قوية بني الالعبني ،مو�ضحاً يف نف�س
ال��وق��ت �أن م��ا ي�شغله ه��و �إي �ج��اد ب��دي��ل للمدافع رفيق
حلي�ش امل�ع�ت��زل ل �ت��وه ،و�أي �� �ض �اً ب��دائ��ل حل��را���س املرمى
املتقدمني يف ال�سن كراي�س وهاب مبوحلي.
و�أ� �ض��اف“ :مل �أك��ن �أرى فائدة من �إج��راء التغيريات،
لذلك ا�شركت يف املواجهة �أم��ام بنني الالعبني الذين
��ش��ارك��وا يف م�ب��اري��ات بطولة ك��ا���س �أمم �أف��ري�ق�ي��ا ،ذلك
الع�ت�ق��ادي �أي���ض�اً �أن�ه��م ي�ستحقون ذل��ك وب��ره�ن��وا على
�إمكانياتهم ،رمبا يف املع�سكر املقبل املقرر يف �شهر �أكتوبر
(ت�شرين الأول) �ستتاح لنا الفر�صة للعب مباراتني
وديتني وحينها ميكن �إ�شراك الالعبني اجلدد».
و�أ�شار بلما�ضي� ،أن املنتخب اجلزائري ا�ستحق الفوز
على بنني ال��ذي و�صفه باملناف�س ال�صعب ،الفتاً
�إىل �سيطرة العبيه على املباراة وتفريطه يف فوز
عري�ض.
وا�ستطرد يقول“ :ما احتفظ به هو الأداء الرائع
ال��ذي ق��دم�ن��اه وال �ف��وز ب��امل�ب��اراة واالح�ت�ف��ال مع
اجلماهري ،كان ذلك هو الهدف ،كنت
�أخ �� �ش��ى م�ي��ل ب�ع����ض الالعبني
املهاريني �إىل اللعب الفردي،
ل�ك��ن احل �م��د هلل مل ن�ق��ع يف
ذل��ك� ،أر��ض�ي��ة امللعب كانت
�سيئة ومل ت�سمح لالعبني
ب � �ت � �ق� ��دمي �أف� � ��� � �ض � ��ل مما
�شاهدناه».
واع � �ت� ��رف ب �ل �م ��ا� �ض ��ي �أن
املنتخب اجل��زائ��ري يواجه
م �� �ش �ك �ل��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ت �ت �م �ث��ل يف
ع��دم ت��وف��ر ملعب ي�ستجيب لكل
امل��وا� �ص �ف��ات ي���س�ت���ض�ي��ف مباريات
“حماربي ال�صحراء” يف اجلزائر،
وهو ما �سيفقدهم “�سالحاً مهماً».
م ��ن ج �ه��ة �أخ � � ��رى ،و� �ص��ف بلما�ضي،
امل��داف��ع حلي�ش بالالعب امل�ث��ايل الذي
ق��دم ال�ك�ث�ير للمنتخب اجلزائري،
م��و� �ض �ح �اً �أن� ��ه � �س��اع��ده ك �ث�ي�راً عند
ا��س�ت�لام��ه مل�ه��ام��ه م��ن خ�ل�ال تقدمي
امل�ساعدة لبع�ض الالعبني ال�شبان
وت�سهيل اندماجهم يف املنتخب.

( )24وتوبي �ألدرفرييلد (.)32
وقال دي بروين “مل نقدم �أداء من
امل�ستوى العاملي ،لقد فعلنا فقط
ما كان يتعني علينا فعله” ،م�ضيفا
“كانت بدايتنا �صعبة ولكن بعد
هدفنا الأول ،كانت �سيطرتنا �أكرب
ومل حت�صل ا�سكتلندا على الكثري
من الفر�ص».
ورفعت بلجيكا ر�صيدها يف �صدارة
املجموعة التا�سعة اىل  18نقطة
م ��ن  18مم �ك �ن��ة ل �ت��دن��و خطوة
ا�ضافية من النهائيات ،فيما جتمد
ر�صيد ا�سكتلندا يف املركز اخلام�س
مع  6نقاط.
وي �ت �ق ��دم “ال�شياطني احلمر”
بفارق  3نقاط عن رو�سيا الفائزة
على �ضيفتها كازخ�ستان �1-صفر
�سجله م��اري��و ف��رن��ان��دي��ز (،)89
ف �ي �م��ا ت �ق��دم��ت ق�ب�ر� ��ص للمركز
ال�ث��ال��ث بر�صيد  7ن �ق��اط ،بنف�س
عدد النقاط مع كازخ�ستان ولكن
ب �ف��ارق االه � ��داف ل���ص��احل�ه��ا ،بعد
ف��وزه��ا ال�ك�ب�ير ع�ل��ى � �س��ان مارينو

�4صفر.ويف املجموعة اخلام�سة ،انتزعت
�أذرب� �ي� �ج ��ان ت� �ع ��ادال ت��اري �خ �ي��ا من
� �ض �ي �ف �ت �ه��ا ك� ��روات � �ي� ��ا  1-1من
م �ن��اف �� �س��ات امل �ج �م��وع��ة اخلام�سة
� �ض �م��ن ت �� �ص �ف �ي��ات ك � ��أ� ��س �أوروب � � ��ا
 2020يف كرة القدم.
واف �ت �ت��ح و� �ص �ي��ف ب �ط��ل مونديال
رو��س�ي��ا  2018الت�سجيل بف�ضل
ق��ائ��ده امل�خ���ض��رم ل��وك��ا مودريت�ش
م��ن رك �ل��ة ج ��زاء ( )11يف ذكرى
ع�ي��د م �ي�لاده ال �ـ  ،34فيما عادل
�أ� �ص �ح��اب االر�� ��ض بف�ضل البديل
متكني خليلزادا (.)72
وع� �ل ��ق م� � ��درب ك ��روات� �ي ��ا زالت �ك ��و
دال�ي�ت����ش ق��ائ�لا “مل ت�ك��ن مباراة
ج� �ي ��دة ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ن��ا خ��ا� �ص��ة يف
ال�شوط الثاين حيث مل نخلق �أي
فر�صة».
وان� � �ف � ��ردت ك ��روات� �ي ��ا بال�صدارة
م��ؤق�ت��ا بر�صيد  10ن�ق��اط م��ن 3
انت�صارات وتعادل وخ�سارة ،بفارق
نقطة واح��دة �أم��ام �سلوفاكيا التي
ا� �س��دت ل�ه��ا خ��دم��ة ك�ب�يرة بفوزها
على م�ضيفتها املجر .1-2
وافتتح الفريق ال�ضيف الت�سجيل
بف�ضل روبرت ماك ( ،)40وعادلت
املجر عرب دومينيك �سزوبو�سزالي
( ،)50قبل �أن تخطف �سلوفاكيا
ه ��دف ال �ن �ق��اط ال �ث�ل�اث بوا�سطة
روبرت بوزتيك (.)56
ورفعت �سلوفاكيا ر�صيدها �إىل 9
نقاط يف امل��رك��ز ال�ث��اين ،مت�ساوية
مع املجر ولكن مع فارق االهداف
ل�صاحلها ،فيما حتتل ويلز املركز
الرابع بر�صيد  6نقاط ومع مباراة
�أق��ل .يف املقابل ح�صدت �أذربيجان
متذيلة املجموعة نقطتها االوىل
يف الت�صفيات بعد �أربع خ�سارات.

اعترب رئي�س االحتاد الفرن�سي لكرة القدم نويل لو غرايت
�أن الوقت حان خلو�ض هذه املباراة يف اجلزائر ،وذلك ردا
على احتمال �أن يحل املنتخب الفرن�سي بطل العامل �ضيفا
على نظريه اجل��زائ��ري بطل �إفريقيا يف لقاء ودي العام
املقبل .وك�شفت �إذاع��ة فران�س �إنفو �أن االحت��اد اجلزائري
لكرة القدم عر�ض على نظريه الفرن�سي تنظيم مباراة
بني منتخبي بالدهما العام املقبل يف وه��ران ،ما �سي�شكل
�سابقة لأنها �ستكون امل��رة الأوىل التي تلعب فيها فرن�سا
على الأرا�ضي اجلزائرية.
ونقلت الإذاع ��ة ع��ن ل��و غ��راي��ت ق��ول��ه ال�ث�لاث��اء “منذ �أن
ا�ستلمت مهامي� ،أردت ال��ذه��اب اىل اجل��زائ��ر لأنها البلد
الوحيد ال��ذي ال نلتقيه .مر وق��ت طويل .بعد  60عاما
(على ا�ستقالل اجلزائر) ،ب�إمكاننا �أن نلعب كرة قدم».
و�أف��اد لو غرايت الذي و�صل اىل رئا�سة االحتاد الفرن�سي
عام  2011على �أن ي�ستمر يف واليته احلالية حتى �أواخر
“ 2020لقد كنت مدافعا (ع��ن ال�ف�ك��رة) مل��دة ثمانية
�أع��وام� .أريد �أن �ألعب يف اجلزائر” و”حان الوقت لإجراء
هذه املباراة».
والتقى املنتخبان مرة واحدة فقط يف مباراة ودية �أقيمت
يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2001على “�ستاد دو فران�س”
يف �ضواحي باري�س.
وقد توقفت تلك املواجهة التي جمعت حاملي لقبي ك�أ�س
العامل  1998وك�أ�س �أوروب��ا  2000بقيادة مدرب ريال
م��دري��د الإ��س�ب��اين احل��ايل اجل��زائ��ري الأ��ص��ل زي��ن الدين
زي � ��دان ،ب�ف��ري��ق ي���ض��م امل� ��درب احل ��ايل لأب �ط��ال �إفريقيا
 2019جمال بلما�ضي الذي �سجل يف ذلك اللقاء ،بعد �أن
اجتاح اجلمهور اجلزائري �أر�ضية امللعب.

وك�شف ل��و غ��راي��ت “�سوف �أحت��رك يف �أ��س��رع وق��ت ممكن،
رمبا �سنجري مباريات لفرق ال�شباب من �أجل �أن نرى يف
�أي ظروف ميكننا �إيجاد اتفاقات مع اجلزائر” ،يف �إ�شارة
اىل “الق�ضايا الأمنية” وال�ت���ش��اور ال�ل�ازم م��ع الرئا�سة
الفرن�سية حول هذا املو�ضوع.
ووفقا لرئي�س االحتاد الفرن�سي ،ف�إن مباراة بني اجلزائر
وفرن�سا “مل حت�صل �أب��دا لأن الرئي�س ال�سابق (فرنان
دو�شو�سوا الذي كان يف من�صبه من منت�صف  2010اىل
منت�صف  ،)2011ال��ذي ك��ان �صديقا يل ،مل ينجح يف
التو�صل اىل اتفاق ...رمبا مع الدولة اجلزائرية».
و�أ��ش��ار لو غرايت اىل اقتناعه ب ��أن م�ب��اراة من ه��ذا النوع
�ستكون اح�ت�ف��اال ،مو�ضحا “كل ال�شبان ه�ن��اك يعرفون
ب�ط��ول�ت�ن��ا ،ي �ع��رف��ون الع�ب�ي�ن��ا وي��رغ �ب��ون ب��ر�ؤي��ة منتخب
فرن�سا».
وك�سر الرئي�س الفرن�سي احلايل �إميانويل ماكرون العام
املا�ضي �أح��د امل�ح�ظ��ورات يف ال��رواي��ة الر�سمية للأحداث
التاريخية ،فاعرتف ب�أن فرن�سا ،قوة اال�ستعمار ال�سابقة يف
اجلزائر� ،أقامت خالل حرب اجلزائر ()1962-1954
“نظاما” ا�س ُتخدِم فيه “التعذيب».
ورح �ب��ت احل�ك��وم��ة اجل��زائ��ري��ة ب �ه��ذا ال�ت�ط��ور ور�أت فيه
“خطوة �إيجابية يجب تثمينها» .وتعهد الرئي�س الفرن�سي
ب�ضمان “حرية مراجعة” املحفوظات املتعلقة مبفقودي
احل��رب املدنيني والع�سكريني من فرن�سيني وجزائريني،
كما ك��رم ع���ش��رات احل��رك�ي�ين وه��م ج��زائ��ري��ون ح��ارب��وا يف
�صفوف اجلي�ش الفرن�سي ثم تخلت عنهم فرن�سا يف ظروف
م�أ�ساوية ،وذلك يف اطار مبادرته املت�صلة بت�ضميد اجلراح
التي خلفتها حرب حترير اجلزائر.

حادثة �أوزيل وكوال�شينات�س..
ا�ستخفاف ب�أمن الالعبني
يتوجب على م���س��ؤويل ك��رة ال�ق��دم الإن�ك�ل�ي��زي��ة التعامل مع تعود اىل عام  2009حيث كانوا يتحدثون عن  21عملية ال�صحيحة” ،معتربا �أن �أحد �أ�سباب هذه املواقف هو عدم فهم
التهديد الأمني ال��ذي يواجهه الالعبون بجدية ،لأنهم لن �سطو ع�ل��ى م �ن��ازل ال�لاع�ب�ين ال�بري�ط��ان�ي�ين يف ف�ت�رة ثالثة مفهوم الأمن “�أعتقد �أن الأمن لكثري من النا�س كلمة قذرة.
يفكرون برجل م�سن نائما يف كوخه �أو �شخ�ص يرتدي �سرتة
ي��درك��وا خ�ط��ورة الو�ضع �إال عندما يتعر�ض �أح��ده��م �أو �أحد �أعوام».
� �ص �ف��راء» .تبلغ تكلفة احل��زم��ة الأول �ي��ة الأ�سا�سية
�أف��راد �أ�سرته للت�شويه �أو القتل بح�سب ما ر�أى �أحد اخلرباء وتابع “كان ذل��ك يف  ،2009ف�أين نحن الآن؟ نحن على
ل �ل �خ��دم��ة ال �ت��ي ي �ق��دم �ه��ا ب ��وم�ب�رغ � 400أل ��ف
و�شك دخول عام  ،2020نتحدث عن قرابة � 10أعوام
الأمنيني.
جنيه ا�سرتليني ،وهو ي�ستخدم �ضباط حماية
وي�أتي التحذير ال�صارخ من اجلندي ال�سابق �أليك�س بومربغ م�ضت ،وال تزال امل�شكلة قائمة اليوم».
ع ��ادة م��ا ي�ك��ون��ون ع�ن��ا��ص��ر ��س��اب�ق��ة يف القوات
بعد تعر�ض جنم و�سط �أر�سنال الأملاين م�سعود �أوزيل يف متوز /وتطرق بومربغ اىل ما ح�صل يف حادثة �أوزيل ،ورد فعل
اخلا�صة �أو ال�شرطة .وك�شف �أن �شركته التي
يوليو ملحاولة �سرقة بال�سالح االبي�ض يف �شمال ل�ن��دن ،يف كوال�شينات�س قائال “لقد فعل ما �سيفعله الكثري من
ت�أ�س�ست ع��ام  ،2002تعتمد يف عملها على
م�شهد تناقلته و�سائل التوا�صل االجتماعي بكثافة وظهر فيه ال�شبان لكنه و�ضع نف�سه و�صديقه (�أوزي��ل) يف خطر.
التقنيات العالية ،مو�ضحا “ميكننا و�ضع
زميله و�صديقه البو�سني �سياد كوال�شينات�س يقاتل املعتدين ك��ان ميكن �أن ينتهي الأم��ر بطريقة خمتلفة للغاية،
�سياج تقني ح��ول املمتلكات اخلا�صة
فنحن نعرف عدد الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون
بيديه.
ب��ك� .إذا ك��ان ه�ن��اك �شخ�ص م��ا يف
وغ� ��اب ال�لاع �ب��ان ن�ت�ي�ج��ة ه ��ذا احل� ��ادث ع��ن امل� �ب ��اراة الأوىل للطعن يف لندن كل يوم».
اخلارج يغرد (على تويرت) قائال
لفريقهما يف الدوري املمتاز �ضد نيوكا�سل ب�سبب “املزيد من وك�شف بومربغ الذي تت�ضمن جمموعة زبائنه
�+س�أقوم (كلمة بذيئة) بقتله،+
م�شاهري �أي�ضا و�أع�ضاء من العائالت امللكية
الأحداث الأمنية” املتعلقة بالالعبني.
ل��ن ي�ك��ون��وا بحاجة اىل ا�سمه
و�أوردت �صحيفة “مريور” �أن ال�سبب الذي دفع �أر�سنال اىل الأجنبية وحمامني وم�صرفيني مل يك�شف
لأن �ن��ا �سنتعرف عليه مبجرد
اتخاذ هذا القرار ،هو ح�صول حتركات م�شبوهة بالقرب من ع��ن هويتهم� ،أن��ه يعلم ال�ع�م�لاء كيفية
ا��س�ت�خ��دام��ه الأل �ف��اظ النابية
منزيل الالعبني يف �شمال لندن ،ناقلة عن م�صدر قوله ب�أن التعامل مع مثل هذه احلوادث.
وال �ت �ه��دي��د داخ � ��ل املنطقة
الالعبني كانا “مرعوبني” وخائفني على �سالمتهما و�سالمة وقال �إنه يخربهم �إذا كانوا مع
اجلغرافية لل�سياج».
عائلتيهما ،ويتم التحقيق الآن ملعرفة �إذا كان ما ح�صل عمل �أ�سرهم يف �سيارة وك��ان �أحد
وح� � ��ذر ب ��وم �ب�رغ “�أعتقد
�أفراد �أو ع�صابة منظمة .ورغم هذه احلادثة ،ك�شف بومربغ ،ي�لاح �ق �ه��م ،ي �ج��ب عليهم
�أن � �ص �ن��اع��ة ك ��رة القدم
م�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة “�إنتلجينت”� ،أنه م�س�ؤول �أن ي�س�ألوا �أنف�سهم“ :ما
ب ��أك �م �ل �ه��ا حت� �ت ��اج اىل
ع��ن احلماية ال�شخ�صية لت�سعة العبي ك��رة ق��دم يف �إ�سبانيا ال��ذي �سنفعله ملنعهم من
اال�ستيقاظ .ه�ؤالء
وفرن�سا ،لكن �أحدا مل يت�صل به لت�أمني هذه اخلدمة لالعبني حماولة �إيقاف ال�سيارة؟”،
الرجال والن�ساء
يف الدوري الإنكليزي حتى بعد الذي ح�صل مع ثنائي �أر�سنال .م�ضيفا “�أفعل كما فعل العبو
ه � � � � ��م �أ�� � � � �ص � � � ��ول
وق ��ال امل���س��اع��د ال���س��اب��ق للعائلة امل��ال�ك��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة لوكالة ك��رة ال �ق��دم؟ اخ ��رج م��ن ال�سيارة
ال �ن ��ادي ...ه�ؤالء
فران�س بر�س من مكتبه يف غلو�سرت�شري غ��رب �إنكلرتا� ،إنه و�أواج�ه�ه��م �أو ات�صل بال�شرطة،
الأ�� � �ش� � �خ � ��ا� � ��ص هم
متفاجىء من ا�ستخفاف الأن��دي��ة والالعبني الأغنياء جدا �أو �أطلق العنان لبوق ال�سيارة
امل���ش��اه�ير وم��ا ي��دف��ع من
بهذه التهديدات ،معتربا �أن “العبي ك��رة ال�ق��دم يف اململكة جل � ��ذب االن � �ت � �ب ��اه� ،أو قيادة
�أج� �ل ��ه ال ��رع ��اة (الأم � � � � ��وال)� .إذا
املتحدة �أكرث عر�ضة (للخطر من العبي دوريات �أخرى)� ،أكرث ال �� �س �ي��ارة اىل �أق � ��رب مركز
ك��ان��ت ل��دي��ك ��س�ي��ارة تبلغ قيمتها
عر�ضة بكثري» .و�أو�ضح “�أعتقد �أن لدينا م�شكلة خطرية يف لل�شرطة �أو اىل املر�آب حيث
ن�صف مليون جنيه ،ه��ل �سترتكها
اململكة املتحدة ويفاجئني كيف ننظر �إليها� .إنه حقا مو�ضوع ت��وج��د ك ��ام�ي�رات الدوائر
مركونة ب�شكل ع�شوائي يف مكان ما
خطري جدا يحتاج اىل عناية منا�سبة ،وميكنني �أن �أخربكم مبا التلفزيونية املغلقة (�+سي
يف لندن؟».
�سيحدث :لن يتغري �أي �شيء ب�شكل جدي حتى يتعر�ض العب �سي تي يف)+؟».
وخ �ت��م “�إنهم (الأن� ��دي� ��ة) بحاجة
ور�أى �أنه “يجب �أن تبد�أ
كرة القدم �أو �أحد �أفراد �أ�سرته لإ�صابة خطرية �أو القتل».
للبدء يف �إدراك �أن لديهم واجبات
ويعتقد بومربغ ال��ذي ك�شف �أن��ه تلقى ات�صاالت من العبني يف م� �ك ��ان م ��ا و�أعتقد
عناية قانونية ،م�س�ؤولية لي�س فقط
�آخرين من ال��دوري��ات الأوروب�ي��ة منذ تعر�ض جنمي �أر�سنال �أن الع�ب��ي ك��رة القدم
جتاه العبي كرة القدم بل عائالتهم
لالعتداء� ،أن العبي كرة القدم وعائالتهم معر�ضون للخطر ال ي �ح �� �ص �ل��ون على
�أي�ضا».
ب�شكل خا�ص ،م�شريا اىل �أنه “�صادفت ق�صا�صات من ال�صحف ال �ن �� �ص �ي �ح ��ة

العلم يحذر من �أ�سرع وجبة
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

مع ت�سارع وترية احلياة اليومية ،يقل الوقت املتاح لتناول وجبة فطور كاملة ،مما يدفع الكثريين لالكتفاء بتناول
ثمرة موز واحدة ،لتمنحهم الطاقة الالزمة لبدء اليوم.
لكن خبري التغذية الأمريكي ال�شهري داريل جوفري� ،أكد �أن هذه العادة خاطئة ،ب�سبب عوامل عدة ذكرها خالل
حواره مع موقع بريدي املتخ�ص�ص يف التغذية.
وقال جوفري“ :املوز يبدو ك�أنه اخليار املثايل يف ال�صباح ،لكن �إذا ما �أمعنا النظر� ،سنكت�شف �أن تناول املوز فقط
لي�س اخليار الأف�ضل لأنه مكون من ال�سكر بن�سبة  25باملئة».
و�أكد اخلبري �أن املوز �سيعطيك دفعة من الطاقة يف البداية ،لكنك �ست�شعر باخلمول واجلوع بعدها فورا.
ون�صح جوفري بتناول وجبة كاملة مع قطعة املوز� ،أما يف حال تناولها و�سط اليوم ،فن�صح بتناول طعام فيه كمية
ال ب�أ�س بها من الدهون ال�صحية� ،أو التوابل.
وقال �إن ال�سبب يف ذلك ،هو �أن املوز به مواد حم�ضية ،ولذا عليك موازنة احلم�ض للح�صول على فوائد البوتا�سيوم
والألياف املوجودة باملوز ،من دون احل�صول على ال�سكر فقط.
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يدفع � 35ألف دوالر من �أجل ا�ستن�ساخ قطة

وجدا � 120ألف دوالر فج�أة يف ح�سابهما

على م��دار ال�سنوات املا�ضية ،متكنت �شركة �صينية من
ا��س�ت�ن���س��اخ ع���ش��رات ال �ك�ل�اب ،لكنها �أخ �ي�را ف�ع�ل��ت �شيئا
خمتلفا :ا�ستن�ساخ قطة .ويف التفا�صيل التي �أوردتها
�شبكة ف��وك����س ن �ي��وز الأمي��رك �ي��ة ،الأح� ��د ،ف� ��إن ال�شركة
ا�ستن�سخت القطة بعد نفوق القطة الأ�صلية لرجل يف
الع�شرينيات من عمره قبل �أ�شهر .و�أ��ض��اف امل�صدر �أن
الرجل الذي يدعى هوانغ يا ،توا�صل مع �شركة ا�ستن�ساخ
احليوانات الأليفة ،بعدما فقد قطته املحببة يف يناير
املا�ضي ،طالبا منهم ن�سخة �أخ��رى منها .ولبت ال�شركة
التي ا�ستن�سخت  40كلبا يف ال�سنوات املا�ضية طلب هوانغ،
ال��ذي ق��ال �إن��ه مل يكن مب�ق��دوره اال�ستغناء ع��ن القطة
غ��ارل�ي��ك .ومتكنت ال�شركة م��ن ا�ستن�ساخ القطة التي
�سميت بنف�س اال�سم من خاليا �أخذت من القطعة امليتة،
وو�ضعت العينات يف بوي�ضات قطة ،وج��رى يف النهاية
�إنتاج  40جنيا م�ستن�سخا .وقال رئي�س فريق الباحثني
يف ال�شركة ،ت�شن بن�شي� ،إنه كانت هناك  3حاالت حمل،
جنحت واحدة منها .ودفع هوانغ تكاليف العملية البالغة
� 35ألف دوالر ،علما �أن تكاليف ا�ستن�ساخ الكالب ال�سابقة
مببالغ و�صلت �إىل � 53ألف دوالر لكل حالة.
وذك��ر املدير التنفيذي لل�شركة مي جيدونغ� ،أن معظم
عمالء ال�شركة من ال�شباب ،ولي�سوا من �أ�صحاب الدخل
املرتفع ،و�أ��ض��اف �أنهم يدفعون مبالغ باهظة من �أجل
حيوانات �أليفة يعتربونها جزءا من الأ�سرة.

هبطت ث��روة �ضخمة على زوج�ين �أمريكيني بعدما وج��دا فج�أة
� 120ألف دوالر مودعة بح�سابهم امل�صريف ،لكن الأمر حتول الحقا
�إىل م�أ�ساة حقيفية .وبح�سب التفا�صيل التي �أوردت�ه��ا �صحيفة
“وا�شنطن بو�ست” الأمريكية ،الأحد ،ف�إن الزوجني روبرت وليامز
وزوجته ،تيفاين ،من والية بن�سلفانيا ،مل ي�صدقا نف�سيهما ،وراح
ينفقا معظم هذا املبلغ خالل �أ�سبوعني .وبد�أت الق�صة يف �أواخر
مايو املا�ضي ،عندما �أودع م�صرف  BB&Tمبلغ � 120ألف دوالر
باخلط�أ يف ح�ساب الزوجني ،اللذين مل ي�س�أال من �أين جاء املبلغ.
وعلى الفور� ،سارع الزوجان �إىل �شراء �سيارة ودفع فواتري و�إغداق
الأموال الأ�صدقاء� ،إذ منحوهم مبلغ � 15ألف دوالر.
وبحلول  19يونيو ،كان الزوجان قد �أنفقا �أك�ثر من � 107آالف
دوالر ،عندما ات�صل بهما البنك ،طالبا �إعادة املبلغ الذي �أنفقاه.
وقالت الزوجة للبنك �إنها �ستتحدث مع زوجها لكي ي�ضعا خطة
ل�سداد الأموال .لكن الزوجني اختفيا ،مما دفع البنك �إىل االت�صال
بـال�شرطة الأمريكية ،التي متكنت من �إيقافهما.
وذك ��رت وا�شنطن بو�ست �أن روب ��رت وزوج�ت��ه تيفاين مثال �أمام
املحكمة بعد توجيه االتهام لهما بال�سرقة.

�آيفون عمره  2000عام يف مقربه رو�سية
ع�ثر ع�ل�م��اء الآث� ��ار ع�ل��ى م��ا مي�ك��ن �أن يطلق عليه اجل��د الأكرب
لأجهزة �آيفون ،وكان يف قرب امر�أة دفنت يف �أتالنت�س الرو�سية قبل
�أكرث من  2100عام .وعرث على هذا الآيفون الأثري وغري العادي
الذي قدر عمره بحوايل � 2137سنة ،يف قرب فتاة �شابة يف موقع
دفن غام�ض �أطلق عليه ا�سم �أتالنت�س الرو�سي.
ووفقا لعلماء الآث��ار ،يعود القربة لفتاة �شابة يعتقد �أنها كانت
م�صممة �أزياء يف ذلك احلني ،و�أطلق عليها ا�سم ناتا�شا ،وذلك بعد
جفاف بحرية مائية من �صنع الإن�سان يف �سيبرييا خالل ف�صل
ال�صيف .وبح�سب امل�ؤرخني ،ف�إن القرب يعود �إىل فرتة �إمرباطورية
“�شيونغنو” القدمية ،وهي �أمة من ال�شعوب البدوية كانت ت�سكن
�سهول �شرق �آ�سيا ،يف الفرتة من القرن الثالث قبل امليالد ،وحتى
�أواخ��ر القرن الأول امليالدي .ويف الواقع ،ف�إن هذه القطعة التي
ع�ثروا عليها يف القرب ،التي ت�شبه الهاتف الذكي ب�شكل مذهل،
عبارة عن قطعة م�صنوعة من �صخور الأحجار الكرمية ال�سوداء،
ومطعمة بالأحجار �شبه الكرمية .وه��ي بالت�أكيد لي�ست جهازا
تكنولوجيا يعود �إىل ما قبل التاريخ ،و�إمن��ا جم��رد �إب��زمي حزام
مزخرف ،بح�سب ما ذكرت �صحيفة ذي �صن الربيطانية.
وقال عامل الآثار الرو�سي بافيل ليو�س �إن دفن ناتا�شا مع هاتف
�آيفون يعود لع�صر الهونو (ال�شيونغنو) ي�شكل �أحد �أكرث الأمور
�إثارة لالهتمام يف هذا املوقع.

كويكب يقرتب من الأر�ض لأول مرة منذ  19عاما
يرتقب العلماء حدثا فلكيا ت�شهده الأر���ض لأول مرة
منذ  19عاما ،حيث �سيقرتب كويكب �ضخم من الأر�ض،
ال�سبت .وقالت تقارير �صحفية �إن الكويكب ،الذي يطلق
عليه ا��س��م  2000كيو دبليو  7يبلغ عر�ضه  650مرتا
وطوله � 310أمتار ،ويتحرك ب�سرعة � 23ألف كيلومرتا يف
ال�ساعة .وطم�أن العلماء اجلميع ،م�ؤكدين �أن الكويكب
�سيمر مب �ح��اذاة الأر� � ��ض ،م�ب�ت�ع��دا مب���س��اف��ة  8ماليني
ك�ي�ل��وم�تر .وك��ان��ت �آخ ��ر م��رة ج ��اور فيها ه��ذا الكويكب
الأر���ض ع��ام  ،2000ويتوقع �أن مير بجوارها ثانية عام
 .2038واع�ت�بر علماء فلكيون �أن م��رور ه��ذا الكويكب
�سيعترب فر�صة ذهبية لدرا�سته عن قرب ،وفهم مكوناته
ور�ؤي ��ة �سطحه ع��ن ق��رب ،لكنه يف نف�س ال��وق��ت يحمل
حتذيرا ب�ش�أن الكويكبات التي قد ت�صطدم بالأر�ض.

ر�ضيعة ت�سقط من �سيارة �أبويها

�سفينة تنقلب بـ� 4200سيارة
يف م�شهد يبدو وك��أن��ه ج��زء م��ن فيلم �سينمائي ،انقلبت �سفينة
�ضخمة حم�م�ل��ة مب��ا ي��زي��د ع��ن � 4آالف � �س �ي��ارة يف �أح ��د املوانئ
الأمريكية� ،إال �أن الغريب يف هذه احلادثة �أن ال�سفينة بقيت طافية
على جنبها فوق �سطح املاء .وانقلبت ال�سفينة غولدن راي يف متام
ال�ساعة الثانية من فجر يوم الأحد ،يف ميناء برونزويك يف والية
جورجيا الأمريكية ،وهي حمملة بـ� 4200سيارة .وان�شرتت �صور
لل�سفينة البالغ طولها  656قدما ،ووزنها � 71ألف طن ،وهي مائلة
متاما فيما ال تزال طافية فوق �سطح املاء .وما يثري الذعر �أكرث،
�أن طاقم ال�سفينة كان حمتجزا داخلها ،حتى متكن عمال الإنقاذ
من �إخراج  20منهم ب�سالم ،فيما بقي � 4آخرون عالقني فيها.

الأردن مينح أ�جمد
نا�صر جائزة الآداب
ح�صل ال�شاعر �أجم��د نا�صر على
جائزة الدولة التقديرية يف الآداب
ليتوج م�شوارا ا�ستمر قرابة الأربعة
ع �ق��ود ب ��أرف��ع اجل��وائ��ز يف اململكة
الأردن� �ي ��ة .وق��ال��ت وزارة الثقافة
الأردنية يف بيان �أم�س �إن املر�سوم
امللكي مبنح اجلائزة �صدر “نظرا
مل��ا ق��دم��ه ه ��ذا الأدي � ��ب وال�شاعر
الأردين من �إ�سهامات حقيقية يف
�شحن التجربة ال�شعرية املعا�صرة
ب�ط��اق��ة خ��ا��ص��ة ان�ع�ك���س��ت بدورها
على ق�صيدة التفعيلة ...وتوظيفه
لل�شعر يف بع�ض م�ك��ون��ات ال�سرد
على نحو مميز».
وكان معر�ض عمان الدويل للكتاب
اخ�ت��ار �أجم��د نا�صر “ال�شخ�صية
الثقافية” لدورة هذا العام والتي
تنطلق يف ن�ه��اي��ة �سبتمرب �أيلول
اجلاري.
ولد نا�صر يف  1955ودر�س العلوم
ال�سيا�سية قبل �أن ي�ب��د�أ م�شواره
بالعمل يف ال�صحافة التي �أخذته
�إىل العديد من الدول حيث �ساهم
يف ت�أ�سي�س و�إدارة بع�ض ال�صحف
وامل �ج�ل�ات ال�ع��رب�ي��ة ك�م��ا ترجمت
�أعماله �إىل الإجنليزية والفرن�سية
والإ�سبانية والإيطالية والأملانية.
ومن �أبرز دواوينه ال�شعرية مديح
ملقهى �آخ��ر ورع��اة العزلة وو�صول
ال �غ��رب��اء وم��رت �ق��ى الأن �ف��ا���س ويف
جم ��ال ال ��رواي ��ة �أ�� �ص ��در ح �ي��ث ال
ت�سقط الأمطار وهنا الوردة.
وتقدم وزارة الثقافة جائزة الدولة
يف الآداب م �ن��ذ  1977ل ل��أدب ��اء
وامل�ث�ق�ف�ين وامل �ب��دع�ين الأردن �ي�ي�ن
“عن جم� �م ��وع �أع � �م� ��ال املر�شح
و�إ�سهاماته يف حقل اجلائزة».

املمثلة كيت فيليب�س خالل ح�ضورها العر�ض العاملي الأول لـ « »Downton Abbeyيف لندن .رويرتز

التدخني الإلكرتوين م�سرطن بكل �أ�شكاله
حثت اجلمعية الطبية الأمريكية املواطنني على الكف عن تدخني �أي نوع
من �أن��واع ال�سجائر الإلكرتونية �إىل �أن تتوافر للعلماء معلومات �أف�ضل
عن �سبب  450حالة �إ�صابة ب�أمرا�ض الرئة ووف��اة ما ال يقل عن خم�سة
�أ�شخا�ص لأ�سباب تتعلق با�ستخدام هذه املنتجات.
ودعت اجلمعية ،وهي �إحدى �أكرث جماعات الأطباء نفوذا يف البالد ،الأطباء
�إىل �إبالغ املر�ضى ب�أخطار ال�سجائر الإلكرتونية مبا يف ذلك املواد ال�سامة
وامل�سرطنة و�إع�لام الواليات �أو �سلطات ال�صحة املحلية �سريعا ب�أي حالة
ا�شتباه يف �أحد �أمرا�ض الرئة ل�سبب يتعلق بهذه ال�سجائر.
وت�أتي التو�صيات بعد ن�صيحة وجهتها املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض
والوقاية منها ي��وم اجلمعة للنا�س بالتفكري يف ع��دم ا�ستخدام منتجات
ال�سجائر الإلكرتونية �إىل �أن تتحرى �سبب موجة من ح��االت الإ�صابة
ب�أمرا�ض الرئة املرتبطة بالتدخني الإلكرتوين.
و�أقلعت �أمريكية تدعى ميجان كون�ستانتينو ( 36ع��ام��ا) ع��ن التدخني
الإلكرتوين قبل �ستة �أيام عندما �سمعت بتقارير الإ�صابات وحاالت الوفاة
املرتبطة به .وقالت �أ�صابني الأمر باخلوف لدرجة دفعتني �إىل الإقالع.
و�أ��ض��اف��ت �أن ك�ث�يرا مم��ن جل� ��أوا للتدخني الإل �ك�ت�روين ينتظرون نتائج
التحريات على �أحر من اجلمر .وقالت باتري�س هاري�س رئي�سة اجلمعية
الطبية الأم��ري�ك�ي��ة يف ب�ي��ان علينا �أال ن�ق��ف م�ك�ت��ويف الأي� ��دي فيما تظل
ال�سجائر الإلكرتونية دون �ضابط .نحث �إدارة الغذاء وال��دواء الأمريكية
على الإ�سراع يف و�ضع القواعد التنظيمية لل�سجائر الإلكرتونية و�سحب
كل املنتجات غري اخلا�ضعة ل�ضوابط من ال�سوق.

زيادة �سرطان القولون بني ال�شباب

ك�شفت درا�سة جديدة �أن معدالت الإ�صابة ب�سرطان القولون يف مراحله
املبكرة تزيد يف البلدان مرتفعة الدخل على الرغم من انخفا�ض �أو ثبات
املعدالت بني الأفراد الأكرب �سنا.
وك�شف تقرير من�شور يف دورية (جات) �أن ظاهرة انت�شار �سرطان القولون
بني الأفراد الأ�صغر �سنا بد�أت يف منت�صف الت�سعينيات.
وق��ال��ت ريبيكا �سيجال م��دي��رة �أب�ح��اث يف اجلمعية الأمريكية لل�سرطان
�إن النتائج اجل��دي��دة تعني �أن ��ه “�إذا ك��ان ال�شخ�ص ي�ع��اين م��ن �أعرا�ض
�شبيهة ب�سرطان القولون يتعني عليه �أن يتابع مع طبيب بغ�ض النظر
عن ع�م��ره» .و�أ�ضافت “الأعرا�ض الأك�ثر �شيوعا يف ال�شباب ا�ستنادا �إىل
درا�ساتنا اال�ستق�صائية ه��ي الأع��را���ض نف�سها ل��دى املر�ضى الأك�ب�ر �سنا
وت�شمل الإم�ساك والرباز الدموي والنزيف واالنتفاخ والإ�سهال والغازات
والتقل�صات والأمل» .وقالت �إن الإ�صابة بهذه الأع��را���ض ليوم �أو يومني
ال يعني الإ�صابة ب�سرطان القولون لكن �إذا ا�ستمرت لأ�سبوعني �أو ثالثة
�أ�سابيع فينبغي اخل�ضوع للفح�ص.

جتنب فرقعة الرقبة لهذا ال�سبب
يعمد الكثري من الأ�شخا�ص �إىل فرقعة عظام
الرقبة للتخل�ص م��ن �آالم الرقبة وال�صداع،
ولكن خرباء ال�صحة يقولون ب�أن هذه املمار�سة
خ��اط �ئ��ة وخ� �ط�ي�رة .وب�ح���س��ب اخل �ب��راء ،ف�إن
فرقعة عظام الرقبة ت�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل
تقل�ص البطانة الداخلية لأحد �شرايني الرقبة
مما قد يت�سبب يف ت�شكل جلطات دموية.
وعلى الرغم من �أن ه��ذه اجللطات قد ت�شفى
من تلقاء نف�سها يف الكثري من الأحيان� ،إال �أنها
قد ت�شكل خطراً كبرياً على حياة املرء يف حال
مل ت�شفى ،وتت�سبب يف ح��دوث �سكتة دماغية
نتيجة قطع �إمدادات الدم عن املخ.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن �إدارة الرقبة �أو ثنيها ،قد
ي��ؤدي �إىل متدد ال�شرايني الفقرية وال�شريان
القاعدي الذي يزود اجلزء اخللفي من الدماغ
بالدم ،وبالتايل ت�صبح �أكرث عر�ضة للإ�صابة.
ووف�ق�اً للإح�صائيات فر�صة الإ��ص��اب��ة ب�سكتة
دم��اغ �ي��ة ج ��راء ف��رق�ع��ة ال �ع �ن��ق� ،ضئيلة ج ��داً،
بح�سب م��ا ورد يف �صحيفة م�ي�رور �أونالين
الربيطانية.

فوجئت ال�شرطة بتلقي تنبيه غ��ري��ب :ر�ضيعة تزحف
يف ��ش��ارع مظلم يف وق��ت مت�أخر م��ن الليل ،ق��رب �إحدى
الغابات جنوبي الهند.
ويف التفا�صيل التي �أوردها تلفزيون �أن دي الهندي ،فقد
�سقطت الطفلة البالغة عاما واحدا من �سيارة دفع رباعي
كانت تقلها وعائلتها ق��رب غابة بوالية ك�يرال ،لتعي�ش
حلظات رعب غري م�سبوقة.
وي�ظ�ه��ر ف�ي��دي��و التقطته ك��ام�يرا م��راق�ب��ة ت��اب�ع��ة ملكتب
ي�شرف على مدخل الغابة ،حلظة �سقوط الطفلة من
ال�سيارة ،والحقا يظهر زحفها وحيدة يف ال�شارع املظلم.
وك��ان��ت الطفلة يف ال�شارع دون �أي حماية ،لكن حل�سن
احلظ مل متر يف تلك اللحظات �أي �سيارة يف املكان.

تذاكر طريان ال تتجاوز  10دوالرات

ميثل ال�سفر هدفا �أ�سا�سيا للكثري من النا�س� ،إال �أن
ارتفاع �أ�سعار التذاكر يحول يف الكثري من الأحيان
دون حتقيق هذا احللم ،لكن �شركة طريان �صدمت
اجل�م�ي��ع ببيعها ت��ذاك��ر ب�سعر ال ي�ت�ع��دى الع�شرة
دوالرات .وتقدم �شركة ط�يران �إي�ستار جيت ،وهي
��ش��رك��ة ط�ي�ران ك��وري��ة منخف�ضة التكلفة ،تذاكر
ب�أ�سعار خيالية للم�سافرين من كوريا اجلنوبية �إىل
اليابان ،والعك�س ،وذل��ك و�سط التوتر املتزايد بني
البلدين .وو�صل �سعر التذكرة (ذه��اب فقط) من
العا�صمة الكورية �سيول �إىل مدينة فوكوكا اليابانية
�إىل  8,38دوالرا ،فيما يبلغ �سعر تذكرة العودة 9,35
دوالرا .ي�شار �إىل �أن هذا ال�سعر ال ي�شمل ال�ضرائب
ور�سوم الوقود� ،إذ ي�صل ال�سعر النهائي للتذكرة من
فوكاكو �إىل �سيول ،بعد �إ�ضافة تلك املبالغ� ،إىل 71
دوالرا ،وه��و �سعر ال ي��زال منخف�ضا ج��دا مقارنة
ب�شركات الطريان الأخرى ،و�أ�سعار تذاكر الطريان
الطبيعية.
كما �أن هذا ال�سعر يعد �أقل بن�سبة ت�تراوح بني 60
�إىل  80يف املئة عما كان عليه قبل عام من الآن ،وفق

جينيفر لوبيز كادت تقع
من ال�شرفة

تعر�ضت املغنية واملمثلة الأم�يرك�ي��ة ال�شهرية جينيفر لوبي ز ليلة ال�سبت
حلادثني �أحدهما كاد �أن ي�شكل خطراً على حياتها �أم��ا الآخ��ر فكان مزعجاً
بع�ض ال�شيء.
�أما الأول ففيما كانت لوبيز حا�ضرة على ال�سجادة احلمراء م�ساء ال�سبت يف
كندا الفتتاح فيلمها اجلديد  Husltlersوقد ارتدت ف�ستاناً ذهبياً خالباً �أ�شبه
مبا ترتديه راق�صات الفالمنكو ،قامت جمموعة من ن�شطاء احليوانات برفع
يافطات ومهاجمتها يف مهرجان تورونتو ال�سينمائي ب�سبب ميلها نحو ارتداء
الفراء ،حيث كان �سبق لها و�أن مت ت�صويرها مبعاطف الفراء كما ظهرت يف
فيلمها مرتدية فراء مل يعرف ما �إذا كان حقيقياً �أم �صناعياً.

ما ذك��ر موقع �سي �إن �إن .وتعد ه��ذه الأ�سعار غري
اعتيادية يف مثل ه��ذا الوقت من ال�ع��ام� ،إذ يحتفل
ال �ك��وري��ون بـعيد ال�شكر ال �ك��وري ،وي��رج��ع ال�سبب
الرئي�سي يف ه��ذا الرخ�ص �إىل التوتر ال�سائد بني
كوريا اجلنوبية واليابان .وبد�أ النزاع التجاري بني
البلدين يف يوليو املا�ضي ،عندما فر�ضت طوكيو
�ضوابط على �صادرات كوريا اجلنوبية من  3مواد
كيماوية ،ت�ستخدم ل�صنع رقائق الكمبيوتر ،وغريها
من املواد .ويف �أغ�سط�س املا�ضي� ،أزالت اليابان كوريا
اجلنوبية ر�سميا م��ن قائمة ال�شركاء التجاريني
امل�ف���ض�ل�ين ،وردت ك��وري��ا ب��امل�ث��ل ،ك�م��ا �أن �ه��ت اتفاق
م�شاركة ع�سكرية مع اليابان كان قد �أُبرم يف .2016
و�ألقت هذه التوترات بظاللها على حركة ال�سياحة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن� ،إذ ه �ب��ط ع ��دد ال �� �س �ي��اح الكوريني
اجلنوبيني يف اليابان يف يوليو املا�ضي بن�سبة 7,6
باملئة مقارنة بالعام ال�سابق ،بعد �أن و�صل عددهم
�إىل � 561,700شخ�ص� .أما عدد ال�سياح اليابانيني
يف كوريا اجلنوبية فهبط �أي�ضا بن�سبة  2,7باملئة من
�شهر يونيو �إىل يوليو.

ر�سميا ..احلر قتل
 1500يف فرن�سا
�سجلت درجات حرارة التي �ضربت
ف��رن �� �س��ا يف � �ش �ه��ر م ��اي ��و املا�ضي
�أرق��ام��ا قيا�سية ،ح�ي��ث و��ص�ل��ت يف
بع�ض املناطق جنوبي البالد �إىل
 46درج ��ة م�ئ��وي��ة .وق��ال��ت وزيرة
ال�صحة الفرن�سية �أغني�س بوزين
�إن موجتي حر �ضربتا فرن�سا هذا
ال�صيف ت�سببتا مبقتل م��ا يزيد
ع�ل��ى �� 1500ش�خ����ص .وم ��ع ذلك
ف�ه��ذا ال��رق��م يقل ك�ث�يرا ع��ن ذلك
ال ��ذي �سقط خ�ل�ال ك��ارث��ة �صيف
 ،2003ففي �صيف ذلك العام تويف
م��ا ي�ق��در بنحو � 15000شخ�ص
خالل موجة احلر يف �أغ�سط�س.
وقالت بوزين يف ت�صريح للإذاعة
ال�ف��رن���س�ي��ة “مت ت���س�ج�ي��ل 1500
حالة وفاة جراء موجات احلر التي
�ضربت البالد هذا العام ،وهو �أكرث
من املتو�سط يف هذه ال�شهور ،كما
�أن��ه �أق��ل بع�شر م��رات من الوفيات
التي حدثت يف عام .»2003
ويف ه ��ذا ال� �ع ��ام� ،2019 ،ضربت
م��وج��ات احل ��ر ف��رن���س��ا يف �شهري
يونيو ويوليو ،حيث �سجلت درجة
حرارة رقما قيا�سيا جديدا جنوبي
البالد يوم  28يونيو ،عندما بلغت
 46درجة مئوية.
و�أ�ضافت بوزين �أنه بينما ا�ستمرت
موجة احل��ر لعام  2003مل��دة 20
ي��وم��ا ،ا��س�ت�م��رت ه ��ذه ال���س�ن��ة 18
يوما ،يف موجتي حر منف�صلتني،
غطت الثانية منهما ج��زءا وا�سعا
من فرن�سا .وقالت �أن الإجراءات
الوقائية التي اتخذتها ال�سلطات
�ساعدت على �إبقاء معدل الوفيات
�أق� � ��ل ب �ك �ث�ي�ر م� ��ن ت �ل��ك الأع � � ��داد
الكبرية التي �شهدها عام .2003

