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الإمارات تقدم 80 طنا من امل�ساعدات 
الغذائية ل�سكان الأحياء الغربية باملكال

•• املكال-وام:

80 طنا و800  1000 �سلة غذائية حتوي  قدمت دول��ة الإم���ارات 
الغربية مبديرية  الأحياء  ل�سكان  الغذائية  امل�ساعدات  كيلو غرام من 
املكال مبحافظة ح�سرموت اليمنية ا�ستفاد منها 5000 فرد من الأ�سر 
الهالل  ف��رق هيئة  قامت  التي   - امل�ساعدات  ه��ذه  ت��اأت��ي   . ال��ق��ادرة  غ��ر 
الإمارات  اإطار جهود  بتوزيعها على م�ستحقيها - يف  الإماراتي  الأحمر 
الرامية اإىل رفع املعاناة و تطبيع حياة الأ�سر التي تعاين اأو�ساعا �سعبة 

ب�سبب الظروف التي متر بها اليمن.   )التفا�سيل �ص7(

الإمارات تزود القطاع ال�سحي
يف احلديدة ب�سحنة اأدوية جديدة

•• احلديدة-وام:

هيئة  الإن�سانية  ذراع��ه��ا  عرب  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  قدمت 
مركزين  ل�سالح  ج��دي��دة  اأدوي����ة  �سحنة  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
و  املتوا�سل  الإم��ارات��ي  الدعم  �سمن  احل��دي��دة  حمافظة  يف  �سحيني 

املدرو�ص للقطاع ال�سحي بال�ساحل الغربي اليمني.
الأدوية  م��ن  ج��دي��دة  كميات  ت�سمنت  ال��ت��ي   - ال�سحنة  ت�سليم  ج��رى 
واملحاليل الطبية ملركزي التعفاف مبديرية التحيتا وقطابة مبديرية 
بح�سور  الأح��م��ر  للهالل  التابع  الطبي  الفريق  قبل  من   - اخلوخة 
حمافظة  يف  ال�سحة  مكتب  مدير  نائب  من�سر  عبدالعزيز  الدكتور 
احلديدة الذي اأ�ساد بجهود الهالل املتوا�سلة دعما للقطاع ال�سحي يف 
املديريات املحررة مبحافظة احلديدة من خالل اإعادة ترميم وتاأهيل 

املن�ساآت ال�سحية ومدها بالأدوية الالزمة.     )التفا�سيل �ص7(

مواقــيت ال�صالة
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امراأة تفر من موقع ق�سفته الطائرات الرتكية يف مدينة احل�سكة �سمال �سوريا  )رويرتز(

الرباعي الراعي للحوار الوطني

��ستقبل �لأمري �آندرو دوق يورك
حممد بن زايد يبحث مع كبري م�ست�ساري وزارة الدفاع 

الربيطانية ل�س�ؤون ال�سرق الأو�سط اأوجه التعاون
•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الفريق ال�سر جون لورمير كبر 

م�ست�ساري وزارة الدفاع لل�سرق الأو�سط يف اململكة املتحدة.
و بحث �سموه و امل�سوؤول الربيطاين ��� خالل اللقاء الذي جرى يف ق�سر 
��� اأوجه التعاون امل�سرتك بني دولة الإم��ارات واململكة املتحدة يف  البحر 

ال�سوؤون الع�سكرية والدفاعية و�سبل دعمها وتنميتها مبا يعزز جوانب 
التن�سيق والعمل امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني.

من جهة اأخرى ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
�ساحب  ام�ص  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ال�سمو امللكي الأمر اأندرو دوق يورك الذي يزور البالد حاليا حل�سور 
فعاليات م�سابقة  رواد الق�سر بن�سختها الإماراتية الثالثة التي ينظمها 

�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع.                   )التفا�سيل �ص2(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله ال�سر جون لورمير كبر م�ست�ساري وزارة الدفاع لل�سرق الأو�سط يف اململكة املتحدة  )وام(

�ل�سناتور غر�هام يهدد �أردوغان بدفع �لثمن غاليا.. وجمل�س �لأمن يجتمع �ليوم

�سحايا مدني�ن بالق�سف الرتكي الع�س�ائي �سمال �س�ريا
طالب بتاأجيل �لدور �لثاين من �لرئا�سية!

الق�ساء يفرج عن املر�سح الرئا�سي الت�ن�سي نبيل القروي

م����ئ����ات امل�������س���ت����ط���ن���ن 
ي���ق���ت���ح���م����ن الأق�������س���ى

•• القد�س املحتلة -وام:

اق��ت��ح��م م��ئ��ات امل�����س��ت��وط��ن��ني ام�ص 
جهة  من  املبارك  الأق�سى  امل�سجد 
م�سددة  ح��را���س��ة  يف  امل��غ��ارب��ة  ب���اب 
الإ�سرائيلي  الحتالل  �سرطة  من 
الغفران  عيد  ي�سمى  مب��ا  احتفال 
اليهودي. وفتحت �سرطة الحتالل 
عنا�سرها  ون�����س��رت  امل��غ��ارب��ة  ب���اب 
�ساحات  يف  اخل���ا����س���ة  ووح���دات���ه���ا 
بواباته  وع��ن��د  الأق�������س���ى  امل�����س��ج��د 
م�سددة  ق���ي���ود  و����س���ط  اخل���ارج���ي���ة 
فر�ستها على دخول الفل�سطينيني 

للم�سجد.
و�����س����ددت ����س���رط���ة الح����ت����الل من 
مدينة  يف  الأم���ن���ي���ة  اإج����راءات����ه����ا 
تواجدها  وع���ززت  املحتلة  القد�ص 

وانت�سارها الع�سكري فيها.

ج�ن�س�ن ي�اجه متردا بحك�مته
•• لندن-وكاالت:

ام�ص  الربيطانية،  التاميز  �سحيفة  ذكرت 
الربيطاين  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص  اأن  الأرب���ع���اء، 
بوري�ص جون�سون، يواجه متردا جديدا يف 
الوزراء  اجت��اه جمموعة من  حكومته، مع 
يقود  اأن���ه  م��ن  خم���اوف  ب�سبب  لال�ستقالة 
ال����ب����الد يف اجت������اه اخل�������روج م����ن الحت�����اد 

الأوروبي من دون اتفاق.
الثقافة  وزي����رة  اأن  ال��ت��امي��ز  ت��ق��ري��ر  واأف����اد 
اأيرلندا  �����س����وؤون  ووزي������ر  م����ورج����ان  ن��ي��ك��ي 

ال�سمالية جوليان �سميث ووزير العدل روبرت بوكالند ووزير ال�سحة 
مات هانكوك واملدعي العام جيفري كوك�ص يدر�سون ال�ستقالة.

وقال وزير يف احلكومة ذكرته ال�سحيفة من دون اأن تورد ا�سمه اإن عددا 
اإذا  �سين�سحبون  املحافظني  ح��زب  من  ال��ربمل��ان  اأع�ساء  من  ج��دا  كبرا 

و�سل الأمر اإىل اخلروج من دون اتفاق.
واأ�سافت ال�سحيفة اأن الوزراء حذروا جون�سون يف اجتماع للحكومة من 
اخلطر الداهم لإعادة احلكم املبا�سر لإقليم اأيرلندا ال�سمالية، واأثاروا 

خماوف ب�ساأن دومينيك كامينجز، كبر م�ست�ساري جون�سون.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأع����ل����ن ال�������س���ن���ات���ور اجل���م���ه���وري 
ل��ي��ن��د���س��ي غ����راه����ام الرب����ع����اء اأن 
الرئي�ص  ���س��ي��ج��ع��ل  ال��ك��ون��غ��ر���ص 
الرتكي اردوغان يدفع غاليا جدا 
ثمن هجومه على القوات الكردية 
املتحالفة مع الوليات املتحدة يف 

�سمال �سوريا.
بدعمه  امل��ع��روف  ال�سناتور  وكتب 
لن�سلي  ت��رام��ب  دون��ال��د  للرئي�ص 
الذين  الك���راد  اأج��ل حلفائنا  من 
مت التخلي عنهم ب�سكل معيب من 

قبل ادارة ترامب.
�ست�سمن  اخل���ط���وة  ه����ذه  وق�����ال 
ع��������ودة ظ����ه����ور ت���ن���ظ���ي���م داع���������ص 
اجلهود  ب��ق��ي��ادة  ���س��اأق��وم  م�سيفا 
)الرئي�ص  جل��ع��ل  ال��ك��ون��غ��ر���ص  يف 
الرتكي( يدفع الثمن غاليا جدا.

م�����ن ج����ان����ي����ه اأع�����ل�����ن ال���رئ���ي�������ص 
ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان، 
العملية  ب��دء  الأرب��ع��اء، عن  اأم�ص 
�سوريا،  �سرقي  �سمال  الع�سكرية 
تنظيمات  اإنها  ق��ال  ما  م�ستهدفا 

اإرهابية، على حد تعبره.
م�سادر  ذك�����رت  ذات�����ه  ال���وق���ت  يف 
الدول  اأن  الأرب���ع���اء  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

•• الفجر – تون�س - خا�س

ب���ن م�سعود  ك���م���ال  امل��ح��ام��ي  ق����ال 
التعقيب  حم��ك��م��ة  اإن  ل����روي����رتز 
اأف��رج��ت ام�ص الأرب��ع��اء ع��ن قطب 
واملر�سح  ال���ق���روي  ن��ب��ي��ل  الإع�����الم 
لنتخابات الرئا�سة قبل اأيام قليلة 

من جولة الإعادة.
حمكمة  اإن  م�������س���ع���ود  ب����ن  وق�������ال 
التعقيب قررت الإفراج عن القروي 
ال����ذي اع��ت��ق��ل ق��ب��ل خ��و���ص ال���دور 
الأول من النتخابات لال�ستباه يف 

�سلوعه يف غ�سل اأموال.
القيادي  ال���ل���وم���ي  ع��ي��ا���ص  وك�����ان 
اأم�ص  اأعلن  قد  تون�ص  قلب  بحزب 
للدور  املرت�سح  ان حملة  الأرب��ع��اء، 
نبيل  الرئا�سية  لنتخابات  الثاين 
م�سرات  �سكل  يف  �ستكون  القروي 

جتوب كل حمافظات البالد.
ت��دوي��ن��ة ن�سرها  ال��ل��وم��ي يف  وق���ال 

في�سبوك،  مب��وق��ع  �سفحته  ع��ل��ى 
الظلم  ���س��د  �ستكون  امل�����س��رات  اإن 
واأنها �ستجوب �سوارع البالد بهدوء 

و�سمت.
للدور  امل��رت���س��ح  ح��م��ل��ة  اأن  ُي���ذك���ر 
ال���ث���اين ن��ب��ي��ل ال���ق���روي ك���ان���ت قد 
اإنها  ف���ي���ه  ق���ال���ت  ب���ي���ان���ا  اأ������س�����درت 

الثاين  ال�������دور  ب���ت���اأج���ي���ل  ط���ال���ب���ت 
م��ن الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة "اإىل 
تكافئ  ع��دم  اأ���س��ب��اب  انق�ساء  ح��ني 
عدم  اإىل  ا����س���ارة  يف   ( الفر�ص" 
ال����ت����ك����اف����وؤ ب�����ني م���ر����س���ح���ه���ا وب���ني 
قي�ص  للرئا�سية  امل�ستقل  املرت�سح 

�سعّيد(.       )التفا�سيل �ص13(

يف  ال��رتك��ي��ة  الع�سكرية  العملية 
���س��م��ايل و���س��م��ال �سرقي  م��ن��اط��ق 

البالد اأم�ص.
واأك������د ���س��ه��ود ع���ي���ان و����س���ك���ان اأن 
بلدة  فروا من  املواطنني  ع�سرات 
ت���ل اأب��ي�����ص ال�����س��وري��ة ع��ل��ى وقع 
والدخان  الن���ف���ج���ارات  اأ�����س����وات 
الذي ت�ساعد بالقرب من احلدود 
الق�سف  ج�����راء  م���ن  ت��رك��ي��ا  م���ع 

املدفعي واجلوي املكثف.
وقال املتحدث با�سم قوات �سوريا 
بايل،  م�سطفى  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
راأ������ص  م����ن  امل���م���ت���دة  امل���ن���اط���ق  اإن 
اأب��ي�����ص تتعر�ص  ال��ع��ني ح��ت��ى ت��ل 
باملدفعية  ع�����س��وائ��ي  ق�����س��ف  اإىل 

والطائرات احلربية الرتكية.
احلربية  ال��ط��ائ��رات  اأن  واأ����س���اف 
ا�ستهداف  يف  ب��������داأت  ال���رتك���ي���ة 
�سوريا،  �سمايل  مدنية"  مناطق 
اأن الغارات ت�سببت يف  م�سرا اإىل 

ذعر كبر بني �سكان املنطقة.
وج������اءت ت�����س��ري��ح��ات ب����ايل على 
ب���ع���د فرتة  ت����وي����رت،  ح�������س���اب���ه يف 
الرئي�ص  اإع��������الن  م����ن  وج����ي����زة 
ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان 
�سمال  على  الرتكي  الهجوم  ب��دء 

�سرقي �سوريا.

الأوروبية يف جمل�ص الأمن طلبت 
عقد اجتماع ط��ارئ مغلق ملجل�ص 
الأم�����ن ���س��ب��اح اخل��م��ي�����ص لبحث 

الهجوم الرتكي يف �سوريا.
وتقدمت بالطلب بلجيكا وفرن�سا 
املتحدة.  واململكة  وبولندا  واأملانيا 
النهار  منت�سف  اجلل�سة  و�ستعقد 
يف اأع���ق���اب م�������س���اورات م��غ��ل��ق��ة يف 

كولومبيا،  ب�ساأن  الأم���ن  جمل�ص 
وفقا للم�سادر.

وق�����ال ال��رئ��ي�����ص ال���رتك���ي، ال���ذي 
اأط���ل���ق ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ة ا����س���م نبع 
ال�سالم، اإن اجلي�ص اأطلق العملية 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ���س��د ت��ن��ظ��ي��م��ي )بي 
الإرهابيني،  و)داع���������ص(  ك����ا(  ك���ا 
العمال  ح������زب  اإىل  اإ�������س������ارة  يف 

الكرد�ستاين املحظور يف تركيا.
واأو���س��ح م�����س��وؤول اأم��ن��ي تركي اأن 
العملية الع�سكرية يف �سوريا بداأت 
نران  وتدعمها  جوية  ب�سربات 

املدفعية ومدافع الهاوتزر.
وه�������رب ع�������س���رات امل���دن���ي���ني من 
للحدود  متاخمة  ���س��وري��ة  ب��ل��دات 
بدء  مع  منازلهم،  من  تركيا  مع 

الرتبية تبداأ خطة ميدانية لزيارة 
املدار�س لل�ق�ف على نتائج جتريب املناهج

•• دبي- حم�صن را�صد

على تنفيذ خطة زيارات ميدانية، ت�ستهدف  تعكف وزارة الرتبية والتعليم حالياً 
الف�سل  ال��دول��ة، خ��الل   اإم���ارات  والريا�ص يف خمتلف  امل��دار���ص احلكومية  جميع 
الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي اجلاري، للوقوف على نتائج عملية جتريب املناهج، 

وا�ستثمار ما اأفرزته تلك الزيارات يف تطوير الكتب الدرا�سية.
على  تركز  ال��زي��ارات  تلك  ب��اأن  والتقييم،  املناهج  ال���وزارة ممثلة يف قطاع  واأف���ادت 
الوقوف على منهجية جتريب وتنفيذ املنهاج املخطط للميدان الرتبوي ، وحتقيقاً 

ل�سمان تنفيذ املناهج الدرا�سية مبا يتواءم مع فل�سفة بنائها وت�سميمها.
ب��اأه��م��ي��ة ت�سهيل مهمة فرق  امل���دار����ص وال��ري��ا���ص،  ال�����وزارة ع��ل��ى م��دي��ري  ���س��ددت 
اخت�سا�سي املناهج الذين  يزورون املدار�ص يف املناطق التعليمية املختلفة، للوقوف 

على اآليات تدري�ص املناهج وتطبيقها يف خمتلف مراحل التعليم.
)التفا�سيل �ص4(

ترامب: خ�سنا حربا يف ال�سرق الأو�سط بذريعة باطلة 
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأن توغل بالده يف  اأم�ص الأربعاء،  اأكد الرئي�ص الأمركي، دونالد ترامب، 
بذريعة  اتخذ  املتحدة  الوليات  تاريخ  يف  ق��رار  اأ�سواأ  كان  الأو�سط  ال�سرق 

باطلة مت دح�سها لحقا، ومتثلت بوجود اأ�سلحة دمار �سامل يف املنطقة.
ال�سرق  اإىل  الذهاب  كان  تويرت:  الأمركي على ح�سابه يف  الرئي�ص  وغرد 
اأ�سواأ قرار اتخذ يف تاريخ بالدنا! خ�سنا حربا بذريعة باطلة مت  الأو�سط 

دح�سها لحقا وهي اأ�سلحة دمار �سامل. مل تكن هناك.
واأ�ساف ترامب الوليات املتحدة اأنفقت 8 مليارات دولر للقتال ولعب دور 
اأ�سيبوا  اأو  قتلوا  العظماء  اآلف من جنودنا  الأو�سط.  ال�سرق  ال�سرطة يف 

بجروح حرجة، فيما قتل ماليني الأ�سخا�ص يف الطرف الآخر.
اإىل  وعناية  بتاأن  العظماء  وع�سكريينا  جنودنا  ب��اإع��ادة  نقوم  الآن  وت��اب��ع: 
اأي  اأعظم من  املتحدة  الوليات  العامة.  ال�سورة  اإن تركيزنا على  الوطن. 

وقت م�سى.
العاملي،  اأن بالده لن تلعب دور ال�سرطي  اأن  اأعلن ترامب  ويف وقت �سابق، 
ال�سراعات  بتلك  معنية  ال�سراعات  ملناطق  املجاورة  ال��دول  كانت  اإذا  واأن��ه 

فعليها اأن تتعامل مع ذلك الأمر بنف�سها.

�لرئي�س �لتنفيذي لأر�مكو: 

غياب رد فعل دويل قد ي�سجع الإرهاب
•• لندن-وكاالت:

اأكد الرئي�ص التنفيذي لأرامكو ال�سعودية، اأمني النا�سر، ام�ص الأربعاء، 
واأدت  ال�سعودية  ا�ستهدفت من�ساأتي نفط يف  التي  اأن هجمات مثل تلك 
لرتفاع الأ�سعار مبا ي�سل اإىل 20 باملئة ال�سهر املا�سي، قد ت�ستمر اإذا مل 

يكن هناك رد فعل دويل م�سرتك.
ال��ع��زم الدويل  ل��ن��دن: غياب  النفط وامل���ال يف  النا�سر يف م��وؤمت��ر  وق��ال 
لتخاذ اإجراء ملمو�ص، رمبا ي�سجع ارهابيني مهاجمني وبالفعل يعر�ص 

اأمن الطاقة يف العامل خلطر اأكرب.
الق�سوى  الإنتاجية  الطاقة  ل�ستعادة  �سبيلها  يف  ال�سركة  اأن  واأ���س��اف 

للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمرب املقبل

�أكد �أن �لو�سيط �لدويل بات �سرورة 

م�سر: النيل م�سدر مياهنا ال�حيد ومتم�سك�ن بحقنا
•• القاهرة-وكاالت:

اأم�ص  امل�سري، م�سطفى مدبويل،  ال��وزراء  رئي�ص  اأكد 
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى حقها  اأن م�����س��ر م��ل��ت��زم��ة  الأرب����ع����اء، 
التاريخي يف مياه النيل. واأو�سح يف كلمة اأمام الربملان 
على  احل��ف��اظ  �سرط  احل���وار،  على  منفتحة  م�سر  اأن 
النيل م�سدر  اأن  �سدد على  ذلك،  اإىل  املائية.  حقوقها 
لي�ست  الق�سية  واأن  مل�����س��ر،  بالن�سبة  ال��وح��ي��د  امل��ي��اه 
باأحقية دول  نقر  ق��ائ��اًل:  واأ���س��اف  ك��ه��رب��اء.  م��و���س��وع 

ح��ق��وق م�سر،  دون جت���اوز  ب��ال���س��ت��ف��ادة  النيل  ح��و���ص 
اأمام التعنت  اأن الو�سيط الدويل بات �سرورة  اأكد  كما 

والت�سدد الإثيوبي حلل اأزمة ال�سد. 
من جهته، قال وزير اخلارجية امل�سري، �سامح �سكري، 
اأمام جمل�ص النواب اإن ملء وت�سغيل �سد النه�سة دون 

التفاق مع دولتي امل�سب اأمر مرفو�ص متاما.
يف  ال�ستقرار  على  ت��وؤث��ر  ال�سد  م�ساألة  اأن  اعترب  كما 
الدويل للتو�سط  املنطقة، م�سيفاً متت دعوة املجتمع 

من اأجل و�سع حل لالأزمة.

اأزمة وق�د يف �سنعاء واحل�ثي يغلق كافة املحطات
•• اليمن-وكاالت:

اأفادت م�سادر ام�ص اأن امليلي�سيات احلوثية اأمرت باإغالق كافة حمطات 
تعمل  حم��ط��ات   4 على  مبقية  �سنعاء،  اليمنية  العا�سمة  يف  ال��وق��ود 
بعينها  كميات  امليلي�سيات  ح��ددت  كما  حوثيون.  ق��ادة  ميلكها  بالتناوب، 
كل �ستة اأيام ملالك ال�سيارات واحلافالت، ما فاقم اأزمة الوقود امل�ستمرة 
الثامنة  م��ن  تفتح  املحطات  تلك  اأن  امل�����س��ادر  واأو���س��ح��ت  اأ�سابيع.  منذ 
الثالثة بعد الظهر حتى  12 ظهرا، وت�ستاأنف عملها من  �سباحا حتى 
وبقية  �سنعاء  يف  تفاقمت  الوقود  اأزم��ة  اأن  يذكر  فقط.  م�ساء  الثامنة 
املناطق التي ت�سيطر عليها امليلي�سيات احلوثية، بعد اأن جلاأت الأخرة 
اإىل رف�ص التدابر احلكومية اخلا�سة بدفع ر�سوم ال�سرائب واجلمارك 

على �سحنات النفط الوا�سلة اإىل ميناء احلديدة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

توج �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع 
وذلك  اإم���ارات���ي���ني  اأع���م���ال  رواد   4
خالل احلفل اخلتامي مل�سابقة رواد 
الثالثة  الق�سر بن�سختها الإماراتية 
الإمارات  اأقيم يف فندق ق�سر  الذي 
ال�سيخ  معايل  بح�سور  اأبوظبي  يف 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان 
امللكي  ال�����س��م��و  ال��ت�����س��ام��ح و���س��اح��ب 
حيث  ي������ورك  دوق  اأن��������درو  الأم�������ر 
�سهدت امل�سابقة 12 عر�ساً تقدميياً 

مل�ساريع ريادية اإماراتية مبتكرة.
"اأريام"  م�����س��روع  امل�سابقة  يف  وف���از 
املتخ�س�ص يف ت�سميم بذلة التربيد 
ل��ل��ع��م��ال ال���ذي���ن ي��واج��ه��ون درج���ات 
القيام  اأثناء  العالية  حرارة الطق�ص 
باأعمالهم، اأما م�سروع "عربي" فهو 
برنامج متكامل لتعليم اللغة العربية 
الإن����رتن����ت ويقدم  ع���رب  ل���الأط���ف���ال 
الق�س�ص  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
وال��ك��ت��ب واأدل�����ة ال��ل��غ��ة وغ��ره��ا من 
املواد التي ت�ساعد الطفل على تعلم 
واإتقان اللغة العربية فيما فازموقع 
Doctorsae. "دوكتورز اأيه اإي

معلومات  ي����وف����ر  ال�������ذي   com
الكيانات  جميع  ح��ول  مل�ستخدميه 
ال�سحية داخل دولة الإم��ارات حيث 
ميكن للمر�سى البحث عن الأطباء 
ب�سكل  وال�سيدليات  وامل�ست�سفيات 
تطبيق  اىل  ا�سافة  و���س��ري��ع،  �سل�ص 
رف��ي��ق وال���ذي ي��ق��وم ب��رب��ط اأ�سحاب 
ال�سيانة  خ��دم��ات  امل��ن��ازل مب����زودي 

والديكور املرخ�سني يف الدولة.
و���س��ي��ت��اح ل��ل��ف��ائ��زي��ن ف��ر���س��ة متثيل 
الثانية  الن�سخة  يف  الإم����ارات  دول��ة 
من م�سابقة رواد الق�سر اخلليجية 
مبملكة  امل���ق���ب���ل  ن���وف���م���رب   27 يف 
التاأهل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ب��ح��ري��ن، 
من  الرابعة  الن�سخة  يف  للم�ساركة 
العاملي،  الق�سر"  "رواد  ب��رن��ام��ج 
ق�سر  يف  فعاليته  �ستنعقد  وال����ذي 
باململكة  ل���ن���دن  يف  ج��ي��م�����ص  ���س��ان��ت 

املتحدة يف دي�سمرب 2019.
النوي�ص،  وقال �سعادة ح�سني جا�سم 
اإدارة �سندوق خليفة  رئي�ص جمل�ص 
"ا�ستطاعت  امل�������س���اري���ع:  ل��ت��ط��وي��ر 
الثالثة  الأع�������وام  خ����الل  امل�����س��اب��ق��ة 
متميزاً  جن��اح��اً  حتقق  اأن  امل��ا���س��ي��ة، 

رائدة  كمن�سة  مكانتها  اأث��ب��ت  حيث 
يف ن�����س��ر وت���ع���زي���ز ري������ادة الأع���م���ال 
والبتكار يف دولة الإم��ارات العربية 
ف��ر���س��ة حقيقية  م��ق��ّدم��ة  امل��ت��ح��دة، 
لعر�ص  الإماراتيني  الأعمال  ل��رواد 
اأم����ام جمهور  امل��ب��ت��ك��رة  م�����س��اري��ع��ه��م 
عاملي وا�سع من ال�سخ�سيات املوؤثرة 
التي ت�ستطيع م�ساعدتهم يف حتويل 
اأفكارهم الإبداعية اإىل واقع مزدهر 
اأُطلق  "وقد  واأ���س��اف:  وم�ستدام." 
من  الإم��ارات��ي��ة  الن�سخة  ال�سندوق 
م�سابقة رواد الق�سر العاملية يف عام 
ا�سرتاتيجيته  مع  متا�سياً   2016
الأعمال  ري���ادة  تعزيز  يف  الوا�سحة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة، والرت���ق���اء 
م�ساعدة  خ���الل  م��ن  احل���ر  بالعمل 
ال�سغرة  امل�ساريع  اأ�سحاب  ومتكني 
اإمكاناتهم  تطوير  م��ن  واملتو�سطة 
وم�����ه�����ارات�����ه�����م، وت�����وف�����ر احل����ل����ول 
وال�ست�سارية  التمويلية  واخلدمات 
للتعرف  وم���������س����اع����دت����ه����م  ل�����ه�����م، 
اأ�سحاب  م��ع خم��ت��ل��ف  والن���خ���راط 
املجال  ه��ذا  يف  والعاملني  امل�سلحة 
مبا يرتقي ببيئة العمل احلّر داخل 

الدولة.".
تاأكيد  امل�سابقة هي  اأن  واأكد �سعادته 
وا�سح على مكانة اأبوظبي الريادية 
لالبتكار  وع��امل��ي��ة  اإقليمية  كوجهة 
والإب������������داع، م���������س����دداً ع���ل���ى ال���ت���زام 
ال�سندوق منذ تاأ�سي�سه عام 2007 
والتوجيه  امل�������س���اع���دة  ت����ق����دمي  يف 
واأ�سحاب  الأعمال  ل��رواد  املطلوبني 
انطالقاً  املبتكرة،  والأفكار  امل�ساريع 
من روؤيته املتمحورة حول توفر بيئة 
حا�سنة لل�سباب املبتكر والنهو�ص يف 
ريادة الأعمال التناف�سية يف اأبوظبي 

ودولة الإمارات عموماً.
عرب  "ا�ستطعنا  ال��ن��وي�����ص:  واأردف 
م�سابقة  من  ال�سابقتني  الن�سختني 
اأن  الإم����ارات����ي����ة  الق�سر"  "رواد 
الأعمال  ل��رواد  ذهبية  فر�سة  نقدم 
الإم�����ارات�����ي�����ني ال���ط���م���وح���ني ممن 
ي���ت���م���ت���ع���ون ب���ال���ك���ف���اءة وال�����ق�����درات 
العالية،  والب���ت���ك���اري���ة  الإب���داع���ي���ة 
اأم�����ام جمهور  ل��ع��ر���ص م�����س��اري��ع��ه��م 
ال�سخ�سيات  من  نخبة  ي�سم  عاملي 
الفاعلة يف جمال ريادة الأعمال." .

ا�ستمرار  ع���ل���ى  ����س���ع���ادت���ه  و�����س����دد 
ال�سندوق يف حتقيق مهمته بتعزيز 

الإماراتيني  الأع���م���ال  رواد  ك��ف��اءة 
عن  واملتو�سطة  ال�سغرة  وامل�ساريع 
وت���وف���ر م�سادر  ط��ري��ق مت��ك��ي��ن��ه��م 
مل�ساريعهم  واخل����دم����ات  ال��ت��م��وي��ل 
املبتكرة، وتعزيز التفاعل والتوا�سل 
ب���ي���ن���ه���م وب�������ني خم���ت���ل���ف اجل����ه����ات 
ري��ادة الأعمال  املعنيني يف  والأف���راد 
مبا  والعاملي  املحلي  امل�ستويني  على 
وفر�ساً  جديدة  اآفاقاً  اأمامهم  يفتح 
النمو  وحتقيق  ل��الزده��ار  حقيقية 

امل�ستدام.
واأ�ساد النوي�ص خالل كلمته بالدعم 
ال�سمو  �ساحب  مكتب  يقّدمه  الذي 
امل���ل���ك���ي الأم���������ر اأن�����������درو، لإجن������اح 
امل�سابقة  م��ن  الإم���ارات���ي���ة  الن�سخة 
خلق  اإىل  ت���ه���دف  وال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
الأع����م����ال  رواد  م����ن  ج���دي���د  ج���ي���ل 
حتقيق  يف  ي�����س��اه��م  الإم�����ارات�����ي�����ني 
ودفع  القت�سادي  التنويع  �سيا�سة 
عجلة النمو. كما توجه بال�سكر من 
واملحليني  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
ال���ذي���ن ���س��اه��م��وا ب��ت��ن��ظ��ي��م واإجن�����اح 
بامل�ساريع  منوهاً  اخلتامي،  احلفل 
العام  ل���ه���ذا  امل���ق���ّدم���ة  الإم����ارات����ي����ة 
والبتكار  ب���الب���داع  مت��ي��زت  وال��ت��ي 
�سبيل  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع�����امل  يف 
وت��ع��زي��ز م�ستوى  الإن�������س���ان  خ��دم��ة 
قال  جهته،  من  املجتمع.  يف  احلياة 
اأندو،  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
الق�سر  رواد  وم��وؤ���س�����ص  ي���ورك  دوق 
العاملية: "ي�سرفني اأن اأتواجد معكم 
م�سابقة  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ن�����س��خ��ة  يف 

والتي  الإم�������ارات،   – ال��ق�����س��ر  رواد 
تهدف اإىل ت�سليط ال�سوء على اأبرز 
الإمارات  دول��ة  يف  املبتكرة  امل�ساريع 
اليوم  هنا  ونحن  املتحدة.  العربية 
ال��ف��ائ��زي��ن ف��ق��ط بل  لي�ص لخ��ت��ي��ار 
وم�ساعدتها  امل�����س��اري��ع  ك��اف��ة  ل��دع��م 
م�سابقة  وت�����س��ج��ع   . النمو."  ع��ل��ى 
الإماراتية  بن�سختها  الق�سر  رواد 
ال�ستفادة  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  امل�������س���ارك���ني 
املعلومات  تكنولوجيا  اإمكانات  من 
والواقع  والروبوتات،  والت�سالت، 
ال�سطناعي  وال��ذك��اء  الف��رتا���س��ي 
املطلوبة  الذكية  احل��ل��ول  توفر  يف 
حيث  املجتمع،  حياة  ج��ودة  لتعزيز 
ت��رت��ك��ز امل�����س��اب��ق��ة ل��ه��ذا ال���ع���ام على 
تخدم  التي  "التكنولوجيا  مو�سوع 
امل�ساريع  تطّرقت  حيث  الب�سرية"، 
امل�����س��ارك��ة اإىل امل��و���س��وع م���ن زاوي���ة 
اأ�ستك�سف  متطورة،  وتقنية  علمية 
تاأثر  امل���ت���ن���اف�������س���ون  خ���الل���ه���ا  م����ن 
احلياة  على  املحتمل  التكنولوجيا 
امل�سابقة  وتهدف  لالأفراد.  اليومية 
تعزيز  الوطنية يف  امل�سرة  اإىل دعم 
امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة يف 
دول��ة الإم���ارات، مبا يحقق تطلعات 
البتكار  دع���م  يف  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
يف ���س��ف��وف ال�����س��ب��اب، ومت��ا���س��ي��اً مع 
التنويع  يف  الإمارات2021  روؤي���ة 

القت�سادي داخل الدولة.
وق���ب���ل وق�����ف ال���ت�������س���وي���ت واإع������الن 
بالن�سخة  الأرب��ع��ة  الفائزين  اأ�سماء 
امل�سابقة،  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  الإم���ارات���ي���ة 

لفيديو  ا���س��ت��ع��را���ص  احل��ف��ل  ت��خ��ل��ل 
امل�سابقة،  حمطات  اأب��رز  عن  ق�سر 
وحتى  الأوىل  امل���رح���ل���ة  م���ن  ب������دًءا 
باملع�سكر  م���روراً  النهائية  اجل��ولت 
املت�سابقون  وق����ام  ك��م��ا  ال��ت��دري��ب��ي، 
من  م�ساريعهم  بعر�ص  ع�سر  الإثنا 
متميزة  ت��ق��دمي��ي��ة  ع���رو����ص  خ���الل 

ومهنية.
وعلى هام�ص احلفل اخلتامي، نظم 
"واحة  ب��ع��ن��وان  معر�سا  ال�����س��ن��دوق 
حيث  لالبتكار"،  خليفة  ���س��ن��دوق 
قام خالله با�ستعرا�ص اأبرز امل�ساريع 
مظلته،  حت���ت  امل��ن�����س��وي��ة  امل��ب��ت��ك��رة 
ل�سركائه  ال��ت��اب��ع��ة  امل�����س��اري��ع  ك��ذل��ك 
ال�سرتاتيجيني يف الن�سخة احلالية 
التي  ال��ربام��ج  وبع�ص  امل�سابقة  من 
م�ساريع  ���س��م��ل��ت  وال���ت���ي  ي��دع��م��وه��ا 
الذي  لالبتكار"  خ��ل��ي��ف��ة  "مركز 
خليفة،  جامعة  مع  بال�سراكة  يقدم 
وت��وازن، ومبادلة  الوطن،  و�سندوق 
جمموعة من احللول املبتكرة لدعم 
النا�سئة يف جمال  امل�ساريع  اأ�سحاب 
التكنولوجيا وم�ساعدتهم يف تطوير 
اأع��م��ال��ه��م وم�����س��اري��ع��ه��م م��ن خالل 
ال��ت��ي يقدمها  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ربام��ج 
وامل�سرعات  الأعمال  املركز وحا�سنة 

ال�ستثمارية.
ك��م��ا ���س��ّل��ط امل���ع���ر����ص ال�������س���وء على 
"برنامج  وم�����س��اري��ع  اب��ت��ك��ارات  اأه���م 
مت  ال�������ذي  الإماراتي"،  امل���ب���ت���ك���ر 
اإطالقه بالتعاون مع مركز ال�سارقة 
"�سراع" و�سندوق  الأع��م��ال  ل��ري��ادة 

الأعمال  رواد  دع���م  ب��ه��دف  ال��وط��ن 
امل�ساريع  واأ����س���ح���اب  ال���ط���الب  م���ن 
م�ساريعهم  ل��ت��اأ���س��ي�����ص  ال���ن���ا����س���ئ���ة 
اخلا�سة بطريقة م�ستدامة وقدرات 
ا�ستعر�ص  ك��م��ا  ع��ال��ي��ة.  ت��ن��اف�����س��ي��ة 
الذي  ابتكاري"  "برنامج  م�ساريع 
�سندوق  بني  بالتعاون  ت�سميمه  مت 
م�سرعة   - دي  اإي���ه  و���س��ت��ارت  خليفة 
ن���ي���وي���ورك  الأع������م������ال يف ج���ام���ع���ة 
�سركة  م����ن  وامل����دع����وم����ة  اأب���وظ���ب���ي 
اأعمال  حا�سنة  ليكون   - "متكني" 
ال�سركات  لأ�����س����ح����اب  م���ت���ك���ام���ل���ة 
ال���ن���ا����س���ئ���ة يف جم���ال  الإم�����ارات�����ي�����ة 
ال�سطناعي  وال��ذك��اء  التكنولوجيا 
ل��ت��ط��وي��ر م�����س��اري��ع��ه��م امل��ب��ت��ك��رة من 
املنا�سبة  ال���ب���ي���ئ���ة  ت����وف����ر  خ������الل 
ال��الزم��ة م��ن التدريب،  واخل��دم��ات 
وال�ستثمار.  والتوا�سل،  والتوجيه، 
الثالثة  الإم��ارات��ي��ة  الن�سخة  وت��اأت��ي 
�سندوق  بني  بالتعاون  امل�سابقة  من 
املحليني  ���س��رك��ائ��ه  ون��خ��ب��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
وال�سرتاتيجيني، اأبرزهم "موؤ�س�سة 
امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
"�سندوق  واملتو�سطة"،  ال�����س��غ��رة 
لالبتكار"،  خليفة  "مركز  الوطن"، 
"كليات  العاملي"،  اأب��وظ��ب��ي  "�سوق 
دي"،  اإي��ه  "�ستارت  العليا"،  التقنية 
جتارة  "غرفة  تكامل"،  "برنامج 
"الربنامج  اأبوظبي"،  و���س��ن��اع��ة 
ال����وط����ن����ي ل���ل���م�������س���اري���ع وامل���ن�������س���اآت 
مركز  واملتو�سطة"،  ال�������س���غ���رة 
"�سراع"،  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  ال�سارقة 
العاملي  "املعهد  �سيا"،  "�سركاء 

لالبتكار" و"كريبتو لبز".
ب��اأن �سندوق خليفة  ال��ذك��ر  وي��ج��در 
الإماراتية  الن�سخة  اأط��ل��ق  ق��د  ك��ان 
 2016 ن��وف��م��رب  امل�����س��اب��ق��ة يف  م���ن 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ح�����س��ور 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امللكي  ال�����س��م��و  امل�����س��ل��ح��ة، و���س��اح��ب 
لنقل  ي�����ورك،  دوق  اأن������درو،  الأم�����ر 
اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق�����س��ر  رواد  جت��رب��ة 
خالل  من  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
دولة الإم��ارات لدعم رواد الأعمال، 
وت�����زوي�����ده�����م ب����اأف���������س����ل ال���ف���ر����ص 
للتوا�سل مع خمتلف رجال الأعمال 
التنفيذيني  وال���روؤ����س���اء  واخل�����رباء 

حول العامل.

ارتفاع الإعانات املالية احلك�مية اإىل 13.33 مليار درهم خالل 6 اأ�سهر
•• اأبوظبي-وام: 

ارتفعت قيمة الإعانات املالية التي قدمتها احلكومة الحتادية 
واحلكومات املحلية يف جميع اإمارات الدولة اإىل 13.33 مليار 
ن�سبتها  بزيادة   2019 العام  من  الأول  الن�سف  خالل  دره��م 

مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 2018.  23.4%
ويعك�ص النمو الكبر يف الإعانات املالية املقدمة خالل الفرتة 
من يناير وحتى نهاية يونيو من العام اجلاري توا�سل اجلهود 
الركيزة  ي�سكل  الذي  املجتمع  متا�سك  عرى  لتوثيق  الر�سمية 

الأ�سا�سية لعملية التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها الدولة.
ول زال��ت دول��ة الإم���ارات تت�سدر املركز الأول عامليا يف موؤ�سر 

املوؤ�س�سات  ال��ع��دي��د م��ن  ال�����س��ادر ع��ن  ال��ت��م��ا���س��ك الج��ت��م��اع��ي 
الدولية ومن �سمنها املعهد الدويل للتنمية الإدارية.

رئي�سية  حم��اور   3 على  الجتماعي  التما�سك  موؤ�سر  ويرتكز 
واحلراك  الجتماعي  امل��ايل  وراأ����ص  الجتماعي  ال�سمول  ه��ي 
الجتماعي مب�ستوى  ال�سمول  يرتبط حمور  املجتمعي، حيث 
التي  اأظ��ه��رت الح�����س��ائ��ي��ات  ف��ق��د  الأف�����راد. وتف�سيال  دخ���ول 
بداية  منذ  املقدمة  املالية  الإع��ان��ات  اأن  املالية  وزارة  ت�سدرها 
العام وحتى نهاية يونيو �سكلت 6.6 % من اإجمايل م�سروفات 
قيمتها  بلغت  والتي  املحلية  واحلكومات  الحت��ادي��ة  احلكومة 

مليار درهم.  200.5
وتتوجه الإعانات التي تقدمها احلكومة الحتادية واحلكومات 

املحلية  واجل���ه���ات  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزارة  خ���الل  م��ن  امل��ح��ل��ي��ة 
اإىل  بالإ�سافة  للمواطنني  ال�سلع  بع�ص  اأ�سعار  لدعم  الأخ��رى 

الدعم النقدي املبا�سر للم�ستحقني.
اأ�سحاب الهمم وامل�سنني والرعاية  اأي�سا  كما ي�ستهدف الدعم 
املوجهة  الأخ��رى  اخلدمات  بجانب  ال��زواج  ومنح  الجتماعية 
بالتالحم  اخلا�سة  امل��وؤ���س��رات  اأن  اإىل  ي�سار  امل��واط��ن��ة.  لالأ�سر 
امل��ج��ت��م��ع��ي وال���ت���ي ي���ج���ري م���ن خ��الل��ه��ا ق��ي��ا���ص مت��ت��ع اأبناء 
والتكافل  الوطنية،  بالهوية  املرتبطة  والقيم  باملبادئ  املجتمع 
الجتماعي وال�سراكة املجتمعية بني مكونات املجتمع كافة تعد 
 "  2021 الإم���ارات  "روؤية  تت�سمنها  التي  املوؤ�سرات  اأه��م  من 

وخطط عمل احلكومات املحلية يف جميع اإمارات الدولة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن 
رئي�س اأوغندا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة 
اجلرنال يويري كاغوتا مو�سيفيني رئي�ص جمهورية اأوغندا وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
كاغوتا  ي��وي��ري  اجل���رنال  الرئي�ص  فخامة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
مو�سيفيني. وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل الدكتور روهاكانا روجوندا رئي�ص وزراء جمهورية 

اأوغندا.

حممد بن زايد يبحث مع كبري م�ست�ساري وزارة الدفاع الربيطانية ل�س�ؤون ال�سرق الأو�سط اأوجه التعاون
•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

كبر  ل��ورمي��ر  ج��ون  ال�سر  الفريق  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
م�ست�ساري وزارة الدفاع لل�سرق الأو�سط يف اململكة املتحدة.

وبحث �سموه و امل�سوؤول الربيطاين ��� خالل اللقاء الذي جرى يف ق�سر البحر 
ال�سوؤون  يف  املتحدة  واململكة  الإم���ارات  دول��ة  بني  امل�سرتك  التعاون  اأوج��ه   ���

التن�سيق  ج��وان��ب  يعزز  مب��ا  وتنميتها  دعمها  و�سبل  والدفاعية  الع�سكرية 
والعمل امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني. و تبادل �سموه و كبر م�ست�ساري 
التي  الأح���داث  تطورات  ب�ساأن  النظر  وجهات   .. الربيطانية  الدفاع  وزارة 
ت�سهدها منطقة ال�سرق الأو�سط وتداعياتها على اأمنها وا�ستقرارها و�سلمها 

اإىل جانب عدد من الق�سايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
عبالن  ب��ن  �سيف  عي�سى  مهند�ص  ال��رك��ن  ال��ف��ري��ق  ���س��ع��ادة   .. ال��ل��ق��اء  ح�سر 
املزروعي نائب رئي�ص اأركان القوات امل�سلحة و�سعادة حممد مبارك املزروعي 
وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي و �سعادة باتريك مودي �سفر اململكة املتحدة 

حممد بن زايد ي�ستقبل الأمري 
اآندرو دوق ي�رك

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ام�ص  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
البالد حاليا حل�سور فعاليات م�سابقة رواد  اأن��درو دوق يورك الذي يزور 
الق�سر بن�سختها الإماراتية الثالثة التي ينظمها �سندوق خليفة لتطوير 

امل�ساريع.
 - اأبوظبي  البحر يف  ال��ذي ج��رى بق�سر  اللقاء  �سموه - يف بداية  و رح��ب 
التي  املتميزة  العالقات  وا�ستعر�ص معه  الدولة  اإىل  اأن��درو  الأم��ر  بزيارة 
التفاهم  و  الثقة  على  تقوم  التي  املتحدة  واململكة  الإم����ارات  دول��ة  تربط 
من  عدد  ب�ساأن  الودية  الأحاديث  وتبادل  املتبادل..  والح��رتام  وال�سداقة 
جا�سم  ح�سني  �سعادة  اللقاء..  ح�سر  امل�سرتك.  الهتمام  ذات  املو�سوعات 
�سعادة  و  امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  النوي�ص 

حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.
رواد الق�سر - الإمارات تت�ج 4 مبتكرين اإماراتين

دبي ت�ست�سيف معر�س وملتقى طب 
الأ�سعة يف الإمارات 15 اأكت�بر

•• دبي-وام:

ت�ست�سيف دبي فعاليات الدورة الرابعة من املعر�ص وامللتقى ال�سنوي لطب 
الأ�سعة يف الإمارات الذي �سيقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
املالية رئي�ص هيئة ال�سحة يف دبي خالل  اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
اأكتوبر اجلاري يف مركز دبي الدويل للموؤمترات  الفرتة من 15 اإىل 17 
 – اأول  "املري�ص  عنوان  حتت  املتخ�س�ص  احل��دث  ه��ذا  ويقام   . واملعار�ص 
بالتطورات  املتعلقة  املوا�سيع  خمتلف  الأ�سا�سيات" ويناق�ص  على  الرتكيز 
العلمية والتكنولوجية احلا�سلة يف جمال علم الأ�سعة والت�سوير ال�سعاعي 
وذلك مب�ساركة 50 متحدثا من اأبرز الأطباء واخلرباء والعلماء يف جمال 

علم الأ�سعة والت�سوير الت�سخي�سي يف الأ�سعة داخل الدولة وخارجها.
ومن املتوقع اأن ي�ستقطب امللتقى واملعر�ص اأكرث من 1700 من امل�ساركني 
والزائرين من خمتلف اأنحاء العامل حيث ت�سمل فعالياته 66 جل�سة علمية 
ت�سوير  وندوة عن  ال�سعاعي  الت�سوير  املتخ�س�سة يف  وعدد من اجلل�سات 
ال�سينية  الأ�سعة  مو�سوع  وتتناول  كامل  ي��وم  م��دار  على  ت�ستمر  ال�سدر 
خا�ص  ب�سكل  الرتكيز  بجانب  الأ�سا�سيات  على  والرتكيز  ال�سدر  لت�سوير 
على اأمرا�ص اجلهاز الع�سلي الهيكلي. وقال الدكتور اأ�سامة الب�ستكي نائب 
اإن الدورة  رئي�ص امللتقى م�ست�سار ورئي�ص ق�سم الأ�سعة يف م�ست�سفى را�سد 
يف  تاأتي  الإم���ارات  يف  الأ�سعة  لطب  ال�سنوي  وامللتقى  املعر�ص  من  الرابعة 
الوقت الذي اأ�سبح فيه عامل الت�سوير ال�سعاعي يتداخل مع عامل الواقع 
اإعادة  عملية  �سهدتها  التي  الكبرة  التطورات  بف�سل  وذل��ك  الفرتا�سي 
بناء ال�سور يف اأجهزة الت�سوير املقطعي والت�سوير بالرنني املغناطي�سي . 
واأ�ساف اأن اأجندة املنتدى ت�سم هذا العام العديد من املوا�سيع الهامة يف 
للثدي  ال�سعاعي  الت�سوير  ال�سعاعي ومنها  والت�سوير  الأ�سعة  جمال علم 
ولالأطفال وجل�سات ت�سوير ال�سدر بالأ�سعة ال�سينية والت�سوير ال�سعاعي 
القلب واجل�سم  الع�سبي وت�سوير  الأ�سعة  الهيكلي وعلم  الع�سلي  للجهاز 
والذكاء ال�سطناعي بجانب العديد من اجلل�سات املتخ�س�سة وور�ص العمل 
التي �ست�ساعد يف تقدمي املعارف واخلربات العملية املطلوبة للمتخ�س�سني 
يف علم الأ�سعة. واأو�سح الب�ستكي اأن فعاليات املنتدى ت�سمل تنظيم العديد 
من امل�سابقات والأن�سطة العلمية مبا يف ذلك م�سابقة املل�سقات التعليمية 
يقدمها  اأب��ح��اث  اأف�سل  وم�سابقة  علميا  مل�سقا   12 ع��دده��ا  يبلغ  وال��ت��ي 
اإىل جائزة  اإ�سافة  الأ�سعة  اأ�سعة وطالب يف جمال علم  اأ�سعة وفني  طبيب 
كاأ�ص الإمارات لالأ�سعة والتي �سيتم منحها لأف�سل حالة درا�سية مبا يتيح 
نقدية.  بجوائز  ال��ف��وز  فر�سة  الأ�سعة  علم  يف  والعاملني  للمتخ�س�سني 
اأ�سار اإىل اأن امل�ساركني يف احلدث �سيح�سلون على عدد من �ساعات التعليم 
امل�ستمر املعتمدة من هيئة ال�سحة يف دبي.. مبينا اأنه ولأول مرة ي�ست�سيف 
هذا احلدث من�سة الأعمال يف جمال علم الأ�سعة وهي من�سة متخ�س�سة 
جتمع عددا من اأبرز املوؤ�س�سات والعالمات التجارية يف جمال علم الأ�سعة 
ل�ستك�ساف فر�ص التعاون وتو�سيع الأعمال بني امل�ساركني ..فيما ي�سارك 
يف املعر�ص امل�ساحب للملتقى - الذي ي�سغل م�ساحة اإجمالية تبلغ 3960 

مرتا مربعا - نحو 60 عالمة جتارية من اأكرث من 26 دولة . 
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اأخبـار الإمـارات
�سيف بن زايد يح�سر 
اأفراح املن�س�ري بالعن

•• العني-وام: 

ح�سر الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
بن طراف  �سعيد هالل  اأقامه  ال��ذي  الول احلفل  ام�ص  الداخلية م�ساء  وزي��ر 
�ساملني  ب��ن  را���س��د حممد  ك��رمي��ة  اإىل  ه��الل  زف���اف جنله  امل��ن�����س��وري مبنا�سبة 
املن�سوري. كما ح�سر احلفل الذي اأقيم بقاعة املوؤمترات يف منطقة اخلبي�سي 
للفنون  ع��رو���ص  تخللته  فيما  وال�سخ�سيات  ال�سيوخ  م��ن  ع��دد  العني  مبدينة 

ال�سعبية والرتاثية.

خالد بن حممد بن زايد ي�سهد اإطالق مبادرة حلظات اأب�ظبي لتعزيز الروابط املجتمعية

لالأ�سخا�ص من خمتلف اخللفيات 
مهما  والج���ت���م���اع���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
تنوعت احتياجاتهم وتطلعاتهم".

اأبناء العا�سمة  " يت�سارك  واأ�ساف 
اأبوظبي بحبهم وعطائهم وعملهم 
اإط�����الق  واإن  ال�����وط�����ن..  خل���دم���ة 
التي  اأبوظبي"  "حلظات  م��ب��ادرة 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
ال����رتاب����ط  ت���ع���زي���ز  اإىل  �����س����ي����وؤدي 
املجتمعي، مبا يعك�ص روؤية القيادة 
وتر�سيخ  ال�سعادة  لن�سر  الر�سيدة 
قيم التاآخي والندماج باملجتمع".

تنمية  دائ��������رة  رئ���ي�������ص  واأو�������س������ح 
احلياة  جودة  ا�ستبانة  اأن  املجتمع، 
ال���دائ���رة يف  ن��ف��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  الأوىل 
احلاجة  اأظ���ه���رت   ،2018 ال��ع��ام 
بت�سجيع  تعنى  مب���ب���ادرات  للقيام 
امل�����س��ارك��ة اخلالقة  امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى 

تنمية  دائ��������رة  رئ���ي�������ص  اخل���ي���ي���ل���ي 
حكومة  حت����ر�����ص   " امل���ج���ت���م���ع.. 
اأبوظبي وفق روؤية �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل"  "حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ص 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املجل�ص  رئ��ي�����ص  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ، ع���ل���ى اإي�������الء اأف������راد 
والرعاية  الهتمام  كافة  املجتمع 
وتوفر �سبل العي�ص الكرمي لهم.. 
اأبوظبي  برنامج  يج�سده  ما  وهذا 
 "21 "غدا  للم�سرعات احلكومية 
ق���وة ومتا�سك  ل��ي��ع��زز  ال����ذي ج���اء 
امل��ج��ت��م��ع وت���ع���اون ج��م��ي��ع اأف�����راده 
الفر�ص  ���س��ن��اع��ة  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 

التنموية وال�ستفادة منها".

والفعاليات  ب��الأن�����س��ط��ة  ح��اف��ل��ة 
مناطق  م��ن  وب��ال��ق��رب  الرتفيهية 
املبادرة  اأن  اإىل  �سكنهم"..م�سرا 
الأوىل  م���رح���ل���ت���ه���ا  يف  ت��ت�����س��م��ن 
الفعاليات  م��ن  ع����ددا  ال���ع���ام،  ه���ذا 
يف  مناطق   5 ت�سهدها  والأن�سطة 
اأب��وظ��ب��ي، حيث جتمع هذه  اإم���ارة 
عراقة  ب��ني  م�سمونها  يف  املناطق 
وامل�ستوى  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  ت��اري��خ 
والتطور  احل���داث���ة  م���ن  امل���رم���وق 

الذي يعي�سه جمتمع الإمارة".
الفعاليات  ت�سميم  " عند  واأ�ساف 
بالعتبار  الأخ����ذ  مت  والأن�����س��ط��ة، 
اإمارة  جمتمع  يف  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ع��دد 
اأبوظبي  يف  ي��ق��ط��ن  اإذ  اأب���وظ���ب���ي، 
اجلن�سيات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��واط��ن��و 
والأعمار  الثقافات  خمتلف  وم��ن 
املجتمع،  �����س����رائ����ح  ك����اف����ة  وم������ن 

اإ�سافة اإىل ممثلي القطاع اخلا�ص، 
وممثلي و�سائل الإعالم.

واحدة  اأبوظبي"  "حلظات  وت��ع��د 
اأبوظبي  ب���رن���ام���ج  م����ب����ادرات  م���ن 
 ،"21 "غدا  التنموية  للم�سرعات 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اع���ت���م���ده  ال�����ذي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�����س��ل��ح��ة رئي�ص  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
املجل�ص التنفيذي لإمارة اأبوظبي، 
مبيزانية 50 مليار درهم، لتحقيق 
وتر�سيخ  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  روؤي����ة 
واحدة  لت�سبح  املرموقة  مكانتها 
ع��امل��ي��ا ملمار�سة  امل����دن  اأف�����س��ل  م��ن 
واملعي�سة  وال���س��ت��ث��م��ار  الأع����م����ال 

والعمل والزيارة.
ومب��ن��ا���س��ب��ة اإط�����الق امل����ب����ادرة، قال 
خمي�ص  م���غ���ر  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل 

حياة  وحتقق  بالفائدة  تعم  والتي 
كرمية لكافة اأفراد املجتمع.

�سلطان  ���س��ع��ادة  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
املطوع الظاهري، املدير التنفيذي 
املجتمعية  امل���������س����ارك����ة  ل����ق����ط����اع 
والريا�سة يف دائرة تنمية املجتمع، 
اأن   - ���س��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  خ����الل   -
تعد  اأبوظبي"  "حلظات  م���ب���ادرة 
الهادفة  املجتمعية  امل��ب��ادرات  اأح��د 
املجتمع  اأف������راد  وع���ي  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ب��اأه��م��ي��ة دوره����م يف ال��دف��ع بعجلة 

التنمية يف خمتلف املجالت.
اأبوظبي  " جت�����س��د حل��ظ��ات  وق����ال 
للمجتمعات  م��ت��ك��ام��ال  م��ف��ه��وم��ا 
ول���ه���ا دور  اأب���وظ���ب���ي،  امل��ح��ل��ي��ة يف 
فاعل يف ا�ستقرار املجتمع، واإر�ساء 
اأفراده،  ب��ني  الإيجابية  العالقات 
تفاعلية  م��رح��ة  بيئة  ت��وف��ر  ع��رب 

املجتمع  " تنمية  معاليه  واأ���س��اف 
وت���ع���زي���ز من����ط احل����ي����اة حم�����وران 
اأ���س��ا���س��ي��ان م���ن امل����ح����اور الأرب���ع���ة 
هذا  وم���ن   ،"21 "غدا  ل��ربن��ام��ج 
روؤية  ووف���ق  نعمل  فاإننا  املنطلق، 
ال�سراكة  تعزيز  اإىل  تهدف  وا�سعة 
ال��ق��ائ��م��ة م��ع امل��ج��ت��م��ع، ع��رب تبني 
ال��ت��ي ت�سهم  ال���ربام���ج وامل����ب����ادرات 
تعزز  متكاملة  منظومة  اإر���س��اء  يف 
امل�سهد  يف  املجتمع  م�ساهمة  م��ن 
" تلتزم  وقال  امل�ستدام".  التنموي 
امل���ج���ت���م���ع، اجلهة  ت��ن��م��ي��ة  دائ�������رة 
الجتماعي  ل���ل���ق���ط���اع  امل���ن���ظ���م���ة 
بتوفر  اأب�����وظ�����ب�����ي،  اإم������������ارة  يف 
ك����اف����ة م���ت���ط���ل���ب���ات الأف�����������راد عرب 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ع  ال��ت��ع��اون 
مكانة  لتعزيز  اخل��ا���ص،  وال��ق��ط��اع 
حا�سنة  كوجهة  ال��رائ��دة  اأبوظبي 

•• اأبوظبي - وام:

�سهد �سمو ال�سيخ خالد بن حممد 
مكتب  رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
اإطالق  ام�ص،  التنفيذي،  اأبوظبي 
"حلظات  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة  امل������ب������ادرة 
اإطار  ت��ن��درج يف  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي، - 
للم�سرعات  اأب����وظ����ب����ي  ب���رن���ام���ج 
التنموية غدا 21 - ، والتي تهدف 
اإىل تعزيز الروابط املجتمعية من 
الفعاليات  م���ن  جم��م��وع��ة  خ���الل 
والريا�سية  والثقافية  الرتفيهية 
نهاية  حتى  وت�ستمر  العا�سمة،  يف 
"حلظات  ال��ع��ام. وت��ه��دف م��ب��ادرة 
دائ����رة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  اأبوظبي"، 
فعالياتها  وت��ب��داأ  املجتمع  تنمية 
اأكتوبر   17 م��ن  اع��ت��ب��ارا  ر���س��م��ي��ا 
التوا�سل  بناء ج�سور  اإىل  احل��ايل، 
و�سيتم  امل���ج���ت���م���ع،  اأف�����������راد  ب�����ني 
متعددة  م�����واق�����ع  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
يف  رئي�سية  مناطق  خم�ص  �سمن 
ال����رمي،  "جزيرة  ه���ي  اأب���وظ���ب���ي، 
والبطني،  ال��ك��ورن��ي�����ص،  وم��ن��ط��ق��ة 
ومنطقة  احل���دي���ري���ات،  وج���زي���رة 
 ،"- ت��اون  داون   - العا�سمة  و�سط 
الثقايف  بالتنوع  لالحتفاء  وذل���ك 
وتعزيز  ب��اأب��وظ��ب��ي،  والج��ت��م��اع��ي 

ن�سيج املجتمع الواحد.
جاء الإع��الن الر�سمي عن اإطالق 
امل����ب����ادرة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة خ����الل حفل 
"حلظات  نظمته الدائرة يف خيمة 
الكورني�ص،  مب��ن��ط��ق��ة  اأبوظبي" 
من   150 م����ن  اأك������رث  ب���ح�������س���ور 
قيادات وم�سوؤويل حكومة اأبوظبي، 

اأن�سطة  ت�سميم  مت  فقد  وبالتايل 
كالفنون،  متنوعة  جمالت  ت�سمل 
والأن�سطة  والريا�سة،  واملو�سيقى، 
فر�سة  امل��ب��ادرة  ت�سكل  املجتمعية، 
لالحتفاء بهذا التنوع املجتمعي يف 

اأبوظبي".
التي  ال���ظ���اه���ري اجل���ه���ود  وث���م���ن 
�سبيل  يف  الر�سيدة  القيادة  تبذلها 
توفر اأق�سى احتياجات الرفاهية 
الج��ت��م��اع��ي��ة، م���ن خ���الل اإط���الق 
الجتماعي،  البعد  ذات  امل��ب��ادرات 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  �ست�سهم  وال���ت���ي 
و�سياحيا  اق���ت�������س���ادي���ا  اأب���وظ���ب���ي 

وثقافيا.
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  واأك������د 
اإم�����ارة  اأن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  امل�����س��ارك��ة 
اأبوظبي باتت اليوم وجهة مركزية 
فاإن م�ساركة  وبالتايل  املنطقة،  يف 
املجتمع يف تعزيز هذه ال�سمعة بات 
"حلظات  جليا م��ن خ��الل م��ب��ادرة 
امل�ساعي  تعك�ص  وال��ت��ي  اأبوظبي" 
تعزيز  نحو  الإم����ارة  تبذلها  ال��ت��ي 
امل��ج��ت��م��ع. ومي��ك��ن للجمهور  رف���اه 
اأبوظبي"  "حلظات  خيمة  زي����ارة 
اأكتوبر   11 ل��غ��اي��ة  ت�ستمر  ال��ت��ي 
ع��ل��ى طبيعة  وال��ت��ع��رف  اجل������اري، 
املبادرة،  تت�سمنها  التي  الفعاليات 
اإذ تفتح اخليمة اأبوابها من ال�ساعة 

الرابعة وحتى منت�سف الليل.
تفاعلية  م��ن�����س��ة  اخل��ي��م��ة  وت�����س��م 
لت�سليط  خ�����س��ي�����س��ا  م�����س��م��م��ة 
اخلم�ص  امل���ن���اط���ق  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
التي  والأن�سطة  الفعاليات  واأب���رز 

�سيحظى بها املجتمع.

زايد لالإ�سكان ينظم فعالية م�سكن العمر مل�ستفيدي حي اخل�انيج يف دبي
•• دبي-وام: 

نظم برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان 
للمواطنني  العمر  م�سكن  فعالية 
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن م�������س���روع حي 
بهدف  دب��ي  يف  ال�سكني  اخل��وان��ي��ج 
امل�سروع  على موا�سفات  اطالعهم 
التخ�سي�ص  ع��م��ل��ي��ة  ق��ب��ل  وذل����ك 
املتوافق  امل�سكن  لإخ��ت��ي��ار  متهيدا 

مع تطلعات الأ�سرة.
املن�سوري  حممد  املهند�ص  واأك���د 
املدير التنفيذي لل�سوؤون الهند�سية 
لالإ�سكان  زاي����د  ال�����س��ي��خ  ب��ربن��ام��ج 

امل�ساكن  م���ع  م��ق��ارن��ة  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
الإعتيادية.

ال����ف����ع����ال����ي����ة  ه���������ذه  خ���������الل  ومت 
النموذج  "حجز  خ���دم���ة  اإط������الق 
لتطبيق  والت�سويق  الإلكرتوين" 
ال���ذي  الإفرتا�سي"  "م�سكني 
ت�ساميم  ع���ل���ى  الط��������الع  ي���ت���ي���ح 
"حي  يف  امل�������س���ت���خ���دم���ة  ال����ن����م����اذج 
ثالثية  ب���ط���ري���ق���ة   " اخل����وان����ي����ج 
يف  التجول  خا�سية  ويوفر  الأبعاد 
الواقع  تقنيات  باإ�ستخدام  امل�سكن 
تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  الفرتا�سي 
حول  للم�ستفيدين  تف�سيلي  �سرح 

واملدار�ص  امل�����س��اج��د  م��ث��ل  ال��ع��ام��ة 
مبتو�سط  وامل���ت���اج���ر  وال����ع����ي����ادات 
كيلومرتات   5 يتجاوز  ل  حميط 

من موقع احلي ال�سكني.
 - ال���ف���ع���ال���ي���ة  ه�����ذه  اأن  واأ������س�����اف 
اأ����س���رة من   175 ال��ت��ي ح�����س��ره��ا 
ال�سكني  احل���ي  م���ن  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
ا�ستهدفت التعريف بنماذج امل�ساكن 
امل�ستخدمة يف احلي ال�سكني ومزايا 
وا�ستعرا�ص  اجل����دي����د  امل�������س���روع 
الإ�ستدامة  موا�سفات  من  العديد 
ا�ستخدام  مثل  النظيفة  والطاقة 
الكهرباء  لإنتاج  ال�سم�سية  الأل��واح 

حر�ص الربنامج على اإ�سعاد الأ�سر 
من  ال�سكني  احل��ي  م��ن  امل�ستفيدة 
موا�سفات  وتطبيق  اعتماد  خالل 
الإ�ستدامة يف الأحياء ومن خالل 
خم��ط��ط��ات الأح����ي����اء ال��ت��ي تخلق 
ومتالحما..  ����س���ع���ي���دا  جم��ت��م��ع��ا 
اخلوانيج  ح����ي  اأن  اإىل  م�������س���را 
لراعي  ت�����س��م��ي��م��ه  مت  ال�����س��ك��ن��ي 
م��ت��ط��ل��ب��ات الأ������س�����رة الإم����ارات����ي����ة 
حيث  من  املجتمع  تطلعات  ويلبي 
حت���ق���ي���ق ج�������ودة احل����ي����اة وامل����وق����ع 
واملتمثل  ل��ل��ح��ي  الإ����س���رتات���ي���ج���ي 
ب��ق��رب��ه م���ن اخل����دم����ات وامل���راف���ق 

الرئي�سية  ب��ال�����س��ب��ك��ة  وامل��رت��ب��ط��ة 
وا�ستخدام  ب����الإم����ارة  ل��ل��ك��ه��رب��اء 
عوازل خمتلفة للم�سكن بتقلل من 
م�ستوى احلرارة والربودة املفقودة 

يف الغالف اخلارجي.
اأن تطبيق هذه  املن�سوري  واأو�سح 
املوا�سفات يوفر حوايل 48 باملائة 
الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  من 
العتيادية  امل�����س��اك��ن  م��ع  م��ق��ارن��ة 
من  باملائة   36 ن�سبته  م��ا  وي��وف��ر 
ا�ستهالك املياه مقارنة مع امل�ساكن 
توفر  ع����ن  ف�����س��ال  الع���ت���ي���ادي���ة 
النبعاثات  من  باملائة   35 حوايل 

"اأحياء  تطبيق  فتح  عند  املطلوبة 
اخلطوة  يعد  ال��ذي  زايد" ال��ذك��ي 

الإجراءات اخلا�سة باإدارة الطلبات 
وامل�ستندات  ال��ن��م��وذج  ح��ج��ز  ب��ع��د 

حجز  امل�ستفيد  ل��ت��اأك��ي��د  الأخ�����رة 
م�سكنه �سمن احلي ال�سكني.

امل�سارك�ن يف اإطالق ال�ثيقة العربية حلق�ق املراأة وندوتها ي�سيدون بنم�ذج الإمارات فى متكن املراأة
•• اأبوظبي-وام:

اأو���س��ى امل�����س��ارك��ون يف ح��ف��ل اإط����الق ال��وث��ي��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة حل��ق��وق امل����راأة وندوة 
اخلا�سة بها بت�سكيل جلنة برملانية عربية لدرا�سة التجارب العربية الرائدة يف 
جمال متكني املراأة مثل جتربتي ومنوذجي دولة الإمارات ومملكة البحرين 
اأبرز الدرو�ص واملمار�سات ومقومات النجاح وتعميمها مبا يتيح  وا�ستخال�ص 

تو�سيع نطاق ال�ستفادة من هذه التجارب عربيا.
ودعا امل�ساركون يف بيانهم اخلتامي اإىل �سرورة و�سع اخلطط وبذل اجلهود 
الربملانية والر�سمية والأهلية العربية، على امل�ستويات الوطنية واجلماعية، من 
اأجل التعريف اإعالميا و�سيا�سيا وجمتمعيا مبحتوى وبنود الوثيقة العربية 
ال�سوء على  وت�سليط  رائ��دة،  برملانية عربية  وثيقة  باعتبارها  امل��راأة،  حلقوق 
مكوناتها وما تت�سمنه من ركائز واأ�س�ص ومقومات متثل يف جمملها خارطة 
الوطنية  الربملانات  العربية مطالبني  املراأة  طريقة برملانية لنه�سة ومتكني 
العربية  الوثيقة  يف  ج��اء  ما  اإدم��اج  على  وت�سجعها  العربية  احلكومات  بحث 
حلقوق املراأة يف قوانينها وت�سريعاتها و�سيا�ساتها وا�سرتاتيجياتها ومبادراتها 
اخلا�سة باملراأة العربية، والعمل على مراجعة الت�سريعات والقوانني احلالية 

اخلا�سة باملراأة وتطويرها مبا ينا�سب الوثيقة العربية حلقوق املراأة.
وطالبوا بت�سكيل جلان برملانية عربية ملتابعة تنفيذ ما جاء يف الوثيقة وتقدمي 
هذه  ببنود  الل��ت��زام  م�ستويات  ح��ول  العربي  للربملان  ت��رف��ع  دوري���ة  تقارير 
الوثيقة، ور�سد جممل التطورات احلا�سلة يف واقع املراأة العربية ا�سرت�سادا 
امل��راأة، مع ال�ستمرار يف تنظيم مثل هذه  العربية حلقوق  الوثيقة  مبحتوى 
يتعلق  فيما  امل�ستجدات  اآخ��ر  على  للوقوف  دوري،  ب�سكل  وال��ن��دوات  اللقاءات 
مبوجب  الواقع،  اأر���ص  على  وتطبيقها  بها  والل��ت��زام  الوثيقة،  بنود  بتطبيق 

اآليات واإجراءات ع�سرية، متطورة ومرنة.
املنظمات  و  والهيئات  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  واآل��ي��ات  اأط��ر  تعزيز  اإىل  ودع��وا 
اأجل دعم وتطوير ا�سرتاتيجيات  الإقليمية والدولية، والربملان العربي، من 
من  انطالقا  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  العربية  امل���راأة  وت��ق��دم  متكني  و�سيا�سات 
اآليات  "الوثيقة العربية حلقوق املراأة" وارتكازا عليها وتطوير  مبادئ وبنود 
اجليدة  وامل��م��ار���س��ات  امل�ستفادة  وال���درو����ص  اخل���ربات  ل��ت��ب��ادل  فاعلة  برملانية 
والنماذج العربية الرائدة واملميزة يف جمال متكني املراأة، ومناق�سة م�سكالت 
املراأة العربية، واقرتاح حلول لها، ور�سد وحتليل التقدم والإجناز يف جمالت 

حقوق ومتكني املراأة.
تكون  اأن  اأج���ل  م��ن  وامل�ستمر  ال��دائ��م  العمل  ���س��رورة  امل�����س��ارك��ون على  و���س��دد 
وال�سلوكيات  املجتمعي،  وال��ت��الح��م  وال��ت�����س��ري��ع��ات،  وال��ق��وان��ني،  ال�سيا�سات، 
للمراأة  الكامنة،  ال��ط��اق��ات  يطلق  نحو  على  العربية،  املنطقة  يف  ال�����س��ائ��دة، 

ال��ع��رب��ي��ة، يف العمل وال��ع��ط��اء، يف ك��اف��ة امل��ي��ادي��ن ا���س��اف��ة اىل ���س��رورة توفر 
اأحوال املراأة العربية، والق�سايا والأمور،  الدرا�سات واملعلومات الدقيقة، عن 
التي توؤثر �سلبا يف تقدمها، اأو حتول دون توافر الفر�ص املتكافئة اأمامها عالوة 
والأهداف  واملعاير،  امل�ستويات  ح��ول  الإيجابي،  احل��وار  قنوات  تعميق  على 
العمل  و�سبل  العربي،  املجتمع  امل��راأة، يف م�سرة  دور  ت�سكل  التي  والتطلعات، 

الدوؤوب، على حتقيق هذه امل�ستويات والأهداف، على اأر�ص الواقع.
ودعوا اإىل الهتمام بخطط ومبادرات حتفيز ودعم وت�سجيع املراأة العربية من 
الوطن  م�ستوى  على  الناجحات،  الن�ساء  وعطاء  باإجنازاتها  الحتفال  خالل 
و�سول  اجل��دي��دة،  الأج��ي��ال  اإليها  تتطلع  ناجحة  من���اذج  يكن  حتى  والأم����ة، 
باإذن اهلل، اإىل اأن تكون م�سرة الأمة العربية، يف هذا املجال، منوذجا وقدوة، 
للعامل كله ف�سال عن �سرورة اهتمام و�سائل العالم العربية باإبراز دور املراأة 
القرار،  ال�سيا�سية وعملية �سنع  القطاعات وم�ساركتها يف احلياة  يف خمتلف 
بهدف دعمها واحلد من اأي ت�سوهات اأو �سلبيات يف �سورتها النمطية والعمل 
بناء  اإىل  و���س��ول  املجتمع،  �سرائح  ب��ني  وتعزيزها  بقدراتها  الثقة  بناء  على 
ون�ساء،  اأع�سائه، رجال  ق��درات جميع  يرتكز على  جمتمع متكامل متما�سك 

�سباب و�سابات.
امل��ع��رف��ة وال��وع��ي اجلمعي  امل�����س��ارك��ون يف احل��ف��ل وال��ن��دوة على تعزيز  وح��ث 
والتنمية،  البناء  عملية  يف  للرجل  �سريكا  باعتبارها  امل��راأة  وواجبات  بحقوق 
الر�سمية  واجلهود  الع��الم  وو�سائل  الجتماعية  التن�سئة  منابر  خ��الل  من 
اخلا�سة باإطالق م�ساريع دعم ومتكني للمراأة، واتخاذ كافة التدابر الوقائية 
والإجراءات القانونية والجتماعية وو�سع اخلطط وال�سرتاتيجيات الوطنية 
ال�ساملة ملنع ا�ستغالل املراأة والجتار بها ا�سافة اإىل العمل على تطوير النظم 
حتول  التي  الرئي�سية  املعوقات  م��ن  اأغلبها  يعد  التي  العربية،  النتخابية 
للن�ساء يف  ال�سيا�سية للمراأة، وزي��ادة ن�سب احل�س�ص املخ�س�سة  امل�ساركة  دون 
الربملانات الوطنية و�سمان متثيلهن يف اللجان النيابة الفاعلة املوؤثرة كاللجان 
القانونية والقت�سادية وكذا ت�سجيع منظمات املجتمع املدين العربية، املعنية 
بق�سايا املراأة من اأجل تعزيز التعاون وتبادل اخلربات والدرو�ص امل�ستفادة من 

التجارب الناجحة يف متكني املراأة عربيا ودوليا.
للربملانيات  الذاتية  واملهارات  القدرات  تطوير  على  العمل  ب�سرورة  وطالبوا 
دورا  تتطلب  و�سيلة  بل  لي�ست هدفا  ال�سيا�سية  امل�ساركة  اأن  باعتبار  العربيات 
من  �سعوبهن،  خدمة  اأج��ل  من  العربيات  الربملانيات  للن�ساء  وم��وؤث��را  فاعال 
خالل ك�سب اأكرب قدر من التاأثر الربملاين، ما يعزز وي�سهل اجلهود الر�سمية 
الت�سريعات وكذا �سرورة العمل  على �سعيد ردم الفجوة اجلندرية يف جمال 
على تعزيز الوعي الن�سوي العربي وتدريب الن�ساء على كيفية الختيار بني 
املر�سحني واملر�سحات يف النتخابات الربملانية والعامة واملحلية وفق معاير 

دقيقة ت�سب يف خدمة تنمية ال�سعوب واملجتمعات، ومبا يعمق الولء والنتماء 
الوطني ويعزز دور املراأة يف بناء املجتمعات وتر�سيخ القيم واملبادئ والتالحم 

الوطني بني الأجيال.
واأو�سى امل�ساركون بالعمل على تعزيز التمكني ال�سيا�سي والقت�سادي واملعريف 
والتكنولوجيا للمراأة والهتمام بالرعاية غر مدفوعة الأجر والعمل املنزيل 
الذي تتحمل معظمه املراأة العربية و زيادة معدل م�ساهمتها يف �سوق العمل 
للم�ساهمة يف عملية التنمية والبناء و ال�سعي اإىل �سن ت�سريعات حلماية حقوق 
املراأة وت�سهيل و�سولها اإىل العدالة مبا يحقق لها احلق يف النفاذ و احل�سول 
الوثيقة  ترجمة  اأهمية  موؤكدين  اختياراتها  وحتديد  وامل���وارد  الفر�ص  على 
انت�سارا عامليا والتعريف بها  الأك��رث  اللغات  اإىل جميع  امل��راأة  العربية حلقوق 
والإعالمية  احلقوقية  الأو���س��اط  وكذلك يف  ال��دويل  الربملاين  امل�ستوى  على 
والقانونية والق�سائية والبحثية العربية والدولية ا�سافة اىل تعميم الوثيقة 
ومعريف  ت�سريعي  ومرجع  ك�سند  لها  وال���س��ارة  كافة  العربية  الربملانات  على 
مبا ي�سهم يف تعزيز الوعي الربملاين مبحتواها ودعم فر�ص حتقيق اأهدافها 
وتنفيذ بنودها وتنظيم ور�ص عمل لتعريف الباحثني وامل�ست�سارين القانونيني 
�سن  عند  بنودها  م��راع��اة  اأج��ل  من  وبنودها  بالوثيقة  العربية  الربملانات  يف 

ومراجعة الت�سريعات والقوانني اخلا�سة باملراأة.
العربية  "الوثيقة  اإط��الق ون��دوة  العربي وامل�ساركون يف حفل  و رفع الربملان 
حلقوق املراأة" اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير للقيادة الر�سيدة لدولة الإمارات 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل" و�ساحب  "حفظه 
الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
فخر  وبكل  مثمنني  الوثيقة،  اإط���الق  ون���دوة  حفل  ا�ست�سافة  على  امل�سلحة 
رئي�سة الحتاد  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة  ل�سمو  الكرمية  الرعاية  واعتزاز 
الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�سة  العام  الن�سائي 
"اأم المارات" لهذا احلدث الربملاين العربي الهام  ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
معربني عن تقديرهم البالغ للدعم لذي تقدمه �سموها لكل جهد ي�ستهدف 
النهو�ص باملراأة العربية وحت�سني واقعها وبناء م�ستقبلها وت�سجيعها وتهيئة 

املجال اأمامها من اأجل ال�سهام يف تنمية اأوطانها.
واأكد الربملان العربي فى البيان اخلتامي ال�سادر عن ندوة الوثيقة العربية 
دولة  اأر����ص  امل����راأة  على  العربية حل��ق��وق  الوثيقة  اإط���الق  اأن  امل����راأة  حل��ق��وق 
الدولة يف جمال دعم ومتكني  مل�سرة  تاريخيا  تتويجا  ي�سكل  اإمن��ا  الإم���ارات 
العربي لدور دولة  امل��راأة وريادتها، وميثل تعبرا �سادقا عن تقدير الربملان 
املجالت  امل��راأة يف  والبارز يف جمال متكني  امللهم  الريادي  العربية  الإم���ارات 

والأ�سعدة كافة يف ظل القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة � حفظه اهلل الذي يوىل اهتماما بالغا بدعم ومتكني 
الأدوار بني  التكامل يف  و  ال�سراكة  وال��ت��وازن بني اجلن�سني من خ��الل  امل��راأة 
الرجل واملراأة، بهدف بناء جمتمع قوي ومتما�سك قادر على مواكبة م�سرة 
امل�ستدامة  العاملية  التنمية  يف  بفعالية  وم�ساهم  احل�ساري،  والتقدم  التطور 
النهج  ذلك  ومزدهر،  متالحم  جيل  وبناء  واملجتمع  ال�سرة  لتما�سك  ومعزز 
الذي ميثل امتدادنا للنهج الذى اأر�ساه القائد املوؤ�س�ص املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " وتدعمه وت�سانده �سمو ال�سيخة فاطمة 

بنت مبارك.
العربي  العامة للمجل�ص الوطني الحت��ادي والربملان  الأمانة  كان فريق من 
العام  الأم��ني  الهدابي  اأم��ل  �سعادة  برئا�سة  اخلتامي  البيان  ب�سياغة  قام  قد 
امل�ست�سار  من  كل  وع�سوية  الحت��ادي  الوطني  باملجل�ص  الربملاين  لالت�سال 
البلو�سي  وفاطمة  ال��ك��رمي  عبد  م��رمي  و  اليماحي  خ�سيبة  و  بيومي  �سامي 
وهدية العامري واميان املرزوقي واآمنة احلنطوبي والدكتور بالل العلي من 
امل�ساعد  العام  الأم��ني  البابلي  العظيم  عبد  و�سعادة  للمجل�ص  العامة  الأمانة 

للربملان العربي.
و ثمن البيان اخلتامي ال�سادر عن ندوة "الوثيقة العربية حلقوق املراأة" التي 
انطلقت اأم�ص برعاية كرمية من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك فى ق�سر 
باملجل�ص  التنظيم لدولة المارات ممثلة  اأبوظبي ح�سن  بالعا�سمة  المارات 
رئي�سة  القبي�سي  اهلل  عبد  اأم��ل  الدكتورة  معايل  برئا�سة  الحت���ادي  الوطني 

املجل�ص، واجلهود الكبرة يف ا�ست�سافة هذا احلدث الهام.
ال�سوؤون  ال�سكر والتقدير لأع�ساء جلنة  العربي عن خال�ص  واأع��رب الربملان 
اجلهود  على  بالربملان،  وال�سباب  وامل���راأة  والثقافية  والرتبوية  الجتماعية 
هذه  اإع���داد  اأج��ل  من  املا�سيني  العامني  طيلة  بذلت  التي  واملثمرة،  الكبرة 
تطلعات  عن  تعرب  التي  امل�سرفة،  املثلى  بال�سورة  للنور  واإخراجها  الوثيقة 
وط��م��وح��ات ���س��ع��وب��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة، وم���ن اأج����ل خ���ر وم�����س��ل��ح��ة اأم��ت��ن��ا العربية 
باملراأة  للنهو�ص  ال��ع��رب��ي��ة  واحل��ك��وم��ات  ال���ق���ادة  ج��ه��ود  مثمنا  والإ���س��الم��ي��ة 
املجالت  العربية يف خمتلف  امل��راأة  امللحوظ يف و�سع  التح�سن  اإث��ر  ومتكينها 
والت�سريعية  القانونية  والإج���راءات  وال�سيا�سات  احلكيمة  التوجهات  نتيجة 
وال�سيا�سات واملبادرات ال�سرتاتيجيات الهادفة اىل دعم ومتكني املراأة وجت�سر 

الفجوة بني اجلن�سني.
كما ثمن الربملان العربي وامل�ساركون جهود املنظمات واجلمعيات العربية يف 
التنمية  العربية، وتعزيز دوره��ا دعما مل�سرة  امل��راأة  الدفاع عن حقوق  جمال 
غد  يف  �سعوبنا  وطموحات  لتطلعات  وحتقيقا  العربية،  دول��ن��ا  يف  امل�ستدامة 

اأف�سل.
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اأخبـار الإمـارات
اأب�ظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية تتيح الت�سجيل يف خدمات الدخ�ل الذكي واله�ية الرقمية

•• اأبوظبي-وام:

الغذائية  وال�����س��الم��ة  ل���ل���زراع���ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اأت���اح���ت 
اإمكانية الت�سجيل يف خدمة الدخول الذكي �سمن املن�سة 
احلكومية ال�ساملة للخدمات "smart pass" وخدمة 
خ���الل مراكز  "UAE Pass" م��ن  ال��رق��م��ي��ة  ال��ه��وي��ة 

خدمة املتعاملني التابعة لها يف اأبوظبي والعني.
والزوار  املتعاملني  اأمام  الفر�سة  اإتاحة  بهدف  ذلك  ياأتي 
للو�سول اإىل جميع اخلدمات احلكومية لدولة الإمارات 
م��ن خ���الل م��ع��رف واح���د وك��ل��م��ة ���س��ر واح����دة ع��رب جميع 
ال���دول���ة دون احلاجة  وامل��ح��ل��ي��ة يف  ال��ب��واب��ات الحت���ادي���ة 
ل�ستخدام اأ�سماء م�ستخدمني اأو كلمات �سر خمتلفة وذلك 

موا�سلة جلهودها يف اإ�سعاد املتعاملني ومواكبة التطورات 
مب�ستوى  والرت����ق����اء  امل��ت��ع��ام��ل  رح��ل��ة  لت�سهيل  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

اخلدمات التي تقدمها للمجتمع.
و اأكد املهند�ص ثامر را�سد القا�سمي املتحدث الر�سمي با�سم 
منظومتها  تطوير  على  املتوا�سل  الهيئة  حر�ص  الهيئة 
املتعاملني وي�سمن  اخلدمية مبا يلبي توقعات وتطلعات 

حتقيق جتربة فريدة ومتميزة لهم ت�سهم يف اإ�سعادهم.
اإط����ار دع���م الهيئة  ت��اأت��ي يف  امل���ب���ادرة  اأن ه���ذه  اإىل  اأ���س��ار  و 
ل��ل��م��ب��ادرات واجل���ه���ود احل��ك��وم��ي��ة وت��ع��زي��ز م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
اخلدمات  ب��ق��ط��اع  املت�سلة  امل��م��ار���س��ات  لأف�����س��ل  ال��رتوي��ج 
املتعامل  ثقة  تر�سيخ  للم�ساهمة يف  منها  الرقمية  خا�سة 
ا�ستخدامها  الإلكرتونية وت�سجيعه على تبني  باخلدمات 

نظرا ملا توفره من مزايا كبرة �سواء للمتعامل اأو للجهة 
املزودة للخدمة.

اخل����دم����ات  وف���اع���ل���ي���ة  ك����ف����اءة  حت�������س���ني  اأن  اإىل  ن������وه  و 
تلتزم  لذلك  للهيئة  رئي�سية  اأول��وي��ة  ميثل  الإلكرتونية 
العالقة  لأ�سحاب  لفئة  التوعية  برامج  بتكثيف  الهيئة 
واخلا�ص  احلكومي  القطاعني  يف  وموؤ�س�سات  اأف���راد  من 
والرقمية  الذكية  وتعمل على تطوير منظومة خدماتها 
تطويرية  خ��ط��ة  خ���الل  م��ن  املجتمع  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
بالعتماد  اخل��دم��ات  وج���ودة  مب�ستوى  ل��الرت��ق��اء  ت�سعى 
وذلك  املتعاملني  وم��ق��رتح��ات  طلبات  حتليل  نتائج  على 
تعزيزا جلهودها الرامية لإ�سعاد املتعاملني وحتقيق اأعلى 

م�ستويات الر�سا لديهم.

جمل�س  �لت�سامح �ل�سرطي ي�سلط �ل�سوء على قيم �لت�سامح يف �لمار�ت 

�سامل بن �سلطان القا�سمي: ا�ستقبال 200 جن�سية دليال على دورها الت�ساحمي 

وزارة الدفاع والق�ات امل�سلحة ت�ساركان يف معر�س الأ�سلحة والأمن باأوكرانيا
•• كييف -وام:

�سارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات امل�سلحة برئا�سة �سعادة اللواء الركن طيار عبداهلل ال�سيد حممد 
الأ�سلحة  ع�سر من معر�ص  ال�ساد�سة  ال��دورة  فعاليات  امل�ساندة، يف  للخدمات  امل�ساعد  الدفاع  وزارة  وكيل  الها�سمي 
والأمن يف العا�سمة الأوكرانية كييف. وقام �سعادته والوفد املرافق بجولة يف املعر�ص �سملت عدداً من من�سات عر�ص 
ال�سركات الأوكرانية وال�سركات الإقليمية والدولية، حيث اطلعوا على اأحدث ما تنتجه هذه ال�سركات العاملية من 
املعدات والأ�سلحة والقدرات الدفاعية والأمنية. والتقى �سعادة اللواء الركن طيار عبداهلل ال�سيد حممد الها�سمي 
�سعادة �سرهي كريفونو�ص النائب الأول لوزير الأمن القومي والدفاع الأوكراين، حيث جرى بحث عالقات التعاون 
امل�سرتك بني البلدين و�سبل تطويرها يف خمتلف املجالت الدفاعية، بجانب مناق�سة عدد من الق�سايا ذات الهتمام 
امل�سرتك. ونقل الوفد حتيات كٍل من معايل وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع ومعايل رئي�ص اأركان القوات امل�سلحة اإىل 

اأوكرانيا .. موؤكداً عمق العالقات الثنائية املتميزة القائمة بني دولة الإمارات واأوكرانيا.

•• راأ�س اخليمة – �صليمان املاحي  

راأ�ص اخليمة  اإدارة ال�سرطة املجتمعية يف القيادة العامة ل�سرطة   نظمت  
بالتعاون مع الإدارة العامة حلماية املجتمع والوقاية من اجلرمية ومكتب 
ال��داخ��ل��ي��ة ، جل�سة ح��واري��ة يف جمال�ص  ب����وزارة  ال��ق��ان��ون  ث��ق��اف��ة اح����رتام 
الت�سامح ال�سرطي ، �سمن مبادراتها امل�ستمرة لعام الت�سامح 2019 ، وهو 

الداخلية  وزارة  م��ب��ادرات  �سمن  الت�سامح  جمال�ص  اأول 
على م�ستوى الدولة والذي عقد يف مبنى ال�سهيد طارق 
ال�سحي بالقيادة العامة بح�سور العميد عبداهلل خمي�ص 
احل��دي��دي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�سرطة راأ�����ص اخل��ي��م��ة ، 
ونوابهم  الإدارات  وم����دراء  ال��ع��ام��ون  الإدارات  وم����دراء 
ت�سليط  ب��ه��دف   ، والأف�����راد  ال�سباط  و���س��ف  وال�����س��ب��اط 
ال�����س��وء ع��ل��ى م�����س��رة دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 

واإجنازاتها حول قيمة الت�سامح .
غامن  حم��م��د  الإع���الم���ي  رح���ب   ، اجل��ل�����س��ة  م�ستهل  ويف 
يف  العامة  القيادة  حر�ص  م��وؤك��داً  وامل�ساركني  باحل�سور 
من  لتمكينهم  اجلميع  جت��اه  وم�سئوليتها  دوره��ا  تعزيز 
حتقيق املزيد من املنجزات على كافة الأ�سعدة وامل�ساركة 
وال�سعادة  الإيجابية  قيم  وتعزيز  امل�ستدامة  التنمية  يف 

واملقرتحات  الأف��ك��ار  وتبني  وامل���ب���ادرات  اخل��ط��ط  تطبيق  يف  وال���س��ت��م��رار 
الب�سري  بالعن�سر  والهتمام  العمل  بنهج  الرتقاء  ت�سهم يف  التي  الهادفة 
واملبادئ  بالقيم  التحلي  خ��الل  م��ن  للمجتمع  اخل��دم��ات  اأف�سل  وت��ق��دمي 

وتعزيز قيم التعاي�ص ال�سلمي بني جميع فئات املجتمع .

�جلل�سات �حلو�رية :
األقى اجلل�سة الأوىل املهند�ص   ، اأربع جل�سات حوارية  ت�سمن املجل�ص على 
براأ�ص  امل��دين  ال��ط��ران  دائ���رة  رئي�ص  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  �سامل  ال�سيخ 
اخليمة حيث حتدث فيها عن مدى حر�ص الدولة منذ تاأ�سي�سها حتى اليوم 
على تنمية بواعث الت�سامح يف وجدان ال�سعب وا�ستقبال 
الإمارات  اإىل  العامل  دول  خمتلف  من  القادمني  اأطياف 
نحو  اجلن�سيات  ع��دد  بلغ  حيث  الأر���ص  بهذه  و�سعادتهم 
اأكرث عن 200 جن�سية خمتلفة بتنوع ثقافاتها وعاداتها 
، فالت�سامح قيمة اأ�سا�سية ولي�ص اإ�سافية يجب اأن يتحلى 

بها اجلميع .
اأحمد حممد اخلاطري  امل�ست�سار  ا�ستعر�ص �سعادة  بينما 
الثانية  اجلل�سة  يف  اخليمة  ب��راأ���ص  املحاكم  دائ��رة  رئي�ص 
ق�س�ص واقعية عن التطبيق الفعلي للت�سامح الذي يعد 
حيث  الإم����ارات  دول��ة  اأب��ن��اء  يف  ومتجذرة  متاأ�سلة  �سفة 
وخطتها  براجمها  يف  اأ�سا�سي  �سريك  منه  الدولة  جعلت 
ويتجلى ذلك يف عدد من الربامج والفعاليات واملبادرات 
الب�سري  العن�سر  اأهمية  على  للتاأكيد  �سنوياً  تطلق  التي 
ودورهم يف التطوير والنمو ، واأو�سح اأن الت�سامح قيمة متاأ�سلة ورا�سخة يف 
ال�سعب الإماراتي ويف وجدانه ويعد اأحد الأ�س�ص املهمة يف منظومة القيم 

الإماراتية املتاأ�سلة يف جذوره .

�لت�سامح و�لأجيال :
للقوات  العامة  القيادة  م�ست�سار  ها�سل  بن  حميد  حممد  الدكتور  وت��ن��اول 
الإ�سالمية  ال��دي��ن  ع��الق��ة  ال��ث��ال��ث��ة  جل�سته  يف  ال��دي��ن��ي��ة  لل�سئون  امل�سلحة 
بالت�سامح ومفهومه وكيفية تطبيقه والفائدة املرجوة من ذلك ، موؤكداً يف 
جممل حديثه باأنه كلما زاد الإميان زاد الأمن والعك�ص ، م�سدداً على اتخاذ 
الرحمة وال�سالم طريقاً للتعامل مع الآخرين وعدم الت�سدد يف التعامل ، حتى 

ل يخلق ذلك عداوات ما ينعك�ص بال�سلب على اأمن املجتمع 
بالإميان وخطى  وت�سلح  الفرد  ات�سف  فكلما   ، وا�ستقراره 
على نهجه كلما قّوم ذلك �سلوكه ، و�سرورة النفتاح على 
الثقافات وال�سعوب يف املجتمع من خالل الرتكيز على قيم 
الت�سامح لدى الأجيال اجلديدة بالإ�سافة اإىل دور الأ�سرة 
يف دعم قيم الت�سامح واآثاره الإيجابية على املجتمع . ويف 
اجلل�سة الأخرة تناول الدكتور عبداهلل علي الطابور كاتب 
وباحث يف التاريخ م�سرة موؤ�س�ص الدولة رحمه اهلل ال�سيخ 
زايد بن �سلطان وتاريخ ن�ساأتها ومراحل تاأ�سي�سها وتطورها 
ومنوها ، مروراً بالتحديات التي واجهتهم وكيفية تغلبهم 
عليها باحلكمة واحلنكة واتخاذ الت�سامح مع الآخرين يف 
للعامل  وبزوغها  ون�سوئها  الحت��ادي��ة  ال��دول��ة  قيام  �سبيل 
بقوة ، وا�ستعر�ص ماأثورات واأقوال املغفور له ال�سيخ زايد 

، حيث  املجتمعات  لتنمية  فاعلة  ك��اأداة  و�سرورته  الت�سامح  وركائز  قيم  عن 
لقيم  تبنيها  خالل  من  باأ�سره  للعامل  كبرة  اإن�سانية  اأمثلة  الدولة  �سربت 

الت�سامح وجعلها واحدة من اأ�سا�سيات العي�ص .

�لتو�سيات: 
وخرج املجل�ص بالعديد من التو�سيات وكان منها : التاأكيد على اأهمية �سرورة 
من  تبداأ  وجمتمعية  ذاتية  قيم  باعتباره  الت�سامح  بقيم  والتحلي  التم�سك 
الذات اأوًل واأثرها على املحيط ال�سخ�سي والأ�سري والعملي ، اإيجاد جوائز 
وح�سن  لأماناتهم  تقديراً  الت�سامح  قيم  نحو  املجتمع  لتحفيز  ت�سجيعية 
�سلوكهم ، التم�سك بالدين الإ�سالمي وتنمية الوازع الديني لدى الأبناء من 
خالل تكثيف املحا�سرات الدينية التوعوية لهم وللجميع 
، ن�سر وبناء الثقافة يف املجتمع وتعزيزها من خالل تفعيل 

دور الأبحاث والدرا�سات والت�سجيع بهذا ال�ساأن .
اخليمة  راأ���ص  ل�سرطة  العام  القائد  نائب  كرم  اخلتام  ويف 
 ، اإث��راء حم��اور اجلل�سة  امل�ساركني والإ���س��ادة بجهودهم يف 
معدلت  اأعلى  حتقيق  يف  لهم  وتقديره  �سكره  عن  معرباً 
وامل�سي  للجمهور  املقدمة  واخل��دم��ات  الأمني  ال�ستقرار 
يف  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  وتطلعات  روؤى  حتقيق  نحو  ق��دم��اً 
تر�سيخ الأم��ن املجتمع  وحتقيق الأه��داف الإ�سرتاتيجية 
اأ�سا�سية  قاعدة  باعتباره  الأم��ن  ركائز  دع��م   اإىل  الرامية 
والجتماعية  الق��ت�����س��ادي��ة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  للتقدم 
وعمق  ال��ت��ع��اون  بحجم  م�سيداً   ، والتنموية  وال�سيا�سية 
راأ���ص اخليمة وكافة  ل�سرطة  العامة  القيادة  التن�سيق بني 
لنجاح  الأ�سا�سيني  ال�سركاء  من  يعتربون  الذين  املدنية  وال��دوائ��ر  اجلهات 
امل�ساركة  يف  ال��الحم��دود  التفاعل  خ��الل  م��ن  الطموحات  وحتقيق  الأف��ك��ار 

الإيجابية .

�أحمد  �مل�ست�سار 
حممد �خلاطري: 
قيمة  �ل��ت�����س��ام��ح 
ور��سخة  متاأ�سلة 
�ل���������س����ع����ب  يف 
�لإم���������ار�ت���������ي 

�لدكتور حممد حميد 
�لأ�سرة   : ها�سل  بن 
يف  مهما  دور�  تلعب 
�لت�سامح  قيم  دع��م 
�لإيجابية  و�آث����اره 
ع�����ل�����ى �مل���ج���ت���م���ع

الرتبية تبداأ خطة ميدانية لزيارة املدار�س لل�ق�ف على نتائج جتريب املناهج
•• دبي- حم�صن را�صد

ميدانية،  زي���ارات  خطة  تنفيذ  على  حالياً  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعكف 
الدولة،  اإم��ارات  خمتلف  يف  والريا�ص  احلكومية  املدار�ص  جميع  ت�ستهدف 
خالل  الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي اجلاري، للوقوف على نتائج 
عملية جتريب املناهج، وا�ستثمار ما اأفرزته تلك الزيارات يف تطوير الكتب 

الدرا�سية.
واأفادت الوزارة ممثلة يف قطاع املناهج والتقييم، باأن تلك الزيارات تركز على 
الوقوف على منهجية جتريب وتنفيذ املنهاج املخطط للميدان الرتبوي ، 
بنائها  فل�سفة  م��ع  ي��ت��واءم  مب��ا  الدرا�سية  املناهج  تنفيذ  ل�سمان  وحتقيقاً 

وت�سميمها.
�سددت الوزارة على مديري املدار�ص والريا�ص، باأهمية ت�سهيل مهمة فرق 
اخت�سا�سي املناهج الذين  يزورون املدار�ص يف املناطق التعليمية املختلفة، 

للوقوف على اآليات تدري�ص املناهج وتطبيقها يف خمتلف مراحل التعليم.
مناهجها  تتبع  التي  واخلا�سة،  املدار�ص احلكومية  اإدارات  ال��وزارة  ووجهت 
اجلاري  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  طبعة  الدرا�سية  الكتب  باإعتماد  ال����وزارة،  مناهج 
-2019  2020 للتدري�ص فقط دون غرها من الطبعات، واإلغاء اأية كتب 
درا�سية طبعات العام الدرا�سي املا�سي 2018 – 2019 ، باإعتبارها ن�سخ 

جتريبية باتت ملغية .
واطلقت الوزارة موؤخراً برنامج  "الديوان "، الذي ي�سمح للمعلمني والطالب 
يف املدار�ص احلكومية، بعر�ص املناهج التعليمية اإلكرتونياً، والتفاعل معها 
اإلكرتونية  ن�سخ  لهم حتميل  يتيح  كما  �سل�سة ومثرة لالهتمام،   بطريقة 
اأي  اإليها يف  ، والو�سول  الدرا�سية  امل��واد  املتاحة جلميع  الكتب  من خمتلف 
وقت ومن اأي مكان ، وتعد هذه املن�سة خطوة �سمن خطوات كثرة اأتخذتها 
الرتبية ، با�ستخدام اأحدث الطرق املتاحة للتعلم ، لتطوير وحت�سني ورفع 

كفاءة التعليم يف الدولة.

بدء �مل�ساركة وحتميل ت�ساميم �لطلبة �ليوم

برنامج مبتكرو اك�سب� ال�سغار ي�ستهدف 
جميع الطلبة باملدار�س احلك�مية واخلا�سة

•• دبي – حم�صن را�صد

يف  امل�ساركة  ب��اب  فتح  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
 ، الن�سخة الثانية من برنامج مبتكرو اك�سبو ال�سغار 
، م�ستهدفاً  املا�سي  الدرا�سي  العام  والذي مت اطالقه 
مبختلف  واخلا�سة  احلكومية  امل��دار���ص  طلبة  جميع 
الرتبية  وزارة  واأو�سحت   ، بالدولة  الدرا�سية  املراحل 
يف تعميم لها وجهته جلميع مدار�سها ، فكرة الربنامج 
الطالب  لبتكار  ب�سيط  ت�سميم  على  يعتمد  وال���ذي 
على منديل ورقي كمرحلة اأوىل ، على اأن يتم تطوير 
على  عر�سه  يتم  اب��ت��ك��ار  اإىل  لتتحول  لح��ق��اً  ال��ف��ك��رة 
موقع اإك�سبو، ف�ساًل عن اإمكانية عر�سه داخل معر�ص 

اإك�سبو 2020.
تعميم  اإىل  والريا�ص  امل��دار���ص  ادارات  ال���وزارة  ودع��ت 
ف��ك��رة ال��ربن��ام��ج ، و����س���رورط امل�����س��ارك��ة ع��ل��ى جميع 
ب��رن��ام��ج مبتكرو  اأن  م��و���س��ح��ة  وال��ط��ال��ب��ات،  ال��ط��ل��ب��ة 
املدار�ص على  ال�سغار ي�ساهم يف ت�سجيع طلبة  اك�سبو 
اإيجاد حلول مبتكرة للتحديات اليومية ، م�سيفة انه 
واعتباراً من اليوم 10 اكتوبر 2019 �سيتم البدء يف 
اك�سبوا  موقع  على  الورقية  املناديل  ت�ساميم  حتميل 
عن طريق املعلمني بجميع املدار�ص  وذلك   ،  2020

الربنامج  ه��ذا  ان  اىل  م�سرة   ، واخلا�سة  احلكومية 
�سي�ساهم يف تطوير مهارات الطلبة وم�ساركة اأفكارهم 
حلول  اإي��ج��اد  اإىل  تهدف  التي   ، وابتكاراتهم  املبدعة 

م�ستقبلية.
واأكدت الوزارة يف التعميم ذاته اأنها حتر�ص على اإعداد 
التطورات  للتعامل مع  الالزمة  املهارات  جيل ميتلك 
اأج���ل خ��ل��ق بيئة  امل���ج���الت، وم���ن  ال�����س��ري��ع��ة يف جميع 
ابتكاري  تعليم  لتحقيق  ال��وزارة  روؤي��ة  تدعم  تعليمية 
مل��ج��ت��م��ع م��ع��ريف ري�����ادي ع��امل��ي ، م��ع��ل��ن��ة ع���ن �سروط 
احلكومية  امل��دار���ص  طلبة  جلميع  وال�سماح   امل�ساركة 
واخلا�سة مبختلف املراحل الدرا�سية مبا فيها ريا�ص 

الأطفال للم�ساركة باللغتني العربية والإجنليزية.
فيما ا�سرتطت تر�سيح ابتكار واحد فقط لكل طالب، 
الطلبة  ط��ل��ب��ات  ب��ت�����س��ج��ي��ل  امل��ع��ل��م��ون  ي��ق��وم  اأن  ع��ل��ى 
التي  ال�����س��ور  ال��درا���س��ي��ة وحت��م��ي��ل  امل��راح��ل  مبختلف 
تعبئة  م��ع  ورقية"  "مناديل  على  بت�سميمها  ق��ام��وا 
التفا�سيل حول امل�ساريع املطلوبة ، وعلى الطلبة بعد 
ذلك اإعداد مناذج مب�سطة با�ستخدام مواد من البيئة 
يف املرحلة النهائية، مو�سحة اأن الطلبة املر�سحون من 
من  متقنة  من��اذج  اإع��داد  �سيقومون  مدار�سهم  ادارات 

ابتكاراتهم بالتعاون مع فريق اإك�سبو 2020 دبي.

متط�عات جامعة عجمان ير�سمن الب�سمة على وج�ه كبار امل�اطنن

م�ا�سالت عجمان تطلق الن�سخة الثانية من خريطة حمطات عجمان 

•• عجمان ـ الفجر 

للم�سنني،  العاملي  باليوم  احتفال 
نظمت وحدة اخلدمة املجتمعية يف 
جامعة عجمان زيارة ملجموعة من 
الطالبات املتطوعات من اجلامعة 
املواطنني  ك��ب��ار  ���س��ع��ادة  م��رك��ز  اإىل 
تنفيذ  بدبي، مت خاللها  املمزر  يف 
املتنوعة  الأن�����س��ط��ة  م���ن  ال��ع��دي��د 
وامل�سلية  الرتفيهية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ل��ن��زلء امل��رك��ز وُم���رت���ادي���ه، بهدف 
وجوههم،  ع���ل���ى  ال��ب�����س��م��ة  ر����س���م 

واإدخال الفرحة على قلوبهم.
وقد اأبدى كبار املواطنني فرحتهم 
بهذه الأن�سطة والهتمام بزيارتهم 
والذي  اأحوالهم  على  والطمئنان 
الكبر  ل�����دوره�����م  ت���ق���دي���را  ج�����اء 
املجتمعات  بناء  به يف  قاموا  ال��ذي 
احلكمة  منبع  وكونهم  والأج��ي��ال، 
وال���ربك���ة يف ���س��ت��ى الأم���اك���ن. هذا 

•• عجمان - الفجر:

الدائم  ح��ر���س��ه��ا  م���ن  ان��ط��الق��ا 
والعمالء  اجلمهور  تعريف  على 
جمال  يف  وتطوراتها  بخدماتها 
املتكامل  ال��ن��ق��ل  وت��ط��وي��ر  تنمية 
اط���ل���ق���ت م���وؤ����س�������س���ة امل���وا����س���الت 
العامة الن�سخة الثانيه خلريطة 
حم��ط��ات ع��ج��م��ان وذل����ك خالل 
م�����س��ارك��ت��ه��ا يف امل���وؤمت���ر ال����دويل 
ن�سخته  يف  اأب���وظ���ب���ي   - ل��ل��ط��رق 
ال�������س���اد����س���ة وال����ع���������س����رون حتت 
"ربط الثقافات - متكني  عنوان  
�ساحب  برعاية  الأق������ت�سادات" 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم������و 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  نه�����يان  اآل 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

امل�سلحة.
اأحمد  املهند�ص عمر  �سعادة  واأكد 
موؤ�س�سة  ع����ام  م���دي���ر  ع��م��ر  ب���ن 
– عجمان  ال��ع��ام��ة  امل���وا����س���الت 

العاملي  ال��ي��وم  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
لكبار  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  اأو  للم�سنني 
اأع�����ي�����اد الأمم  اأح�������د  ال�������س���ن، ه����و 
امل���ت���ح���دة، ال���ت���ي ي��ت��م اإح���ي���اوؤه���ا يف 

وتخطط وحدة اخلدمة املجتمعية 
ل����س���ت�������س���اف���ة ك����ب����ار امل����واط����ن����ني 
وتنظيم  اجل����ام����ع����ي،  احل�������رم  يف 

الفعاليات املتنوعة لهم.

�سهر اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع���ام، بهدف 
التي  بامل�ساكل  ال��وع��ي  ن�سبة  رف��ع 
تواجه كبار ال�سن، ولالحتفال مبا 

اأجنزوه للمجتمع.

التى  النقل  ملحطات  التو�سيحية 
ت�سم اخلدمات املقدمة للجمهور 
الذكية  بالتطبيقات  والتعريف 
الداعمة ملجال النقل واملوا�سالت 
باأربع لغات العربية ، الإجنليزية، 
ف�سال  والأوردو،  ال�����س��ي��ن��ي��ة  
النقل  على  ال�����س��وء  ت�سليط  ع��ن 

الطرق  م��وؤمت��ر  يف  امل�ساركة  ب���اأن 
ت���اأت���ي �سمن  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف 
ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان نحو 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  حت��ق��ي��ق 
املتكامل  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر 
ح��ي��ث اط��ل��ق��ت امل��وؤ���س�����س��ة يف هذا 
املوؤمتر الن�سخة الثانية للخريطة 

البحري وذلك مب�ساركة اجلهات 
هوام�ص  ع��ل��ى  اإع��الن��ات��ه��م  بن�سر 

اخلريطة.
اأح��م��د بن  املهند�ص عمر  واأ���س��ار   
يف  املوؤ�س�سة  تواجد  اأن  اإىل  عمر 
مثل هذه املحافل الدولية يعترب 

فر�سة كبرة لنقل اخلربات . 

لن�سر  دبي  �سرطة  من  متط�عا   42
ثقافة �سفراء الأمان  بن املدار�س

•• دبي-الفجر:

تعزيز  ع���ل���ى  ح���ر����س���ه���ا  اإط��������ار  يف 
وح��م��اي��ة ح��ق��وق الأط����ف����ال، �سرع 
من موظفي �سرطة  متطوعا   42
العامة  الإدارات  خمتلف  من  دب��ي 
ومراكز ال�سرطة يف توعية املدار�ص 
الذي  الأمان"  "�سفراء  مب�����س��روع 
اأطلقته اإدارة حماية الطفل واملراأة 
الإن�سان  حلقوق  العامة  الإدارة  يف 
يف عام 2016، وذلك بعد خ�سوع 
حول  تدريبية  ل���دورة  املتطوعني 
اآل��ي��ات العمل م��ع ���س��ف��راء الأم���ان، 
ومنهجية تنفيذ الأهداف بالتعاون 
والتن�سيق مع ذوي الخت�سا�ص يف 
احلكومية  وامل��دار���ص  دب��ي  �سرطة 
نوفل  ال�سيد  واأو���س��ح  واخل��ا���س��ة. 
م�سروع  من�سق  بو�سفة،  حمد  بن 
الوعي  ق�سم  يف  الأمان"  "�سفراء 
الطفل  حماية  اإدارة  يف  والتثقيف 
ومن  دب�����ي  ����س���رط���ة  اأن  وامل�����������راأة، 
الداخلية،  ال��ت��ط��وع  من�سة  خ��الل 
م�سروع  يف  متطوعني  ت�ستقطب 
ن�سر  ب���ه���دف  الأمان"  "�سفراء 
حماية  اأه���م���ي���ة  ث���ق���اف���ة  وت���ع���زي���ز 
و����س���ون ح��ق��وق الأط����ف����ال، وخلق 
و�ساملة  متكاملة  عمل  منظومة 
اإىل كافة اجلهات  ت�سمن و�سولنا 

وال�سرائح يف املجتمع.
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اأخبـار الإمـارات

حميد النعيمي يتفقد حافلة جديدة من اأ�سط�ل م�ؤ�س�سة عجمان للم�ا�سالت
•• عجمان -وام: 

تفقد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ص الأعلى 
حاكم عجمان يف ال�ساحة اخلارجية يف ديوان احلاكم بح�سور �سمو ال�سيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ص املجل�ص التنفيذي اإحدى 
العامة يف  اأ�سطول موؤ�س�سة عجمان للموا�سالت  احلافالت اجلديدة من 

اإطار اخلطة التو�سعية للموؤ�س�سة للمرحلة القادمة .
وتهدف اخلطة اإىل توفر حافالت ذات مميزات تخدم فئات املجتمع كافة 

مبن فيهم كبار ال�سن واأ�سحاب الهمم .
اأحمد  �سعادة   - اجل��دي��دة  احلافلة  تفقدهما  خ��الل   - �سم������وهما  راف����ق 
و�سعادة  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  الرئي�ص  نائب  الغمال�سي  را�سد  اإبراهيم 
العامة  امل��وا���س��الت  موؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  عمر  ب��ن  اأح��م��د  عمر  املهند�ص 

كبار  من  وع��دد  باملوؤ�س�سة  العمليات  لقطاع  التنفيذي  املدير  لوتاه  وعمر 
امل�سوؤولني.

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  و�سمو  عجمان  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  وا�ستمع 
احلافالت  توفره  ما  اأهمية  اإىل  املوؤ�س�سة  على  القائمني  من  واحل�سور 
اإمارة  يف  املهمة  الداخلية  املحطات  �سرتبط  والتي  خدمات  من  اجلديدة 

عجمان من خالل خط �سر احلافالت بني تلك املحطات.
النوع  اأه��م مم��ي��زات ه��ذا  واط��ل��ع �سموهما - خ��الل تفقد احلافلة - على 
العام يف موؤ�س�سة  اإط��ار خطة التحديث لأ�سطول النقل  من احلافالت يف 
عجمان للموا�سالت من حيث موائمتها لكبار املواطنني واأ�سحاب الهمم 
بالإ�سافة اإىل توفر خدمات خا�سة بالتقنيات احلديثة مثل توفر خدمة 
اإىل  الدفع  خدمات  كل  وحتويل  بالإنرتنت  وتزويدها  الهواتف  �سواحن 

بطاقة م�سار الإلكرتونية .

اأخرى  تو�سعية  اأن هناك خططا  ل�سموهما  املوؤ�س�سة  امل�سوؤولون عن  واأك��د 
مدن  تربط  التي  واملحطات  الداخلية  اخل��ط��وط  زي���ادة  منها  للموؤ�س�سة 
المارة كافة واأن هذا النوع من احلافالت �سيكون الدافع لتطوير خطوط 
ال�سا�سات  بخا�سية  تتميز  اأن��ه��ا  وخا�سة  ج��دي��دة  خ��ط��وط  وف��ت��ح  �سرها 
كما  التالية  املحطة  اإىل  للو�سول  املتوقع  الوقت  تعطي  التي  الداخلية 
خالل  م��ن  ال��راك��ب  فيها  امل��وج��ود  املحطة  اإىل  و�سولها  م��واع��ي��د  تعطي 

تطبيق منظومة بطاقة م�سار عرب الهواتف الذكية .
واأثنى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي على جهود القائمني 
على املوؤ�س�سة وما تقدمه من خدمات راقية لأفراد املجتمع وحر�سهم على 
توفر خدمات متميزة باأ�سلوب ح�ساري ير�سي ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 

وم�ستخدمي موا�سالت عجمان.
ووجه �سموه مبزيد من اجلهود والعمل الدوؤوب لتطوير اخلدمات املقدمة 

با�ستمرار لتكون على اأعلى م�ستوى من اجلودة والتميز والأداء.
من جانبه اأكد املهند�ص عمر اأحمد بن عمر اأن التطور الذي ت�سهده اإمارة 
را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الثاقبة  للروؤى  نتاج  هو  عجمان 
بن حميد  عمار  ال�سيخ  �سمو  لويل عهده  الر�سيدة  وللتوجيهات  النعيمي 
وحتقيقا  بالإمارة  لالرتقاء  التطوير  اأعمال  ا�ستمرار  ب�سرورة  النعيمي 

لروؤية عجمان 2021 .
واأو�سح اأن اخلطة ال�سرتاتيجية ملوؤ�س�سة املوا�سالت العامة تهدف تطوير 
منظومة النقل داخل الإمارة وتنويعها ملا لها من اأهمية يف الوقت الراهن 
اإم��ارة عجمان �سهدت خالل الآون��ة الأخ��رة تزايدا ملحوظا  اأن  وخا�سة 
�ساأنه و�سع خطة  ك��ان من  وال��ذي  �سبكة ط��رق جديدة وحديثة  ان�ساء  يف 
خدمات  وتقدمي  الإم���ارة  يف  العام  النقل  اأ�سطول  لتحديث  ا�سرتاتيجية 

متميزة .

�سحة دبي ت�ستعر�س نظام الذكاء ال�سطناعي يف املطالبات املالية خالل جيتك�س
•• دبي-وام:

ا�ستعر�ست هيئة ال�سحة بدبي خالل م�ساركتها يف فعاليات معر�ص "جيتك�ص 
للتقنية 2019" نظام الذكاء الإ�سطناعي يف جمال الإجراءات واملطالبات 
املالية  الإج��راءات  ت�سهيل وتب�سيط  ي�سهم يف  AR" الذي  "م�ساعد  املالية 
ر�سا  حتقيق  يف  ي�ساعد  ومب��ا  امل��ع��ام��الت  لإجن���از  الزمنية  ال��ف��رتة  وتقليل 

و�سعادة املتعاملني .
ال�سحة  بهيئة  املالية  ال�����س��وؤون  اإدارة  م��دي��رة  �سلطان  الرحمن  عبد  اأك��د  و 
بدبي اأهمية هذا النظام الذي ياأتي �سمن اجلهود امل�ستمرة التي تقوم بها 
الهيئة لتطبيق ا�سرتاتيجية الإمارات للذكاء ال�سطناعي 2031 وتطبيق 
ر�سا  م�ستوى  ورف���ع   2021 ال��الورق��ي��ة  ل��ل��م��ع��ام��الت  دب���ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

عملية  وت�سهيل  واجلهد  الوقت  وتوفر  املالية  التكلفة  وتقليل  املتعاملني 
التوا�سل بني الهيئة واملتعاملني .

44 جهة حكومية ويعمل على مدار  ي�ستهدف  ال��ذي   - النظام  اأن  واأو�سح 
املعاملة  امل�ستغرق لإجن��از  الوقت  ب�سكل فاعل يف تخفي�ص  ال�ساعة - ي�سهم 
ي��وم واح��د وتخفي�ص ع��دد املوظفني م��ن ثالثة  اإىل  اأي���ام عمل  اأرب��ع��ة  م��ن 
موظفني اإىل موظف واحد و العمل على اإدخال تفا�سيل املبالغ املالية بدل 
ال�سفر  اإىل  النظام  ه��ذا  اإىل خف�ص اخلطاأ يف  اإ�سافة  الإج��م��ايل  املبلغ  من 
نظام  من  التقارير  ا�ستخراج  على  بقدرته  يتميز  النظام  اأن  اإىل  م�سرا   ..
املر�سى  فواتر  واإ�سدار  احل�سابية  العمليات  واإج��راء  �سامل  ونظام  �سالمه 
املبالغ املرتتبة على اجلهات يف نظام تخطيط  واإدخ��ال  للجهات احلكومية 

املوارد احلكومية واإ�سدار واإرفاق التقارير والر�سائل يف النظام .

تنظيم ال�سناعة الأمنية بدبي تعر�س حتديث نظام حرا�س الأمن يف جيتك�س
•• دبي - وام: 

ال�����س��ن��اع��ة الأم��ن��ي��ة يف دب���ي التحديث  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ر���س��ت م��وؤ���س�����س��ة 
 Smart Guard الأم�����ن  ال���ذك���ي حل���را����ص  ل��ل��ن��ظ��ام  اجل���دي���د 
حرا�ص  م��ع  التوا�سل  ت�سهل  تكنولوجيا  وه��ي   application
وذل��ك خ��الل م�ساركتها يف  م��ول  دب��ي  الأم���ن ومت تفعيله حاليا يف 
العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  يف   2019 للتقنية  جيتك�ص  معر�ص 

والذي يختتم اأعماله غدا.
وقال علي ثاين مهند�ص اأنظمة اأمنية يف املوؤ�س�سة اأن التطبيق الذكي 
دبي  يف  املرخ�سة  احل��را���س��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  �سركات  جميع  ي��خ��دم 
وي�ستخدم من قبل حرا�ص الأمن بحيث يت�سمن عدة خيارات تبداأ 

بت�سجيل احل�سور والغياب ومهام العمل علما باأن كل خطوة يخطوها 
حار�ص الأمن تكون منظمة كما باإمكانه ت�سجيل كل البالغات عرب 
اإر�سال �سورة و�سوت وفيديو ون�ص من خالل الهاتف الذكي الذي 
يعطيه تنبيها من خالل اهتزاز ويف حال مل ي�ستطع احلار�ص الرد 
يتم على الفور التاأكد من اأنه بخر واأ�ساف اأن احلار�ص الذكي يقلل 
من التوا�سل التقليدي ويعطي �سورة اأو�سح ل�سركة احلرا�سة عن 

و�سع املكان.
وب�ساأن حمطة الإنذار املركزية .. اأفاد باأنها موجودة بغرفة عمليات 

�سرطة دبي ومرتبطة بجميع املحال واملن�ساآت احليوية.
"القرية  ك��اأول مرة مت يف  اأن تطبيق الربنامج  اإىل  الإ�سارة  وجت��در 

العاملية".

عمار النعيمي يطلق ب�ابة عجمان للدفع الذكي تزامنا مع جيتك�س للتقنية 2019

بح�سور ر��سد بن حميد وبالتعاون مع حكومة عجمان 

حك�مة دولة الإمارات تطلق باقة بيت عامر لتط�ير رحلة املتعامل يف بناء امل�سكن والنتقال اإليه

عمار النعيمي ي�جه بحزمة قرارات تدعم نتائج امل�ؤ�سرات ال�سرتاتيجية لروؤية عجمان 2021

•• عجمان-وام:

حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  اأطلق 
رئي�ص  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
عجمان  ب��واب��ة  التنفيذي  املجل�ص 
للدفع الذكي وهي من�سة دفع ذكية 
حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان ت���واك���ب اأح����دث 
دفع  جم���ال  يف  ال��رق��م��ي��ة  التقنيات 
احلكومية  للخدمات  امل��ايل  املقابل 
وي��ت��م من  للمتعاملني  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
احلكومية  الإي��رادات  اإدارة  خاللها 
اأعلى  وف��ق  و�سريعة  اآمنة  بطريقة 

املعاير العاملية.
اإطالقها  مت  ال��ت��ي  امل��ن�����س��ة  ت��ه��دف 
مبكتب �سموه يف الديوان الأمري 
رقمية  وخيارات  قنوات  توفر  اإىل 
�سهولة  للمتعاملني  تتيح  متعددة 
للخدمات  امل��������ايل  امل����ق����اب����ل  دف������ع 

احلكومية يف اإمارة عجمان .
ك��م��ا ق���ام ���س��م��وه ب��اإط��الق املحفظة 
ال���رق���م���ي���ة ل���ب���واب���ة ع���ج���م���ان وهي 
التي  الأوىل  ال��رق��م��ي��ة  امل��ح��ف��ظ��ة 
املوحدة  الرقمية  بالهوية  ترتبط 

اجلهات احلكومية مع دائرة املالية 
ال�سرتاتيجي  امل�سروع  هذا  لإجناز 

حلكومة عجمان .
" خيارات  " ب��واب��ة عجمان  وت��وف��ر 
بوابة  بطاقة  ت�سمل  م��ت��ع��ددة  دف��ع 
لبوابة  الرقمية  واملحفظة  عجمان 
عجمان واملحافظ الرقمية العاملية 
م��ث��ل اأب�����ل ب����اي و���س��ام�����س��ون��غ باي 
وبطاقات  الئ��ت��م��ان��ي��ة  وال��ب��ط��اق��ات 
امل�سبق  وال���دف���ع  امل��ب��ا���س��ر  اخل�����س��م 
احل�ساب  م���ن  امل��ب��ا���س��ر  واخل�������س���م 
وال����دف����ع  "ال�سيكات  امل���������س����ريف 
واأك�ساك  اخلدمة  ومراكز  النقدي 
اخلدمة الذاتية والر�سائل الن�سية 

الق�سرة".
و تتميز " بوابة عجمان " بعدد من 
الدفع  ب��واب��ة  جتعلها  ال��ت��ي  امل��زاي��ا 
امل��ف�����س��ل��ة ل���الأف���راد وال�����س��رك��ات يف 
اإمارة عجمان كونها توفر ال�سهولة 
والراحة للعمالء ودرجة عالية من 
الأمان والدقة وتتعدد فيها قنوات 
وخيارات الدفع التي تالئم خمتلف 

فئات املتعاملني.

ح��اك��م ع��ج��م��ان ل��ل�����س��وؤون الإداري�����ة 
وامل���ال���ي���ة رئ��ي�����ص دائ������رة امل���ال���ي���ة يف 
عجمان  ب��واب��ة  اإط���الق  اإن  عجمان 
مهمة  خ��ط��وة  ميثل  ال��ذك��ي  للدفع 
ن��وع��ي��ة يف  ن��ق��ل��ة  اإح�����داث  ت�سهم يف 
املقابل  حت�سيل  اإج������راءات  ك��ف��اءة 
جلمهور  املقدمة  للخدمات  امل��ايل 
والأفراد  ال�سركات  من  املتعاملني 
ك��ون��ه��ا ت��وف��ر ل��ه��م واج��ه��ة موحدة 
لدفع ر�سوم جميع عملياتهم املالية 
خل���دم���ات اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
ب��ا���س��ت��خ��دام اأحدث  اإم�����ارة ع��ج��م��ان 

التقنيات العاملية.
اأن  النعيمي  اأحمد  ال�سيخ  اأ�ساف  و 
توفر  الذكي  للدفع  عجمان  بوابة 
للجهات احلكومية يف عجمان نظام 
ويلبي  باملرونة  يتميز  موحدا  دف��ع 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وي���وف���ر ل��ه��م ق���درة 
عالية على املتابعة والرقابة الكفوؤة 

جلميع الإيرادات احلكومية.
واأو�سح اأن البوابة تقدم لهم اأي�سا 
�ساملة  وم��ال��ي��ة  اإح�سائية  ت��ق��اري��ر 
القرار  اتخاذ  على  ت�ساعد  ودقيقة 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
والتي تتميز باملرونة والدقة وتتيح 
للمتعاملني واجهة موحدة متكنهم 
عملياتهم  جميع  ومتابعة  دفع  من 
احلكومية  اجل���ه���ات  ل����دى  امل��ال��ي��ة 

التابعة لإمارة عجمان.
ي���اأت���ي ه����ذا الإط������الق مت��ا���س��ي��ا مع 
ا�سرتاتيجية اإمارة عجمان 2021 
ت���رك���ز ع��ل��ى جم��ت��م��ع �سعيد  ال���ت���ي 
اأخ�سر  اق��ت�����س��اد  ب���ن���اء  يف  ي�����س��ه��م 
من�سجمة  متميزة  حكومة  حتفزه 
و�ستتميز   .. الحت��������اد  روح  م����ع 
اإج�����راءات اخل��دم��ات ال��ت��ي توفرها 
ب�����واب�����ة ع���ج���م���ان ل���ل���دف���ع ال���ذك���ي 
ب��ال�����س��ه��ول��ة وال���راح���ة ل��ت��ت��الءم مع 
متطلبات العمالء وا�سلوب حياتهم 
.. كما اأن عملياتها الرقمية ت�سجع 
الالورقية  امل��ع��ام��الت  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 
م�ستدام  اقت�ساد  بناء  يف  ي�سهم  ما 
كبرة  ب�سعادة  العمالء  فيه  ي�سعر 

نحو اخلدمات املقدمة اإليهم.
ب���ن حميد  اأح���م���د  ال�����س��ي��خ  ق����ال  و 
ال�سمو  ���س��اح��ب  مم��ث��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي 

احلكومية  امل�������س���ت���وي���ات  جل���م���ي���ع 
الزمنية  امل�����دة  ت��ق��ل��ل  واإج����������راءات 
امل�����س��ت��غ��رق��ة لإن���ه���اء امل���ع���ام���الت ما 
ويحقق  املتعاملني  اإ���س��ع��اد  ي�سمن 
لالإمارة مرتبة متقدمة يف تناف�سية 

الأعمال.
اإطالق  اأن  اإىل  اأح��م��د  ال�سيخ  ون��وه 
ب��واب��ة ع��ج��م��ان ي��ع��ت��رب ث��م��رة جهد 
وجميع  امل���ال���ي���ة  دائ��������رة  وت�����ع�����اون 
امل���وؤ����س�������س���ات احل��ك��وم��ي��ة يف اإم�����ارة 
عجمان وقال : " اأثناء العمل على 
الذكي  للدفع  عجمان  بوابة  اإن�ساء 
ال�ستماع لحتياجات  على  حر�سنا 
وتوجهات هذه املوؤ�س�سات احلكومية 
احلكومية  الإي����رادات  يخ�ص  فيما 
وعملنا  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ال��ي��ة  وال���رق���اب���ة 
اإىل بنية  ال��و���س��ول  اأج����ل  م��ع��ا م��ن 
متطلباتهم  تنا�سب  حديثة  تقنية 
ونحن  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
املوؤ�س�سات  ه����ذه  اإىل  ن��ن��ظ��ر  ه��ن��ا 
احل��ك��وم��ي��ة ك�����س��ري��ك اأ���س��ي��ل يلعب 
اأه����داف  حت��ق��ي��ق  يف  اأ���س��ا���س��ي��ا  دورا 
بوابة عجمان".. واأثنى على تعاون 

•• دبي -وام:

اأط��ل��ق��ت ح��ك��وم��ة دول���ة الإم����ارات 
م���ع ح��ك��وم��ة عجمان  ب��ال��ت��ع��اون 
باقة خدمات بيت عامر يف منوذج 
جتريبي ي�سمل يف مرحلته الأوىل 
تنفيذه  وي���ت���م  ع���ج���م���ان،  اإم�������ارة 
اجلهات  م��ن  ع��دد  م��ع  بال�سراكة 
واملحلية،  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
املتعاملني  جتربة  تطوير  بهدف 
والنتقال  امل�سكن  ب��ن��اء  رح��ل��ة  يف 
اإل���ي���ه ع���رب ت��ب�����س��ي��ط الإج�������راءات 

وت�سريعها.
باقة  اإط�����الق  ع���ن  الإع�����الن  ومت 
ال�سيخ  بح�سور  عامر"،  "بيت 

دول��ة الإم���ارات يف تر�سيخ العمل 
ال��ف��ري��ق الواحد  ب���روح  امل�����س��رتك 
لإع��ادة هند�سة خدمات حمورها 
�سيتم  اأن���ه  اإىل  م�سراً  املتعامل، 
املرحلة  خم���رج���ات  ع��ل��ى  ال��ب��ن��اء 
هذه  تقدمي  لتعميم  التجريبية 
املحلي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ال��ب��اق��ة 
والحتادي، بال�سراكة مع اجلهات 
املخت�سة مثل برنامج ال�سيخ زايد 
ل��الإ���س��ك��ان وم��وؤ���س�����س��ة حم��م��د بن 

را�سد لالإ�سكان.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال حم��م��د حممد 
الهيئة  ع��������ام  م�����دي�����ر  �����س����ال����ح 
الحت���ادي���ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل�����اء، اإن 
باقة خدمات "بيت عامر" جت�سد 

خ����ط����وات  ث��������الث  اإىل  خ�����ط�����وة 
رئي�سية، من خالل التعرف على 
التحديات التي تواجه املتعاملني 
وتوحيد الإجراءات وتطوير نظام 

دفع اإلكرتوين خا�ص باخلدمة.
م�ساعد  طليعة  ب��ن  حممد  واأك���د 
املدير العام للخدمات احلكومية 
الوزراء  جمل�ص  رئا�سة  مكتب  يف 
الوزراء  جمل�ص  ���س��وؤون  وزارة  يف 
التكامل  تعزيز  اأهمية  وامل�ستقبل 
وتقدمي  ت�سميم  يف  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
�ساملة  حكومية  خ��دم��ات  ب��اق��ات 
بني  ال�سراكة  وحتفيز  م�سرتكة، 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة الحت���ادي���ة 
التحول  عملية  ودع���م  واملحلية، 

رئي�ص  النعيمي  حميد  بن  را�سد 
دائ�����رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط يف 
"اأ�سبوع  فعاليات  خالل  عجمان، 
جيتك�ص للتقنية 2019"، حيث 
وقعت اجلهات امل�ساركة يف اخلدمة 
امل�سروع،  لتنفيذ  ت��ع��اون  اتفاقية 
الرقمية  عجمان  حكومة  �سملت 
والهيئة الحتادية للكهرباء واملاء 
لالت�سالت  الإم����ارات  وموؤ�س�سة 
يف  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  ودائ����رة 
�سركة  اإىل  اإ�سافة  اإمارة عجمان، 

عجمان لل�سرف ال�سحي.
خطوات  تقلي�ص  الباقة  وت�سمل 
رحلة املتعامل يف البناء والنتقال 
 14 م���ن  اجل���دي���د  امل�����س��ك��ن  اإىل 

على  احل�سول  لت�سريع  الرقمي، 
اخل���دم���ة واخ��ت�����س��ار الإج������راءات 
مب����ا ي���رت���ق���ي ب����ج����ودة اخل���دم���ات 

احلكومية.
برنامج  اإن  ط��ل��ي��ع��ة  اب����ن  وق�����ال 
احلكومية  ل��ل��خ��دم��ة  الإم��������ارات 
امل���ت���م���ي���زة ع���م���ل ب���ال�������س���راك���ة مع 
اإي���ج���اد  اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
للتحديات  م����ب����ت����ك����رة  ح�����ل�����ول 
اجلهد  تقلي�ص  ب��ه��دف  احل��ال��ي��ة 
وال���وق���ت خ����الل احل�����س��ول على 
اأك��رث من  اخلدمات، عرب تنظيم 
لدرا�سة  هدفت  عمل  ور�سة   15
واإع��ادة ت�سميمها،  املتعامل  رحلة 
حكومة  ت���وج���ه���ات  ي��ج�����س��د  مب����ا 

•• عجمان-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ص املجل�ص 
العمل  ثقافة  وتر�سيخ  انتهاج  يف  ملتزمة  عجمان  حكومة  اأن  التنفيذي 
على  وامل��واظ��ب��ة  ال�سرتاتيجي  التخطيط  مبنهجيات  والأخ���ذ  املوؤ�س�سي 
الأه��داف ال�سرتاتيجية لروؤية عجمان  التي تخدم  الأداء  اأنظمة  تطوير 

واحلوكمة. ال�سفافية  من  متكامل  اإطار  يف  نتائجها  وتدعم   2021
ال�سرتاتيجي  الأداء  تقرير  عر�ص  على  �سموه  اط��الع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
للن�سف الأول من عام 2019 الذي قدمه فريق ال�سرتايجية يف الأمانة 

العامة للمجل�ص التنفيذي بقيادة الدكتور �سعيد �سيف املطرو�سي الأمني 
العام للمجل�ص التنفيذي.

واأ�سار التقرير اإىل نتائج املوؤ�سرات ال�سرتاتيجية املعتمدة وما حققته من 
تقدم يف حتقيق روؤية عجمان 2021.

املوؤ�س�سية  ب��امل��راج��ع��ة  ال��ق��ي��ام  عجمان  حكومة  عمل  ف��ري��ق  �سموه  ووج���ه 
ال���س��ت��ب��اق��ي��ة ل�����الأداء ال���س��رتات��ي��ج��ي واإي���ج���اد احل��ل��ول ال��ف��ع��ال��ة لتخطي 
الوقت  ويف  بدقة  البيانات  توفر  و���س��رورة  املكا�سب  وتعظيم  التحديات 

املنا�سب ليت�سنى للحكومة اتخاذ اإجراءات ت�سحيحة ب�سكل فّعال.
واملايل  ال�سرتاتيجي  التخطيط  يف  امل��واءم��ة  تعزيز  على  �سموه  و���س��دد 

الأولية  ذات  وامل��ب��ادرات  للم�سروعات  احلكومية  امل��وازن��ة  توجيه  ل�سمان 
وعر�ص  التقارير  وتعزيز حوكمة  الإم��ارة  روؤي��ة  ت�ساهم يف حتقيق  والتي 
وحتليل النتائج عن طريق الف�سل التام ما بني تنفيذ املبادرات وامل�ساريع 

ومراقبة الأداء.
كما وجه �سموه اجلهات احلكومية نحو قيا�ص ا�ستطالع راأي املجتمع يف 
املبادرات املنفذة من قبل احلكومة ومتكني �سكان الإمارة من امل�ساركة يف 
ت�سميم وتنفيذ وتقييم املبادرات احلكومية وال�ستعجال يف ر�سم اخلطط 

ال�سرتاتيجية املتخ�س�سة.
امل��ط��رو���س��ي الأم����ني العام  ال��دك��ت��ور �سعيد �سيف  ���س��ع��ادة  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه 

اإىل  يهدف  ال�سرتاتيجي  الأداء  تقرير  اأن  بعجمان  التنفيذي  للمجل�ص 
عر�ص التحليالت حول عدد من الق�سايا والجتاهات وامليزات الرئي�سية 
لأداء اإمارة عجمان والقطاع احلكومي فيها ب�سكل خا�ص نظراً لأهميتها 
يف اتخاذ القرارات املتعلقة بال�سيا�سة العامة واخلدمات والإنفاق احلكومي 

ولتحقيق اأق�سى قدر من التاأثر اليجابي وا�ست�سراف امل�ستقبل.
العامة �سيعمل على  باأن فريق ال�سرتاتيجية يف الأمانة  واأ�ساف �سعادته 
على  وتعميمها  ال�سرتاتيجية  باملوؤ�سرات  املتعلقة  القرارات  كافة  �سياغة 
بها  التقارير اخلا�سة  واإعداد  املعنية ومتابعة تنفيذها وتقييمها  اجلهات 

لعر�سها على املجل�ص التنفيذي.

ت�������س���ج���ع ع���ل���ى ت���ب���ن���ي الق���ت�������س���اد 
اأية  اأن����ه ل ت��وج��د  ال��رق��م��ي ح��ي��ث 
عند  املعامالت  على  اإ�سافية  ر�سوم 
طريق  ع��ن  ال��دف��ع  بعملية  ال��ق��ي��ام 
الذكية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  الإن����رتن����ت 
التقليدية  الدفع  بو�سائل  مقارنة 
الأخرى وي�ستلم املتعاملون اإي�سال 
اإلكرتونيا عند كل عملية دفع مما 

ي�سجع القت�ساد الالورقي.
بوابة  اإن  ع��ل��ي  اآل  م������روان  وق�����ال 
ع��ج��م��ان مت��ك��ن ال��ع��م��الء م���ن دفع 

من جانبه قال مروان اأحمد اآل علي 
م��دي��ر ع���ام دائ����رة امل��ال��ي��ة بحكومة 
عجمان  ب��واب��ة  اإط���الق  اإن  عجمان 
ي���اأت���ي مت��ا���س��ي��ا م���ع خ��ط��ة التحول 
الرقمي التي قامت حكومة عجمان 
-2017 ل�����الأع�����وام  ب���ت���ط���وي���ره���ا 

حتويل  اإىل  ت���ه���دف  و   2022
ج��م��ي��ع اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة اإىل 
رقمية الأمر الذي ي�ساهم يف تعزيز 

التنمية القت�سادية امل�ستدامة.
 " ع��ج��م��ان  " ب���واب���ة  اأن  اأ�����س����اف  و 

ر�سوم خدمات املوؤ�س�سات احلكومية 
اإم������ارة ع��ج��م��ان يف  يف 7 دوائ�����ر يف 
املرحلة الأول��ي��ة وه��ي دائ��رة املالية 
ودائرة التنمية القت�سادية ودائرة 
البلدية  ودائ��رة  ال�سياحية  التنمية 
عجمان  وح���ك���وم���ة  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
الرقمية ودائرة الأرا�سي والتنظيم 
اأن  على  عجمان  و�سرطة  العقاري 
احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع  ت�سمل 
الأخ��رى التابعة لإم��ارة عجمان يف 

امل�ستقبل القريب.

املمكنة  العاملية  امل�ستويات  اأف�سل 
من جهة اأخرى.

من  مت  اأن������ه  اإىل  ����س���ال���ح  ول���ف���ت 
توظيف  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  خ�����الل 
جم��م��وع��ة ك��ب��رة وم��ت��ن��وع��ة من 
جهودا  ت�����س��م��ن��ت  الإم�����ك�����ان�����ات، 

الر�سيدة يف دولة  �سعي احلكومة 
املحلي  امل�ستويني  على  الإم���ارات 
على  الت�سهيل  اإىل  والحت������ادي، 
من  �سعادته  يحقق  مب��ا  املتعامل 
ج��ه��ة، وي���دع���م روؤي�����ة ال���دول���ة يف 
الرت���ق���اء ب��اخل��دم��ة امل��ق��دم��ة اإىل 

رقمية  وب�����رجم�����ي�����ات  ب�������س���ري���ة 
تناغم  تعمل يف  عملية،  وخ��ربات 
ومت التخطيط له بقدر عاٍل من 
العناية والتنظيم لتحقيق الهدف 
املن�سود املتمثل يف توحيد اجلهود 

وتب�سيط الإجراءات وت�سريعها.
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�إع����������الن
الت�سميم  ل�ست�سارات  �سك�ص  ثرتي  ال�س�����ادة/يونت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الداخلي رخ�سة رقم:2361073 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اورنيال انطوان خطار %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رمي رانف ابو خليل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حمد حممد ا�سحق �سليمان ابو�سو�سه من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حمد حممد ا�سحق �سليمان ابو�سو�سه من 100% اىل %51
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 300000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/يونت ثرتي �سك�ص ل�ست�سارات الت�سميم الداخلي

UNIT THIRTY SIX CONSULTING INTERIOR DESIGN
اىل/يونت ثرتي �سك�ص ل�ست�سارات الت�سميم الداخلي ذ.م.م

UNIT THIRTY SIX CONSULTING INTERIOR DESIGN LLC
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
ال�سيعري  م�سلم  ال�س�����ادة/عبداهلل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت والنقليات العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2084875 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نور احمد عي�سه مبارك العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل م�سلم عبداهلل حممد

تعديل ا�سم جتاري من/عبداهلل م�سلم ال�سيعري للمقاولت والنقليات العامة
ABDULLA MUSALLAM AL SEIARI GENERAL CONTRACTING AND TRANSPORTATION

اىل/طيف القمر للمقاولت والنقليات العامة
TAIF ALQAMAR GENERAL CONTRACTING AND TRANSPORTATION

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل حممد ح�سني 

للخياطة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1043953 

تعديل ن�سب ال�سركاء
حممد ح�سني عبداملناف من 49% اىل %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد كليم اهلل حبيب اهلل %24

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
لعمال  ال�س�����ادة/فان�سي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب النجارة رخ�سة رقم:1720839 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عثمان علي حممد رياز %100
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة �سامل علي �سيف بن بريهيم النعيمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل علي �سيف بن بريهيم النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بالتينم 

انرتنا�سيونال للمقاولت وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1185549 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سوار للتجميل
رخ�سة رقم:CN 2398825 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تامي تو 

تامي ل�سيانة التكييف املركزي
رخ�سة رقم:CN 2385100 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايترنال 

انفي�ستمن�ص
رخ�سة رقم:CN 2817295 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
ال�س�����ادة/�ستايل  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

كر للهواتف املتحركة
رخ�سة رقم:CN 2132070 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سربينج 

دي لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 2387895 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كاربون 

�ستون للمقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 1375468 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة داكا لل�سيارات ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1043275 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة داكا لل�سيارات ذ.م.م
DHAKA AUTO WORKSHOP LLC

اىل/ور�سة فايف جي لل�سيارات ذ.م.م
FIVE G AUTO WORKSHOP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إع����������الن
جدودنا  زوادة  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1517461 

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم زوادة جدودنا

ZUWADEH JDOUDNA RESTAURANT

اىل/مطعم كورال

CORAL RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إع����������الن
فيجن  ال�س�����ادة/انرتنا�سيونال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لل�سياحة  رخ�سة رقم:2450936 
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/انرتنا�سيونال فيجن لل�سياحة

INTERNATIONAL VISION TRAVELS

اىل/انرتنا�سيونال فيجن لل�سياحة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
INTERNATIONAL VISION TRAVELS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كات�ص ايفنت
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2450918 

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/كات�ص ايفنت
KATCH EVENTS

اىل/كات�ص ايفنت - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
KATCH EVENTS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

ايك� فرانديل لال�سمدة الع�س�ية- ذ.م.م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغر عادية املنعقدة يف تاريخ 
 1905016750 بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2019/09/02

وت�سفية  حل  عن  احل�سابات  لتدقيق  ا�سورن�ص  امل�سفي  يعلن 
�سركة

)�يكو فر�نديل لال�سمدة �لع�سوية - ذ.م.م(
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

 CN-2422651  فعلى من لدية اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
فاك�ص   026264006 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل  به 
بناية  ال�سياحي  النادي  ابوظبي   107750 ب   �ص   026264007

نورة ماجد حممد الفطيم الطابق 10 مكتب رقم 1  م�سطحبا 
معه كافة الأوراق وامل�ستندات الثبوتية وذلك خالل مدة اأق�ساها 

45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

»دول�سي راغاتزا لالزياء ملالكتها عالية �سلطان 
الظاهري-�سركة ال�سخ�س ال�احد ذ م م«

اجلمعيه  قرار  مبوجب  انه  للتدقيق-  دايريكتوري  اكتيف  مكتب  يعلن 
العموميه غر العادية بتاريخ 2019/10/07 بحل وت�سفية �سركة

»دول�سي ر�غاتز� لالزياء ملالكتها عالية �سلطان �لظاهري-
�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م«

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم
اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�ص  اي  لدية  من  فعلى   CN-2359826

مكتب امل�سفى املعني موبايل   رقم 0543913404 فاك�ص 026740368 
�ص.ب  53253 ابوظبي- مدينة حممد بن زايد-مزيد مول بناية رقم 
2 الطابق )10( مكتب رقم )1005( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك 

خالل مدة اأق�ساها 45 يوم من تاريخ هذا العالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا اجلزيرة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1106685 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سراج بوثياباتيالت م�سطفى باز هاباتيالث %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة �سريف عو�ص عبداهلل عيديد العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سريف عو�ص عبداهلل عيديد العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/معهد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املو�سيقى والفنون احلديث
رخ�سة رقم:CN 1225480 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فورتك�ص للنقليات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2446468 
تعديل مدير/ ا�سافة الطاف رحمن فظل اور

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/فورتك�ص للنقليات العامة
اىل/فورتك�ص للنقليات العامة-�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
جناح الإمارات يف اإك�سب� بكن يف�ز باجلائزة الكربى لأف�سل حديقة خارجية

•• بكني-وام: 

بكني  الب�ستنة -2019  اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���ص  الإم�����ارات يف  دول���ة  ج��ن��اح  ف���از 
باجلائزة الكربى لأف�سل حديقة خارجية.

ياأتي فوز احلديقة اخلارجية جلناح الدولة - الذي يتوىل املجل�ص الوطني 
لالإعالم اإدارته والإ�سراف عليه - بهذه اجلائزة نظرا لتقدميها منوذجا 
احلديقة  نالت  وبعدما  خ�سراء  واح��ة  اإىل  ال�سحراء  حتويل  يف  ملهما 

زائر. مليون  اإعجاب الزوار البالغ عددهم 1،5 
الوطني  للمجل�ص  العام  املدير  املن�سوري  اإبراهيم  من�سور  �سعادة  واأ�ساد 
لالإعالم بهذا الإجناز وفوز جناح الدولة الذي ج�سد روؤية الوالد املوؤ�س�ص 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، والذي اآمن باأن الزراعة 

متثل ركيزة اأ�سا�سية من ركائز التنمية امل�ستدامة ونه�سة الإمارات.
الروؤية  “ �سمن  املن�سوري:  �سعادة من�سور  .. قال  الإجن��از  وتعليقا على 
نحو  قدما  امل�سي  الر�سيدة  قيادتنا  وا�سلت  ال��زراع��ة  باأهمية  الرا�سخة 
كاأداة  الوطنية  ال�سرتاتيجيات  مع  دوره��ا  يتكامل  التي  الزراعة  تطوير 

للتنمية ال�ساملة والتنويع القت�سادي يف الإمارات«.
اأن اجلائزة تعك�ص النظرة ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية التي تبنتها  واأ�ساف 
دليال  وتعد  ال��زراع��ي  القطاع  يف  نوعية  نقلة  لإح���داث  الر�سيدة  قيادتنا 
جديدا على عزمية الإن�سان الإماراتي على تخطي التحديات وال�سعوبات 
اأ�سهمت يف  زراعية  تنمية  تت�سم بظروف مناخية �سعبة وحتقيق  بيئة  يف 

تعزيز مكانة الإمارات الإقليمية والعاملية يف القطاع الزراعي.
الب�ستنة  اإك�سبو   “ معر�ص  يف  الإم�����ارات  م�ساركة  اأن  امل��ن�����س��وري  اأك���د  و 

ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تعزيز  على  احلر�ص  تعك�ص  بكني”   2019-
بالحرتام  حتظى  م��وروث��ات  على  اأ�س�ست  ال��ت��ي  وال�����س��ني  الإم�����ارات  ب��ني 
ال�سيا�سية  اجلوانب  خمتلف  يف  تكاملية  عمل  برامج  وترتجمها  والثقة 
والعلمية  والبيئية  وال�سياحية  والجتماعية  والثقافية  والقت�سادية 
الحرتام  مبادئ  اإىل  ت�ستند  ال�سينية   - الإماراتية  العالقة  اأن  مو�سحا 
�ستى  يف  امل�سرتكة  امل�سالح  لتحقيق  والبناء  الإيجابي  والتعاون  املتبادل 

املجالت والقطاعات.
ال�سرتاتيجية  للعالقات  الر�سيدة  القيادة  من  وتقديرا  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
امل�سارك يف  الإم���ارات  اإه��داء جناح  ال�سديقني مت  البلدين  بني  الرا�سخة 

املعر�ص اإىل جمهورية ال�سني ال�سعبية.
املفو�ص  النعيمي  خلفان  را�سد  الدكتور  �سعادة  بكني  يف  اجلائزة  ت�سلم  و 

العام جلناح دولة الإمارات يف املعر�ص بح�سور اأمني عام املنظمة الدولية 
للب�ستنة وعدد من الدبلوما�سيني وامل�سوؤولني.

و ا�ستعر�ص جناح الدولة - الذي امتد على م�ساحة 1،850 مرتا مربعا 
%80 منها على �سكل حديقة - تطور القطاع الزراعي يف الدولة وا�ستند 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له  املوؤ�س�ص  الوالد  اإىل م��وروث  يف روايته 
“تخ�سر  �سبيل  يف  بذلها  ال��ت��ي  واجل��ه��ود  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 

ال�سحراء«.
الذي  بكني   2019- الب�ستنة  اإك�سبو  معر�ص  يف  الإم����ارات  ج��ن��اح  �سم 
�سجرة  و146  نخيل  �سجرة  اأختتمت فعالياته يف 7 اأكتوبر اجلاري 36 
اإ�سافة اإىل  اأن��واع خمتلفة   10 20 نوعا خمتلفا و2500 نبتة من  من 

اخل�سار والأع�ساب مت زراعتها خالل فرتة املعر�ص. من  نبتة   5،924

•• مدريد -وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص 
37 ملعر�ص  ال�  ال��دورة  اأم�ص الأول حفل انطالق  ال�سارقة م�ساء  الأعلى حاكم 
ليرب الدويل للكتاب والتي حتل فيها ال�سارقة ك�سيف �سرف، حيث اأقيم يف اأر�ص 

املعار�ص و�سط العا�سمة الإ�سبانية مدريد.
وكان يف ا�ستقبال �سموه والوفد املرافق له فور و�سولهم ملوقع اإقامة احلفل كل 
من الدكتور خو�سية غويرو وزير الثقافة والريا�سة الإ�سباين، وال�سيد اإدوارد 
باري�سو  وال�سيد ميغيل  املعار�ص مبدريد،  اأر�ص  بورتيز مدير عام هيئة  لوبيز 
ق�سم  رئي�ص  دي  بيكو  ليتيثيا  وال�سيدة  الإ�سبانيني،  النا�سرين  احت��اد  رئي�ص 
ال��دويل، وجمع غفر  للتعاون  الإ�سبانية  بالوكالة  والعلمية  الثقافية  ال�سوؤون 

من ممثلي املوؤ�س�سات الثقافية ومالك دور الن�سر الإ�سبانية والعاملية.
وقبيل بدء فقرات حفل افتتاح املعر�ص قدمت فرقة ال�سارقة الوطنية التابعة 
ملعهد ال�سارقة للرتاث عددا من اللوحات الفنية ال�سعبية التي تعك�ص جانب من 
الإم��ارة كونها �سيف  با�ستحقاق  ابتهاجا واحتفاء  الإماراتي،  املو�سيقي  الرتاث 

�سرف الدورة احلالية للمعر�ص.
اإدوارد  األقى  بعدها انتقل احل�سور اإىل قاعة الحتفالت باأر�ص املعار�ص حيث 
اإنه   // فيها  قال  كلمة  املعار�ص مبدريد  اأر���ص  بورتيز، مدير عام هيئة  لوبيز 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ن�ست�سيف  اأن  كبر  ل�سرف 
القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة ، يف افتتاح فعاليات معر�ص ليرب 
الدويل للكتاب، فهو احلاكم الذي ي�سكل منوذجا يف الهتمام بالثقافة، وناأمل 
فر�ص  لتعزيز  مثالية  فر�سة  املعر�ص،  �سرف  �سيف  ال�سارقة  تتويج  يكون  اأن 

و�سراكات الرتقاء بقطاع الن�سر بني الكتاب العربي والكتاب الإ�سباين .
مرجعا  تعترب  ال�سارقة  اإن  الإ�سبانيني  النا�سرين  احتاد  رئي�ص  قال  جانبه  من 
للثقافة والكتب والقراءة، وهذه العادات النبيلة التي تعد ركائز اأ�سا�سية للنمو 
والتعاي�ص جعلت الإمارة مركزا عامليا يف جهود �سناعة الكتاب يف العامل، حيث 

توجت بف�سل م�سروعها الثقايف وجهودها الكبرة، عا�سمة عاملية للكتاب للعام 
يف العام 2020 �سيف  نحل  اأن  نت�سرف  ونحن  اليوني�سكو،  قبل  من   2019
�سرف على معر�ص ال�سارقة الدويل للكتاب الذي يعد من اأكرث املعار�ص اأهمية 
يف العامل، والذي زاره 2.2 مليون زائر واحت�سن 1900 جناح عر�ص، كما اأنه 
اأ�سحى بابا مفتوحا لكل جهود العمل الثقايف يف املنطقة العربية والعامل، لذلك 
ناأمل اأن ي�سمح معر�ص ليرب يف ا�ستك�ساف اإمكانيات تبادل املعرفة والفر�ص بني 

امل�سهد الثقايف يف ال�سارقة ونظره الإ�سباين .
ويف كلمة له بهذه املنا�سبة قال وزير الثقافة والريا�سة الإ�سباين ت�سعى الدورة 
اإىل تو�سيع نطاق الكتاب الإ�سباين  اجلديدة من معر�ص ليرب الدويل للكتاب 
خارج اإ�سبانيا، واختيار اإمارة ال�سارقة لتكون �سيف �سرف الدورة اجلديدة من 
املعر�ص، ياأتي نتيجة معرفتنا العميقة باأهمية الإمارة ودورها املحوري يف قيادة 
�سناعة الكتاب يف املنطقة العربية والعامل الإ�سالمي ب�سورة عامة، خا�سة واأنها 
مت�سي بتوجهات وروؤى و�سعها حاكم الإم��ارة، �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 

�سلطان بن حممد القا�سمي، الذي اأوىل جل اهتمامه بالكتاب واملعرفة .
األقاها  كلمة  �سرف  ك�سيف  بها  يحتفي  ال��ذي  املحفل  ه��ذا  يف  لل�سارقة  وكانت 
�سعادة عبد اهلل بن حممد العوي�ص رئي�ص دائرة الثقافة قال فيها ي�سعد ال�سارقة 
الثقايف  احل��وار  ر�سالة  معها  حاملة  العامل  حول  الثقافية  لقاءاتها  تتجدد  اأن 
بحياة  لتهناأ  والثقافة  العلم  على  ترتكز  جمتمعات  اأج��ل  من  البناء  الإن�ساين 

ال�سالم وال�ستقرار.
وتود يف هذه املنا�سبة تقدمي جزيل ال�سكر والتقدير اإىل اململكة الإ�سبانية على 
دعواتها املتجددة لتعزيز عالقات ال�سداقة بينها وبني دولة الإمارات العربية 
الرفيعة،  ملكانتها  نظرا  باإ�سبانيا،  اهتماما خا�سا  ال�سارقة  تويل  حيث  املتحدة، 

وجتلى ذلك الهتمام يف جمالت عديدة .
“اأيام ال�سارقة  واأ�ساف // ال�سارقة وبتوجيهات حاكمها ترعى وتنظم برنامج 
ال��ف��ن��ون، واخلط  م��ن خ��الل��ه معار�ص  يعر�ص  ال���ذي  امل�����س��روع  الثقافية” ه��ذا 
امل�سهد  عن  ليعرب  والآث���ار  التاريخية،  واخل��رائ��ط  وامل�سرح،  وال���رتاث،  العربي، 

الثقايف الإماراتي ومعززا بذلك مكانة احل�سارة العربية .
وتابع لقد كانت اإ�سبانيا، - ومن خالل مدنها - من اأوىل الدول التي ا�ست�سافت 
هذا امل�سروع، فلقد �سهدت مدريد، وفالن�سيا، وا�سبيليا، وغرناطة ح�سورا لأيام 
ال�سارقة الثقافية فيها وكان اآخرها “معر�ص الآثار” الذي مت تنظيمه بالتعاون 
2016م،  ال��ع��ام  ل��الآث��ار يف  الوطني  املتحف  اأوت��ون��وم��ا مب��دري��د يف  م��ع جامعة 
حيث �سم املعر�ص جمموعة من القطع الأثرية املهمة التي مت التنقيب عنها 
20 عاما على  ال�سارقة وذلك مبنا�سبة مرور  باإمارة  اأثرية خمتلفة  يف مواقع 

التعاون بني ال�سارقة والبعثة الأثرية الإ�سبانية //.
وقال العوي�ص ها نحن اليوم يف لقاء متجدد جتمعنا فيه املحبة وال�سالم، لتعرب 
ال�سارقة من خالل هذه املنا�سبة عن تعزيز توا�سلها مع اإ�سبانيا عن طريق فتح 
م�ستقبل جديد للعالقات التجارية وتطوير العالقات القت�سادية ملا فيه خر 

و�سالح البلدين //.
الدول  الوثيقة بني  الأخوية  العالقات  �ساأن هذه  اإن من  بقوله  كلمته  واختتم 
وال�سعوب اأن ت�سهم يف ن�سر م�ساعر املحبة وال�سالم والوئام والذي بدوره يحفظ 
اإ�سبانيا - حكومة و�سعبا -  اإىل  الأمن وال�ستقرار.. وال�سكر والتقدير جمددا 

على جميل احلفاوة وح�سن ال�ستقبال اللذين نلقاهما على الدوام .
مع  تذكارية  �سورة  بالتقاط  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  تف�سل  ذل��ك  بعد 
امل�سرفني على معر�ص ليرب الدويل للكتاب وكبار الزوار من وزراء وم�سوؤويل 

املوؤ�س�سات الثقافية يف اإ�سبانيا.
كما زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي قاعة املعر�ص 
الرئي�سية التي ت�سم الأجنحة ودور الن�سر امل�ساركة يف هذه الدورة من خمتلف 

الدول والأقطار .. مطلعا �سموه على اأحدث اإ�سداراتها ومبادراتها الثقافية.
على جناح  املعر�ص  خ��الل جولته يف  ال�سارقة  ال�سمو حاكم  ع��رج �ساحب  وق��د 
اإمارة ال�سارقة املتمثل بهيئة ال�سارقة للكتاب الذي ي�سم العديد من املوؤ�س�سات 
وعطاءاتها  الن�سر  عامل  يف  جهودها  على  �سموه  اطلع  حيث  امل�ساركة  الثقافية 
التي  املتنوعة  والرتاثية  التاريخية  معرو�ساتها  وخمتلف  والأدب��ي��ة  الثقافية 

�سترثي املعر�ص طوال اأيامه الثالث.
املوؤ�س�سات  �ستقدمها  التي  وامل��ب��ادرات  ال��ربام��ج  ح��ول  �سرح  اإىل  �سموه  وا�ستمع 
للكتاب  ال��دويل  ليرب  ملعر�ص  �سرف  ك�سيف  ال�سارقة  م�ساركة  �سمن  الثقافية 
يف م��دري��د، وال��ت��ي يقدم فيها ع��دد م��ن الكتاب والأدب����اء الإم��ارات��ي��ني خال�سة 
ودعم  الثقايف  التبادل  ���س��وؤون  اأه��م  خاللها  من  ويناق�سون  الأدب��ي��ة  اإنتاجاتهم 

الن�سر.
وتابع �سموه جمموعة من الفنون ال�سعبية التي قدمتها فرقة ال�سارقة الوطنية 
التابعة ملعهد ال�سارقة للرتاث بالإ�سافة اإىل ور�ص حية يف فنون اخلط العربي 

وحياكة الأزياء الرتاثية التي لقت اإقبال كبر من قبل زوار املعر�ص.
ال�سارقة  ومعهد  الثقافة،  دائ��رة  من  كل  ال�سارقة  اإم��ارة  جناح  �سمن  وي�سارك 
للرتاث، ودارة الدكتور �سلطان القا�سمي، وهيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون، 
ومدينة ال�سارقة للن�سر، ومن�سورات القا�سمي، وجمعية النا�سرين الإماراتيني، 
2019، وثقافة بال حدود، وجمل�ص  وركن لل�سارقة العا�سمة العاملية للكتاب 
كتاب  واحت��اد  ع��ن��وان،   1001 وم��ب��ادرة  كلمات،  وجمموعة  املعا�سرة،  احل��رف 

واأدباء الإمارات، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.
املعر�ص  يف  وجولته  الفتتاح  حفل  خالل  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  راف��ق 
 ، الإ�سبانية  اململكة  لدى  الدولة  �سفر  ال�سويدي  ح�سن  ماجد  �سعادة  من  كل 
و�سعادة عبد اهلل بن حممد العوي�ص رئي�ص دائرة الثقافة، و�سعادة املهند�ص علي 
ركا�ص  بن  اأحمد  و�سعادة  العامة،  الأ�سغال  دائ��رة  رئي�ص  ال�سويدي  �ساهني  بن 
العامري رئي�ص هيئة ال�سارقة للكتاب، و�سعادة عبد العزيز عبد الرحمن امل�سلم 
رئي�ص معهد ال�سارقة للرتاث، و�سعادة علي اإبراهيم املري رئي�ص دارة الدكتور 
�سلطان القا�سمي، و�سعادة حممد ح�سن خلف مدير عام هيئة ال�سارقة لالإذاعة 
للبحوث،  ال�سارقة  اأكادميية  مدير  عبداحلميد  عمرو  والدكتور  والتلفزيون، 
ورا�سد حممد  ال�سارقة،  الإعالمي حلكومة  املكتب  �سعيد عالي مدير  وطارق 
الكو�ص املدير التنفيذي جلمعية النا�سرين الإماراتيني وعدد من روؤ�ساء حترير 

ال�سحف املحلية.

�سلطان القا�سمي ي�سهد انطالق معر�س ليرب للكتاب مبدريد.. ويزور جناح ال�سارقة �سيف ال�سرف

•• احلديدة-وام:

الهالل  هيئة  الإن�سانية  ذراعها  عرب  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  قدمت 
الأحمر الإماراتي �سحنة اأدوية جديدة ل�سالح مركزين �سحيني يف حمافظة 
ال�سحي  للقطاع  امل���درو����ص  و  امل��ت��وا���س��ل  الإم���ارات���ي  ال��دع��م  احل��دي��دة �سمن 

بال�ساحل الغربي اليمني.

واملحاليل  الأدوي��ة  التي ت�سمنت كميات جديدة من   - ال�سحنة  ت�سليم  جرى 
التحيتا وقطابة مبديرية اخلوخة - من  التعفاف مبديرية  الطبية ملركزي 
قبل الفريق الطبي التابع للهالل الأحمر بح�سور الدكتور عبدالعزيز من�سر 
الهالل  اأ�ساد بجهود  ال��ذي  ال�سحة يف حمافظة احلديدة  نائب مدير مكتب 
املتوا�سلة دعما للقطاع ال�سحي يف املديريات املحررة مبحافظة احلديدة من 

خالل اإعادة ترميم وتاأهيل املن�ساآت ال�سحية ومدها بالأدوية الالزمة.

وثمن الدكتور ح�سن اأهيف مدير مكتب ال�سحة يف التحيتا و الدكتور عبداهلل 
املتوا�سل من قبل دولة  زهر دوبلة مدير مكتب ال�سحة يف اخلوخة الدعم 
الإمارات و الذي مكن املراكز والوحدات ال�سحية يف املديريتني من ا�ستمرار 
عملها وبقائها مفتوحة لتقدمي اخلدمات املجانية للمواطنني اليمنيني. من 
جانبهم اأعرب م�سوؤولو مركزي ال�سحة بالتعفاف وقطاية عن ال�سكر اجلزيل 
لدولة الإمارات العربية املتحدة جلهودها املتوا�سلة الداعمة للقطاع ال�سحي 

اليمني .
جتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه الدفعة من الأدوية تعد ال�سابعة من نوعها خالل 
حمافظة  املخا  مبديرية  ال�سحي  القطاع  دع��م  و�سملت  املا�سيني  ال�سهرين 
�سمن  وذل��ك  والتحيتا مبحافظة احلديدة  وحي�ص  و مديريات اخلوخة  تعز 
حملة الإ�ستجابة ال�سريعة واملتوا�سلة من قبل هيئة الهالل الأحمر ملواجهة 

ومكافحة الأوبئة .

•• املكال-وام:

قدمت دولة الإمارات 1000 �سلة غذائية حتوي 80 طنا و800 كيلو غرام 
مبحافظة  املكال  مبديرية  الغربية  الأحياء  ل�سكان  الغذائية  امل�ساعدات  من 

ح�سرموت اليمنية ا�ستفاد منها 5000 فرد من الأ�سر غر القادرة .
ت��اأت��ي ه��ذه امل�����س��اع��دات - ال��ت��ي ق��ام��ت ف��رق هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر الإماراتي 
بتوزيعها على م�ستحقيها - يف اإطار جهود الإم��ارات الرامية اإىل رفع املعاناة 
و تطبيع حياة الأ�سر التي تعاين اأو�ساعا �سعبة ب�سبب الظروف التي متر بها 

اليمن.
و اأعرب �سكان تلك الأحياء - عقب ت�سلمهم امل�ساعدات الإغاثية - عن �سكرهم 
الأخوية  لوقفتها  و�سعبا  حكومة  و  قيادة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
التاريخية اإىل جانبهم يف ظل الظروف الإقت�سادية ال�سعبة التي يعي�سونها .

العام  بداية  منذ  توزيعها  مت  التي  الغذائية  ال�سالل  ع��دد  اأن  بالذكر  جدير 
األفني  تزن  غذائية  �سلة  و244  األفا   30 بلغت  الت�سامح”  “عام   2019
و443 طنا ا�ستفاد منها 151 األف �سخ�ص ينتمون اإىل الأ�سر غر القادرة و 

املت�سررة يف حمافظة ح�سرموت .

الإمارات تزود القطاع ال�سحي يف احلديدة ب�سحنة اأدوية جديدة

الإمارات تقدم 80 طنا من امل�ساعدات الغذائية ل�سكان الأحياء الغربية باملكال
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بلو كت�سن كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2713856 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سهيل �سامل �سعيد ال�ساعدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد �سهيل �سامل �سعيد ال�ساعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/اخليل  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات التنظيف
رخ�سة رقم:CN 2761827 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابوذر خلياطة ازياء ال�سيدات
رخ�سة رقم:CN 1122871 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سم�سة 

املحربي لتجارة املالب�ص الن�سائية اجلاهزة - فرع 3
رخ�سة رقم:CN 1007088-2 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  10  اأكتوبر  2019 العدد 12753 
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•• اأبوظبي- وام:

رئي�سة  زينل  ع��ب��داهلل  بنت  ف��وزي��ة  اأك���دت معايل 
املتينة  العالقات  اأن  البحريني  ال��ن��واب  جمل�ص 
ب��ني مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ودول����ة الإم������ارات ت���زداد 
امل���ج���الت ك��اف��ة مب��ا ي��خ��دم امل�سالح  ر���س��وخ��ا يف 
لل�سعبني  امل�ستقبلية  التطلعات  ويلبي  امل�سرتكة 
ال�سقيقني بف�سل العالقة الأخوية املتميزة التي 
عي�سى  ب��ن  حمد  امل��ل��ك  اجل��الل��ة  �ساحب  جتمع 
اآل خليفة ملك مملكة البحرين واأخيه �ساحب 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

الدولة “حفظه اهلل«.
وقالت رئي�سة جمل�ص النواب البحريني يف حوار 
خا�ص مع وكالة اأنباء الإم��ارات “ وام “ : “ اإن 
منوذجا  تعد  الإم��ارات��ي��ة  البحرينية  ال��ع��الق��ات 
رفيعا على خمتلف امل�ستويات القيادية والر�سمية 
وال�سعبية حيث هناك تداخل اجتماعي كبر بني 
ال�سعبني ال�سقيقني، م�سرة اإىل اأن �ساحات العزة 
وا�ستقرار  اأم��ن  عن  الدفاع  يف  ال�سرف  وميادين 
الزكية  ال��دم��اء  ام��ت��زاج  �سهدت  و�سعوبنا  دول��ن��ا 
الطاهرة ل�سهداء البلدين من الرجال البوا�سل، 

رحمهم اهلل ».
الأهداف  وات�ساق  ال��روؤى  “ اأن توحيد  واأ�سافت 
تنعك�ص  ال�سقيقني  البلدين  و�سعبي  قيادتي  بني 
على  وخ��ا���س��ة  الق�سايا  خمتلف  جت��اه  اإي��ج��اب��ي��ا 
ب���ني اجلانبني  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ات  م�����س��ت��وى 
وت���ط���ور م�ستمر،  ت��ق��دم  ب��اأن��ه��ا يف  ن��ع��ت��ز  وال���ت���ي 
ت�سهم يف  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��الق��ات  ه���ذه  اأن  م���وؤك���دة 
وحتقق  املنطقة  يف  وال�سالم  ال�ستقرار  حتقيق 
اأن  اإىل  ل��ل��ب��ل��دي��ن، م�����س��رة  ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ط��ور 
امل�سرتكة  امل��ت��ع��ددة  واملجال�ص  الثنائية  ال��ل��ج��ان 
بني البلدين ال�سقيقني على م�ستوى القطاعني 
العام واخلا�ص توؤكد اأن مملكة البحرين ودولة 
الإمارات دولة واحدة وقيادة واحدة و�سعب واحد 

وهدف وم�سر واحد«.
اإىل  البحريني  ال��ن��واب  جمل�ص  رئي�سة  ولفتت 
الق�سايا  يف  ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ت��واف��ق 
ذات والهتمام والتوجه امل�سرتك والتي تتج�سد 

البحرين ل  ململكة  امل�ستمر  الإماراتي  الدعم  يف 
اإ�سافة  امل��ايل  وال��ت��وازن  الدعم  برنامج  �سيما يف 
اأ�ساليب مكافحة الإره��اب وعدم  اإىل التوافق يف 
واحرتام  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل 
���س��ي��ادت��ه��ا ورف�����ص الح���ت���الل الإي������راين للجزر 
الإم���ارات���ي���ة ال��ث��الث “ ط��ن��ب ال�����س��غ��رى وطنب 

الكربى واأبو مو�سى ».
للعالقات  ت���ق���دي���ره���ا  ع����ن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وع������ربت 
البلدين  ب���ني  وامل���ت���ط���ورة  امل��ت��م��ي��زة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال���ق���ي���ادة احلكيمة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����س��ق��ي��ق��ني 
م�سيدة  الربملانية،  واملجال�ص  الكرمي  وال�سعب 
ب���دور م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأم���ل ع��ب��داهلل القبي�سي 
رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����ص ال���وط���ن���ي الحت�������ادي وحجم 
بينهما  امل�سرتكة  والثنائية  والتكامل  التعاون 
برملانية  مواقع  يف  خليجيتني  �سيدتني  كونهما 

قيادية يف البلدين ال�سقيقني«.
مت  التي  امل���راأة  حلقوق  العربية  الوثيقة  وح��ول 
رئي�سة  قالت   .. الإم����ارات  م��ن  ر�سميا  اإطالقها 
جمل�ص النواب البحريني اإن “ الوثيقة العربية 
عربيا  ت�سريعيا  اإط�����ارا  مت��ث��ل  املراأة”  حل��ق��وق 
ومرجعا يف �سن القوانني اخلا�سة باملراأة العربية 
وتعك�ص حر�ص امل�سرعني العرب على دعم املراأة 
وم�ساركتها  الإي��ج��اب��ي  دوره���ا  وت��ع��زي��ز  العربية 
الفعالة يف بناء جمتمعاتنا العربية واخلليجية«. 
ول��ف��ت��ت اإىل اأن ال��وث��ي��ق��ة ج��ام��ع��ة حل��ق��وق امل���راأة 
بهدف تاأكيد دورها وتوفر البيئة املواتية لكفالة 
ملا  العمل  ���س��رورة  على  م��وؤك��دة  نه�ستها،  فر�ص 
بعد اإطالق الوثيقة وت�سكيل جلان عربية ملتابعة 
تنفيذ ما جاء يف هذه الوثيقة مع ال�ستمرار يف 
تنظيم مثل هذه اللقاءات ب�سكل دوري للوقوف 
بنود  بتطبيق  يتعلق  فيما  امل�ستجدات  اآخ��ر  على 
اأر�ص  ع��ل��ى  وحتقيقها  ب��ه��ا  والل���ت���زام  ال��وث��ي��ق��ة 

الواقع باإجراءات ع�سرية متطورة ومرنة.
واأ�سارت اإىل اأن اإطالق “ الوثيقة العربية حلقوق 
املراأة “ يعك�ص التوجهات احلديثة لتمكني املراأة 
العربية واخلليجية وتر�سيخ مبادي حقوق املراأة 
وما ن�ست عليه املواثيق العربية والدولية، لفتة 
اإىل اأن الإمارات من الدول الرائدة التي اأعطت 

ال��ت��م��ك��ني يف ك��اف��ة املجالت  ال��ك��ث��ر م���ن  امل�����راأة 
التنموية والعمل على التقريب بني الت�سريعات 
والإج�����راءات واحل��ق��وق ملختلف ���س��وؤون امل���راأة يف 
كافة الدول العربية. ونوهت اإىل اأن تزامن حفل 
مع  املراأة”  حل��ق��وق  العربية  “الوثيقة  اإط���الق 
ت�سهده  ال��ذي  الدميقراطي  النتخابي  العر�ص 
اح�سنت  رفيعة  منا�سبة  يعد  ال�سقيقة  الإم���ارات 
ا���س��ت��ث��م��اره��ا. وح���ول دع���م ورعاية  الإم������ارات يف 
القيادة الر�سيدة لدولة الإم��ارات مل�سرة متكني 
“ اإن  البحريني  ال��ربمل��ان  رئي�سة  قالت   .. امل���راأة 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�سة  العام  الن�سائي 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة 
الف�سل يف  “ �ساحبة  الإم����ارات  “ اأم  الأ���س��ري��ة 
املجالت  كافة  الإماراتية يف  امل��راأة  دعم ومتكني 
الداعم  ال��ب��ارز  ال��ن��م��وذج  �سموها  ك��ون  ب��ال��دول��ة 
الإم��ارات وبالأخ�ص  دولة  للم�سرة احلديثة يف 
الإماراتية  امل��راأة  اأن  بدللة  الربملاين  املجال  يف 

تبواأت رئا�سة املجل�ص الوطني منذ 2015 » .
واأ�سافت اأن جهود “ اأم الإمارات “ يف دعم ومتكني 
املراأة الإماراتية واخلليجية والعربية ا�ستثنائية 
ول ميكن ح�سرها، م�سرة اإىل اأن الدبلوما�سية 
وبارز  ف��اع��ل  ح�سور  لها  الإم��ارات��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
 “ وتطلعات  وم�ساريع  وبرامج  توجيهات  لكافة 
اأم الإم��ارات “ ونحن كمنظومة ن�سائية برملانية 

خليجية ن�سعر بالفخر والعتزاز بذلك » .
وف��ي��م��ا ي��خ�����ص واق����ع امل�����راأة ال��ع��رب��ي��ة يف ظ��ل ما 
ق��ال��ت رئي�سة   .. ال���ع���امل م���ن حت����ولت  ي�����س��ه��ده 
التحولت  “ اإن����ه يف ظ���ل  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ال���ربمل���ان 
الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية التي ت�سهدها 
العربية يف  امل����راأة  واق���ع  ف���اإن  وال��ع��امل  منطقتنا 
تطور وتقدم م�ستمر حيث تويل الدول العربية 
املعا�سرة خ�سو�سا  امل��راأة  بق�سايا  بالغا  اهتماما 
لتحقيق  وال�سعي  �سيا�سيا  امل���راأة  دور  تفعيل  يف 

مبداأ تكافوؤ الفر�ص وامل�ساواة واحلقوق«.
الأمرة  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
عاهل  ق��ري��ن��ة  خليفة  اآل  اإب��راه��ي��م  ب��ن��ت  �سبيكة 
واأختها  للمراأة  الأعلى  املجل�ص  رئي�سة  البحرين 

�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك “ اأم الإمارات 
يف  حقوقها  و���س��م��ان  امل����راأة  ق�سايا  ي�سعان   “
قمة  على  واملجالت  امل�ستويات  كافة  امل�ساركة يف 
يف  �ساهمتا  �سموهما  اأن  اإىل  لفتة  اأولوياتهما، 
امل�سرتك  العربي  الن�سائي  العمل  م�سرة  تعزيز 
يف  الإم��ارات��ي��ة  البحرينية  ال��ع��الق��ة  واأ���س��ب��ح��ت 
على  به  يحتذى  ب��ارزا  منوذجا  الن�سائي  املجال 
م�ستوى دول املنطقة من تعاون وتكامل وتطابق 
وت��ن�����س��ي��ق م��ت��م��ي��ز وم�����س��ت��م��ر وع��ل��ى ه����ذا النهج 
البلدين  يف  وال��ه��ي��ئ��ات  املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  مت�سي 
ال�سقيقني واأبرز مثال على ذلك ما هو قائم من 
واملجل�ص  البحريني  الربملان  بني  برملاين  تعاون 
النتخابية  التجربة  . وحول  الوطني الحتادي 
للمجل�ص الوطني الحتادي يف دورتها الرابعة .. 
قالت رئي�سة الربملان البحريني اإن جتربة دولة 
الإمارات النتخابية تعد من التجارب الناجحة 
يف امل�سهد الدميقراطي والذي عك�ص وعي ال�سعب 
الإماراتي والتفافه حول قيادته احلكيمة لبلوغ 
ال�سالح العام والتطور والنماء ال�سيا�سي فهناك 
ال�سيا�سي  النظام  يف  الكبرة  ال�سعبية  امل�ساركة 
القرار.  ال�سراكة يف �سنع  يعك�ص  الإم��ارات��ي مبا 
ونوهت اإىل اأن الإمارات ت�سهد جتربة فريدة من 
نوعها حيث يواكب التطور الدميقراطي التطور 
والتنمية ال�ساملة يف جميع املجالت اإ�سافة اإىل 
الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�ص  امل��ت��م��ي��زة  امل��ك��ان��ة 
يف م�����س��ارك��ات��ه ال��ربمل��ان��ي��ة وح�����س��وره ال��ف��اع��ل يف 
واملوؤمترات  وامل��ح��اف��ل  الربملانية  الدبلوما�سية 
الدولية. وحول قرار رفع ن�سبة متثيل امل��راأة يف 
قالت   ..50% اإىل  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص 
ال�سمو  �ساحب  اإن  البحريني  ال��ربمل��ان  رئي�سة 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
“حفظه اهلل” من ال�سخ�سيات املوؤثرة والداعمة 
بدوره  وال��ذي  الأ�سعدة  كافة  الدولة على  لبناء 
ان��ع��ك�����ص ع��ل��ى ن��ي��ل امل������راأة الإم���ارات���ي���ة حقوقها 
واإزال����ة  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  وذل���ك  ال�سيا�سية 
العادل  املراأة على ن�سيبها  اأمام ح�سول  العوائق 
�سغل خمتلف  و���س��م��ان  ال��ق��رار  �سنع  م��راك��ز  يف 

الوظائف العامة وفقا ملعيار الكفاءة.

•• دبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ �سمو ال�سيخ حمدان 
اآل مكتوم ويل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد 
 ، التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  دبي  عهد 
اأن منظومة التميز احلكومي تعك�ص 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة 
رئي�ص  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة 
دبي رعاه اهلل  ، الرامية اإىل �سرورة 
العمل  واآليات  نظم  تطوير  موا�سلة 
وا�ستباق  املتغرات  ملواكبة  احلكومي 
التحديات املحتملة لتكون دبي دائما 
مع  امل�ستقبل،  مل��دن  يحتذى  منوذجا 

احلفاظ على ا�ستدامة تناف�سيتها.
املقبلة  املرحلة  اأن  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 
تبني  تتطلب  احل��ك��وم��ي  العمل  م��ن 
احتياجات  ت�����واك�����ب  ع���م���ل  اآل�����ي�����ات 
م�ستويات  اأف�سل  وت�سمن  امل�ستقبل 
واملقيمني  للمواطنني  احل��ي��اة  ج��ودة 
�سموه  م���ن���وه���ا  �������س������واء،  ح�����د  ع���ل���ى 
ب�����ال�����دور امل�����ح�����وري ل����ربن����ام����ج دب���ي 
اجلهات  حتفيز  يف  احلكومي  للتميز 
ع��ل��ى م�����س��اع��ف��ة جهود  احل��ك��وم��ي��ة 
امل�ستمر،  وال���ت���ح�������س���ني  ال���ت���ط���وي���ر 
للحفاظ على اأعلى م�ستويات الكفاءة 
يف تقدمي اخلدمات احلكومية، والتي 
الأف�����س��ل عامليا مبا  دب��ي م��ن  تعد يف 

هذه  لتاأكيد  التحديات  �سقف  يرفع 
 ”1“ الرقم  اإىل  والو�سول  ال��ري��ادة، 

الذي ل نر�سى له بديال.
وقال �سمو ويل عهد دبي اأطلقنا اليوم 
مرحلة جديدة لربنامج دبي للتميز 
من  جم��م��وع��ة  تت�سمن  احل��ك��وم��ي، 
املبادرات التطويرية واأوجه التحديث 
على منظومة التميز احلكومي بدبي 
ال�سمو  ���س��اح��ب  روؤي������ة  ي��ع��ك�����ص  مب���ا 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
اأعلى  ت���ق���دمي  يف  ال����ري����ادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الفعال  احل��ك��وم��ي  الأداء  م�ستويات 

واأكرثها كفاءة واأعالها جودة.
ننتقل  اأن  “ ن��ري��د  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
ب��ج��م��ي��ع اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة اإىل 
م�ستويات ريادية عاملية غر م�سبوقة 
من التميز، و�سرنفع �سقف التحديات 
والتكرمي �سيكون من ن�سيب كل جهة 

قادرة على جتاوز التوقعات«.
وقال �سموه “ غايتنا �سمان ا�ستدامة 
م���ا يتطلب  دب�����ي،  ج�����ودة احل���ي���اة يف 
تبني نهجا غر تقليدي يعتمد على 
الإبداع ويحفز على البتكار، لأننا يف 
ن�سنعه،  ب��ل  امل�ستقبل  ننتظر  ل  دب��ي 
ويف هذا الإطار فاإن التميز يف العمل 
اأ�سا�سية  رك���ي���زة  ي�����س��ك��ل  احل���ك���وم���ي 
لالرتقاء بالأداء املوؤ�س�سي يف الإمارة، 
التنمية  �ساأنه دفع عجلة  وال��ذي من 

الأمثل  التطبيق  و�سمان  امل�ستدامة 
وال�سرتاتيجيات  اخل��ط��ط  جل��م��ي��ع 

امل�ستقبلية«.
ج����اء ذل����ك مب��ن��ا���س��ب��ة اع���ت���م���اد �سمو 
ويل ع��ه��د دب���ي جم��م��وع��ة امل���ب���ادرات 
للتميز  دب���ي  ل��ربن��ام��ج  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
العامة  ل��الأم��ان��ة  ال��ت��اب��ع  احل��ك��وم��ي، 
ل��ل��م��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة دبي، 
وال��ت��ي ت��وؤ���س�����ص مل��رح��ل��ة ج��دي��دة من 
م�سرة التميز احلكومي باإمارة دبي، 
تاأكيدا على مكانة الربنامج الريادية 

حمليا واإقليميا وعامليا.
ووجه �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
فئة  با�ستحداث  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
التوطني”  جم���ال  يف  ج��ه��ة  “اأف�سل 
لالرتقاء  احلكومية  اجلهود  لتعزيز 
املواطنة  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  ب���ق���درات 
ل���روؤي���ة وت��وج��ي��ه��ات �ساحب  ت��ن��ف��ي��ذا 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
م���ك���ت���وم، م���ن خ����الل ت���ك���رمي اجلهة 
الأف�����������س�����ل يف جم����ال  احل����ك����وم����ي����ة 

التوطني.
املجل�ص  رئ��ي�����ص  ���س��م��و  اع��ت��م��د  ك��م��ا 
التنفيذي الهوية املوؤ�س�سية اجلديدة 
يف  تغيرا  تت�سمن  وال��ت��ي  للربنامج 
م�سماه ليكون دبي للتميز احلكومي، 
اإ�سافة لتغير �سعاره ليواكب التطور 

والروؤية امل�ستقبلية للربنامج.

م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د ����س���ع���ادة ع��ب��د اهلل 
للمجل�ص  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال��ب�����س��ط��ي 
التنفيذي لإم��ارة دبي رئي�ص برنامج 
البارز  ال��دور  احلكومي،  للتميز  دب��ي 
الذي يلعبه الربنامج يف جت�سيد روؤية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جم��ل�����ص ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
اهلل” و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي  ب��ن را���س��د 
والرامية  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص 
القطاع  وك��ف��اءة  فعالية  ت��ع��زي��ز  اإىل 
اإىل  بها  والو�سول  دب��ي  يف  احلكومي 
اأن  على  م�سددا  ري��ادي��ة..  م�ستويات 
الربنامج  اإط��ار  يف  اجلديد  التطوير 
التميز  م���ن���ظ���وم���ة  م����ع  وامل����ت����وائ����م 
احلكومي يتما�سى مع امل�ستوى الذي 
و�سلته اجلهات احلكومية من خالل 
م�����س��ارك��ت��ه��ا يف م�����س��رة ال��ت��م��ي��ز على 
22 ع��ام��ا، وي��واك��ب طموحات  م���دار 
الريادية  مكانتها  تر�سيخ  يف  الإم��ارة 
يف جمال العمل احلكومي باعتبارها 
الإقليمية  احلكومية  للجهات  ق��دوة 
اأف�سل  ع����ن  ال���ب���اح���ث���ني  وال���ع���امل���ي���ة 

املمار�سات يف هذا املجال.
املبادرات  “ ت��ه��دف  ال��ب�����س��ط��ي  وق����ال 
من  ال��ق��ادم��ة  للمرحلة  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
التميز احلكومي اإىل تكامل وت�سافر 

جهود التطوير احلكومي ومنح فر�سة 
حل�سد  احلكومية  للجهات  حقيقة 
والتح�سني  ال��ت��ط��وي��ر  ج���ه���ود  ث���م���ار 
روؤية  حتقيق  ي�سمن  ومب��ا  امل�ستمر، 
كافة  ت��رك��ي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 
النتائج  لتحقيق  احلكومية  اجلهود 
وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  والأث����ر 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ب���ني  ال��ف��ع��ال��ة 
وجودة  الرفاهية  لتحقيق  واخلا�ص 
ل��ل��م��واط��ن��ني وج��م��ي��ع �سكان  احل���ي���اة 
دبي«. من جانبه ، اأ�سار الدكتور هزاع 
خلفان النعيمي املن�سق العام لربنامج 
املبادرات  “اأن  احلكومي  للتميز  دب��ي 
التطويرية للربنامج ت�سهم يف تعزيز 
يف  التميز  لرت�سيخ  قوية  ك��اأداة  دوره 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي و���س��م��ان الرتكيز 
الكفاءة  وحت��ق��ي��ق  امل���خ���رج���ات  ع��ل��ى 
مقومات  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب  وال��ف��ع��ال��ي��ة، 
ومتطلبات منظومة التميز احلكومي 
التقنيات  اأحدث  وت�سخر  الماراتية 
الرقمية واملرونة املوؤ�س�سية مع تعزيز 
ال�سراكة الفعالة مع القطاع اخلا�ص 

خلدمة املجتمع«.
العمل  ينطوي   “ النعيمي  واأ���س��اف 
دب��ي على مفهوم  اإم���ارة  احلكومي يف 
املت�سارعة  ال��وت��رة  مل��واك��ب��ة  ال��ت��م��ي��ز، 
للمتغرات يف العامل، وتاأكيد ريادتنا 
املنطلق،  ه���ذا  امل���ج���ال، وم���ن  ه���ذا  يف 

فاإن التقييم اجلديد مل�ستوى النخبة 
يرمي اإىل حتفيز اجلهات احلكومية 
من  متقدمة  م�ستويات  حققت  التي 
وفقاأ  والريادة  التطوير  على  التميز 
ومواكبة  دب����ي  ح��ك��وم��ة  لأول�����وي�����ات 
ال��ع��امل��ي��ة، ومب����ا ي�سمن  ال��ت��وج��ه��ات 
احل���ف���اظ ع��ل��ى م��ك��ت�����س��ب��ات��ن��ا يف هذا 
والنمو  التطوير  عجلة  ودف��ع  املجال 

يف اجلهات احلكومية«.
التطويرية  املبادرات  اأهمية  اأك��د  كما 
للربنامج يف حتديث الفئات واملعاير 
واآليات التقييم ب�سكل ي�سمن تخفيف 
العبء على اجلهات احلكومية وفتح 
بالأداء  لالرتقاء  اأك��رب  ب�سكل  املجال 
احل��ك��وم��ي يف الإم�������ارة، م�����س��را اإىل 
مكانة  مع  ين�سجم  التطوير  ه��ذا  اأن 
ح��ك��وم��ة دب���ي ك��م��رك��ز ع��امل��ي للتميز، 
ويتما�سى مع دور برنامج دبي للتميز 
املحفزة  ال��ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  يف  احل��ك��وم��ي 
وتعميم  دب��ي،  يف  احلكومية  للجهات 
امل��م��ار���س��ات و���س��م��ان تطبيق  اأف�����س��ل 
اأ�ساليب العمل الأكرث كفاءة وتطورا 

يف القطاع احلكومي.
للتميز  دب���ي  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
التميز  ومنظومة  يتوافق  احلكومي 
احل��ك��وم��ي ال��ت��ي ت��ت��ب��ع مل��ك��ت��ب رئا�سة 
جمل�ص الوزراء بوزارة �سوؤون جمل�ص 

الوزراء وامل�ستقبل.

اجلديدة  امل���رح���ل���ة  م���الم���ح  اأب������رز   -
للتميز احلكومي بدبي..

اجل���ه���ات  ي���ح���ف���ز  ت���ق���ي���ي���م  · ن����ظ����ام 
والريادة  ال��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 
م�ستويني  على  التناف�ص  خ��الل  م��ن 
الأ���س��ا���س��ي وم�ستوى  امل�����س��ت��وى  ه��م��ا: 
متطور  تقييم  نظام   · التميز  ن�سج 
ومتغرة  ج���دي���دة  ي��ت�����س��م��ن حم����اور 
للجهات التي حققت مراكز ريادية يف 

م�ستوى ن�سج التميز “النخبة«.
النتائج  ع��ل��ى  ي��رك��ز  تقييم  ن��ظ��ام   ·

وقيا�ص اأثر العمل احلكومي.
التقييم  نتائج  �سفافية  يعزز  · نظام 
وكيفية  اجل���ه���ات  ت��رت��ي��ب  وي���و����س���ح 

تقدمها مقارنة باجلهات الأخرى.
تتبع  م��ت��ط��ورة  تقييمية  ت��ق��اري��ر   ·
بالإ�سافة  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ت��م��ي��ز  ت��ق��ري��ر  اإىل 

احلكومة.
وال�������س���راك���ة بني  ل���ل���ت���ع���اون  · اآل����ي����ة 
خالل  من  باأدائها  لالرتقاء  اجلهات 

نقل اخلربات واملعرفة.
تعك�ص توجهات  ·اآلية تكرمي جديدة 

القيادة واأولويات حكومة دبي.

املوؤ�س�سي  ال��ت��م��ي��ز  ف���ئ���ات  ق��ائ��م��ة   -
 .. ال��ن��خ��ب��ة  ج����ائ����زة   ”..  2020
اأف�سل  ال���رائ���دة..  احلكومية  اجل��ه��ة 
اأف�سل  الب����ت����ك����ار..  جم����ال  يف  ج��ه��ة 
اأ�سعد   ..  2021 دبي  حتقيق خلطة 
اأف�����س��ل ج��ه��ة يف جمال  ع��م��ل..  بيئة 
يف  جهة  اأف�سل  الرقمية..  احلكومة 
اأف�سل  اخل����دم����ات..  ت���ق���دمي  جم����ال 
واحلوكمة..  الكفاءة  جم��ال  يف  جهة 
اأف�����س��ل ج��ه��ة يف جم���ال ال��ت��وط��ني - 
دورة  كل  حتديدها  يتم  متغرة  فئة 
�سديقة  ج��ه��ة  اأف�����س��ل   ..- تقييمية 
يتم  متغرة  فئة   - الهمم  لأ�سحاب 

حتديدها كل دورة تقييمية -«.
اأو���س��م��ة دب���ي للتميز  - ق��ائ��م��ة ف��ئ��ات 
مل�ساعد  دب����ي  و����س���ام   “  ..  2020
و�سام  التنفيذي..  عام/املدير  املدير 
و�سام  الإ�������س������رايف..  ل��ل��م��وظ��ف  دب����ي 
املتعاملني..  ����س���ع���ادة  مل���وظ���ف  دب�����ي 
و�سام  املبتكر..  للموظف  دب��ي  و���س��ام 
امل��ت��خ�����س�����ص.. و�سام  ل��ل��م��وظ��ف  دب���ي 
دبي  و���س��ام  الإداري..  للموظف  دب��ي 
امل������ي������داين.. و�����س����ام دبي  ل���ل���م���وظ���ف 

للموظف ال�ساب«.

•• دبي- عبدالرحمن نقي  

للجان  مو�سعاً  اجتماعاً  جعرور  منال  الدكتورة  تراأ�ست   
وذل��ك يف    ،  2020 دبي  داون  العاملي ملتالزمة  الكونغر�ص 
مقر جمعية الإم��ارات ملتالزمة داون بدبي والذي �سيكون 
برعاية كرمية من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
بدبي.  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
وذلك  للبدء بالتح�سر  بالعمل على املهام وفق املتطلبات 

اخلا�سة بالكونغر�ص. 
ويهدف الجتماع اإىل التعريف باأهداف ومبادئ الكونغر�ص 
العاملي ملتالزمة داون دبي 2020 ل�سمان جناحه وحتقيق 

الأهداف املرجوة منه.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  جعرور   منال  الدكتورة  رحبت  وق��د   
اجلمعية رئي�ص الكونغر�ص بروؤ�ساء واأع�ساء اللجان م�سيدة 
يعك�ص  ال���ذي  التطوعي  العمل  يف  ورغبتهم  بح�سورهم 
نفخر  وق��ال��ت:  القلب  م��ن  النابع  العطاء  يف  ذات��ي��ة  رغبة 
بكم جميعاً، وواثقون من اأنكم �ستحملون الأمانة والأعباء 
على  وخرباتكم  بعلمكم  و�ست�سهمون  عاتقكم  على  امللقاة 
له  ا�ست�سافتنا  ت�سكل  ال��ذي  الهام  الكونغر�ص  ه��ذا  اإجن��اح 
حمطة حمورية يف حياة اأ�سحاب الهمم من ذوي متالزمة 

داون
وتبع الرتحيب تعارف اأع�ساء اللجان الذين ميثلون جهات 

وموؤ�س�سات خمتلفة يف القطاعني العام واخلا�ص  
هذا وقد قدمت الدكتورة جعرور عر�ساً لأهداف ومبادئ 
يليق  مب��ا  اأه��داف��ه  لتحقيق  واأه��م��ي��ت��ه  ال��ع��امل��ي  الكونغر�ص 
ب���الإم���ارات وامل��ك��ان��ة ال��ت��ي و�سلت اإل��ي��ه��ا ال��دول��ة يف جمال 

اأ�سحاب الهمم.
ملناق�سة  رئي�ص كل جلنة مع فريق عمله  اجتمع  وقد  هذا 
للتنفيذ  املوكلة لكل جلنة وو�سع خطة  املهام  وا�ستعرا�ص 

ومتابعتها.
فاطمة  ال��دك��ت��ورة  الوطنية  العلمية  اللجنة  وي��راأ���ص  ه��ذا 
الب�ستكي  ا�ست�سارية الأمرا�ص الوراثية لدى هيئة ال�سحة 
بدبي يف حني يراأ�ص جلنة اأمانة الربنامج الأ�ستاذة عائ�سة 

جلنة  وي��راأ���ص  الهمم،  لأ�سحاب  دب��ي  مركز  مدير  الدربي 
الأمانة الفنية الأ�ستاذة عالية دروي�ص ع�سو جمل�ص اإدارة 

جمعية الإمارات ملتالزمة داون 
خمتلف  يف  املخت�سني  م��ن  مم��ي��زة  نخبة  ال��ل��ج��ان  وت�����س��م 
املجالت التي ت�سمل اجلانب احلقوقي واجلانب الإعالمي 
التي  والإن�����س��اين   الطبي واجل��ان��ب الجتماعي  واجل��ان��ب 
ترثي  خا�ص  ن��وع  من  توليفة  وت�سكل  نوعية  اإ�سافة  تعد 

الكونغر�ص لتحقيق الأهداف املرجوة.
رئي�ص  ن��ائ��ب  نا�سر  اآل  ن���وال  الأ���س��ت��اذة  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
تنبع  ال��ك��ون��غ��ر���ص:  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص 
اأهمية هذا الكونغر�ص من كونه متخ�س�ساً بذوي متالزمة 
لهم   اأف�سل  م�ستقبل  لر�سم  دوم���اً  ن�سعى  اأن��ن��ا  حيث  داون 
م��ن خ���الل ت��ق��دمي اخل��دم��ات ال��ن��وع��ي��ة وم�����س��ارك��ة اأف�سل 
املمار�سات العاملية والو�سول اإىل كل ما هو جديد وي�سكل 

اإ�سافة نوعية لهم يف م�سرة متكينهم ودجمهم.
با�ست�سافة  ف����ازت  الإم�������ارات  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم���ن 
ب��دب��ي، وهي   2020 داون  مل��ت��الزم��ة  ال��ع��امل��ي  ال��ك��ون��غ��ر���ص 
املرة الأوىل التي تفوز بها دولة يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأك���رث من  عاملية جتمع  ظ��اه��رة  احل���دث يف  ب��ه��ذا  افريقيا 
يف  والباحثني  واملخت�سني  اخل��رباء  من  �سخ�ص   1200

جمال ذوي متالزمة داون واأ�سرهم
   و�سوف يناق�ص املوؤمتر اأهم واأحدث التطورات والأبحاث 
ذات  الرئي�سية  امل��ج��الت  يف  الأخ���رت���ني  ال�سنتني  خ���الل 
العاملية  املعاير  اأع��ل��ى  وف��ق  داون  متالزمة  ب��ذوي  ال�سلة 
لأ�سحاب الهمم والتي ت�سمل ال�سحة، التعليم، التوظيف، 
امل�ستوى املعي�سي الالئق، احلماية الجتماعية، العرتاف 
ال��ق��ان��وين، امل�����س��ارك��ة يف احل��ي��اة ال��ع��ام��ة واحل��ي��اة امل�ستقلة 
وامل�ساركات  وال��ث��ق��ايف  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��دم��ج  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

الريا�سية وغرها
وتاأتي ا�ست�سافة الإمارات لهذا احلدث العاملي ملكانتها على 
اخلارطة الدولية يف الإجنازات العاملية املتميزة وتوجهات 
العي�ص  م��ن  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  لتمكني  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 

الكرمي 

•• الفجرية -وام:

ال�سرقي  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأك���د 
ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم الفجرة حر�ص الدولة على 
واملتابعة  اأحوالهم  وتفقد  املواطنني  الدائم مع  التوا�سل 

املبا�سرة للم�ساريع التنموية واخلدمية يف مناطقهم.
جاء ذلك خالل اجلولة التفقدية - التي قام بها �سموه يف 
ال�سيخ حممد  �سمو  يرافقه   - بالفجرة  احلنية  منطقة 
مكتوم  وال�سيخ  ال��ف��ج��رة،  عهد  ويل  ال�سرقي  حمد  ب��ن 
بن حمد ال�سرقي وذلك لالطالع على اأح��وال املواطنني 

ومتابعة اأحوالهم.

والتقى �ساحب ال�سمو حاكم الفجرة خالل جولته اأهايل 
وا�ستمع  الودية  الأحاديث  معهم  وتبادل  احلنية  منطقة 
وتنميتها  املنطقة  لتطوير  واقرتاحاتهم  مطالبهم  اإىل 
املواطنني  متطلبات  تلبية  ���س��اأن��ه  م��ا  ك��ل  ب��ت��وف��ر  واأم����ر 

واحتياجاتهم اخلدمية و�سبل احلياة الكرمية لهم.
و ل��ب��ى ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ال��ف��ج��رة خ���الل زيارته 
التفقدية دعوة �سعادة العميد حممد بن نايع الطنيجي 
الغداء  م��اأدب��ة  اإىل  الفجرة  ل�سرطة  العام  القائد  نائب 
اأهايل  من  ع��دد  بح�سور  �سموه  �سرف  على  اأقامها  التي 

املنطقة.
بدورهم ثمن اأهايل احلنية ح�سور �ساحب ال�سمو حاكم 

الفجرة بينهم وتفقد اأحوالهم مقدرين توجيهات �سموه 
وا�ستجابته  التحتية  ال��ب��ن��ى  لتطوير  امل�ستمر  دع��م��ه  و 

الكرمية الدائمة ملتطلباتهم.
ح�سر جولة �ساحب ال�سمو حاكم الفجرة كل من ال�سيخ 
املنطقة  هيئة  رئي�ص  ال�سرقي  �سيف  ب��ن  حمد  ب��ن  �سيف 
احلرة وال�سيخ املهند�ص حممد بن حمد بن �سيف ال�سرقي 
وال�سيخ  بالفجرة  الإلكرتونية  احلكومة  دائ���رة  رئي�ص 
اأحمد بن حمد بن �سيف ال�سرقي، و�سعادة حممد �سعيد 
ال�سنحاين مدير الديوان الأمري يف الفجرة و�سعادة 
بالفجرة،  العهد  ويل  �سمو  مكتب  مدير  الزحمي  �سامل 

وعدد من م�سوؤويل الإمارة.

حمد ال�سرقي يتفقد منطقة احلنية ويطلع على اأح�ال امل�اطنن

خالل �عتماد �سموه �لتوجهات �مل�ستقبلية �جلديدة لربنامج دبي للتميز �حلكومي

حمدان بن حممد: تط�ير العمل احلك�مي ي�ستدعي تبني اآليات عمل ت�اكب احتياجات امل�ستقبل وت�سمن ج�دة احلياة للم�اطن واملقيم
 هدفنا �لرتقاء بجميع �جلهات �حلكومية �إىل م�ستويات متيز عاملية غري م�سبوقة و�لتكرمي من ن�سيب كل جهة قادرة على جتاوز �لتوقعات

يقام برعاية حمدان بن حممد : ا�ستعدادًا للك�نغر�س العاملي 
ملتالزمة داون دبي 2020 اجتماع جلان الك�نغر�س 

ف�زية زينل ل�»وام«: العالقات البحرينية الإماراتية تزداد ر�س�خا

•• اأبوظبي –الفجر:

املدينة  م��رك��ز  بلدية  خ��الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  نظمت 
“التزلج  بطولة  الريا�سي  اك�سرب�ص  فتن�ص  مركز  مع  بالتعاون 
وركوب الدراجات”  موؤخراً يف حديقة العائلة 2، والتي تهدف اإىل 
تفعيل مرافق البلدية ورفع عدد زوارها وت�سجيعهم على ممار�سة 
الريا�سة مبختلف اأنواعها، وزيادة عدد امل�ساركات املجتمعية من 
خمتلف الفئات، واإ�سافة �سركاء جدد وا�ستقطابهم لتفعيل املرافق 

امل�سابقات يف  العديد من  الفعالية  برنامج  ت�سمن  العامة، حيث 
ريا�ستي التزلج وركوب الدراجات الهوائية، بالإ�سافة اإىل اأنه مت 
عمل ور�سة توعية باأهمية ممار�سة الريا�سة واملكمالت الريا�سية، 

ويف ختام الفعالية مت تكرمي الفائزين واجلهات امل�ساركة.
اأبوظبي  مدينة  بلدية  حر�ص  منطلق  من  الفعالية  ه��ذه  وتاأتي 
مفهوم  وتغير  الريا�سة  ممار�سة  باأهمية  ال�سباب  توعية  على  
اأفراد املجتمع عرب ا�ستك�ساف طرق بديلة غر تقليدية للريا�سة، 

وممار�سة حياة �سحية جيدة. 

وت��ع��م��ل ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي م���ن خ���الل ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل هذه 
الفعاليات على حتقيق دورها �سمن مبادرة امل�سوؤولية املجتمعية 
وحر�سها على القيام باملبادرات الجتماعية التي تدعم التوا�سل 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سباب،  فئة  خ�سو�ساً  املجتمع،  �سرائح  كافة  مع 
بجودة  الرت��ق��اء  يف  للم�ساهمة  ال�سرتاتيجية  الأه���داف  حتقيق 
احلياة يف املجتمع واإدارة وتطوير وتفعيل املرافق البلدية العامة 
اخلدمات  وج���ودة  قائمة  وحت�سني  املجتمعية  امل�ساركة  وتعزيز 

املجتمعية.

�لريا�سة حلياة �سحية من خالل بطولة »�لتزلج وركوب �لدر�جات 2019«

بلدية مدينة اأب�ظبي ت�سعد املجتمع بفعالية ترفيهية ريا�سية يف حديقة العائلة2 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي  – الفجر

ن��ظ��م م��رك��ز الإر����س���اد ال��ط��الب��ي يف 
بجامعة  ال��ط��ل��ب��ة  �����س����وؤون  ع���م���ادة 
من  ك��ل  يف  تثقيفية  فعاليات  زاي���د 
مبنا�سبة  ودب��ي  باأبوظبي  اجلامعة 
النف�سية”،  لل�سحة  العاملي  “اليوم 
من  “الوقاية  ع��ن��وان  حت��ت  وذل���ك 

النتحار«. 
تفاعلية  ور����س���اً  ال��ف��ع��ال��ي��ات  �سملت 
ر�سالة  ن�سر  ا�ستهدفت  للطالبات 
ال�سعادة  حتقيق  ت�ستهدف  اإيجابية 
وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة م���ن خ����الل حت�سني 
اأح����وال����ه����ن ال��ن��ف�����س��ي��ة وال���روح���ي���ة 
البدنية،  �سحتهن  م��ع  ب��ال��ت��ك��ام��ل 
وركزت على ت�سجيع الطالبات على 
ال�ستفادة من اخلدمات ال�ست�سارية 
اجلامعي  احل����رم  يف  ل��ه��ن  امل��ت��اح��ة 
)ال�سخ�سية  الق�سايا  مع  للتعامل 
قد  التي  والأ���س��ري��ة(  والجتماعية 
ت���ت���داخ���ل م���ع اأدائ����ه����ن الأك����ادمي����ي 

وتعوق حت�سيلهن الدرا�سي.
توما�ص  ج��ا���س��ت��ني  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
بكلية  امل�����س��ارك  النف�ص  علم  اأ���س��ت��اذ 
وال�سحية  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة  ال����ع����ل����وم 
الرئي�سي  امل��و���س��وع  اإن  ب��اجل��ام��ع��ة 
هذا  ال��ع��امل  م�ستوى  على  للحدث 
العام هو منع النتحار، م�سراً اإىل 
اأن هناك، على ال�سعيد العاملي، نحو 
من  يعانون  �سخ�ص  مليون   300
ودرج��ات خمتلفة،  ب��اأن��واع  الكتئاب 
درجاته  اأع���ل���ى  ت������وؤدي  اأن  ومي���ك���ن 
اأن معدل  اإىل  الن��ت��ح��ار، لف��ت��اً  اإىل 
كل  النتحار  عن  الناجمة  الوفيات 
حالة،  األ��ف   800 بنحو  يقدر  ع��ام 
وهو ال�سبب الرئي�سي الثاين للوفاة 
 15 اأعمارهم بني  بني من ت��رتاوح 

و29 عاًما.
واأ�سار اإىل اأن اليوم العاملي لل�سحة 
للتثقيف  مواتية  منا�سبة  العقلية 
العلمية  وامل����واج����ه����ة  وال���ت���وع���ي���ة، 
امل���������س����وؤول����ة مل����ا ي���ع���د يف ك���ث���ر من 

اجتماعية  ع��ار  و�سمة  املجتمعات 
وموقفاً �سلبياً ممن يعانون م�ساكل 
اأو اأمرا�ساً نف�سية، م�سيفاً: “نحن 
ال��ع��ق��ل��ي��ة ميكن  ال�����س��ح��ة  اأن  ن��ع��ل��م 
تعر�ص  م��ا  اإذا  وت���رتدى  تتفاقم  اأن 
امل�ساب للتخويف، اأو الإيذاء، اأو اإذا 
تعاملنا مع احلالة باأ�ساليب �سلبية. 
يف  امل�ساعدة  جميًعا  ميكننا  ول��ه��ذا 
باأعمال  احل����الت  ه���ذه  اأث���ر  تقليل 

ب�سيطة ولطيفة ».
ال�سيدة علياء  اأك��دت  وم��ن جهتها،   
اأول للطلبة مبركز  عاجل م�ست�سار 
اأه��م��ي��ة تهيئة  ال��ط��الب��ي  الإر�����س����اد 
الطلبة  �سعور  ت��ع��زز  جامعية  بيئة 
والطماأنينة،  وال�سالمة  بالنتماء 
امل��ن��ط��ل��ق جلاأنا  وق���ال���ت: م���ن ه����ذا 
الآمنة”، حيث  “املنطقة  فكرة  اإىل 
اأق��م��ن��ا رك��ن��اً ه���ادئ���اً ت��اأت��ي اإل��ي��ه من 
ترغب من الطالبات ويجل�سن جنباً 
املو�سيقى  اإىل  وي�ستمعن  جنب  اإىل 
اأ�سكال  بنحت  يقمن  فيما  املريحة 
ال�سابون  و�سور خمتلفة من قطع 
الآمنة”  “املنطقة  وه���ذه  امل��ع��ط��ر. 
لنا  بالن�سبة  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ت��ع��د 
لك���ت�������س���اف ال���ل���وات���ي ي���ع���ان���ني من 
ال�سطراب العقلي اأو العاطفي من 

بني الطالبات«. 
التقنية  ه����ذه  اأن  ع��ل��ي��اء  وت��ع��ت��ق��د 
على  التغلب  على  الأف����راد  ت�ساعد 

والقلق  احلياة  املزمنة يف  التغرات 
ال�ستغراق  على  العقل  ت���درب  كما 
يف اللحظة الراهنة وعدم الن�سغال 
اأنها  عن  ف�ساًل  اأح��ك��ام،  با�ست�سدار 
الذات  الرحمة حيال  تنمي م�ساعر 

والآخرين.
الدرا�سة  “�سنوات  اأن  وت�����س��ي��ف 
اجل��ام��ع��ي��ة ت��ع��د رح��ل��ة من���و يطور 
و�سعوره  ه��وي��ت��ه  ال�����س��ب��اب  خ��الل��ه��ا 
بالذات، وخالل هذه ال�سنوات، مير 
دور  من  النتقال  مبراحل  الطلبة 
امل�ست�سارة  دور  يكون  وهنا  دور،  اإىل 
تدعم  اإن����ه����ا  م����ه����ًم����ا..  ال���ط���الب���ي���ة 
اجتياز  من  يتمكنَّ  حتى  الطالبات 
ب�سال�سة.  الأدوار  ان��ت��ق��ال  ح��واج��ز 
ت���ل���ت���ق���ي ب���ه���ن اأي����ن����م����ا ي����ت����واج����دن، 
ثقتهن  ب�����ن�����اء  يف  وت���������س����اع����ده����ن 
امل�ستوى  اإىل  ل��ل��و���س��ول  باأنف�سهن 
الأمثل لأدائهم، وتركز على منذجة 

امل�ساركة الإيجابية معهن«. 
ال��ت��ي ت�سمنها  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وخ���الل 
احلدث عر�ست مرمي اأحمد ونعمة 
الطالبات  ���س��ع��ي��د،  و����س���ارة  حم��م��د 
العلوم  كلية  يف  النف�ص  علم  بق�سم 
الطبيعية وال�سحية، درا�سة بحثية 
الأع�ساب،  ب��ع��ل��م  ت��ت��ع��ل��ق  ب��ه��ا  ق��م��ن 
الروائح  ناق�سن خاللها كيف توؤثر 

على مزاج ال�سخ�ص واأدائه العمل؟
 وج����اء يف ال��درا���س��ة اأن����ه يف اإح���دى 

اأن  ال���ب���اح���ث���ون  ال����ت����ج����ارب، وج�����د 
اخلاليا  ن�ساط  يف  اخ��ت��الًف��ا  ه��ن��اك 
ال��ع�����س��ب��ي��ة ال��ق�����س��ري��ة ال�����س��م��ي��ة يف 
ي�سار الدماغ وميينه، ويرتبط هذا 
درج��ات لطف  بتقييمات  الختالف 
ال���رائ���ح���ة. واأظ���ه���رت ال���درا����س���ة اأن 
معاجلتها  تتم  الإي��ج��اب��ي��ة  امل�ساعر 
يف الغالب بوا�سطة الن�سف الأي�سر 
الن�سف  اأن  ح���ني  يف  ال���دم���اغ،  م���ن 
الأمين يف كثر من الأحيان يعالج 

امل�ساعر ال�سلبية ».
 ولكي يتم قبولك اجتماعًيا، تقرتح 
ارت��داء عطور ممتعة  اأن  الطالبتان 
الجتماعية  احل���ي���اة  ي��ح�����س��ن  ق���د 
بال�سعادة  �سعوره  ويزيد  لل�سخ�ص 
ب�����س��ك��ل ع����ام. وه���ن���اك روائ�����ح ميكن 
فرائحة  ���س��ع��ادة،  اأك���رث  جتعلك  اأن 
ال�������س���ن���وب���ر ع����ل����ى ����س���ب���ي���ل امل����ث����ال 
ورائحة  ال��ت��وت��ر،  تقليل  يف  ت�ساهم 
الطاقة،  م���ن  ت���زي���د  احل��م�����س��ي��ات 
تزيد  الطازج  الع�سب  رائحة  بينما 
اأما  وال��ف��رح،  بال�سعادة  امل��رء  �سعور 
تخفف  مهدئة  اآث���ار  فله  ال��الف��ن��در 
ورائ���ح���ة  والك����ت����ئ����اب،  الأرق  م����ن 
احتواء  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  ال��ي��ا���س��م��ني 
احلالة املزاجية، ورائحة الروزماري 
تزيد من الن�ساط الذهني، ورائحة 
العقل  حتفيز  على  ت�ساعد  النعناع 

واجل�سم. »

•• اأبوظبي-وام: 

اأمناء  اعتماد  برنامج  فعاليات  بداأت 
واللجان  الإدارات  جمال�ص  يف  ال�سر 
الأمانة  تنظمه  وال���ذي  احلكومية، 
وزارة  يف  ال�������وزراء  مل��ج��ل�����ص  ال��ع��ام��ة 
وامل�ستقبل،  ال����وزراء  جمل�ص  ���س��وؤون 
املجال�ص  كفاءة  تعزيز  بهدف  وذل��ك 
وال�����ل�����ج�����ان احل����ك����وم����ي����ة وت����اأه����ي����ل 
ال�سر،  اأم���ن���اء  م��ن  عليها  ال��ق��ائ��م��ني 
اخلرباء  اأف�سل  مع  بالتعاون  وذل��ك 
وبناًء  املجال،  هذا  يف  واملتخ�س�سني 
العاملية.  امل���م���ار����س���ات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى 
اأم����ني �سر   93 ال��ربن��ام��ج  واع��ت��م��د 
لأكرث  واللجان  الإدارة  جمال�ص  يف 
بعد  وذل��ك  حكومية،  جهة   38 م��ن 
لتعزيز  الالزمة  باملهارات  تزويدهم 
اأمناء  وم�����س��وؤول��ي��ات  ودور  م��ف��ه��وم 
واللجان  الإدارات  جمال�ص  يف  ال�سر 

هذه  دور  على  والرتكيز  احلكومية 
حوكمتها  واأهمية  واللجان  املجال�ص 
ور�ص  خ���الل  م��ن  وذل���ك  للحكومة، 
النظرية  وال�����ت�����دري�����ب�����ات  ال����ع����م����ل 
اأف�سل  لعر�ص  بالإ�سافة  والعملية، 
اأمني  بعمل  العالقة  ذات  املمار�سات 
ال�سر ومتابعة تنفيذ القرارات واإعداد 

واملوؤ�سرات  املعاير  واأه���م  التقارير 
لتقييم املجال�ص واللجان.

ال��ربن��ام��ج يف ���س��وء الأهمية  وي��اأت��ي 
ال�سر  اأم���ن���اء  يلعبها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة 
وال���ل���ج���ان  امل���ج���ال�������ص  يف خم���ت���ل���ف 
دوراً  ي���ل���ع���ب���ون  ح���ي���ث  احل���ك���وم���ي���ة، 
اللجان  ه����ذه  ح��وك��م��ة  يف  حم���وري���اً 
فيها،  ال����ق����رار  و����س���ن���ع  وامل���ج���ال�������ص 
بالإ�سافة اإىل دورهم التنظيمي مع 
خمتلف الأع�ساء للعمل على حتقيق 
الأهداف ال�سرتاتيجية يف احلكومة 
اآل  اأح��م��د  واأك���د في�سل  الحت���ادي���ة. 
دعم  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  علي، 
�سوؤون  وزارة  يف  ال�������وزراء  جم��ل�����ص 
:”ياأتي  وامل�ستقبل  ال���وزراء  جمل�ص 
الربنامج التدريبي يف �سوء اجلهود 
ملجل�ص  العامة  الأم��ان��ة  يف  امل�ستمرة 
احلكومي  ال��ع��م��ل  لتطوير  ال�����وزراء 
وتغير  امل���������س����ت����ج����دات  وم�����واك�����ب�����ة 

بعمل  العالقة  ذات  خا�سًة  الأدوات، 
لأهميتها  ن��ظ��راً  وال��ل��ج��ان  املجال�ص 
والدور الذي تلعبه يف دفع منظومة 
العمل احلكومي يف خمتلف اجلهات 
“كما حتر�ص  واأ�ساف:  الحتادية«. 
على  ال��وزراء  ملجل�ص  العامة  الأمانة 
الكفاءات  وت��ط��وي��ر  ومت��ك��ني  اإع����داد 
والتطوير  التح�سني  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة 
الأداء  م�ستويات  امل�ستمر،وحتقيق 
واللجان  امل��ج��ال�����ص  م���ن  امل��ط��ل��وب��ة 
لفاعلية  ت��ع��زي��زاً  وذل���ك  احلكومية، 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي امل�������س���رتك بني 
اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة وامل���ج���ال�������ص 
وال���ل���ج���ان امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم�����ن خالل 
ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف اجل��ه��ات على 
و�����س����ع اخل����ط����ط وع����ق����د ال����ربام����ج 
و�سمان  امل��ت��خ�����س�����س��ة،  وال���������دورات 
امل���ن���وط���ة بهذه  الأه���������داف  حت��ق��ي��ق 

اجلهات«  

•• اأبو ظبي-وام:

ب��ن حممد  ذي��اب  ال�سيخ  �سمو  ���س��ارك 
املجل�ص  ع�����س��و  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
دي�����وان ويل عهد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����ص 
ف��ع��ال��ي��ة م�����س��روع »رحلة  اأب��وظ��ب��ي يف 
اأجيال« اأحد م�ساريع هيئة امل�ساهمات 
املجتمعية )معا( للم�ساركة املجتمعية 
وع��دد من  واملقيمني  املواطنني  لكبار 

املتطوعني ال�سباب.
و���س��م��ن م�����س��روع “ رح��ل��ة اأج���ي���ال “ 
و94  املواطنني  كبار  من   45 �سارك 
متطوًعا الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
وق�ساء  بامل�سي  ع��اًم��ا   70 اإىل   60
ال���وق���ت م���ع امل��ت��ط��وع��ني ال�����س��ب��اب، يف 
خطوة تهدف اإىل مد ج�سور التوا�سل 
اجتماعي  اأث��ر  لتحقيق  الأج��ي��ال  بني 
املواطنني  ك���ب���ار  ح���ي���اة  يف  اإي���ج���اب���ي 

واملقيمني يف اأبوظبي.
وي����ن����درج امل�������س���روع ال�����ذى ان��ط��ل��ق يف 

 4 م��دى  على  امل��ا���س��ي  �سبتمرب  �سهر 
امل�ساهمات  اأ�سابيع �سمن جهود هيئة 
التكامل  لتعزيز   “ معاً   “ املجتمعية 
ب����ني الأج������ي������ال، ومت���ك���ني ال���رتاب���ط 
امل��ج��ت��م��ع��ي م����ن خ�����الل احل�����ث على 
اأ���س��ل��وب ح��ي��اة اأك����رث ن�����س��اط��اً، وزي����ادة 
التفاعل بني املتطوعني ال�سباب وكبار 

بدورهم  والذين  واملقيمني  املواطنني 
���س��ي��ق��دم��ون ال��ن�����س��ي��ح��ة والإر������س�����اد 
حكاياتهم  م�����س��ارك��ة  ع���رب  وامل�������س���ورة 

وجتاربهم يف احلياة.
وا�ستمع �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد 
بن زايد اآل نهيان من كبار املواطنني 
واملقيمني واملتطوعني اىل اآرائهم حول 

�سبل دعم الدوائر احلكومية لتوفر 
ومزدهرة.  وم�ستقلة  ���س��ع��ي��دة  ح��ي��اة 
ال��دك��ت��ور مغر خمي�ص  وق���ال م��ع��ايل 
املجتمع  تنمية  دائ��رة  رئي�ص  اخلييلي 
ال�سيخ زايد  املوؤ�س�ص  له  املغفور  “ ان 
بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه 
تراثا ثريا من القيم النبيلة  “ ترك 

وح����ب اخل����ر وال���ع���ط���اء امل��ت��اأ���س��ل يف 
املجتمع الإماراتي ونحن ن�ستثمر هذا 
املبادرات  العديد من  الغني يف  الإرث 
“ حيث  اأجيال  “ رحلة  مثل م�سروع 
املجتمعية  امل�����ب�����ادرات  ه����ذه  ت�����س��اع��د 
يف  القطاعات  بني  ج�سر  ت�سكيل  على 
جمتمعنا وتقدمي الأفكار املبتكرة من 
خالل ال�ستماع اإىل احتياجات �سرائح 
املجتمع املختلفة والتي ت�سمن قيامنا 
باتخاذ قرارات م�ستنرة ور�سم م�سار 

جديد نحو التقدم الجتماعي ».
النا�ص  “ اأن يجد  اأم��ل��ه  ع��ن  واأع����رب 
وخا�سة  اأب��وظ��ب��ي  يف  اإيجابياً  ت��اأث��راً 
اإىل  حتتاج  التي  الجتماعية  الفئات 
الدعم داخل جمتمعنا والتي �ست�سعر 
والتمكني  ال���دع���م  م���ن  اأك�����رب  ب���ق���در 
والتقدير اأكرث من اأي وقت م�سى.” 
����س���ع���ادة �سالمة  ق���ال���ت  م����ن ج��ه��ت��ه��ا 
امل�ساهمات  هيئة  عام  مدير  العميمي 
“ ..” ن��ه��دف من  “ م��ع��اً  املجتمعية 

“ اإىل  اأجيال  “ رحلة  خ��الل م�سروع 
املواطنني  لكبار  املهم  ال��دور  تكري�ص 
واملقيمني يف جمتمعنا، واإبقائهم على 
التي  الجتماعية  بالتغرات  اط��الع 
فر�سة  ومنحهم  حولهم  م��ن  حت��دث 

لي�سبحوا جزءا من هذا التغير«.
يعد  امل�������س���روع  ه����ذا  “ ان  واأ����س���اف���ت 
جزءاً من برنامج امل�ساركة املجتمعية 

املواطنني  كبار  ت�سجيع  اإىل  وي��ه��دف 
ن�سطة  على احلفاظ على منط حياة 
و���س��ح��ي��ة وي���رك���ز ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دمج 
مب�ساهمتهم  والحتفاء  املجتمع  كبار 
هيئة  وت���ع���ت���زم  املجتمع.”  ب���ن���اء  يف 
تقييم  “معاً”  املجتمعية  امل�ساهمات 
نوفمرب  يف  امل��ب��ادرة  وتطوير  امل�سروع 
ال����ق����ادم ك���م���ا ���س��ت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة على 

ت����وف����ر ف����ر�����ص ت���ط���وع���ي���ة ج���دي���دة 
الحتياجات  مبا�سر  نحو  على  تلبي 
للعا�سمة  الج��ت��م��اع��ي��ة  والأول���وي���ات 
امل�ساركة  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي 
توفر  اإىل  “معاً”  لهيئة  املجتمعية 
الدعم لأ�سحاب الهمم وكبار املجتمع 
الأخرى  والفئات  والن�ساء  والأط��ف��ال 

التي حتتاج اإىل دعم يف املجتمع.

•• اأبوظبي -وام: 

عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  التقت 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
عبداهلل  ف����وزي����ة  م���ع���ايل  الحت��������ادي 
مبملكة  ال��ن��واب  جمل�ص  رئي�سة  زينل 
ال��ب��ح��ري��ن وذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����ص حفل 
اإطالق الوثيقة العربية حلقوق املراأة 

يف اأبوظبي.
تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  جرى خالل 
عالقات التعاون القائمة بني البلدين 
واأهمية اأن تواكب العالقات الربملانية 
البلدين  و���س��ع��ب��ي  ق��ي��ادت��ي  ت��ط��ل��ع��ات 

املنطقة  ت�سهده  ما  ظل  يف  ال�سقيقني 
والعامل من تطورات ت�ستدعي تفعيل 
امل�ساركة  خ��الل  ال��ت�����س��اور  و  التن�سيق 
الإقليمية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
والدولية خا�سة على �سعيد الق�سايا 

ذات الهتمام امل�سرتك .
وثمنت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي 
النواب  جمل�ص  رئي�سة  معايل  ح�سور 
ال���ب���ح���ري���ن���ي ح���ف���ل ون���������دوة اإط������الق 
وث��ي��ق��ة ح���ق���وق امل�������راأة ال��ع��رب��ي��ة من 
مملكة  حتققه  مب��ا  م�سيدة  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ب��ح��ري��ن م��ن ت��ط��ور وت��ق��دم يف ظل 
حمد  امللك  جلاللة  احلكيمة  القيادة 

م��ل��ك مملكة  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����س��ى  ب���ن 
ما  اإىل  م�سرة   .. ال�سقيقة  البحرين 
ال��ب��ح��ري��ن حكومة  ب��ه مملكة  حت��ظ��ى 
و�سعبا من مكانة كبرة يف قلوب اأبناء 

دولة الإمارات.
اهلل  فوزية عبد  ثمنت معايل  بدورها 
زينل رئي�سة جمل�ص النواب البحريني 
ال�سرتاتيجية  ال�������س���راك���ة  ع���الق���ات 
الإمارات  دول��ة  بني  القائمة  والأخ���وة 
الدبلوما�سية  ودور  البحرين  ومملكة 
وتبني  ط��رح  الإم��ارات��ي��ة يف  الربملانية 
بتعزيز  ل��ه��ا ع��الق��ة  ال��ت��ي  ال��ق�����س��اي��ا 
العامل،  ال�سعوب يف خمتلف دول  اأمن 

�ست�سهد  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  م���وؤك���دة 
فيه  ملا  والتعاون  التن�سيق  من  مزيدا 
وال�سعبني  ال��ب��ل��دي��ن  و����س���ال���ح  خ���ر 
جمل�ص  رئي�سة  اأ���س��ادت  و  ال�سقيقني. 
دولة  حتققه  مب��ا  البحريني  ال��ن��واب 
الإم����������ارات م����ن ت���ق���دم وت����ط����ور حتى 
ي���ح���ت���ذى على  اأ����س���ح���ب���ت من�����وذج�����ا 
وتبني  وال�سباب  امل���راأة  متكني  �سعيد 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ص.. م�سرة  ق��ي��م 
اأن اخ��ت��ي��ار دول����ة الإم�������ارات لإط���الق 
 “ امل���راأة  حلقوق  العربية  “الوثيقة 
ال�سيخة  �سمو  برعاية  حظيت  وال��ت��ي 
الحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 

الأعلى  املجل�ص  رئي�سة  العام  الن�سائي 
الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة 
“ اأم  الأ�����س����ري����ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���س�����س��ة 
“ يوؤكد ال��دور املهم وامللهم  الإم���ارات 
ل�����س��م��وه��ا يف م�������س���رة مت���ك���ني امل������راأة 
الإماراتية حتي اأ�سبحت منوذجا لكل 
جناح  معاليها  ثمنت  و  ال��ع��امل.  ن�ساء 
العملية النتخابية للمجل�ص الوطني 
قبل  من  الكبر  والهتمام  الحت��ادي 
الناخبني خا�سة فئة ال�سباب واأ�سادت 
بقرار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه 
امل��������راأة يف  اهلل” رف�����ع ن�����س��ب��ة مت��ث��ي��ل 

املجل�ص اإىل 50 يف املائة الأم��ر الذي 
وا�ستثنائيا على  تاريخيا  يعترب حدثا 

م�ستوى الوطن العربي.

ح�سر اللقاء �سعادة عائ�سة بن �سمنوه 
ع�����س��و امل��ج��ل�����ص ال���وط���ن���ي الحت�����ادي 
و�سعادة كل من اأحمد �سبيب الظاهري 

عبد  واأم�����ل  للمجل�ص  ال���ع���ام  الأم�����ني 
امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم����ني  ال��ه��داب��ي  اهلل 

لالت�سال الربملاين باملجل�ص.

•• دبي-الفجر:

ال�سابة يف �سرطة دبي، لقاًء مع مر�سحي ومر�سحات  نظم جمل�ص القيادات 
وتاأهيل  �سبل متكني  ومناق�سة  احتياجاتهم  للنظر يف  دبي  �سرطة  اأكادميية 
العمل  بيئة  لتطوير  ومالحظاتهم  مبقرتحاتهم  والأخ��ذ  ال�سابة،  القيادات 

وحتدياتهم العملية.
وناق�ص اللقاء الذي تراأ�سته املهند�سة �سالمة حممد الفال�سي رئي�سة جمل�ص 
ال�سباب  حتلي  �سرورة  املجل�ص،  اأع�ساء  من  عدد  وح�سور  ال�سابة،  القيادات 
والجتهاد،  وامل��ث��اب��رة  العمل  روح  غر�ص  على  والعمل  الإي��ج��اب��ي��ة،  بالطاقة 
واملوؤثر  الفّعال  ودوره��م  ال�سباب،  تطلعات  مع  تتنا�سب  بيئة  تاأهيل  واأهمية 
واملجتمع  خ�سو�ساً،  القوة  على  اإيجابياً  ينعك�ص  مبا  ال��ق��رارات،  �سناعة  يف 

عموماً.
بعملية  ال��دف��ع  يف  ال�سباب  دور  اأهمية  الفال�سي  �سالمة  املهند�سة  واأك���دت 
م�ساريعها،  خمتلف  يف  ال�سباب  على  ت��راه��ن  ال��ق��ي��ادة  اأن  ل�سيما  ال��ت��ط��ور، 
والتي  املا�سية  الفرتة  خ��الل  املجل�ص  اأطلقها  التي  امل��ب��ادرات  اأن  اإىل  لفتة 
وتذليل  ودعمهم  ال�سباب  متكني  هدفها  املقبلة،  املرحلة  يف  اإطالقها  �سيتم 
ال�سعوبات والتحديات التي تواجههم يف بيئة عملهم، م�سرة اإىل اأن املجل�ص 
املجل�ص،  ب��دور  للتعريف  ال�سباب  م��ع  دوري���ة  اجتماعات  عقد  على  حري�ص 

واأهدافه وا�سرتاتيجيته.
ا�ستقبال املالحظات والآراء والنظر فيها ودرا�ستها، واحل�سول  اأن  واأ�سافت 
على خمرجات ت�سهم يف حتقيق اأهداف �سرطة دبي، تاأتي يف مقدمة اأولويات 
الأفكار  اإي�سال  يف  م�ستمر  ب�سكل  يقوم  املجل�ص  اأن  مو�سحة  العليا،  القيادة 

والعمل  العليا،  للقيادات  ال�سباب  واملبادرات  واملقرتحات  واملبتكرة  الإبداعية 
على تطبيقها على اأر�ص الواقع.

اأول عبيد بن مدية، ع�سو يف جمل�ص القيادات ال�سابة،  ب��دوره، لفت امل��الزم 
لأفكار  ذهني  ع�سف  جل�سات  عقد  اأب��رزه��ا  ع��دة  مبهام  يقوم  املجل�ص  اأن  اإىل 
م�ستوى  على  ال�سباب  ت��دع��م  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  وت��ق��دمي  الإب��داع��ي��ة،  ال�سباب 
القيادة، والتن�سيق مع خمتلف اجلهات ب�سرطة دبي لتمكني ال�سباب وتنمية 
خمتلف  يف  ال�سباب  روؤي��ة  يج�سد  للقيادة  ا�ست�ساري  دور  تقدمي  مهاراتهم، 
بيئات  يف  التحديات  لبع�ص  ال�سباب  منظور  م��ن  احل��ل��ول  توفر  امل��ج��الت، 
العمل املختلفة ب�سرطة دبي، ورفع التقارير الدورية عن اآخر التطورات يف 

جمالت العمل املختلفة.
اأكادميية  30 �سابا و�سابة من مر�سحي  اللقاء ح��وارات مبا�سرة مع  وتناول 

تواجههم،  التي  والتحديات  واقرتاحاتهم  اآرائهم  دبي، معربين عن  �سرطة 
وح�سر اللقاء اأع�ساء جمل�ص القيادات ال�سابة.

مطلع  يف  دب��ي  ل�سرطة  ال�سابة  ال��ق��ي��ادات  جمل�ص  ت�سكيل  ت��ق��رر  اأن���ه  ي��ذك��ر 
ال�سابة  القيادات  ليمثلوا  دبي،  �سرطة  �سباب  من  نخبة  اختيار  مت   ،2017
يف قطاعاتهم، ويهدف املجل�ص الذي يتكون من 30 ع�سواً اإىل الوقوف على 
التحديات التي يواجهها ال�سباب يف بيئة العمل واقرتاح احللول وال�سيا�سات 
يف  لل�سباب  والإي��ج��اب��ي��ة  الفعالة  امل�ساركة  وتفعيل  ل��ه��ا،  املنا�سبة  امل��ب��ادرات 
املجتمع ويف قطاعات القوة والتعرف على اآرائهم، وتطوير مبادرات وم�ساريع 
ذات �سلة باهتمامات ال�سباب يف القوة، وتوفر بيئة حا�سنة لإبداع ال�سباب، 
يف  ال�سرطي  امل�ستقبل  بناء  يف  ق��ادة  ليكونوا  ال�سباب  متكني  على  الرتكيز 

الإمارة وتنمية مواهبهم.

جمل�س »القيادات ال�سابة« يف �سرطة دبي ينظر يف احتياجات مر�سحي الأكادميية

ذياب بن حممد بن زايد ي�سارك يف رحلة اأجيال �سمن برنامج معا 

اأمل القبي�سي تلتقي رئي�سة جمل�س الن�اب البحريني

•• دبي-الفجر:

اجلمهور  اأف���راد  دب���ي،  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  دع��ت 
�سخ�ص جمهول  ه��وي��ة  ع��ل��ى حت��دي��د  ل��ل��ت��ع��اون معها 
الهوية، من اجلن�سية الآ�سيوية، مت نقله اإىل م�ست�سفى 
را�سد بدبي اإثر تعر�سه لالإغماء، ول يحمل اأية اأوراق 

ثبوتية تدل على هويته، ومل يتقدم اأحد لل�سوؤال عنه 
اأو التبليغ عن فقدانه.

وت���وج���ه ���س��رط��ة دب����ي ك���ل م���ن ي��ت��ع��رف ع��ل��ى هوية 
اأو  �سرطة  مركز  باأقرب  الت�سال  املجهول  ال�سخ�ص 
مركز ات�سال �سرطة دبي )901( اأو على هاتف مركز 

�سرطة الرفاعة على الرقم 043937777 .

�سرطة دبي تدع� اجلمه�ر للتعرف 
على ه�ية �سخ�س جمه�ل

الأمانة العامة ملجل�س ال�زراء تنظم برناجما لعتماد 
اأمناء ال�سر يف املجال�س واللجان احلك�مية

�إحياًء لليوم �لعاملي لل�سحة �لنف�سية

جامعة زايد تنظم فعاليات لبث ال�سعادة والطماأنينة 
جنبًا اإىل جنب مع ال�سحة البدنية
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عربي ودويل

اإ�سدار  على  القيود  ت�سديد  تعتزم  ال�سني  اأن  ذكرت م�سادر مطلعة 
مناه�سة  بجماعات  ع��الق��ة  لهم  اأم��ري��ك��ي��ني  مل��واط��ن��ني  ال��ت��اأ���س��رات 
ل��ب��ك��ني، وذل����ك يف اأع���ق���اب ق��ي��ود اأم��ري��ك��ي��ة مم��اث��ل��ة ع��ل��ى مواطنني 
وزارة  وتعمل  البلدين.  ع��الق��ات  يف  ت��وت��را  ي�سهد  وق��ت  يف  �سينيني 
الأمن العام ال�سينية منذ �سهور على و�سع قواعد للحد من قدرة 
وجماعات  الأمريكية  امل��خ��اب��رات  اأج��ه��زة  حل�ساب  يعمل  �سخ�ص  اأي 
حقوق الإن�سان على ال�سفر اإىل ال�سني. وتاأتي التغيرات املقرتحة 
اأك��رث �سرامة على منح  ق��ي��ودا  املتحدة  ال��ولي��ات  اأع��ق��اب تطبيق  يف 
اأن  امل�سادر  اأح��د  وق��ال  اأي��ار.  ال�سينيني يف مايو  للباحثني  تاأ�سرات 
القيود اجلديدة على التاأ�سرات التي فر�ستها الوليات املتحدة على 
م�سوؤويل احلكومة ال�سينية واحلزب ال�سيوعي الذين تعتقد باأنهم 
عززت  معاملتهم  واإ���س��اءة  امل�سلمة  الأقليات  احتجاز  عن  م�سوؤولون 
دافع ال�سني لفر�ص قيود جديدة هي الأخرى. واأ�ساف امل�سدر “ل 
نريد هذا ال�سيء لكن لي�ص اأمامنا من خيار«. ووفقا للم�سادر التي 
املرتبطة  باملوؤ�س�سات  �سيتم و�سع قائمة  الك�سف عن هويتها  رف�ست 
واإ�سافة  احلقوقية  واجل��م��اع��ات  الأم��ري��ك��ي��ة  وامل��خ��اب��رات  باجلي�ص 
العاملني فيها اإىل القائمة ال�سوداء للتاأ�سرات. واأفاد امل�سدر الأول 
باأن ت�سديد القيود ياأتي و�سط قلق متزايد يف بكني من اأن الوليات 
املتحدة واحلكومات الأخرى ت�ستخدم تلك املنظمات للتحري�ص على 
احتجاجات مناه�سة للحكومة يف ال�سني وهوجن كوجن، وللرد على 

قيود التاأ�سرات الأمريكية على الباحثني وامل�سوؤولني ال�سينيني.

نظره  مع  �سولومون  ج��زر  وزراء  رئي�ص  �سوجافار  مانا�سيه  التقى 
ال�سينية يل كه �سيانغ يف بكني اأم�ص واأبرما عدة اتفاقات يف اأول زيارة 

ر�سمية منذ اأعلن البلدان اإقامة عالقات دبلوما�سية ال�سهر املا�سي.
وت�سر العالقات الدبلوما�سية اجلديدة اإىل تنامي نفوذ ال�سني يف 
جزر  قطعت  التي  لتايوان  انتكا�سة  ومتثل  الهادي  املحيط  منطقة 

�سولومون العالقات معها منذ تد�سينها مع بكني.
وقال �سوجافار قبيل اجتماع مع يل ووفد �سيني “ي�سعدين الإقرار 
ب�سيا�سة �سني واحدة...ي�سعدنا اأن نكون على اجلانب ال�سحيح من 

التاريخ واأن نطبع العالقات مع جمهورية ال�سني ال�سعبية«.
الأعوام  الهادي يف  املحيط  نفوذها يف منطقة جزر  ال�سني  وو�سعت 
واأ�سرتاليا،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  حفيظة  اأث���ار  مم��ا  املا�سية  القليلة 
�سولومون  وج��زر  ال�سني  واأب��رم��ت  املنطقة.  يف  الرئي�سية  حليفتها 
لل�سيا�سة  بينغ  ج��ني  �سي  الرئي�ص  م��ب��ادرة  اإط���ار  يف  للتعاون  اتفاقا 
اتفاقات  اإىل  اإ�سافة  والطريق  احل��زام  مببادرة  املعروفة  اخلارجية 
اأخرى ب�ساأن ا�سرتاتيجيات اقت�سادية وتعليمية. ورف�ص مايك بن�ص 
�سولومون لالجتماع  الأمريكي طلبا من زعيم جزر  الرئي�ص  نائب 
ملناق�سة التعاون بعد اإقامة عالقات مع ال�سني. وقالت زعيمة تايوان 
اإن قطع العالقات الدبلوما�سية مع  اإينج وين ال�سهر املا�سي  ت�ساي 
جزر �سولومون هو دليل جديد على املحاولت ال�سينية للتدخل يف 

النتخابات التايوانية التي جترى يف يناير- كانون الثاين.
 

قالت ال�سرطة الأملانية اإن �سخ�سني قتال يف اإطالق نار مبدينة هاله 
ب�سرق البالد اأم�ص واإنها األقت القب�ص على اأحد امل�ستبه بهم الذين 

فروا من مكان احلادث.
موقعها  ع��ل��ى  الن��ت�����س��ار  ال��وا���س��ع��ة  ال��ي��وم��ي��ة  بيلد  �سحيفة  وذك����رت 
الإلكرتوين اأن اإطالق النار وقع اأمام معبد يهودي. وقالت ال�سحيفة 

اإن قنبلة يدوية األقيت على مقربة خا�سة باليهود.
لقي  الأولية،  النتائج  “بح�سب  تويرت  على  املحلية  ال�سرطة  وكتبت 
بهم  امل�ستبه  فر  ر�سا�سات.  اأطلقت عدة  هاله،  �سخ�سان حتفهما يف 
يف �سيارة. جنري عمليات بحث عاجلة، نرجو من ال�سكان البقاء يف 

منازلهم«.
ياأتي هذا الهجوم يف يوم عيد الغفران، اأهم الأعياد اليهودية.

اإن  اأملانيا  يف  احلديدية  لل�سكك  امل�سغلة  ب��ان  دويت�سه  �سركة  وقالت 
حمطة القطارات الرئي�سية يف هاله اأغلقت.

عوا�صم

�سنغافورة

بكني

برلني

رئي�س وزراء اإثي�بيا اأوفر حظًا بن�بل لل�سالم 
•• نريوبي-رويرتز:

خ��الل اج��ت��م��اع رف��ي��ع امل�ستوى ب����وزارة اخل��ارج��ي��ة الإث��ي��وب��ي��ة يف ي��ول��ي��و- متوز 
رئي�ص  زي��ارة  عن  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  بتقارير  امل�سوؤولون  فوجئ 
اأب��ي اأحمد، وهي  اأح��د يف الغرفة على علم بزيارة  ال��وزراء لإري��رتي��ا. فلم يكن 
اأنهى عقدين من العداء بني  اإبرامه اتفاق �سالم العام املا�سي  الثانية له منذ 
البلدين املتجاورين. وقال م�سوؤول بارز كان حا�سرا “وزارة اخلارجية مل تكن 

يف ال�سورة... علمنا بالأمر من اإعالم اإريرتيا، على في�سبوك وتويرت«.
وتعد الزيارة املفاجئة مثال على ما يقوم به اأبي عادة، ويقول موؤيدوه ومعار�سوه 
على حد �سواء اإنه يعتمد على املبادرات ال�سخ�سية اجلريئة وال�سخ�سية املوؤثرة 
نيبيات  وق��ال  احلكومية.  املوؤ�س�سات  عرب  العمل  من  ب��دل  التغير  اإح���داث  يف 
جيتات�سو املتحدث با�سم وزارة اخلارجية اإن ال�سيا�سة من�سقة ب�سكل جيد لكنه 
مل يوؤكد اأن اأبي قام بزيارة يوليو متوز دون اإبالغ الوزارة. واأك�سب التفاق مع 
اأق��رب مر�سح الآن للفوز بجائزة نوبل  اإ���س��ادة دول��ي��ة. وه��و ث��اين  اآب��ي  اإري��رتي��ا 

لل�سالم يوم اجلمعة بعد جريتا تونربج النا�سطة يف مكافحة التغر املناخي.
بع�ص  غ�سب  يثر  باأفعاله  التنبوؤ  ال�سعب  من  يجعل  ال��ذي  اأب��ي  اأ�سلوب  لكن 
الذين  املنق�سم  احل��اك��م  الئ��ت��الف  يف  الأع�����س��اء  ع��دد  يت�سح  ومل  الإثيوبيني. 
بدون  ال�سمود  الإ���س��الح��ات  تلك  باإمكان  ك��ان  اإذا  م��ا  اأو  اإ�سالحاته  ي��وؤي��دون 
قيادته. وقد جنا بالفعل من حماولة اغتيال عندما األقيت قنبلة يدوية على 
اأفريقيا  برنامج  م��دي��رة  اإي���رو  كمفورت  وق��ال��ت  املا�سي.  ال��ع��ام  فيه  ك��ان  ح�سد 
“عبادة  طريق  عن  ياأتي  ل  الدائم  التغير  اإن  الدولية  الأزم���ات  جمموعة  يف 
اأ�سا�ص �سلب ما مل  اأبي  اإ�سالحات  “لن يكون لأي من  واأ�سافت  ال�سخ�سية«. 

يعمل عرب املوؤ�س�سات«.
وكان القت�ساد الإثيوبي من اأ�سرع اقت�سادات اأفريقيا منوا منذ اأكرث من ع�سر 
الإ�سالحات يثر  تنفيذ جميع  اأب��ي على  ق��درة  التيقن من  �سنوات. لكن عدم 
قلق كل من املواطنني وامل�ستثمرين الأجانب الذين كان يحاول جذبهم لتطوير 

قطاعي الت�سالت وامل�سارف.
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وعد انتخابي لرتامب ينذر باإ�سعال املنطقة

حمتج�ن يقتحم�ن مقّر الربملان يف الإك�ادور 

دم�سق تتعهد بالت�سدي لأي هج�م تركي ملي�نا اأوروبي طلب�ا البقاء يف اململكة املتحدة 

•• كيتو-اأ ف ب:

اق��ت��ح��م م��ت��ظ��اه��رون يف الإك������وادور م��ق��ّر ال��ربمل��ان يف 
املنددة  التظاهرات  ح��دة  ت�ساعد  مع  كيتو  العا�سمة 
الرئي�ص  حكومة  وب�سيا�سة  امل��ح��روق��ات  اأ�سعار  برفع 
لينني مورينو القت�سادية، وا�ستمرار تقّدم املحتجني 
ا�ستعداداً  ال��ع��ا���س��م��ة  ن��ح��و  الأ���س��ل��ي��ني  ال�����س��ك��ان  م��ن 

لتظاهرة الأربعاء رغم اإعالن حال الطوارئ.
ومتكن املتظاهرون ومعظمهم من ال�سكان الأ�سليني 
املزودين بع�سي و�سياط من تخطي طوق اأمني حميط 
الجتماعات  غ��رف��ة  اإىل  للدخول  و���س��ارع��وا  باملبنى، 
واحتلوا املن�سة، لكن قوات المن متكنت من طردهم 

بعد وقت ق�سر.
ليلي  ذل��ك بحظر جت��ول  بعد  الرئي�ص مورينو  واأم��ر 

بهدف حماية املقرات الر�سمية.
ووقعت مواجهات بني قوات الأمن واملتظاهرين خارج 
مقر الربملان يف ما ي�ستعد ع�سرات اآلف املتظاهرين 
اأ�سعار  برفع  للتنديد  الأرب��ع��اء  العا�سمة  يف  للتجمع 

املحروقات يف تظاهرة يفرت�ص اأن تكون حا�سدة.
اق��ت��ح��ام م��ق��ر الربملان  اأي�����س��اً  وح�����اول امل��ت��ظ��اه��رون 

الثنني.
وت�سببت هذه الحتجاجات املتوا�سلة منذ اأيام برتاجع 
اإنتاج النفط يف هذا البلد الواقع يف اأمركا اجلنوبية 
ا�ستيالء حمتجني على ثالث من�ساآت  واأدى  بالثلث. 
اإنتاج النفط  اإىل تراجع  نفطية يف منطقة الأم��ازون 

اأنها ت�سهدف لإقامة “منطقة اآمنة” بعر�ص 20 مياًل 
تعتربهم  ال��ذي��ن  الأك����راد  ملحاربة  احل���دود،  على ط��ول 
اإرهابيني، واإعادة توطني جزء من الالجئني ال�سوريني 
البالغ عددهم 3.6 ماليني يف تركيا.  ويك�سف التقرير 
حماولت م�سوؤويل البنتاغون لإقناع تركيا مبنع قواتها 
من التحرك لأكرث من ب�سعة اأميال داخل �سوريا، بدًل 
الهجمات  كبح  تتمكن من  اأو���س��ع، حتى  �سق طريق  من 

امل�سادة للمقاتلني الأكراد على القوات الرتكية. 

طعنة يف �لظهر 
وو�سفت قوات �سوريا الدميقراطية ق�سد، قرار ترامب 
اأي عملية  اإن  وقالت  “طعنة يف الظهر”  ب�  بالن�سحاب 
ع�سكرية تركية يف �سمال �سرق �سوريا، �سيكون لها تاأثر 

�سلبي كبر على احلرب �سد داع�ص. 
ويلفت تقرير ال�سحيفة الأمريكية اإىل اأنه من امل�ستبعد 
مركز  ال���ه���ول،  خم��ي��م  اإىل  ال��رتك��ي��ة  ال���ق���وات  ت�سل  اأن 
العتقال الرئي�سي للدواع�ص الذي يديره الأكراد، على 
بعد حوايل 50 مياًل جنوب احلدود، والذي ي�سم قرابة 
اأف��راد عائالت الدواع�ص واملتعاطفني مع  70 األف من 
اأمريكي، يحتجز  م�سوؤول  الإره��اب��ي.  وح�سب  التنظيم 
الأكراد اأي�ساً حوايل 2000 مقاتل اأجنبي ان�سموا اإىل 
داع�ص، اإ�سافة اإىل 10 اآلف مقاتل عراقي و�سوري من 

اأع�ساء التنظيم الإرهابي. 
وي�����س��دد ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى اأن ان����دلع م��ع��رك��ة ك���ربى �سد 
تركيا، �سي�سحب قوات ق�سد التي حتر�ص مراكز احتجاز 
كبراً، خا�سًة يف  ي�سكل خطراً  ال��ذي  الأم��ر  الدواع�ص، 
اجلماعي  للفرار  ال�سجناء  م��ن  �سابقة  حم���اولت  ظ��ل 
امل�ساعدة  البغدادي  بكر  اأب��و  الهارب  زعيمهم  ومنا�سدة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

تاميز”  اأجن��ل�����ص  “لو�ص  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  ق��ال 
اإن ق���رار ال��رئ��ي�����ص الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ب�سحب 
�سوريا،  ���س��رق  �سمال  م��ن  املتبقية  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات 
اإحياء تنظيم  واإع��ادة  املنطقة  الفو�سى، يف  باإثارة  يهدد 
داع�����ص الإره��اب��ي.  وي���ورد التقرير، ال��ذي اأع���ده ديفيد 
كبار  حتذيرات  بول�ص،  ونبيه  هابركورن  وجنيفر  كلود 
امل�����س��وؤول��ني الأم��ري��ك��ي��ني م��ن ت��داع��ي��ات ق���رار ترامب، 
للخطوة  الكونغر�ص  يف  اجلمهوريني  كبار  وان��ت��ق��ادات 
يوم  م��ن  متاأخر  وق��ت  يف  ت��رام��ب  اأعلنها  التي  املفاجئة 
وزارة  اأو  ال��ب��ن��ت��اغ��ون،  ا���س��ت�����س��ارة  دون  امل��ا���س��ي،  الأح����د 

اخلارجية الأمريكية. 
�سل�سلة من  اأث����ار  ت��رام��ب  ق����رار  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي��و���س��ح 
من  الأمريكية  ال��ق��وات  �سحب  ت�سبب  م��ن  التحذيرات 
���س��م��ال ���س��رق ���س��وري��ا م��ا ي�����س��ل اإىل 100 ج��ن��دي من 
قوات العمليات اخلا�سة، يف ال�سماح لرتكيا ب�سن عملية 
على  للق�ساء  طويلة  ف��رتة  منذ  لها  تخطط  ع�سكرية 

املقاتلني الأكراد، الذين تدعمهم وا�سنطن. 
 وي��ق��ول ال��ت��ق��ري��ر: “يف غ��ي��اب ال��دع��م الأم��ري��ك��ي، من 
ي�سكلون  ال��ذي��ن  الأك����راد،  املقاتلون  يتحول  اأن  املتوقع 
املتحدة  ال��ولي��ات  ت��ق��وده  ال���ذي  التحالف  يف  الأغلبية 
و�سُيطلق  ال��رتك��ي��ة،  ال��ق��وات  قتال  اإىل  داع�����ص،  ملحاربة 
مع�سكرات  يف  الآن  املحتجزين  داع�����ص  مقاتلي  ���س��راح 

والبالغ عددهم 12 األفاً.
 ورغ���م ف��ق��دان داع�����ص ل��الأرا���س��ي ال��ت��ي ا���س��ت��وىل عليها 
ا�ستعاد  اإذا  اأنه لي��زال ي�سكل تهديداً قوياً  اإل  من قبل، 

التعزيزات«. 
يحقق  �سوريا،  من  الن�سحاب  ق��رار  اأن  ترامب  ويعترب 
“حروب  اأ�سماه  مما  املتحدة  الوليات  بخروج  تعهداته 
العرقية  ال���ن���زاع���ات  يف  خ��ا���س��ًة  نهاية”  ب���ال  �سخيفة 
ال�سيا�سية  ال��ف��ع��ل  ردة  ول��ك��ن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  وال��ط��ائ��ف��ي��ة 
يف وا���س��ن��ط��ن ك��ان��ت ���س��ري��ع��ة وق��ا���س��ي��ة وح��زب��ي��ة، ح�سب 

التقرير. 
يف  اجلمهورية  الأغلبية  زعيم  ماكونيل،  ميت�ص  وي��رى 
جمل�ص ال�سيوخ اأن الن�سحاب ال�سريع للقوات الأمريكية 
ونظام  واإي���ران،  رو�سيا،  م�سلحة  يف  ي�سب  �سوريا،  من 
الأ���س��د، وي��زي��د م��ن خطر ع��ودة تنظيم داع�����ص، وغره 
امل�سالح  حتقيق  ح�ساب  على  الإرهابية،  اجلماعات  من 
ل  الأمريكية  القيادة  تعزيز  ي�ستلزم  ال��ذي  الأمريكية 

الرتاجع اأو الن�سحاب. 

حتذير تركيا 
ويعترب تقرير ال�سحيفة الأمريكية، اأن تهديد ترامب 
ال�سارخ لرتكيا “بتدمر اقت�سادها اإذا جتاوزت احلدود 
يف �سوريا” ل يبدو وا�سحاً. فقد اأجرى ترامب حمادثة 
هاتفية مع الرئي�ص الرتكي رجب طيب اأردوغان، وعقب 
هذه املكاملة، اأبلغ مايك مولفاين رئي�ص موظفي البيت 
الأب��ي�����ص، وزي��ر ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي م��ارك اإ���س��رب، بقرار 

الرئي�ص ترامب بالن�سحاب من احلدود يف �سوريا. 
ويف وق��ت لح��ق م��ن ي��وم الأح���د امل��ا���س��ي، اأع��ل��ن البيت 
الأبي�ص اأن الوليات املتحدة لن تتدخل يف خطط تركيا 
لإر�سال قوات اإىل �سوريا ملحاربة املقاتلني الأكراد قرب 
املنطقة  يف  تكون  ل��ن  الأمريكية  ال��ق��وات  واأن  احل���دود، 

املجاورة. 
وقال بيان للبيت الأبي�ص، اإن تركيا �ستكون “م�سوؤولة” 
العامني  يف  احتجزوا  الذين  داع�ص  مقاتلي  جميع  عن 
تركيا  احتفاظ  اآلية  يو�سح  مل  البيان  ولكن  املا�سيني، 
الأك��راد، ول  الدواع�ص املحتجزين يف مع�سكرات  باآلف 

مدة احتجازهم. 
ذل��ك، قال  الناجمة عن  الفو�سى  اإىل حجم  اإ���س��ارة  ويف 
اأردوغ��ان يف موؤمتر �سحايف، اإن الوليات املتحدة تعمل 
على حتديد كيفية التعامل مع هوؤلء ال�سجناء. واأ�ساف 
اأنه يعتزم زيارة وا�سنطن يف منت�سف نوفمرب”ت�سرين 
ولكن تقرير  الثاين” املقبل، ملناق�سة “عمق العملية”، 
الأبي�ص،  البيت  اأن  اإىل  ي�سر  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال�سحيفة 

رف�ص تاأكيد هذه الزيارة. 

غزو تركي ل�سوريا
فعاًل  ب��داأت  الأمريكية  القوات  اأن  اإىل  التقرير  وي�سر 
امل��ا���س��ي يف الن�سحاب  ي��وم الث��ن��ني  يف وق��ت مبكر م��ن 
م��ن بلدتي راأ����ص ال��ع��ني وت��ل اأب��ي�����ص احل��دودي��ت��ي، اإىل 
 18 عر�سها  يبلغ  التي  الأمنية  املنطقة  خ��ارج  مواقع 
مياًل تقريباً، ولكن م�سوؤويل الإدارة الأمريكية والبيت 
ال�سوء  اأردوغ����ان  مينح  مل  ت��رام��ب  اأن  اأعلنوا  الأبي�ص 

الأخ�سر لغزو �سوريا. 
يف  هوفمان  جوناثان  البنتاغون  با�سم  املتحدث  واأ�سار 
اأو�سحا  اأن ترامب، ووزارة الدفاع الأمريكية  اإىل  بيان، 
لرتكيا، اأن الوليات املتحدة ل توؤيد العملية الع�سكرية 
يف �سمال �سوريا.  ولكن تركيا، ح�سب م�سوؤول اأمريكي، 
ع���ززت ق��وات��ه��ا على ط��ول احل���دود ال�����س��وري��ة، واتخذت 
على  لهجوم  تخطط  اأنها  اإىل  ت�سر  اإ�سافية،  خطوات 
�سمال �سوريا، رمبا خالل الأيام القليلة املقبلة، خا�سًة 

165 األف برميل يف اليوم«. وتنتج الإك��وادور 531 
األف برميل يف اليوم عادة، لكنها خرجت من منظمة 
الدول امل�سدرة للنفط )اأوبك( الأ�سبوع املا�سي ب�سبب 

بن�سبة %31 وفق ما قالت وزارة الطاقة الثالثاء.
واأك����دت ال�����وزارة يف ب��ي��ان اأن اخل�����س��ارة يف الإن���ت���اج يف 
“�ستبلغ  ب��ي��رتواأم��ازون��ا���ص  احلكومية  النفط  �سركة 

يف حتريرهم.  وي�سيف التقرير اأن “القوات الأمريكية 
لحتجاز  يكفي  مب��ا  ك��ب��رة  لي�ست  ���س��وري��ا  يف  املتبقية 
الأك��راد، وغر كافية  الدواع�ص يف مع�سكرات  املعتقلني 
اأي�ساً ملنع عودة داع�ص، اإذا اأطلق �سراح اأعداد كبرة من 
يتوفر  ل��ن  الأك����راد  ودون  الإره���اب���ي،  التنظيم  مقاتلي 

للوليات املتحدة �سركاء، يف هذه املهمة«. 

خطاأ كارثي 
اأن يحظى  اأن ق���رار ت��رام��ب مي��ك��ن  ال��ت��ق��ري��ر،  وي��و���س��ح 
لإنهاء  ج��ه��وده  ت��وؤي��د  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  ق��اع��دت��ه  ب��دع��م 
الأمن  ملوؤ�س�سة  والت�سدي  اخل��ارج��ي��ة،  اأم��ري��ك��ا  ح���روب 
اإذا مل يرد داع�ص الفعل �سريعاً. ولكن  القومي، خا�سًة 
اأث�����ار ع��ا���س��ف��ة م���ن ان���ت���ق���ادات امل�سرعني  ق����رار ت���رام���ب 
اجلمهوريني الذين يحتاج ترامب اإىل دعمهم ملواجهة 
اأقرب  بع�ص  واع��ت��رب  ع��زل��ه.   الدميقراطيني  حم��اول��ة 
ميكن  م�سلاًل  ان�سحاباً  اخل��ط��وة  ه��ذه  ت��رام��ب  حلفاء 
مقارنته بان�سحاب الرئي�ص اأوباما من العراق يف اأواخر 
ا�ستغله  اأم��ن��ي��اً  ف��راغ��اً  خلقت  ال��ت��ي  اخل��ط��وة   ،2011

داع�ص، والتنظيمات الإرهابية فيما بعد.
منح  بالن�سحاب  ت��رام��ب  ق���رار  ب���اأن  التقرير  ويختتم 
يوؤيدون عزله، ولكنهم �سمتوا  الذين ل  اجلمهوريني، 
خمالفات،  بارتكاب  جديدة  مزاعم  على  كبر  حد  اإىل 
الرئي�ص.  انتقاد  على  قدرتهم  لإظ��ه��ار  ك��ربى  فر�سة 
در�ص  يتجاهل  ك��ارث��ي،  بخطاأ  ال��ق��رار  البع�ص  وو���س��ف 
�سدد  حني  يف   ،2001 �سبتمرب”اأيلول”   11 هجمات 
ال��ق��رار، وتهديد  اإع���ادة النظر يف  اآخ���رون على ���س��رورة 
�سوريا، ورف�ص  �سمال  اإذا دخلت  بفر�ص عقوبات  تركيا 

التخلي عن الأكراد.   

“معوقات” اقت�سادية. وبعد تظاهرات يف كافة اأنحاء 
املا�سي  الأ�سبوع  الطوارئ  اأعلن مورينو حال  البالد، 
مدينة  اإىل  العا�سمة  من  احلكومة  مقّر  بنقل  وق��ام 

غواياكيل ال�ساحلية.
ال��ط��وارئ مل يوقف املحتجني من  اإع���الن ح��ال  لكن 
ال�سكان الأ�سليني عن التظاهر، حيث وقعت مواجهات 
متكررة بينهم وبني قوات الأمن خالل تقّدمهم نحو 

العا�سمة.
املقررة  التظاهرة  ا�ستدراك  الثالثاء  الرئي�ص  وحاول 
الأربعاء بدعوته اإىل اإجراء حمادثات مع “اأخوتنا من 

ال�سكان الأ�سليني«.
�سيتم  املحروقات  الإعانات عن  رفع  اإن عائدات  وقال 

�سرفها على “الأكرث فقراً«.
الكاثوليكية  وال��ك��ن��ي�����س��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وع��ر���س��ت 
اأك���دت وزي���رة الداخلية  التو�سط يف الأزم���ة، وف��ق م��ا 

ماريا باول رومو.
ك����وري����ا ورئي�ص  راف���اي���ي���ل  ���س��ل��ف��ه  م���وري���ن���و  وح����ّم����ل 
“حماولة  عن  امل�سوؤولية  م��ادورو  نيكول�ص  فنزويال 

النقالب«.
“ال�سكان الأ�سليني وحتركم  اأنهما ي�ستغالن  واعترب 

من اأجل النهب والتدمر«.
له  مورينو  اتهامات  اإن  قائاًل  الثالثاء  م���ادورو  ورّد 
دول  �سبع  بدعم  حظي  مورينو  موقف  لكن  �سخيفة. 
اأمركية جنوبية، اأعربت عن رف�سها ملحاولت مادورو 

وحلفائه يف “زعزعة ا�ستقرار” الإكوادور.

م�ست�طن�ن يهاجم�ن ممتلكات فل�سطينية والحتالل يعتقل 5 �سبان بال�سفة
•• رام اهلل -وام:

هاجم م�ستوطنون فجر ام�ص مركبات الفل�سطينيني باحلجارة على طريق رام اهلل - نابل�ص .. فيما اعتقلت 
ووفقا  املحتلة.  والقد�ص  الغربية  بال�سفة  فل�سطينيني خالل مداهمات  �سبان   5 الإ�سرائيلي  الحتالل  قوات 
املواطنني  مركبات  هاجموا  امل�ستوطنني  من  عددا  فاإن  دغل�ص  غ�سان  ال�سفة  �سمال  ال�ستيطان  ملف  مل�سوؤول 
ور�سقوها باحلجارة قرب قرية اللنب ما ت�سبب باأ�سرار لعدد منها. اإىل ذلك اعتقلت قوات الحتالل فجر اأم�ص 
الأربعاء 3 �سبان من ال�سفة الغربية حيث جرى حتويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة امل�ساركة يف 
72 عاما / من حي فر�ص   / ق��وات الحتالل مواطنا  اعتقلت  �سعبية. ويف حمافظة اخلليل،  اأعمال مقاومة 
الهوى مبدينة اخلليل واقتادته ملع�سكر “عوفر” املقام غرب مدينة رام اهلل و هو اأ�سر حمرر اأم�سى ما يزيد 
امل�سجد  حميط  يف  التع�سفية  اإجراءاتها  من  الحتالل  ق��وات  و�سددت  الحتالل.  �سجون  يف  �سنوات  ع�سر  عن 
الإبراهيمي وعلى الطرق املحاذية مل�ستوطنة “كريات اأربع” املقامة على اأرا�سي الفل�سطينيني عقب اإغالقها 

امل�سجد وطرد املوظفني وامل�سلني من داخله، بدعوى تاأمني احتفالت امل�ستوطنني مبا ي�سمى “يوم الغفران«.

اآب- يف  ح�����س��اب��ات��ه��ا  ال��ق�����س��اء  وج���م���د  اأموال”، 
اغ�سط�ص املا�سي.

على  ن�سر  بيان  يف  الرو�سية  العدل  وزارة  وكتبت 
غر  املنظمة  ه��ذه  اأن�سطة  “مراقبة  ان  موقعها 
مبهام  تقوم  اأنها  اىل  ال�ستدلل  اأت��اح  احلكومية 

عميل اأجنبي«.
ورد ن��اف��ال��ن��ي ع��ل��ى ت��وي��رت م���ن���ددا ب���ق���رار “غر 
اأموال  اأي��ة  تتلق  “مل  ان منظمته  واأك��د  �سرعي” 

من اخلارج«.
�سندوق  م���ن  ي���خ���اف  “بوتني  ن��اف��ال��ن��ي  وت���اب���ع 
�سارقني  �سلطة  اىل  ي�ستند  لنه  الف�ساد  مكافحة 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

جديدة  �سربة  اأم�ص  الرو�سية  ال�سلطات  وجهت 
األك�سي نافالني عرب  اأبرز معار�ص للكرملني  اإىل 
ت�سنيف منظمته التي تعمل على مكافحة الف�ساد 
رقابة  فر�ص  يتيح  اج��راء  يف  اأجنبي”  ك”عميل 

م�سددة عليها.
ا�سم  حتمل  ال��ت��ي  املنظمة  ه��ذه  ق��ام��ت  اأن  و�سبق 
“�سندوق مكافحة الف�ساد” بالتحقيق يف ملفات 
رو�سيا،  يف  كبارا  م�سوؤولني  ا�ستهدفت  عدة  ف�ساد 
“تبيي�ص  ب��ت��ه��م  ح��ال��ي��ا  م��الح��ق��ة  اأ����س���ال  وه����ي 

وفا�سدين ونحن نلقي ال�سوء على الف�ساد«.
عرب  اع��ت��م��د  ال���ذي  اأجنبي”  “عميل  وت�سنيف 
ت�ستفيد  منظمة  يحدد   2012 ال��ع��ام  يف  ق��ان��ون 
م��ن مت��وي��ل م��ن دول���ة اخ���رى وت��ق��وم ب”ن�ساط 
اأتاح  ك��ث��را  ال��وا���س��ح  امل��ب��داأ غ��ر  ه��ذا  �سيا�سي”. 
ا���س��ت��ه��داف ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��م��وع��ات ال��ت��ي تنتقد 

ال�سلطة.
اأجنبي”  “عميل  خانة  يف  ت�سنف  التي  واجلهات 
م�سطرة ان تعلن عن نف�سها بهذه ال�سفة يف اأي 
كثرة  ل�سوابط  وتخ�سع  ع��ام  ن�ساط  او  توا�سل 

ادارية ومالية، وملراقبة م�سددة.

م��سك� ت�سنف نافالني عمياًل اأجنبيًا  

م���ن���دداً  امل�سروعة”،  ال���و����س���ائ���ل 
يف  الرتكية  التو�سعية  ب�”الأطماع 

اأرا�سي” �سوريا.
الكردية  ال��ذات��ي��ة  الإدارة  واأع��ل��ن��ت 
اأيام  ث��الث��ة  مل��دة  العام”  “النفر 
اإر�سال  م��ع  �سيطرتها،  مناطق  يف 
ت���رك���ي���ا ت���ع���زي���زات ع�����س��ك��ري��ة اإىل 
بات  الهجوم  اأن  وتاأكيدها  احل��دود 

“قريباً«.
و�سحبت الوليات املتحدة بني 50 
وم��ئ��ة ج���ن���دّي م���ن ن��ق��اط��ه��م على 
احلدود ال�سمالية مع تركيا. وبدت 
هذه اخلطوة مبثابة تخل ملحوظ 
عن املقاتلني الأكراد، الذين �سكلوا 
تنظيم  قتال  لها يف  رئي�سياً  حليفاً 
الأمركي  الرئي�ص  اأن  اإل  داع�ص. 
دونالد ترامب نفى ذلك يف تغريدة 

عن م�سالح املواطنني الأوروبيني يف 
هذا  اإن  هاتون  نيكول�ص  بريطانيا، 
الكبر يبني وج��ود حالة من  الرقم 
“القلق«. واأعلن لوكالة فران�ص بر�ص 
�سيقلقون  ال��ن��ا���ص،  نخيف  “عندما 
م�ساحلهم،  ���س��م��ان  و���س��ي��ح��اول��ون 
ف��ق��د ح��رك��ت احل��ك��وم��ة امل���خ���اوف يف 
اخلروج  احتمال  اث��ارة  مع  نفو�سهم، 
الوزراء  رئي�ص  ويوؤكد  اتفاق«.  بدون 
ال��ربي��ط��اين ب��وري�����ص ج��ون�����س��ون اأن 
بالده �ستخرج من الحتاد الأوروبي 
ولو  الأول-اأك���ت���وب���ر  ت�سرين   31 يف 
مت الأم���ر ب���دون ات��ف��اق، وي�����س��دد اأنه 
جاهز لهذا ال�سيناريو، رغم العواقب 
قد  التي  والجتماعية  القت�سادية 
تنتج عنه. ومن بني الطلبات املقدمة، 
مليون   1،5 درا���س��ة  من  النتهاء  مت 

 •• دم�صق-اأ ف ب:

اأنقرة  ب��ن��واي��ا  اأم�����ص  دم�سق  ن���ّددت 
ا�ستعدادها  م���ع  “العداونية” 
على  و�سيكة  ع�سكرية  عملية  ل�سّن 
�سمال  يف  الأك���راد  �سيطرة  مناطق 
ال���ب���الد، م��ت��ع��ه��دة ب��ال��ت�����س��دي لأي 

هجوم حمتمل.
وزارة  يف  ر����س���م���ي  م�������س���در  وق������ال 
نقله  بيان  يف  ال�سورية،  اخلارجية 
الإعالم الر�سمي، اإن بالده “تدين 
الت�سريحات  ال����ع����ب����ارات  ب���اأ����س���د 
الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام 
على  الع�سكرية  واحل�سود  الرتكي 

احلدود ال�سورية«.
على  والإرادة  “الت�سميم  واأك�����د 
بكافة  الرتكي  للعدوان  الت�سدي 

•• لندن-اأ ف ب:

طلب قرابة مليوين مواطن اأوروبي 
بعد  امل����ت����ح����دة  امل���م���ل���ك���ة  يف  ال����ب����ق����اء 
خالل  منهم  األ���ف   500 بريك�ست، 
اقرتاب  م��ع  ف��ق��ط،  اأيلول-�سبتمرب 
امل��وع��د امل��ق��رر ل��ل��خ��روج م��ن الحتاد 
اإح�ساءات  اأك��دت  الأوروب����ي، وف��ق ما 
الربيطانية  احل���ك���وم���ة  ن�����س��رت��ه��ا 
الأرب�����ع�����اء. وب���ل���غ ال���ع���دد الإج���م���ايل 
ال�سلطات  ت��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل��ط��ل��ب��ات 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ح��ت��ى اأواخ������ر اأي���ل���ول/

�سبتمرب اأكرث من 1،8 مليون طلب 
 520600 بينها   ،)1860200(
�سهر  ال�����س��ل��ط��ات يف  ت��ل��ق��ت��ه��م  ط��ل��ب 
موؤ�س�ص  وقال  اأيلول-�سبتمرب فقط. 
املدافعة  مليون”   3 “ذي  جمعية 

الثالثاء.
وحت����م����ل دم�������س���ق ع���ل���ى الأك���������راد 
املتحدة.  ال���ولي���ات  م��ع  حت��ال��ف��ه��م 
“بع�ص  وح��ّم��ل امل�����س��در ال�����س��وري 
التنظيمات الكردية” م�سوؤولية ما 
بيد  “اأدوات  �سكلت  بعدما  يح�سل 
ذاته  الوقت  يف  واأب���دى  الغرباء”. 
ا�ستعداد بالده “لحت�سان اأبنائها 
ال�سالني اإذا عادوا اإىل جادة العقل 

وال�سواب«.
وبعد عقود من التهمي�ص، ت�ساعد 
نفوذ الأكراد يف �سوريا بعد اندلع 
واإن�سائهم   2011 العام  النزاع يف 
اإدارة ذاتية على مناطق �سيطرتهم 
البالد،  ���س��رق  و���س��م��ال  ���س��م��ال  يف 
وال�سهول  النفط  بحقول  والغنية 

الزراعية واملوارد املائية.

طلب، وفق البيانات الر�سمية، وتلقى 
الطلبات  ه��ذه  اأ���س��ح��اب  م��ن   61%
منحت لالأ�سخا�ص  “اإقامة دائمة”، 
الذين عا�سوا يف البالد لفرتة خم�ص 
“الإقامة  وت�سمح  متوا�سلة.  �سنوات 
العمل  مب��وا���س��ل��ة  ل��ه��م  الدائمة” 
من  وال���س��ت��ف��ادة  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف 
اخلدمات الجتماعية بعد بريك�ست. 
 38% اإىل  املوقتة  الإقامة  ومنحت 
وهم  طلباتهم،  درا���س��ة  انتهت  مم��ن 
اأ�سخا�ص يعي�سون يف اململكة املتحدة 
�سنوات.  خم�ص  ع��ن  تقل  ف��رتة  منذ 
بالبقاء  املوقتة  الإقامة  لهم  وت�سمح 
البالد،  اإ���س��اف��ي��ة يف  ���س��ن��وات  خ��م�����ص 
وال��ت��ق��دم حل��ي��ازة اإق��ام��ة دائ��م��ة بعد 
�سنوات على  م��ن خم�ص  اأك��رث  م��رور 

اإقامتهم يف بريطانيا.
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اأمل” من قرار ترامب وكان يفكر يف حتالف مع نظام الأ�سد للدفاع عن 
املنطقة. ودعا في�سل املقداد، نائب وزير اخلارجية ال�سوري، الأكراد اإىل 
الن�سمام اإىل دم�سق، قائاًل اإن “الوطن يرحب بجميع اأبنائه” والنظام 

“�سيدافع عن جميع الأرا�سي ال�سورية ولن يقبل اأي احتالل«.
املواقع  على  للهجوم  ال�ستعدادات  ا�ستكمل  اإنه  الرتكي  ويقول اجلي�ص 

الكردية على طول حدوده �سرق نهر الفرات.
�سجناء  ملحاولة  فيديو  لقطات  “تاميز”  املا�سي، عر�ست  الأ�سبوع  ويف 
اإىل  احل��را���ص  وا�سطر  املنطقة.  �سجن يف  اأك��رب  ال��ف��رار من  داع�ص  من 

الن�سحاب من اجلناح قبل ا�ستعادة ال�سيطرة عليه. 
واندلعت اأعمال �سغب يف خميم الهول، حيث ُيحتجز اأكرث من 70 األف 

من زوجات واأطفال داع�ص امل�ستبه فيهم. 

املتحدة  الوليات  “عالقة  اإن  قائاًل،  احلدود”،  عن  “خارجاً  �سيء  اأي 
برتكيا، �سريك الناتو وال�سريك التجاري، كانت جيدة جًدا«.

وال�سماح  �سوريا،  من  الأمريكية  ال��ق��وات  �سحب  ترامب  لإع��الن  وك��ان 
�سداه يف اأنحاء  لأردوغان بغزو ال�سمال ال�سرقي ومواجهة “الإرهاب”، 
�سُتحدد  اأنقرة،  اإن  اأوكتاي  ف��وؤاد  الرتكي  الرئي�ص  نائب  وق��ال  املنطقة. 

“طريقنا” و “ت�سع حدودنا اخلا�سة«.
وقال اللواء مظلوم كوباين عبدي قائد قوات �سوريا الدميقراطية التي 
“ثانوية”  اأ�سبحت  داع�ص  �سجون  حرا�سة  اإن  الأك���راد،  عليها  ي�سيطر 
اأ�سراً يف بلدات حدودية على اخلط  ملقاتليه الذين ترك كثرون منهم 

الأمامي للهجوم الرتكي. 
اإنه ي�سعر “بخيبة  وقال اللواء مظلوم يف حديث ل�سبكة “اإن بي �سي”، 

والتي تعاين من قلة عدد املوظفني، وتوؤكد اأن اإعالن ترامب الذي فاجاأ 
حلفاء الوليات املتحدة واجلمهوريني يف وا�سنطن على حد �سواء، يهدد 

باإعادة اإ�سعال فتيل حرب �سوريا امل�ستمرة منذ ثمانية اأعوام. 
وبداأت املدفعية الرتكية الثالثاء ا�ستهداف مواقع يف بلدة راأ�ص العني 
اأن ترامب بداأ يرتاجع بعد انتقادات  اإىل  احلدودية. ولفتت ال�سحيفة 
اجلمهوريني لتخليه عن الأكراد ال�سوريني وتعري�سهم لهجوم القوات 
ب��اأي حال من  “مل نتخل  الرتكية التي احت�سدت على احل��دود. وق��ال: 
و�سي�ستمرون  الأحوال عن الأكراد، وهم مميزون، ومقاتلون رائعون”، 

يف احل�سول على الأموال والأ�سلحة الأمريكية.
اأي�ساً تدعيم العالقات مع تركيا  ويف املقابل، حاول الرئي�ص الأمريكي 
اأردوغان  فعل  اإذا  البالد  اقت�ساد  ب�”حمو”  الثنني  ي��وم  تهديده  بعد 

•• لندن-وكاالت:

حتتجز  اأي��ن  ال�سورية  املخيمات  حتر�ص  التي  الكردية  ال��ق��وات  اأع���ادت 
الرئي�ص  قرار  بعد  انت�سارها،  لداع�ص،  انتمائهم  يف  امل�ستبه  من  الآلف 

الأمريكي ترامب املفاجئ، ب�سحب القوات الأمريكية من املنطقة.
واأفادت �سحيفة “تاميز” الربيطانية باأن قوات �سوريا الدميقراطية، 
التي  ال��وح��دات  مهمات  األ��غ��ت  داع�����ص،  �سد  للغرب  الرئي�سي  احلليف 
ما  ت�سم  وال��ت��ي  ���س��وري��ا،  ���س��رق  �سمال  يف  واملع�سكرات  ال�سجون  ت��وؤم��ن 
ي�سل اإىل 100 األف من اأع�ساء داع�ص وزوجاتهم، مبن فيهم ع�سرات 

الربيطانيني، لإر�سال املقاتلني اإىل احلدود للمواجهة هجوم تركي.
وقالت ال�سحيفة اإن هذه اخلطوة تنذر بفرار من ال�سجون املكتظة فعلياً 

�سج�ن الأكراد بال حرا�سة...خماوف من فرار اآلف الدواع�س

••وا�صنطن-وكاالت:

دايفد  وال���ب���اح���ث  ال���ك���ات���ب  ل���ف���ت 
�سبكة  يف  ق���رائ���ه  ن��ظ��ر  اأد���س��ن��ي��ك 
اآلف  اأن  اإىل  نيوز”  “فوك�ص 
بحياتهم  الأك��راد �سحوا  املقاتلني 
مل�����س��اع��دة وا���س��ن��ط��ن ع��ل��ى هزمية 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ص  ل��ك��ن  داع�����ص، 
التخلي عنهم  دونالد ترامب قرر 
الرئي�ص  اأع��دائ��ه��م،  اأ���س��واأ  مل�سلحة 

الرتكي رجب طيب اأردوغان.
جيد  اخل�����رب  اأن  ال���ك���ات���ب  وراأى 
ل���داع�������ص ال������ذي مي��ك��ن��ه اإط�����الق 
ت�ستت  اإذا  اأك���رب،  بفاعلية  ع��ودت��ه 
اأن��ه خرب جيد  انتباه الأك��راد، كما 
�سوريا  حتويل  تريد  التي  لإي���ران 
اإ�سرائيل،  مل��ه��اج��م��ة  ق���اع���دة  اإىل 
الأمر الذي �سي�سبح اأ�سهل بكثر.

ج�����اء ق�������رار ت����رام����ب ف����ج����اأة ليل 
الأح��د على �سكل اإع��الن مقت�سب 
�����س����ادر ع����ن امل���ك���ت���ب الإع����الم����ي 
اأبرز  اأن عمل  للبيت الأبي�ص، بعد 
م�����س��وؤويل الأم�����ن ال��ق��وم��ي طيلة 
تركيا من  اتفاق مينع  على  اأ�سهر 
التفاق،  ل��ك��ن  الأك�����راد،  مهاجمة 

يبدو ميتاً. 
اإن ق���رار  ال��ب��ي��ت الأب���ي�������ص  وق�����ال 
ت����رام����ب اأت�������ى ب���ع���د ات���������س����ال مع 
اأردوغان الأحد. وهي املرة الثانية 
التي يحاول فيها ترامب الرتاجع 
ب�سكل  ال�����س��وري��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  ع���ن 
م��ف��اج��ئ ب��ع��د ات�����س��ال ه��ات��ف��ي مع 
“كانون  دي�سمرب  ففي  اأردوغ����ان. 
ترامب  ك�����ان  امل���ا����س���ي،  الأول” 
�سي�سحب جميع القوات الأمريكية 
يف �سوريا وعددها 2000 عن�سر، 

تتعامل  الرتكية  ال��ق��وات  وي��رتك 
ُي�سّببها  التي  املتبقية  امل�ساكل  مع 
وزير  املحاولة  تلك  داع�ص.دفعت 
ماتي�ص  جامي�ص  ال�سابق  ال��دف��اع 
لال�ستقالة اعرتا�ساً. ويف الأثناء، 
جمهورياً  ���س��ي��ن��ات��وراً   42 ���س��وت 
و26 �سيناتوراً دميوقراطياً، على 
قرار لإدانة اأي “ان�سحاب عاجل” 
م�ستدامة”  “هزمية  اإحل���اق  قبل 
ت���رام���ب يرتاجع  ف���ب���داأ  ب��داع�����ص، 
اأنه  بهدوء وب��طء عن ق��راره رغ��م 

مل يقل مطلقاً اإنه غر راأيه. 
من  العديد  يجعل  ال���ذي  ال�سبب 
امل��ح��اف��ظ��ني ي��ت��ح��دون ���س��د قرار 
ترامب، هو قناعتهم باأن اأردوغان 
ولو  حتى  املتحدة،  للوليات  ع��دو 
كانت بالده جزءاً من حلف �سمال 

الأطل�سي ناتو. 
وحتت قيادات �سابقة، كانت تركيا 
ح��ل��ي��ف��اً ح��ق��ي��ق��ي��اً. ل��ك��ن اأردوغ������ان 
اإ����س���الم���وي ل���ه ���س��ج��ل ط���وي���ل يف 
والإرهابيني،  املتطرفني  حماية 

مبن فيهم اأع�ساء من حما�ص. 
دعم اإيران وداع�ص

مقربة  ب��ارزة  �سخ�سيات  ا�سرتكت 
من اأردوغان مع اإيران، مل�ساعدتها 
العقوبات  ع��ل��ى  الل���ت���ف���اف  ع��ل��ى 
الإيرانيني  ف�ساعدت  الأم��ري��ك��ي��ة 
مليار   20 اإىل  ال���و����س���ول  ع���ل���ى 
املجمدة،  امل���داخ���ي���ل  م����ن  دولر 

ينتقدون قراره. وغردت ال�سفرة 
نيكي  املتحدة  الأمم  اإىل  ال�سابقة 
كانوا  اإن”الأكراد  ف��ق��ال��ت،  ه���ايل 
الناجحة  معركتنا  يف  اأ���س��ا���س��ي��ني 
تركهم  ����س���وري���ا.  يف  داع�������ص  ���س��د 

ميوتون، خطاأ كبر«. 
غراهام  ليند�سي  ال�سيناتور  وقال 
ترامب  اإن  ن��ي��وز،  ف��وك�����ص  ل�سبكة 
ارتكبه  ال���ذي  نف�سه  اخل��ط��اأ  ي��ك��رر 
اإىل  اأدى  العراق، والذي  اأوباما يف 
“هذا فوز  ب���روز داع�����ص. واأ���س��اف 
ك��ب��ر لإي�����ران والأ����س���د. ه���ذا فوز 

كبر لداع�ص«. 
جداً  ح�سا�ص  ت��رام��ب  اأن  ال��وا���س��ح 
لت��ه��ام��ه ب��خ��ي��ان��ة الأك������راد. وبعد 
�����س����اع����ات م�����ن ت���ع���ل���ي���ق���ات ه�����ايل، 
“تدمر  ب�  وغراهام تعهد ترامب 
لو  ت����رك����ي����ا  اق����ت���������س����اد  وحمو” 
�سوريا.   يف  حدودها”  “تخطت 
يتمتع   ل  ت����رام����ب  اأن  وال���ث���اب���ت 
املجال،  هذا  يف  كربى  مب�سداقية 
فهو مل يعاقب تركيا على �سرائها 
الرو�سية،  اأ�ص-400  م��ن��ظ��وم��ة 
ال��رتك��ي الذي  ال��ب��ن��ك  ي��غ��رم  ومل 
���س��اع��د اإي������ران ع��ل��ى ال��ت��ه��رب من 
اإدانة  ال��ع��ق��وب��ات الأم��ري��ك��ي��ة رغ��م 

مديره العام.
لو كان ترامب جاداً يف منع تركيا 
لدعم  الأك��راد  ال�سوريني  ذبح  من 
للتفاو�ص  اخلارجية  وزارة  جهود 

وظ����ه����رت ت��ف��ا���س��ي��ل ال��ع��م��ل��ي��ة يف 
حماكمة فدرالية مل�سريف تركي يف 
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يتمتع  حت������دي������داً،  �����س����وري����ا  ويف 
اأردوغ��ان ب�سجل طويل من اإر�سال 
الأموال، والأ�سلحة اإىل املتطرفني 
بتنظيم  مرتبطون  �سمنهم  وم��ن 
ال�ستخبارات  و�ساعدت  القاعدة، 
الب�سائع  ت�����س��ل��ي��م  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ة 

ال�سيطرة  على  داع�ص  لقدرة  ح��داً 
ع��ل��ى اأرا����س���ي���ه، ل��ك��ن ال��وا���س��ح اأن 
اإىل حرب  ي��ب��دل ه��ج��وم��ه  داع�����ص 
مترد وع�سابات اأ�سبحت اأقوى يف 
الأ�سهر الع�سرة املا�سية، ومع ذلك 
يرف�ص ترامب العرتاف بالفرق 
املزعومة،  اخل��الف��ة  تفكيك  ب��ني 

وهزمية داع�ص.
بداأ بع�ص اأبرز الداعمني لرتامب 

املا�سي،  ال�سهر  عرب احل��دود. ويف 
عقوبات  اخل���زان���ة  وزارة  ف��ر���س��ت 
على عدد من املمولني وال�سيارفة 

يف تركيا، لدعمهم داع�ص.
اأن  الأبي�ص  البيت  اإع��الن  ج��اء يف 
عن  م�سوؤولة  الآن  �ستكون  تركيا 
املنطقة  يف  داع�����ص  مقاتلي  جميع 
ال��ت��ي اأم���ك���ن ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا يف 
اأخرى،  بعبارة  املا�سيني.  العامني 

حرائق  م�����س��ع��ل  ت����رام����ب  ي���ك���ل���ف 
باإطفائها. 

اإن املحافظني الذين عار�سوا خطة 
دي�سمرب  يف  ل��الن�����س��ح��اب  ت���رام���ب 
فهموا  امل��ا���س��ي،  الأول”  “كانون 
كان  الأمريكي  الرئي�ص  اأن  اأي�ساً 
اأعلن هزمية  عندما  ج��داً  خمطئاً 
داع�ص. �سحيح اأن التحالف الذي 
ت���ق���وده ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، و�سع 

•• بغداد-اأ ف ب:

ال��ع��راق لليوم  ال��ه��دوء يف  ي�����س��ود 
و�سط  ال������ت������وايل  ع���ل���ى  ال�����ث�����اين 
ا���س��ت��م��رار ان��ق��ط��اع الن���رتن���ت يف 
ال���ع���دي���د م���ن امل���ن���اط���ق اأم�������ص يف 
ح��ني دع���ت وا���س��ن��ط��ن ب��غ��داد اإىل 
“حما�سبة الذين ينتهكون حقوق 
بعد حركة احتجاجية  الإن�سان”، 
اأك��رث من مئة  اأ�سفرت عن مقتل 
عا�سمة  ث��اين  بغداد  يف  �سخ�ص. 
ال�����س��ك��ان، تبدو  ع����دد  ع��رب��ي��ة يف 
وا�سحة.  الطبيعية  احلياة  عودة 
وع�������ادت ح������الت الزدح����������ام اإىل 
املدينة  ه���ذه  ال��ط��رق يف  حم����اور 
ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ع���دد ���س��ك��ان��ه��ا ت�سعة 
ماليني ن�سمة. وت�ستقبل املدار�ص 
جمددا الطالب بعدما اأدت حركة 
الحتجاج اإىل ا�سطراب ا�ستئناف 

الدرا�سة.
وامل����ح����الت  الإدارات  وف���ت���ح���ت 
الو�سول  لكن  اأبوابها،  التجارية 
التوا�سل الجتماعي  اىل �سبكات 

ل يزال غر ممكن.
وكان العراق �سهد منذ الأول من 
تظاهرات  الأول-اأكتوبر  ت�سرين 
ع��ف��وي��ة حت��رك��ه��ا مطالب  ب����دت 
اج����ت����م����اع����ي����ة، ل���ك���ن���ه���ا ووج����ه����ت 

بالر�سا�ص احلي.
اأف�ست ليل الأح��د الإثنني   وق��د 
اإىل حالة من الفو�سى يف مدينة 

ال�سيعي  الزعيم  معقل  ال�����س��در، 
ال�����ذي طالب  ال�������س���در  م��ق��ت��دى 

با�ستقالة احلكومة.
الع�سكرية  ال���ق���ي���ادة  واع����رتف����ت 
بح�سول  الث�����ن�����ني  ال����ع����راق����ي����ة 
�”ا�ستخدام مفرط للقوة” خالل 
مواجهات مع حمتجني يف مدينة 
عن  اأ�سفرت  بغداد  ب�سرق  ال�سدر 
بح�سب  لياًل،  �سخ�ساً   13 مقتل 

م�سادر اأمنية وطبية.
وبلغت احل�سيلة الر�سمية لأعمال 
العنف التي طالت بغداد وجنوب 
العراق اأي�سا اأكرث من مئة قتيل 

واأكرث من �ستة اآلف جريح.
هوية  ي��ل��ف  ال��غ��م��و���ص  زال  وم����ا 
الذين قاموا باأعمال العنف، اإذ اإن 
“قنا�سة  ع��ن  حتدثت  ال�سلطات 

جمهولني«.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��وق��ف اأعمال 
بقيت  واجلنوب،  بغداد  يف  العنف 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ب��ك��ات 
مت���ك���ن  اأن  ب�����ع�����د  حم�����ج�����وب�����ة 
اأعمال  ت�سوير  م��ن  ال��ن��ا���س��ط��ون 

العنف ب�سكل وا�سع.
ال�سلطات  تعلق  مل  الآن  وح��ت��ى 
النرتنت  ق��ط��ع  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ة 
اأرب��اع البالد،  الذي ي�سمل ثالثة 
كما ذكرت املنظمة غر احلكومية 
املعلوماتية  اأم���ن  يف  املتخ�س�سة 
منطقة  وح��ده��ا  “نيتبلوك�ص”. 
كرد�ستان العراق يف �سمال البالد 

مل تتاأثر بهذا القطع.
“هذا  اإن  “نيتبلوك�ص”  وق��ال��ت 
)لل�سبكة(  ال��ك��ام��ل  �سبه  ال��ق��ط��ع 
ال��دول��ة يف معظم  ال��ذي فر�سته 
ب�����س��ك��ل خطر  امل����ن����اط����ق، ي���ح���د 
الإعالمية ويحول دون  التغطية 

ال�سفافية اإزاء ما يجري«.
لزبائنهم  ال�سبكة  م����زودو  واأك����د 
اإع���ط���اء  اأن����ه����م ل ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون 

معلومات.
الدموية،  احل����وادث  م��واج��ه��ة  يف 
اأدت حركة الحتجاج الجتماعي 

اإىل اأزمة �سيا�سية.
الدولتني  بنفوذ  يتاأثر  بلد  ففي 
ال����ع����دوت����ني، اإي��������ران وال����ولي����ات 
م�سوؤولوه  وي���ت���ب���ادل  امل���ت���ح���دة، 
التهامات بالولء لقوى اأجنبية، 
نداء  �سالح  برهم  الرئي�ص  اأطلق 

اإىل “اأبناء ال�سعب الواحد«.
واأعلن عن “حوار وطني” عقدت 
�سل�سلة  الآن  ح���ت���ى  اأج����ل����ه  م����ن 
لقاءات بني برملانيني وكذلك بني 
احلكومة وزعماء ع�سائر واأحزاب 

�سيا�سية.
وكان املتظاهرون اأطلقوا هتافات 
����س���د ك����ل ه�������وؤلء امل���م���ث���ل���ني، ويف 
حدث غر م�سبوق يف العراق، مل 
ي�ستجيبوا مع نداءات �سخ�سيات 

�سيا�سية اأو دينية معروفة.
اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة والربملان  وق��د 
تهدف  اجتماعية  اإج�����راءات  ع��ن 

الذي  ال�سارع  غ�سب  تهدئة  اإىل 
والبطالة  ال��ف�����س��اد  ���س��د  ت��ظ��اه��ر 
اخلدمات  وت��راج��ع  واملح�سوبية 
بالنفط  غ��ن��ي  ب��ل��د  يف  ال���ع���ام���ة، 
كل خم�سة من  واح��د من  يعي�ص 

�س���������كانه حتت عتبة الفقر.
من جهته��������ا، اعلنت الدبلوما�سية 
الأمركية ليل الثالثاء الأربعاء 
م���اي���ك  اخل�����ارج�����ي�����ة  وزي���������ر  اأن 
العراقية  احلكومة  دع��ا  بومبيو 
درج���ة  ب”اأق�سى  ال��ت��ح��ل��ي  اإىل 
واأ�ساف  النف�ص”.  ���س��ب��ط  م���ن 
احلقوق  ان��ت��ه��ك��وا  “الذين  اأن 

الإن�سانية يجب اأن يحا�سبوا«.
اأدىل  اأن بومبيو  وقالت وا�سنطن 
ات�سال  يف  ال��ت�����س��ري��ح��ات  ب���ه���ذه 
مع  “موؤخرا”  ج�����رى  ه���ات���ف���ي 
رئ��ي�����ص ال������وزراء ال��ع��راق��ي عادل 
عبد امل��ه��دي ال��ذي ك��ان ق��د اأعلن 
الإث����ن����ني اأن�����ه حت�����ادث م���ع وزي���ر 

اخلارجية الأمركي.
واأو�سحت اأن بومبيو “اأعرب عن 
الأرواح خالل  اأ�سفه للخ�سائر يف 
وَح�صَّ  امل��ا���س��ي��ة،  القليلة  الأّي����ام 
على ممار�سة  العراقّية  احلكومة 

اأق�سى درجات �سبط النف�ص«.
وك��ان مكتب عبد امل��ه��دي ذك��ر يف 
ثقته  عن  “عرب  بومبيو  اأن  بيان 
بالقوات العراقية ودعم الوليات 
املتحدة للعراق وجلهود احلكومة 

لتعزيز الأمن وال�ستقرار«.

على ات��ف��اق اأم��ن��ي ح���دودي عو�ص 
الأخ�سر  ال�سوء  اأردوغ���ان  اإعطاء 
مماثلة  اأخ��ط��اء  ولكن  لالجتياح. 
م���ت���وق���ع���ة ح�����ني ي���ت���خ���ذ ت���رام���ب 
قراراته تلقائياً بدل طلب م�ساعدة 

اأبرز م�ست�ساريه. 
واخل����رب اجل��ي��د ال��وح��ي��د ه���و اأنه 
الأمريكي  الرئي�ص  اأم���ام  ي���زال  ل 
مت�سع م��ن ال��وق��ت  ل��ل��رتاج��ع عن 
قراره. ورغم تاأكد مغادرة القوات 
الأم��ري��ك��ي��ة غ����ادرت ب��ع�����ص نقاط 
مع  احل���دود  م��ن  بالقرب  املراقبة 
باإمكانها  ي���زال  ل  اأن���ه  اإل  ت��رك��ي��ا، 
العودة اإىل هناك، وطالب اأد�سنيك 
بومبيو  م��اي��ك  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر 
�سريعاً  ال��رتك��ي  ال��رئ��ي�����ص  ب��اإب��الغ 
الأبي�ص  ال��ب��ي��ت  اإىل  دع��وت��ه  ب����اأن 
�سنت  اإذا  �سُتلغى،  املقبل  ال�سهر  يف 

تركيا هجوماً على الأكراد.
اإنهاء  ي���ري���د  اإن�����ه  ت���رام���ب  ي���ق���ول 
ت��ن��ت��ه��ي، وهي  ال���ت���ي ل  احل������روب 
اجلمهوريني  ب���ني  ���س��ائ��ع��ة  ف��ك��رة 
اأن  يبدو  لكن  والدميوقراطيني. 
اأن  للكاتب،  ترامب ل يعرف وفقاً 
الأمريكيني تفادوا حرباً بال نهاية 
عرب  �سمنهم  من  حلفاء،  بف�سل 
الذين  الأك����راد،  كما  وم�سيحيون 
الأك����رث �سعوبة  امل���ع���ارك  خ��ا���س��وا 
اأمريكا  �سركاء  وب��دع��م  ودم��وي��ة،  
وال�ستخبارات،  اجل��وي��ة  ب��ال��ق��وة 
وع�����دد ���س��غ��ر م���ن ال����ق����وات على 
ن�سراً  الأمريكيون  حقق  الأر���ص، 
ومادية  ب�����س��ري��ة  ب��ك��ل��ف��ة  اأ���س��ا���س��ي��اً 
اأكرث  رئ��ي�����س��اً  اإّن  ج�����داً.  م��ت��دن��ي��ة 
ح��ك��م��ة ك����ان ���س��ي�����س��ي��د مب��ث��ل هذه 

ال�سيا�سة عو�ص تقوي�سها.

تر�مب يكرر �خلطاأ نف�سه �لذي �رتكبه �أوباما يف �لعر�ق 

الهج�م الرتكي على الأكراد...هدية لداع�س واإيران 

وا�سنطن تدع� بغداد اإىل حما�سبة منتهكي حق�ق الإن�سان 
الأمم املتحدة تنتقد ال�سربات الأمريكية باأفغان�ستان 

اأفغان�ستان تعلن مقتل قياديًا بالقاعدة  

•• كابول-رويرتز:

باأنها  ُيعتقد  ملا  الأمريكية  اجلوية  ال�سربات  اأن  اأم�ص  املتحدة  ل��الأمم  تقرير  ذكر 
انتهكت  -اأي��ار  مايو  يف  اأفغان�ستان  يف  حلركة  تابعة  امل��خ��درات  لت�سنيع  خمتربات 

القانون الدويل حلقوق الإن�سان نظرا لأن ال�سحايا الذين اأ�سقطتهم مدنيون.
وقتل واأ�سيب يف تلك ال�سربات ما ل يقل عن 39 �سخ�سا منهم 14 طفال.

اأفغان�ستان بيانا رف�ست فيه تقرير الأمم املتحدة  واأ�سدرت القوات الأمريكية يف 
يف  للم�ساعدة  املتحدة  الأمم  بعثة  وق��ال��ت  �سحايا.  اأي  �سقوط  ع��دم  على  واأك���دت 
م�سرتك  تقرير  يف  الدولية  للمنظمة  التابع  الإن�سان  حقوق  ومكتب  اأفغان�ستان 
60 موقعا يف  اأكرث من  اأيار ق�سفت  اإن ال�سربات اجلوية يف اخلام�ص من مايو- 

اإقليمي فراه ونيمروز الغربيني على احلدود مع اإيران.
التاأكد من  املحققون  يحاول  موؤكدة  39 �سحية  اإىل جانب  اأنه  التقرير  واأ�ساف 
املدنيني  ال�سحايا  م��ن  اآخ��ري��ن   37 ع��ن  يقل  ل  م��ا  �سقوط  ب�ساأن  تقارير  �سحة 

معظمهم ن�ساء واأطفال.
وقال التقرير “خل�ست بعثة الأمم املتحدة لتقدمي امل�ساعدة يف اأفغان�ستان اإىل اأن 
لذلك  قتالية  اأن�سطة  يكونوا ميار�سون  املخدرات مل  ت�سنيع  من�ساآت  العاملني يف 

•• كابول-رويرتز:

القاعدة كان  اإن قائدا ع�سكريا كبرا يف تنظيم  الأفغانية  املخابرات  قالت 
بني قتلى عملية وقعت ال�سهر املا�سي يف اإقليم هلمند ولقي فيها مدنيون 

حتفهم اأي�سا اأثناء حفل زفاف.
واأ�سافت املديرية الوطنية لالأمن باأفغان�ستان )املخابرات الأفغانية( على 
تويرت اأن عا�سم عمر، وهو باك�ستاين، زعيم تنظيم القاعدة يف �سبه القارة 

الهندية ُقتل يف مديرية مو�سى قلعة بهلمند يوم 23 �سبتمرب اأيلول.
وُقتل 40 �سخ�سا على الأقل، بينهم 12 طفال، يف عملية اأمريكية اأفغانية 
اأمريكية على  ُم�سرة  اأي��ام من �سربة نفذتها طائرة  بعد  م�سرتكة ج��اءت 
من   32 مقتل  يف  وت�سببت  م��زارع��ني  و���س��ط  يختبئون  ك��ان��وا  مت�سددين 

مزارعي ال�سنوبر.
وقال م�سوؤولون اأفغان اإن منزل كان ي�ستخدمه م�سلحو طالبان يف تدريب 
لإطالق  تعر�ص  ال��ذي  العرو�ص  منزل  بجوار  يقع  النتحاريني  املفجرين 
اأن  الأفغانية  املخابرات  واأو�سحت  ليال.  وقعت  التي  املداهمة  اأثناء  النار 

كان يتعني حمايتهم من الهجوم«. ومنذ نهاية 2017 هاجمت القوات الأمريكية 
�سبل  لقطع  ج��ه��ود  اإط���ار  يف  امل��خ��درات  ت�سنيع  يف  ت�ستخدم  ب��اأن��ه��ا  يعتقد  م��واق��ع 
ت�ساهم يف متويل  التي  املن�ساآت  اأن  اإىل  التقرير  التمويل حلركة طالبان. وخل�ص 
اأطراف م�ساركة يف احلرب تعترب اأهدافا مدنية مبوجب القانون الدويل حلقوق 
الإن�سان، لذلك فاإن هذه املختربات والعاملني بها لي�سوا اأهدافا م�سروعة. و�سكك 
الذي  واملنهج  القانوين  التحليل  ويف  التقارير  نتائج  يف  الأمريكية  ال��ق��وات  بيان 
ا�ستخدمته الأمم املتحدة يف اإعدادها. وقالت القوات الأمريكية اإن التقييم الذي 
اأو  �سقوط قتلى  اإىل عدم  اأ�سار  ال�سربات  بعد  والأفغان  الأمريكية  القوات  اأجرته 

م�سابني بني املدنيني.
“حتارب القوات الأمريكية يف بيئة معقدة �سد من يتعمدون قتل  وقال التقرير 
اأو الحتماء خلفهم والدفع بادعاءات كاذبة ب�ساأن ال�سحايا من املدنيني  املدنيني 
كاأ�سلحة دعائية«. واأ�ساف “تتخذ القوات الأمريكية يف اأفغان�ستان اإجراءات قوية 

لتجنب �سقوط قتلى اأو م�سابني من املدنيني«.
وقال روح اهلل اأحمد زاي املتحدث با�سم وزارة الدفاع الأفغانية اإن الأولوية هي منع 
�سقوط �سحايا من املدنيني لكن عندما يحدث ذلك فاإن �سببه هو احتماء طالبان 

باملدنيني. واأ�ساف اأنه ل يتحدث ب�ساأن هذه الواقعة على وجه اخل�سو�ص.

�ستة م�سلحني اآخرين ُقتلوا خالل الهجوم، بينهم رجل ُعرف با�سم ريحان 
الذي اأ�سارت اإىل اأنه كان مكلفا بالتوا�سل مع زعيم تنظيم القاعدة اأمين 

الظواهري.
اأي�سا ح���دوث قتلى  ال��ث��الث��اء  اأم�����ص  الأول  ب��ي��ان  ون��ق��ت ح��رك��ة طالبان يف 
اأن  حقيقة  اإخفاء  حت��اول  الأفغانية  احلكومة  اإن  وقالت  القاعدة  بتنظيم 
عملياتها تقتل مدنيني. ويقول م�سوؤولون اأفغان واأمريكيون اإن مت�سددي 
ين�سطون  ل  واإن��ه��م  الآن  حتى  اأفغان�ستان  يف  وج��ود  لهم  ال��ق��اع��دة  تنظيم 
ما  كثرا  الذين  طالبان  وحركة  داع�ص  تنظيم  باأع�ساء  مقارنة  العادة  يف 

ي�سنون هجمات على القوات احلكومية.
717 مدنيا  اأن  30 يونيو حزيران  ل��الأمم املتحدة �سدر يف  وذك��ر تقرير 
ُقتلوا يف هجمات ُن�سبت للقوات الأمريكية والأفغانية خالل ال�سهور ال�ستة 

الأوىل من العام، مقارنة مع 531 قتيال يف هجمات ُن�سبت للمت�سددين.
اإج���راءات  باتخاذ  املا�سي  الأ���س��ب��وع  غني  اأ���س��رف  الأف��غ��اين  الرئي�ص  ووع��د 
خلف�ص عدد ال�سحايا املدنيني ودعا ملزيد من احلذر يف العمليات الع�سكرية 

واأ�سدر اأوامر باإجراء حتقيقات.
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   هذا من املتوقع ان تكون حمكمة 
التعقيب قد اأ�سدرت م�ساء ام�ص، 
مطلب  يف  جم��������ّددا  ن����ظ����رت  ق����د 
اإي��ق��اف املرت�سح  ال��ّط��ع��ن يف ق���رار 
ل��ل��دورة ال��رئ��ا���س��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة نبيل 
ال���ق���روي واأ����س���درت ق���راره���ا بعد 

كتابة هذه ال�سطور.
  وق�����د ت������وىّل حم���ام���و ال���ق���روي 
الأ�ساتذة ب�سر الفر�سي�سي وحبيب 
ال���و����س���الت���ي وح���ب���ي���ب احل���ام���دي 
املحكمة  ه��ي��ئ��ة  اأم�������ام  ال�����رتاف�����ع 
لإقناع  خم��ت��ل��ف��ة  ب��ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��ط��ل��ب �سكال،  ب��ق��ب��ول  امل��ح��ك��م��ة 
�سابقة  منا�سبات  يف  رف�����س��ه  ب��ع��د 
ثقتها  ع��ن  ال��دف��اع  وع���رّبت هيئة 
موّكلهم.    لإن�����س��اف  ال��ق�����س��اء  يف 
الق�سائية  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ج��زت  وق���د 
مبحكمة التعقيب مطلب الّطعن 
بالقرار  وال��ت�����س��ري��ح  للمفاو�سة 

خالل ال�ساعات القادمة. 

   وقّدم الفريق القانوين للمرت�ّسح 
ل�����ل�����دور ال�����ث�����اين ل���الن���ت���خ���اب���ات 
ق�سية  ال��ق��روي،  نبيل  الرئا�سية 
ا�ستعجالية لدى املحكمة الدارية 
الثانية  ال�����دورة  م��وع��د  ل��ت��اأج��ي��ل 
املقّررة  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

ليوم 13 اأكتوبر.
   واأعلن املكتب الإعالمي حلملة 
امل����رت�����س����ح ل�����ل�����دور ال�����ث�����اين من 
حزب  ع��ن  الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات 
ق��ل��ب ت��ون�����ص ن��ب��ي��ل ال����ق����روي اأّن 
الأخر “متم�سك بحّقه يف خو�ص 
النتخابات  م���ن  ال���ث���اين  ال������دور 
بعد   2019 ل�����س��ن��ة  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
ال��ث��اين احرتاما  ل��ل��دور  ان��ت��خ��اب��ه 

لإرادة ال�سعب والناخبني ».
ب��اأن�����������������ه مّتت  امل��ك��ت��ب     وذك��������������ر 
امل�ستقلة  العلي���ا  الهيئة  مرا�سلة 
�سبتمرب   30 بتاريخ  لالنتخابات 
طالب  ال����ق����روي  وب�������اأن   2019
حملته  اإج����������راء  م�����ن  ب��ت��م��ك��ي��ن��ه 
كافة  اإىل  التنقل  عرب  النتخابية 
اأثناء  )24 حمافظة(  املحافظات 
واإج���راء ح��وارات مبا�سرة  احلملة 

مع و�سائل الإعالم.
اأن���ه “يف ح��ال��ة عدم     وا���س��ار اإىل 
بتاأجيل  طالبنا  فقد  ال�ستجابة 
انق�ساء  ح��ني  اإىل  ال��ث��اين  ال����دور 

اأ�سباب عدم تكافئ الفر�ص«.

القيام  والتي حرمته من حقه يف 
الن��ت��خ��اب��ي��ة يف ظروف  ب��ح��م��ل��ت��ه 
“وجوب  ع��ل��ى  م�������س���ددا  عادية” 
احرتام القانون النتخابي ومبداأ 

تكافئ الفر�ص«.
   ودعا كافة الناخبات والناخبني 
مراكز  على  بكثافة  الإق��ب��ال  اإىل 
الق��������رتاع ومم���ار����س���ة ح��ق��ه��م يف 

الت�سويت والختيار.
الحتاد  هم  املجتمع  والرباعي     
واحت���اد  لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع���ام 
التون�سية  وال���راب���ط���ة  الع������راف 
للدفاع عن حقوق الإن�سان والهيئة 

الوطنية للمحامني التون�سيني.

يعني  ل  الآن  “الن�سحاب  ق���ال: 
للتكتيك  حم���اول���ة  ���س��وى  ���س��ي��ئ��ا٫ 
الن�سحاب  ف����اآج����ال  وال�������س���غ���ط٫ 
ل��ه��ا م���دة حم�����ددة، وك���ان���ت جتوز 
الآن  اأم���ا  ف��ق��ط،  الأول  ال����دور  يف 
القرتاع  اأوراق  طباعة  متت  فقد 

با�سمي القروي و�سعيد«.

�لرباعي على �خلط
   وق�����د ع�����رّب ال���رب���اع���ي ال���راع���ي 
“ان�سغاله  ع��ن  ال��وط��ن��ي  ل��ل��ح��وار 
للدور  املرت�سحني  اأح��د  بو�سعية 
الرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال���ث���اين 
 – القروي  نبيل  اإىل  ا�سارة  يف   –

لن ين�سحب
“الإ�ساعات  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت     
ح������ول ان�������س���ح���اب ال������ق������روي من 
ال�سباق الرئا�سي ل اأ�سا�ص لها من 
الإدلء  “يرف�ص  واأن��ه  ال�سحة”، 
لأية  ح���وارات  اأو  ت�سريحات  ب��اأي 
جهة اأو حممل �سحفي واإعالمي 
وه���و يف ال�����س��ج��ن اح��ت��ج��اج��ا على 
�سيا�سية،  ولأ���س��ب��اب  ظلما  �سجنه 
اإ�سافة اإىل انعدام تكافئ الفر�ص 
مناف�سه  وب���ني  ب��ي��ن��ه  واحل���ظ���وظ 
املر�سح الثاين الذي يتمتع بكامل 
حقوقه الد�ستورية والنتخابية«.

“نبيل  اأن  احل��م��ل��ة  واأو���س��ح��ت     
ال��ق��روي ع��رّب ع��ن ب��ال��غ احرتامه 
املوؤ�س�سات  وك��ّل  ال�سحافيني  لكّل 
الإع������الم������ي������ة وي������اأ�������س������ف ل���ع���دم 
نظرا  مل���ط���ال���ب���ه���م  ال����س���ت���ج���اب���ة 

للظروف املذكورة«.

موقوف  ال��ق��روي  اأن  اإىل  ُي�سار     
اغ�سط�ص   23 م���ن���ذ  ب��ال�����س��ج��ن 
املنق�سي على خلفية ق�سية تهرب 
وكانت  اأم���وال.  وتبيي�ص  �سريبي 
دائرة التهام مبحكمة ال�ستئناف 
قد رف�ست يوم 1 اأكتوبر اجلاري، 

طلب الفراج عنه.
   واأكد ام�ص الأربعاء، حامت املليكي، 
للدور  امل���رت����س���ح  ب��ا���س��م  ال���ن���اط���ق 
الرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال���ث���اين 
�سخ�ص  م��ن��ع  اأن  ال���ق���روي،  ن��ب��ي��ل 
لالنتخابات  بحملته  القيام  م��ن 
تاريخ  يف  �سابقة  تبقى  الرئا�سية 

دول العامل. 
   وقال املليكي يف ت�سريح اعالمي، 
اإن حملة مر�ّسحهم �ستكون على 3 
الأول  امل�ستوى  م�ستويات، ويتعلق 
ب��ال��ت��ن��دي��د ب���وج���ود م��ر���ّس��ح��ه��م يف 
يتمثل  الثاين  وامل�ستوى  ال�سجن، 

وامل�ستوى  م���ي���دان���ي���ة  ح��م��ل��ة  يف 
وبرنامج  روؤي���ة  تقدمي  يف  الثالث 

نبيل القروي.

�لهيئة ترف�س
امل�ستقلة  العليا  للهيئة  رد  ويف    
الهيئة  ع�سو  ق���ال  ل��الن��ت��خ��اب��ات، 
ت�سريح  يف  ال���ربي���ن�������س���ي  ع������ادل 
“منذ  تلقت  الهيئة  اإن  اع��الم��ي، 
حزب  مر�سح  حملة  طلب  مدة” 
القروي  ن��ب��ي��ل  تون�ص”  “قلب 
لتاأجيل الدور الثاين لالنتخابات 
الرئا�سية، مبّينا اأن الهيئة رف�ست 

تلبية هذا الطلب. 
“تلقينا  ال��ربي��ن�����س��ي  واأ����س���اف     
ميكن  ل  لكن  م���دة،  منذ  الطلب 
النتخابات  تاأجيل  ع��ن  احل��دي��ث 
لأن���ه���ا ُح������ددت م���ن ق���ب���ل، ح�سب 
طلب  وا�����س����ف����ا  الروزنامة”٫ 

ب�”غر  بالتاأجيل  ال��ق��روي  حملة 
املنطقي«.

بذلنا  “نحن  الربين�سي  وق��ال     
ل��ت��وف��ر مبداأ  ال���الزم���ة  ال��ع��ن��اي��ة 
به  ات�سلنا   )..( ال��ف��ر���ص  ت��ك��اف��وؤ 
ال�سحافة،  اإل��ي��ه  ذه��ب��ت  وبالفعل 
اإمنا املوافقة على اإجراء اللقاءات 
الق�ساء،  يدر�سها  امل�����س��األ��ة  ف��ه��ذه 
وهذا الخر اأ�سدر بيانا قال فيه 

اإن اإجراءاته �سليمة«.
   وبنّي الربين�سي اأن مبداأ تكافوؤ 
ال����ف����ر�����ص ل ي��ن��ح�����س��ر ف���ق���ط يف 
اللقاءات ال�سحفية والتلفزيونية، 
مبداأ  يف  تلخي�سه  “ميكن  ل��ك��ن 
الفر�ص  على  واحل�سول  احلرية 
كاملة �سواء يف الإعالم اأو الالفتات 

اأو ن�ساط احلملة النتخابية«.
   وفيما يتعلق باإمكانية ان�سحاب 
احل����ايل  ال����وق����ت  يف  م���ر����س���ح  اأي 

ان�سار قلب تون�ص يحتجون

حتيا تون�ص ت�سطف يف املعار�سةهيئة النتخابات ترف�ص طلب القروي وحزبه

القروي يطالب بتاجيل النتخابات

الرباعي الراعي للحوار الوطني

قلب تون�س ينظم م�سرية �حتجاجية وطنية 

القروي يطالب بتاأجيل الدور الثاين من الرئا�سية...!

هيئة �لنتخابات ترف�س �لطلب وحمامو �لقروي يرفعون ق�سية ��ستعجالية 
الإ�ساعات ح�ل ان�سحاب القروي 

من ال�سباق الرئا�سي ل اأ�سا�س لها من ال�سحة

�لرباعي �لر�عي للحو�ر �لوطني يعربرّ عن �ن�سغاله 
بو�سعية �أحد �ملرت�س�حني لل��دور �لثاين للرئا�س�ية 

حامت �ملليكي: منع �سخ�س من �لقيام بحملته
لالنتخابات �لرئا�سية تبقى �سابقة يف تاريخ دول �لعامل

•• الفجر – تون�س - خا�س

قلب  بحزب  �لقيادي  �للومي  عيا�س  �أعلن      
تون�س �أم�س �لأربعاء، �أن حملة �ملرت�سح للدور 
�لقروي  نبيل  �لرئا�سية  لنتخابات  �لثاين 
�ستكون يف �سكل م�سري�ت جتوب كل حمافظات 

�لبالد.
   وقال �للومي يف تدوينة ن�سرها على �سفحته 

�سد  �ستكون  �مل�سري�ت  �إن  في�سبوك،  مبوقع 
بهدوء  �لبالد  ���س��و�رع  �ستجوب  و�أن��ه��ا  �لظلم 

و�سمت.
   و�عترب يف رده على تعليقات ر�فقت من�سوره 
�ن �مل�سري�ت هي �سد �لف�ساد �ل�سيا�سي و�لق�ساء 
)يف  �ل�سعب.  �إر�دة  يحرتم  ل  �نه  قال  �ل��ذي 
مر�سح  عن  �لإف��ر�ج  �لق�ساء  رف�س  �ىل  ��سارة 

�حلزب نبيل �لقروي(.

�ملطالبة بالتاأجيل
نبيل  �لثاين  للدور  �ملرت�سح  حملة  �أن  ُيذكر   
�لقروي كانت قد �أ�سدرت بيانا قالت فيه �إنها 
�لنتخابات  من  �لثاين  �لدور  بتاأجيل  طالبت 
عدم  �أ�سباب  �نق�ساء  حني  “�إىل  �لرئا�سية 
تكافئ �لفر�س” ) يف ��سارة �إىل عدم �لتكافوؤ 
�مل�ستقل للرئا�سية  بني مر�سحها وبني �ملرت�سح 

قي�س �سعيرّد(. 

حركة حتيا ت�ن�س تختار مع�سكر املعار�سة
ف���ان ح��رك��ة النه�سة  امل���وق���ف،  ه���ذا 
وازدادت  مفرت�سا،  حليفا  خ�سرت 
ت�سكيلها  و�سعوبة  عزلتها،  بالتايل 

حلكومة.

التواجد  موقفنا  “مبدئيا  ق��ائ��ال 
خ���ارج اإط����ار م��ن��ظ��وم��ة احل��ك��م وهو 
م�سروع  توحيد  على  مبني  موقف 
وطني يف اإطار برملاين«.   واإذا تاأكد 

�ستكون  احل����رك����ة  اأن  وا�����س����اف     
مبدئيا يف �سف املعار�سة واأنه �سيتم 
عقد جمل�ص وطني اليوم اخلمي�ص 
ال�سيا�سية  ال��ن��ق��اط  ع��دي��د  ملناق�سة 

•• الفجر-تون�س
ال���ق���ي���ادي يف ح���رك���ة حتيا  اأك�����د       
اأم�ص الأربعاء  تون�ص حامد املغربي 
امل�ساركة  عدم  اختارت  احلركة  اأن   ،
م���ن منطلق  امل��ق��ب��ل��ة  احل��ك��وم��ة  يف 
اختار  ال���ذي  ال�سعب  اإرادة  اح���رتام 
خالل  م��ن  اأخ����رى  �سيا�سية  ع��ائ��ل��ة 
الن��ت��خ��اب��ات ول��ف�����س��ح امل���ج���ال اأم���ام 
الفائزين ملمار�سة احلكم وتنفيذ ما 

وعدوا به.
احلركة  اأّن  امل���غ���رب���ي  واأ������س�����اف     
العائلة  ت���وح���ي���د  ع���ل���ى  “�سرتكز 
برملاين  اإط��ار  الو�سطية وجمعها يف 
م�سروع  ع����ن  ال���ب���ح���ث  خ�����الل  م����ن 
اأن  على  م�سددا  حداثي”،  و�سطي 
الفر�سة ملن  �ستعطي  “حتيا تون�ص 
احلكم  ملمار�سة  النتخابات  يف  ف��از 
“ل  ق��ائ��ال  م�سوؤوليتهم”  وحت��م��ل 

نريد تكرار اأخطاء املا�سي«.

ال�سن تندد ب� »الن�ايا ال�سريرة« ل�ا�سنطن
ووح�سّية للق�ساء على دينهم وثقافتهم يف �سينجيانغ«.

مل�سوؤولني يف  دخ��ول  ت��اأ���س��رات  منح  يف  “قيود”  فر�ص  بومبيو  واأع��ل��ن 
“م�سوؤولون”  باأنهم  متهمني  ال�سينيني،  ال�سيوعي  واحل��زب  احلكومة 
ه��ذه. ومل يذكر وزي��ر اخلارجّية  “حملة القمع”  يف  “متواطئون”  اأو 
الأمركي عدد امل�سوؤولني امل�سمولني بهذه “القيود” اأو هّوياتهم. وقد 

ا على اأفراد اأ�سرهم. اأكد اأّن هذا الإجراء �سيوؤّثر اأي�سً
لليوم الثاين على التوايل، �سدر رد فعل حاد عن ال�سني. وقال الناطق 
با�سم وزارة اخلارجية ال�سينية غينغ �سوانغ اإن موقف الوليات املتحدة 
نواياها  ك�سف  اإىل  ���س��وى  ي���وؤدي  “لن  �سينجيانغ  يف  بالو�سع  املتعلق 

ال�سريرة ب�سكل اأكرب اأمام ال�سعب ال�سيني والأ�سرة الدولية«.
واأ�ساف اأن “هذه املناورات لن تهز الت�سميم احلازم للحكومة وال�سعب 

•• بكني-اأ ف ب:

فر�ص  بعد  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  ال�سريرة”  “النوايا  اأم�����ص  بكني  دان���ت 
ال�سينّية  احلكومة  يف  مل�سوؤولني  ت��اأ���س��رات  منح  على  ق��ي��ودا  وا�سنطن 
واحلزب ال�سيوعي حُتّملهم “م�سوؤولية حملة قمع” لالأويغور والأقّليات 

امل�سلمة يف �سينجيانغ يف غرب ال�سني.
مدينة  ال�سني،  على  �سغطها  الثالثاء  ع��ززت  املتحدة  الوليات  وكانت 
“حملة القمع” �سد الأويغور اأكرب اتنية م�سلمة يف منطقة �سينجيانغ 

الوا�سعة يف غرب ال�سني.
اإن  الثالثاء  بيان  يف  بومبيو  مايك  الأم��رك��ي��ة  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
ني حتتجز بالقّوة اأكرث من مليون م�سلم، يف اإطار حملة منهجّية  “ال�سّ

ال�سينيني على الدفاع عن �سيادتهما الوطنية واأمنهما وحفظ النظام«. 
وكما فعل الثالثاء، اأكد غينغ اأنه “لي�ست هناك م�سكلة حقوق اإن�سان” 

يف �سينجيانغ.
واأو�سح بومبيو يف وا�سنطن اأن “فر�ص هذه القيود على منح التاأ�سرات 
على  �سينًيا  كياًنا   28 الأم��رك��ي��ة  ال�ُسلطات  لإدراج  ا�ستكماًل”  ي��اأت��ي 

لئحتها ال�سوداء بُتهمة التوّرط يف حملة القمع يف اإقليم �سينجيانغ.
اإىل  ي�سل  م��ا  ب��اأّن��ه��ا حتتجز  بكني  وم��ن��ّظ��م��ات حقوقّية  خ���رباء  وي��ّت��ه��م 
مليون من امل�سلمني الأويغور يف مع�سكرات يف �سينجيانغ. لكّن ال�سلطات 
ال�سينّية تنفي هذا العدد وتوؤّكد اأّن هذه املع�سكرات لي�ست �سوى مراكز 

للتاأهيل املهني ملكافحة التطّرف.
باأن  ال�سعبّية  ال�سني  جمهورّية  ُتطالب  املّتحدة  “الوليات  اأّن  وتابع 

توقف فوًرا حملة القمع التي ت�سّنها يف �سينجيانغ«. وبينما تتوجه اإدارة 
الرئي�ص الأمركي دونالد ترامب وال�سني منذ اأكرث من عام يف حرب 
ق�سية  با�ستخدام  املتحدة  الوليات  بكني  تتهم  فيها،  ه��وادة  ل  جتارية 

�سينجيانغ “ذريعة للتدخل يف ال�سوؤون الداخلية لل�سني«.
التجارية  املفاو�سات  ا�ستئناف  اأيام من  قبل  الأمركّية  وتاأتي اخلطوة 

بني اأكرب قوتني اقت�ساديتني يف العامل.
وردا على �سوؤال عما اإذا كان هذا اجلدل حول �سينجيانغ ميكن اأن يوؤدي 
يف  �ستجري  مفاو�سات  اإن  ال�سيني  الناطق  ق��ال  املفاو�سات،  اإلغاء  اإىل 
موعدها. واأو�سحت احلكومة الأمركية اأن ثماين من املنظمات ال28 
مكتب  بينها  حكومية  هيئات  والبقية  جت��اري��ة  كيانات  ه��ي  امل�ستهدفة 

الأمن العام، اأي �سرطة �سينجيانغ.
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املال والأعمال
الت�سجيل العقاري بال�سارقة تد�سن  ب�ابة املط�رين العقارين كهرباء ومياه دبي تعر�س 34 م�سروعا مبتكرا ومبادرة ذكية خالل جيتك�س

وتعر�ص الهيئة مزايا موقعها الإلكرتوين املحدث الذي مت ت�سميمه على 
�سوء نتائج جتربة املتعاملني وبحوث مرجعية مو�سعة اإىل جانب تطبيقها 
جديدا  مفهوما  يقدم  ال��ذي  و  ال��داك��ن  املظهر  بخا�سية  امل��ح��دث  ال��ذك��ي 
ومبتكرا يف طريقة عر�سه للخدمات عرب توفر باقة واحدة متكاملة ت�سم 
وم�سروعاتها  مبادراتها  كذلك  الهيئة  وتعر�ص  املتعامل.  يحتاجه  ما  كل 
�سمن برنامج م�سرعات دبي امل�ستقبل ومنها تقنية ا�ستخال�ص املياه من 
الكهرو�سوئية” وه��و عبارة عن  الأل���واح  تنظيف  وروب���وت  ال��ه��واء  رطوبة 
الكهرو�سوئية  الأل���واح  على  التلوث  م�ستوى  عن  للك�سف  حممول  جهاز 
ال�سطناعي  الذكاء  با�ستخدام  والنفعالت  الوجه  على  التعرف  و”نظام 
البيانات  على  بالعتماد  احل��ل��ول  وتقييم  تطوير  اإمكانية  يتيح  وال���ذي 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ا�ستخدام  خ��الل  م��ن  اقت�سادية  وبطريقة  ب�سرعة 

للتعرف على الوجه والنفعالت.

•• دبي-وام:

عر�ست هيئة كهرباء ومياه دبي 34 م�سروعا مبتكرا ومبادرة ذكية خالل 
م�ساركتها يف ا�سبوع جيتك�ص للتقنية 2019 من بينها 24 مبادرة جديدة. 
ت�سمل املبادرات والربامج واخلدمات التي ت�سلط عليها الهيئة ال�سوء يف 
ت�سمل  خ�سائ�ص  ع��دة  تت�سمن  التي  الذكية  ال�ستجابة  خدمة  من�ستها 
الت�سخي�ص الذاتي لالأعطال الفنية للكهرباء واملياه داخل املنازل وتقلي�ص 
تطبيق  عرب  وحلها  ومتابعتها  البالغات  مع  للتعامل  الالزمة  اخلطوات 
املتعامل  جتربة  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  الإل��ك��رتوين  وامل��وق��ع  الذكي  الهيئة 
تخطر  والتي  للمياه  مرتفع  با�ستهالك  اإ�سعار  وخدمة  اخلدمات  وكفاءة 
معدلت  بارتفاع  الذكية  املياه  ع��دادات  م�ستخدمي  من  الهيئة  متعاملي 
العقار.  داخ��ل  املياه  ت�سرب  �سببها  يكون  قد  التي  و  املياه  من  ا�ستهالكهم 

جنوب  منطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ق���وي 
اآ���س��ي��ا ول��دي��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن الفر�ص 
واأن  الق��ت�����س��ادي،  للتعاون  ال��واع��دة 
اإقامة منتديني حول تعزيز الأن�سطة 
التجارية وال�ستثمارية بني البلدين 
�سراكات  ل��ب��ن��اء  مهمة  من�سة  ي��وف��ر 
الإماراتيني  امل�ستثمرين  بني  حيوية 
وجمتمع الأعمال الفيتنامي وتعريف 
ال�سركات واجلهات ال�ستثمارية لدى 
البلدين باآفاق التعاون خالل املرحلة 
م�ساهمة  اأه���م���ي���ة  م����وؤك����دا  امل��ق��ب��ل��ة، 
العالقات  تنمية  يف  اخلا�ص  القطاع 

القت�سادية للبلدين.
وزارة  ن��ظ��م��ت   .. ال�������س���دد  ه����ذا  ويف 
الق��ت�����س��اد اج��ت��م��اع��ا لأع�������س���اء وفد 
ا�ستعدادات  ك���اف���ة  ل��ب��ح��ث  ال����دول����ة 
الفنية  ال���زي���ارة وخم��ت��ل��ف اجل��وان��ب 
مناق�ستها  �ستتم  التي  وامل��و���س��وع��ات 

خالل فعاليات الزيارة.
واأ�سار حممد نا�سر حمدان الزعابي 
وال�ستثمار  التجارة  منتديي  اأن  اإىل 
ك����ل م����ن ه����ان����وي وه���و����س���ي منه  يف 
�ستتيح  املزمعة  امليدانية  وال��زي��ارات 
ال���ف���ر����س���ة ل��ل��م�����س��ارك��ني م����ن رج����ال 
ال�سوق  لفهم  وامل�ستثمرين  الأع��م��ال 
���س��ب��ك��ة عالقات  وب���ن���اء  ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي 
�سخ�سيات  ومقابلة  مثمرة  جت��اري��ة 
بارزة يف جمتمع الأعمال الفيتنامي، 
م��ت��وق��ع��ا ح�������س���ور اأك������رث م����ن 500 
الفيتنامي  اجلانب  اأع��م��ال من  رج��ل 

للفعاليات.

•• اأبوظبي -وام:

تنظم وزارة القت�ساد الأ�سبوع املقبل 
زي�����ارة ل��وف��د ر���س��م��ي وجت�����اري رفيع 
جمهورية  اإىل  ال��دول��ة  م��ن  امل�ستوى 
بن  �سلطان  م��ع��ايل  برئا�سة  فيتنام، 
القت�ساد  وزي����ر  امل��ن�����س��وري  ���س��ع��ي��د 
ل���ب���ح���ث ����س���ب���ل ت����ع����زي����ز ال����ع����الق����ات 
ال��ب��ل��دي��ن وفر�ص  الق��ت�����س��ادي��ة ب��ني 
تطوير ال�سراكات القائمة يف جمالت 
التجارة وال�ستثمار، مع الرتكيز على 
زيادة وتنويع ال�ستثمارات الإماراتية 
من  اأو���س��ع  مظلة  لت�سمل  فيتنام  يف 
امل�سرتك،  اله��ت��م��ام  ذات  ال��ق��ط��اع��ات 
البلدين  م�������س���ال���ح  ي���ح���ق���ق  ومب�������ا 

ال�سديقني.
يح�سر فعاليات الزيارة �سعادة عبيد 
الدولة  �سفر  الظاهري  �سعيد عبيد 
ال�سرتاكية،  فيتنام  جمهورية  ل��دى 
�سعادة  ال����دول����ة  وف�����د  ي�����س��م  ف��ي��م��ا 
وكيل  �سالح،  اآل  اأح��م��د  ب��ن  اهلل  عبد 
التجارة  ل�������س���وؤون  الق��ت�����س��اد  وزارة 
اجلروان،  جمال  و�سعادة  اخلارجية، 
الأم��������ني ال����ع����ام مل��ج��ل�����ص الإم���������ارات 
وحممد  ب�����اخل�����ارج،  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
اإدارة  مدير  ال��زع��اب��ي  ح��م��دان  نا�سر 
القت�ساد،  ب��وزارة  التجاري  الرتويج 
حكومية  ج�����ه�����ات  ع������ن  ومم����ث����ل����ني 
اخلا�ص،  ال��ق��ط��اع  م���ن  وم��وؤ���س�����س��ات 
اأب�����رزه�����ا م���ب���ادل���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ودائ������رة 
اخليمة،  براأ�ص  القت�سادية  التنمية 

اأك��رث من  اإىل   2018 ع��ام  و�سل يف 
8.2 مليار دولر اأمريكي.

وفد  زي����ارة  اأن  اإىل  ���س��ال��ح  اآل  ول��ف��ت 
املقبل  الأ���س��ب��وع  فيتنام  اإىل  ال��دول��ة 
تهدف اإىل تعزيز ال�سراكة امل�ستدامة 
التعاون  نطاق  وتو�سيع  البلدين  بني 

القطاعات  خمتلف  لي�سمل  بينهما 
احليوية، ومن اأبرزها الطاقة والطاقة 
وال�سناعة  التحتية  والبنى  املتجددة 
الغذائية  وامل���ن���ت���ج���ات  وال������زراع������ة 
وغرها.  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  واخل����دم����ات 
باقت�ساد  ت��ت��م��ت��ع  ف��ي��ت��ن��ام  اأن  واأك������د 

واملنطقة احلرة يف  اأبوظبي،  وموانئ 
لدبي،  العاملية  واجل��م��ارك  الفجرة 
وغ��رف��ة ال��ف��ج��رة وجم��م��وع��ة كانو، 
وغرها  لال�ستثمار  الغرير  وعي�سى 
فعاليات  وتت�سمن  ال�����س��رك��ات.  م��ن 
ال���زي���ارة اإق���ام���ة امل��ن��ت��دى الإم���ارات���ي 

اإىل جانب تنظيم ملتقى  وال�سناعة، 
ا�ستثماري م�سرتك يف مدينة هو �سي 
منه جنوب فيتنام. وقال �سعادة عبد 
اهلل اآل �سالح، اإن العالقات الإماراتية 
ال�سنوات  خ��الل  �سهدت  الفيتنامية 
امل��ا���س��ي��ة من����وا م��ل��ح��وظ��ا وزخ���م���ا يف 

يف  وال���س��ت��ث��م��ار  للتجارة  الفيتنامي 
�سيرتاأ�سه  وال��ذي  ه��ان��وي،  العا�سمة 
من اجلانب الإماراتي معايل �سلطان 
القت�ساد،  وزير  املن�سوري  �سعيد  بن 
فيما يرتاأ�سه من اجلانب الفيتنامي 
معايل ت��ران ت��وان اآن��ه وزي��ر التجارة 

الر�سمية  وال��زي��ارات  اللقاءات  تبادل 
امل�سرتكة،  القت�سادية  والفعاليات 
الأمر الذي انعك�ص يف زيادة ال�سراكات 
ال�ستثمارية والأن�سطة التجارية بني 
البلدين، م�سرا اإىل اأن حجم التبادل 
البلدين  بني  النفطي  غر  التجاري 

يرت�أ�سه وزير �لقت�ساد وي�سم ممثلني عن �حلكومة و�لقطاع �خلا�س

وفد ر�سمي وجتاري رفيع امل�ست�ى  يزور فيتنام الأ�سب�ع املقبل لبحث فر�س ال�سراكة
عقد منتديني حول �لتجارة و�ل�ستثمار بني �لبلدين يف كل من هانوي و»هو �سي منه«

الإلكرتوين للدائرة بت�سميم جديد مميز يواكب متطلبات التطور الذي 
الإلكرتونية  التقنية ويوفر من�سة جتمع كافة اخلدمات  طراأ على قطاع 
واملطورين  امل��الك  م��ن  املتعاملني  �سرائح  ملختلف  ال��دائ��رة  تقدمها  التي 
مدير  ال�سام�سي  اأح��م��د  عبدالعزيز  �سعادة  ق��ال  و  العقاريني.  والو�سطاء 
العمل  اإن البتكار يف  باملعر�ص”  امل�سروع  اإط��الق  الدائرة خالل حفل  عام 
جديدة  متيز  معاير  يتطلب  وه��و  النا�ص  لإ�سعاد  قيادتنا  نهج  احلكومي 
الرفاه  حتقيق  يف  احلكومة  توجهات  م��ع  تتوافق  للعمل  مبتكرة  وط��رق��ا 
والزدهار ل�سكان الإمارة ومن هنا جاءت فكرة م�سروع “بوابة املطورين” 
اأجل  الدائرة من  بالكامل من قبل موظفي  ت�سميمه وتطويره  ال��ذي مت 
تعزيز التوا�سل مع امل�ستثمرين وت�سهيل الإجراءات واخلدمات املقدمة من 

قبل الدائرة لقطاع الأعمال ».

•• دبي-وام:

م�ساركتها  خ���الل  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  يف  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  دائ����رة  اأط��ل��ق��ت 
مبعر�ص “ ا�سبوع جيتك�ص للتقنية 2019 “ �سمن جناح حكومة ال�سارقة 
م�سروع “بوابة املطورين العقاريني” الذي يهدف اإىل خدمة امل�ستثمرين 

واملطورين العقاريني يف الإمارة البا�سمة.
العقاريني  واملطورين  للم�ستثمرين  خا�سة  بوابة  اإن�ساء  امل�سروع  يت�سمن 
عرب املوقع الإلكرتوين للدائرة تقدم من خالله جميع اخلدمات املتعلقة 
بت�سجيل امل�ساريع العقارية ومتابعتها وت�سديق عقود البيع املبدئية وغرها 
الوقت  توفر  يف  ي�سهم  ما  لعمالئها  الدائرة  تقدمها  التي  اخلدمات  من 
واجلهد واملال على امل�ستثمرين. وجرى خالل احلدث نف�سه اإطالق املوقع 

م�ساركة عاملية وا�سعة يف القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر 2019 

مذكرة تفاهم بن التحالف من اأجل ال�ستدامة العاملية 
و تنمية املجتمع و التغري املناخي  ب�ساأن القت�ساد الدائري

•• دبي -وام: 

وقعت وزارتا تنمية املجتمع و التغر املناخي والبيئة و موؤ�س�سة “التحالف 
من اأجل ال�ستدامة العاملية” مذكرة تفاهم ب�ساأن القت�ساد الدائري وهو 
املوارد  من  الق�سوى  وال�ستفادة  الهدر  تقليل  اإىل  يهدف  اقت�سادي  نظام 
العام  خالل  الإم���ارات  حكومة  ان�سمام  عقب  املذكرة  توقيع  ياأتي  املتاحة. 
و�سمال  الأو���س��ط  لل�سرق  العاملي  القت�ساد  منتدى  مع  بالتعاون  اجل��اري 
بذلك  لتكون   ”360 ال��دائ��ري  القت�ساد  “ت�سريع  م��ب��ادرة  اإىل  اأفريقيا 
اأوىل الدول الداعمة للمبادرة على امل�ستوى العاملي. وقعت مذكرة التفاهم 
اآل نهيان الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�س�سة  ال�سيخة �سما بنت �سلطان بن خليفة 
“التحالف من اأجل ال�ستدامة العاملية” و معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 
الزيودي وزير التغر املناخي و البيئة و معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد 
وزيرة تنمية املجتمع وذلك بهدف تطوير التعاون بني الأط��راف الثالثة 

وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
والتوجيهات  ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة  روؤي�����ة  م���ع  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ت��ت��م��ا���س��ى 
ال�سرتاتيجية للدولة وخطط اجلهات امل�ساركة فيها من اأجل العمل على 
تكامل اجلهود وتبادل اخلربات وفق اإطار موؤ�س�سي فعال. و اأعربت ال�سيخة 
�سما بنت �سلطان بن خليفة اآل نهيان الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�س�سة “التحالف 
هذه  التفاهم  مذكرة  بتوقيع  �سعادتها  عن  العاملية”  ال�ستدامة  اأج��ل  من 
لدى اجلهات  “القت�ساد الدائري”  والتي تهدف اإىل تعزيز تبني مفهوم 
املعنية بتحقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة«. و قالت ال�سيخة �سما بنت �سلطان اإن تطبيق “ القت�ساد 
عرب  والطاقة  ال�سناعية  املنتجات  تدفق  ا�ستدامة  يف  ي�ساعد  الدائري” 
ب�سكل  الطبيعية  امل���وارد  ا�ستخدام  على  حتافظ  معتدلة  اإن��ت��اج  م�ستويات 
و  املياه  الطبيعية مثل  البيئية  الأنظمة  �سرعة تدهور  م�ستقر و حتد من 
الهواء و الأر�ص ب�سبب النبعاثات امللوثة الناجتة عن عمليات اإنتاج ال�سلع 
ال�ستهالكية التي تتحول اإىل نفايات يف وقت ق�سر جدا دون اأن تتم اإعادة 
الوطني  لالقت�ساد  م�سافة  قيمة  اأع��ل��ى  يحقق  ال���ذي  بال�سكل  ت��دوي��ره��ا 

وي�سهم يف احلفاظ على البيئة يف الوقت نف�سه«.

•• دبي- وام:

للدورة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
العاملية  ال���ق���م���ة  م����ن  ال�������س���اد����س���ة 
اكتمال  الأخ���������س����ر  ل���الق���ت�������س���اد 
القمة  ل���س��ت�����س��اف��ة  ال��ت��ح�����س��رات 
املتعلقة  الفعاليات  اأك��رب  اأح��د  تعد 
على  الأخ�سر  القت�ساد  بتحقيق 
 20 وت��ق��ام يومي  ال��ع��امل  م�ستوى 
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الدويل للموؤمترات واملعار�ص.
ج��اء ذل��ك خ��الل م��وؤمت��ر �سحفي 
عقد ام�ص يف فندق مدينة جمرا 
الدكتور  م���ع���ايل  ب��ح�����س��ور  ب���دب���ي 
ث����اين ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي وزي���ر 
و�سعادة  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ر 
نائب  ال����ط����اي����ر  حم����م����د  ����س���ع���ي���د 
للطاقة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
الرئي�ص  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����س��و  ب��دب��ي 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 
لالقت�ساد  العاملية  القمة  ورئي�ص 
الأخ�������س���ر و����س���ع���ادة اأح���م���د بطي 
للمجل�ص  ال��ع��ام  الأم���ني  املحربي 
وع���دد من  ب��دب��ي  الأع��ل��ى للطاقة 
وممثلي  احل��ك��وم��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني 

لالقت�ساد  ع��امل��ي��ة  ك��ع��ا���س��م��ة  دب���ي 
قيادتنا  حت��ر���ص  ح��ي��ث  الأخ�����س��ر 
بناء  ع��ل��ى  ك��ب��ر  ب�سكل  ال��ر���س��ي��دة 
واإيجاد حلول  ا�ستدامة  اأكرث  بيئة 
تن�سجم  للتحديات  الأم���د  طويلة 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه������داف  م���ع 
لعام 2030 التي اعتمدتها الأمم 
التحول  خ��ط��وات  وت��دّع��م  املتحدة 
الأخ�سر  القت�ساد  مقومات  نحو 
ل�����س��م��ان م�����س��ت��ق��ب��ل م�����س��ت��دام لنا 

ولأجيالنا القادمة«.
وك�سف الطاير يف كلمته اأن الدورة 
ال�ساد�سة من القمة ت�سهد ح�سوراً 
لعدد من الروؤ�ساء احلاليني  ب��ارزاً 
على  املوؤثرة  وال�سخ�سيات  والقادة 
من  اأن  اإىل  لفتا  العاملي،  امل�ستوى 
العام  القمة هذا  بني كبار �سيوف 
بان كي مون الأم��ني العام ال�سابق 
ي�سارك  ال������ذي  امل���ت���ح���دة  ل������الأمم 
كمتحدث رئي�ص وفران�سوا هولند 
الرئي�ص الفرن�سي ال�سابق وفيليب 
املك�سيكي  ال���رئ���ي�������ص  ك����ال����دي����رون 
�سانتو�ص  مانويل  وخ���وان  ال�سابق 
وجوليا  ال�سابق  كولومبيا  رئي�ص 
اأ�سرتاليا  وزراء  رئ��ي�����س��ة  ج��ي��الرد 

م�ساعد  �سرمد  وعوي�ص  ال�سابقة 
الأمم  ال����ع����ام لت���ف���اق���ي���ة  الأم�������ني 
املتحدة الإطارية ب�ساأن تغر املناخ 
الدكتور  م��ع��ايل  ي�����س��ارك  وحم��ل��ي��اً 
ث����اين ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي وزي���ر 
ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة ومعايل 
م���رمي ب��ن��ت حم��م��د ���س��ع��ي��د حارب 
امل�سوؤولة عن  املهري وزي��رة دول��ة 
امل�ستقبلي  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  م��ل��ف 
مر�سد  عوي�سة  املهند�ص  ومعايل 
املرر رئي�ص دائرة الطاقة باأبوظبي 
و�سعادة الدكتورة عائ�سة بنت بطي 
ب���ن ب�����س��ر م���دي���ر ع����ام م��ك��ت��ب دبي 

الذكية ».
كما ي�سارك عدد من الوزراء وكبار 
و�سناع  احل��ك��وم��ي��ني  امل�������س���وؤول���ني 
الدوليني  وال�ست�ساريني  ال��ق��رار 
الأخ�سر  الق���ت�������س���اد  جم�����ال  يف 
غر  املنظمات  ممثلي  اإىل  اإ�سافة 
مناق�سات  لإثراء  وذلك  احلكومية 
حلول  اإي��ج��اد  اإىل  ال��رام��ي��ة  القمة 
الأخ�سر  ب��الق��ت�����س��اد  ل��ل��ن��ه��و���ص 
وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
التغر  ظاهرة  حتديات  ومواجهة 

املناخي .

اإعالن  اأ�سهمت عرب  الإم���ارات كما 
دب��ي ال��ذي مت اإط��الق��ه خاللها يف 
اإيجاد من�سة لتمويل ال�ستثمارات 
الدور  معاليه  وثمن  اخل�سراء.” 
الهام الذي تبذله املنظمة العاملية 
لالقت�ساد الأخ�سر وهيئة كهرباء 
ومياه دبي يف تنظيم القمة وجمع 
و�سناع  امل�سوؤولني  اأه��م  من  نخبة 

القرار واخلرباء واملخت�سني .
�سعيد  ����س���ع���ادة  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
حم���م���د ال���ط���اي���ر خ�����الل امل���وؤمت���ر 
لتنظيم  ال���ت���ح�������س���رات  اك���ت���م���ال 
ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال�����س��اد���س��ة من 
القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر 
ومياه  كهرباء  هيئة  تنظمها  التي 
لالقت�ساد  العاملية  واملنظمة  دب��ي 
الأخ�����س��ر ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمموعة 
وفق  وذل��ك  العامليني  ال�سركاء  من 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
اجلهود  دع�����م  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
الدوؤوبة للتنمية امل�ستدامة يف دولة 
الإم�����ارات وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م�سرة 

م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل���دع���م هذا 
ت�سريعية  مظلة  ت�سمل  ال��ت��ح��ول 
وقانونية حتدد الإطار واملمار�سات 
كما  التحول،  لتحقيق هذا  العامة 
من  عدة  وبرامج  مبادرات  اأطلقت 
يف  القت�ساد  النمو  تعزيز  دوره���ا 
ظل احلفاظ على البيئة ومواردها 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة وخ����ف���������ص م����ع����دلت 
الكربون مبا ميثل اأ�سا�ص منظومة 

القت�ساد الأخ�سر« .
اأح�����دث  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  ول���ف���ت 
التقديرات العلمية خل�ست اإىل اأن 
تعزيز اجلهود الرامية اإىل التحول 
الأخ�سر  القت�ساد  منظومة  نحو 
اإجمايل  يف  منو  حتقيق  �ساأنه  من 
الناجت املحلي بن�سبة ترتاوح بني 4 
و5.5 يف املائة وخلق ما يزيد عن 
ع��م��ل جديدة  ف��ر���س��ة  األ���ف   169
م�سرا   ،2030 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول 
لالقت�ساد  العاملية  القمة  اأن  اإىل 
الأخ�سر منذ اإطالق دورتها الأوىل 
قبل 5 �سنوات �ساهمت ب�سكل كبر 
يف نقل التجارب واخلربات العاملية 
املجال  ه��ذا  يف  والفعالة  الناجحة 
ويف ا�ستعرا�ص اجلهود التي تبذلها 

القطاع اخلا�ص.
وتركز الدورة ال�ساد�سة من القمة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الق��ت�����س��اد الأخ�������س���ر - 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  تنظها  ال��ت��ي 
العاملية  املنظمة  مع  بالتعاون  دبي 
 “ �سعار  حتت  الأخ�سر  لالقت�ساد 
م�ستدام  لقت�ساد  مبتكرة  تقنيات 
“ - على ثالثة حماور رئي�سية هي 
امل�ستدامة والتعاون  التنمية  اآليات 
الدويل لتعزيز منظومة القت�ساد 
الأخ�سر وتبني احللول اخل�سراء 

املبتكرة.
وتوفر القمة - التي ت�ستمر يومني 
ل�سناع  مي���ك���ن  ع���امل���ي���ة  م��ن�����س��ة   -
احلكوميني  وامل�����س��وؤول��ني  ال���ق���رار 
وقادة الأعمال الدوليني واخلرباء 
مناق�سة  خ��الل��ه��ا  م���ن  ال��ع��امل��ي��ني 
بال�ستدامة  ال���ن���ه���و����ص  ك��ي��ف��ي��ة 

وت�سجيع ال�ستثمارات اخل�سراء.
اأحمد  ث��اين  الدكتور  وق��ال معايل 
نحو  ال���ت���ح���ول  “ اإن   : ال����زي����ودي 
منظومة القت�ساد الأخ�سر ميثل 
اأح��د اأول��وي��ات دول��ة الإم����ارات ويف 
توجيهات  وب��ف�����س��ل  الإط������ار  ه����ذا 
الدولة  طبقت  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 

متمّيزة تطرح حلول مبتكرة يحق 
ون�سّجع  ب��ه��ا  الف��ت��خ��ار  للفائزين 
كافة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف 
هذه  مبثل  اللتحاق  على  الطلبة 
امل�سابقات التي تطرحها موؤ�س�سات 
الدولة بالتعاون مع �سركات عاملية 
لتحفيز  ثمينة  فيها من فر�ص  ملا 
ذوي  مب��درب��ني  والل��ت��ق��اء  العقول 
ي�ستفيدون منها يف  خ��ربات عاملية 
والعملية”.  العلمية  م�سرتهم 
العامة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال�������س���ك���ر  ووج������ه 
لتنظيم قطاع الت�سالت وهواوي 
ودبي لال�ستثمار وبرنامج بالعلوم 
التن�سيق  يف  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى  نفكر 
مرحلة  حتى  امل�سابقة  وا�ستكمال 
ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ال��ي��وم ع��ل��ى اأمت 

وجه«. من جانبه قال �سعادة حمد 
الهيئة  عام  املن�سوري مدير  عبيد 
الت�سالت  قطاع  لتنظيم  العامة 
امل��راه��ن��ة على ذك��اء اجليل  “ اإن   :
اجل��دي��د م��ن الطلبة ه��و ره���ان يف 
حمله ملا يتمتع به هذا اجليل من 
احرتايف  وت��ع��ام��ل  وم��ه��ارة  معرفة 
مع اأدوات الع�سر، ونحن يف الهيئة 
الت�سالت  ���س��ن��دوق  ويف  ع��م��وم��اً 
ونظم املعلومات بوجه خا�ص نبذل 
كل جهد م�ستطاع لتوجيه طاقات 
لتطوير  واإب���داع���ات���ه���م  ال�����س��ب��اب 
منها  ي�ستفيد  للم�ستقبل  ح��ل��ول 
لالآخرين  حافزاً  وت�سكل  املجتمع 
التناف�ص  طريق  على  ي�سروا  كي 

والبتكار«.

ان��ط��الق��اً م��ن اإمي��ان��ن��ا ب����اأن العلم 
و�سقل املهارات هو ال�سالح الأمثل 
التحدّيات  م���واج���ه���ة  يف  ل���ل���ف���رد 
عاملياً  ن�سهدها  ال��ت��ي  وال��ت��غ��ّرات 
اأحد  ويتمّثل  حملياً  علينا  وت��وؤّث��ر 
املواءمة  حتقيق  يف  اأه��داف��ن��ا  اأه���م 
التعليم  ب��ني خم��رج��ات  الأق�����س��ى 
ال���ع���ايل وم��ت��ط��ّل��ب��ات ����س���وق عمل 

امل�ستقبل«.
واأ������س�����اف م���ع���ايل ال���ف���ال����س���ي : “ 
اأجل  م���ن  “بذور  م�����س��اب��ق��ة  مت��ّث��ل 
املبتكرة يف  ال�سبل  اأحد  امل�ستقبل” 
مهاراتهم  وتنمية  الطلبة  حتفيز 
وعزم  جدّية  امل�ساركون  اأثبت  وقد 
الأ�سهر  م����دى  ع��ل��ى  ب���ه  ُي��ح��ت��ذى 
م�ساريع  راأي�����ن�����ا  ح���ي���ث  امل���ا����س���ي���ة 

رع��اي��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 
الفال�سي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
العايل  التعليم  ل�سوؤون  دولة  وزير 
التوجهات  امل��ت��ق��دم��ة  وامل�����ه�����ارات 
الرتبية  وزارة  ب����ني  امل�������س���رتك���ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م وه��ي��ئ��ة الت�������س���الت يف 
ت��ط��وي��ر ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ورفع 
نفو�ص  يف  والب��ت��ك��ار  املناف�سة  روح 
الدكتور  م��ع��ايل  وق����ال  ال�����س��ب��اب. 
اأحمد بالهول الفال�سي : “ ن�سعى 
اإىل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف 
تفعيل ال�سراكات مع كافة الأطراف 
العام  القطاعني  ك��ال  م��ن  املعنّية 
على  اإيجاباً  ينعك�ص  مبا  واخلا�ص 
الب�سرية  ك��وادرن��ا  م��ه��ارات  تعزيز 
ورفع جاهزيتها للم�ستقبل، وذلك 

•• دبي - وام:

لتنظيم  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ك���رم���ت 
ب�سندوق  ممثلة  الت�سالت  قطاع 
وتقنية  الت�����س��الت  قطاع  تطوير 
ال�سبعة  امل���������س����اري����ع  امل����ع����ل����وم����ات 
بذور   “ م�سابقة  �سمن  الأف�����س��ل 
من اأجل امل�ستقبل لعام 2019 “ 
اأ�سبوع  يف  م�ساركتها  خ��الل  وذل��ك 
الهيئة  ك��ان��ت  للتقنية.  جيتك�ص 
مع  بالتعاون  امل�سابقة  اأطلقت  قد 
و�سركة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
ال�سرتاتيجيني  وال�سركاء  هواوي 
“ دبي لال�ستثمار “ وبالتعاون مع 

برنامج بالعلوم نفكر.
وجت�سد هذه املبادرة التي تقام حتت 

»تنظيم الت�سالت«تكرم الفائزين يف م�سابقة »بذور من اأجل امل�ستقبل«
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املال والأعمال
اإمباور تبداأ تزويد برج  

ون جي بي اآر ب� 1522 طن تربيد
•• دبي -وام:

“ون  ب��رج  تزويد  “اإمباور”  املركزي  التربيد  لأنظمة  الإم���ارات  موؤ�س�سة  ب��داأت 
الواقع يف منطقة جمرا بييت�ص ريزدن�ص بخدمات تربيد املناطق  اآر”  جي بي 
�سعفار  ب��ن  اأح��م��د  ق��ال  و  ت��ربي��د.  ط��ن   1522 نحو  اإىل  ت�سل  اإنتاجية  بطاقة 
الرئي�ص التنفيذي ل� “اإمباور” اإن م�سروع “ون جي بي اآر” من اأهم امل�سروعات 
العقارية يف منطقة جمرا بييت�ص ريزدن�ص و ميثل حتفة معمارية فريدة من 
نوعها وي�سعدنا تزويده بخدمات تربيد املناطق ال�سديقة للبيئة. واأو�سح “بن 
مبحطة  اآر”  بي  “ون جي  ل��ربج  املناطق  نظام تربيد  رب��ط  �سيتم  اأن��ه  �سعفار” 
البتكارات  اأح��دث  با�ستخدام  وذلك  ريزيدن�ص  بيت�ص  جمرا  يف  الدائمة  اإمباور 

والتقنيات املتطورة املعتمدة على الذكاء ال�سطناعي«.

طرق دبي ودو يتعاونان لت�فري واي فاي الإمارات جمانا يف احلافالت والنقل البحري
•• دبي- وام: 

اأعلنت هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي عن تعاونها مع دو التابعة ل�سركة 
الإمارات لالت�سالت املتكاملة لتوفر خدمات اإنرتنت جمانية واي فاي 
الإمارات يف حافالت املوا�سالت العامة وعدد من و�سائل وحمطات النقل 

البحري ومظالت املواقف املكيفة.
ويتم هذا التعاون وفق اتفاقية للتعاون وقعت على هام�ص فعاليات اأ�سبوع 
جيتك�ص للتقنية 2019 املقام حاليا يف مركز دبي التجاري العاملي وذلك 
املوا�سالت  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ه��روزي��ان  ها�سم  اأح��م��د  بح�سور 
العامة بالهيئة وفهد احل�ساوي نائب الرئي�ص التنفيذي ل�سركة الإمارات 
بهروزيان  ها�سم  اأحمد  وق��ال  الت�سال.  – خدمات  املتكاملة  لالت�سالت 

اإط��ار حر�ص الهيئة على رفع معدلت الر�سا لدى  تاأتي يف  اإن التفاقية 
اإ�سعاد النا�ص وال�سابعة  متعامليها وجت�سيد الغاية ال�سرتاتيجية الثالثة 
متيز هيئة الطرق واملوا�سالت .. مو�سحا اأن التفاقية تن�ص على اأن تقوم 
مل�ستخدمي  جمانية  الإم����ارات  ف��اي  “واي  خ��دم��ات  بتوفر  “دو”  �سركة 
حافالت املوا�سالت العامة داخل اإمارة دبي وعرب املدن وحافالت معر�ص 
و18  بحري  نقل  و�سيلة  و40  ح��اف��الت  حمطة   23 جانب  اإىل  اإك�سبو 

حمطة للنقل البحري وعدد من مظالت املواقف املكيفة الرئي�سية.
اإن خدمة واي فاي باتت �سرورة حيوية للجمهور واأ�سلوب حياة  واأ�ساف 
املتعاملني يحتلون  اأن  الأم��ر بعني العتبار خا�سة  تاأخذ هذا  الهيئة  واإن 
الأولوية يف ا�سرتاتيجيات الهيئة انطالقا من توجيهات حكومتنا الر�سيدة 
لذا نحر�ص على توفر هذه اخلدمة جمانا مواكبة لتطلعات واحتياجات 

النقل البحري واملحطات  اأن احلافالت وو�سائل  اإىل  امل�ستخدمني م�سرا 
ومظالت املواقف املكيفة ت�سهد اإقبال متزايدا الأمر الذي يجعلنا نحر�ص 
اىل  م�سرا  خ��دم��ات��ه��ا..  ج���ودة  لتح�سني  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  تطبيق  على 
النتهاء من تنفيذ هذه اخلدمة قبل حلول موعد معر�ص اإك�سبو 2020. 
من جانبه قال فهد احل�ساوي “ اإننا نتطلع اإىل تعزيز التعاون مع هيئة 
الطرق واملوا�سالت يف دبي وجميع الهيئات واجلهات احلكومية الأخرى 
الإمارات  ودول��ة  دب��ي  ل�سكان  املقدمة  باخلدمات  الرت��ق��اء  يف  ي�ساهم  مبا 

وبالتايل تعزيز موؤ�سر �سعادتهم ور�ساهم«.
اأعمال  ن��ط��اق  تو�سيع  يف  �ست�سهم  مهمة  خ��ط��وة  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  وت�سكل 
احلكومي  القطاع  يف  للخدمات  مف�سل  كمزود  مكانتها  وتر�سيخ  ال�سركة 

واملوؤ�س�سي.

اجلمارك العاملية ت�ستعر�س يف جيتك�س من�سة رايز الأوىل من ن�عها يف العامل لأمتته 

اأب�ظبي تكمل ا�ستعداداتها ل�ست�سافة امل�ؤمتر العام الثامن ع�سر ملنظمة »الي�نيدو« 2 ن�فمرب

خالل م�ساركتها يف معر�س جيتك�س 2019

غرفة عجمان ت�ستعر�س 4 خدمات مبتكرة تن�سم ل�سل�سلة اخلدمات الذكية املقدمة ملجتمع العمال
املجل�ص  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����س���د 
ل���الحت���اد ح��اك��م عجمان  الع���ل���ى 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 

النعيمي ويل عهد امارة عجمان.
اإليه  ماو�سلت  ان  “ل�سك  وق���ال 
دولة المارات من تطورات تقنية 
على م�ستوى خدماتها جاء نتيجة 
القيادة  م��ن  وت��وج��ي��ه��ات  م��ت��اب��ع��ة 
املركز  دول��ت��ن��ا  لتحقق  ال��ر���س��ي��دة 
�سمن  ع��امل��ي��اً  و12  ع��رب��ي��اً  الأول 
موؤ�سر  يف  تناف�سية  ال����دول  اأك���رث 
 2019 لعام  الرقمية  التناف�سية 
التناف�سية  م��رك��ز  ع��ن  وال�����س��ادر 

العاملي«.

العامل وتبادل املعارف والتعاون يف 
البتكار ال�سناعي وتعزيز الزدهار 
اأبوظبي  روؤي���ة  وت��ه��دف  العاملي.” 
متثل  وال��ت��ي   2030 القت�سادية 
ا�سرتاتيجية عامة لتنويع اقت�ساد 
م�ساهمة  ت���ع���زي���ز  اإىل  اأب���وظ���ب���ي 
القطاعات غر النفطية يف الناجت 
ن�سبتها  ورف����ع  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
اإىل   2005 ال��ع��ام  يف   41% م��ن 

%64 بحلول العام 2030.

خا�سة  اأه���م���ي���ة  اأب���وظ���ب���ي  وت�����ويل 
ل��ل��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي ن���ظ���ًرا ل���دوره 
ال��ك��ب��ر يف حت��ق��ي��ق ه����ذه ال���روؤي���ة 
يف  ال�سناعي  القطاع  ي�سهد  بينما 

اإذ ي�ساهم يف  ك��ب��ًرا  الإم����ارة من���ًوا 
الوقت احلايل مبا ي�سل اإىل 9% 
من الناجت املحلي الإجمايل لدولة 

الإمارات .

طريق  ع��ن  الغرفة  تقدمها  ال��ت��ي 
واحل�سول  للت�سجيل  قناة  توفر 
الكرتونيا  التقدير  �سهادات  على 
فيديو  ع��ل��ى  احل�������س���ول  وك���ذل���ك 
ال��ع��ل��م��ي��ة و �سور  م�����س��ج��ل وامل�����ادة 
 Smart« ج��ان��ب  اإىل  امل�����س��ارك��ة، 
نظام  وه���و   »Calculation
ي�ساعد العميل على ح�ساب تكلفة 
كذلك  الع�سوية  �سهادات  اإ���س��دار 
ي�����س��ت��ط��ي��ع ال��ع��م��ي��ل امل���ق���ارن���ة بني 

الن�سطة و تكلفتها.
مو�سحاً اأن غرفة عجمان حري�سة 
اأ�سبوع  يف  ���س��ن��وي��اً  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة حت����ت مظلة  ج��ي��ت��ك�����ص 

من  لت�ستهدف  ع��ج��م��ان،  حكومة 
جانب   م��ن  جت��ارب��ه��ا  نقل  خاللها 
التقنيات  اأح����دث  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
املوؤ�س�سية واملمار�سات على م�ستوى 
اأخر، فجيتك�ص  الدولة من جانب 
لكافة  عاملية  رقمية  تظاهرة  ب��ات 
�سعادة  يف  ت�����س��ب  ال��ت��ي  امل���ج���الت 

ورفاهية الفرد.
�سباقة  اإم���ارة عجمان دائ��م��اً  واأك��د 
على  الوطنية  الجندة  متابعة  يف 
التحول  لي�سهد  امل�ستويات،  كافة 
ال���رق���م���ي يف م��وؤ���س�����س��ات ودوائ�����ر 
قبل  من  ومتابعة  اهتمام  عجمان 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

احلالية  ال���ن�������س���خ���ة  يف  ت�������س���ارك 
مل��ع��ر���ص ج��ي��ت��ك�����ص ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة حتت 
باأربعة  ع��ج��م��ان،  ح��ك��وم��ة  م��ظ��ل��ة 
خدمات مبتكرة تن�سم اإىل �سل�سلة 
ال��ت��ي توفرها  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات 
ومنها  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا،  اإىل  ال��غ��رف��ة 
 VR الفرتا�سي  التعليم  خدمة 
و  ال��ن��دوات  م�ساهدة  تتيح  وال��ت��ي 
تقنية  باإ�ستخدام  بعد  عن  الور�ص 
ال����واق����ع الإف����رتا�����س����ي، ب��ح��ي��ث ل 
تتطلب اخلدمة ح�سور ال�سخ�ص 
املحا�سر  م��ع  التفاعل  ل��ه  ومي��ك��ن 
ال�ستف�سارات  باإر�سال  واجلمهور 
الندوة  ليتم الجابة عليها خالل 

امل��ق��ب��ل مب���وؤمت���ر خا�ص  ن��وف��م��رب 
الأق���ل من���ًوا وي�ستمر بعد  ب��ال��دول 
اأي�����ام ويت�سمن  مل���دة خ��م�����س��ة  ذل���ك 
م�ستقبل  تتناول  ون���دوات  جل�سات 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي ال��ع��امل��ي وذلك 
 –  2030 “ال�سناعة  �سعار  حتت 
م�ستقباًل  ونبني  ونتوا�سل  لنبتكر 

•• عجمان- الفجر: 

اأك��������د ن����ا�����س����ر ال����ظ����ف����ري امل����دي����ر 
ودعم  الت�سال  لقطاع  التنفيذي 
الع�ساء يف غرفة جتارة و�سناعة 
ع��ج��م��ان، ان ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف 
وا�سلوب  م��ن��ه��ج  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة 
عمل يحر�ص جمل�ص الإدارة على 
متابعته وتوفر مقوماته لتقدمي 
ت�ست�سرف  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  خ���دم���ات 
طموحات  وت�����واك�����ب  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
م��ت��ع��ام��ل��ي واع�������س���اء ال���غ���رف���ة يف 
والقيمة  واجل�����������ودة  ال���������س����رع����ة 
امل�سافة. وك�سف اأن غرفة عجمان 

•• اأبوظبي-وام:

وفود  ل�ست�سافة  اأبوظبي  ت�ستعد 
يف  امل�ساركة  وال�سبعني  املئة  ال��دول 
ملنظمة  ع�سر  الثامن  العام  املوؤمتر 
ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم 
 2 /ال��ي��ون��ي��دو/ وال���ذي ينطلق يف 

امل�سرف املركزي ي�ستطلع ر�سا العمالء 
عن اخلدمات املالية يف الدولة

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلق م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ا�ستطالًعا للراأي لتقييم 
وقيا�ص م�ستويات ر�سا العمالء عن اخلدمات املقدمة من البنوك و�سركات 
اإطار  يف  ال�ستطالع  هذا  وياأتي  الدولة.  يف  العاملة  وال�سرافات  التمويل 
جهود امل�سرف املركزي املتوا�سلة ملراقبة وتنظيم اأن�سطة املوؤ�س�سات املالية 
والرتقاء بجودة اخلدمات والتجارب املقدمة للعمالء وتقييم مدى �سعادة 
مفيدة  وبيانات  مهمة  معلومات  الدرا�سة  نتائج  و�ستوفر  العميل.  ور�سا 
عملية  يف  امل��رك��زي  امل�سرف  يدعم  مبا  العمالء  وتوجهات  اآراء  اأب��رز  ح��ول 
بحماية  املعني  امل�ستهلكني  حلماية  التنظيمي  الإط���ار  وتطوير  مراجعة 
عمالء اخلدمات املالية يف الدولة. ودعا امل�سرف املركزي - يف بيان �سحفي 
بزيارة موقعه  ال�ستطالع   بامل�ساركة يف  الراغبني  العمالء  اأم�ص-  اأ�سدره 

الإلكرتوين لالطالع على م�سمون ال�ستطالع .

اإطالق الن�سخة الثانية من 
»خريطة حمطات عجمان« 

•• اأبوظبي -وام: 

اأطلقت موؤ�س�سة املوا�سالت العامة يف عجمان الن�سخة الثانية ل�” خريطة 
ال��دويل للطرق -  امل��وؤمت��ر  “ وذل��ك خ��الل م�ساركتها يف  حمطات عجمان 
متكني   - الثقافات  “ربط  عنوان  حتت  واملقام   26 ال���  ن�سخته  يف  اأبوظبي 
القت�سادات”. واأكد �سعادة املهند�ص عمر اأحمد بن عمر مدير عام املوؤ�س�سة 
حكومة  توجهات  �سمن  ت��اأت��ي  اأبوظبي  يف  ال��ط��رق  م��وؤمت��ر  يف  امل�ساركة  اأن 
عجمان لتحقيق اخلطة ال�سرتاتيجية لتطوير قطاع النقل املتكامل حيث 
ملحطات  التو�سيحية  للخريطة  الثانية  الن�سخة  خالله  املوؤ�س�سة  اأطلقت 
بالتطبيقات  وال��ت��ع��ري��ف  للجمهور  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  ت�سم  ال��ت��ي  النقل 
الذكية الداعمة ملجال النقل واملوا�سالت باأربع لغات العربية والإجنليزية 
 .. البحري  النقل  على  ال�سوء  ت�سليط  ع��ن  ف�سال  والأوردو،  وال�سينية 
م�سرا اإىل اأن تواجد املوؤ�س�سة يف مثل هذه املحافل الدولية يعترب فر�سة 

كبرة لنقل اخلربات .

الغرفة  ت�سارك  الور�سة، كذلك  اأو 
نظام  وه������و   »BI ال�������  “بنظام 
الح�ساء التفاعلي والذي  ي�ساعد 
اقت�ساد  درا�����س����ة  ع��ل��ى  اجل���م���ه���ور 
املن�ساآت و  الم���ارة م��ن حيث ع��دد 
اأماكن تركزها اإىل جانب امل�ساعدة 
بالح�سائيات  ال����ت����ن����ب����واأ  ع���ل���ى 
رفع  يف  ت�ساعد  التي  و  امل�ستقبلية 

اقت�ساد المارة.
ان من  ال��ظ��ف��ري،  نا�سر  واأ���س��اف 
خدمة  امل�ساركة  اخل��دم��ات  �سمن 
نظام  وه��و   »Event Portal«
الكرتوين ذكي ي�ساعد العميل على 
والندوات  ال����دورات  يف  الت�سجيل 

بجمهورية برو عام 2013.
على  املوؤمتر  اأعمال  ج��دول  ويركز 
تت�سمن  رئ��ي�����س��ي��ة  م��وا���س��ي��ع  ���س��ت��ة 
ك����اًل م���ن ال�����س��ب��اب ومت��ك��ني امل����راأة 
يف ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي وال����ث����ورة 
والطاقة  ال����راب����ع����ة  ال�������س���ن���اع���ي���ة 
ال�سناعية  وامل���ن���اط���ق  امل�����س��ت��دام��ة 

املتخ�س�سة والقت�ساد التدويري.
�سل�سلة  امل���وؤمت���ر  ���س��ي�����س��اح��ب  ك��م��ا 
امل�ستوى  رف��ي��ع��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
تناق�ص  ج��ل�����س��ات  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا دعم 
امل�ستدامة  التنمية  اأج��ن��دة  حتقيق 
ع�سر  ال�سبعة  واأه��داف��ه��ا   2030

للتنمية امل�ستدامة.
ومت الإعالن عن ا�ست�سافة اأبوظبي 
عرب  اختيارها  بعد  العام  للموؤمتر 
الجتماع  �سهده  ال���ذي  الت�سويت 
ال�ساد�ص والأربعني ملجل�ص التنمية 

ال�سناعية التابع للمنظمة، والذي 
من  دول���ة   53 ع�سويته  يف  ي�سم 
اأ�سل 170 دولة ع�سو يف املنظمة. 
وق�����ال م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حممد 
الطاقة  وزير  املزروعي  فار�ص  فرج 
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  ان  وال�����س��ن��اع��ة 
يف دول���ة الإم�����ارات ح��ق��ق جناحات 
الريادة  حتقيق  م��ن  مكنته  كبرة 
على امل�ستوى الإقليمي كما كر�ست 
يف  رئي�سي  كم�ساهم  ال��ع��امل��ي  دوره 
�سال�سل القيمة العاملية من خالل 
ما يتمتع به من �سراكات قوية مع 
كربى ال�سركات ال�سناعية العاملية 
موا�سلة  :”مع  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اف 
القطاع  م�����س��اه��م��ة  ل��رف��ع  ج��ه��ودن��ا 
ال�سناعي يف الناجت املحلي الإجمايل 
نتطلع  القت�سادي  النمو  وتعزيز 
امل�ساركة  بالوفود  للرتحيب  قدما 
يف املوؤمتر العام من خمتلف اأنحاء 

اأبوظبي  اختيار  وي�سكل  اأف�����س��ل«. 
بدور  امل��ت��زاي��دة  الثقة  على  �سهادة 
م�ستقبل  ���س��ي��اغ��ة  يف  الإم����������ارات 
العاملي،  ال�سناعي  للقطاع  حت��ويل 
قوية  �سناعية  لقاعدة  وتطويرها 
لبناء  روؤي�������ة وط���ن���ي���ة  م����ن  ك���ج���زء 
اقت�ساد متنوع وم�ستدام قائم على 
على  املناف�سة  على  وق���ادر  امل��ع��رف��ة 
امل�ستوى العاملي حيث تعد اأبوظبي 
رابع وجهة ت�ست�سيف املوؤمتر العام 
التي يعقد  الأوىل  وامل��رة  لليونيدو 
منطقة  يف  ال����ع����ام  امل����وؤمت����ر  ف��ي��ه��ا 
ال�سرق الأو�سط فمنذ اأن�سائها عام 
1985 عقدت اليونيدو موؤمترها 
ال��ع��ام خ����ارج م��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����س��ي يف 
فيينا ثالث مرات فقط: يف مدينة 
بانكوك بتايالند عام 1987؛ ويف 
ياواندي  ال��ك��ام��رون��ي��ة  العا�سمة 
ليما  م���دي���ن���ة  ويف   ،1993 ع�����ام 

•• دبي-وام:

جيتك�ص  معر�ص  فعاليات  خالل  العاملية  اجلمارك  ا�ستعر�ست 
للتقنية 2019 - حتت مظلة جناح موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك 
الأوىل من  رايز  املعر�ص - من�سة  امل�ساركة يف  واملنطقة احلرة 
تقني  نظام  يف  اجلمركية  الإج����راءات  لأمتتة  العامل  يف  نوعها 
واحد يعمل على الت�سدي للتحديات والتهديدات التي تواجه 
م�ستويات  اأعلى  ب�سفافية حتقق  والإداري��ة  الأنظمة اجلمركية 
كما  احلكومات  اإليها  تطمح  التي  التجارية  وال�سال�سة  الأم��ن 
العام  بالت�سنيف  الرت��ق��اء  املتطور  العاملي  النظام  ه��ذا  يدعم 
للدولة يف موؤ�سرات تناف�سية العاملية وزيادة العائدات وت�سريع 

التجارة عرب حماية واإدارة �سل�سة الإمداد.
جلمارك  املرتاكمة  اخل��ربات  من  العاملية  اجلمارك  وا�ستفادت 

دبي يف تطوير املن�سة الذكية رايز التي مت ت�سميمها بالتعاون 
مع “دوتك “ الذراع التقني ملوؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة 
الذكاء  ع��ل��ى  تعتمد  �سهلة  ح��ل��ول  ت��وف��ر  اإىل  وت��ه��دف  احل���رة 
يف  نوعية  نقلة  لتحدث  ت�سني  البلوك  واأن��ظ��م��ة  ال�سطناعي 
النا�سئة  ال���دول  يف  التجارية  والنظم  اجل��م��ارك  اإدارة  اأنظمة 
العمليات  تكلفة  تقلي�ص  كبرة يف  فعالية  يحقق  ما  واملتطورة 
الأمنية  الكفاءة  وكذلك  التجارة  قيمة  يف  زي��ادة  و  اجلمركية 
اجلمركية  ال�ستخبارية  املعلومات  توفر  خ��الل  من  العالية 

املتكاملة.
وجنحت اجلمارك العاملية بال�ستفادة من جتارب جمارك دبي 
الإدارة اجلمركية الرائدة عامليا يف تطوير نظام “رايز” لي�سبح 
اخليار املف�سل والأول للحكومات حول العامل من اأجل حماية 
على  قائم  النظام  اأن  خا�سة  جتارتها  قيمة  وتعزيز  ح��دوده��ا 

اإحداث  اإىل  ويهدف  البيانات  لرقمنة  الذكية  التقنيات  اأح��دث 
نقلة نوعية يف الإجراءات اجلمركية للدول النا�سئة �سمن روؤية 
بخالف   2030 ل�سنة  التقنية  املتطلبات  ت��واك��ب  م�ستقبلية 
معظم الإدارات والأنظمة اجلمركية احلالية التي تتبنى اأنظمة 

الت�سعينات وتطبيقات 2015 التقنية كحد اأق�سى.
التجارة  تعزيز  يف  دب��ي  دور  املبتكرة  “رايز”  من�سة  وتعك�ص 
العاملية من خالل ت�سدير اأنظمة جمركية عاملية تدعم �سل�سلة 
درجات  اأع��ل��ى  ت��وف��ره��ا  م��ع  اللوج�ستية  واخل���دم���ات  الإم�����داد 
التجارة  منظمة  معاير  وف��ق  املن�سة  �سممت  حيث  احلماية 
العاملية واإطار املعاير العاملي »SAFE« واتفاقية كيوتو حيث 
روعي يف ت�سميم النظام متتعه باملرونة والديناميكية ليتما�سى 
بقابليته  يتمتع  حيث  املختلفة  اجلمركية  الأنظمة  كافة  م��ع 

للتعديل واإعادة الربجمة.

العدد 12753 بتاريخ 2019/10/10 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/البرتاء لل�سفر والعطالت ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2241724 
تعديل ن�سب ال�سركاء/حمد جابر جا�سم جابر املريخي من 80% اىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حمد جابر جا�سم جابر املريخي من مدير اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/حمد جابر جا�سم جابر املريخي من 0% اىل %51
تعديل ن�سب ال�سركاء/زايد رجا م�سطفى احلمايده من 10% اىل %49

تعديل مدير/ا�سافة زايد رجا م�سطفى احلمايده
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نائل رجا م�سطفى احلمايده

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

ف���ق���د امل����دع����و/ حم���م���د علي 
�سليم حممد �سليم ، باك�ستان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)5759393( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان ج�از �سفر
�سان  امل����دع����و/ حم���م���د  ف���ق���د 
باك�ستان   ، اح����م����د  ب�������س���ر 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)5102032( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان ج�از �سفر

العدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/561  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-حممد عوي�ص جنم حممد جنم الهدي جمهول حمل القامة 
�سابقا  ����ص.م.ع  ال�سالمي  ن��ور  بنك   - عامة(  )م�ساهمة  بنك  امل��دع��ي/ن��ور  ان  مبا 
وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي قد اأقام عليك الدعوى مو�سوعها 
احلكم بف�سخ اتفاقية الجارة ومالحقها والزام املدعي عليه بت�سليم العقار مو�سوع 
التفاقية خاليا من ال�سواغل والغاء ا�سارة القيد العقاري وخمطابة دائرة الرا�سي 
والمالك والزامه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1٫819٫491٫92( درهم تعوي�سا 
عن ال�سرر والزامه الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا  ال�ساعة:09:30 �ص  املوافق:2019/10/15  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1926 اإ�شتئناف جتاري  

وب�سفتها  ال�سخ�سية  ب�سفتها   - فوروبييفا  نتاليا  �سده/1-  امل�ستاأنف  اىل 
م��ال��ك��ة وم��دي��رة ���س��رك��ة ن��ات��ايل ت���ورز 2-ف���الدمي���ر ف��وروب��ي��ي��ف - ب�سفته 
حمل  جم��ه��ويل   - ت���ورز  ن��ت��ايل  �سركة  وم��دي��ر  م��ال��ك  وب�سفته  ال�سخ�سية 
القرار/ ا�ستاأنف  قد  م  م  ذ  �ص   - لل�سياحة  األفا   / امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 

احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/2120 - وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء 
الدعوى  اإدارة  مبكتب  ظ   12 اىل  ���ص   9 ال�ساعة  2019/10/15م  امل��واف��ق 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   5/205 رقم  مكتب  ال�ساد�سة  الإ�ستئنافية 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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املال والأعمال

العا�سمة  يف  امل���غ���رب���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة 
�سعار  حت����ت  ال�����رب�����اط  امل���غ���رب���ي���ة 
وامل�سوؤولية  الأع��م��ال  “اأخالقيات 
املجتمعية.. جتارب دولية يف تعزيز 
اجلائزة  م��ن��ح  ومت  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة«.  
للدكتور اأبوغزاله تقديرا جلهوده 
اأخالقيات  مم���ار����س���ات  ت��ع��زي��ز  يف 
على  وت���ط���ب���ي���ق���ات���ه���ا  الأع�������م�������ال 
امل�ستويني الوطني والدويل، حيث 
باجلائزة  امل��ك��رم��ني  اأب����رز  م��ن  اأن 
���س��اب��ق��ا كانت  ال��رف��ي��ع��ة  ال���دول���ي���ة 

 •• الرباط -الفجر: 

م����ن����ح����ت ال�������س���ب���ك���ة الأوروب��������ي��������ة 
لأخ����الق����ي����ات الأع�����م�����ال اجل���ائ���زة 
اأخ���الق���ي���ات  ال����دول����ي����ة يف جم�����ال 
طالل  ال��دك��ت��ور  ل�سعادة  الأع��م��ال 
اأب��وغ��زال��ه، وذل���ك خ��الل فعاليات 
للم�سوؤولية  ال���دويل  ال��ك��وجن��ر���ص 
ال���ذي   2019 ل���ع���ام  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�سعد  الدكتور  دولة  برعاية  انعقد 
ال��ع��ث��م��اين رئ��ي�����ص حكومة  ال��دي��ن 

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرة عبر 
ب��ن��ت ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
للمنظمة  الفخري  الرئي�ص  �سعود 
العربية لل�سالمة املرورية، ومعايل 
ال�سيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة 

رئي�سة جمعية النور.
الكوجنر�ص  ف���ع���ال���ي���ات  وخ�������الل 
م�����ب�����ادرة  اإط�����������الق  ال������������دويل، مت 
اأبوغزاله  طالل  الدكتور  “كر�سي 
املجتمعية”  للم�سوؤولية  الرقمي 
وه���ي م���ب���ادرة رق��م��ي��ة غ��ر هادفة 

الإقليمية  ال�سبكة  تبنتها  للربح، 
بال�سراكة  الجتماعية  للم�سوؤولية 
اأب���وغ���زال���ه  “طالل  م���ن  وب���دع���م 
وتاأهيل  اإع�����داد  ل��دع��م  العاملية” 
ال���ع���رب���ي���ة يف جم�����الت  ال������ك������وادر 

امل�سوؤولية املجتمعية. 
الدكتور  ب��رن��ام��ج  اإط����الق  ك��م��ا مت 
ط���������الل اأب��������وغ��������زال��������ه ال����ف����ك����ري 
ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال����ذي 
ت���ق���وم ف��ك��رت��ه ع��ل��ى اإ�����س����دار كتب 
امل�سوؤولية  جم��الت  يف  متخ�س�سة 

للعمل  العربية  باللغة  املجتمعية 
التنموي  ال���ف���ك���ر  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 

امل�ستدام للمجتمعات العربية. 
فعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
للم�سوؤولية  ال���دويل  ال��ك��وجن��ر���ص 
ياأتي   2019 ل���ع���ام  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ال�سفراء  ب��رن��ام��ج  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة 
املجتمعية  للم�سوؤولية  الدوليني 
علماء  م����ن  ن��خ��ب��ة  ي�����س��م  ال������ذي 
وم���ف���ك���ري���ن واأ�����س����ح����اب ع���ط���اءات 

جمتمعية.

خالل �أعمال �لكوجنر�س �لدويل للم�سوؤولية �ملجتمعية

منح اأب�غزاله اجلائزة الدولية يف جمال اأخالقيات الأعمال 

»راكز« وبنك »اأب�ظبي الأول« ي�قعان �سراكة خلدمة العمالء 

»جمارك اأب�ظبي« و»اإجنازات« ت�قعان اتفاقية لإدارة البنية التحتية لتقنية املعل�مات
وغرها و وقع الختيار على �سركة “اإجنازات” ملا لها من ريادة يف اإدارة 
الأمر  احلكومية،  الرقمية  واخل��دم��ات  البيانات  ومراكز  املعلومات  نظم 
اأبوظبي  ج��م��ارك  روؤي���ة  لتحقيق  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  رح��ل��ة  �سيدعم  ال���ذي 
الرئي�ص  امل��ل��ح��ي،  خ��ال��د  ق���ال  جهته  م��ن  امل�ستقبلية«.  وا�سرتاتيجيتها 
“تعود هذه التفاقية ال�سرتاتيجية بالفائدة  “اإجنازات”:  التنفيذي يف 
اختيار  وي�سرفنا  امل��ن��ط��ق��ة..  يف  ال��ت��ج��اري��ة  اإجن����ازات  �سركة  عمليات  على 
موؤ�س�سة تتمتع مبكانة مرموقة كجمارك اأبوظبي وثقتها بنا ونعد بتوفر 
جمارك  �ستدعم  وال��ت��ي  عامليا،  اجل���ودة  معاير  باأعلى  اخل��دم��ات  اأف�سل 
وتركيزها  جودتها  خالل  من  وامل�ستقبلية  احلالية  م�ساعيها  يف  اأبوظبي 
اإ�سافة  على العمالء.. كما تدعم هذه ال�سراكة روؤية اإجن��ازات املتمثلة يف 
عائد  حتقيق  على  وم�ساعدتها  احلكومية  املوؤ�س�سات  خدمات  اإىل  القيمة 

ا�ستثمار كبر بف�سل القدرات املتطورة يف تكنولوجيا املعلومات«.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي اتفاقية مع �سركة اإجن��ازات لنظم  وقعت الإدارة العامة جلمارك 
البيانات ت�سلمت مبوجبها اإجنازات م�سوؤولية اإدارة البنية التحتية لتقنية 
املعلومات يف جمارك اأبوظبي.. وذلك خالل م�ساركتها يف ا�سبوع جيتك�ص 
للتقنية 2019. ومبوجب التفاقية توفر اإجنازات خدمات مركز البيانات 
لأنظمة  التحتية  للبنية  وموثوقة  اآم��ن��ة  بيئة  تهيئة  م��ع  املعاير  باأعلى 
توفر  عرب  اأبوظبي  جمارك  يف  التحتية  وبنيتها  املعلومات  تكنولوجيا 
اعتماده  حيث  من  نوعه  من  الأول  يعد  الرابعة  الفئة  من  بيانات  مركز 
لل�سركة  ج��دي��دا  اإجن���ازا  اجل��دي��دة  التفاقية  وتعترب  املنطقة.  يف  جت��اري��ا 
التي �سرعت يف رحلة التحول الرقمي واإعادة الهيكلة ال�ساملة منذ بداية 
العام اجلاري. و قال �سعادة را�سد لحج املن�سوري مدير عام الإدارة العامة 

لنظم  “اإجنازات”  �سركة  التفاقية مع  توقيع هذه  اإن  اأبوظبي  جلمارك 
املعلومات يعك�ص التزام الإدارة العامة للجمارك بدورها جتاه ا�سرتاتيجية 
حكومة اأبوظبي يف دعم اجلهود املبذولة لتعزيز التحول الرقمي ملنظومة 
ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي مبا  اأب��وظ��ب��ي، وتهيئة بيئة  ب���اإم���ارة  ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي 
حتتاجه من بنية حتتية رقمية لنظم املعلومات الأمر الذي ينعك�ص باملزيد 
من الفاعلية لإجراءات اأمتتة العمليات اجلمركية واإدارة قواعد البيانات 
واخلدمات الرقمية، وتعزيز التوا�سل مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني للعمل 

اجلمركي باأف�سل املمار�سات العاملية«.
لتقنية  التحتية  البنية  اإدارة  تت�سمن  التفاقية  اأن  املن�سوري  واأ���س��اف 
املعلومات بجمارك اأبوظبي، والذي ي�سمل توفر خدمات مركز البيانات 
املتطورة والدعم الأمني والفني على مدار ال�ساعة ب�سكل م�ستمر اإ�سافة 
البيانات  قواعد  واإدارة  وال�سبكي  الرقمي  التخزين  اإمكانيات  توفر  اإىل 

بت�سريع التحول الرقمي والنتقال 
ال�سحابية  اخل���دم���ات  ع����امل  اإىل 
اأمانا.. لقد اخرتنا من�سة  الأكرث 
من�سة  اأول  ك���ون���ه���ا  ب���ال�������ص  دب�����ي 
م��ع��ت��م��دة م���ن ج���ان���ب م���رك���ز دبي 
اأنها  ك���م���ا  الإل�����ك�����رتوين  ل����الأم����ن 

•• دبي - وام:

ل�سركة  “ ال��ت��اب��ع��ة  “ دو  اأع��ل��ن��ت 
املتكاملة  ل��الت�����س��الت  الإم�������ارات 
اأ�سبوع  ف���ع���ال���ي���ات  خ�����الل  اأم���������ص 
عن   2019 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ج��ي��ت��ك�����ص 
موؤ�س�سة  ج���ان���ب  م���ن  اخ���ت���ي���اره���ا 
اجلهة  الأم��ن��ي��ة  ال�سناعة  تنظيم 
امل�����س��وؤول��ة ع���ن ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل يف 
ال��ق��ط��اع الأم��ن��ي اخل��ا���ص وتوفر 
وال�سالمة  الأم��ن  م�ستويات  اأعلى 
ل��ت��وف��ر ح��ل��ول و خدمات  يف دب���ي 
�سحابية للموؤ�س�سة وذلك بعد قرار 
ال��ه��ي��ئ��ة احل��ك��وم��ي��ة الن��ت��ق��ال اإىل 

من�سة دبي بال�ص.
ومب���وج���ب ات��ف��اق��ي��ة ����س���راك���ة بني 
اجلانبني ت�سرف “ دو “ على عملية 
ال�سناعة  تنظيم  موؤ�س�سة  انتقال 
اإىل  و�سريع  �سل�ص  ب�سكل  الأمنية 
ع�����امل اخل����دم����ات ال�����س��ح��اب��ي��ة ما 

ال�ستفادة  احلكومية  للجهة  يتيح 
باملرونة  تت�سم  �سحابية  حلول  من 
وال����ق����درة ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م���ع منو 

الأعمال عرب من�سة دبي بال�ص.
نائب  ف�����ري�����دوين  ف����ري����د  ق������ال  و 
الرئي�ص التنفيذي ل�سركة الإمارات 
حلول   - امل��ت��ك��ام��ل��ة  ل���الت�������س���الت 
املوؤ�س�سات : “ يعترب توفر جتارب 
يف  اأ�سا�سية  ركيزة  �سل�سة  وخدمات 
ذكية  مدينة  تاأ�سي�ص  نحو  رحلتنا 
وم�ستوى  هائلة  باإمكانات  تتمتع 
يتما�سى  مب��ا  التناف�سية  م��ن  ع��ال 
مع اأهداف روؤية 2021.. ونفخر 
يف دو بالدور الريادي الذي نلعبه 
يف ه��ذا الإط��ار من خ��الل ت�سخر 
خرباتنا وقدراتنا الرقمية لتوفر 
ح���ل���ول واب���ت���ك���ارات ه���ادف���ة ترثي 
ح����ي����اة ال���ن���ا����ص ومت����ك����ن اجل���ه���ات 
متعامليها  خدمة  م��ن  احلكومية 
ال�سريك  وب�سفتنا  اأف�سل..  ب�سكل 

مكتب  ل���  الر�سمي  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
دب������ي ال����ذك����ي����ة ي�������س���رن���ا ال���ت���ع���اون 
ال�سناعة  ت��ن��ظ��ي��م  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع 
ال�ستفادة  م��ن  لتمكينها  الأم��ن��ي��ة 
الآمنة  ال�سحابية  اخل��دم��ات  م��ن 
بال�ص  دب���ي  من�سة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
باعتبارها العمود الفقري الرقمي 

للمدينة الذكية«.
لوتاه  و�سام  �سعادة  قال  جهته  من 
حكومة  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
من�سة  جن����اح  “اإن  ال���ذك���ي���ة  دب����ي 
الرائدة  مكانتها  يوؤكد  بال�ص  دب��ي 
اأ���س��ا���س��ي جل��م��ي��ع اجلهات  ك���داع���م 
احلكومية التي تتطلع لال�ستفادة 

من قدرتها التحولية ».
����س���ع���ادة خليفة  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
التنفيذي  املدير  ال�سلي�ص  ابراهيم 
ملوؤ�س�سة تنظيم ال�سناعة الأمنية : 
التعاون مع دو ومكتب  ي�سعدنا   “
دبي الذكية لدعم اأهدافنا اخلا�سة 

•• دبي-وام:

زار وفد �سم عددا من وزراء الإ�سكان والتعمر العرب امل�ساركني يف املنتدى 
الوزاري العربي الثالث لالإ�سكان والتنمية احل�سرية - الذي اأختتم اأم�ص 
التطورات  اأح��دث  على  واطلع   2020 دب��ي  اإك�سبو  - موقع  دب��ي  الأول يف 
املتحققة  امل��وق��ع والإجن����ازات  الإن�����س��اء اجل��اري��ة يف  اأع��م��ال  وامل�ستجدات يف 
حتى اليوم وعلى راأ�سها قبة �ساحة الو�سل العمالقة ومناطق املو�سوعات 
الفرعية وهي الفر�ص والتنقل وال�ستدامة. وتعرف الوفد من فريق عمل 
كفاءة  حتقيق  بهدف  وظ��ف  ال��ذي  التقني  الربنامج  على   2020 اإك�سبو 
اإن�سائية وت�سغيلية ملمو�سة حيث يعمل اإك�سبو 2020 دبي على بناء مدينة 
متكاملة حتتوي على جميع العنا�سر العمرانية وله مكونات كثرة حتتاج 
لتن�سيق ومن �سمنها البنية الأ�سا�سية واملباين وال�ساحات ف�ساًل عن املكون 
امليكانيكي الكهربائي والتمديدات ال�سحية بالإ�سافة اإىل الإ�ساءة ومواقف 

ال�سيارات وم�ستويات الأر�سيات املتباينة وغرها.

امل�ستوى تتميز  توفر حلول عاملية 
التكيف  وقابلية  والأم���ان  باملرونة 
امل�ستقبل  يف  الأع�����م�����ال  من����و  م����ع 
متطلباتنا  م���ع  ين�سجم  م���ا  وه���و 
حتقيق  اإىل  ال��رام��ي��ة  وم�����س��اع��ي��ن��ا 

اأهداف روؤية دبي 2021«.

دع���ت احل��اج��ة اإىل ع��ق��د ���س��راك��ات م��ع ب��ن��وك رائ����دة يف 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة لتوفر اأف�سل احللول 
لبنك  الر�سمي  راكز  وترحيب  راك��ز،  لعمالء  امل�سرفية 
على  دل��ي��ل  خ��ر  ا�سرتاتيجي  ك�سريك  الأول  اأب��وظ��ي 
لكي  واملختلفة  املي�سرة  امل�سرفية  بخدماته  الع��رتاف 

ي�ستفيد منها العمالء خالل رحلة اأعمالهم.
ال��ر���س��ت��م��اين، رئي�ص  ق��ال��ت  ه��ن��اء  ذل���ك،  ع��ل��ى  وتعليقاً 
اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ل����الأف����راد ل��ل��م��ج��م��وع��ة يف بنك 
ال��ت��ع��اون، حيث  ب��ه��ذا  ���س��ع��داء  “نحن  الأول:  اأب��وظ��ب��ي 
���س��ن��وف��ر م���ن خ���الل���ه ل��ع��م��الء راك�����ز اأف�������س���ل احللول 
امل�سرفية ال�ساملة واملبتكرة التي تلبي كافة احتياجات 
اأبوظبي  بنك  �سعي  من  انطالقاً  وياأتي ذلك  الأعمال. 
الأول اإىل دعم منو الأعمال يف دولة الإم��ارات العربية 
لتنمية  الأ�سا�سية  املحركات  اإح��دى  باعتبارها  املتحدة 

القطاع القت�سادي«.
وعّقب جالد على املنا�سبة بتمكن راكز من التعاون مع 
اأرب��ع��ة بنوك رائ��دة يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة 
يف  بال�ستمرار  ل��راك��ز  الفر�سة  يتيح  مم��ا  ال��ع��ام،  ه��ذا 
اجلهات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ات  عقد 
يف  امل�ساهمة  با�ستطاعتها  ال��ت��ي  الأخ����رى  وامل��وؤ���س�����س��ات 

تلبية احتياجات اأعمال عمالء راكز.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

)راكز(  القت�سادية  اخليمة  راأ���ص  مناطق  هيئة  وقعت 
دولة  يف  بنك  اأك���رب  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  بنك  م��ع  اتفاقية 
اأكرب واأاأمن املوؤ�س�سات  الإم��ارات العربية املتحدة واأحد 
مزايا  تقدمي  اإىل  التفاقية  وهدفت  العامل.  يف  املالية 
راك�����ز وح���ل���ول م�سرفية  ب��ع��م��الء  م�����س��رف��ي��ة خ��ا���س��ة 

م�سممة خ�سي�ساً لتلبية متطلبات اأعمالهم.
ال��ظ��ه��وري، رئي�ص قطاع  راك��ز حممد  م��ن جانب  وق��ع 
هناء  الأول  اأبوظبي  بنك  جانب  وم��ن  ال�سرتاتيجية 
ال��ر���س��ت��م��اين، رئ��ي�����ص اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ل���الأف���راد . 
باإمكانية  راك��ز  عمالء  �سيحظى  التفاقية،  على  وبناًء 
من  وال�ستفادة  �سريع  ب�سكل  ل�سركاتهم  ح�سابات  فتح 
امل�سرفية  واخلدمات  املنتجات  من  الوا�سعة  الت�سكيلة 
الن�سيحة  لتقدمي  خم�س�ص  عالقات  مدير  باإ�سراف 

حول جميع متطلبات اأعمالهم امل�سرفية.
اأفاد  امل��ذك��رة،  توقيع  مع  وتزامناً   : امل�سرفية  احللول 
رامي جالد، املدير التنفيذي ملجموعة راكز باأن جممتع 
�سركة   14500 يزيد عن  راك��ز ي�سم ما  الأع��م��ال يف 
احتياجاتها  �سركة  ول��ك��ل  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  ت��خ��دم 
اخل��ا���س��ة مب��ا يف ذل���ك الح��ت��ي��اج��ات امل�����س��رف��ي��ة، حيث 

» دو « ت�فر حل�ل و خدمات �سحابية مل�ؤ�س�سة تنظيم ال�سناعة الأمنية عرب من�سة دبي بال�س

وفد من وزراء الإ�سكان والتعمري العرب يزور م�قع اإك�سب� دبي 2020 

العدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1221  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- علي التميمي للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 

مبا ان املدعي/ان�سوتيك للمواد العازلة �ص.ذ.م.م
وميثله:ح�سن عبداهلل حممد العبدويل .

طلب ا�ست�سدار قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/7/22 بالزام املدعي 
عليها علي التميمي للمقاولت �ص.ذ.م.م بان توؤدي للمدعية ان�سوتيك للمواد 
�سنويا من  القانونية %9  والفائدة  ���ص.ذ.م.م مبلغ )81538٫60( درهم  العازلة 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  والر�سوم  التام  ال�سداد  تاريخ 2019/7/22 وحتى 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/8166  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عامر �سهزاد حاجي للخدمات الفنية ���ص.ذ.م.م جمهول 
اأق���ام عليك الدعوى  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ري��ا���ص احمد مو�سى ق��د 
والر�سوم  دره��م(   20500( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
جل�سة  لها  وح���ددت   MB196802028AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
 ch1.A.5:بالقاعة �ص   10٫30 ال�ساعة   2019/10/16 املوافق  الربعاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/1292  تنفيذ جتاري   

رق���م:2017/1091 جتاري  الدعوى  ال�سادر يف  الق�سية:تنفيذ احلكم  مو�سوع 
للر�سوم  �سامال  دره��م   )19068138٫32( وق��دره  به  املننفذ  املبلغ  ب�سداد   ، كلي 

وامل�ساريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- مكباي و�سركاه جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة واملوجودة يف منطقة جبل علي 
هي عبارة عن اثاث مكتبي واجهزة كهربائية و الكرتونية يف حدود املبلغ املنفذ 

به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   

       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر
                يف  الدعوى 2019/379  نزاع تعيني خربة جتاري

وميثلها/بيرتويليام  ذ.م.م  العامة  للتجارة  1-�سركة/اركبيالجو   / �سده  املتنازع  اىل 
وع�سو  امل�سئول  واملدير  �سريك  ب�سفته  فليت�سر  دافيد  ويليام  بيرت   -2 فليت�سر  دافيد 
املتحدة( جمهول  اململكة  ذ.م.م )اجلن�سية  العامة  للتجارة  اأركبيالجو  ل�سركة  منتدب 
�سركة/  يف  �سريك  ب�سفتها  ليتيل  تريزا  بريدجيت   / املتنازع  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
غلوم  علي  وميثله:هبه  افريقيا(  جنوب  )اجلن�سية  ذ.م.م  العامة  للتجارة  اركبيالجو 
حممد باقر اأهلي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبر متخ�س�ص 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع 
الثنني املوافق 2019/10/7 ال�ساعة 8٫30 �ص مبكتب امل�سلح  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات    الودية     

العدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف  الدعوى رقم 2018/4792  جتا ري  جزئي
اىل املدعي عليه/1- تريدينت فود كون�سيبت�ص �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/4 
املحكمة  بان  نعلنكم  اع��اله وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  ���ص.ذ.م.م قد  العامة  للتجارة  كورنر 
حكمت بتاريخ 2019/2/17 احلكم التمهيدي التايل:بندب اخلبر احل�سابي املتخ�س�ص �ساحب 
ان  الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى  الط��الع على ملف  كالتي  وتكون مهمته  باجلدول  ال��درو 
يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�سالت 
الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية والورقية واللكرتونية وحددت 
امانة خربة وقدرها خم�سة الف درهم والزمت املدعي ب�سدادها ، وحددت لها املحكمة جل�سة 
يوم الحد املوافق:2019/2/24 يف حال عدم �سداد المانة ويف حال �سداد المانة تنظر بجل�سة 

 .ch1.C.14:2019/3/24 ال�ساعة:8:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1459  جتا ري  كلي

للتجارة  كالبا�ص   -3 فر  كاويانى  ج��واد  حميد   -2 ذ.م.م  للتجارة  مادين  �سركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
العامة �ص.ذ.م.م �سابقا مدين ميرنال للتجارة العامة �ص.ذ.م.م حاليا 4- يو�سف عادل يو�سف زاده حيات 
داودى 5- دانا باك للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م 6- م�سيح ر�سول ابدار ا�سفهاين  جمهول حمل القامة 
املنعقدة بتاريخ  2019/4/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
مبلغ  املدعي  للبنك  والتكافل  بالت�سامن  ي��وؤدوا  بان  بالزامهم  الرئي�سي(  )الفرع  اي��ران  �سادرات  بنك 
وقدره )14٫577٫996٫80( اربعة ع�سر مليون وخم�سمائة و�سبعة و�سبعون الف وت�سعمائة  و�ستة وت�سعون 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اليوم التايل للمطالبه الق�سائية احلا�سلة يف 208/7/4 
وحتى متام ال�سداد والزمتهم بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/4797  جتا ري  جزئي

حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م   البحري  ال�سحن  خلدمات  مارين  ليوماري�ص  عليه/1-  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/3/6  يف الدعوى املذكورة 
املدعية  بني  امل��ربم  العقد  اول:بف�سخ  ����ص.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  بايون  كيه  ل�سالح/جيه  اع��اله 
واملدعي عليها الوىل ثانيا:بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ �سبعة وثالثني 
الف وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني درهم واثنني وخم�سني فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% من 
بان  عليهما  املدعي  ثالثا:بالزام  ال�سداد  متام  وحتى   2018/7/1 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ 
وثمانية  دره��م  وثالثني  و�سبعة  ومائتي  ال��ف  وت�سعني  �ستة  مبلغ  للمدعيه  بالت�سامن  ي��وؤدي��ا 
واربعني فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزمتهما 
بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/557  جتا ري  جزئي

اىل املحكوم عليه/1- كو�ستانتينو برتوزاي  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/5/5  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/اأميك�ص 
)ال�سرق الو�سط( �ص.م.ب )م( - المارات بالزام املدعي عليه ان ي�سدد لل�سركة املدعية 
مبلغا وقدره )68٫306٫92( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة وقدرها 9% �سنويا 
اعتبارا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2019/2/7 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي 
احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  بامل�ساريف  عليه 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اخلميس    10   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12753  
Thursday   10   October   2019  -  Issue No   12753

19191917

الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-الفجر

املهند�ص  برئا�سة  اجتماعا  للمبارزة  الإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�ص  عقد 
والماراتي  العربي  الحتادين  رئي�ص  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ 
نائب  ال�سحي  العزيز  عبد  بن  حممد  املجل�ص  اأع�ساء  بح�سور  للمبارزة 
الرحمن  عبد  وه��دى  التنفيذي  املكتب  رئي�ص  الغفلي  و�سيف  الرئي�ص 
املن�سوري  غامن  وحممد  الفنية  اللجنة  رئي�ص  العام  الم��ني  املطرو�سي 

رئي�ص اللجنة املالية و حمد مبارك بو عميم ع�سو جمل�ص الإدارة .
باملو�سم  املبارزة  اأ�سرة  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ  املهند�ص  وهناأ 
الدولة  قيادة  اىل  والتقدير  ال�سكر  اآي��ات  اأ�سمى  ورف��ع  الريا�سي اجلديد 
ال��ر���س��ي��دة ل��دع��م��ه��ا امل��ت��وا���س��ل وال���دائ���م ل��ل��ح��رك��ة ال��ري��ا���س��ي��ة بالدولة 
من  جملة  عر�ص  الجتماع  خ��الل  ج��رى  ع�سورها.  اأزه��ى  تعي�ص  والتي 
اجلديد  الريا�سي  للمو�سم  املحلية  البطولت  اأجندة  منها  املو�سوعات 

وم�ساركات املنتخبات الوطنية للمو�سم اجلديد والعديد من املو�سوعات 
اخلا�سة بال�ستعداد لبدء املو�سم اأبرزها اعتماد فرتات الت�سجيل لالعبني 

والأجهزة الفنية والإدارية لالأندية ا�ستعدادا لنطالق املو�سم .
وقالت الدكتورة هدى املطرو�سي الأمني العام لالحتاد اإن املجل�ص اعتمد 
 2020 –  2019 امل�سابقات املحلية للمو�سم الريا�سي اجلديد  اأجندة 
الأعمار  ملختلف  بطولت   10 من  اأك��رث  الحت��اد  تنظيم  �ست�سهد  والتي 
 17 حتت  العمرية  للفئة  دبي  بطولة  وهي  وللجن�سني  ال�سنية  والفئات 
دبي  وبطولة  اأكتوبر   11 يوم اجلمعة  وتقام  فتيات  العمومي  وفئة  �سنة 
للفئة العمرية حتت 17 �سنة وفئة العمومي �سباب وتقام يوم ال�سبت 12 
وحتت  �سنة   15 حتت  العمرية  للفئة  ال�سارقة  وبطولة   2019 اكتوبر 
20 �سنة فتيات وتقام يوم اجلمعة 22 نوفمرب 2019 وبطولة ال�سارقة 
ال�سبت  يوم  وتقام  �سباب  �سنة   20 �سنة وحتت   15 العمرية حتت  للفئة 
العمرية حتت  للفئة  اخليمة  راأ���ص  بطولة  وتقام   2019 نوفمرب   23

�سنة فردي وفرق عمومي للفتيات يوم اجلمعة 14 فرباير 2020   17
وبطولة راأ�ص اخليمة للفئة العمرية حتت 17 �سنة فردي وفرق عمومي 
لل�سباب يوم ال�سبت 15 فرباير 2020 وبطولة املدر�سة الإماراتية حتت 
 3 15 �سنة للرباعم للفتيات وتقام بدبي يوم اجلمعة  وحتت  �سنة   13
اأبريل 2020 وبطولة املدر�سة الماراتية حتت 13 �سنة وحتت 15 �سنة 
للرباعم لالأولد وتقام يوم بدبي ال�سبت 4 اأبريل 2020 وبطولة كاأ�ص 
باأبوظبي يوم  �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة عمومي لفئة الفتيات وتقام 
الدولة عمومي  رئي�ص  ال�سمو  كاأ�ص �ساحب  2020 وبطولة  اأبريل   17

لفئة للرجال وتقام باأبوظبي 18 اأبريل 2020.
دورة  فعاليات  بتنظيم  ي�ستهلها  دول��ي��ة  ب��ط��ولت  ث��الث  الحت���اد  ينظم  و 
الأندية العربية للمراأة بال�سارقة خالل �سهر فرباير املقبل تليها بطولة 
كاأ�ص العامل للفتيات ل�سالح اليبيه خالل مايو 2020 وكذلك البطولة 

الدولية الرم�سانية بند ال�سبا خالل �سهر رم�سان املعظم.

ب�سكل  ي�سهم  البطولت  من  الكبر  العدد  هذا  اأن  املطرو�سي  واأو�سحت 
كبر يف حتقيق اأهداف وا�سرتاتيجيات الحتاد يف ن�سر اللعبة والرتقاء 

بعنا�سرها املختلفة يف جميع املجالت .
اعتمد  املجل�ص  اأن  املطرو�سي  اأك���دت  الوطنية  املنتخبات  برنامج  ع��ن  و 
اإىل   20 الفرتة من  بالكويت خالل  للمراأة  اخلليجية  بالدورة  امل�ساركة 
30 اكتوبر املقبل بعدها �سي�سارك لعبونا بالبطولة الآ�سيوية حتت 23 
�سنة بتايالند يعقبها امل�ساركة ببطولة ال�سركت الآ�سيوي حتت 17 �سنة 
اإىل نوفمرب   23 اإىل   21 الفرتة من  ال�سعودية خالل  العربية  باململكة 
املقبل ثم امل�ساركة بالبطولة العربية للعمومي بالكويت خالل الفرتة من 
16 حتى 21 دي�سمرب املقبل ووجه املجل�ص بتوفر كافة الأدوات املطلوبة 

لالعبني للم�ساركة بالبطولت املذكورة.
ال�سنوي والتي �ستكون خالل  الت�سجيل  واعتمد املجل�ص باجتماع فرتات 

�سهري �سبتمرب ويناير من كل عام وذلك لتنظيم العمل يف هذا ال�ساأن.

•• دبي –الفجر: 

اآل  با�ستاد  الج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ة  يف  اأم�����ص  �سباح  ُع��ق��د 
مكتوم بنادي الن�سر الجتماع الفني اخلا�ص مبباراة 
منتخبنا الوطني مع نظره منتخب اإندوني�سيا اليوم 
اخلمي�ص �سمن الت�سفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ص 
اآ�سيا 2023 حل�ساب  العامل 2022 ونهائيات كاأ�ص 

املجموعة ال�سابعة .
اإبراهيم النمر الأمني العام امل�ساعد  ح�سر الجتماع 
، و م��راق��ب املباراة  ال��ك��رة  ب��احت��اد  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
»اإ�سالموف دافالميند« ومقيم احلكام »لم �سي هو« 
، وم�سوؤويل املنتخبني وممثلي اجلهات املعنية ، حيث 
را�سد  اإ�سماعيل  الوطني  منتخبنا  جانب  من  ح�سر 
الإعالمي  امل�����س��وؤول  النقبي  و���س��امل  املنتخب  م��دي��ر 

بالإ�سافة  املنتخبات  دع��م  ق�سم  رئي�ص  فهد  وح�سان 
اإىل الطاقم الأردين املكلف باإدارة املباراة بقيادة اأدهم 
املخادمة » �ساحة » اأحمد موؤن�ص » م�ساعد اأول » حممد 

بكار » م�ساعد ثان » اأحمد يعقوب » حكماً رابعاً » .
 ومت خالل الجتماع اعتماد األوان قم�سان املنتخبني 
يف مباراة الغد التي �ستقام يف �ستاد اآل مكتوم ال�ساعة 
�سرتدي منتخبنا الوطني الأبي�ص  حيث  م�ساء    8

اللون  اإندوني�سيا  منتخب  �سرتدي  فيما   ، الكامل 
الأحمر الكامل .

 كما مت مناق�سة بع�ص النقاط الفنية اخلا�سة باملباراة 
وم��راج��ع��ة ال��الئ��ح��ة اخل��ا���س��ة ب��ال��ت�����س��ف��ي��ات ، حيث 
بالتعليمات  اللتزام  اأهمية  على  املباراة  مراقب  اأك��د 
ال�����س��ادرة م��ن الحت���ادي���ن ال����دويل والآ���س��ي��وي لكرة 

القدم .

••  اأبوظبي-الفجر

رحب �سعادة عبداهلل �سعيد النيادي 
رئي�ص احتاد الإم��ارات للمواي تاي 
يف  بوك�سينج،بامل�ساركني  وال��ك��ي��ك 
للمواي  العربية  البطولة  فعاليات 
تاي لعام 2019 التي ي�ست�سيفها 
الحت�������اد ب�������س���ال���ة م���ب���ادل���ة اأري���ن���ا 
مبدينة زايد الريا�سية يف اأبوظبي، 
 14 اإىل   9 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
اأكرث من  اأكتوبر احلايل مب�ساركة 
120 لعبا ولعبة من  16 دولة 
وهي املغرب وال�سعودية، والكويت ، 
والبحرين و�سوريا وم�سر والعراق 
وموريتانيا  وت���ون�������ص  والأردن 
واجلزائر وليبيا واليمن وال�سودان 
منتخب  ب����ج����ان����ب  وف���ل�������س���ط���ني 
والتي  البطولة،  منظم  الإم����ارات 
العربي  الحت������اد  ب���اإ����س���راف  ت���ق���ام 

للمواي تاي.
واأك���د ال��ن��ي��ادي ب��ان دول���ة الإم���ارات 
ت�سعد با�ست�سافة الأ�سقاء يف بلدهم 
ودعم  لتوجيهات  ت��رج��م��ه  ال��ث��اين 
القيادة الر�سيدة واهتمامها بقطاع 
اكتملت  ،وق���د  وال��ري��ا���س��ة  ال�سباب 
ال�ستعدادات لإجناح البطولة التي 
ت�سهم يف الإعداد لبطولة اأمم اآ�سيا 
املقررة   ،2019 لعام  تاي  للمواي 
بنف�ص  ال����ق����ادم  دي�����س��م��رب  يف  ل���ه���ا 
ال�����س��ال��ة مب�����س��ارك��ة اأك���رث م��ن 40 
دولة اآ�سيوية، تزامناً مع احتفالت 
للدولة  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  ال���ب���الد 
وال���ت���ي ت���ت���زام���ن م���ع م����ب����ادرة عام 

الت�سامح.
واأ�ساف ال�سيد طارق املهري اأمني 
ع��ام الحت���اد ال��ع��رب��ي ل��ل��م��واي تاي 
النيادي  عن  نيابة  البطولة  مدير 

خ����الل امل����وؤمت����ر ال�����س��ح��ف��ي ال���ذي 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت��ه 
فندق  بقاعة  اأم�ص  للبطولة �سباح 
ه��ي��ل��ت��ون ك��اب��ي��ت��ال ج���ران���د يف اأب���و 
ال�سادة: عبدالكرمي  ظبي بح�سور 
ال����ه����اليل ن���ائ���ب رئ���ي�������ص الحت�����اد 
وال�سيد  ت�����اي  ل���ل���م���واي  ال���ع���رب���ي 
الفني  امل���دي���ر  ال���ه���اليل  الأح�������س���ن 
باأن الحتاد رغم حداثة  للبطولة  
ا�ستطاع   2017 مايو  يف  اإ���س��ه��اره 
العربي،  الحت���اد  رئا�سة  يعتلي  اأن 
اأب��وظ��ب��ي م��ق��ر الحتاد  واح��ت�����س��ان 
العربي فيما توىل طارق بن هزمي 
التنفيذي  املدير  من�سب  املهري، 
والأم��ني العام لالحتاد العربي ثم 

ع�سوية الحتاد الدويل .

الهاليل  الكرمي  ال�سيد عبد  وذك��ر 
العربي بعد  الحت���اد  رئي�ص  ن��ائ��ب 
الإ����س���ادة ب��ج��ه��ود احت����اد الإم�����ارات 
النيادي  ���س��ع��ي��د  ع���ب���داهلل  ب��رئ��ا���س��ة 
للبطولة  الزمني  اجل��دول  باأن   –
العربية  املنتخبات  و�سول  باكتمال 
ب�����داأت م��ن��ذ اأم�ص  امل�����س��ارك��ة ال��ت��ي 
الأول الثالثاء ،فيما  بداأ الفح�ص 
الإقامة   ب��ف��ن��دق  وامل���ي���زان  ال��ط��ب��ي 
اأم�ص  ، وع���ق���د   الأرب�����ع�����اء   اأم�������ص 
واللجنة  املنظمة  اللجنة  اج��ت��م��اع 
املنتخبات  ممثلي  بح�سور  الفنية 
الرتتيبات  على  لالطالع  امل�ساركة 
النهائية  التي متت واإج��راء قرعة 
ال��ب��ط��ول��ة وف��ق��ا ل��ل��ك�����س��وف��ات التي 
اعتمادها  ومت  ال����ف����رق  ق��دم��ت��ه��ا 

ويعقب   .. الثبوتية  ل���الأوراق  وفقا 
اجتماع  للبطولة  ال��ع��ام  الج��ت��م��اع 

جلنة الق�ساء وحكام البطولة.
اخلمي�ص  اليوم  برنامج  ويت�سمن 
ال����ع����ا�����س����ر م�����ن اأك�����ت�����وب�����ر احل�����ايل 
ب�����دء ال��ف��ح�����ص ال���ط���ب���ي وامل����ي����زان 
للم�ساركني وفقا جلدول املناف�سات 
وذلك اعتبارا من ال�سابعة �سباحا، 
افتتاح  ت�سهد  التي  التا�سعة،  وحتى 
بعدها  للحكام،  التدريبية  ال���دورة 
البطولة   ل�����س��ال��ة  احل��ك��ام  ينتقل 
مناف�سات  لن���ط���الق���ة  ا����س���ت���ع���دادا 
البطولة اعتبارا من ال�ساعة الثانية 
املناف�سات  ت��ب��داأ  ،فيما  الظهر  بعد 
الثانية  ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  ال��ر���س��م��ي��ة 
الثامنة  حتى  ،وت�ستمر  والن�سف 

التمهيدية  جولتها  يف  م�ساء  م��ن 
اليوم  فعاليات  ..وت�ستاأنف  الأوىل 
  10-11 ال��ث��اين ���س��ب��اح اجل��م��ع��ة 
ال��ف��ح�����ص الطبي  اإج�������راءات  ب��ب��دء 
وامل������ي������زان ب���ف���ن���دق الإق������ام������ة ،ث���م 
الظهر  بعد  البطولة  حكام  ور���س��ة 
الثانية  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  ،ل��ت��ب��داأ 
الثامنة  وح��ت��ى  ع�سرا  ال��راب��ع��ة  يف 
ثالث  ال�سبت  يوم  ..و�سيكون  م�ساء 
مناف�سات البطولة التي تختتم يوم 
الأحد 13-10 ، بنف�ص الإجراءات 
التنظيمية لتبداأ املباريات النهائية 
والتي  م�ساء  اخلام�سة  من  اعتبارا 
و�سيكون  الفائزين  تتويج  تعقبها 
م�����س��اء م�سكا  ال��ع��ا���س��رة  اخل��ت��ام يف 
املنتخبات  اإيذانا مبغادرة  للبطولة 

ال�سقيقة .
م���ن ج��ه��ت��ه - ذك����ر ال�����س��ي��د ط���ارق 
اأم��ني عام الحت��اد العربي  املهري 
اإدارة  جمل�ص  ع�سو  ت���اي  ل��ل��م��واي 
الحت�����اد امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مدير 
البطولة العربية باأن كافة اللجان 
العاملة يف البطولة، قد فرغت من 
اإنهاء كافة الرتتيبات والتح�سرات 
والتنظيمية،  والإداري��������ة  ال��ف��ن��ي��ة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اإجن���اح ال��ب��ط��ول��ة، التي 
مبا  توفرها  على  الحت��اد  حر�ص 
املن�سود  ال��ن��ج��اح  حتقيق  يف  ي�سهم 
ا�ستثماراً لهتمام القيادة الر�سيدة 
والريا�سة،ودعم  ال�سباب  بقطاع 
الوطنية  الوملبية  اللجنة  واهتمام 
للريا�سة وجمل�ص  العامة  والهيئة 

اأب������و ظ���ب���ي ال���ري���ا����س���ي واجل���ه���ات 
و�سركة  ال�سكر  موجها   ، امل�ساهمة 
اأبو ظبي لالإعالم وكافه املوؤ�س�سات 
الإعالمية جلهودها يف دعم م�سرة 
الحتاد  بال�سكر  وخ�ص  الحت����اد.. 
اهتمامه  تاي على  للمواي  العربي 

ومتابعته .
باأن  البطولة  م��دي��ر  ال�سيد  واأك���د 
يف  ظلت  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
ل�ستقبال   ، ق�سوى  ا�ستعداد  حالة 
امل�ساركة  ال�سقيقة  العربية  الوفود 
لو�سولها  الزمني  اجل��دول  ح�سب 
الراحة  م���ن  اأك����رب  ت��وف��ر  ب��ه��دف 
ال�����س��ي��اف��ة ح�����س��ب موعد  وح�����س��ن 
مغادرتها ، موؤكدا بان تلك البطولة 
ملنتخبنا  مم���ت���ازة  ف��ر���س��ة  ���س��ت��ك��ون 

ال��وط��ن��ي ل��ل��م��واي ت����اي مل��زي��د من 
ا�ست�سافة  قبل  وال�سقل  الإع����داد 
اآ�سيا للمواي تاي لعام  اأمم  بطولة 
دي�سمرب  يف  لها  امل��ق��ررة   ،2019
،ومب�ساركة  ال�سالة  بنف�ص  ال��ق��ادم 
اآ�سيوية،حيث  دول��ة   40 من  اأك��رث 
وتنظيمية  ف��ن��ي��ة  ال���ف���ائ���دة  ت���ك���ون 
البطولة  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ل���ل���ج���ان 

القادمة.
الرتتيبات  امل��ه��ري  ال�سيد  و���س��رح 
التحكيمية  للم�ساهمة  مت��ت  التي 
البطولة  م���ن���اف�������س���ات  اإجن��������اح  يف 
احلكام  وور����ص  دورة  وامل�����س��ارك��ة يف 
ت��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����ص البطولة  ال��ت��ي 
العربية احلالية ..وذك��ر باأنه متت 
دع����وة ح��ك��ام م���ن الحت�����اد ال���دويل 
خالل  للمحا�سرات  ت��اي  ل��ل��م��واي 
اإدارة  يف  وامل�ساركة  التحكيم  ور���ص 
الفائدة  من  ملزيد  املباريات  بع�ص 
ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة ب���ج���ان���ب ح���ك���ام من 
الإمارات ، وم�سر ،والأردن واملغرب 

وتون�ص.
الهاليل   الأح�سن  ال�سيد  وحت��دث 
للبطولة  ال��ف��ن��ي��ة  الإدارة  م���دي���ر 
العربية  ال��ب��ط��ول��ة  ب�����اأن  ،م����وؤك����دا 
حتت�سنها  ال����ت����ي  ت������اي  ل����ل����م����واي 
عا�سمة دولة الإمارات تاأتي �سمن 
�سعادة  ب��رئ��ا���س��ة  الحت�����اد  اه��ت��م��ام 
عبداهلل �سعيد النيادي رئي�ص احتاد 
املواي تاي والكيك بوك�سينج،بهدف 
ت����وط����ي����د رواب�����������ط الأخ�������������وة بني 
يف  ي�سهم  مب��ا  ال�سقيقة  الحت���ادات 
رفع امل�ستوى الفني بني الريا�سيني 
العرب خالل املناف�سات التي ت�سهم 
الفني  م�ستواهم  رف���ع  يف  ب��دوره��ا 
م�ساركاتهم  خ����الل  ي�����س��اع��د  مب���ا 

الإقليمية والدولية القادمة .

احتاد الإمارات للمبارزة يعتمد اأجندة امل�سابقات املحلية للم��سم اجلديد

منتخبنا بالأبي�س و اإندوني�سيا بالأحمر غدًا

م�ؤمتر البط�لة العربية للم�اي تاي- اأب� ظبي 2019
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•• باري�س-الفجر

اختتمت بالعا�سمة الفرن�سية باري�ص 
اأعمال اجتماعات اجلمعية العمومية 
الدويل  ل��الحت��اد  التنفيذي  واملكتب 
“ افهار”  العربية  اخليول  ل�سباقات 
ال���ت���ي اأق���ي���م���ت ع���ل���ى م������دار 3 اأي�����ام 
مب�����س��ارك��ة 65 ع�����س��وا مي��ث��ل��ون 26 

دولة.
���س��ع��ادة في�سل  ت���راأ����ص الج��ت��م��اع��ات 
ال��رح��م��اين رئ��ي�����ص الحت�����اد ال���دويل 
الأ�سيلة  العربية  اخليول  ل�سباقات 
مراحل  مناق�سة  و�سهدت  “افهار” 
وال�سرتاتيجية  التطويرية  اخلطط 
املعتمدة لالحتاد ودورها يف دعم رفع 
العربية  اخل��ي��ول  ���س��ب��اق��ات  م�����س��ت��وى 
ال��ع��امل من  دول  الأ���س��ي��ل��ة يف جميع 

ناحية الت�سنيف .
اإفريقيا  جنوب  ان�سمام  اعتماد  مت  و 
الأع�ساء  الدول  قائمة  اإىل  ورومانيا 
للقاعدة  نتيجة  ال���دويل،  الحت���اد  يف 
الدولتان  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  اجل��ي��دة 
العربي  اخليل  برعاية  واهتمامهما 

وت�سجيعهم للمالك واملربني.
اأجندة  الج���ت���م���اع���ات  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
تقام  التي  العربية  اخليول  �سباقات 
يف م�سامر الدول الأع�ساء لالحتاد 
الدويل للمو�سم القادم ومناق�سة اأهم 
ال�سباقات  لتلك  الداعمة  اخل��ط��وات 
فيما اأطلعت اجلمعية العمومية على 
احتادات  تواجه  التي  التحديات  اأه��م 
اخل���ي���ل ال��ع��رب��ي��ة ب���ع���دد م���ن ال����دول 
واملنا�سبة  ال��الزم��ة  وق��دم��ت احل��ل��ول 
التي تخدم املالك واملربني وم�ستوى 

ال�سباقات والت�سنيف.
مراحل  اإىل  الج��ت��م��اع��ات  وت��ط��رق��ت 
التطور الكبرة التي �سهدها الحتاد 
تويل  منذ  الإماراتية  القيادة  يف ظل 
رئا�سة  ال���رح���م���اين  ف��ي�����س��ل  ����س���ع���ادة 
�سبتمرب2017   30 يف  الحت�������اد 
وال��ت��ي ���س��ه��دت حت��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة نوعية 
وانعطافه تاريخية يف م�سرة الحتاد 
وكان من بينها عودة �سباقات اخليل 
العربية اإىل اأملانيا بعد انقطاع وغياب 
دام لفرتة طويلة اإىل جانب ا�ستعادة 
اململكة العربية ال�سعودية مكانتها يف 

اأجندة �سباقات اخليل العربية الدولية 
العربية  اخليل  �سباقات  ع��دد  وزي��ادة 
الكبر  الأث���ر  ل��ه  ك��ان  م��ا  اإيطاليا  يف 
يف ا�ستقطاب مالك جدد عالوة على 
يف  العربية  اخليل  �سباقات  ا�ستئناف 
رو�سيا وفق املعاير احلديثة املعتمدة 
م��ن الحت����اد ال����دويل ب��الإ���س��اف��ة اىل 
بيانات  قاعدة  وت�سميم  تكوين  ذلك 
العربية مبا  ل�سباقات اخليل  جديدة 
العاملية.  اخليل  �سباقات  مع  يتنا�سب 
ال��دويل عن تد�سني  اأعلن الحت��اد  و 
التي  اجلديدة  الإلكرتونية  من�سته 
ومعلومات  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة  ت�����س��م 
و�سباقات  احت���ادات  ح��ول  �سنة  ل�30 
اخليول العربية و كان لهذا الإعالن 
ال�����س��دى ال��وا���س��ع والأث�����ر ال��ك��ب��ر يف 
امل�����س��ت��م��رة التي  ال��ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ات 
�سهدت قفزات نوعية بقيادة اإماراتية 
يف  اأي�سا  اجل��دي��دة  املن�سة  ت�سهم  و   .
الإلكرتوين  الربط  عمليات  حتقيق 
التوا�سل بني جميع  عملية  وت�سهيل 
الدول املن�سوية حتت مظلة “افهار” 
ال�سباقات  م��ن��ظ��وم��ة  ت��وث��ي��ق  دع���م  و 

وال�����س��اللت وامل���الك وامل��رب��ني وكافة 
العربية  اخل���ي���ل  احت���������ادات  خ���ط���ط 

مبختلف دول الأع�ساء.
و �سهد الجتماع مناق�سة العديد من 
املحاور املهمة والداعمة للحفاظ على 
نه�سة اخليل العربية التي تعا�سرها 

يف الوقت الراهن.
ل�سباقات  ال������دويل  الحت������اد  رف����ع  و 
“افهار” يف  الأ�سيلة  العربية  اخليل 
العمومية  اجلمعية  اجتماعات  ختام 
وامل���ك���ت���ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي اأ����س���م���ى اآي�����ات 
ال�سيخ  �سمو  اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�سكر 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  م��ن�����س��ور 
�سوؤون  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
ال�سخي  ل��دع��م��ه  ت��ث��م��ي��ن��ا  ال��رئ��ا���س��ة 
الأ�سيل  العربي  اخليل  �ساأن  لإع��الء 
اخليول  �سباقات  مب�ستوى  والرتقاء 
م�سهد  يف  ح�سورها  وتعزيز  العربية 
العاملية  اخليل  و�سباقات  مهرجانات 
وخال�ص  ام��ت��ن��ان��ه��م  ع����ن  م���ع���ربي���ن 
الإمارات  لدولة  وتقديرهم  �سكرهم 
واإ���س��ه��ام��ات��ه��ا ال��ك��ب��رة ل��دع��م الدول 
وحر�سهم  وامل��رب��ني  وامل���الك  املنتجة 

العربي  اخليل  �سباقات  تطوير  على 
بجميع دول العامل.

الرحماين  ف��ي�����س��ل  ���س��ع��ادة  وت���وج���ه 
ال�سيخ  �سمو  اإىل  والتقدير  بال�سكر 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
امل�ستمر  ودع���م���ه  ال��دائ��م��ة  ل��رع��اي��ت��ه 
م�سرة  تقود  التي  الثاقبة  روؤي��ت��ه  و 
اخليل العربي لأعلى املراتب العاملية 
الرا�سخة  الإم����ارات  مكانة  يعزز  مب��ا 
على  وحر�سها  ال��ع��امل  دول  بطليعة 

تطوير �سباقات اخليل العربي.
الدورة  بداية  “حر�ست منذ   : وق��ال 
توجيهات  جت�سيد  على  النتخابية 
يف  الإم��ارات��ي  النموذج  وعك�ص  �سموه 
القيادة والإدارة وخدمة جميع الدول 
من  العربية  اخليل  واأ�سرة  الأع�ساء 
تقدمي  على  والعمل  ومربني  م��الك 
لتحقيق  والهادفة  املبادرات اجلديدة 
الحتاد  م�����س��رة  يف  مهمة  ان��ع��ط��اف��ه 
 . ال�سباقات«  تطور  على  وانعكا�سها 
اجتماعات  “ بحثنا خالل   : واأ�ساف 
اجل����م����ع����ي����ة ال����ع����م����وم����ي����ة وامل����ك����ت����ب 

ملوا�سلة  الداعمة  امل��ح��اور  التنفيذي 
والتقدم  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  خ���ط���ط 
وال�سباقات  الإداري�������ة  امل��ن��ظ��وم��ة  يف 
والت�سجيل والت�سنيف وحر�سنا على 
مواجهة التحديات باحللول الفاعلة 
و اخلطوات املهمة التي توؤمن النجاح 
للجميع«. وقال : “ نفخر بالو�سول 
امل��ه��م��ة ع��ل��ى �سعيد  امل���رح���ل���ة  ل���ه���ذه 
وفق  والعمل  الدولية  الأ���س��رة  وح��دة 
وا�سحة  وخطط  منوذجية  م��ب��ادرات 
املعامل فا�ستطعنا يف ظل فرتة زمنية 

املكا�سب  من  الكثر  حتقيق  قيا�سية 
وقمنا باإجناز قاعدة بيانات ل�30 �سنة 
باملن�سة  وعر�سها  ت�سميمها  واإع���ادة 
الإلكرتونية لالحتاد بجانب ا�ستعادة 
ح�سورها  ال��ع��رب��ي  اخل��ي��ل  ���س��ب��اق��ات 
واأملانيا  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
اإيطاليا  يف  ال�����س��ب��اق��ات  ع����دد  ورف�����ع 
ورو����س���ي���ا« . واأع�����رب ال��رح��م��اين عن 
التي  الجتماعات  �سروره مبخرجات 
واملكتب  العمومية  اجلمعية  �سهدتها 
بحثت  التي  العمل  واأوراق  التنفيذي 

ج��م��ي��ع ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ون��اق�����س��ت جميع 
�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  الفاعلة  اخل��ط��وات 
ب���دع���م م���راح���ل اخلطط  امل�����س��اه��م��ة 
الجتماع  اأن  م��و���س��ح��ا  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
جنوب  ان�سمام  اعتماد  �سهد  الأخ��ر 
اإط�����ار دعمنا  اإف��ري��ق��ي��ا وروم���ان���ي���ا يف 
للدول املهتمة برعاية اخليل العربي 
وت�سجيعها وحتفيز مالكها ومربيها 
ع���ل���ى رف�����ع م�����س��ت��وي��ات الإن�����ت�����اج مبا 
�سباقات  ت��ط��ور  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�ص 

اخليل العربي بتلك الدول.

•• دبي –الفجر

اليوم  ت��ي��م  ف��ي��ك��ت��وري  ف���ري���ق  ي���ب���داأ   
اخلمي�ص م�ساركته يف مناف�سات جائزة 
املائية  ل���ل���دراج���ات  ال���ك���ربى  ال�����س��ني 
اخلتامية-  وق��ب��ل  ال��ث��ال��ث��ة  -اجل���ول���ة 
ت�سينغداو  م��دي��ن��ة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي 
ال�سينية  �ساندونغ،  مقاطعة  عا�سمة 
مب�ساركة  امل��ق��ب��ل  الأح������د  ي����وم  ح��ت��ى 
جنوم هذه الريا�سة يتقدمهم �سفراء 

ريا�سة الإمارات.
البطل  ال��ف��ري��ق  م��ت�����س��اب��ق   ويخو�ص 
رايترر  ك��ي��ف��ني  ال��ن��م�����س��اوي  ال��ع��امل��ي 
اعتبارا من اليوم مناف�سات فئة واقف 
حمرتفني -جي بي والتي يدافع فيها 
العام  ال��ذي اح��رزه  العاملي  اللقب  عن 
لتكرار  امل��و���س��م  ه���ذا  وي�سعي  امل��ا���س��ي 
اجلولتني  يف  ت����األ����ق  ح���ي���ث  اجن��������ازه 
يف  وال���ث���ان���ي���ة  ال���ربت���غ���ال  يف  الأوىل 
ايطاليا حمققا �سدارة الرتتيب العام 

وبجدارة.
ويطمح جنم موؤ�س�سة الفيكتوري تيم 
تكرار  يف  راي��ت��رر  كيفني  النم�ساوي 
اجنازه العاملي بو�سفه )حامل اللقب( 

بالجناز  م��ت��ح��ف��زا  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  يف 
العاملي الكبر الذي حققه قبل اأ�سابيع 
لقب  تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة  مهديا 
والتي  الأوىل  ل��ل��م��رة  اأوروب�����ا  ب��ط��ول��ة 

الدويل  الحت���اد  اأق��ي��م��ت حت��ت مظلة 
لل�سباقات البحرية -يو اأي ام.

الفيكتوري  فريق  دراج��ة  قائد  وجن��ح 
تيم رقم 90 املت�سابق كيفني رايترر 

اجلولتني  يف  الأول  امل��رك��ز  ان��ت��زاع  يف 
يف  وال���ث���ان���ي���ة  ال���ربت���غ���ال  يف  الأوىل 
147 نقطة  ايطاليا بايطاليا جامعا 
اقرب  م��ن  ال��ف��ارق  تو�سيع  ان��ت��ظ��ار  يف 
املالحقني اآل� 24 مت�سابقني الخرين 
ب�سمة  لو�سع  اأي�سا  ي�سعون  واللذين 
يف املنف�سات قبل الو�سول اإىل حمطة 
اخلتام واملقرر منت�سف دي�سمرب املقبل 

يف ال�سارقة الإمارة البا�سمة.
اجلولة  ف���ع���ال���ي���ات  ال����ي����وم   وتنطلق 
املرتقبة من خالل �سباق اأف�سل زمن 
نتائجها  ���س��وء  ع��ل��ى  ي��ت��ح��دد  وال���ت���ي 
املنطلقني يف املرحلة الأوىل التي تقام 
يوم غد -اجلمعة- فيما تقرر اأن تقام 
ال�سبت  غ��د  بعد  ي��وم  الثانية  املرحلة 
من  واحلا�سمة  الثالثة  اجلولة  وتقام 

جائزة ال�سني يوم الأحد املقبل
 

147
اع���ت���ل���ى جن����م ف���ري���ق ف���ي���ك���ت���وري تيم 

امل��ت�����س��اب��ق ال��ع��امل��ي ال��ن��م�����س��اوي كيفني 
العام  ال���رتت���ي���ب  ������س�����دارة  راي�����ت�����رر 
ملناف�سات فئة واقف حمرتفني جي بي 
1 بجدارة بعد نهاية اجلولتني الأوىل 

والثانية بر�سيد 147 نقطة
 

2063
تيم  ف��ي��ك��ت��وري  ف��ري��ق  جن���م   يت�سدر 
امل��ت�����س��اب��ق ال��ع��امل��ي ال��ن��م�����س��اوي كيفني 
ملت�سابقي  العاملي  الت�سنيف  راي��ت��رر 
فئة واقف جي بي 1 بر�سيد 2063 

نقطة.
 

225
 فاز جنم فريق فيكتوري تيم املت�سابق 
رايترر  ك��ي��ف��ني  ال��ن��م�����س��اوي  ال��ع��امل��ي 
بلقب البطولة الأوروبي للمرة الأوىل 
يف م��ن��اف�����س��ات ف��ئ��ة واق����ف ج���ي ب���ي 1 
ثالث  م��ن  الكاملة  ال��ع��الم��ة  حمققا 

نقطة جولت بر�سيد 225 

بعد �لفوز بالتاج �لأوروبي

فيكت�ري يتطلع حل�سم بط�لة العامل مبكرا يف ال�سن
�لنم�ساوي ر�يترير ي�سعى للهيمنة على لقب )حمرتيف و�قف(

•• دبي-الفجر

ينظمها  التي   - ال�ساطئية  القدم  لكرة  القارات  كاأ�ص  بطولة  قرعة  و�سعت 
خالل  فعالياتها  وتقام  ال��ت��وايل،  على  التا�سع  للعام  الريا�سي  دب��ي  جمل�ص 
الفرتة من 5 اإىل 9 نوفمرب املقبل - منتخبنا الوطني لكرة القدم ال�ساطئية 
يف املجموعة الأوىل التي ت�سم اإىل جانبه منتخبات كل من اإيطاليا واليابان 

واإ�سبانيا.
ومت الإع��الن عن نتائج القرعة يف موؤمتر �سحفي عقد مبقر جمل�ص دبي 
الأمني  �سعيد حارب  �سعادة  للت�سميم، حتدث خالله  دبي  الريا�سي يف حي 
القدم  لكرة  التنفيذي  املدير  كو�سكو  وج��وان  الريا�سي،  دب��ي  ملجل�ص  العام 

ال�ساطئية بالفيفا.
و�سمت املجموعة الثانية منتخبات رو�سيا الفائز بلقب البطولة ثالث مرات، 
واملك�سيك واإيران الفائز بالبطولة مرتني وحامل لقب الن�سخة الثامنة من 

البطولة يف العام املا�سي، اإىل جانب منتخب م�سر.

ح�سر مرا�سم القرعة حممد بن هزام اأمني عام احتاد الإمارات لكرة القدم 
ونا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد اأمني عام جمل�ص دبي الريا�سي وخالد العور 
رئي�ص اللجنة املنظمة للبطولة ومدير اإدارة الفعاليات الريا�سية باملجل�ص، 
وعلي عمر مدير اإدارة التطوير الريا�سي باملجل�ص، وعدد من مدراء الإدارات 
اإبراهيم  الدويل  الإماراتي  املجل�ص.. كما ح�سر احلكم  والأق�سام ومنت�سبي 
املن�سوري الفائز ب”جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي”.. 

كما ح�سر جنم املنتخب الإ�سباين ريال مدريد ال�سابق مي�سيل �سلغادو.
واأعلنت اللجنة املنظمة اأن مباريات البطولة �ستلعب بنظام الدوري من دور 
اإىل  الأول والثاين من كل جمموعة  املركزين  اأن يتاأهل �ساحبا  واحد على 
مرحلة ن�سف النهائي التي تلعب بنظام خروج املهزوم ليتاأهل الفائزان اإىل 
مباراة  يف  الربونزية  امليداليات  على  اخلا�سران  ويتناف�ص  النهائية،  املباراة 

حتديد املركزين الثالث والرابع.
ورحب �سعادة �سعيد حارب اأمني عام جمل�ص دبي الريا�سي يف بداية املوؤمتر 
ال�سحفي باحل�سور من احتاد الإمارات لكرة القدم و�سكرهم على حر�سهم 

الدائم على اإجناح احلدث، كما رحب بوفد جلنة الكرة ال�ساطئية بالحتاد 
الدويل لكرة القدم، والإعالميني.

وقال “ نحن �سعداء بتنظيم الن�سخة التا�سعة من بطولة كاأ�ص القارات لكرة 
القدم ال�ساطئية التي ينتظرها اجلمهور ب�سغف كل عام، كما اأننا نفخر باأن 
البطولة  ال�ساطئية وبالأخ�ص هذه  القدم  تكون دبي موطن لبطولت كرة 
اإماراتية  بفكرة  ول��دت  كونها  خال�سا  وطنيا  منتجا  نعتربها  التي  العاملية 
يف  ال�ساطئية  القدم  ك��رة  جلنة  مع  بالتعاون  �سنويا  تنظيمها  على  وعملنا 

الحتاد الدويل لكرة القدم واحتاد الإمارات لكرة القدم منذ عام 2011«.
القارات من  كاأ�ص  “باتت بطولة  الريا�سي:  اأمني عام جمل�ص دبي  واأ�ساف 
ا�ستقطاب  توا�سل  حيث  ال�ساطئية،  ال��ق��دم  ك��رة  يف  العاملية  الأح����داث  اأه��م 
ثمانية  البطولة  وجتمع  ال�ساطئية،  القدم  كرة  يف  العاملية  املنتخبات  نخبة 
الفائز باللقب ثالث  اأف�سل منتخبات العامل من بينها منتخب رو�سيا  من 
مرات يف مواجهة منتخب اإيران الذي جاء للدفاع عن لقبه الثاين، اإىل جوار 
منتخبنا  وبالتاأكيد  م�سر،  اليابان،  اإيطاليا،  املك�سيك،  اإ�سبانيا،  منتخبات 

الوطني.
من جانبه تقدم جوان كو�سكو رئي�ص اللجنة التنفيذية لكرة القدم ال�ساطئية 
ال�سراكة  با�ستمرار  �سعادته  عن  وع��رب  الريا�سي  دب��ي  جمل�ص  اإىل  بالفيفا 

الناجحة التي جتمع كرة القدم ال�ساطئية مبجل�ص دبي الريا�سي.
اأبرز املنتخبات وجماهر كرة  اأ�سبحت دبي مركزا ل�ستقطاب  “ لقد  وقال 
توؤكد  ال�سنوات  البطولة طوال هذه  ا�ستمرارية هذه  واإن  ال�ساطئية،  القدم 
جناحها واأهميتها ونحن �سعداء اأن نوا�سل التعاون مع جمل�ص دبي الريا�سي 

لكي نقدم ن�سخ اإ�سافية خالل الفرتة املقبلة«.
واأ�ساف كو�سكو “ نحن �سعداء با�ستمرار تنظيم البطولة على �ساطئ كايت 
بيت�ص فهو من اأف�سل الأماكن التي مت تنظيم البطولة فيها ونتمنى اأن تبقى 
وبجمال  بال�سياحة  الريا�سة  يجمع  ال��ذي  احليوي  املكان  ه��ذا  يف  البطولة 

�سحر اإمارة دبي«.
الإماراتي  واحلكم  �سلغادو،  مي�سيل  من  كال  القرعة  مرا�سم  ب��اإج��راء  وق��ام 

الدويل اإبراهيم املن�سوري.

قرعة بط�لة كاأ�س القارات لكرة القدم ال�ساطئية ت�سع منتخبنا يف م�اجهة اإيطاليا واليابان واإ�سبانيا

الحتاد الدويل ل�سباقات اخلي�ل العربية .. نقلة ن�عية بب�سمات اإماراتية

•• عّمان-الفجر

تواليا يف مباراته  الثاين  فوزه  اأن يحقق  القدم يف  لكرة  الأردين  املنتخب  ياأمل 
اليوم  ال��دويل  �ستاد عمان  على  الكويتي  ي�ست�سيف نظره  وذل��ك حني  الثانية، 
ال�سني  اآ�سيا  وكاأ�ص   2022 ملونديال  املوؤهلة  املزدوجة  الت�سفيات  يف  اخلمي�ص 

.2023
الثانية  املجموعة  يف  الأردين  للمنتخب  م�سرية  ال��ث��الث  ال��ن��ق��اط  و�ستكون 
اأ�سرتاليا، ل�سيما واأن التاأهل �سيكون ل�ساحب املركز الأول  ال�سعبة التي ت�سم 

من املجموعات الثماين واأف�سل 4 منتخبات حا�سلة على املركز الثاين )املجموع 
الثالث من ت�سفيات كاأ�ص العامل  2023 والدور  اآ�سيا  اإىل نهائيات كاأ�ص   )12

.  2022
لكل منها  نقاط  ونيبال بثالث  والأردن  واأ�سرتاليا  الكويت  وتت�ساوى منتخبات 
نيبال  على  ال��ك��وي��ت  ف��وز  جولتني  اأول  �سهدت  بعدما  ل��ت��اي��وان  ���س��يء  ل  مقابل 
-3�سفر، ونيبال  الكويت  على  واأ�سرتاليا   ،1-2 تايوان  على  والأردن  -7�سفر 

على تايوان -2�سفر.
و�سيكون على املنتخب الأردين تقدمي مباراة اأف�سل من التي خا�سها ال�سبت وديا 

على اأر�سه وانتهت بتعادله ال�سلبي مع �سنغافورة، لتخطي عقبة �سيفه الكويتي 
الذي يخو�ص اللقاء بقيادة املدرب الوطني ثامر عناد بعد اإقالة الكرواتي روميو 

يوزاك يف اأيلول-�سبتمرب املا�سي.
ال�سبلي  التعادل  على  بوركلمانز  فيتال  الأردن  ملنتخب  البلجيكي  امل��درب  وعلق 
اأمام �سنغافورة بالقول “اليقاع البطيء يف ال�سوط الول حال دون الو�سول اىل 
مرمى املناف�ص...” م�سراً اىل “حت�سن الداء تدريجياً، مع زيادة ال�سغط على 
امام  الت�سرع  ان  ال  املطلوب،  بال�سكل  الهجومي  البناء  وتنويع  املناف�ص،  لعبي 

املرمى ابقى النتيجة على حالها«.

الثالثاء  نيبال  ا�ست�سافته  من  اأي��ام  قبل  الغد  لقاء  الأردين  املنتخب  ويخو�ص 
الثاين  ال�سقوط  لأن  الهزمية  جتنب  يف  الكويت  منتخب  ي��اأم��ل  بينما  املقبل، 

�سيعقد كثرا مهمته يف ظل وجود اأ�سرتاليا.
عربية  اأندية  يف  املحرتفني  لعبيه  من  �سبعة  على  كبرة  اأهمية  فيتال  ويعلق 
واأوروبية هم بهاء في�سل، مو�سى التعمري، بهاء عبد الرحمن، اأن�ص بني يا�سني، 
الذين غابوا  اأبو زريق واحلار�ص املخ�سرم عامر �سفيع  يا�سني البخيت، حممد 

عن املواجهة الودية �سد �سنغافورة ال�سبت.

م�اجهة الف�ز الثاين بن الأردن والك�يت 
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�سلطان  ال�سيخ  رعاية معايل  حتت 
بن طحنون اآل نهيان ع�سو املجل�ص 
التنفيذي يقام حفل افتتاح نهائي 
لالأطباق  ال���ع���امل  ك���ا����ص  ب��ط��ول��ة 
من  الثامنة  يف   2019 الم����ارات 
بفندق  اخل��م��ي�����ص  ال����ي����وم  م�������س���اء 
اإقامة  م��ق��ر  ال��ع��ني  منتجع  دان����ات 
الوفود امل�ساركة يف البطولة  فيما 
اجلمعة  غد  يوم  املناف�سات  تنطلق 
مب�����س��اب��ق��ت��ي رم���اي���ة الأط����ب����اق من 
احلفرة “ الرتاب ورماية الأطباق 

من الأبراج “ال�سكيت” .
ف����اإن البطولة  وك��م��ا ه��و م��ع��روف 
امل��ال��ي��ة نحو   تبلغ ج��وائ��زه��ا  ال��ت��ي 
150 األف درهم تختتم م�ساء يوم 
 70 وي�����س��ارك فيها   املقبل  الأح���د 
راميا ورامية ميثلون 25 دولة هم 

اأبطال العامل هذا املو�سم .
بو�سول  الف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  و���س��ي��ب��داأ 
ال�سالم  ع����زف  ث���م  احل���ف���ل  راع�����ي 
ل��ل��دول��ة وب��ع��ده��ا ي�ستمع  ال��وط��ن��ي 
البطولة  اإىل كلمة راعي  احل�سور 
وي��ل��ق��ي��ه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن��ه ���س��ل��ط��ان بن 
العام  امل�������س���رف  ال���ك���ع���ب���ي  حم���م���د 
للبطولة ثم كلمة  احتاد الإمارات 
للرماية والقو�ص وال�سهم ويلقيها 
حميد  حم���م���د  اهلل  ع���ب���د  ال����ل����واء 
امل����ه����ري ن����ائ����ب رئ���ي�������ص الحت�����اد 
الدويل  الحت����اد  رئ��ي�����ص  يلقي  ث��م 
كلمته  لي�سني  فالدمير  للرماية 

الفقرات  بع�ص  احل�����س��ور  وي��ت��اب��ع 
ثم  ال�سعبية  والرق�سات  الرتاثية 
تبادل الدروع التذكارية ثم يدعى 

احل�سور اإىل حفل ع�ساء.
واحلكام  ال��رم��اة  عقد  اكتمل  وق��د 
امل�ساركون يف البطولة حيث و�سل 
الإم���ارات  الأمني  اإىل  اأم�ص  م�ساء 
للرماية  ال����دويل  ل��الحت��اد  ال��ع��ام 
ال��ك�����س��ن��در دمي���اك���اك���وز وامل���ن���دوب 
ال�����دويل بطر�ص  ل���الحت���اد  ال��ف��ن��ي 
كري�ستا�ص واحلكم الرتكية ملي�ص 
وامل�سري  الق�ساة  رئي�سة  ج���رود 
حم��م��د وه������دان رئ��ي�����ص الأط���ب���اق 

وعدد كبر من الرماة .
وت��ع��د اإي��ط��ال��ي��ا الأك����رث ح��ظ��ا هذا 
العام حيث ت�سارك بعدد 14 راميا 
املتحدة  ال���ولي���ات  ت��ل��ي��ه��ا  ورام���ي���ة 
8 رم�������اة من  ب����ع����دد  الم���ري���ك���ي���ة 
وبريطانيا  ا�سرتاليا  ثم  اجلن�سني 
وكال  رم����اة   4 وف��رن�����س��ا  رم����اة   5
ثم  والت�سيك  وفنلندا  ال�سني  من 
رام��ي��ني اث��ن��ني لكل م��ن الإم����ارات 
ورو�سيا  قرب�ص  وا�سبانيا  وم�سر 
واملانيا وراٍم واحد لكل من ال�سويد 
وكازاخ�ستان  و�سيلي  ونيوزيلندا 
ولوك�سمبورج  الدامنارك  وبولندا 

والكويت واوكرانيا �سان مارينو .
من  ال�����رم�����اة  ج���م���ي���ع  اأدى  وق������د 
اجلن�سني التدريب الر�سمي و�سط 
اأجواء من التفاوؤل تب�سر مبناف�سات 
عالية  واأرق��ام  ذات م�ستوى ميميز 
رماية  يف  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  جن���م  واأدى 
“ ال�سكيت”  الأطباق من الأب��راج 
را�سد  بن  مكتوم  بن  �سعيد  ال�سيخ 
بقوة  الر�سمي  التدريب  مكتوم  اآل 
واأنه  خا�سة  عالية  معنوية  وروح 
البطولة  بهذه  الفوز  له  �سبق  قد 
 2011 ع��ام  امليادين  نف�ص  وعلى 
ويف املقابل خا�ص ممثلنا يف رماية 

الأط��ب��اق م��ن احل��ف��رة “ الرتاب” 
اأي�سا  ال��ت��دري��ب  ال�سام�سي  �سيف 
مب��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة ب��ع��د ت��اأه��ل��ه يف 
اأعقاب التجارب التي متت موؤخرا 

بني رماتنا .
الكعبي  حممد  بن  �سلطان  و�سرح 
باأن  البطولة  على  ال��ع��ام  امل�����س��رف 
يف  تنطلق  ���س��وف  ال��ي��وم  م�سابقات 
كل  يرمي  و�سوف  �سباحا  التا�سعة 
75 طبقا على  اجل��م��ع��ة   ي��وم  رام 
25 طبقا  ث��الث ج��ولت كل منها 
بعد  ي��وم  البطولة  ت�ستكمل  فيما 
باإجمايل  ب��ج��ول��ت��ني  ال�����س��ب��ت  غ���د 

نهايتها  يف  ل���ي���ت���اأه���ل  ط��ب��ق��ا   50
اأف�سل �ستة رماة لكل م�سابقة من 
و�سيدات  رج��ال  وال�سكيت  ال��رتاب 
�ستتم  حيث  الأرب����ع  امل�سابقات  اأي 
امل�سابقات  جلميع  التتويج  مرا�سم 
النهائيات وهو تقليد  الأرب��ع  بعد 

يطبق لأول مرة .
املختلط  ال���زوج���ي  م�سابقتي  اأم���ا 
املختلط  وال��������زوج��������ي  ل������ل������رتاب 
ل��ال���س��ك��ي��ت ف�����س��وف ت���ق���ام���ان يوم 
الأح��������د ح���ي���ث ����س���ي���ن���ال ال����زوج����ي 
الفائز كاأ�ص رئي�ص الحتاد الدويل 

للرماية .

هذا وكان فريق العمل و�سكرتارية 
مدينة  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت  ق���د  الحت�����اد 
�سمن  هناك  عملها  لتبا�سر  العني 
منظومة العمل التي ت�سابق الزمن 

.
ع�����س��رة ح���ك���ام م���ن اخل������ارج و20 

حمليا  
ي�سارك يف اإدارة البطولة مناف�سات 
ع�سرة  بينهم  حكما   30 البطولة 
حكما  و20  اخل�������ارج  م����ن  ح���ك���ام 
ق�ساة  اإىل  تق�سيمهم  مت  حم��ل��ي��ا 
للجانب  وح����ك����ام  ����س���اح���ة  وح����ك����ام 
ت�سمية  مت  وق��د  ت�سنيفهم  ح�سب 
بطر�ص  القرب�سي  ال��دويل  احلكم 
وحممد  فنيا  م��ن��دوب��ا  كري�ستا�ص 
ويعونه  ل��الأط��ب��اق  رئي�سا  وه����دان 
لوكا�ص  ال���ق���ر����س���ي  ه�����م  ث����الث����ة 
والملاين بودو جي�سك والإماراتية 
رجا خالد واثنني روؤ�ساء ق�ساة هما 
وحكمنا  ال��رتك��ي��ة  ج����رود  ملي�ص 
النعيمي  ي��و���س��ف  ح�����س��ن  ال�����دويل 
ال������دويل ح�سن  ���س��ي��ت��وىل ح��ك��م��ن��ا 
الأمل��ان��ي��ة جابريل  وم��ع��ه  ال�����س��ح��ي 
هارمتان م�سوؤولة فح�ص الأ�سلحة 
الدين  نور  ال��دويل  البحريني  اأم��ا 
و�ستة  ل��ل��ح��ك��ام  رئ��ي�����س��ا  ال���ي���ا����س���ي 
ح��ك��ام دول���ي���ني م���ن الإم�������ارات هم 
العي�سائي  وم�سعود  احلمادي  ب��در 
النقبي  وي��و���س��ف خ��ل��ف��ان و���س��الح 

وعثمان قا�سم وخالد معلمي .

اأول ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�ص الدور ثمن النهائي من دورة  بلغ امل�سنف 
�سنغهاي ال�سينية، ثامنة دورات املا�سرتز لالألف نقطة يف كرة امل�سرب، بفوز 

�سهل على الكندي ديني�ص �سابوفالوف بنتيجة 6-3 و3-6 .
ومل يحتج ديوكوفيت�ص حامل اللقب )32 عاًما( لأكرث من �ساعة و10 دقائق 
الأمركي  �سيالقي  املقبل حيث  ال��دور  وبلوغ  عاملًيا   36 بامل�سنف  لالطاحة 

جون اأي�سرن الفائز على الفرن�سي لوكا�ص بوي 7-5 و3-6.
وهو الفوز الثالث لل�سربي يف ثالث مواجهة جمعت الالعبني.

اإر�ساله مع انطالق املجموعة الأوىل،  وبعد اأن حافظ كل لعب على �سوط 
يف  مناف�سه  اإر���س��ال  بك�سر  �سالم  غراند  لقب  ب�16  املتوج  ديوكوفيت�ص  جنح 

ال�سوط الثامن قبل اأن يح�سم املجموعة على اإر�ساله يف التايل.
ومل يكن ديوكوفيت�ص )32 عاًما( عر�سة خل�سارة اإر�ساله �سوى مرة يتيمة 
يف ال�سوط الثاين من املجموعة الثانية، ف�سل الكندي يف ا�ستغاللها، ليم�سي 

ال�سربي قدًما ويك�سر الإر�سال يف ال�سوطني اخلام�ص والتا�سع 
ويفوز باملباراة.

وب��ل��غ ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي داف���ي���د غ���وف���ان ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي بعد 
امل�سنف  الكازاخ�ستاين ميخائيل كوكو�سكني  ان�سحاب 
57 عامليا بداعي الإ�سابة، حني كان البلجيكي متقدما 

ال�سوي�سري  املقبل  الدور  يف  يلتقي  وهو  و0-3،   2-6
الثالثاء  اأق�سى  ال��ذي  عاملًيا  ثالث  امل�سنف  فيدرر  روجيه 

و7-6 ال�����س����ب����اين   2-6 فينول�ص  رامو�ص  األربتو 

.)5-7(
وبلغ اليوناين �ستيفانو�ص ت�سيت�سيبا�ص الدور ثمن النهائي بفوز ثاأري �سعب 
7-6 )7-3( و7-6 )7-3(، فيما  اأوجييه-األيا�سيم  على الكندي فيليك�ص 
مل تكن املهمة اأ�سهل على الأملاين األك�سندر زفريف الذي تغلب على الفرن�سي 

.)7/3( و6-7   )15/13( جرميي �ساردي 6-7 
�ساعتني  اىل  �سنغهاي  يف  و�ساد�ًسا  عاملًيا  �سابع  امل�سنف  ت�سيت�سيبا�ص  واحتاج 
ودقيقتني لتحقيق فوزه الأول على امل�سنف التا�سع ع�سر، بعدما خرج الخر 

منت�سرا يف املواجهتني اللتني جمعتهما �سابًقا.
الفائز  البولندي هوبرت هوركات�ص  تالًيا مع  اليوناين )21 عاًما(  ويلتقي 

و6-7. على الفرن�سي غايل مونفي�ص 2-6 
وك�سر ت�سيت�سيبا�ص، ال�ساعي ل�سمان مكان له يف بطولة املا�سرتز اخلتامية 
للمو�سم التي ت�سم اأف�سل ثمانية لعبني خالل 2019، اإر�سال مناف�سه يف 
ال�سوط الرابع من املجموعة الوىل قبل اأن يرد الكندي التحية يف ال�سوط 

التايل ويحتكم الالعبان اىل �سوط فا�سل، ح�سمه اليوناين ل�ساحله.
�سيناريو ختام  الثانية ليتكرر  اإر�ساله يف املجموعة  وفاز كل لعب على 
يف  املا�سرتز  بطولة  على  اأ�سابيع  خم�سة  نحو  وقبل  الوىل.  املجموعة 
 3460 اأً�سبح  ال��ذي  ر�سيده  اىل  نقطة   90 اليوناين  اأ���س��اف  لندن، 
الإ�سباين  لتاأهله  ال�سامن  اخلما�سي  خلف  ال�ساد�ص  امل��رك��ز  يف  نقطة 
ميدفيديف  دان��ي��ي��ل  ال��رو���س��ي  ف��ي��درر،  ديوكوفيت�ص،  ن����ادال،  راف��اي��ل 
�ساد�ص  امل�سنف  زفريف  واح��ت��اج  تييم.  دومينيك  والنم�سوي 
�ساردي  ع��ل��ى  للتغلب  دق��ي��ق��ة  و47  ���س��اع��ة  اىل  ع��امل��ًي��ا 
امل�سنف 71، وبات يف ر�سيده 2345 نقطة يف 
املركز الثامن يف ال�سباق اىل لندن حيث 
وال�1500  لقبه  عن  للدفاع  ي�سعى 
اأ�سقط ديوكوفيت�ص يف  اأن  نقطة بعد 

نهائي العام املا�سي.
املواجهة  ع���اًم���ا(   22( المل�����اين  واف��ت��ت��ح 
من  الول  ال�سوط  يف  �ساردي  اإر�سال  بك�سر 
باملثل  الخ��ر  يرد  اأن  املجموعة الوىل، قبل 
يف ال�سوط الرابع ويحتكم الالعبان اىل �سوط 
-15 بنتيجة  زف��ري��ف  ح�سمه  م��ارات��وين  فا�سل 
ال  الثانية،  املجموعة  ذات��ه يف  ال�سيناريو  وتكرر   .13
ال�سوط  يف  بالك�سر  البادئ  كان  عاًما(   32( �ساردي  اأن 
اخلام�ص قبل اأن يرد زفريف يف العا�سر ويلجاآن جمددا 

اىل �سوط فا�سل ح�سمه الملاين ب�سهولة 3-7.
ويلتفي زفريف تالًيا الرو�سي اأندري روبليف الفائز على 

ال�سرتايل جون ميلمان 6-2 و0-6.
وتاأهل اليطايل ماتيو بريتيني اىل الدور ثمن النهائي 
بعد تفوقه على الت�سيلي كري�ستيان غارين 6-3 و3-6.

ويلتقي امل�سنف الثالث ع�سر عاملًيا الذي بلغ الدور ن�سف 
املفتوحة الأخرة  املتحدة  الوليات  النهائي من بطولة 
قبل خروجه اأمام نادال، مواطن الخر روبرتو باوتي�ستا 

اأغوت الفائز على المركي ريلي اأوبيلكا 6-4 و5-7.

دي�ك�فيت�س اىل ثمن نهائي دورة �سنغهاي 
اأن  مي�سي  ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ن��ج��م  ك�سف 
م�ساكله مع �سلطات ال�سرائب الإ�سبانية وّلدت 
بر�سلونة،  فريقه  ع��ن  بالرحيل  الرغبة  ل��دي��ه 
اإنهاء م�سرته مع الفريق  لكنه �سدد على نيته 

الذي مل يعرف غره طوال اأعوام الحرتاف.
ووال���ده  مي�سي  ال���س��ب��ان��ي��ة  ال�سلطات  وات��ه��م��ت 
خ���ورخ���ي ب��الح��ت��ي��ال ال�����س��ري��ب��ي ب��ق��ي��م��ة 4،1 
و2009،   2007 ع��ام��ي  ب��ني  ي����ورو  م��الي��ني 
 10 ي��ق��ارب  م��ا  دف���ع  منهما  تطلبت  ق�سية  يف 
ماليني يورو. وُحكم على الرجنتيني بال�سجن 
منها  اأف��ل��ت  التنفيذ،  وق��ف  م��ع  �سهًرا   21 مل��دة 

بدفعه غرامة مالية.
وقال مي�سي املتوج موؤخرا بجائزة اأف�سل لعب 
)“فيفا”(  ال��دويل  الحت��اد  قبل  العامل من  يف 
 2013 ع����ام����ي  “خالل  ال�������س���اد����س���ة  ل���ل���م���رة 
كان  ال�سرائب،  م�ساكل  ب���داأت  ح��ني  و2014، 
الأمر �سعبا جًدا بالن�سبة يل وللعائلة”، وذلك 

يف حديث اىل اإذاعة “راك 1” الكاتالونية.
�سن  يف  اأولدي  “كان  ع��اًم��ا  ال�32  اب���ن  وت��اب��ع 
���س��غ��رة وم���ررن���ا ب���اأوق���ات ���س��ع��ب��ة. خ���الل تلك 
ال��رح��ي��ل، لي�ص لأنني  ف��ك��رة  ال��ف��رتة، راودت���ن���ي 
اأريد اأن اأترك بر�سلونة )النادي( بل لأنني اأردت 

الرحيل عن اإ�سبانيا«.
معاملة  ل�سوء  تعر�ست  باأنني  “�سعرت  اأ���س��اف 

ومل اأرغب يف البقاء هنا«.
عام  يف  ال��ب��الوغ��ران��ا  م��ع  مي�سي  ع��ق��د  وينتهي 
التاريخي  وهدافه  الفريق  قائد  لكن   ،2021

يوؤكد اأن جتديد عقده “لن يكون م�سكلة«.
وق�����ال ال���الع���ب امل���ت���وج ب��ل��ق��ب ال��ل��ي��غ��ا يف ع�سر 
اإنهاء  اأري��د  حاليا:  وا�سحة  “الفكرة  منا�سبات 
النادي  يف  لو�سعي  نظرا   )...( هنا  )م�سرتي( 
وما اأ�سعر به ولعائلتي واأولدي الذين ا�ستقروا 

يف هذه املدينة. ل اأريد اأن اأعّكر ذلك«.
القدم يف  بداأ ممار�سة كرة  الذي  واأردف مي�سي 
بالده  يف  بويز  اأول���د  نيويلز  م��ع  ال�ساد�سة  �سن 
نيويلز  م��ع  جم����دًدا  ب��ال��ل��ع��ب  ح��ل��م��ت  “لطاملا 
واخ��ت��ب��ار لعب ك��رة ال��ق��دم يف الأرج��ن��ت��ني ولكن 
اأحياًنا مبا  تفكر  اأن  اأن��ه عليك  لهم  وقلت  �سبق 

هو الأف�سل لعائلتك«.
ويف حديثه اىل الإذاعة الكاتالونية، كرر مي�سي 
نيمار  الربازيلي  ال�سابق  زميله  روؤي��ة  يف  رغبته 
ي��ع��ود اىل ���س��ف��وف ب��ر���س��ل��ون��ة ال����ذي رح���ل عنه 
جرمان  ���س��ان  ب��اري�����ص  اىل   2017 ���س��ي��ف  يف 

الفرن�سي.
وكان الدويل الربازيلي حمط اأخذ ورد مطّول 
بالعودة  املعلنة  رغبته  بعد   2019 �سيف  يف 
اىل كاتالونيا، لكن ال�سفقة مل تب�سر النور يف 
ظل عدم تو�سل الناديني اىل اتفاق ب�ساأن اأغلى 

لعب كرة قدم يف العامل.
بني  نيمار  جانب  اىل  لعب  ال��ذي  مي�سي  وق��ال 
تاريخية  2013 و2017 وحقق معه ثالثية 
اأبطال  2015 )الليغا وكاأ�ص امللك ودوري  عام 
اأن��ه اإن مل ي��اأت اىل  “اعتقدت �سراحة  اأوروب���ا(، 

هنا، �سيذهب اىل ريال مدريد«.
اأف�سل  اأح��د  لأن��ه  نيمار  ي��اأت��ي  اأن  “اأردت  وت��اب��ع 
تواجده يف فريقنا  العامل  القدم يف  لعبي كرة 

كان �سيعطينا الكثر من اخليارات«.
املهاجم  م���ع  ب��ر���س��ل��ون��ة  وت���ع���اق���د 
من  غريزمان  اأنطوان  الفرن�سي 

اأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د، وال�����ذي مل 
امل�ستوى  الآن  ح��ت��ى  ي���ق���دم 
املتوقع منه. وكان الفرن�سي 

ق��ري��ب��ا ال���ع���ام امل��ا���س��ي من 
لرب�سلونة،  الن�������س���م���ام 
ال���ب���ق���اء يف  ي���ق���رر  اأن  ق��ب��ل 

العا�سمة.
عن  ال��ت��ق��اري��ر  مي�سي  ون��ف��ى 

اأنه  م��وؤك��دا  بينهما،  �سرخ  وج��ود 
“يف العام الول حني اأردنا التوقيع 

مع غريزمان، قلت اأنه من الأف�سل 
واأنه مرّحب دائًما باأف�سل الالعبني 

اأب���ًدا.  معه  م�سكلة  ل��دي  تكن  مل 
لذا هذه كذبة«.

واأبدى الأرجنتيني دعمه للمدرب 
اإرن�����س��ت��و ف��ال��ف��ردي ال���ذي طالته 
البداية  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ان���ت���ق���ادات 
املو�سم،  ه����ذا  ل��ل��ف��ري��ق  امل���ت���ع���رثة 
واخلروج املفاجئ من ن�سف نهائي 
املو�سم  يف  اأوروب������ا  اأب���ط���ال  دوري 
الإنكليزي،  ليفربول  اأم��ام  املا�سي 
بخ�سارة قا�سية اإيابا �سفر4- بعد 

الفوز ذهابا -3�سفر.
وقال مي�سي “مل يكن خطاأ املدرب، 

ا  ولكن ل�ست اأنا من قررت اأي�سً
ب����ق����اءه ق�����رر ال����ن����ادي اأن 
وكان  ف���ال���ف���ردي  ي��ب��ق��ي 

هذا الأمر مفرحا بالن�سبة يل لأنه جيد بالن�سبة 
ل�ستقرار النادي وهو مدرب ندعمه ونحبه«.

و�سجل مي�سي هدفه الول هذا املو�سم من ركلة 
الأحد  )-4�سفر(  اإ�سبيلية  على  الفوز  يف  حرة 
يف  غيابه  بعد  الليغا،  م��ن  الثامنة  امل��رح��ل��ة  يف 

الأ�سابيع الأوىل ب�سب الإ�سابة.
واأك����د احل��ائ��ز ع��ل��ى احل����ذاء ال��ذه��ب��ي الأوروب����ي 
اأ�سعر  ولكنني  “للوقت  يحتاج  اأن���ه  م���رات  �ست 
ب���ح���ال اأف�������س���ل، ع���ان���ي���ت من 
خ����الل  رج�����ل�����ّي  يف  اآلم 
هذا  ولكن  اإ�سبيلية  لقاء 
م��ا ي��ح��دث ع��ن��دم��ا تعود 
اقرتبت  ال�سابة(.  )من 
ال������ع������ودة اىل  )م�������ن 

م�ستواه(«.

ال�سرائب ت�سغط على مي�سي ملغادرة بر�سل�نة 

•• دبي-الفجر

�ستكون الفر�سة مثالية اأمام الإمارات بعد اكتمال قوتها الهجومية لتحقيق 
دبي  يف  اخلمي�ص  اليوم  اإندوني�سيا  ت�ست�سيف  عندما  وذلك  الثاين،  فوزها 
�سمن اجلولة الثالثة من مناف�سات املجموعة ال�سابعة للت�سفيات املزدوجة 

املوؤهلة ملونديال قطر 2022 وكاأ�ص اآ�سيا ال�سني 2023.
اأمام المارات  4 نقاط من مباراتني،  وتت�سدر تايالند الرتتيب بر�سيد 
ذاته  بالر�سيد  الثالثة  وماليزيا  واح��دة،  مباراة  من  نقاط  بثالث  الثانية 
اأي�سا مع م�سيفتها فيتنام )نقطة(، واإندوني�سيا  قبل مواجهتها اخلمي�ص 

من دون ر�سيد.

لالإمارات الفائزة على ماليزيا 2-1 يف كوالملبور، احلظوظ الأكرب لتخطي 
اندوني�سيا التي �سقطت على اأر�سها امام ماليزيا 2-3 وتايالند �سفر3-.

مقارنة  ع��امل��ي��ا   66 “الأبي�ص” امل�����س��ن��ف  ل�����س��ال��ح  ال��رت���س��ح��ي��ات  وت�����س��ب 
ب�سيفه ال�167، كما اأن ا�سحاب الأر�ص �سيخو�سون املباراة بكامل قوتهم 

الهجومية بعودة اأحمد خليل بعدما غاب امام ماليزيا لظروف خا�سة.
اأ�سا�سيا  “عموري” اللقاء  الرحمن  عبد  ان يخو�ص عمر  املتوقع  كما من 
جراء  لياقته  اكتمال  لعدم  ماليزيا  اأم���ام   74 الدقيقة  يف  ���س��ارك  بعدما 
الإ�سابة يف الركبة التي تعر�ص لها العام املا�سي مع فريقه ال�سابق الهالل 

ال�سعودي.
اأحمد خليل مع علي مبخوت �ساحب هديف الفوز على ماليزيا،  و�سي�سكل 

بدا  الذي  اندوني�سيا  دفاع  “عموري”، مثلث اخلطر على  الألعاب  و�سانع 
هزيال يف مواجهتيه ال�سابقتني، وتلقت �سباكه �ستة اهداف.

المارات  بتفوق  اندوني�سيا  م��درب  ماكمنيمي  �سيمون  ال�سكتلندي  واأق��ر 
هجوميا مقابل �سعف يف خط دفاع فريقه.

وقال املدرب ال�ساب )41 عاما( الذي يقود اندوني�سيا منذ كانون الأول/
دي�سمرب 2018 “تلقينا ثالثة اأهداف اأمام تايالند )يف اجلولة الثانية(. 
يجب حت�سني اجلانب الدفاعي على ال�سعيد الفردي او متركز الالعبني، 

ندرك اأن المارات اأف�سل منا لذلك يجب ان نكون واقعيني«.
من جهته، �سدد خليل على اأهمية املباراة “فاملواجهة هي الثانية للمنتخب 
يف م�سوار الت�سفيات وحتقيق الفوز واحل�سول على العالمة الكاملة ميكن 

ان يدعم حظوظ الأبي�ص ب�سكل جيد يف هذه املرحلة«.
الثالث  للنقاط  ب�سدة  “نحتاج   2015 ع��ام  اآ�سيا  يف  لع��ب  اأف�سل  وتابع 

وملوؤازرة جمهورنا«.
له  بالن�سبة  املباراة خا�سة  تكون  اأن  عاما( يف  ياأمل مبخوت )28  ب��دوره، 
اأمام  بهدفيه  ر�سيده  رف��ع  بعدما  الدولية،  الأه���داف  من  ر�سيده  ل��زي��ادة 
رقم عدنان  بعد هدفني من معادلة  وا�سبح على  51 هدفا،  اىل  ماليزيا 

الطلياين اأعظم هداف يف تاريخ “الأبي�ص” بر�سيد 53 هدفا.
اآ�سيا  وتعود املواجهة الأخرة بني الإمارات واإندوني�سيا اىل نهائيات كاأ�ص 
منت�سرة بهدفني  وخرجت  اأر�سها  على  الأوىل  ا�ست�سافتها  التي   1996

نظيفني يف دور املجموعات.

منتخبنا بق�ة هج�مية مكتملة اأمام اإندوني�سيا 

حتت رعاية �سلطان بن طحنون

حفل افتتاح نهائي كاأ�س العامل للرماية م�ساء الي�م بالعن



يكّ�ن عائلة �سعيدة بف�سل دولر واحد
اّدعى اأحد م�ستخدمي موقع ريديت الإلكرتوين، باأن ورقة نقدية 
من فئة دولر واحد كانت كفيلة باأن تقلب حياته راأ�ساً على عقب، 

وجتعله يبني اأ�سرة �سعيدة. 
قال الأمريكي جي�سون دبليو، باأن ق�سة حبه مع زوجته احلالية، 
على  تعرف  حيث  مدر�سية  رحلة  اأثناء  الثانوية  املدر�سة  يف  ب��داأت 
فتاة راقت له، وقرر اأن يهديها علبة من العلكة ثمنها دولر واحد، 
اإل اأن الفتاة دفعت ثمن العلكة من جيبها. ومنذ ذلك احلني بداأت 

لعبة تبادل الدولر بني جي�سون وفتاة اأحالمه. 
بد�ص  قمت  العلكة،  ثمن  زوجتي  دفعت  "بعدما  جي�سون  واأ�ساف 
الدولر يف جيبها، ولكنها قامت باإعادته يل. منذ ذلك احلني بداأ 
خمتلفة.  بطرق  وبالعك�ص  جيبها  اإىل  جيبي  من  ينتقل  ال���دولر 
اأ�سبح الدولر الرابط الذي يجمعنا نحن الثنني، كنت اأبتكر طرقاً 

مميزة لإعادة الدولر اإليها، وكانت هي تفعل نف�ص ال�سيء".
ويف اأحد الأيام قرر جي�سون اإر�سال الدولر اإىل منزلها عرب الربيد 
وكتب على املغلف عبارة: " اأرجو اأن تقبلي دعوتي لتناول فنجان 
قهوة يف املقهى". وبالفعل التقى ال�ساب والفتاة يف املقهى ون�ساأت 

ق�سة حب بينهما، وا�ستمرت حتى تخرجا من املرحلة الثانوية. 
وبعد اأربع �سنوات قرر جي�سون طلب الزواج من حبيبته، وا�ستخدام 
الزوجان  ال����زواج عليها. وب��ال��ف��ع��ل مت��ك��ن  اأث��ن��اء ع��ر���س��ه  ال����دولر 
قرانهما واأجنبا ثالثة اأطفال، ولزال يعي�سان ب�سعادة معاً منذ 15 

عاماً، وفق ما نقل موقع "ميرتو" الإلكرتوين.

يخدع حمتاًل ويتربع بالنق�د لالأعمال اخلريية
اأحد  على  الطاولة  بها  قلب  ذكية  حيلة  اإىل  اإي��رل��ن��دي  �ساب  جل��اأ 
املحتالني عرب الإنرتنت، وح�سل منه على مبلغ �سغر من النقود 

تربع به لالأعمال اخلرية. 
رو�ص  تلقى  الإن��رتن��ت،  م�ستخدمي  م��ن  الكثر  م��ع  يحدث  وكما 
وول�����ص ر���س��ال��ة ب��ال��ربي��د الإل���ك���رتوين م��ن حم��ت��ال، يعر�ص عليه 
مقابل  ثروته،  ن�سف  على  واحل�سول  التجارية  باأعماله  امل�ساركة 

حتويل مبلغ 1000 جنيه ا�سرتليني )1400 دولر( اإىل ح�سابه.
ومل يكتف رو����ص ب��ال��رد ع��ل��ى ال��ر���س��ال��ة، ب��ل ع��ر���ص ع��ل��ى املحتال 
لدفع  دولر(  األف  ا�سرتليني )70  األف جنيه   50 امل�ساركة مببلغ 
العر�ص مغرياً  ه��ذا  وك��ان  اأك��رب،  ب�سكل  التجارية  الأع��م��ال  عجلة 

ب�سكل كبر بالن�سبة للمحتال.
يفيد  م��زوراً  اإ�سعاراً  اأر�سل له  ومل يقف رو���ص عند هذا احل��د، بل 
اأن  اأخ��ربه  الأخ��ر  ه��ذا  لكن  املحتال،  اإىل ح�ساب  النقود  بتحويل 
ق��ام بتجميد  البنك  اأن  ف��رد رو���ص  اإىل ح�سابه،  الأم���وال مل ت�سل 

عملية التحويل، ب�سبب �سكوكه بوجود عملية احتيال.
اأن البنك لن ي�سمح باإكمال عملية التحويل،  واأقنع رو�ص املحتال 
اإىل ح�سابه.  املحتال  اإج��راء حتويل معاك�ص من ح�ساب  يتم  حتى 
وب�سبب طمع املحتال وقع يف الفخ، وقام بتحويل مبلغ 25 جنيه 
اأنه وقع  اأن يدرك  اإىل ح�ساب رو�ص، دون  ا�سرتليني )35 دولراً( 

يف �سر اأعماله.
وعندما و�سل املبلغ اإىل ح�ساب رو�ص، تربع به اإىل جمعية ال�سرطان 
الإيرلندية، قبل اأن ير�سل اآخر ر�سالة اإىل املحتال، بح�سب �سحيفة 

مرور الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مل تلم�س هاتفها 8 اأ�سهر لرتبح 100 األف دولر
باتت امراأة اأمريكية على بعد 4 اأ�سهر فقط من احل�سول على جائزة بقيمة 100 األف دولر، بعد اأن امتنعت عن 

ا�ستخدام هاتفها الذكي ملدة 8 اأ�سهر. 
وكانت �سركة فيتامني ووتر ت�سدرت عناوين الأخبار يف دي�سمرب )كانون الأول( املا�سي، عندما اأعلنت عن التحدي، 
اإيالنا موجدان )29 عاماً( الوحيدة التي ا�ستطاعت  وتقدم الآلف ملحاولة ك�سب اجلائزة، لكن يف النهاية، كانت 

ال�سمود حتى الآن.
وبعد 8 اأ�سهر تقريباً، تقول اإيالنا، وهي كاتبة روائية من كوينز-نيويورك، اإن التجربة كانت رائعة، واأظهرت مدى 

احلرية التي ح�سلت عليها، بعد اأن توقفت عن ا�ستعمال الهواتف الذكية. 
وعلى الرغم من اأنها تفتقد الهاتف يف بع�ص الأحيان، اإل اأنها تخطط لال�ستمرار يف عدم ا�ستعمال اأي هاتف ذكي 

حتى بعد انتهاء التحدي، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
وقالت اإيالنا ل�سبكة �سي اإن اإن "لقد قررت اأن ل اأعود اأبداً اإىل ا�ستخدام الهاتف الذكي مبجرد انتهاء امل�سابقة ملدة 
اإذا متكنت من الو�سول اإىل هاتف ذكي، فاأعتقد اأين �ساأعود مبا�سرة اإىل الإدم��ان عليه، واأهدر وقتي، واأبقى  عام. 

م�ستيقظة طوال الليل، واأعود اإىل و�سائل التوا�سل الجتماعي، واأنا حقاً ل اأريد العودة اإىل كل ذلك".
واإذا متكنت اإيالنا من ال�سمود خالل الأ�سهر الأربعة القادمة، وهو اأمر يتوقع اأن تكون قادرة على فعله، ف�ستكون 
موؤهلة للفوز مببلغ 100 األف دولر، لكن يجب عليها اخل�سوع لختبار قبل ذلك، للتاأكد من اأنها مل تلجاأ للغ�ص 

واخلداع لفعل ذلك.
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وفاة ر�سيعة ب�سبب عادة اأب�ية خطاأ
ينتبهوا جيدا، فرتكهم  اأن  اأطفال ر�سع  لديها  التي  العائالت  يتعني على 
اأو بينهم قد يعر�ص �سالمتهم  ينامون مع الآب��اء اجلدد يف ال�سرير نف�سه 
ل��ل��خ��ط��ر. ف��ق��د ت��وف��ي��ت ط��ف��ل��ة ر���س��ي��ع��ة ت��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 3 اأ���س��اب��ي��ع فقط 
ك�سف  م��ا  بح�سب  بينهما،  لتنام  �سريرهما  على  وال��داه��ا  و�سعها  اأن  بعد 
حتقيقات الأجهزة املخت�سة يف بريطانيا، وفقا ملا ذكرته �سحيفة ديلي ميل 
لويز كومر )3  ليديا  الر�سيعة  الطفلة  وال��دة  الأم،  وقالت  الربيطانية. 
اأ�سابيع(، اإنها ا�ستيقظت لتجد ابنتها ميتة يف ال�سرير بعد اأن انقلب عليها 

والدها توم كومر، البالغ وزنه 114 كيلوغراما، اأثناء نومه.
ووقعت احلادثة املوؤملة يف هانلي مبقاطعة �ستافورد�ساير و�سط اإجنلرتا، يف 

ال�سابعة والن�سف �سباح يوم ال�سابع والع�سرين من �سبتمرب 2016.
كري�سنت،  غري�ص  يف  امل��ن��زل  اإىل  اإ�سعاف  �سيارة  ا�ستدعاء  مت  ال��ف��ور  وعلى 
لكنها  اجلامعي،  �ستوك  روي��ال  م�ست�سفى  اإىل  الر�سيعة  نقلت  ثم  هانلي، 

كانت قد فارقت احلياة.
وتعتقد الأم اإيبوين جايد بر�سون، التي قالت للمحققني اإنها وتوم يدخنان 

القنب بانتظام، اأن زوجها تقلب اأثناء نومه ف�سحق الطفلة.
من جهته، قال توم لل�سرطة اإنه يعتقد اأنه يجب اأن يكون قد و�سع ليديا يف 

ال�سرير "لأنه لي�ص هناك تف�سر اآخر".
واأو�سح اأنه بعد اأن و�سع طفلته يف املهد "بداأت تبكي، لذا اأخرجتها من املهد 
األعب  ال�سرير  اإيبوين.. كنت جال�سا على  بيني وبني  ال�سرير  وو�سعتها يف 

األعابا على هاتفي وكنت �ساأعيد ليديا اإىل الفرا�ص".

اإجناز علمي ميّكن رجال من امل�سي بهيكل خارجي
مرة  امل�سي  على  ق��ادرا  واأ�سبح  الرباعي  بال�سلل  فرن�سي م�ساب  رج��ل  ق��ال 
اإن امل�سي اإجناز كبر بالن�سبة له بعد  اأخرى با�ستخدام هيكل خارجي اآيل 
طوروا  الذين  الفرن�سيون  العلماء  وي�ستخدم  ل�سنوات.  حركة  بال  ظل  اأن 
امل��ا���س��ي، منظومة من  الأ���س��ب��وع  عنه  النقاب  ك�سفوا  ال��ذي��ن  ال��ن��ظ��ام،  ه��ذا 
اأجهزة ال�ست�سعار املزروعة بالقرب من املخ والتي تر�سل اإ�سارات اإىل الهيكل 

اخلارجي ليحرك �ساقي املري�ص وذراعيه.
املري�ص  قال  الفرن�سية،  غرينوبل  مدينة  يف  الإع��الم  لو�سائل  حديثه  ويف 
البالغ من العمر 30 عاما، والذي مل يذكر �سوى ا�سمه الأول تيبو اإنه تعني 
عليه اإعادة تعلم كيفية ا�ستخدام خمه عندما بداأ جتربة الهيكل اخلارجي 
اإعادة  ع��ام��ني، فقد تعني علي  اأحت���رك منذ  اأن��ن��ي مل  "مبا  وق��ال  للج�سم. 
تعلم ا�ستخدام خمي". واأ�ساف "يف البداية، كان امل�سي �سعبا للغاية. والآن 
لفرتة  امل�سي  اخلارجي وميكنني  الهيكل  �ساعتني يف  ملدة  الوقوف  ميكنني 
ا�ستمرت عامني، مت  بالن�سبة يل". ويف جتربة  اإجناز  للغاية...هذا  طويلة 
زرع جهازين للت�سجيل على جانبي راأ�ص تيبو بني الدماغ واجللد، ليغطيا 

بذلك منطقة املخ التي تتحكم يف الإح�سا�ص ووظائف احلركة.

ماتري��سكا الطبيعة.. 
ما�سة داخل ما�سة

يف  الده�سة  تثر  رو�سيا  تنفك  ل 
جمال املا�ص، حيث دائما ما يعرث 
الأملا�ص،  م��ن  واأ���س��ك��ال  اأن���واع  على 
اإم����ا الأ���س��ف��ر ال��ف��ري��د م��ن نوعه 
اأو الأك��رب حجما يف اأوروب��ا ورمبا 

العامل اأو الأكرث نقاء.
ع���م���ال �سركة  امل�����رة ع���رث  وه�����ذه 
مبنجم  "األرو�سا"  ال���ت���ع���دي���ن 
نيوربا يف جمهورية ياقوتيا ذاتية 
احلكم، الواقعة يف �سرق �سيبريا، 
اجل����م����ع����ة، ع���ل���ى ق���ط���ع���ة اأمل����ا�����ص 
حم��ا���س��رة داخ����ل م��ا���س��ة اأخ����رى، 
بدمية  �سبيهة  تكون  بذلك  وه��ي 
م��ات��ري��و���س��ك��ا، ت��ل��ك ال��دم��ي��ة التي 
الأ�سغر  ال��دم��ى  م��ن  ع���ددا  ت�سم 

حجما.
ي��ك��ون عمر هذا  اأن  امل��رج��ح  وم��ن 
من  الأول  يعد  ال��ذي  الكت�ساف، 
نوعه على الإطالق، حوايل 800 
مل��ا ذك��ره موقع  مليون ع��ام، وفقا 

رابتلي الإخباري.
للثنائي  الك��ت�����س��اف،  ه���ذا  وج����اء 
العاملون  ك�����ان  ب��ي��ن��م��ا  امل���ا����س���ي، 
ي��ق��وم��ون ب��ف��رز اأح���ج���ار امل��ا���ص يف 
ياكوت�سك، اإحدى مدن جمهورية 

ياقوتيا يف الحتاد الرو�سي.
العلماء،  اأج��راه��ا  ملراجعة  ووف��ق��ا 
من  الكبرة  املا�سة  وزن  اأن  تبني 
 0.62 يبلغ  "ماتريو�سكا"  ما�سة 
قراط، يف حني يبلغ الوزن املا�سة 

الأ�سغر داخلها 0.02 قراط.

اإجراء �سد في�سب�ك.. وم�ستخدم� 
بالي�ستي�سن 4  يدفع�ن الثمن

دعمها  ���س��وين،  �سركة  اأوق��ف��ت  مفاجئة،  خ��ط��وة  يف 
جهازها  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي��ة  "في�سبوك"  ل�����س��ب��ك��ة 

لالألعاب "بالي�ستي�سن 4".
التقني  للدعم  موقعها  على  �سوين  �سركة  وكتبت 
في�سبوك  توفر  يتم  "لن  بالي�ستي�سن:  لأج��ه��زة 
اأو  اأو لقطات  بعد الآن كمن�سة مل�ساركة فيديوهات 
لبث  رواب���ط  حتى  اأو  لبطولت  تفا�سيل  اأو  ���س��ور 

املواجهات".
"بي  م�ستخدمي  فاإن  متخ�س�سة،  مواقع  وبح�سب 
اأي�����س��ا م��ن احل�����س��ول على  ي��ت��م��ك��ن��وا  اإ�����ص 4" ل��ن 
اأن  علما  في�سبوك،  ع��ل��ى  ح�ساباتهم  م��ن  ال�����س��ور 
خا�سية الربط مع في�سبوك متوافرة منذ ظهوره 

عام 2013.
وعلى الرغم من عدم �سدور اأي تو�سيح من �سوين 
متخ�س�سة  م��واق��ع  ف���اإن  ال���ق���رار،  ه���ذا  بخ�سو�ص 
اأرجعته اإىل التغيرات التي اأدخلها موقع في�سبوك 
على اآليات م�ساركة بيانات م�ستخدميه بعد ف�سيحة 

كامربديج اأنالتيكا.

مقتل عرو�س و3 من اأهلها.. وال�سبب �سيلفي      
لقيت عرو�ص حتفها مع ثالثة من اأفراد عائلتها خالل 
التقاط �سورة �سيلفي على �سد يف الهند، بح�سب ما اأفادت 
ال�سرطة يف البالد، حيث ت�سجل اأعلى ن�سبة من احلوادث 
القاتلة خالل التقاط �سور ذاتية. وكانت جمموعة من 
ولية  يف  بامبارو  �سد  على  �سورا  تلتقط  اأ�سخا�ص  �ستة 
تاميل نادو جنوبي الهند، وفق ما اأفاد م�سدر من ال�سرطة 
من  امل�سدر  وق��ال  بر�ص.  فران�ص  وكالة  بح�سب  املحلية، 
ذاتية  �سورا  يلتقطون  "كانوا  هويته:  عن  الك�سف  دون 
عندما انزلقوا و�سقطوا يف املياه. اأما العري�ص الذي كان 
ي�سورهم، فهو مل ي�سقط معهم وجنا". وقفز الأخر يف 
املياه واأنقذ اإح��دى الن�ساء، يف حني غرق الآخ��رون، وفق 
بني  وم��ن  اإنديا".  اأوف  تر�ست  "بر�ص  وك��ال��ة  نقلت  م��ا 
وك�سفت  العمر.  من  ع�سرة  الرابعة  يف  تلميذ  ال�سحايا، 
"اإنديني  باحثون من معهد  املا�سي  العام  اأجراها  درا�سة 
لقوا  �سخ�سا   259 اأن  �ساين�سز"،  اأوف ميدكل  اإن�ستيتوت 
ال��ت��ق��اط ���س��ور �سيلفي بني  ال��ع��امل خ��الل  حتفهم ح��ول 
2011 و2017. واأح�سي اأكرب عدد من الوفيات يف الهند، 
املتحدة فباك�ستان. وقد دفعت  الوليات  تليها رو�سيا ثم 
هذه الظاهرة ال�سلطات الهندية اإىل حظر التقاط �سور 

ال�سيلفي يف بع�ص املواقع التي تعد خطرة.

يجري 12 كم للت�عية �سد النتحار
عانى الربيطاين جيم�ص مارتن من مر�ص نف�سي لفرتة 
طويلة من حياته، قاده ملحاولة النتحار اأكرث من مرة، 
ولكنه قرر اأن يتخل�ص من اأفكاره ال�سلبية ويحولها اإىل 

اأفعال اإيجابية لتحقيق اإجناز مهم يف حياته. 
وبداأ جيم�ص باجلري ب�سكل يومي مل�سافة 12 كيلوميرتاً 
بهدف توعية الرجال حول خماطر النتحار الذي يودي 
يهدف  كما  اأ���س��ب��وع.   ك��ل  بريطانيا  يف  رج���اًل   84 بحياة 
جيم�ص من ن�ساطه الذي اعتربه الكثرون حتوًل جذرياً 
لإقامة حما�سرات  التربعات  اإىل جمع  يف م�سار حياته، 
ال���رج���ال ح���ول خماطر  ت��وع��ي��ة  اإىل  ت��ه��دف  وف��ع��ال��ي��ات 
الأمرا�ص النف�سية وتاأثراتها ال�سلبية التي قد توؤدي اإىل 
التفكر بالنتحار.  وكان جيم�ص قد قام باجلري مل�سافة 
6 كيلومرتات يف اأول يوم له يف هذا التحدي ولحظ باأن 
هذه الريا�سة اأثرت ب�سكل اإيجابي على �سحته النف�سية، 
فقرر اأن يكرر املحاولة يومياً وي�ساعف امل�سافة، وُي�سرك 
اأمرا�ص  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ص  م��ن  ع���دداً  فيها 
"حتدثت  جتربته  ع��ن  متحدثاً  ال��رج��ل  وق���ال  نف�سية.  
ح��ول �سحتهم  املا�سي  ال��ع��ام  �سخ�ساً   75 م��ن  اأك��رث  اإىل 
النف�سية، كان اجلميع منفتحاً على احلوار، وكان اأثر هذه 
اأتابع هذا النهج  اأن  للغاية، لذا قررت  اإيجابياً  املحادثات 

لزيادة الوعي لدى اأكرب عدد من الرجال". 

زحل يتف�ق على امل�سرتي ب� 20 قمرا جديدا
مت اكت�ساف ع�سرين قمرا جديدا حول كوكب زحل، مما 
يجعل عدد الأقمار حول الكوكب ذي احللقات 82. وهو 

بهذا يتفوق على كوكب امل�سرتي واأقماره ال� 79.
الكواكب  اأك��رب  امل�����س��رتي-  لكوكب  ع��زاء  هناك  ك��ان  واإذا 
القمر  لديه  ي��زال  ل  فاإنه  ال�سم�سي-  نظامنا  يف  حجما 
الأكرب حجما، اإذ يبلغ حجم "غانيميد" نحو ن�سف كتلة 

الأر�ص. 

ل�ست وحيدا  يفتتح 
مهرجان الأردن لالأفالم 
الدورة  ع��ّم��ان  العا�سمة  يف  ب���داأت 
الأردن  م���ه���رج���ان  م���ن  ال�����س��اب��ع��ة 
ب��ع��ر���ص فيلم  ل����الأف����الم  ال������دويل 
الأردين  للمخرج  وح��ي��دا(  )ل�ست 

اأ�سرف العبادي اأم�ص الأول.
الفتتاح  يف  امل��ه��رج��ان  ع��ر���ص  كما 
الرئي�سي  امل�سرح  على  اأقيم  ال��ذي 
الفيلم  امل���ل���ك���ي  ال���ث���ق���ايف  ب���امل���رك���ز 

الفرن�سي )الفري�سة(.
وق����ال وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة حم��م��د اأبو 
فر�سة  "ي�سكل  املهرجان  اإن  رم��ان 
العا�سمة  يف  الأردين  ل��ل��ج��م��ه��ور 
على  ل��الط��الع  املحافظات  وب��اق��ي 
ثقافة البلدان امل�ساركة، والق�س�ص 
امل���ب���ن���ي���ة ع���ل���ي���ه���ا ه������ذه الأف���������الم، 
الأردنيني  الأفالم  ل�سناع  وفر�سة 
ال��ت��ج��ارب يف  ه��ذه  م��ن  لال�ستفادة 

تطوير اأدواتهم الفنية".
ك��رم امل��ه��رج��ان يف الف��ت��ت��اح املمثل 
كما  ال����ن����وب����اين  زه������ر  الأردين 
اح��ت��ف��ى ب��ف��ن��ان��ت��ني ع��رب��ي��ت��ني هما 
املمثلة امل�سرية األفت عمر واملمثلة 

الكويتية فاطمة ال�سفي.
وي��ع��ر���ص امل���ه���رج���ان ال�����ذي ميتد 
الأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر-   13 حتى 
28 فيلما من دول عربية واأجنبية 
على  م��ن��ه��ا  اأف�������الم   10 ت��ت��ن��اف�����ص 

جوائز الدورة.
برئا�سة  التحكيم  جلنة  وتت�سكل 
عي�سى  ع���ب���ر  الأردن�����ي�����ة  امل��م��ث��ل��ة 
علي  الأردين  الأكادميي  وع�سوية 
رب��ي��ع��ات وامل���خ���رج ال��ك��وي��ت��ي خلف 
ال��ع��ن��زي وال��ن��اق��د امل�����س��ري رامي 
برنامج  ي�سمل  كما  ال����رازق.  عبد 
الت�سوير  يف  عمل  ور�سة  املهرجان 
الأردين  املخرج  يقدمها  والإ�ساءة 

حممد علوان.

�سرتة ت�سمح لل�سم بال�ستمتاع بامل��سيقى 
وهرودا  ه��رم��ون  ال��ت��واأم  ال�سقيقتان  تع�سق 
الرق�ص لكنهما ل ت�ستطيعان �سماع  برهيني 
لذا  ال�سمم،  من  معاناتهما  ب�سبب  املو�سيقى 
ف���اإن اخ���رتاع ���س��رتة م���زودة ب��اأج��ه��زة ا�ست�سعار 
املختلفة  ب��الأ���س��وات  الإح�سا�ص  م��ن  متكنهما 
اأحدث تغيرا كبرا يف الليايل التي مت�سيانها 

يف نوادي لندن.
ابتكرته  ال���ذي  ال�����س��وت(،  )قمي�ص  وي��ح��ت��وي 
 16 لندن،  يف  للمو�سة  )كيوت�سركت(  �سركة 
من  يتمكن  ل��ذا  قما�سه،  يف  مثبتة  م�ست�سعرا 
الإح�سا�ص  م��ن  امل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى  ي��رت��دي��ه��ا، 
ي�سعر  بينما  ال���ذراع���ني  ع��ن��د  ال��ك��م��ان  ب��اأحل��ان 

بقرع الطبول عند ظهره.
فقدتا  ال��ل��ت��ان  ب��ره��ي��ن��ي،  ال�سقيقتان  وق��ال��ت 
ارتداءهما  اإن  �سغر،  �سن  يف  ال�سمع  حا�سة 
ل��ل�����س��رتة ل��ع��ر���س��ه��ا م��ن��ح��ه��م��ا جت��رب��ة جديدة 

متاما.

تقريبا  الأم������ر  "ي�سبه  ه���رم���ون  واأ����س���اف���ت 
اأن  لو  ن�سعر كما  املو�سيقى...  بعمق  الإح�سا�ص 

مبقدورنا التحرك على وقعها".
ال��ت��ي �ساركت  ف��ران�����س��ي�����س��ك��ا روزي������ال،  وق���ال���ت 
)ك��ي��وت�����س��رك��ت( ومديرة  ���س��رك��ة  ت��اأ���س��ي�����ص  يف 
اإن ال�سرتة ت�سمح لل�سم بال�سعور  الإب��داع بها، 
ب��امل��و���س��ي��ق��ى ع��ن ط��ري��ق الإح�����س��ا���ص. وت�سمم 
ال�سركة مالب�ص على املو�سة مزودة بتكنولوجيا 

ميكن ارتداوؤها.
من  ب��ال��ك��ام��ل  م�����س��ن��وع  "القمي�ص  واأ���س��اف��ت 
اأننا  اأي  اأ�سالك  اأي  داخله  توجد  ول  القما�ص 
ن�ستخدم اأقم�سة ذكية وح�سب، ويوجد بداخله 
اأقم�سة  ال��دق��ي��ق��ة...  الإل��ك��رتون��ي��ات  م��ن  مزيج 

رقيقة ومرنة ومو�سلة جيدا".
وم�ست قائلة "كل هذه املحركات الإلكرتونية 
لذا  املو�سلة  الأقم�سة  بهذه  مت�سلة  ال�سغرة 

تكون ال�سرتة ناعمة ومرنة".

مايلي �ساير�س تنقل
 اإىل امل�ست�سفى 

تعر�سها  بعد  امل�ست�سفيات  اإح��دى  اىل  �ساير�ص   العاملية  مايلي  النجمة  نقلت 
لوعكة �سحية مفاجئة.

ب�"اإلتهاب  اأ�سيبت  �ساير�ص  اأن  اىل  اأ�سارت م�سادر طبية  التفا�سيل فقد  ويف 
داخل  ل��ه��ا  ال�����س��ور  م��ن  ال��ع��دي��د  بن�سر  ���س��اي��ر���ص  ق��ام��ت  بينما  باللوزتني"، 

امل�ست�سفى.
باإنف�سالها عن حبيبتها كيتلني  �ساير�ص اجلمهور فاجاأت اجلميع  ان  يذكر 
كارتر، وبعد فرتة ق�سرة على هذا الإنف�سال، اأ�سارت �سحيفة "ديلي ميل" 
 26 �ساير�ص  واأن  كبرة  ب�سرعة  ت�سر  كانت  عالقتهما  اأن  اإىل  الربيطانية 

عاماً مل تكن على ا�ستعداد لاللتزام بعالقة مع كارتر.

�ملمثلة �آنا دي �أرما�س خالل 
ح�سورها �لعر�س �لأول 

لفيلم �ل�سكاكني  . )رويرتز( 


