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وزير خارجية البحرين: �سامدون من اأجل اأمن وا�ستقرار املنطقة
اجلبري: اإيران م�س�ؤولة عن اعتداءات 

اأرامك�.. وطلبنا خرباء دوليني
•• املنامة-وكاالت:

ام�س  اجلييبيير،  عيييادل  اخلييارجييييية،  لل�ش�ؤون  ال�شع�دي  الييدوليية  وزيييير  قييال 
اأرامك�  �شركة  االعتداء على من�شاآت  امل�ش�ؤولة عن  اإيييران هي  اإن  ال�شبت، 
النفطية يف ال�شع�دية، يف �شبتمرب املا�شي. واأ�شاف اجلبر، خالل كلمة 
له يف م�ؤمتر املنامة ال�شن�ي يف العا�شمة البحرينية، اأن اململكة طلبت من 

االأمم املتحدة، ت�فر خرباء لالطالع على الق�شية.
خالل  ميين  امل�شاركة  املييتييحييدة  واالأمم  اليييدويل  املجتمع  ميين  طلبنا  وقيييال 
مفت�شني يف التحقيق بهجمات بقيق وخري�س، وكذلك من دول �شديقة، 
ال�ش�اريخ  اأن  متيياًمييا  وا�ييشييح  هيي�  مييا  وتييابييع  النتائج.  عيين  الك�شف  و�شيتم 
والطائرات دون طيار التي ا�شتخدمت يف الهجمات �شنعت يف اإيران، واأن 

الهج�م حدث من ال�شمال ولي�س من اجلن�ب.
اأن  الييدويل  املجتمع  من  ونت�قع  امل�ش�ؤولية،  اإيييران  نحّمل  لذلك  واأردف 
لكن يف  احلييرب،  نريد  اأننا ال  مييرارا  اأو�شحنا  ملحا�شبتها.  يتخذ خط�ات 

ال�قت نف�شه ال ميكن ال�شماح لالإيرانيني بالهروب من احل�شاب.
ا�شتهدفت طائرات م�شرة و�ش�اريخ من�شاأتي  املا�شي،  �شبتمرب   14 ويف 

النفط التابعتني ل�شركة اأرامك� ال�شع�دية، يف بقيق وخري�س.
واأعلن احل�ثي�ن يف اليمن، امل�ال�ن الإيران، م�ش�ؤوليتهم عن الهج�م، اإال 
اأكدته  اإيييران يف الهج�م، وه� ما  اأدلة تثبت �شل�ع  اأن ال�شع�دية عر�شت 

ال�اليات املتحدة اأي�شا.
اآل  اأحييمييد  بيين  خالد  ال�شيخ  البحريني،  اخلارجية  وزييير  قييال  جهته  ميين 
خليفة، ال�شبت اإن املنطقة اأخذت على عاتقها احل�شة االأكرب يف مكافحة 

االإرهاب، وحماية املالحة، وم�اجهة امليلي�شيات امل�شلحة.
واأكد ال�شيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة، خالل م�ؤمتر ح�ار املنامة، العزَم 

على ال�شم�د وامل�اجهة لتحقيق اال�شتقرار واالأمن يف املنطقة.

يرتاأ�سان الدورة الثالثة من الجتماعات ال�سنوية حلكومة الإمارات غدا

حممد بن را�سد وحممد بن زايد: االجتماعات ال�سن�ية ت�ؤكد 
وحدة الروؤى وت�ساهم يف حتقيق ا�سرتاتيجياتنا مل�ستقبل دولتنا

•• اأبوظبي -وام :

يرتاأ�س �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 
حاكم دبي رعاه اهلل، و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد 
االأعيييليييى لييلييقيي�ات امليي�ييشييلييحيية، غيييدا االثييينيييني، اأعمال 
حلك�مة  ال�شن�ية  لالجتماعات  الثالثة  اليييدورة 
اأب�ظبي،  العا�شمة  يف  تعقد  التي  االإميييارات  دوليية 
مب�شاركة اأكرث من 500 �شخ�شية قيادية وطنية 

من اجلهات احلك�مية االحتادية واملحلية.
دولة  حلك�مة  ال�شن�ية  االجتماعات  وت�شتعر�س 
االإمارات مراحل تطبيق مئ�ية االإمارات 2071، 
�شن�ات  للع�شر  احلك�مية  العمل  وبرامج  وخطط 
املئ�ية،  ميين  االأوىل  املييرحييليية  الييتييي متييثييل  املييقييبييليية 

ال�طنية  اجله�د  تكامل  تعزيز  �شبل  تناق�س  كما 
للدولة،  امل�شتقبلية  الييتييحييتييييية  الييبيينييييية  وتييطيي�ييير 
االإمارات  اأوائيييل  تكرمي  بحفل  فعالياتها  وتختتم 
من ال�شخ�شيات ال�طنية التي عززت قيم الت�شامح 
وعطائها  واأفييكييارهييا  مببادراتها  الييدوليية  وم�شرة 
اال�شتثنائي. واأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكت�م اأن االجتماعات ال�شن�ية حلك�مة 
اأقام  دولة االإمييارات تعك�س الروؤية التكاملية التي 
مبا  االحتييياد،  دوليية  اأركانها  على  امل�ؤ�ش�ش�ن  االآبييياء 
حك�مة  فريق  الأع�شاء  جامعة  من�شة  من  ت�فره 
ل�شناعة  واملحلي  االحتييادي  مب�شت�ييها  االإميييارات 
وم�حدة  وا�ييشييحيية  بت�جهات  االإميييييارات  م�شتقبل 
 ،2071 االإمييارات  هادفة لتحقيق حميياور مئ�ية 

وال��ش�ل اإىل املراكز االأوىل عاملياً.
 )التفا�شيل �س2(

م�سوؤول باحلر�س الثوري: الحتجاجات ت�سبه كربالء4- بحرب العراق واإيران

احلك�مة االإيرانية تعرتف اأن البالد تعي�ش اأ�سعب اأيامها

قتلى وجرحى يف ا�ستباكات مع الأمن يف بغداد

تاأجيل جل�سة الربملان العراقي.. واتهامات باملماطلة 

تفقد  امل��ت��ح��دة  ال����الي���ات 
ليبيا ف���ق  طّيار  بال  طائرة 

•• وا�شنطن-وكاالت:

االأمركية،  اليييدفييياع  وزارة  اأعييليينييت 
تابعة  بيييال طيييّييييار  فيييقيييدان طيييائيييرة 
للجي�س االأمركي كانت حتلق ف�ق 
الع�شكرّية  الييقيييييادة  وقييالييت  ليبيا. 
)اأفريك�م(  الأفييريييقيييييا  االأمييركييّييية 
امل�شّلحة  غر  الطائرة  اإن  بيان،  يف 
اخلمي�س.  طييرابييليي�ييس  فييي�ق  فييقييدت 
جارًيا  حتقيًقا  هناك  اأن  واأ�ييشييافييت 

ب�شاأن هذه احلادثة.
تق�د  الييقيييييادة  اأن  الييبيييييان  واأو�يييشيييح 
عييمييليييييات ليييطيييائيييراٍت بيييال طيييييييار يف 
االأمني  ال��شع  تقييم  بهدف  ليبيا 
ومراقبة الن�شاط املتطرف العنيف. 
اإىل  االأمركية  القيادة  بيان  واأ�شار 
اأن هذه العملّيات �شرورية مل�اجهة 
ويتّم  ليبيا  يف  االإرهيييابيييي  اليينيي�ييشيياط 

تن�شيقها مع امل�ش�ؤولني املنا�شبني.

قتلى بينهم مدنيون مبفخخة يف تل اأبي�س 
معارك ملنع التقدم الرتكي 
يف بلدة ا�سرتاتيجية ب�س�ريا

•• بريوت-اأ ف ب:

قتل ت�شعة اأ�شخا�س، ح�اىل ن�شفهم من املدنيني، يف انفجار �شيارة مفخخة 
يف مدينة تل اأبي�س، التي ت�شيطر عليها الق�ات الرتكية والف�شائل ال�ش�رية 

امل�الية لها، يف �شمال �ش�ريا، وفق ما اأفاد املر�شد ال�ش�ري حلق�ق االإن�شان.
ال�شناعة يف مدينة تل  ب�شيارة مفخخة يف حي  اأن تفجراً  املر�شد  واأو�شح 
اأبي�س اأودى بحياة اأربعة مدنيني من عائلة واحدة بينهم طفالن، وخم�شة 
اآخرين مل تت�شح ه�يتهم وما اإذا كان�ا مدنيني اأو مقاتلني. واأ�شفر التفجر 
امل�شدر  وفييق  خييطييرة،  حيياالت  بينهم  بييجييروح،  �شخ�شاً   22 نح�  اإ�شابة  عيين 

ذاته.
ال�شبت مييعييارك عنيفة منعاً  الييدمييي�قييراطييييية  �ييشيي�ريييا  قييي�ات  هييذا وتييخيي��ييس 
عي�شى  عني  بلدة  قرب  امل�الية  ال�ش�رية  والف�شائل  الرتكية  الق�ات  لتقدم 

اال�شرتاتيجية �شمال �ش�ريا، وفق ما اأفاد املر�شد ال�ش�ري حلق�ق االإن�شان.
ودانت االإدارة الذاتية الكردية يف �شمال �شرق �ش�ريا يف بيان العدوان مبختلف 
ال�اقعة  البلدات  اأبرز  ُتعد  التي  االأ�شلحة واملدفعية على عني عي�شى،  اأنيي�اع 
املقاتل�ن  الفقري  وعييميي�دهييا  الييدمييي�قييراطييييية،  �ش�ريا  قيي�ات  �شيطرة  حتييت 

•• عوا�شم-وكاالت:

احلك�مة  بيييا�يييشيييم  امليييتيييحيييدث  اأقيييييير 
االإيرانية، علي الربيعي، اأن البالد 
بح�شب  اأيييياميييهيييا،  اأ�يييشيييعيييب  تييعييييي�ييس 
ميييا نييقييل عيينييه مييي�قيييع قييينييياة اإييييييران 

انرتنا�شي�نال – عربي.
واأ�شاف ربيعي اأن اعتبار العق�بات 
يييييعييييد مبييييثييييابيييية خيييطييياأ  �يييييشييييييء  ال 

ا�شرتاتيجي، بح�شب تعبره.
وكانت م�اقع اإيرانية اأفادت،اأم�س، 
بييييياأن جمييليي�ييس اخلييييييرباء االإيييييييراين 
املحتجني  لييييه  بيييييييييان  يف  و�ييييشييييف، 
بيييييييامليييخيييربيييني واملييييخييييّلييييني بيييياالأميييين، 
واتهم اأمركا واإ�شرائيل، ومنظمة 
باإ�شعال  املعار�شة  خلق  جميياهييدي 
لييي احل�شم  االحييتييجيياجييات، كما دعييا 

مع املحتجني وحماكمتهم.
حملة  اأن  ك�شفت  تييقييارييير  وكييانييت 
اعيييتيييقييياالت وا�يييشيييعييية بيييييييداأت داخييييل 
اعتقال  مت  حيث  طييهييران،  جامعة 

خلفية  عيييليييى  الييييطييييالب  عييي�يييشيييرات 
االحييتييجيياجييات الييتييي انييدلييعييت منذ 

اجلمعة املا�شية.
فييير�يييس وزارة  وتييييزاميييين ذلييييك ميييع 
االأمييركييييية عق�بات على  اخلييزانيية 
االإييييراين حممد  وزييير االت�شاالت 

النظام  على وقف  رداً  اأذري،  جيي�اد 
االإييييراين خدمة االإنييرتنييت خالل 

االحتجاجات.
االإنرتنت  اإيييييران خييدميية  وقييطييعييت 
للتظاهرات  قمعها  على  للتغطية 
اأنحاء  انييدلييعييت يف خمييتييلييف  الييتييي 

رفع  على  احتجاجاً  وذلييك  الييبييالد 
اأ�شعار البنزين.

اليييقيييائيييد العام  نيييائيييب  هييييذا و�يييشيييّبيييه 
علي  االإيييييييراين،  الييثيي�ري  للحر�س 
فيييدوي، االحييتييجيياجييات االأخيييرة يف 
اأثناء  كربالء4-  بعملية  اإييييييران 
احليييييرب الييعييراقييييية - االإييييرانييييييية، 
قناة  ميي�قييع  عيينييه  نييقييل  مييا  بح�شب 

اإيران اإنرتنا�ش�نال - عربي.
ويف كييلييميية األيييقييياهيييا اأمييييييام وحييييدات 
�يييشييياحيييب الييييزمييييان الييعيي�ييشييكييرييية يف 
اأنيييه يف  اأ�ييشيياف  العا�شمة طييهييران، 
الي�م االأول ت�رطت 28 حمافظة 
ملدة  وحييياربييينيييا  االحيييتيييجييياجيييات،  يف 
احت�اء  ميين  ومتييكيينييا  �ييشيياعيية،   48

االحتجاجات.
يذكر اأن عملية كربالء4- نفذتها 
خالل   ،1987 ييينيياييير  يف  اإيييييييران 
االإيرانية، ومت   - العراقية  احلرب 
وتكبدت  ذليييك،  بعد  عنها  الك�شف 
ع�شكرية  هزمية  اأ�ش�اأ  فيها  اإيييران 

مواقــيت ال�صالة
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ايراني�ن ي�شرون اأمام مقر الأحد البن�ك التي احرتقت خالل اال�شتباكات 

زي����ارة  يف  ت���رام���ب  ن��ائ��ب 
ال��ع��راق  اإىل  معلنة  غ��ري 

•• بغداد-وكاالت:

االأمركي  الييرئييييي�ييس  نييائييب  و�ييشييل 
ال�شبت،  اليييعيييراق،  اإىل  بن�س  مييايييك 
يلتقي  زيييارة غر معلنة م�شبقا  يف 
خاللها رئي�س احلك�مة عادل عبد 

املهدي.
اإىل  لييبيينيي�ييس  االأوىل  هيييي  والييييزيييييارة 
اأمركي  مليي�ييشيي�ؤول  واالأوىل  الييعييراق، 
عيييليييى هيييييذا املييي�يييشيييتييي�ى مييينيييذ زييييييارة 
القاعدة  تييرامييب  دونييالييد  الييرئييييي�ييس 
 2018 دي�شمرب  اأواخييير  يف  نف�شها 
ل�شاعات فقط، مما اأثار جدال لعدم 
وتاأتي  عييراقييي.  ميي�ييشيي�ؤول  اأي  لقائه 
زييييييارة بيينيي�ييس الييييذي مل يييكيي�ييشييف عن 
جدول زيارته، يف خ�شم احتجاجات 
قرابة  منذ  العراق  ي�شهدها  وا�شعة 
�شهرين، للمطالبة بياإ�شقاط النظام 

واإجراء اإ�شالحات وا�شعة.

ا�شتعادة ق�ات االأمن ال�شيطرة  اأكد  وكان مرا�شل قناتي العربية واحلدث، 
اأن �شيطر عليه املتظاهرون ب�شكل كامل  على جزء من ج�شر االأحييرار بعد 

ولفرتة ق�شرة اأم�س.
واأفادت م�شادر العربية واحلدث باأن عمليات كر وفر جرت بني ق�ات االأمن 

واملتظاهرين، م�شاء اجلمعة، قرب ج�شر االأحرار يف بغداد.
هذا وتاأجلت اجلل�شة املنتظرة للربملان العراقي، التي كانت مقررة ال�شبت، 

اإىل االثنني، ح�شبما اأفادت وكالة االأنباء العراقية الر�شمية.
باملماطلة يف  الييربملييان،  رئا�شة  اليينيي�اب  �ييشييائييرون يف جمل�س  واتييهييم حتييالييف 

حتديد جل�شة ا�شتج�اب لرئي�س احلك�مة عادل عبد املهدي.
وكانت كتلة حتالف الق�ى العراقية، اأعلنت ام�س، تعليق ح�ش�رها جلل�شات 

الربملان، با�شتثناء اجلل�شات التي ت�شهد عر�س الق�انني املهمة.

•• بغداد-وكاالت:

ا�شتباكات مع االأميين يف  ال�شبت يف  اأم�س  اآخييرون   12 ُقتل متظاهر وُجييرح 
بغداد، ح�شب ما نقلته وكالة اأ�ش��شيتد بر�س لالأنباء عن م�شادر عراقية. 
واأكدت و�شائل اإعالم عراقية، اأن ق�ات االأمن جددت ا�شتهداف املتظاهرين 
االأحيييرار يف  قييرب ج�شر  الر�شيد  �ييشييارع  الييغيياز يف  بالر�شا�س احلييي وقنابل 
اإعييادة فتح طريق ال�شماوة - نا�شرية بعد قطعه  اآخيير، مت  بغداد. يف �شياق 
القطع  باإزالة  االأمنية  الق�ات  وقامت  البطحاء،  ق�شاء  حمتجي  قبل  من 

وتنظيف ال�شارع ام�س.
ياأتي هذا بعد ليلة �شهدت م�اجهات بني ق�ات االأمن العراقية ومتظاهرين 

اأوقعت العديد من االإ�شابات يف بغداد.

ميلي�سيا احل�ثي جتند 30 األف طفل
•• الريا�ض-وكاالت:

من  اأكرث  بتجنيد  االنقالبية  احل�ثي  ميلي�شيات  ال�شرعية،  اليمنية  احلك�مة  اتهمت 
األف طفل وزجت بهم يف �شاحات القتال، ح�شب ما ذكرت �شحيفة عكاظ ال�شع�دية   30

اأم�س ال�شبت.
واأكدت احلك�مة يف كلمة األقاها مندوب اليمن الدائم لدى االأمم املتحدة ال�شفر عبداهلل 
ال�شعدي، اأن امليلي�شيات جعلت من االأطفال احللقة االأ�شعف يف املجتمع بانقالبها على 
ال�شعبة  االأو�شاع  وا�شتغالل  ثكنات ع�شكرية،  اإىل  املدار�س  ال�شرعية وحت�يل  ال�شلطة 

التي تعي�شها االأ�شر اليمنية لتجنيد اأطفالهم والزج بهم اإىل جبهات القتال.
وقال ال�شعدي خالل اإحياء الذكرى الي 30 التفاقية حق�ق الطفل مبقر االأمم املتحدة 
يف ني�ي�رك، اإن حك�مته تعمل على اتخاذ كافة التدابر الإعادة تاأهيل واإدماج االأطفال 
املتاأثرين باحلرب بدعم من مركز امللك �شلمان لالإغاثة واالأعمال االإن�شانية وت�شليمهم 

اإىل اأ�شرهم عرب اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر.  
واأ�شاف اأن احلك�مة اليمنية تبذل جه�داً كبرة حلماية و�ش�ن حق�ق االأطفال واتخاذ 
التدابر واالإجراءات الالزمة مل�اءمة الت�شريعات ال�طنية مع ن�ش��س اتفاقية حق�ق 
ملنع  العمل  خطة  على   2014 يف  املتحدة  االأمم  مع  بييالده  ت�قيع  اإىل  الفتاً  الطفل، 

ا�شتخدام وجتنيد االأطفال يف ال�شراع امل�شلح، وخارطة طريق لتنفيذها.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد : 
•• الجتماعات ال�سنوية تعك�س الروؤية التكاملية التي اأقام الآباء املوؤ�س�سون على اأركانها دولة الحتاد
ومبتابعة خليفة  ال�سيخ  اأخ��ي  بتوجيهات  تعقد  التي  ال�سنوية  الجتماعات  خ��الل  من  نتابع   ••
دولتنا مل�ستقبل  وروؤان���ا  ا�سرتاتيجياتنا  حتقيق  يف  اإليه  و�سلنا  ما  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  اأخ��ي   
وجّهنا فريق العمل باإ�سراك فئات خمتلفة من املجتمع يف �سياغة وتطوير اأجندة الجتماعات للعام احلايل ولل�سنوات القادمة  ••
 .. ال��ف��اع��ل��ن  و���س��رك��اءن��ا  عملنا  حم���ور  مي��ث��ل��ون  ال��ذي��ن  ملواطنينا  اأف�����س��ل  م�ستقبل  ه��دف��ن��ا   ••
املجالت  كافة  يف  احلياة  ج��ودة  ونر�سخ  القادمة  الأج��ي��ال  لنمكن  امل�ستقبل  توجهات  نر�سم  واأن 

حممد بن زايد : 
ارتكز على الإميان الرا�سخ الإمارات  دولة  جناح  مقومات  اأحد  •• اإن 

 مبحورية العمل امل�سرتك الذي تتكامل فيه اجلهود وتتج�سد فيه روح الفريق
وحدة الروؤى والأهداف  توؤكد  الإمارات  حلكومة  ال�سنوية  •• الجتماعات 

وتكامل اجلهود ملوا�سلة م�سرية الإمارات املباركة التي اأطلقها الآباء املوؤ�س�سون 
الإمارات قادر على حكومة  عمل  فريق  اأن  ثقة  على  •• نحن 

 تر�سيخ هذه التجربة وتطويرها ملا فيه اخلري ل�سعب دولة الإمارات 

للق�ات  االأعيييييليييييى  اليييقيييائيييد  نييييائييييب 
امل�شلحة، وحتظى مبتابعة �شم�هما 
املبا�شرة وتفاعلهما مع فرق العمل، 
وحيي�ييشيي�ر �شم� اأولييييييياء الييعييهيي�د، يف 
م�شهد وطني جامع ير�شخ ت�ا�شل 
ويعزز  امليييي�اطيييينييييني،  مييييع  الييييقيييييييييادة 
امل�شت�يني  على  احلك�مي  التكامل 
االحتيييادي واملييحييلييي، ويييجييدد تاأكيد 
ل�شناعة  واحييييييد  كيييفيييرييييق  اليييعيييميييل 

م�شتقبل دولة االإمارات.
االجتماعات  تيي�ييشييهييد   : واأ�يييييشييييياف 
االإمييييارات  دولييية  حلك�مة  ال�شن�ية 
�شم�  عقد اجتماع خا�س مب�شاركة 
اأولياء العه�د، واجتماعات لالأمناء 
التنفيذية  لييلييمييجيياليي�ييس  اليييعييياميييني 
جل�شات  جييانييب  اإىل  االإميييييييارات،  يف 

يييي��يييشيييف االأميييييييييري وزيييييييييرة دوليييية 
للعل�م املتقدمة، وي�شتعر�س معايل 
اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكت�ر 
التنفيذي  الييرئييييي�ييس  دولييييية  وزيييييير 
ال�طنية  اأبيي�ظييبييي  بيييرتول  ل�شركة 
اأدنييييييي�ك وجميييمييي�عييية �ييشييركيياتييهييا يف 
االإميييييارات  ميي��ييشيي�ع  خييا�ييشيية  جل�شة 
جانب  اإىل  اليييطييياقييية،  وميي�ييشييتييقييبييل 
حتقيق  وم�شتهدفات  نتائج  عر�س 

روؤية االمارات 2021.
الييقييرقيياوي : تتبنى  وقييييال حمييمييد 
حلك�مة  اليي�ييشيينيي�ييية  االجيييتيييمييياعيييات 
الثالثة  االإميييييارات يف دورتييهييا  دولييية 
االأول  اأ�ييشييا�ييشيييييني،  هييدفييني  حتقيق 
خطط  تنفيذ  م�شتجدات  مناق�شة 
وا�شرتاتيجيات احلك�مة يف الفرتة 

االإمارات مبختلف فئاته من خالل 
وكبار  ال�شباب  ميين  جمع  م�شاركة 
امل�اطنني واأولياء االأم�ر واأ�شحاب 
الهمم واملتقاعدين و رواد االأعمال 
الت�شميم  جييليي�ييشييات  يف  وغيييرهيييم، 
االإمارات،  دولة  مل�شتقبل  الت�شاركي 
االجتماعات  اأجندة  تط�ير  بهدف 
امل��ش�عات  واقييييييييرتاح  اليي�ييشيينيي�ييية 
والتحديات، م�شراً اإىل اأن ال�شراكة 
مييع املييجييتييمييع متييثييل اأ�ييشييا�ييشيياً لنجاح 
ال�شن�ية،  االجييتييميياعييات  خمييرجييات 
مييين خييييالل ميييا تييقييدمييه مييين روؤى 
لتط�ير  املجتمع  اأفيييراد  وتطلعات 
اأن  �شاأنها  ميين  ومييبييادرات  م�شاريع 
تيي�ييشييع اجلييييهييييات احليييكييي�مييييييية على 
االإمارات  مئ�ية  لتحقيق  الطريق 

.2071
ال�شن�ية  االجييييتييييميييياعييييات  ومتييييثييييل 
حلك�مة دولة االإمييارات من�شة هي 
الكربى واالأ�شمل التي جتمع فريق 
عييمييل دولييية االإميييييارات ميين اجلهات 
واملحلية  االحتييييياديييييية  احليييكييي�مييييييية 
ت�اجه  اليييتيييي  اليييتيييحيييدييييات  لييبييحييث 
اأول�يات  ومناق�شة  التنمية  م�شرة 
خمتلف  يف  احلييييكيييي�مييييي  الييييعييييمييييل 
القطاعات، ور�شم اخلطط وبرامج 
اليييعيييميييل والييي�يييشيييييييا�يييشيييات، وميييي�اءميييية 
اال�شرتاتيجيات االحتادية واملحلية 
والتن�شيق يف ما بينها، وبدء العمل 
يف الييتييخييطيييييط مليييئييي�يييية االإمييييييييارات 
برنامج  تيي�ييشييكييل  الييييتييييي   ،2071
وم��شعا،  �ييشييامييال  حييكيي�ميييييا  عييمييل 
ا�شرتاتيجيات  و�يييشيييع  يييتيي�ييشييميين 
لتكري�س  املييييييدى،  بييعيييييدة  وطيينييييية 
ودولياً،  اإقييليييييمييييياً  االإميييييارات  �شمعة 
واقت�شادياً  مييعييرفييييياً  ومتييكييييينييهييا 
يف  اال�شتثمار  وتعزيز  وجمتمعياً، 
التعليم  مثل  احلييييي�ييية  القطاعات 
املتقدمة،  والتكن�ل�جيا  وال�شحة 
االإماراتية  القيم  منظ�مة  وبيينيياء 
م�شت�ى  ورفيييع  امل�شتقبل،  الأجيييييال 
ال�طني  االقييتيي�ييشيياد  يف  االإنييتيياجييييية 
والتالحم  اليييتيييعيييا�يييشيييد  وتييير�يييشيييييييخ 
امليييجيييتيييميييعيييي. وييييجيييتيييميييع اأكييييييرث من 
�شم�  ميين  حك�مي  ميي�ييشيي�ؤول   500
املجال�س  وروؤ�يييشييياء  الييعييهيي�د  اأولييييييياء 
اإىل  ال�شبع،  االإمييارات  التنفيذية يف 
اليييييي�زراء وروؤ�ييييشيييياء اجلهات  جييانييب 
احلييكيي�مييييية االحتييييياديييييية، وروؤ�ييييشيييياء 
اجلهات احلك�مية املحلية، ووكالء 
اليييييي�زارات وميييييدراء عييميي�م اجلهات 
االحتييادييية، وميييدراء عم�م اجلهات 
امل�شاعدين  والييييي�كيييييالء  امليييحيييلييييييية، 
واملدراء التنفيذيني لطرح مبادرات 
وا�شرتاتيجيات  وطنية  وم�شاريع 
الطريق  متهد  حي�ية  قطاعات  يف 

نح� ال�شن�ات القادمة.
جدير بالذكر، اأنه يف ي�ني� 2017 
مت اعتماد عقد جتمع وطني �شن�ي 
ال�شن�ية  “االجتماعات  مب�شمى 
بهدف  االإمارات”،  دوليية  حلك�مة 
ت�حيد العمل احلك�مي كمنظ�مة 
االحتيييادي  امل�شت�يني  عييلييى  واحييييدة 
الق�شايا  ومييينييياقييي�يييشييية  واملييييحييييلييييي، 
كافة  على  �شن�ي  ب�شكل  التنم�ية 
بح�ش�ر  احلييكيي�مييييية،  امليي�ييشييتيي�يييات 
واإ�شراك  القرار،  و�شناع  امل�ش�ؤولني 
و�شع  يف  الييي�طييينييييييية  اليييقيييطييياعيييات 
و�ش�ال  للدولة  التنم�ي  الت�ش�ر 

ملئ�ية االإمارات 2071.

•• اأبوظبي -وام :

ال�شيخ  اليي�ييشييميي�  �ييشيياحييب  يييييرتاأ�ييييس 
حمييمييد بيين را�ييشييد اآل مييكييتيي�م نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 
و�شاحب  اهلل،  رعييييياه  دبييييي  حييياكيييم 
اآل  زايييد  بيين  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
نائب  اأبييي�ظيييبيييي  عييهييد  ويل  نييهيييييان 
امل�شلحة،  لييلييقيي�ات  االأعيييليييى  الييقييائييد 
غدا االثنني، اأعمال الدورة الثالثة 
حلك�مة  اليي�ييشيينيي�ييية  لييالجييتييميياعييات 
دولييييييية االإميييييييييييارات الييييتييييي تيييعيييقيييد يف 
اأكرث  مب�شاركة  اأب�ظبي،  العا�شمة 
500 �شخ�شية قيادية وطنية  من 
االحتادية  احلك�مية  اجلييهييات  ميين 

واملحلية.
ال�شن�ية  االجتماعات  وت�شتعر�س 
حلييكيي�ميية دوليييية االإميييييييارات مراحل 
 ،2071 االإمييييارات  مئ�ية  تطبيق 
احلك�مية  العمل  وبرامج  وخطط 
متثل  الييتييي  املقبلة  �ييشيينيي�ات  للع�شر 
كما  املييئيي�ييية،  مييين  االأوىل  املييرحييليية 
اجله�د  تكامل  تعزيز  �شبل  تناق�س 
التحتية  البنية  وتط�ير  ال�طنية 
وتختتم  لييييلييييدوليييية،  امليي�ييشييتييقييبييلييييية 
فييعييالييييياتييهييا بييحييفييل تيييكيييرمي اأوائيييييل 
االإمارات من ال�شخ�شيات ال�طنية 
وم�شرة  الت�شامح  قيم  التي عززت 
اليييييدولييييية مبيييبيييادراتيييهيييا واأفييييكييييارهييييا 

وعطائها اال�شتثنائي.
واأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكت�م اأن االجتماعات 
االإمييييارات  دولييية  حلك�مة  ال�شن�ية 
اأقام  التي  التكاملية  الروؤية  تعك�س 
دولة  اأركانها  على  امل�ؤ�ش�ش�ن  االآباء 
تييي�فيييره مييين من�شة  االحتيييييياد، مبيييا 
فيييرييييق حك�مة  الأعييي�يييشييياء  جييامييعيية 
االإميييييييارات مبيي�ييشييتيي�ييييييهييا االحتييييادي 
واملحلي ل�شناعة م�شتقبل االإمارات 
هادفة  وم�حدة  وا�شحة  بت�جهات 
االإمييييارات  مييئيي�ييية  لتحقيق حمييياور 
املراكز  اإىل  والييي��يييشييي�ل   ،2071

االأوىل عاملياً.
وقيييييال �ييشييميي�ه : نييتييابييع مييين خالل 
االجتماعات ال�شن�ية حلك�مة دولة 
االإمارات التي تعقد بت�جيهات من 
خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأخي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاييييد  بيين 
مبا�شرة  ومبييتييابييعيية  اهلل،  حييفييظييه 
اليي�ييشييميي� ال�شيخ  اأخييييي �ييشيياحييب  مييين 
نييهيييييان ويل  اآل  زاييييييد  بييين  حمييمييد 
االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
اإليه  و�شلنا  مييا  امل�شلحة،  لييلييقيي�ات 
وروؤانيييا  ا�شرتاتيجياتنا  حتقيق  يف 
املبادرات  ونطلق   .. دولتنا  مل�شتقبل 
وامل�شاريع الهادفة لتعزيز م�شرتنا 

التنم�ية.
�ييشييميي�ه : وجيييّهييينيييا فريق  قييييال  كييمييا 
من  خمتلفة  فئات  باإ�شراك  العمل 
املجتمع يف �شياغة وتط�ير اأجندة 
االجييتييميياعييات لييلييعييام احليييايل .. هم 
ال�شن�ي  وجتييمييعيينييا  عييمييليينييا  حميييي�ر 
و�ييييشييييركيييياء حتييقيييييق االجنييييييييييازات .. 
م�شتقبل  هدفنا   : �شم�ه  م�شيفاً 
الييذييين ميثل�ن  مليي�اطيينييييينييا  اأفيي�ييشييل 
حم�ر عملنا و�شركاءنا الفاعلني .. 
امل�شتقبل  نر�شم ت�جهات  اأن  هدفنا 
ونر�شخ  الييقييادميية  االأجيييييال  لنمكن 

ج�دة احلياة يف كافة املجاالت.
ال�شم�  �ييشيياحييب  اأكيييييد  مييين جييهييتييه، 

والت�ا�شل  لاللتقاء  احلك�ميني، 
عييمييل حك�مي  كييفييريييق  والييتييفيياعييل 
واحييد، خلدمة هييدف واحييد يتمثل 
بتحقيق تطلعات القيادة بال��ش�ل 
املراكز االأوىل  اإىل  بدولة االإمييارات 

عاملياً يف خمتلف املجاالت.
اإن   : اليييييقيييييرقييييياوي  حميييميييد  وقيييييييال 
حلك�مة  اليي�ييشيينيي�ييية  االجيييتيييمييياعيييات 
االإمييييييييارات تييكييتيي�ييشييب اأهييميييييتييهييا من 
ال�طنية  احلك�مية  املن�شة  ك�نها 
امل�حدة التي تعقد برئا�شة �شاحب 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
رئي�س  الييدوليية  رئي�س  نائب  مكت�م 
جمييليي�ييس اليييييي�زراء حيياكييم دبيييي رعاه 
اهلل، و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 

وحما�شرات ح�ل املتغرات العاملية 
وتاأثراتها على دولة االإمارات.

يف  االجتماعات  اأجيينييدة  ت�شهد  كما 
الدكت�ر  االأول جل�شة ملعايل  ي�مها 
اأنييييييي�ر بيييين حميييميييد قيييرقيييا�يييس وزييييير 
ح�ل  اخلييارجييييية،  لل�ش�ؤون  الييدوليية 
كما  والعاملية،  االإقليمية  املتغرات 
ت�شتعر�س معايل رمي بنت اإبراهيم 
ل�ش�ؤون  دولييييية  وزيييييييرة  الييهييا�ييشييمييي 
التعاون الدويل، املدير العام ملكتب 
خطط  دبي”   2020 “اك�شب� 
االأكرب  للحدث  احلك�مة  ا�شتعداد 

عاملياً اك�شب� 2020 دبي.
كما ت�شم اجلل�شات م��ش�ع م�شبار 
االأميييييييل وا�ييييشييييتييييعييييدادات االإنييييطييييالق 
خيييالل 8 اأ�ييشييهيير ملييعييايل �ييشييارة بنت 

اإجنييييازه لتحقيق  املييا�ييشييييية، ومييا مت 
والثاين   ،2021 االإميييييارات  روؤييييية 
للم�شتقبل  تييي�يييشييي�راتييينيييا  تيييطييي�يييير 
والييييعييييمييييل عييييلييييى و�يييييشيييييع االأ�ييييشيييي�ييييس 
اأهداف وحماور  واملمكنات لتحقيق 

مئ�ية االإمارات 2071.
واأكيييد مييعييايل وزيييير �ييشيي�ؤون جمل�س 
ال�زراء وامل�شتقبل اأن الدورة الثالثة 
�شتك�ن  اليي�ييشيينيي�ييية  لييالجييتييميياعييات 
وخمرجاتها،  مبناق�شاتها  خمتلفة 
حيييييث �ييشييرتكييز عييلييى و�ييشييع خطط 
ملم��شة وت�شغيلية للبدء يف تطبيق 
برامج  وخييا�ييشيية  االإميييييارات،  مئ�ية 
�شن�ات  للع�شر  احلييكيي�مييييية  الييعييمييل 
االأوىل  املرحلة  متثل  التي  املقبلة 
اإطييييالق  اإىل جيييانيييب  امليييئييي�يييية،  مييين 
لتطلعات  ترتقي  وطنية  مييبييادرات 
املييجييتييمييع وتيييعيييزز جيييي�دة احلييييييياة يف 
القرقاوي  وقيييال  االإمييييييارات.  دولييية 
تركيزا  �شت�شهد  الثالثة  الييدورة  اإن 
اأكرب على جماالت تنم�ية يتم من 
مبادرات  واإطيييالق  تط�ير  خاللها 
وطييينييييييية تيييالمييي�يييس حييييييياة املييي�اطييين 
االإميييييياراتييييييي بيي�ييشييكييل ميييبيييا�يييشييير، من 
لل�ر�س  رئي�شية  حمييياور   3 خيييالل 
االقت�شاد،  تيي�ييشييمييل  واالجييتييميياعييات 
وتط�ير  االإميييييياراتييييييي،  وامليييجيييتيييميييع 
م��ش�عاً   11 تييتيينيياول  اخليييدميييات، 
امل�اطنني  تطلعات  تالم�س  تنم�ياً 
تعزيز  اإىل  وت�شعى  مبا�شر،  ب�شكل 

املجتمع االقت�شادي بالدولة.
ييي�ييشييارك معنا   : واأ�يييشييياف مييعيياليييييه 
يف اجييتييميياعييات هيييذا الييعييام جمتمع 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اأن 
االإمارات  دولة  اأحد مق�مات جناح 
ارتيييييكيييييز عيييليييى االإمييييييييييييان اليييرا�يييشيييخ 
مبييحيي�رييية الييعييمييل امليي�ييشييرتك الذي 
فيه  وتتج�شد  اجله�د  فيه  تتكامل 
اأن  اإىل  �شم�ه  م�شراً  الفريق،  روح 
االجتماعات ال�شن�ية حلك�مة دولة 
االإميييارات تعك�س هييذه الييروؤييية التي 
على  وتعمل  الييدوليية  قيادة  تتبناها 
وقال  املييجيياالت.  كافة  يف  تر�شيخها 
ال�شن�ية  االجييتييميياعييات  اإن  �ييشييميي�ه 
حلك�مة دولة االإمارات ت�ؤكد وحدة 
الييروؤى واالأهيييداف وتكامل اجله�د 
املباركة  االإميييارات  م�شرة  مل�ا�شلة 
امل�ؤ�ش�ش�ن،  االآبيييييياء  اأطييلييقييهييا  الييتييي 
و�ش�اًل اإىل حتقيق اأهدافنا ال�طنية 
ال�شامية، ونحن على ثقة اأن فريق 
على  قيييادر  االإميييييارات  حك�مة  عمل 
تر�شيخ هذه التجربة وتط�يرها ملا 
االإمارات.  دوليية  ل�شعب  اخليير  فيه 
متثل  االجتماعات  اأن  �شم�ه  واأكييد 
اإطاراً �شن�ياً فاعاًل ملراجعة م�شرة 
اآليات  والبحث يف  العمل احلك�مي 
اأن  تيييطييي�ييييره وحتيييدييييثيييه خيييا�يييشييية 
االإمييارات دولة رائييدة على امل�شت�ى 
م�شتقبل  ا�ييشييتيي�ييشييراف  يف  الييييييدويل 
معايل  اأكييد  جانبه  من  احلك�مات. 
حمييمييد عيييبيييداهلل اليييقيييرقييياوي وزير 
وامل�شتقبل  الييي�زراء  جمل�س  �ييشيي�ؤون 
حلك�مة  ال�شن�ية  االجتماعات  اأن 
املحطة  متيييثيييل  االإمييييييييييييارات  دولييييييية 
ل�شعب  واالأهييييييم  االأوىل  اليي�طيينييييية 
دوليييييييية االإميييييييييييييييارات وامليييي�ييييشيييي�ؤولييييني 

اأكرب جتمع وطني حكومي ينطلق غدا يف اأبوظبي مب�ساركة اأكرث من 500 �سخ�سية 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يرتاأ�سان الدورة الثالثة من االجتماعات ال�سن�ية حلك�مة االإمارات
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اأخبـار الإمـارات
فعاليات م��سعة للداخلية يف الي�م العاملي للطفل 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زايييد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شم�  الفريق  برعاية  الداخلية  وزارة  نظمت 
م��شعة  فعاليات  الداخلية  وزييير  اليييي�زراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان، 

مبنا�شبة الي�م العاملي للطفل وذلك يف مبنى وزارة الداخلية.
ح�شر الفعاليات الفريق �شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية و 
و  امل�ؤ�ش�شي  التط�ير  رئي�س جمل�س  اخليلي  حييارب  الركن خليفة  الل�اء 
�شامل  الل�اء  و  اليي�زارة  عام  الري�شي مفت�س  نا�شر  اأحمد  الدكت�ر  الل�اء 
علي مبارك ال�شام�شي وكيل ال�زارة امل�شاعد للم�ارد و اخلدمات امل�شاندة 

و الل�اء ال�شيخ را�شد بن اأحمد املعال قائد عام �شرطة اأم القي�ين.
و   ، املييدين  الدفاع  املرزوقي قائد عام  الل�اء جا�شم حممد  كما ح�شرها 
الل�اء عبد العزيز مكت�م ال�شريفي مدير عام االأمن ال�قائي و العميد 

حممد حميد دمل�ج الظاهري االأمني العام ملكتب �شم� وزير الداخلية و 
العميد عبداهلل مبارك بن عامر نائب قائد عام �شرطة ال�شارقة و الرائد 
دانه حميد املرزوقي املدير العام ملكتب ال�ش�ؤون الدولية و املدراء العامني 
ومديري االإدارات وعدد ال�شباط و �شف ال�شباط و االأفراد و املدنيني و 

العن�شر الن�شائي من خمتلف اإدارات وزارة الداخلية .
و  الطفل،  حماية  لتعزيز  كبرة  جييهيي�داً  تبذل  الداخلية  وزارة  وتييبييذل 
اهتمامها  على  ت�ؤكد  العاملية  املنا�شبة  بهذه  االحتفال  الي�م  م�شاركتها 
ن�شبة كبرة من  ي�شكل�ن  الذين  االأطفال  �شيما  املجتمع، ال  �شرائح  بكل 
لهذه  املقدمة  اخلييدمييات  وتط�ير  حت�شني  على  عملت  حيث  جمتمعنا، 
الفئة من خالل ك�ادر م�ؤهلة ومدربة وذات كفاءة ومهارة عالية، وعلى 
دراية تامة بكيفية التعامل مع هذه الفئة اجل�هرية، انطالقاً من حر�س 
حك�مة دولة االإمارات دولة االإمارات امل�شتمر يف حتقيق قفزات تط�يرية 

كييبييراً يف جميييال حييميياييية حق�ق  تييخييدم جمتمعنا، وقيييد اأحييييرزت تييقييدميياً 
ال�شريحة  بهذه  اخلا�شة  اخلدمات  جميع  مب�شت�ى  واالرتقاء  االأطفال 
وامل�شابقات  االأن�شطة  من  العديد  الفعاليات  وت�شمنت  جمتمعنا.  من 
ومدر�شة  امليييروة  مدر�شة  طييالب  ميين  عييدد  فيها  �ييشييارك  التي  الرتفيهية 
االآفاق ومدر�شة خليفة بن زايد وجمم�عة من الطالب اأ�شحاب الهمم 
من م�ؤ�ش�شة زايد للرعاية االإن�شانية وعدد من اأبناء امل�ظفني العاملني 
بال�زارة. كما ت�شمنت الفعاليات عددا من املحا�شرات يف جماالت الت�شامح 
والرعاية  الرقمية  وال�شالمة  القان�ن  احييرتام  وثقافة  الطفل  وحق�ق 
االأ�شرية و االأمان "االأ�شرة امل�شعفة " وخماطر االألعاب االلكرتونية على 
االأطفال، كما مت عمل م�شابقات ثقافية و اجتماعية لالأطفال، وتنظيم 
الهدايا واجل�ائز  مر�شم حر وور�ييس ترفيهية لالأطفال حيث مت ت�زيع 
على الفائزين. و�شارك االإ�شعاف ال�طني باحلدث بهدف ن�شر وتر�شيخ 

ثقافة االإ�شعاف من خالل تقدمي حما�شرة ت�ع�ية تفاعلية حتت عن�ان 
وج�د ثقافة  اأهمية  على  ال�ش�ء  ت�شليط  اىل  هدفت  امل�شعفة"،  "االأ�شرة 
االإ�شعاف يف كل بيت وال�عي العام بخط�ات االإ�شعافات االأولية االأ�شا�شية 
خا�شة بني االأطفال وكيفية الت�ا�شل مع االإ�شعاف يف احلاالت الطارئة. 
ومت ا�شتعرا�س اإنقاذ حالة ت�قف قلب نفذتها الطفلة ن�رة الهاجري تبلغ 
من العمر 7 �شن�ات جنحت يف اتباع وتطبيق اإجييراءات االإنعا�س القلبي 
الرئ�ي كمثال و�شح اأهمية وج�د ال�عي االإ�شعايف يف كيفية التعامل مع 

حاالت طارئة عرب اإجراءات ب�شيطة قد تنقذ حياة الكثرين.
لتثقيفهم  لالأطفال  عملية  تفاعلية  ور�شة  ال�طني  االإ�شعاف  قييدم  كما 
باإر�شادات ال�شالمة واالإ�شعافات االأولية الإجراء االإنعا�س القلبي الرئ�ي 
لت�شجيعهم على تعلم املزيد عن عامل االإ�شعاف وجذب االأجيال النا�شئة 

نح� هذه املهنة احلي�ية م�شتقبال.

عبداهلل بن زايد يلتقي كبار امل�س�ؤولني باحلك�مة االأمريكية والك�جنر�ش
•• وا�شنطن-وام: 

والتعاون  اخلارجية  وزييير  نهيان  اآل  زايييد  بيين  عييبييداهلل  ال�شيخ  �شم�  اختتم 
الدويل زيارته الر�شمية اإىل العا�شمة االأمريكية وا�شنطن ي�م اأم�س االأول 
والك�جنر�س  االأمريكية  احلك�مة  يف  امل�ش�ؤولني  كبار  بلقاء  وذلييك  اجلمعة 
املتحدة  ال�اليات  لدى  الدولة  �شفر  العتيبة  مانع  ي��شف  معايل  بح�ش�ر 

االأمريكية .
ب�مبي�  مايك  مبعايل  نهيان  اآل  زايييد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شم�  التقى  وقييد 
بني  التعاون  الطرفني  مناق�شات  تناولت  حيث  االأمريكي  اخلارجية  وزييير 

دولة االإمارات وال�اليات املتحدة االأمريكية يف املجاالت التي حتقق االزدهار 
يف  واال�شتقرار  االأميين  �شمان  �شبل  اإىل  باالإ�شافة  البلدين  يف  االقت�شادي 

منطقة ال�شرق االأو�شط والعامل .
 " زيارته  نهيان يف ت�شريح يف ختام  اآل  زايييد  ال�شيخ عبداهلل بن  �شم�  وقييال 
االأمريكية ترتبطان بعالقات �شداقة  املتحدة  االإمييارات وال�اليات  اإن دولة 
وتطلعات  م�شرتكة  قيم  على  مبنية  را�شخة  و�شراكة  ق�ي  وحتالف  وطيدة 

مل�شتقبل اآمن يف املنطقة مبني على قيم التعاي�س ال�شلمي والت�شامح".
و�شائل  فيها  مبييا  امل�شرتكة  امل�شالح  تعزيز  اجلييانييبييني  مباحثات  وتيينيياولييت 
العمل امل�شرتك ملكافحة التطرف وم�اجهة التهديدات االإيرانية يف املنطقة 

بني  والت�شامح  التعاي�س  قيم  اإ�ييشيياعيية  ت�شجيع  على  العمل  اإىل  بيياالإ�ييشييافيية 
التجارية  للعالقات  املباحثات  تطرقت  كذلك  االأو�ييشييط،  ال�شرق  جمتمعات 
�شم�  �شلط  االأمريكيني  بامل�ش�ؤولني  لقائه  واأثيينيياء  البلدين.  بني  الرا�شخة 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان ال�ش�ء على التبادل التجاري بني البلدين 
والفائ�س التجاري ل�شالح ال�اليات املتحدة الذي بلغ 14.54 مليار دوالر 
اأكييرب فائ�س جتيياري لل�اليات املتحدة على  2018 وهيي� رابييع  خييالل العام 
يف  ال�شخمة  االإماراتية  اال�شتثمارات  اإىل  �شم�ه  اأ�شار  كما  العامل.  م�شت�ى 
ال�اليات املتحدة التي تبلغ قيمتها مئات املليارات من الدوالرات وما ت�فره 

تلك اال�شتثمارات من فر�س عمل عديدة للم�اطنني االأمريكيني.

واأ�شار �شم� ال�شيخ عبداهلل بن زايد اإىل اأن التعاي�س ال�شلمي والت�شامح بني 
القيم  من  يعد  املعتقد  اأو  الدين  اأو  اجلن�شية  ب�شبب  متييز  بييدون  اجلميع 
املتحدة، م�شرا يف هذا  واليي�اليييات  االإميييارات  دوليية  امل�شرتكة بني  االأ�شا�شية 
ال�شدد اإىل "البيت االإبراهيمي" الذي �شيقام يف جزيرة ال�شعديات باأب�ظبي 

وه� عبارة عن مركز ديني وتعليمي ي�شم م�شجدا وكني�شة وكني�شا.
وباالإ�شافة ملا �شبق .. تناولت مباحثات اجلانبني معر�س اإك�شب� 2020 دبي 
اأبدى الطرفان حما�شا  اأكت�بر القادم حيث  والذي �شتبداأ فعالياته يف �شهر 
وعلمية  تقنية  ابتكارات  ا�شتعرا�س  �شي�شهد  الييذي  للحدث  كبرين  ودعما 

متقدمة اأمام ح�ايل 25 ملي�ن زائر من خمتلف اأرجاء العامل.

ال�سماح بتجديد عقد عمل من جتاوز 60 عاما من العمالة امل�ساعدة
•• دبي-وام:

الب�شرية  املييييييي�ارد  وزارة  اأعيييلييينيييت 
مليين جتاوز  ال�شماح  عيين  والييتيي�طييني 
�شن 60 عاما من العمالة امل�شاعدة 
بتجديد عق�د عملهم وفقا لثالثة 

�شروط .
واأو�ييشييح خليل خييي�ري وكيييييل وزارة 
امل�شاعد  والت�طني  الب�شرية  امل�ارد 
هذه  اأن  امل�شاعدة  العمالة  ل�ش�ؤون 
حر�س  اإطيييييييار  يف  تيييياأتييييي  اخلييييطيييي�ة 
احتياجات  تييلييبييييية  عيييليييى  الييييييييي�زارة 
الدولة  يف  واالأ�ييشيير  العمل  اأ�شحاب 
واليييذيييين يييرغييبيي�ن بييياالإبيييقييياء على 
العمالة  مبييهيين  لييديييهييم  يعمل  ميين 

انتهاء العقد وحتى ارتباط العامل 
املييي�يييشييياعيييد بييعييقييد عيييميييل جيييدييييد مع 
اأخرى  اأ�ييشييرة  اأو  اآخيير  �شاحب عمل 

غر التي عمل لديها �شابقا.
ي�شار اإىل اأن مراكز اخلدمة تدبر 
املرتبطة  اخليييدميييات  جييميييييع  تييقييدم 
بالعمالة امل�شاعدة حيث ت�شمل هذه 
للمتعاملني  مييلييف  فييتييح  اخليييدميييات 
العمل  وعق�د  ت�شاريح  وا�شتخراج 
وتلقي  واإليييغييياءهيييميييا  وجتييديييدهييمييا 
العمل  عيييين  االنييييقييييطيييياع  بييييالغييييات 
و�ييشييحييب هييييذه اليييبيييالغيييات واإجنييييياز 
املتعلقة  الر�شمية  االأعييمييال  جميع 
اخلا�شة  امليي�ييشييتيينييدات  بييا�ييشييتييكييمييال 
الك�شف  مييثييل  امليي�ييشيياعييدة  بييالييعييميياليية 

واأ�شار اإىل اأن جتديد العق�د للفئات 
امليي�ييشييتييهييدفيية يييتييم مييين خيييالل اتباع 
بييهييا لتجديد  املييعييميي�ل  االإجييييييراءات 
العامل  فييئييتييي  بييا�ييشييتييثيينيياء  الييعييقيي�د 
م�افقة  تتطلبان  حيييييث  والييبييحييار 
خييا�ييشيية مييين قييبييل اليييييييي�زارة وذليييك 
الثالثة  اليي�ييشييروط  اىل  بيياالإ�ييشييافيية 
عق�د  لتجديد  ا�شتيفائها  املطل�ب 
60 عييياميييا من  عيييميييل ميييين جتيييييياوز 
لطبيعة  نظرا  امل�شاعدة"،  العمالة 
العمل الذي تق�م به هاتان الفئتان 

من العمال.
امل�شاعدة  الييعييميياليية  مييهيين  اأن  يييذكيير 
ت�شمل م�شتخدما، وبحارا، وحار�شا، 
وم�شمرا،  و�يييشيييايييي�يييشيييا،  وراعيييييييييييييا، 

ما  �شيما  اخلييدمييات ال  ميين  العديد 
ت�فرها  التي  بالباقات  منها  يتعلق 
ت�شمل  والييييتييييي  "تدبر"  مييييراكييييز 
الييبيياقيية الييتييقييليييييدييية وتيي�فيير خدمة 
خارج  ميين  م�شاعد  عامل  ا�شتقدام 
العمل  �شاحب  لييدى  يقيم  الييدوليية 
خالل فرتة التعاقد ومدتها عامان 
" الييتييي ت�فر  املييي�ؤقيييتييية  و" الييبيياقيية 
العامل امل�شاعد امل�شجل على مركز 
لفرتة  لييلييعييمييل  تدبر"  اخلدمة" 
بانتقال  فيييييهييا  ي�شمح  ال  تييعيياقييدييية 
على  مقيم  م�شاعد  كعامل  العامل 
كفالة �شاحب العمل. وت�فر الباقة 
التجريبية العامل امل�شاعد امل�شجل 
تعاقدية  لفرتة  للعمل  املركز  على 

امل�شاعدة ل�شن�ات ط�يلة ويرون اأن 
عطاءهم مل يتاأثر بكرب �شنهم.

اإنييه ي�شرتط لتجديد عق�د  وقييال: 
العمالة  ميين  60 عاما  ميين جتيياوز 
ال�شحية  اللياقة  ثييبيي�ت  امليي�ييشيياعييدة 
لييقيييييامييهييم بييياليييعيييميييل امليييكيييليييفيييني به 
�شهادة �شادرة من  وذلك مبقت�شى 
اجلهات احلك�مية الر�شمية ف�شال 
عن ا�شرتاط التزام �شاحب العمل 
املالية  الييتييكيياليييييف  كييياميييل  بييتييحييمييل 
للعامل  الييطييبييي  لييلييعييالج  الييفييعييلييييية 
ا�شرتاط  وكيييذليييك  اليييدولييية  داخيييييل 
وجييي�د ميي�افييقيية ميين بيياقييي اجلهات 
اإقامة  ا�يييشيييتيييميييرار  عييلييى  املييخييتيي�ييشيية 

العامل امل�شاعد يف الدولة.

وبطاقة  ال�شحي  والتاأمني  الطبي 
اله�ية واالإقامة.

ا�شتقبال  اخلييييدمييييات  تيي�ييشييمييل  كييمييا 
و�ش�لها  عيينييد  امليي�ييشيياعييدة  الييعييميياليية 
اليي�ييشييكيين لها  اليييدولييية وتييي�فييير  اىل 
قبل انتقالها ملقر عملها ف�شال عن 
امل�شاعدة  العمالة  وت�عية  ت�جيه 
وتيييدرييييبيييهيييا ليي�ييشييمييان اليييييتييييي�ازن يف 
وذلك  طرفيها  بييني  العمل  عالقة 
من خالل مركز دعم متخ�ش�س يف 
كل مركز وار�شاد املتعاملني ملعرفة 
ا�شتقدامها  املتاح  واملهن  اجلن�شيات 

من العمالة امل�شاعدة.
ويتيح تطبيق "تدبر" يف متجري 
ج�جل بالي واأبل �شت�ر للمتعاملني 

و�ييشييقييارا، وعييامييال ومييدبييرة منزل، 
ومزارعا  اأطييفييال  ومربية  وطباخا 
وممر�شا  خا�شا  ومييدربييا  وب�شتانيا 
ومندوبا  خييا�ييشييا  ومييدر�ييشييا  خييا�ييشييا 
زراعيييييييا خا�شا،  ومييهيينييد�ييشييا  خييا�ييشييا 

و�شائقا خا�شا.
واأو�شح وكيل وزارة امل�ارد الب�شرية 
العمالة  امل�شاعد ل�ش�ؤون  والت�طني 
العمل  تييي�يييشيييارييييح  اأن  املييي�يييشييياعيييدة 
يتم  ال  امل�شاعدة  للعمالة  اجلديدة 
60 عاما  �شن  اإ�شدارها ملن جتاوز 
املت�اجدة يف  العمالة  حيياالت  اإال يف 
عملها  عق�د  انتهت  والييتييي  الييدوليية 
ب�شرط عدم م�شي اأكرث من ثالثة 
اأ�ييشييهيير يييتييم احييتيي�ييشييابييهييا مييين تاريخ 

بعدها  ي�شمح  اأ�ييشييهيير  �ييشييتيية  مييدتييهييا 
بييانييتييقييالييه كييعييامييل ميي�ييشيياعييد مقيم 
يف  العمل  �شاحب  مبلف  وم�شجل 
يف  املعنية  االأطيييراف  م�افقة  حالة 
حييني تيي�فيير الييبيياقيية املييرنيية العامل 
امل�شاعد امل�شجل على مركز اخلدمة 
اأو  ال�شاعة  بنظام  للعمل  "تدبر" 

الي�م اأو االأ�شب�ع اأو ال�شهر.

االإمارات ت�ؤكد التزامها بتحقيق عامل خال من االأ�سلحة الن�وية
•• نيويورك-وام:

التزامها  االإمييييييارات  دوليييية  جييييددت 
عامل  لتحقيق  اجلييهيي�د  مب�ا�شلة 
الييييذي ت�شكله  الييتييهييديييد  خيييال ميين 
االأ�ييشييلييحيية الييينييي�ويييية وغيييرهيييا من 
اأ�ييشييلييحيية اليييدميييار اليي�ييشييامييل، وذلك 
خالل م�ؤمتر االأمم املتحدة املعني 
باإن�شاء منطقة خالية من االأ�شلحة 

للبدء يف بناء تفاهم اإقليمي جديد 
لتحقيق هذا الهدف.

واأ�ييييشيييياف َتييعييتييرب دولييييية االإمييييييارات 
اإن�شاء منطقة خالية من االأ�شلحة 
الن�وية وغرها من اأ�شلحة الدمار 
هدفا  االأو�ييشييط  ال�شرق  يف  ال�شامل 
ذا اأول�ية قد تاأخر حتقيقه، م�ؤكدا 
اإن�شاء  الناجحة نح�  اأن اخلط�ات 
يف  بالفعل  �شت�شاعد  املنطقة  هييذه 

الن�وية وغرها من اأ�شلحة الدمار 
ال�شامل يف ال�شرق االأو�شط.

�ييشييعييادة حييمييد عييلييي الكعبي  وقييييال 
امليييينييييدوب الييييدائييييم ليييليييدولييية لدى 
الذرية  للطاقة  الييدولييييية  اليي�كيياليية 
الييييييذي تييييراأ�ييييس وفيييييد الييييدوليييية : " 
بينما نتعامل مع خمتلف الق�شايا 
االإقييليييييمييييية يف امليينييطييقيية، يييجييب اأن 
كفر�شة  االجتماع  هييذا  اإىل  ننظر 

بناء الثقة وامل�شاهمة االإيجابية يف 
االأمن االإقليمي والدويل.

وحييييييث الييي�يييشيييفييير اليييكيييعيييبيييي خيييالل 
على  املنطقة  دول  جميع  امليي�ؤمتيير 
التزام  وجيييدد  بالعملية،  االلييتييزام 
دوليييية االإميييييييارات مبييعيياهييدات عدم 
ذلك  يف  مبا  ال�شلة،  ذات  االنت�شار 
االأ�شلحة  انييتيي�ييشييار  عييييدم  مييعيياهييدة 
الكامل  التزامها  وكذلك  الن�وية، 

بال�فاء ب�شمانات ال�كالة الدولية 
امل�ؤمتر  ويييهييدف  الييذرييية.  للطاقة 
اإىل و�شع  اأ�ييشييبيي�عييا  ا�ييشييتييميير  اليييذي 
الإن�شاء  قييانيي�نيييييا  مييلييزميية  مييعيياهييدة 
االأ�شلحة  ميييين  خيييالييييييية  ميينييطييقيية 
الن�وية وغرها من اأ�شلحة الدمار 
على  االأو�ييشييط،  ال�شرق  يف  ال�شامل 
التي  التلقائية  الرتتيبات  اأ�شا�س 

ت��شلت اإليها دول املنطقة.

االأمم املتحدة ت�سيد بتم�يل االإمارات وال�سع�دية والك�يت 
واأمريكا براجمها االإن�سانية يف اليمن

جلان املجل�ش ال�طني االحتادي تناق�ش 
ثمانية م��س�عات عامة

•• نيويورك -وام:

بالتم�يل  املييتييحييدة  االأمم  اأ�يييشيييادت 
اجليييييدييييييد الييييييييذي قييييدمييييتييييه دولييييية 
االإمييارات العربية املتحدة واململكة 
الك�يت  ودوليية  ال�شع�دية  العربية 
االأمريكية  امليييتيييحيييدة  والييييي�الييييييات 

لرباجمها االإن�شانية يف اليمن.
جييييياء ذليييييك خيييييالل االإفيييييييييادة التي 
م�شاعد  م�يلر  اأور�ييشيي�ال  قدمتها 
املتحدة  ليييييييالأمم  الييييعييييام  االأمييييييييني 
ومن�شقة  االإنييي�يييشيييانييييييية  ليييلييي�يييشييي�ؤون 
االإغيياثيية يف حيياالت الييطيي�ارئ اأم�س 
عقده  الييذي  االجتماع  اأمييام  االأول 
جميييلييي�يييس االأمييييييييين اليييييييييدويل حييي�ل 

التط�رات باليمن.
اأن هذا  اأور�يييشييي�ال ميي�يييليير  واأكيييييدت 
التم�يل اجلديد خلطة اال�شتجابة 
املا�شي  �شبتمرب  ميينييذ  االإنيي�ييشييانييييية 
مكن اليي�كيياالت االأممييييية يف اليمن 
م�شاعداتها  برامج  فتح  اإعييادة  من 

املنفذين لهذه امل�شاعدات.
اأجربوا  اأن احل�ثيني  اإىل  واأ�شارت 
اليي�ييشييركيياء يف املييجييال االإنيي�ييشيياين يف 
اليمن على العمل يف ظل ظروف، 
املبادئ  مييع  �شتتعار�س  قبلت،  اإذا 
اإىل  تاأكيد  بكل  وتييي�ؤدي  االإن�شانية 
الربامج  واإغييالق  التم�يل  فقدان 

االإن�شانية املخطط لها يف اليمن.
يف  املقلقة  الييزيييادة  اإىل  ن�هت  كما 
اأعيييميييال الييعيينييف وامليي�ييشييايييقييات التي 
�شد  احل�ثية  امللي�شيات  تنتهجها 
االإن�شاين  املييييجييييال  يف  اليييعييياميييليييني 
تيي�ييشيييييطيير عليها  الييتييي  امليينيياطييق  يف 
الثالثة  االأ�ييشييهيير  وخييا�ييشيية خيييالل 

املا�شية.
 60 نييييحيييي�  وقييييييييي�ع  اإىل  ولييييفييييتييييت 
االعتداءات  ميين  منف�شلة  حييادثيية 
ذلك  واالحتجاز وغر  والتخ�يف 
م�ظفي  معاملة  �ش�ء  اأ�شكال  من 
امل�شاعدة االإن�شانية، يف العديد من 
احلاالت، مبا يف ذلك نهب اإمدادات 

االإن�شانية املعلقة يف البالد .
املالية  املبادرة  هذه  اأن  اإىل  ولفتت 
من قبل هذه الدول املانحة ت�شكل 
مييهييميية مكنت  اإييييجيييابييييييية  خيييطييي�ة 
مرة  احل�ش�ل  ميين  اليمن  اأطييفييال 
منتظمة،  ليييقييياحيييات  عييلييى  اأخييييييرى 
اليمن  يف  ال�شحية  املراكز  واأي�شا 
من تلقي االإمييدادات الالزمة، كما 
اأ�شهمت يف ا�شتئناف مراكز العالج 

و�ش�ء التغذية عملها.
" مييع مت�يل خطة  وقييالييت م�يلر 
باأكرث  االآن  االإن�شانية  اال�شتجابة 
اأ�شبحت عملية  املائة،  70 يف  من 
امل�شاعدات يف اليمن يف و�شع مايل 
قبل  عليه  كانت  عما  بكثر  اأقيي�ى 
اآخر  �شعيد  وعييلييى  اأ�شهر".  عيييدة 
جماعة  جمييييييددا  مييي�ييييلييير  اتيييهيييميييت 
العمليات  يف  بييالييتييدخييل  احلييي�ثيييي 
اليمني،  لل�شعب  امل�جه  االإن�شانية 
التاأثر  حميياوالتييهييا  ذليييك  يف  مبييا 
على اختيار امل�شتفيدين اأو ال�شركاء 

اأميياكيين العمل  االإغييياثييية واحييتييالل 
تعطيل  اإىل  اأدى  مميييا  االإنييي�يييشييياين 

ت��شيل امل�شاعدات واخلدمات.
ونيي�هييت اإىل اأنييه ورغييم اإثيييارة هذه 
مبا�شر  ب�شكل  اخلطرة  الق�شايا 
احل�ثيني  ميييع  ومييتييكييرر  ووا�يييشيييح 
االإن�شانية  العمليات  بيئة  اأن  اإال 
اليمني ال تزال مقيدة  ال�شمال  يف 
لييلييغيياييية، وا�ييشييتييعيير�ييشييت جييانييبييا من 
املمار�شات احل�ثية باليمن املنتهكة 
الييدويل، مبا يف  للقان�ن االإن�شاين 
ذلك م�ا�شلتها فر�س عدد متزايد 
من الل�ائح التقييدية على العمل 
االإنيي�ييشيياين ممييا اأعييياق وقيد تقدمي 
املنتظمة  االنييي�يييشيييانييييييية  املييي�يييشييياعيييدة 

ملاليني النا�س.
اأن  الييييرغييييم ميييين  " عيييليييى  وقييييالييييت 
على  قييادرييين  يييزاليي�ن  ال  ال�شركاء 
القيام  فيييياإن  املييي�يييشييياعيييدات،  تييقييدمي 
م�شتمرة  م�شاركة  يتطلب  بييذلييك 
على جميع امل�شت�يات، مما ي�ؤدي يف 

كثر من االأحيان اإىل تاأخر غر 
لالأ�شخا�س  اليي��ييشيي�ل  يف  مييقييبيي�ل 

الذين يحتاج�ن اإىل امل�شاعدة".
ال  احليييي�ثيييييييييني  اإن   " واأ�يييييشيييييافيييييت 
ن�شف  وييي�ؤخييرون  مينع�ن  يزال�ن 
احلك�مية  غر  املنظمات  م�شاريع 
ل�شيطرتها،  اخلا�شعة  املناطق  يف 
حيييييث كييثييرا مييا يييتييم حييظيير تقييم 
كذلك،  والييير�يييشيييد  االحيييتييييييياجيييات 
اأجربوا  احليياالت،  العديد من  ويف 
واملنظمات  املتحدة  االأمم  م�ظفي 
اخليييروج من  على  غيير احلك�مية 

اليمن من دون �شبب.
اأنييييييي�اع  جيييميييييييع  اأن  عيييليييى  واأكيييييييييدت 
ال�شمال،  يف  االإن�شانية  التحركات 
امل�شاعدات  اإيييي�يييشيييال  ذلييييك  يف  مبيييا 
املنقذة للحياة، يتم حظرها ب�شكل 
روتيني، حتى عندما يتم الت�شريح 
ال�شركاء  يييزال  ال  قد  بالتحركات، 
اأو  ي�اجه�ن حاالت رف�س تع�شفي 

تاأخر عند نقاط التفتي�س.

•• اأبوظبي-وام:

ال�طني  املييجييليي�ييس  تيينيياقيي�ييس جليييان 
م��ش�عات  ثييمييانييييية  االحتيييييييادي 
عيييياميييية ميييييدرجييييية عيييليييى جييييييداول 
اأعيييمييياليييهيييا، وافييييييق املييجييليي�ييس على 
اجلل�شة  خييييالل  اإليييييهييا  احييالييتييهييا 
العادي  انييعييقيياده  دور  ميين  االأوىل 
ال�شابع  الت�شريعي  للف�شل  االأول 
ع�شر التي عقدها يف 14 ن�فمرب 
قطاعات  تتناول  والتي   ، احلييايل 
والرتبية  والت�طني  امليي�ا�ييشييالت 
واالت�شاالت  وال�شياحة  والتعليم 
والبيئة،  االجتماعية  والتاأمينات 
ب�شاأنها  تقاريرها  الإعيييداد  وذلييك 
ميكنه  مبييا  املجل�س  اإىل  ورفييعييهييا 
اخت�شا�شاته  ممييييار�ييييشيييية  مييييين 

الرقابية والت�شريعية.
املدرجة  اليييعيييامييية  واملييي��يييشييي�عيييات 
اللجان  اأعيييييميييييال  جيييييييداول  عيييليييى 
يف  الييداخييلييييية  وزارة  �شيا�شة  هييي 

 "600" مييييدى  عييلييى  نيياقييييييييييي�ييشييهييا 
اجلل�شة  لييغيياييية  عييقييدهييا  جييليي�ييشيية 
العادي  االنعقاد  دور  من  االأوىل 
الت�شريعي  الييفيي�ييشييل  مييين  االأول 

ال�شابع ع�شر.
اليييدائيييمييية التي  املييجييليي�ييس  وجليييييان 
" جلنة  هييييي  امليييجيييلييي�يييس  �ييشييكييلييهييا 
والت�شريعية  الد�شت�رية  ال�ش�ؤون 
الدفاع  �ش�ؤون  وجلنة  والطع�ن، 
والييداخييلييييية واخلييارجييييية، وجلنة 
واالقت�شادية  املييالييييية  الييي�يييشييي�ؤون 
وال�شناعية، وجلنة �ش�ؤون التقنية 
املعدنية،  واليييييييييرثوة  والييييطيييياقيييية 
والثقافة  التعليم  �ييشيي�ؤون  وجلنة 
واليي�ييشييبيياب والييريييا�ييشيية واالإعييييالم، 
ال�شحية  اليييييي�ييييييشيييييي�ؤون  وجلييييينييييية 
واليييبيييييييئييييييية، وجليييينيييية اليييي�ييييشيييي�ؤون 
وال�شكان  والييعييمييل  االجييتييميياعييييية 
وامل�ارد الب�شرية، وجلنة ال�ش�ؤون 
واملرافق  واالأوقييييياف  االإ�ييشييالمييييية 

العامة، وجلنة ال�شكاوى".

امليييدين، واخلدمات  الييدفيياع  �ييشيياأن 
االت�شاالت،  �شركات  من  املقدمة 
و�شيا�شة الهيئة العامة للمعا�شات 
والتاأمينات االجتماعية، و�شيا�شة 
دعم  �يييشييياأن  يف  االقييتيي�ييشيياد  وزارة 
وزارة  و�شيا�شة  ال�شياحة،  قطاع 
�شاأن  يف  والبيئة  املناخي  التغر 
امل�شتدامة  اليييتييينيييمييييييية  حتيييقيييييييق 
واحلي�انية  ال�شييييمكية  لييلييميي�ارد 
املجل�س  و�ييشيييييا�ييشيية  والييييزراعييييييييية، 
ال�شكانية،  للرتكيبة  االحتييييادي 
والتعليم  الرتبية  وزارة  و�شيا�شة 
املدار�س،  على  االإ�ييشييراف  �شاأن  يف 
و�شيا�شة م�ؤ�ش�شة االمارات العامة 
م�ا�شالت   - واخليييدميييات  للنقل 

االإمارات - ".
وتبنى املجل�س ال�طني االحتادي 
بتاريخ  جل�شاته  اأوىل  عقد  منذ 
1972م، ما يقارب  12 فرباير 
خيييالل  تييي��يييشييييييية   "355" ميييين 
"327" م��ش�عا عاما  مناق�شة 
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اأخبـار الإمـارات
جامعة حمدان الذكية ت�سارك يف امل�ؤمتر العام ملنظمة الي�ن�سك� 

•• دبي-وام:

حمدان  جامعة  رئي�س  الع�ر،  من�ش�ر  الدكت�ر  �شارك 
"امل�ؤمتر  لييي  االأربييعييني  اليييدورة  يف  الذكية"،  بيين حممد 
املتحدة للرتبية والعل�م والثقافة  العام ملنظمة االأمم 
يف  "الي�ن�شك�"  مييقيير  يف  اقيييييم  الييييذي  الي�ن�شك�"،   -
املدير  م�شاعدة  جيانيني،  �شتيفانيا  بح�ش�ر  باري�س، 
وروؤ�شاء  "الي�ن�شك�"،  التعليم يف منظمة  لقطاع  العام 
وف�د  االجتماع  ح�شر  الدولية.  "الي�ن�شك�"  معاهد 
ر�شمية ممثلة عن الدول االأع�شاء واالأع�شاء املنت�شبني 
غر  واملنظمات  الييدولييييية  احلك�مية  املنظمات  واأبييييرز 

العمل  ال�شيا�شات وخط�ط  �شبيل بحث  احلك�مية، يف 
"الي�ن�شك�"  وميزانية  بييرامييج  حتييدد  التي  الرئي�شية 

خالل الفرتة املقبلة.
واأّكييييد الييدكييتيي�ر من�ش�ر الييعيي�ر الييتييزام دولييية االإمييييارات 
بدعم روؤية وا�شرتاتيجية "الي�ن�شك�" لتنفيذ الهدف 
الرابع من "اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030 لالأمم 
املن�شف  اجليد  التعليم  "�شمان  يف  واملتمثل  املتحدة"، 
احلياة  مدى  التعّلم  فر�س  وتعزيز  للجميع  وال�شامل 
خط�ات  خييطييت  االإميييييييارات  اأّن  اإىل  الفيييتييياً  للجميع"، 
التعليمية  بييامليينييظيي�ميية  االرتيييقييياء  درب  عييلييى  مييتييقييدميية 
الدولية  املييمييار�ييشييات  اأفيي�ييشييل  اإىل  ا�ييشييتيينيياداً  والييرتبيي�ييية 

م�شار  يييدفييع  مبييا  التكن�ل�جية،  االبييتييكييارات  واأحييييدث 
باعتباره  الييبيي�ييشييري  الييعيينيي�ييشيير  يف  االأميييثيييل  اال�ييشييتييثييمييار 
الدع�ة  الع�ر  ولّبى  ج�هرية.  وغاية  ق�ش�ى  اأوليي�ييية 
مناق�شات  اإىل  لالن�شمام  "الي�ن�شك�"  من  الر�شمية 
معّمقة ح�ل امل�شاريع احلالية وامل�شتقبلية، واالأول�يات 
التعليم،  جمال  يف  امل��شعية  والق�شايا  اال�شرتاتيجية 
ميي�ييشييتييعيير�ييشيياً تييقييريييراً مييفيي�ييشيياًل حييي�ل اأنيي�ييشييطيية "معهد 
ب�شفته  التعليم"،  يف  املييعييليي�مييات  لتقنيات  الي�ن�شك� 
رئي�س جمل�س االأمناء، وذلك خالل اجتماع جلنة ن�اب 
"امل�ؤمتر العام ملنظمة االأمم  لي  رئي�س الدورة االأربعني 

املتحدة للرتبية والعل�م والثقافة - الي�ن�شك�".

نظم عددًا من الدورات التثقيفية والتاأهيلية للموظفن 

االأر�سيف ال�طني يطلق م�سروع منظ�مة اجليل الرابع للتميز امل�ؤ�س�سي لتحقيق روؤية االإمارات 2021

الت�سامح عام  بداية  منذ  الزكاة  �سندوق  م�سروفات  درهم  ملي�ن   115

•• ابوظبي-الفجر:

التميز  منظ�مة  وفييق  امل�ؤ�ش�شي  التقييم  م�شروع  ال�طني  االأر�شيف  اأطلق 
احلك�مي، بهدف تعزيز وتر�شيخ اأ�ش�س ومفاهيم وثقافة التميز لدى جميع 
والتميز  بيياالأداء  االرتقاء  نح�  الفاعلة  م�شاركتهم  على  والتاأكيد  امل�ظفني، 

امل�شتدام لتط�ير منظ�مة العمل وحتقيق روؤية قيادتنا الر�شيدة. 
ويعمل االأر�شيف ال�طني من اأجل التزام م�ظفيه بهذه املنظ�مة لالرتقاء 
وتعزيز  اجله�د  وتكثيف  التط�ر،  م�شرة  وم�ا�شلة  البناءة  املييبييادرة  بييروح 
حتقق  اأن  اإىل  ال�طني  االأر�شيف  ويتطلع  املنت�شبني،  جميع  لييدى  الييقييدرات 

امل�ؤ�ش�شات  �شّف  يجعله يف  ما  امل�ؤ�ش�شي  االأداء  ن�عية يف  نقلة  املنظ�مة  هذه 
االأر�شيفية الريادية يف اأكرث دول العامل تقدماً، ال �شيما واأن منظ�مة اجليل 
الرابع من منظ�مة التميز احلك�مي تركز على النتائج، وقد مت ت�شميمها 
املنظ�مة  بهذه  ال�طني  االأر�ييشيييييف  اهتمام  وجيياء  االأداء،  لتط�ير  حك�مياً 
لتاأكيد دوره يف االأجندة ال�طنية، وحتقيق امل�ؤ�شرات املطل�بة يف اإطار روؤية 

االإمارات 2021.
اأكيييييدت اليي�ييشيييييدة �ييشييميير عييميير امليي�ييشييجييري - رئييييي�ييس مييكييتييب التخطيط  وقييييد 
اال�شرتاتيجي - مدير امل�شروع يف االأر�شيف ال�طني يف حفل االإطالق ت��شيح 
اأ�شباب احلاجة اإىل تطبيق هذه املنظ�مة، ودورها يف حتقيق ر�شالة االأر�شيف 

وتط�ير  م�ؤ�ش�شة،  مبرونة  املتغرات  وم�اكبة  واأهييدافييه،  وروؤيييتييه  ال�طني 
العمل امل�ؤ�ش�شي والفردي، واأ�شارت اإىل اأهمية هذه املنظ�مة بالن�شبة لل�شف 

االأول من قيادات االأر�شيف ال�طني و�ش�اًل اإىل قاعدة امل�ظفني.
واأتبع االأر�شيف ال�طني اإطالق امل�شروع بعدد من ور�س العمل ح�ل التميز 
احلك�مي والتي �شارك فيها جميع م�ظفي االأر�شيف ال�طني، وقد خل�س 
يف:  امل�ؤ�ش�شي  التميز  منظ�مة  اأهيييداف  العمل  ور�ييس  يف  ال�طني  االأر�ييشيييييف 
حتقيق الرفاهية وال�شعادة للم�اطنني، ودعم الت�جهات احلك�مية يف جمال 
خدمات  على  احل�ش�ل  يف  املجتمع  وت�قعات  متطلبات  وحتقيق  االبييتييكييار، 
مب�شت�ى �شبع جن�م. وتطرقت كل واحدة من ور�س العمل اإىل اآلية ومنطق 

التقييم، تعريف القدرات وحماور تقييم القدرات، حماور تقييم النتائج.
واملهام  ال�طنية،  االأجيينييدة  وهيييي:  الرئي�شية  باملعاير  اليي�ر�ييس  عييرفييت  ثييم   
الرئي�شية، وخدمات �شبع جن�م، واجلهة الذكية، وا�شت�شراف امل�شتقبل، واإدارة 

االبتكار، وراأ�س املال الب�شري، واملمتلكات وامل�ارد، واحل�كمة.
 وتعّد منظ�مة التميز احلك�مي من اأكرث معاير التميز تقدما؛ اإذ تتميز 
برتكيزها يف اجلانب التخ�ش�شي يف امل�ؤ�ش�شات، وتركز املنظ�مة التي ت�شكل 
خارطة طريق للدوائر احلك�مية على نتائج العمل والتح�ل الذكي يف كافة 
املمار�شات احلك�مية واالبتكار، وا�شت�شراف امل�شتقبل، وكفاءة وح�كمة اأنظمة 

العمل احلك�مي، ومدى حتقيقها لالأهداف واملهام املن�طة بها.

•• اأبوظبي - وام:

ا�شتفاد منها  درهييم  115 ملي�ن  الزكاة  ال�شرف يف �شندوق  اعتمدت جلنة 
امل�شارف  حتييت  جميعها  تيينييدرج  م�شروعا   20 نح�  �شمن  لها  م�شتحق�ن 

. ال�شرعية لفري�شة الزكاة خالل الت�شعة اأ�شهر االأوىل من 2019 
وقال �شعادة عبداهلل عقيدة املهري االأمني العام ل�شندوق الزكاة رئي�س جلنة 
الت�شامح  عام  بداية  منذ  اجتماع   201 عقدت  ال�شرف  جلنة  اإن  ال�شرف.. 
115ملي�ن  تقدمي  خاللها  اأقييرت  �شبتمرب،  �شهر  نهاية  وحتى  2019م 
عددها  والييبييالييغ  املحتاجة  االأ�ييشيير  ميين  مل�شتحقيها  درهييمييا  و76  الفا  و408 

الزكاة. �شروط  عليهم  تنطبق  ممن  عائلة   7638
متخ�ش�شني  باحثني  عرب  الييالزم  البحث  بعد  ت�شرف  املبالغ  اأن  اىل  ولفت 
اأحقية املتقدمني للح�ش�ل على الزكاة عن طريق  يف ال�شندوق للتثبت من 

قل�بهم  وامل�ؤلفة  والغارمني  وامل�شاكني  الفقراء  كم�شرف  ال�شرعية  امل�شارف 
م�شروعا   20 نح�  بلغت  التي  العديدة  وامل�شاريع  االأخييرى  امل�شارف  وبقية 

تندرج جميعها حتت هذه امل�شارف.
اأ�شحاب  ميين  هييم  ال�شندوق  م�شاريع  ميين  ت�شتفيد  التي  الفئات  اأن  واأو�ييشييح 
واملر�شى  واأ�شرهم  واالأيتام  والغارمني  اجلدد  وامل�شلمني  ال�شعيفة  الدخ�ل 
وطالب العلم االلزامي وطالب العلم اجلامعي، والباحثني عن عمل، ولذوي 

االحتياجات اخلا�شة، واملنك�بني اإ�شافة للم�شاعدات العاجلة.
امل�شاريع  اأعلى  اأجنبي" �شمن  زوجيية  "م�اطنة  م�شروع  اأن  املهري  واأ�ييشيياف 
�شرفا خالل الفرتة، حيث بلغت م�شروفاته 35 ملي�نا و216 األف درهم لي 
1014 عائلة م�شتحقة مببالغ �شهرية، من ثم امل�شتفيدين من اأم�ال الزكاة 
من م�شروع "تالحم" امل�جه للمطلقات، حيث بلغت اإجمايل م�شروفاته 16 
�شهرية  596 عائلة م�شتحقة مببالغ  ليي  درهييم  األفا و500   448 و  ملي�نا 

اأ�شحاب الدخل ال�شعيف  اأميي�ال الزكاة من  امل�شتفيدين من  اأي�شا، ومن ثم 
درهم  األيييف  و898  ميياليييني   9 امليي�ييشييروع  اإجييمييايل ميي�ييشييروفييات  حيييييث بلغت 
امل�شاريع  باقي  على  امل�شروفات  ذلييك  بعد  وتت�زع  م�شتحقة،  عائلة   425 ليي 
بح�شب امل�شتفيدين منها. واأكد �شعادة املهري باأن �شندوق الزكاة ي�شعى دائما 
الإ�شافة �شرائح جديدة من الفئات امل�شتحقة عرب م�شاريع ال�شندوق النابعة 
على  ال�شندوق  على  القائم�ن  يحر�س  كما  ال�شرعية،  الزكاة  م�شارف  من 
اإ�شافة  ال�شرعية،  الزكاة  تنبع من م�شارف  التي  الدائم مب�شاريعه  االرتقاء 
للجنة  االأ�شب�عية  االجتماعات  طريق  عن  لل�شرف  اال�شتجابة  �شرعة  اإىل 

ال�شرف، لالإ�شراع باإجناز اأكرب قدر من املعامالت ويف اأقل وقت ممكن.
الذين ميثل�ن قطاعات  االأ�شخا�س  ال�شرف هم من  اأع�شاء جلنة  اإن  وقييال 
خمتلفة من �شرائح املجتمع وامل�شه�د لهم بالثقة واالأمانة، حيث تتم درا�شة 
اأحقيتهم للح�ش�ل على  للتاأكد من مدى  اإليه،  التي تتقدم  جميع احليياالت 

الت�شرف فيها بحر�س مبا  املزكني يجب  اأمانة من  التي تعد  الزكاة  اأميي�ال 
تت�ىل  خا�شة  جلنة  خييالل  ميين  الفري�شة  لييهييذه  احلقيقية  الييفييائييدة  يحقق 
بزيارة  تق�م  كما  لكل متقدم،  املالية  االأو�شاع  املف�شل عن  والبحث  التدقيق 

مقر اإقامتهم من خالل فريق البحث املكتبي وامليداين.
www./ يذكر اأن ال�شندوق ي�شتقبل طلبات الزكاة عرب م�قعه االإلكرتوين
التي  وامل�شاريع  امل�شارف  خمتلف  يف  وذلك   ،  /zakatfund.gov.ae
يطلقها �شندوق الزكاة، وبح�شب االأجندة لهذا العام، وفق اآلية ثابتة وحمددة 
وب�شيطة، جاء ذلك وفقا لت�جهات احلكي�مة الر�شيدة التي تهدف اإىل حتقيق 
اأعلى م�شت�يات الر�شا واجل�دة للمتعاملني، وت�شهيال عليهم وال��ش�ل لهم 
حيث ماكان�ا، هذا اإىل جانب التخفيف من االزدحام الي�مي مبقر ال�شندوق 
العمل،  �شر  على  اأو  نف�شه،  املتعامل  �شالمة  على  �ش�اء  �شلبا  ي�ؤثر  والييذي 

ولذلك وبهدف اخت�شار ال�قت واجلهد مت تفعيل هذا النظام التقني.

••  ابوظبي-الفجر: 

نائب  بييارييي�ييس،  اليي�ييشيي�ربيي�ن-  جامعة  رئي�س  �ييشييامييبيياز،  جييان  الربوفي�ش�ر  قييال 
اأنه يجري العمل حالياً  اأب�ظبي  رئي�س جمل�س االأمناء بجامعة ال�ش�رب�ن - 
العل�م،  يف  جديدة  برامج  لتط�ير  اجلديدة  اال�شرتاتيجية  اخلطة  بتطبيق 
الذكاء اال�شطناعي يف جامعة ال�ش�رب�ن اأب�ظبي مع تط�ير البنية التحتية 

لالأبحاث بدعم من بع�س ال�شركات. 
وو�شف يف ت�شريح ل “ اآيري�س ميديا “ هذا التط�ر بانه مهم جدا و” ُيعّد 
اجلامعة  هذه  تط�ير  يف  للُم�شاهمة  للغاية  �شعداء  ونحن  لنا،  كبراً  جناحاً 
العريقة هنا يف اأب�ظبي«. واأ�شاف قائاًل “ �شتق�م جامعة ال�ش�رب�ن اأب�ظبي 
وجامعة ال�ش�رب�ن باري�س بتط�ير برامج جديدة يف جمال اإدارة املحف�ظات 
الطالب  عييدد  لزيادة  خط�ة  يف  اال�شطناعي  الذكاء  اإىل  اإ�شافة  وال�شجالت 
والتكن�ل�جيا احلديثة  العل�م  ُتقدمه  ما  اأحدث  على  وتدريبهم  االإماراتيني 

لُي�شاهم�ا يف بناء م�شتقبل وطنهم وفقاً الأرقى املعاير العاملية«.
اال�شطناعي  الييذكيياء  مركز  افتتاح  عيين  االإعيييالن  �شيتّم  اأنييه  �شامباز  واأو�ييشييح 

خييالل اجييتييميياع جمل�س االأميينيياء اجلييديييد جلامعة �ييشيي�ربيي�ن ابيي�ظييبييي يف 26 
الذكاء  ملركز  ُمطابقة  ن�شخة  �شيك�ن  املركز  اأن هذا  اإىل  2020، الفتاً  يناير 
يف  اجلامعات  اأبييرز  من  ُتعّد  التي  باري�س  ال�ش�رب�ن  جامعة  يف  اال�شطناعي 

العامل يف جمال الريا�شيات، عل�م الكمبي�تر والروب�تات،
وقال ان القرار باإن�شاء مركز الذكاء اال�شطناعي للنخبة يف جامعة ال�ش�رب�ن 
مع  بالتعاون  واالأبييحيياث  التعليمية  الربامج  تقدمي  يف  ي�شهم  �ش�ف  اأب�ظبي 

بع�س ال�شركات الفرن�شية واالإماراتية. 
مركز  اإقامة  خالل  من  باأننا  امل�ؤكد  “من  قائاًل:  ت�شريحه  �شامباز  واختتم 
الذكاء اال�شطناعي يف جامعة ال�ش�رب�ن اأب�ظبي نهدف اإىل املُ�شاهمة مع كافة 
ال�شركاء يف جامعة خليفة للذكاء اال�شطناعي وغرهم لدعم م�شرة البحث 
والتط�ير العلمي وخلق املعرفة ونقل وا�شتخدام الذكاء اال�شطناعي يف دعم 

امل�شرة التنم�ية املُ�شتدامة داخل  دولة االمارات ».
بتخريج  االحتفال  اىل  م�شراً  اأب�ظبي  ال�ش�رب�ن  جامعة  بيياإجنييازات  واأ�ييشيياد 
الدفعة العا�شرة م�ؤخرا يف حرم اجلامعة يف اب�ظبي والدعم الكبر واملُتمّيز 
االإماراتية  احلك�متني  قبل  من  اأب�ظبي  ال�ش�رب�ن  جامعة  به  حتظى  الييذي 

والفرن�شية. 
بال�كالة،  التنفيذية  املييديييرة   ، رين�  ل�ران�س  الييدكييتيي�رة  قالت  جانبها،  وميين 
يناير  يف  اأب�ظبي   – اال�شطناعي  للذكاء  ال�ش�رب�ن  مركز  اإفتتاح  �شي�شاهم 
عام 2020، بجعل جامعة ال�ش�رب�ن اأب�ظبي اأحد مراكز البحث الرائدة يف 
وا�شتك�شاف  والبيئة  كاملناخ  منه  االإفييادة  وميادين  اال�شطناعي  الذكاء  جمال 
الييكيي�ن وال�شحة والييطييب وغييرهييا . واأو�ييشييحييت ان هييذا املييركييز �ييشيي�ف ي�اكب 

تط�رات الث�رة ال�شناعية الرابعة،
ال�شباب من �شياغة م�شتقبل  اأب�ظبي، متكن  ال�ش�رب�ن  وذكرت” ان جامعة 
العامل “. واأكييدت انه “ب�ج�د ما يف�ق 900 طالب %53 منهم من اأبناء 
دولة االمارات، جنحت �ش�رب�ن- اأب�ظبي بتعميق جذورها يف دولة االإمارات.«
واأ�شافت “ تتعامل اجلامعة مع العديد من حتديات القرن احلادي والع�شرين 
، وت�شم طلبًة من اأكرث من 65 جن�شية من اأنحاء العامل. اإنها م�ؤ�ش�شة متعددة 
الثقافات يتعلم فيها قادة امل�شتقبل قيم الت�شامح والعي�س امل�شرتك. اإ�شافًة اإىل 
%70 من  املييراأة يف املنطقة، ال �شيما ك�ن  ذلييك، ت�شاهم اجلامعة يف متكني 

طلبتها من االإناث«. 

•• دبي-وام:

م�شت�شفى  يف  الطبي  الفريق  جناح  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  ك�شفت 
احلنجرة  منطقة  من  �شرطاين  ورم  ا�شتئ�شال  عملية  بيياإجييراء  بدبي  الك�يت 
انقطاع  حالة  من  تعاين  ملري�شة  مت�شخمة  اأن�شجة  وا�شتئ�شال  املر�شى  الأحد 
روب�ت  تقنية  با�شتخدام  الل�شان  قيياع  يف  ت�شخم  ب�شبب  اليينيي�م  اأثيينيياء  التنف�س 

جراحي متط�ر الأول مرة يف ال�شرق االأو�شط .
و قام الفريق الطبي يف ق�شم االأنف واالأذن واحلنجرة مب�شت�شفى الك�يت بدبي 
املري�س  وتهيئة  احلنجرة  ب�شرطان  امل�شاب  حلالة  العالجية  اخلطة  ب��شع 
الإجراء اجلراحة املطل�بة بعد اإجراء الفح��شات امل�شبقة الالزمة االأمر الذي 
تطلب اتخاذ القرار الطبي باإجراء عملية ال�شتئ�شال ال�رم تفاديا للم�شاعفات 
ال�شلبية على �شحة املري�س باإ�شتخدام اأحدث جيل روب�ت يف ال�شرق االأو�شط 
واالعتماد على كفاءة وخربة الكادر الطبي الإجراء مثل هذا الن�ع من العمليات 
احل�شا�شة التي تتطلب خربة ودراية وكفاءة عالية ومهارة يف التعامل مع مثل 

هذه احلاالت املر�شية التي يظهر فيها عادة حتديات عديدة.
وحتى الي�م كانت هذه اجلراحات ت�شتدعي اإجييراء �شق�ق “جروح “ يف العنق 
اأعرا�س جانبية خطرة  اإجييراء كان ينط�ي على  املري�س وه�  و فتح حنجرة 
لكن الروب�ت يتيح اإمكانية اإجراء اجلراحة ب�ش�رة خمتلفة واأف�شل وا�شتئ�شال 
ال�رم عرب الفم دون الت�شبب باأ�شرار على عملية النطق والبلع لدى املري�س 
حيث تتميز اجلراحة الروب�تية بفرتة نقاهة ق�شرة للمري�س ودرجة اأمل اأقل 
وتقليل كمية م�شكنات االأمل امل�شتعملة وجرح اأ�شغر واأف�شلية جتميلية باالإ�شافة 
لتق�شر فرتة املك�ث يف امل�شت�شفى وع�دة اأ�شرع اإىل االأن�شطة الطبيعية الي�مية 

وتقليل احلاجة اإىل نقل الدم وخط�رة العدوى وم�شاعفات اأقل.
واأ�يييشيييار �ييشييعييادة الييدكييتيي�ر ييي��ييشييف حمييمييد اليي�ييشييركييال اليي�كيييييل امليي�ييشيياعييد لقطاع 
ال��شائل  اأحييدث  ا�شتقطاب  اليي�زارة يف  اإىل متيز  ال�شحة  وزارة  امل�شت�شفيات يف 
العالجية القائمة على االبتكار وم�اكبة التط�رات وامل�شتجدات على ال�شاحة 
الطبية العاملية وتقدمي خدمات �شحية تخ�ش�شية و�شاملة ومبتكرة مبعاير 
اأهم  على  معتمدة  الييدوليية  خييارج  املر�شى  على  ال�شفر  م�شقة  لت�فر  عاملية؛ 
يف  الطبي  الطاقم  وهناأ  واليينييادرة..  املعقدة  التخ�ش�شات  يف  الطبية  الكفاءات 
اجلراحية  العمليات  هييذه  اإجيييراء  يف  جنح�ا  الييذييين  بدبي  الك�يت  م�شت�شفى 

الدقيقة بنجاح.
الروب�تية ال�شيما  �ِشجل متميز يف جمال اجلراحة  اليي�زارة لديها  اأن  واأ�شاف 
“لدينا  وقيييال  “ك�ريندو�س”..  و  “دافن�شي”  بييالييروبيي�ت  الييقييلييب  جيييراحيييات 
املقبلة  الفرتة  خالل  اجلراحية  الروب�تات  من  مزيد  ال�شتقدام  ا�شرتاتيجية 
اإىل  الفتاً  املختلفة  العمليات  اإجييراء  يف  ال�شتخدامها  الطبي  الطاقم  وتدريب 
وج�د ت�جه عاملي النت�شار من�شات التحكم بالروب�تات عن بعد يف جميع اأنحاء 
الرعاية  خييدمييات  يف  م�شتدام  كمنهج  م�اكبته  على  الييي�زارة  وحتيير�ييس  الييعييامل 
م�شت�شفى  مدير  اأمييري  اليييرزاق  عبد  اأ�ييشيياد  جهته  من   . امل�شتقبلية«  ال�شحية 
اأثمر  والييذي  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  من  املقدم  بالدعم  بدبي  الك�يت 
اجلراحات  ال�شيما  للمر�شى  املقدمة  الطبية  اخلييدمييات  وتط�ير  اإدخيييال  عن 
التقنية  ا�شتيعاب  على  امل�شت�شفى  قيييدرات  اإىل  بيي��ييشيي�ح  ي�شر  مييا  الييروبيي�تييييية 
كما  تط�رات  من  العاملية  الطبية  ال�شاحة  ت�شهده  ما  لكل  وم�اكبته  احلديثة 
امل�شت�شفى لتقدمي  يظهر م�شت�ى الكفاءات واخلربات الطبية التي تزخر بها 

خدمات �شحية وعالجية حتظى بثقة ور�شا املر�شى واأفراد املجتمع.

•• اأبوظبي - وام:

اإىل  االإميييارات  اأكييادمييية  ان�شمام  الهمم  الأ�شحاب  العليا  زايييد  م�ؤ�ش�شة  اأعلنت 
احلملة العاملية “كن التغير” لتغير املفاهيم ح�ل امكانيات اأ�شحاب الهمم 
وثيقة  على  الت�قيع  بعد  ذلييك  جيياء  التنمية.  دورهييم يف  على  ال�ش�ء  وت�شليط 
اجلانبني  بني  التدربيبة  اخلدمات  لتقدمي  واتفاقية  احلملة،  اإىل  االإن�شمام 
رواد   “ بعن�ان  وتدريبي  تاأهيلي  برنامج  بتنفيذ  االأكييادميييييية  مب�جبها  تق�م 
الهمم “ يخت�س بيياإدارة امل�شاريع التجارية ال�شغرة للعمل على متكينهم من 
حتت  املجتمع  يف  واالنخراط  اخلا�شة  االقت�شادية  م�شاريعهم  واإدارة  تاأ�شي�س 
�شعار “ ن�ؤمن بقدراتهم يف التنمية ». مت ت�قيع ال�ثيقة والعقد مبقر م�ؤ�ش�شة 
احلميدان  الييعييايل  عبد  اهلل  عبد  �شعادة  امل�ؤ�ش�شة  عيين  وقييع  حيث  العليا  زاييييد 
االأمني العام، ومن جانب االأكادميية الدكت�ر عبداهلل الك�ايف اأب�نعمة الرئي�س 

التنفيذي لالأكادميية.
وت�فر �شركة “ترايت�شار” للهند�شة واالإن�شاءات الكائنة باإمارة اأب�ظبي، الدعم 
املايل لتنفيذ الربنامج التدريبي، الذي ياأتي يف اإطار جه�د م�ؤ�ش�شة زايد العليا 

املت�ا�شلة للعمل على تاأهيل اأ�شحاب الهمم لتمكينهم ودجمهم يف املجتمع.
التجارية الأ�شحاب  الرخ�س  ا�شتخراج  املبادرة ال�شتكمال م�شروع  وجاءت هذه 
الهمم، والهدف من تنفيذ الربنامج ه� اال�شتثمار يف اأ�شحاب الهمم ومتكينهم 
�شغره،  اقت�شادية  م�شاريع  واإدارة  فتح  من  ومتكينهم  االقت�شادي،  املجال  يف 
ف�شال عن تقدمي املهارات والتدريب الالزم لهم من اأ�شحاب امل�شاريع، واطالق 
االأوىل  املرحلة  الربنامج يف  ي�شتهدف  و  لهم.  نفع  ذات  �شهادات مهنية  برامج 
ممن  االعاقات  خمتلف  من  امل�ؤ�ش�شة  منت�شبي  من  الهمم  اأ�شحاب  من   15

لديهم م�شاريع �شغرة، ومدة الربنامج النظري املكثف تتك�ن من 6 ا?�شابيع 
جه�د  على  احلميدان  اهلل  عبد  �شعادة  واأثنى  اأ�شب�عا.   14 فرتة  على  م�زعه 
والتدريب  التعليم  بييرامييج  تيي�فيير  والييهيياميية يف  االإميييييارات احلييييي�ييية  اأكييادميييييية 
واملهارات  املعرفة  ون�شر  الهمم،  اأ�شحاب  واملهنيني اجلدد وال�شيما  للخريجني 
الالزمة للمناف�شة يف �ش�ق العمل، ودورها ك�شريك ا�شرتاتيجي فاعل ومهم يف 
دعم جه�د م�ؤ�ش�شة زايد العليا نح� حتقيق اأهدافها الرئي�شية يف متكني ودمج 
اأ�شحاب الهمم يف املجتمع. واأكد اأن �شم� ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
جمل�س اإدارة م�ؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب الهمم يحر�س على االإ�شراف املبا�شر 
اأ�شحاب  وتقدمي الت�جيهات الإجناح املبادرات وامل�شروعات التي تعمل لتمكني 
الهمم يف املجتمع، وال�شيما حملة “ كن التغير “ م�شرا يف هذا االإطييار اإىل 
ح�ش�ر �شم�ه امل�ؤمتر ال�شحايف امل��شع الذي عقد لالإعالن عن انطالق احلملة 
مبا يبني مدى االإهتمام الكبر لتبني التغير لدعم اأ�شحاب الهمم ليك�ن لهم 

دور حقيقي فعال يف التنمية على ار�س ال�طن.
داأبييت على  الر�شيدة  القيادة  لت�جيهات  وتنفيذا  العليا  زايييد  م�ؤ�ش�شة  اأن  وقييال 
تنفيذ العديد من امل�شروعات واإطالق املبادرات التي تدعم هدف متكني ودمج 
اأ�شحاب الهمم يف املجتمع، ومنها حملة “ كن التغير “ التي تهدف يف املرتبة 
االأوىل لدعم حم�ري الت�ظيف وامل�شاركة املجتمعية بهدف التمكني املجتمعي 
الفعال، اإ�شافة اإىل اإظهار قدرات اأ�شحاب الهمم على دعم التنمية يف خمتلف 
املجاالت، واالإ�شهام االإيجابي الفاعل للم�شاركة يف م�شرة التنمية. من جانبه 
اأ�شاد الربوفي�شر عبداهلل الك�ايف اب�نعمة الرئي�س التنفيذي الكادميية االمارات 
بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب الهمم لتدريب وتاأهيل ودعم هذه 

ال�شريحة من اأبناء ال�طن للدخ�ل يف عامل ريادة االعمال .

رئي�س جامعة ال�سوربون - باري�س :

افتتاح مركز الذكاء اال�سطناعي بجامعة ال�س�رب�ن اأب�ظبي يف يناير 2020 

ا�ستئ�سال ورم �سرطاين من حنجرة مري�ش بجراحة روب�تية يف دبي اإطالق مبادرة رواد الهمم لتمكني منت�سبي زايد العليا من االنخراط يف املجتمع
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اأخبـار الإمـارات
م�ؤمتر الت�سغيل وال�سيانة يف الدول العربية يختتم اأعماله بدبي

•• دبي -وام:

اأختتمت يف دبي فعاليات امل�ؤمتر الدويل ال�شابع ع�شر للت�شغيل وال�شيانة 
يف الدول العربية الذي اأقيم حتت �شعار "تعزيز ال�شيانة من خالل اإدارة 
البيانات ال�شخمة "مب�شاركة منظمات وهيئات اإقليمية ودولية وا�شتمر 
بييقييطيياع الت�شغيل  اأيييييام مبيي�ييشيياركيية نخبة ميين اخلييييرباء واملييعيينيييييني  ثييالثيية 

وال�شيانة من املنطقة والعامل .
واأكد �شعادة املهند�س ح�شن حممد جمعة املن�ش�ري وكيل وزارة تط�ير 
الييبيينييييية الييتييحييتييييية خيييالل املييي�ؤمتييير حيير�ييس دوليييية االإمييييييارات عييلييى تنظيم 
املعار�س وامل�ؤمترات التي ت�شب يف االإرتقاء مبنظ�مة العمل واالأهداف 
االإ�شرتاتيجية املرتبطة بدعم م�ؤ�شرات الدولة عامليا و�ش�ال اإىل حتقيق 

روؤية االمارات باأن تك�ن �شمن االأف�شل عامليا بحل�ل العام 2021.
من  االإ�ييشييتييفييادة  على  التحتية  البنية  تط�ير  وزارة  حيير�ييس  اإىل  ولييفييت 
التجارب الناجحة واأف�شل املمار�شات يف جمال الت�شغيل وال�شيانة م�شرا 
اإىل اأن ذلك يندرج �شمن اخلطة االإ�شرتاتيجية للدولة للمحافظة على 
ال�شاملة  للتنمية  الرئي�شية  االأ�ش�س  من  تعترب  والتي  االإحتادية  االأبنية 
مع  دمي�متها  على  يحافظ  مبييا  واإدارتيييهيييا  عليها  املحافظة  يجب  الييتييي 

اإمكانيه تط�يرها لتتما�شى مع اال�شتخدامات املثلى لتلك االبنية.
اأن اليي�زارة ت�شتند يف عملها الي�م على مفه�م جديد  واأ�شاف املن�ش�ري 
واملن�شاآت  املباين  وتط�ير  االإ�شتدامة  منظ�مة  تبني  يف  يتمثل  لل�شيانة 
باالعتماد على االإبتكارات يف ذلك املجال االأمر الذي يرفع من م�شت�ى 
يف  الييي�زارة  اإجنيييازات  اأن  اإىل  الفتا  االفييرتا�ييشييي  عمرها  ويطيل  ج�دتها 

جمال �شيانة وتط�ير املباين احلك�مية تعترب مثاال يحتذى به.
ويعد امل�ؤمتر الدويل للت�شغيل وال�شيانة يف الدول العربية امل�ؤمتر ال�حيد 
عربيا الذي يخاطب العاملني وخرباء قطاع الت�شغيل وال�شيانة والذي 
حر�س منذ انطالقته يف 2002 على تنفيذ امل�ؤمتر ب�شكل �شن�ي �شمن 
الدول العربية بهدف اإبراز اإجنازات وخربات الدول العربية اأمام املحافل 
العلمية ومناق�شة  الت�شغيل وال�شيانة وطرح االأبحاث  الدولية يف قطاع 
اأحدث امل�ا�شيع التقنية واأبرز االإجنازات يف م�شارات الت�شغيل وال�شيانة. 
وا�شتمل برنامج امل�ؤمتر للمرة االأوىل منذ انطالقته على �شبعة منتديات 
مب�شارات م�ازية تناق�س كافة حماور قطاع الت�شغيل وال�شيانة املتعلقة 
واإدارة  واملباين  املياه  اأنظمة  و  النقل  واأنظمة  الطرق  �شيانة  مبجاالت 
والهند�شة  الطبية  املييعييدات  و�شيانة  الكهربائية  وامليينييظيي�مييات  املييرافييق 

و  ال�شرباين  واالأميين  الذكية  وال�شيانة  االت�شاالت  واأنظمة  االإكلينيكية 
اأنظمة واإدارة ال�شيانة وذلك مب�شاركة 73 متحدثا وخبرا من خمتلف 
ملناق�شة  نقا�س  حلقات  عقد  امل�ؤمتر  فعاليات  ت�شمنت  كما   . العامل  دول 
حيياالت عملية مبا يف ذلك جتييارب دولية من الرنويج وجتييارب وخربات 
واالأ�ش�ل  ال�شيانة  اإدارة  يف  االإمييييارات  دوليية  جتربة  طييرح  عييرب  اإقليمية 
وال�شيانة  والت�شغيل  امل�شاريع  اإدارة  لدعم  ال�طني  الربنامج  وجتربة 
يف اليي�ييشييعيي�دييية. و�ييشييبييق انييطييالق امليي�ؤمتيير عييقييد بييرنييامييج تييدريييبييي متقدم 
 "CAMM "للم�شاركني للح�ش�ل على ال�شهادة الدولية االحرتافية
يف اإدارة اال�ش�ل واملرافق ..كما �شيتم عقد برنامج تدريبي متقدم الحق 
بعد امل�ؤمتر للتاأهل للح�ش�ل على ال�شهادة االأوروبية االحرتافية يف اإدارة 

. "CEEMM "ال�شيانة

تنفيذًا لتوجيهات حاكم راأ�س اخليمة

قائد عام �سرطة راأ�ش اخليمة يلتقي اجلالية الربيطانية تاأكيدا لراأ�ش اخليمة واحة لالأمن واالأمان وال�سعادة 
•• راأ�ض اخليمة- الفجر:

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  لت�جيهات  تنفيذاً   
املجل�س االأعلى، حاكم راأ�س اخليمة، لتعزيز ج�دة حياة املقيمني يف االإمارة، 
الل�اء علي عبداهلل بن عل�ان  قام  االأمن م�ش�ؤولية اجلميع،  وحتقيق مبداأ 
راأ�س اخليمة بزيارة اجلالية الربيطانية املقيمة  النعيمي قائد عام �شرطة 
لييربنييامييج مبادرة  التنفيذية  للخطة  وفييقيياً  وذليييك  اخليييييميية،  راأ�يييس  اإمييييارة  يف 
الت�ا�شل امليداين مع اجلاليات، حيث قام بزيارة ميدانية اإىل مقر اأكادميية 
راأ�س اخليمة ، رافقه خالل الزيارة العميد عبداهلل علي منخ�س مدير عام 
العمليات ال�شرطية، العميد طارق حممد بن �شيف نائب مدير عام العلميات 
ال�شفري  اأحمد  �شيف  اأول  وامل�شت�شار  املبادرة،  عمل  فريق  رئي�س  ال�شرطية 
حممد  را�ييشييد  دكييتيي�ر  والعقيد  واالإ�ييشييرتاتيييييجييي،  امل�ؤ�ش�شي  االأداء  م�شت�شار 
ال�شلحدي مدير اإدارة ال�شرطة املجتمعية، وعدد من مدراء االأفرع وال�شباط، 
حيث مت االلتقاء مبجم�عة من خمتلف �شرائح اجلالية الربيطانية املقيمة 
يف االإمارة منهم اأ�شاتذة واأكادمييني وم�ظفني، ومت تبادل االأحاديث ال�دية 

اخلدمات  ح�ل  اأفكارهم  و  واآرائييهييم  مالحظاتهم  ومعرفة  معهم  والتحاور 
ومبا  اخليمة،   راأ�ييس  ب�شرطة  ممثلة  الداخلية  وزارة  قبل  من  لهم  املقدمة 
يحقق روؤية احلك�مة الر�شيدة يف تعزيز ج�دة احلياة ملجتمع دولة االإمارات 
العربية املتحدة وتعزيز ر�شا اجلمه�ر باخلدمات املقدمة وفق اأف�شل معاير 

اجل�دة والكفاءة وال�شفافية.
زيييارة اجلالية الربيطانية جاءت  بيياأن  الل�اء بن عل�ان،  اأكييد  اللقاء  وخييالل 
حيير�ييشيياً ميين �ييشييرطيية راأ�ييييس اخليييييميية عييلييى تنفيذ تيي�جيييييهييات �ييشيياحييب ال�شم� 
دوماً  الييرامييييية  الييداخييلييييية  وزارة  ا�شرتاتيجية  عييلييى  االإميييارة،وبييينييياءاً  حيياكييم 
وفق  ال�شراكة  ا�شتدامة  وتاأكيد  واجلاليات  ال�شرطة  بني  الرتابط  لتعزيز 
ال�شرطية  اخلييدمييات  وتط�ير  ولتح�شني  اجلميع،  م�ش�ؤولية  االأمييين  مييبييداأ 
املقيمني وامل�شتمرين  ب�شفة خا�شة واخلدمات احلك�مية ب�شفة عامة لكل 
اأعمالهم، خا�شة ونحن يف عام  والييزوار، وت�شهيل حياة النا�س عند ممار�شة 
الت�شامح، و�شادت خالل اللقاء روح ال�شفافية وامل�دة واملحبة واالألفة واأبدى 
التي  راأ�ييس اخليمة  اإمييارة  بالعي�س يف  و�شعادتهم  اإعجابهم  خاللها احل�ش�ر 
تعد بالن�شبة لهم واحة اأمن واأمان و�شعادة ملا يلق�نه من م�شت�ى اخلدمات 

املتميزة التي تقدمها ال�شرطة للجميع، وثمن�ا اهتمام القائد العام �شخ�شياً 
ملجال�شتهم والتحاور معهم وملا يبذله وفريق عمله من جه�د م�شنية لتعزيز 
االأمن واالأمييان وتط�ير م�شت�ى اخلدمات ال�شرطية واحت�شان كافة فئات 
و�شرائح املجتمع، م�ؤكدين اأن مثل تلك اللقاءات تدخل يف نف��شهم وقل�بهم 
البهجة وال�شرور وت�شعرهم باأنهم حمل اهتمام ورعاية كبرين من القيادة 
الر�شيدة بالدولة، واأن اآرائهم واحتياجاتهم من �شمن اأول�ياتها، متقدمني 

بال�شكر والتقدير ل�شرطة راأ�س اخليمة على هذه املبادرة الرائدة. 
ثم اأعطى القائد العام املجال للح�ش�ر للتحدث باأريحية كاملة وبكل �شفافية 
�شبل  معهم  وناق�س  ملقرتحاتهم  وا�شتمع  واحتياجاتهم  اآرائهم  عن  للتعبر 
واملتابعة،  للتنفيذ  الالزمة  االإجييراءات  بع�س  باتخاذ  فيي�راً  ووجه  حتقيقها، 
م�شتمر  ب�شكل  معه  الت�ا�شل  اإىل  اجلميع  �شملت  دعيي�ة  يف  �شعادته  ميي�ؤكييداً 
الت�ا�شل  يف  احلييق  �شخ�س  ولكل  مفت�حة،  القيادة  مكاتب  اأبييي�اب  اأن  واأكييد 
املبا�شر مع القائد العام دون اأي ح�اجز، اآخذين بعني االعتبار الت�ا�شل عرب 
اأو  للقيادة  الر�شمي  االإلكرتوين  امل�قع  خالل  من  املتاحة  القن�ات  خمتلف 
و�شائل الت�ا�شل االجتماعي، اأو غرفة عمليات ال�شرطة من خالل االت�شال 

على الرقم )999( اأو تطبيق )SOS( اخلا�س باحلاالت الطارئة والرقم 
املتاحة  الييقيينيي�ات  كييافيية  ا�شتخدام  وكييذلييك  طييارئيية  الييغيير  للحاالت   )901(
للت�ا�شل. كما ا�شتعر�س القائد العام مع احل�ش�ر عدد من املحاور الرئي�شية 
التي مت مناق�شتها ب�شكل تف�شيلي واخلروج بنتائج وت��شيات عملية تدعم 
تعزيز ج�دة احلياة باالإمارة التي تب�اأت مراكز متميزة يف معدالت ال�شع�ر 
واحرتامهم  اجلميع  تعاون  بف�شل  الييدوليية،  م�شت�ى  على  واالأميييان  باالأمن 
راأ�س  اإميييارة  ح�ش�ل  يف  مبا�شرة  ب�ش�رة  �شاهم  وهييذا  واالأنييظييميية،  للق�انني 

اخليمة على عا�شمة ال�شياحة اخلليجية م�ؤخراً.
ويف نهاية الزيارة وجه الل�اء بن عل�ان ال�شرطة املجتمعية وكافة القطاعات 
ال�شرطية لت�طيد العالقة باملجتمع وتعزيز الت�عية املرورية واالأمنية ون�شر 
ال�شكينة والطماأنينة يف املجتمع، واأمر القائد العام بتعيني �شابط من�شق بني 
ال�شرطة واجلالية الربيطانية ملتابعة تنفيذ ت��شيات اللقاء، ولتعزيز عملية 
االت�شال والت�ا�شل بني اجلانبني ملا فيه حتقيق امل�شلحة العامة، م�ؤكد يف 
خالل  الربيطانية  اجلالية  مع  املبا�شرة  اللقاءات  ا�شتمرارية  نف�شه  ال�قت 

املرحلة القادمة.

�سرطة اأب�ظبي  ت�سبط 4 ع�سابات  احتيال م�سريف بالتعاون مع �سرطتي دبي وعجمان

االإمارات للف�ساء تنظم اجتماعا للمجم�عة العربية للتعاون الف�سائي
•• دبي-وام:

نظمت وكالة االإمارات للف�شاء االجتماع الرابع ملمثلي الدول االأع�شاء يف 
املجم�عة العربية للتعاون الف�شائي وذلك على هام�س فعاليات الن�شخة 

ال�شاد�شة ع�شرة من معر�س دبي للطران 2019 .
حميد  اهلل  عبد  بيين  اأحييمييد  الدكت�ر  ملعايل  بكلمة  االجيييييتماع  وا�شيييييتهل 
املتقدمة  واملييهييارات  العايل  التعليم  ل�ش�ؤون  دوليية  وزييير  الفال�شي  باله�ل 
اأهمية  فيها  اأكيييد  والييتييي  للف�شاء  االإميييييارات  وكيياليية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
دور  اإىل جانب  الف�شاء  اإطار قطاع  امل�شييرتك يف  العيييييربي  العمييييل  تفعيل 
القطاع يف االرتقاء ب�اقع املجتمعات العربية ب�شكل عام وتعزيز رفاهيتها 
ب�شكل خا�س باال�شتفادة من التكن�ل�جيا احلديثة التي ي�فرها القطاع 

الف�شائي.
ونيي�ه معاليه بييالييدور الكبر الييذي لعبته دوليية االإميييارات واجلييهيي�د التي 
م�شرا  الف�شائي  للتعاون  العربية  املجم�عة  تاأ�شي�س  �شبيل  يف  بذلتها 
الدول  م�شاهمة  لتعزيز  الهامة  املبادرة  هذه  من  اال�شتفادة  �شرورة  اإىل 
العربية يف اجله�د العلمية العاملية ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي وذلك 

عرب تفعيل عنا�شر الق�ة احلالية وجمع مقدرات الدول العربية يف املجال 
الف�شائي حتت مظلة املجم�عة.

حممد  املهند�س  الدكت�ر  �شعادة  قبل  من  عر�س  اإىل  احل�ش�ر  وا�شتمع 
نا�شر االأحبابي مدير عام ال�كالة الذي ا�شتعر�س فيه م�شتجدات اأعمال 
يف  اأب�ظبي  اجتماع  منذ  الف�شائي  للتعاون  العربية  املجم�عة  واأن�شطة 
وقت �شابق من العام اجلاري من بينها اعتماد النظام االأ�شا�شي والهيكلية 
واالإطار اال�شرتاتيجي والروؤية والر�شالة وامليثاق اخلا�س بالفرق واللجان 
االإلكرتوين  امل�قع  وتد�شني  الر�شمي  ال�شعار  اعتماد  عن  ف�شاًل  املنبثقة 

اخلا�س باملجم�عة.
ومت خالل االجتماع اأي�شا ا�شتعرا�س م�شتجدات تط�ير القمر ال�شناعي 
على  �شيعمل  اأنييه  املقرر  من  والييذي  االأطياف  املتعدد   "813" العربي 
الدول  من  عييدد  يف  واملناخية  البيئية  العنا�شر  وقيا�س  االأر�يييس  مراقبة 
العربية من بينها الغطاء النباتي واأن�اع الرتبة واملعادن واملياه وم�شادرها 

اإىل جانب قيا�س الغازات الدفيئة والتل�ث والغبار يف اله�اء.
و�شيجري مت�يل القمر ال�شناعي 813 من قبل وكالة االإمارات للف�شاء 
املركز  يف  املتط�رة  املييرافييق  �شمن  بتط�يره  الييعييرب  املهند�ش�ن  و�شيق�م 

ال�طني لعل�م وتكن�ل�جيا الف�شاء بجامعة االإمارات العربية املتحدة يف 
مدينة العني باإمارة اأب�ظبي خلدمة املنطقة العربي ومب�شاركة املهند�شني 

والعلماء العرب.
وبتفعيل  باملجم�عة  الييعييالقيية  ذات  امل�شائل  ميين  عيييددا  احليي�ييشيي�ر  وبييحييث 

التعاون العربي يف جمال الف�شاء.
وكالة  عام  مدير  االأحبابي  نا�شر  حممد  املهند�س  الدكت�ر  �شعادة  وقييال 
بتاأ�شي�س  االإميييارات  بيياإجنيياح مييبييادرة دوليية  " اإننا نلتزم  االإميييارات للف�شاء 
املجم�عة العربية للتعاون الف�شائي لذا جاء تنظيم هذا االجتماع العام 
م�شت�ى  على  والف�شاء  الييطييران  معار�س  اأكييرب  من  واحييد  هام�س  على 
لالرتقاء  عليها  املعق�دة  واالآميييال  املييبييادرة  هييذه  اأهمية  ي�ؤكد  مبا  العامل 

بالقطاع الف�شائي على م�شت�ى املنطقة".
واأ�شاف " نعمل يف ال�قت الراهن على و�شع االأ�ش�س املتكاملة التي �شتنظم 
عمل املجم�عة خالل ال�شن�ات املقبلة انطالقاً من و�شع هيكلية احل�كمة 
الداخلية وانتخاب املمثلني الرئي�شيني ملختلف اللجان التابعة و�ش�اًل اإىل 
الدولية،  الف�شائية  واملنا�شبات  املحافل  اأهم  املجم�عة يف  تر�شيخ ح�ش�ر 
 "813" قمر  اأبييرزهييا  املجم�عة  م�شاريع  خمتلف  جنيياح  ل�شمان  وذلييك 

ال�شناعي الذي يعد اأهم امل�شاريع".
يذكر اأن تد�شني "املجم�عة العربية للتعاون الف�شائي" جاء مببادرة ميييين 
للفييييي�شاء  االإميييييارات  وكالييييية  حييييياليا  رئا�شتيييييها  وتتييييي�ىل  االإمييارات  دوليييييية 
املقدرات  جتمع  منظ�مة  اإطيييالق  اإىل  خيياللها  ميين  الييييييدولة  وت�شيييييعى 
تعزز  م�شاريع متقدمة  على  لتعمل  العلمية  والك�ادر  وامل�ؤهالت  التقنية 
اإىل  اخلارجي  الف�شاء  ا�شتك�شاف  نح�  العاملي  العلمي  املجتمع  م�شاعي 
جانب رعاية مبادرات وبرامج لتاأهيل وتدريب الك�ادر القادرة على اإعداد 
اأجيال من ال�شباب العربي الذي �شيدفع بامل�شاريع امل�شرتكة اإىل حتقيق 

اأهدافها.
نح�  املنطقة  ت�شهدها  انتعا�س  حييركيية  مييع  املجم�عة  تد�شني  ويييتييزاميين 
الدخ�ل والت��شع يف قطاع الف�شاء والعل�م املرتبطة به �ش�اء من حيث 
�شعيد  على  اأو  ال�طني  امل�شت�ى  على  ف�شائية  ووكيياالت  هيئات  تاأ�شي�س 
اإطالق االأقمار ال�شناعية الأغرا�س جتارية وعلمية تعليمية حيث �شخرت 
دولة االإمارات يف �شبيل اإن�شاء املجم�عة خرباتها التي جمعتها من عملية 
ال�شن�ات  خييالل  وخا�شة  الييدوليية  يف  ال�طني  الف�شائي  القطاع  تط�ير 

القليلة املا�شية التي �شهدت حتقيق جمم�عة من االإجنازات الهامة.

•• اأبوظبي –الفجر:

اأبييي�ظيييبيييي �شربة  �ييشييرطيية  وجييهييت 
االحتيال  لي"ع�شابات  ميي�جييعيية 
امليي�ييشييريف،بييعييدمييا اأوقيييعيييت  ب 29 
بالتعاون مع �شرطتي دبي  اآ�شي�ياً 
حماوالتهم  واإحييييبيييياط  وعييجييمييان 
اأ�شحاب  اأميييي�ال  على  لال�شتيالء 
احل�شابات وذلك بعد االت�شال بهم 
بياناتهم  على  واحل�ش�ل  هاتفياً 
ارتكاب  يف  وا�ييشييتييغيياللييهييا  الييبيينييكييييية 

جرائمهم.
ع�شابات  الأربيييع  ينتم�ن  واجليينيياة 
تيييقييي�م بييييياإجيييييراء االتيييي�ييييشيييياالت مع 
ب�ق�ع  واإييييهييياميييهيييم  االأ�يييشيييخيييا�يييس  
البنكية  حيي�ييشييابيياتييهييم  عييلييى  حييظيير 
،ويجب  االئييتييمييانييييية  بطاقاتهم  و 
حتديثها �شريطة ت�فر معل�مات 
احل�شابات  اأرقيييييام  تت�شمن  عيينييهييا 
ليييال�يييشيييتيييييييالء على  ال�ييشييتييغيياللييهييا 

اأر�شدة ال�شحايا .
�شهيل  حميييميييد  اليييعيييميييييييد  واأكيييييييييد 
اليييرا�يييشيييدي ميييديييير قيييطييياع االأميييين 
اجلنائي ب�شرطة اأب�ظبي م�ا�شلة 
اليييتييي�يييشيييدي مليييثيييل هيييييذا اليييينيييي�ع من 

بالع�شابات  واالإيييييقيييياع  اجليييرائيييم 
االإجرامية التي تتخذ من الن�شب 
الهاتفي امل�شريف و�شيلة لال�شتيالء 
بطرق غر  ال�شحايا  اأميي�ال  على 
م�شروعة . وعرب عن بالغ تقديره 
جله�دالتعاون والتن�شيق امل�شرتك 
مييييييع �يييشيييرطيييتيييي دبيييييييي وعيييجيييميييان 
الع�شابة  اأفيييييييييراد  ميييالحيييقييية   يف 
عليهم  واليييقيييبييي�يييس  االإجيييييرامييييييييييية 
احل�شابات  اأ�شحاب  اليييكيي�ن  حتى 
الحتيالهم.  عيير�ييشيية  امليي�ييشييرفييييية 
العامري  م�شلم  العميد  وطييالييب 
،نائب مدير قطاع االأمن اجلنائي 
امل�شرفية  احلييي�يييشيييابيييات  اأ�يييشيييحييياب 
االت�شاالت  ميييع  اليييتيييجييياوب  بييعييدم 
اأ�شخا�س  مييين  اإليييييهييم  تييييرد  اليييتيييي 
يييدعيي�ن اأنييهييم ميين كيييي�ادر البن�ك 
وعدم االإدالء باأية معل�مات ح�ل 
بياناتهم  اأو  البنكية  ح�شاباتهم 
عر�شة  التييكيي�ن  حتى  ال�شخ�شية 
الع�شابات  قبل  ميين  لال�شتغالل 
بييياخيييرتاقيييهيييا وحتيييي�يييييل االأمييييييي�ال 
الييعييميييييد عمران  واأفيييييييياد    . ميينييهييا 
امليييزروعيييي، مييدييير مديرية  اأحييمييد 
اجلنائية  والتحقيقات  التحريات 

يف �شرطة اأب�ظبي، ب�رود بالغات 
ب�ق�عهم  تييفيييييد  اأ�يييشيييخيييا�يييس  مييين 
امل�شريف  الن�شب  لع�شابة  �شحايا 
،وعلى �ش�ء ذلك مت ت�شكيل فريق 
اجلناة  مليييالحيييقييية  املييييديييييرييييية  ميييين 
تتبع  بييعييد  ،و  عييليييييهييم  والييقييبيي�ييس 
االأ�شل�ب االإجرامي املتبع  لالإيقاع 
التحريات  واإجيييييييراء  بيياليي�ييشييحييايييا 
اإليهم  ومت  التعرف  الييالزميية مت  

اإلقاء القب�س عليهم  .
االإجييييييييييراءات  اتييييخيييياذ  اإىل  وليييفيييت 
القان�نية الالزمة ،وذلك بالتعاون 
ميييع �ييشييرطييتييي دبييييي وعيييجيييميييان مت 
عليهم  والقب�س  اإليهم  الت��شل 
�شكنهم  اأميييياكيييين  يف  فيييييرتات  عييلييى 
كمراكز  ييي�ييشييتييخييدميي�نييهييا  الييييتييييي 
اتيي�ييشييال ليييالإييييقييياع بيي�ييشييحيياييياهييم . 
اأفيييراد الع�شابات  اأن عييدد  واأو�ييشييح 
عليهم  القب�س  مت  الذين  الثالث 
 4 مقابل  متهما   25 عجمان  يف 
واحدة  ع�شابة  اأعيي�ييشيياء  متهمني 
يف دبييييي بييحيييييث قييبيي�ييس عييليييييهييم يف 
اأوقيييييييات خمييتييلييفيية . وحييييث اأفيييييراد 
امليييجيييتيييميييع عيييليييى عيييييدم الييييييييرتدد يف 
االإبييالغ عن اأية حميياوالت احتيال 

مع  بالت�ا�شل  لها  يتعر�ش�ن  قد 
الييرقييم املجاين  اأميييان على  خييدميية 
طريق  عييين  اأو   )8002626(

)sms2828(.ويف  اليير�ييشييائييل. 
حيييالييية االحييييتيييييييييال  اليييتييي�جيييه اإىل 

اأقرب مركز �شرطة .
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اأخبـار الإمـارات

•• �شتوكهولهم-وام: 

وقعت دولة االإمارات ممثلة ب�زارة 
ال�ش�يد  ممييلييكيية  مييييع  االقيييتييي�يييشييياد 
وال�شناعة  التجارة  بييي�زارة  ممثلة 
جديدة  تفاهم  مييذكييرة  واالبييتييكييار، 
ليييليييتيييعييياون يف جمييييييياالت االبيييتيييكيييار 
واملت��شطة  ال�شغرة  واليي�ييشييركييات 
ورييييييييادة االأعيييييميييييال، وذليييييك خالل 
زييييييارة ليي�فييد رفيييييع امليي�ييشييتيي�ى من 
تيييراأ�يييشيييه معايل  االإمييييييييييارات  دوليييييية 
وزير  املن�ش�ري  �شعيد  بن  �شلطان 
ال�ش�يدية  اإىل العا�شمة  االقت�شاد 

�شت�كه�مل.
وقعها  اليييتيييي   - املييييذكييييرة  وتيييهيييدف 
بيين �شعيد  كييل ميين مييعييايل �شلطان 
امليييينيييي�ييييشيييي�ري وميييييعيييييايل اإبييييراهيييييييييم 
وال�شناعة  الييتييجييارة  وزيييير  بييايييالن 
م�ا�شلة  اإىل   - بال�ش�يد  واالبتكار 
البلدين  بني  القائم  التعاون  بن�د 
باالبتكار  املييرتييبييطيية  امليييجييياالت  يف 
وامل�شاريع  الييعييلييمييييية  واليييبيييحييي�ث 
وال�شركات  واملت��شطة  ال�شغرة 
النا�شئة، والعمل على اإيجاد اآليات 
البح�ث  اأدوات  مييين  لييال�ييشييتييفييادة 
املتقدمة  والتكن�ل�جيا  العلمية 
امل�شاريع  حتيي�ل  عملية  ت�شريع  يف 
النا�شئة اإىل من�ذج االإنتاج التجاري 

الناجح يف اأ�ش�اق البلدين.
زيييييارة  �ييشييهييدت  ذليييييك،  اإىل جيييانيييب 
وفيييد الييدوليية - اليييذي �ييشييم �شعادة 
ال�كيل  اليييكيييييييت  حميييميييد  جيييميييعييية 
التجارة اخلارجية  لقطاع  امل�شاعد 
مدير  العفيفي  اأديييييب  والييدكييتيي�ر 
للم�شاريع  الييي�طييينيييي  اليييربنييياميييج 
واملت��شطة  اليي�ييشييغييرة  وامليينيي�ييشيياآت 
التابع ل�زارة االقت�شاد وعدداً من 
كييبييار امليي�ييشيي�ؤولييني - عييقييد عيييدد من 
�شبل  لبحث  ال�زارية  االجتماعات 
االقت�شادي  الييتييعيياون  جييهيي�د  دفيييع 

اآفاق  اإىل  البلدين  بني  والتجاري 
اأكرث تن�عاً وازدهاراً.

واأكيييييد مييعييايل �ييشييلييطييان بييين �شعيد 
املييينييي�يييشييي�ري، عييلييى االأهيييمييييييية التي 
ت�ليها دولة االإمارات لتعزيز اأوجه 
التعاون االقت�شادي والتجاري مع 
العامل  دول  من  �شركائها  خمتلف 
واحلييييير�يييييس عيييليييى تيييطييي�يييير منيييياذج 
يف  الثنائي  الييتييعيياون  ميين  متقدمة 
امل�شرتك  االهتمام  ذات  القطاعات 
لييتييحييقيييييق ميينييفييعيية مييتييبييادليية ومبا 

يخدم اأجندتها التنم�ية.
االإمييييييييارات  دوليييييية  اأن  اإىل  وليييفيييت 
وممييلييكيية اليي�ييشيي�يييد جنييحييتييا خالل 
املرحلة املا�شية يف ت�قيع عدد من 
االتفاقيات املهمة لتط�ير �شراكات 
اأبرزها  ومييين  قييطيياعييات حييييي�ييية  يف 
االبييتييكييار ورييييييادة االأعيييميييال والتي 
اأ�شفرت عن تط�ير برامج متميزة 
لييييتييييبييييادل اخليييييييييربات والييييتييييجييييارب، 
واال�ييييشييييتييييفييييادة مييييين االإمييييكييييانيييييييييات 
واخلربات والبنية التحتية الق�ية 

التكن�ل�جيا  يف  ال�ش�يد  للمملكة 
واالبتكار.

م�ا�شلة  اأهمية  اإىل  معاليه  واأ�شار 
اأوا�شر  لتنمية  امليي�ييشييرتك  الييعييمييل 
والتجارية  االقت�شادية  العالقات 
بني البلدين ال�شديقني وتن�يعها 
لييييتييييرتجييييم حييييجييييم االإمييييكييييانيييييييييات 
واملق�مات التي يتمتع بها اجلانبان 
م�ؤ�شرات  عييلييى  اإيييجييابيياً  وتيينييعييكيي�ييس 
البلدين،  بييني  اخلارجية  التجارة 
م��شحاً اأن حجم التبادل التجاري 
�شجل  البلدين  بييني  النفطي  غيير 
نهاية  دوالر  مييلييييي�ن   940 نييحيي� 
يتجاوز  اأن  املت�قع  ومن   ،2018

املليار دوالر نهاية العام اجلاري.
اأهمية  امليينيي�ييشيي�ري  ميييعيييايل  واأكييييييد 
مييييذكييييرة اليييتيييفييياهيييم املييي�قيييعييية بني 
البلدين والتي تخدم جه�د الدولة 
يف تنمية اأن�شطة البحث والتط�ير 
االقت�شادية  الييقييطيياعييات  كييافيية  يف 
بهدف ال��ش�ل اإىل اقت�شاد رقمي 
ال�شركاء  ميييع  بييياليييتيييعييياون  مييتييقييدم 

.. كما قدم معايل وزير  الدوليني 
ال�زير  اإىل  الييييدعيييي�ة  االقيييتييي�يييشييياد 
دولة  اإىل  زيييارة  لتنظيم  ال�ش�يدي 
معر�س  افتتاح  وح�ش�ر  االإميييارات 

اإك�شب� 2020.
اإبراهيم  قيييال مييعييايل  ميين جييانييبييه، 
وال�شناعة  التجارة  وزييير  بييايييالن، 
واالبييييييتييييييكييييييار بيييياليييي�ييييشيييي�يييييد، خييييالل 
اإن  اجتماعه مع معايل املن�ش�ري، 
بالده ت�يل اأهمية خا�شة لتط�ير 
والتجارية  االقت�شادية  عالقاتها 
مع دوليية االإميييارات، وحتر�س على 
دعييييم كيييافييية اأ�يييشيييكيييال اليييتيييعييياون مع 
�شعيدي  على  االإمييياراتيييي  اجلييانييب 
احلييكيي�ميية والييقييطيياع اخليييا�يييس مبا 
االرتقاء  يف  البلدين  روؤيييية  يييخييدم 
االقت�شادية  اليييعيييالقيييات  بييحييجييم 

والتجارية اإىل اآفاق اأكرث تقدماً.
تعد  االإميييييييارات  دوليييية  اأن  واأو�يييشيييح 
لت�شدير  ميييهيييمييياً  مييينيييفيييذاً  الييييييييي�م 
املنتجات ال�ش�يدية اإىل املنطقة، ملا 
تتمتع به من م�قع جغرايف متميز 

متقدمة،  جتييييارييييية  واإمييييكييييانيييييييييات 
اليي�ييشيي�يييد على  اإىل حيير�ييس  واأ�يييشيييار 
اإك�شب�  حتقيق م�شاركة متميزة يف 
2020، واأنه ميثل فر�شة مثالية 
ال�ش�يدية  واليي�ييشييركييات  للحك�مة 

لتعزيز ح�ش�رها يف املنطقة.
ال�ش�يدي  اليي�زييير  ا�شتعر�س  كما 
حتى  تنفيذها  مت  التي  اخلييطيي�ات 
االآن لت�شميم جناح مملكة ال�ش�يد 
وبيئية  عاملية  مبعاير  املعر�س  يف 
متطلبات  ميييراعييياة  ميييع  تييتيينييا�ييشييب 
�شراكة  خالل  من  املناخي،  التغر 
ال�ش�يدية  احلك�مة  بييني  متميزة 
وعدد كبر من ال�شركات ال�ش�يدية 
احلدث  يف  ال�ش�يد  مملكة  لتمثيل 

العاملي.
املن�ش�ري  مييعييايل  اأو�ييشييح  بييييدوره، 
 90% اأنيييه مت االنييتييهيياء ميين نح� 
 ،2020 اإكيي�ييشييبيي�  ميين االأعيييميييال يف 
واأنييييه ميييثييل فيير�ييشيية ذهييبييييية لكافة 
امل�شاركة  واحليييكييي�ميييات  اليي�ييشييركييات 
مبييييا فيييييهييا ممييلييكيية الييي�يييشييي�ييييد، مع 
�شبل  بييحييث  اأهييمييييية  اإىل  االإ�ييييشييييارة 
اال�شتفادة من هذه املن�شة املتميزة 
واالقت�شادي  الييتييجيياري  لييلييتييعيياون 
بني ال�شركات ال�ش�يدية ونظرتها 
ال�شركات  وكييييذلييييك  االإميييياراتييييييييية 
ككل،  املنطقة  يف  العاملة  الدولية 

يف مرحلة ما بعد اإك�شب�.
امل�قعة  الييتييفيياهييم  ميييذكيييرة  ومتييثييل 
القائمة  التعاون  لبن�د  ا�شتكمااًل 
االبتكار  اجلييانييبييني يف جميييال  بييني 
واملت��شطة  اليي�ييشييغييرة  وامليي�ييشيياريييع 
كانت  حيييييييث  االأعييييييمييييييال،  ورييييييييييادة 
ت�قيعها  مت  قييد  االأوىل  االتفاقية 
عام  يف  وانيييتيييهيييت   2015 عييييام  يف 

. 2018
ومت التفاو�س على مذكرة التفاهم 
�شبل  عيييليييى  بييياليييرتكيييييييز  اجلييييديييييدة 
الت�ظيف العملي لالبتكار لتمكني 

رواد االأعمال وال�شركات النا�شئة يف 
فائدة  اأكييرب  حتقيق  من  الدولتني 
التكن�ل�جيا  ا�شتخدام  من  ممكنة 
واالإ�شراع  واخلييدمييات  املنتجات  يف 
يف عييمييلييييية االإنيييتييياج الييتييجيياري مبا 
الدولتني،  اأ�يييييشييييي�اق  مييييع  يييييتييييالءم 
وذليييييك مييين خييييالل اال�ييشييتييثييمييار يف 
الب�شرية من  امليييي�ارد  قيييدرات  بيينيياء 
اأ�شحاب  وامل�اطنات من  امل�اطنني 
واملت��شطة  اليي�ييشييغييرة  اليي�ييشييركييات 
تطبيقات  نييحيي�  ت�جههم  وتييعييزيييز 

التكن�ل�جيا املتقدمة.
كما مت االتفاق بني اجلانبني على 
يف  فاعل  ب�فد  ال�ش�يد  ت�شارك  اأن 
ال�شن�ي  النا�شئة  ال�شركات  ملتقى 
 AIM Startup بييييالييييدوليييية 
بالتزامن مع ملتقى  والييذي يعقد 
 ،AIM الييي�يييشييينييي�ي  اال�يييشيييتيييثيييميييار 
اإك�شب�  يف  املقبلة  دورتييه  و�شتنعقد 

.2020
معايل  عيييقيييد  مييتيي�ييشييل،  �يييشييييييياق  يف 
امليينيي�ييشيي�ري اجييتييميياعيياً ثيينييائييييياً مع 
معايل اآنا هالبرغ، وزيرة التجارة 
ال�ش�يدية  بيياحلييكيي�ميية  اخلييارجييييية 
بن  حممد  ال�شيخ  �شعادة  بح�ش�ر 
�شفر  مكت�م  اآل  را�شد  بن  مكت�م 
اأكد  ال�ش�يد،  مملكة  لييدى  الييدوليية 
خالله اجلانبان اأهمية زيادة تبادل 
االأعمال  ورواد  التجارية  اليي�فيي�د 
ال�ش�ء  لييتيي�ييشييليييييط  الييبييلييدييين  بيييني 
التحديات  ودرا�ييشيية  الييفيير�ييس  على 
خا�شة  جتيياوزهييا،  و�شبل  التجارية 
ال�شركات  بييياأعيييميييال  يييتييعييلييق  فيييييمييا 
ال�شركات  وتييي�يييشيييجيييييييع  الييينيييا�يييشيييئييية 
كال  يف  وامليييتييي��يييشيييطييية  الييي�يييشيييغيييرة 

البلدين للتعاون ب�شكل اأو�شع.
درا�شة  اأهمية  اإىل  اجلانبان  واأ�شار 
الفر�س التي يطرحها اإك�شب� دبي 
النا�شئة  ال�شركات  اأميييام   2020
مبييييا يييييخييييدم جييييهيييي�د اليييبيييليييديييين يف 

التجاري  الييتييعيياون  جيي�انييب  تنمية 
م�شت�يات  اإىل  واال�يييشيييتيييثيييمييياري 

متقدمة.
الزيارة  �ييشييهييدت  ذليييك،  جييانييب  اإىل 
الفني  للفريق  تن�شيقياً  اجتماعاً 
الهيئة  مييييع  االقيييتييي�يييشييياد  لييييييييي�زارة 
الييي�يييشييي�ييييديييية ليييالبيييتيييكيييار حيييييييث مت 
االتفاق على مراحل واآليات العمل 
على تنفيذ مذكرة التفاهم امل�قعة 
بيييني الييبييلييدييين، والييقييطيياعييات ذات 
ال�شحة  اأبييييرزهييييا  وميييين  االأوليييي�ييييية 
�شناعة  وتييطيي�ييير  والييتييكيينيي�ليي�جيييييا 
الطبية  والييي�يييشييينييياعيييات  االأدوييييييييييية 
والتعليم  والييينيييقيييل  واالتيييي�ييييشيييياالت 
االأعمال  رواد  تييدريييب  وميي�ييشيياريييع 
امل�اطنني وامل�اطنات داخل الدولة 

ويف مملكة ال�ش�يد.
وميييع قيييرب حييليي�ل احليييدث العاملي 
ب�شغف  املنطقة، نرتقب  االأكييرب يف 
جناح  ييييحيييتييي�ييييه  مييييا  ا�يييشيييتيييكييي�يييشييياف 
 2020 اإك�شب�  يف  ال�ش�يد  مملكة 
الغابات  بت�شميمه  ليييييجييلييب  دبيييي 
االإمارات،  دولة  اإىل  اال�شكندنافية 
باأكمله  اجليينيياح  ت�شميم  اإن  حيييييث 
وبييحيي�ييشييه املييعييميياري والييقيي�ييشيية التي 
الغابات.  مييين  ميي�ييشييتيي�حييى  يييرويييهييا 
وي�شيطر مفه�م الغابة على ف�شاء 
غامًرا  اإحيي�ييشييا�ييشيياً  ليييييميينييح  اجلييينييياح 
م�شاحته،  كييياميييل  عيييرب  ومييتيي�ييشييًقييا 

ويجمع الت�شميم املميز بني غابات 
االإ�شالمية  والت�شاميم  ال�شمال 
ثقافتني  لييييتييييدمييييج  اليييهييينيييد�يييشييييييية 

خمتلفني مًعا يف ان�شجام اأّخاذ.
يعك�س  اأن  على  ال�ش�يد  وحتيير�ييس 
م�شاهمة  ميييين  ليييهيييا  مييييا  جيينيياحييهييا 
العاملية  املييي�يييشييياعيييي  يف  حميييي�رييييية 
امل�شتدامة،  املبادرات  على  للرتكيز 
ال�شرق  منطقة  زوار  يتعرف  واأن 
االأو�ييشييط والييعييامل على مييا يكتنزه 
اأيق�نات تعزز مفاهيم  اجلناح من 
االقت�شاد الدائري احلي�ي، ف�شاًل 
املعرفة  واكت�شاب  اال�شتك�شاف  عن 
اليييثيييقيييافييية واليييييييرتاث  يف جمييييييياالت 
�شعار  روح  يعك�س  مبييا  واملييجييتييمييع، 
العق�ل  “ت�ا�شل   2020 اإك�شب� 
عدد  اأن  يييذكيير  امل�شتقبل”  و�ييشيينييع 
 192 اإىل  و�ييشييل  امل�شاركة  اليييدول 
تاريخ  قيا�شي يف  رقييم  وهيييذا  دولييية 
اإكيي�ييشييبيي� الييييدويل وهييي� ميي�ؤ�ييشيير على 
منطقتنا  يف  اليييييييدويل  االهيييتيييميييام 
اأن  كما  الب�شرية،  تقدم  ودورهييا يف 
وهذا  اخلييا�ييس  جناحها  دولييية  لكل 
تاريخ  يف  االأوىل  لييلييمييرة  ييييحيييدث 
احلييدث الييدويل الييذي ي�شل عمره 
170 عييياميييا، ومن  يييقييرب مييين  مليييا 
املت�قع اأن ي�شل عدد الزيارات اإىل 
25 ملي�ن زيارة %70 منها من 

خارج دولة االإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

ا�يييشيييتيييعييير�يييس ميييينييييتييييدى املييي�يييشيييرعيييات 
�شرطة  نييظييمييتييه  اليييييذي  امليي�ؤ�ييشيي�ييشييييية 
رئا�شة  مكتب  مع  بالتعاون  اأب�ظبي 
جمييليي�ييس الييييييييي�زراء بيييييييي�زارة �يييشييي�ؤون 
جتربة  وامل�شتقبل،  الييي�زراء  جمل�س 
من  االأوىل  احلييكيي�مييييية  امليي�ييشييرعييات 
النتائج  حيييييث  مييين  عيييامليييييييا،  نيي�عييهييا 
وممكنات  االإييييجيييابييييييية  وامليييي�ؤ�ييييشييييرات 
الييينيييجييياح، واآليييييييييات تيي�ليييييد االأفيييكيييار 
وابتكار احلل�ل، اإ�شافة اإىل عدد من 

التجارب الناجحة يف اجلهات.
نييظييم امليينييتييدى مبيي�ييشييرح اليي�ييشييهييداء يف 
مقر القيادة العامة ل�شرطة اأب�ظبي 
علي  مكت�م  الييليي�اء  �شعادة  بح�ش�ر 
اليي�ييشييريييفييي مييدييير عييييام �ييشييرطيية اأب� 
الها�شمي  هييييييدى  و�ييييشييييعييييادة  ظيييبيييي 
م�شاعد املدير العام لال�شرتاتيجية 
واالبيييتيييكيييار مبييكييتييب رئييا�ييشيية جمل�س 
القطاعات  وميييييدييييييري  اليييييييييييي�زراء، 

ب�شرطة اأب�ظبي.
اإن من�ذج  الييهييا�ييشييمييي  هيييدى  وقييالييت 
ابتكرته  الييذي  احلك�مية  امل�شرعات 
اآلية  ميثل  االإميييييارات  دولييية  حك�مة 
ت�شميمها  مت  ميي�ييشييتييقييبييلييييية  عيييميييل 
وم�شتدامة  ملم��شة  نتائج  لتحقيق 

يف مدة زمنية ق�شرة، م�شرة اإىل اأن 
اأ�شبحت  اال�شتثنائية  التجربة  هذه 
اأحد حماور ال�شراكة اال�شرتاتيجية 
التحديث احلك�مي بني حك�مة  يف 
اململكة  االإمييييييارات وحييكيي�مييتييي  دولييية 
وجمه�رية  الييهييا�ييشييمييييية  االأردنييييييييية 
م�شرعات  الإنييي�يييشييياء  اأوزبييياكييي�يييشيييتيييان 

حك�مية يف كل من البلدين.
االإمارات  دوليية  حك�مة  اأن  واأ�شافت 
حري�شة على تر�شيخ منهج تكاملي 
ال�شراكة  تعزيز  يتبنى  التط�ير  يف 
احلك�مية  اجليييهيييات  بيييني  الييفيياعييليية 
وم�ؤ�ش�شات  واملييحييلييييية  االحتييييادييييية 

املعنيني،  وكيييافييية  اخليييا�يييس  الييقييطيياع 
لتحديات  واحلل�ل  االأدوات  البتكار 
الييقييطيياعييات االأكييييرث ارتييبيياطيياً بحياة 
االأفراد واملجتمع، الفتة اإىل اأن فرق 
عييمييل امليي�ييشييرعييات احلييكيي�مييييية متثل 
تييرجييميية ليييهيييذا الييتيي�جييه مييين خالل 
ومتخ�ش�شني  كيي�ادر  من  ت�شمه  ما 

وخرباء من خمتلف القطاعات.
اليييعيييميييييييد خالد  اأكيييييييد  ميييين جيييهيييتيييه، 
مركز  ميييييديييييير  خييييييييي�ري  اهلل  عييييبييييد 
امل�ؤ�ش�شي  والتط�ير  اال�شرتاتيجية 
املنتدى  اأهييمييييية  اأبيي�ظييبييي  بيي�ييشييرطيية 
مكتب  مييع  اليي�ييشييراكيية  اأوجييييه  لتعزيز 

رئا�شة جمل�س ال�زراء ب�زارة �ش�ؤون 
و�شرطة  وامل�شتقبل  اليي�زراء  جمل�س 
لت�جيهات  ا�يييشيييتيييجيييابييية  اأبيييي�ظييييبييييي 
واملعززة  الر�شيدة  القيادة  وتطلعات 
واال�شرتاتيجيات  احلكيمة  بالروؤية 
املراكز  لتحقيق  الداعمة  احلك�مية 

االأوىل يف التناف�شية العاملية.
امل�شرعات  اإجنييييييييازات  اأن  واأ�ييييشيييياف 
من�ذجا  تعد  وامل�ؤ�ش�شية  احلك�مية 
النتائج  ت�شريع  على  مبني  فييريييدا 
االأ�شاليب  وتبني  االبييتييكييار  وحتفيز 
التكامل  وتييفييعيييييل  اال�ييشييتيي�ييشييرافييييية 
بيييهيييدف بييينييياء ميينيي�ييشيية لييلييتييعيياون بني 

وال�شركاء  اليي�ييشييرطييييية  الييقييطيياعييات 
اال�شرتاتيجيني.

التحدي متكنت  فرق  اأن  اإىل  واأ�شار 
من معاجلة التحديات خالل فرتة 
حتدي  يف  واملتمثلة  ق�شرة  زمنية 
االإيجابي  االأثيير  لها  وكييان  ييي�م  املئة 
ن�شبة  ورفييييييع  احليييميييايييية  تيييعيييزييييز  يف 
اجلييييرمييييية، وحتقيق  مييين  الييي�قيييايييية 
اأف�شل  وتطبيق  ال�طنية  امل�ؤ�شرات 
�شرطية  خييدمييات  وتبني  املمار�شات 
ت�شعد اجلمه�ر واملتعاملني، وتاأهيل 

قيادات ذات كفاءة عالية.
اآلييييية عمل  وجييرى عر�س فيلم عيين 

اأبييي�ظيييبيييي،  املييي�يييشيييرعيييات يف �يييشيييرطييية 
هذا  يف  حتقيقه  مت  وميييا  وجييهيي�دهييا 

املجال بالتعاون مع ال�شركاء.
و قدمت الدكت�رة را�شية الها�شمي 
احلك�مية،  امليي�ييشييرعييات  اإدارة  مييدييير 
امل�شرعات  ميييييبيييييادرة  عييييين  عيييير�ييييشيييياً 
حتقيق  بت�شريع  املرتبطة  واأهدافها 
حمييييييياور ومييي�يييشيييتيييهيييدفيييات االأجيييينييييدة 
 ،2021 االإميييارات  لييروؤييية  ال�طنية 
وما ت�شكله من من�شة عمل م�شرتكة 
للفرق احلك�مية ملعاجلة التحديات 
الطم�حة خالل  االأهيييداف  واإجنييياز 

مدة زمنية ق�شرة.

جنيييياح  ممييييكيييينييييات  اإىل  وتييييطييييرقييييت 
التعاون  روح  تعزيز  وهييي  امل�شرعات 
واإدراك  واجليييييهيييييات،  اليييفيييرييييق  بييييني 
الفرتة  خييالل  ميين  امل�شاريع  اأهمية 
على  واالعييتييميياد  للتنفيذ،  الزمنية 
االبتكار والتجربة، وحتديد اأهداف 
طم�حة ووج�د ك�ارد لديها اخلربة 
والكفاءة، وقدمت �شرحا عن منهجية 
ت�شريع اتخاذ القرار، وت�شريع تنفيذ 
ومنهجية  اال�شرتاتيجية،  املبادرات 

حتدي املئة ي�م.
بناء  جمييييال  يف  اأنيييييه  اإىل  واأ�يييييشيييييارت 
اإطيييييالق  الييي�طييينييييييية، مت  اليييييقيييييدرات 

لتدريب  احلك�مية  امل�شرعات  دبل�م 
اأدوات  عيييليييى  احليييكييي�مييية  مييي�ظيييفيييي 
وت�شميم  اليييتيييحيييدييييات  ميييي�اجييييهيييية 
تد�شني  اإىل  اإ�ييييشييييافيييية  احلييييييليييييي�ل، 
تفاعلية  ومن�شة  الييكييرتوين  ميي�قييًع 
للم�شرعات، ومن�شة تفاعلية الإدارة 

التحديات وامل�شاريع.
يف  التطبيقات  اأف�شل  مناق�شة  ومت 
جمال امل�شرعات من قبل عدة جهات 
احلييكيي�ميية مب�شاركة  ميي�ييشييتيي�ى  عييلييى 
جميييمييي�عييية مييييين فييييييرق املييي�يييشيييرعيييات 

بالقيادة العامة ل�شرطة اأب�ظبي.
جييليي�ييشيية ح�ارية  امليينييتييدى  وتيي�ييشييميين 
ا�ييشييتييعيير�ييشييت جمييميي�عيية ميين جتارب 
البنية  تط�ير  وزارة  مثل  اجلييهييات 
والتعليم  الرتبية  ووزارة  التحتية 

والقيادة العامة ل�شرطة اأب�ظبي.
افرتا�شية  ور�يييشييية  تيينييفيييييذ  مت  كييمييا 
ليي�ييشييييينييارييي� مييتييكييامييل عيين حتيييدي ال 
امل�ؤ�ش�شية  للم�شرعات  ييي�م   100
 100 ال  “حتدي  عيييينيييي�ان  حتييييت 
امل�شرعات  اإدارة  بيياإ�ييشييراف  دقيقة” 
احليييكييي�مييييييية ومبييي�يييشييياركييية عيييييدد من 
وركزت  اأبيي�ظييبييي،  �شرطة  منت�شبي 
ال�ر�شة على حتدي زمن اال�شتجابة 
يف اختيار احلل�ل االبتكارية الإيجاد 

امل�شرع املبتكر لهذا التحدي.

خالل زيارة لوفد رفيع امل�ستوى اإىل �ستوكهومل 

االإمارات وال�س�يد ت�قعان مذكرة جديدة للتعاون يف االبتكار وال�سركات ال�سغرية واملت��سطة وريادة االأعمال

•• دبي-وام:

اجلهات  وممثلي  عييميي�م  ميييدراء  دبييي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  ا�شت�شافت 
مع  املتعاونة  امل�شرفية  وامل�ؤ�ش�شات  اخلا�س  القطاع  وم�ؤ�ش�شات  احلك�مية 
اأقيمت  ر�شمية  املجتمعية يف فعالية  والداعمة لالأن�شطة والربامج  الهيئة 
تزامناً مع الي�م ال�طني الي48 للدولة وتاأكيداً على اأهمية ت�حيد اجله�د 
للتنمية  ال�طنية  اال�شرتاتيجية  مع  يتالءم  مبا  امل�شرتك  العمل  وتعزيز 

ويحقق ا�شتدامة يف االزدهار والرخاء املجتمعي.
العام لهيئة تنمية املجتمع يف  املدير  اأحمد جلفار،  الفعالية �شعادة  وافتتح 
لل��ش�ل  اجله�د  وت�حيد  امل�شرتك  العمل  اأهمية  فيها  اأكييد  كلمة  يف  دبييي 
قادتها،  وروؤييية  االإميييارات  دوليية  اال�شرتاتيجية  التي حددتها  االأهيييداف  اإىل 
اإىل  بال�شكر  جلفار  وتيي�جييه  االجتماعية.  التنمية  يف  اال�شتدامة  ويحقق 

الدوام  على  كانت  التي  دبييي  حلك�مة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأمييانيية 
املظلة اجلامعة للعمل احلك�مي وامل�ؤ�شر على املنهجية ال�شحيحة لتحقيق 
احلك�مي  للعمل  مينح  مبا  التحديات  لتجاوز  والداعم  ال�طنية،  الروؤية 
اأهمية  اإىل  واأ�شار  وتناف�شية عالية.  اأعلى ومتيزاً  اأكرب وم�شداقية  �شال�شة 
ازدياد ال�عي بني م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س ورجال االأعمال ح�ل امل�ش�ؤولية 
املجتمعية ودور كل جهة وم�ؤ�ش�شة وفرد يف دعم التنمية املجتمعية، م�ؤكدا 
اأن التكامل يف االأدوار والتخ�ش�شات وامل�شاهمات من �شاأنه تعزيز اال�شتقرار 
 “ املجتمعي ويف ال�قت نف�شه رفع �شعادة املتعاملني وزيييادة ر�شاهم. وقال 
باأهمية  الكبر  ال�عي  ه�  االأعييمييال  بيياب  طرقت  التي  التغرات  اأهييم  اأحييد 
امل�شاهمة املجتمعية، وب�شرورة منح املجتمع الذي يدعم هذه االأعمال، ما 
ي�شتحقه من امل�شاندة لي�شتمر ازدهاره ولتدوم تنميته«. واأ�شاف انه خالل 
العام ال�شابق اختلفت م�شاهمات �شركاء الهيئة واأثمرت جميعها يف اكتمال 

ال�ش�رة للعديد من امل�شاريع واملبادرات واأدخلت ال�شعادة على قل�ب كثرة 
وفرجت كروب اأخرين. وه� ما نتطلع الأن ي�شتمر واأن يزداد ويت�شع ي�ماً 

بعد ي�م وعاماً بعد عام.
واأو�شحت هيئة تنمية املجتمع اأن عدد اتفاقيات ال�شراكة التي مت ت�قيعها 
خالل ال�شن�ات الع�شرة املا�شية جتاوز 55 اتفاقية، كما يجري العمل مع 
وم�ؤ�ش�شات  ربحية  غيير  وجييهييات  وخا�شة  حك�مية  جهة   100 ميين  اأكييرث 
التنمية املجتمعية  م�شرفية وجهات تعليمية بغر�س تط�ير ودعم برامج 
اأ�شا�شي على حت�شني حياة الفئات  التي تنفذها الهيئة والتي ترتكز ب�شكل 
االأكرث عر�شة لل�شرر مثل امل�شتحقني للم�شاعدات املالية واأ�شحاب الهمم 
ال�شركاء اال�شرتاتيجيني  الفعالية  امل�اطنني. وكرمت الهيئة خالل  وكبار 
الييبييالتييييينيييييني واليي�ييشييركيياء الييذهييبيييييني والييفيي�ييشيييييني كييمييا مت تييكييرمي اجلهات 

االإعالمية الداعمة ملبادرات واأن�شطة هيئة تنمية املجتمع.

هيئة تنمية املجتمع بدبي ت�ؤكد اأهمية ت�حيد اجله�د لتحقيق اال�ستدامة

�سرطة اأب�ظبي تنظم منتدى امل�سرعات امل�ؤ�س�سية

• املن�سوري: اتفاقيات تعاون مهمة بن البلدين لتطوير �سراكات يف العديد من القطاعات احليوية 
• ب�اي���الن : الإم���ارات م�نف���ذ م�ه���م ل�ت�سدي���ر امل�نتج���ات ال�سوي�دي���ة اإل���ى امل�نطق���ة
• هالبريغ : دعم ال�سركات النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة يفتح اآفاقًا اأو�سع للتبادل التجاري بن البلدين

التجاري غري النفطي يف 2018 .. ومتوقع اأن يتجاوز املليار دولر نهاية 2019  التبادل  حجم  دولر  مليون   940 •
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•• اأبوظبي-وام: 

بتاأ�شي�س مكتب مديرية االأنظمة والرتاخي�س  اأعلنت وزارة الدفاع عن قيامها 
ل�زارة الدفاع يف جممع ت�ازن ال�شناعي باأب�ظبي، وذلك بالتعاون مع جمل�س 

الت�ازن االقت�شادي “ت�ازن” ودائرة التنمية االقت�شادية يف اأب�ظبي.
الييدفيياع بهدف  ليييي�زارة  االأنييظييميية والييرتاخييييي�ييس  تاأ�شي�س مكتب مييديييرييية  وييياأتييي 
الت�افق مع  اإىل �شمان  باالإ�شافة  واالأمنية،  الدفاعية  ال�شناعات  تنظيم قطاع 
مكتب  افتتاح  مرا�شم  وجييرت  املجال.   هذا  يف  الدولية  واالتفاقيات  الت�شريعات 
مديرية االأنظمة والرتاخي�س ل�زارة الدفاع يف جممع ت�ازن االقت�شادي حيث 
مطر  الدفاع  وزارة  وكيل  �شعادة  يتقدمهم  امل�ش�ؤولني  من  عدد  االفتتاح  ح�شر 
�شامل الظاهري، كما ح�شر االفتتاح العميد الدكت�ر حميد حممد حميد املهري 
مدير مديرية االأ�شلحة واملتفجرات ب�زارة الداخلية، و�شعادة را�شد عبد الكرمي 
منيف  حممد  و�شعادة  اأب�ظبي،  يف  االقت�شادية  التنمية  دائييرة  وكيل  البل��شي 
علي  ومطر  للدائرة،  التابع  ال�شناعة  تنمية  ملكتب  التنفيذي  املدير  املن�ش�ري 
الرميثي الرئي�س التنفيذي للتط�ير االقت�شادي باملجل�س الت�ازن االقت�شادي، 
واملهند�س فايز �شالح النهدي الرئي�س التنفيذي ملجمع ت�ازن ال�شناعي، اإ�شافة 
قطاع  يف  العاملة  واالأجنبية  ال�طنية  ال�شركات  وممثلي  امل�ش�ؤولني  من  لعدد 

ال�شناعات الدفاعية واالأمنية.
وعييقييب االفييتييتيياح، رحيييب مييطيير عييلييي الييرميييييثييي، الييرئييييي�ييس الييتيينييفيييييذي للتط�ير 
االأنظمة  مييديييرييية  مكتب  بافتتاح  االقييتيي�ييشييادي  الييتيي�ازن  مبجل�س  االقييتيي�ييشييادي 
والرتاخي�س ل�زارة الدفاع يف املجمع.. م�شراً اإىل اأن ال�زارة ظلت ت�فر الدعم 

لقطاع ال�شناعات الدفاعية واالأمنية بالدولة وفق روؤية ثاقبة ومدرو�شة.
واأعرب عن ثقته يف اأن مكتب مديرية االأنظمة والرتاخي�س ل�زارة الدفاع �ش�ف 
ي�شاهم ب�شكل ملم��س يف تط�ير منظ�مة ال�شناعات الدفاعية واالأمنية بالدولة 
ويدعم جه�د القطاع الرامية لت�شريع عملية نقل التكن�ل�جيا ال�شناعية ودعم 
وت�شجيع امل�ؤ�ش�شات ال�شغرة واملت��شطة، اإ�شافة ال�شتقطاب اال�شتثمارات وتعزيز 

ال�شراكات مع امل�ؤ�ش�شات وال�شركات الدفاعية العاملية.
لتقدمي  الييدفيياع  لييي�زارة  والرتاخي�س  االأنظمة  مديرية  مكتب  تاأ�شي�س  وييياأتييي 
�شمن  واالأمنية  الدفاعية  ال�شناعات  قطاع  يف  للعاملني  الدفاع  وزارة  خدمات 
اخت�شا�شات وزارة الدفاع وفقا للت�شريعات والق�انني ال�شادرة يف الدولة وحتقيق 
ال�شيا�شة العامة للدولة نح� ت�حيد االإجراءات واال�شرتاطات لقطاع ال�شناعات 

الدفاعية واالأمنية مبا يت�افق مع املعاير الدولية ويحقق االأمن ال�طني.
وتن�شب املهام الرئي�شية ملكتب مديرية االأنظمة والرتاخي�س ل�زارة الدفاع يف 
الرتاخي�س  واإ�شدار  واالأمنية  الدفاعية  ال�شناعات  قطاع  يف  املتعاملني  خدمة 
للتعاون  اإ�شافة  الع�شكري،  والعتاد  واملتفجرات  والذخائر  االأ�شلحة  وت�شاريح 

والتن�شيق مع الدوائر احلك�مة يف بالدولة.
وميثل اإن�شاء مكتب مديرية االأنظمة والرتاخي�س ل�زارة الدفاع يف جممع ت�ازن 
ال�طنية  ال�شناعات  قطاع  اأداء  وتعزيز  لدعم  وحي�ية  مهمة  خط�ة  ال�شناعي 
الدفاعية واالأمنية وامل�شاهمة يف خلق بيئة ا�شتثمارية مالئمة وتناف�شية جلذب 
املزيد من اال�شتثمارات يف هذا القطاع احلي�ي واملهم عن طريق العمل كحلقة 

و�شل بني ال�زارة وقطاع ال�شناعات الدفاعية واالأمنية.
ومهدت مذكرة التفاهم التي مت الت�قيع عليها بني وزارة الدفاع وجمل�س الت�ازن 
وت�شغيل  لتاأ�شي�س  اجلييهيي�د  وتن�شيق  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  اإىل  االقت�شادي 
مكتب مديرية االأنظمة والرتاخي�س ل�زارة الدفاع يف املجمع باالإ�شافة لتنظيم 
ا�شرتاتيجية  اإطار  الدولة وذلك �شمن  الدفاعية واالأمنية يف  ال�شناعات  قطاع 
يف  م�شاهمته  وتعزيز  احلي�ي  القطاع  هذا  متكني  اإىل  تهدف  و�شاملة  وا�شحة 
الناجت الق�مي للدولة. واأ�شار مطر علي الرميثي، الرئي�س التنفيذي للتط�ير 
االقت�شادي يف جمل�س الت�ازن االقت�شادي اإىل اإن اإن�شاء مكتب مديرية االأنظمة 
من  ومتكينه  القطاع  بهذا  النه��س  يف  �شي�شاهم  الييدفيياع  لييي�زارة  والرتاخي�س 
احلك�مية  اجلييهيي�د  دعييم  يف  م�شاركته  وتعزيز  التنمية  عجلة  دفييع  يف  امل�شاهمة 

الرامية اإىل اإيجاد اقت�شاد متن�ع وم�شتدام.
وقال اإن جمل�س الت�ازن االقت�شادي ي�شعى الأن يك�ن املمكن الرئي�شي لل�شناعة 

الالزمة  املدخالت  طريق  عن  وذلييك  الدولة  يف  امل�شتدامة  واالأمنية  الدفاعية 
مكانة  وتعزيز  مالئمة،  ت�شريعية  بيئة  ت�فر  على  والعمل  ال�شناعة،  لتنمية 
وطني  اقت�شاد  حتقيق  يف  وامل�شاهمة  الدولة  يف  واالأمنية  الدفاعية  ال�شناعات 
امل�شتقبلية  التكن�ل�جية  والتطبيقات  واالبييتييكييار  املييعييرفيية  على  قييائييم  تناف�شي 
باالإ�شافة اإىل تعزيز قدرة االقت�شاد ال�طني على جذب اال�شتثمارات االأجنبية 
املبا�شرة. من جانبه اأكد �شعادة را�شد عبد الكرمي البل��شي وكيل دائرة التنمية 
االقت�شادية يف اأب�ظبي حر�س الدائرة من خالل مكتب تنمية ال�شناعة التابع 
خالل  من  الدفاع،  ليي�زارة  والرتاخي�س  االأنظمة  مديرية  مكتب  دعم  على  لها 
الرتاخي�س  اإ�شدار وجتديد  اإجييراءات  ت�شهيل  ل�شمان  امل�شرتك  التعاون  تعزيز 
الدفاعية  ال�شناعات  قطاع  يف  وامل�شتثمرين  لل�شركات  والتجارية  ال�شناعية 
واالأمنية. واأو�شح اأن الدائرة تتعاون مع جممع ت�ازن ال�شناعي �شمن اتفاقية 
الييتييعيياون بييني اجلييانييبييني وامليي�قييعيية خييالل الييعييام اجلييياري مبييا يتيح ملجمع ت�ازن 
ال�شناعي تعهيد خدمات الرتاخي�س التجارية وال�شناعية والتفتي�س ال�شناعي 
القيام  �شالحية  ال�شناعي  تييي�ازن  جممع  اإدارة  متنح  االتفاقية  بيياأن  م��شحا 
مبهام اإجراءات التفتي�س ال�شناعي على املن�شاآت ال�اقعة �شمن نطاق اخت�شا�شه 
تنمية  مكتب  قبل  من  املعتمد  ال�شناعي  التفتي�س  دليل  وفييق  وذلييك  اجلييغييرايف 
ال�شناعة التابع للدائرة. واأكد �شعادة حممد منيف املن�ش�ري املدير التنفيذي 
ملكتب تنمية ال�شناعة بالدائرة، اأن تاأ�شي�س مكتب مديرية االأنظمة والرتاخي�س 
اأنييه يحفز  كما  االأعمال  اأن�شطة  �شه�لة ممار�شة  يعزز من  �ش�ف  الدفاع  ليي�زارة 
ال�شركات ال�طنية واالأجنبية القائمة واجلديدة على زيادة ا�شتثماراتها يف قطاع 

ال�شناعات الدفاعية واالأمنية، مما ي�شهم يف تعزيز النم� االقت�شادي.
ومنذ اإن�شاء جممع ت�ازن ال�شناعي يف عام 2012 ظل املجمع يجتذب وب�شكل 
متزايد العديد من ال�شركات ال�طنية والعاملية املتخ�ش�شة يف الت�شنيع الدقيق 

للمنتجات واملك�نات الدفاعية واالأمنية.
وقال املهند�س فايز �شالح النهدي، الرئي�س التنفيذي ملجمع ت�ازن ال�شناعي.. 
اإن افتتاح مكتب مديرية االأنظمة والرتاخي�س ل�زارة الدفاع يف املجمع �شي�شاهم 

حيث  من  واالأمنية  الدفاعية  ال�شناعات  قطاع  يف  اال�شتثمارات  عجلة  دفييع  يف 
خدمة املتعاملني من ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات العاملة يف القطاع، وبدورة فاإن مكتب 
مديرية االأنظمة والرتاخي�س ل�زارة الدفاع يعد مبثابة مركز خدمة متكامال 
ملديرية االأنظمة والرتاخي�س التابعة ل�زارة الدفاع خلدمة للمتعاملني يف قطاع 

ال�شناعات الدفاعية واالأمنية.
الدفاع  ليي�زارة  والرتاخي�س  االأنظمة  مديرية  مكتب  افتتاح  “ ي�شهم  واأ�ييشيياف 
خالل  من  واملجمع  االقت�شادية  التنمية  دائييرة  بني  امل�شرتك  التعاون  جنيياح  يف 
االأن�شطة  برتخي�س  املعنية  اخلدمات  بع�س  االقت�شادية  التنمية  دائييرة  تعهيد 
االقت�شادية ال�شناعية والتجارية يف قطاع ال�شناعات الدفاعية واالأمنية ولذلك 
اأب�ظبي، والذي  اإمارة  ال�شتيعاب امل�شاريع ال�شناعية والل�ج�شتية والتجارية يف 
بدوره يعزز من فر�س اال�شتثمار وا�شتقطاب ال�شناعات الدفاعية واالأمنية لي�س 
مثل  ت�فر  اأن  م�ؤكدا  املنطقة”..  م�شت�ى  على  بل  الدولة  م�شت�ى  على  فقط 
عملياتها  كفاءة  تعزيز  يف  �شي�شاهم  باملجمع  القائمة  لل�شركات  اخلدمات  هييذه 
ت�شمل  والييتييي  للم�شتثمرين،  املقدمة  اخلييدمييات  وتط�ير  وحت�شني  الت�شغيلية 
ال�شناعات  قطاع  يف  للم�شتثمرين  املبتكرة  واحلل�ل  والل�ج�شتي  الفني  الدعم 
الدفاعية واالأمنية، ف�شاًل عن البنى التحتية والعقارات واخلدمات املتخ�ش�شة 
ومتثيل ال�شلطات املحلية املخت�شة بال�شناعات الدفاعية واالأمنية. ويعد جممع 
 ، الييدوليية  يف  واالأمنية  الدفاعية  لل�شناعات  الرئي�شي  املط�ر  ال�شناعي  تيي�ازن 
وي�شعى لت�فر اخلدمات لقطاع ال�شناعات الدفاعية واالأمنية من خالل مركز 
م�شاريعهم  الإقامة  للم�شتثمرين  اخلدمات  كافة  يقدم  الذي  ال�احدة،  النافذة 
وت�شهيل اإجراءات ترخي�شها وتخلي�س معامالتهم والتن�شيق مع كافة اجلهات 

احلك�مية وذلك يف حدود منطقة املجمع.
ي�شبح  بيياأن  املتمثلة  ا�شرتاتيجيته  حتقيق  على  ال�شناعي  تيي�ازن  جممع  ويعمل 
كمركز  مكانته  على  والرتكيز  واالأمنية،  الدفاعية  لل�شناعات  االإقليمي  املركز 
العاملية  لل�شركات  املتكاملة  احلييليي�ل  تيي�فيير  مييع  اال�ييشييتييثييمييارات  جلييذب  رئي�شي 

الكربى.  

•• دبي-وام: 

اإنطلقت يف دبي ام�س فعاليات الدورة الثانية من قمة ال�شرق االأو�شط 
واأفريقيا ملكافحة �شرطان الثدي التي تناق�س اأحدث النتائج ال�شريرية 
يف  واملتقدمات  ال�شابات  بني  املتقدم  الثدي  �شرطان  مري�شات  لعالج 
ال�شن على حد �ش�اء بح�ش�ر جمم�عة من اأبرز االأطباء املتخ�ش�شني 

يف املنطقة.
 - االأورام  لعلم  “ن�فارت�س”  �شعبة  تنظمتها  الييتييي   - القمة  افتتح 
الدكت�ر حميد ال�شام�شي رئي�س اجلمعية االإماراتية لالأورام الذي اأكد 
خالل اجلل�شة النقا�شية للفعالية على قدرة اأحدث التجارب ال�شريرية 
ال�شابقة والالحقة  املراحل  االأمل للمري�شات يف  املزيد من  على منح 

الإنقطاع الطمث على حد �ش�اء .
اأنييي�اع  اأكيييرث  وقيييال الييدكييتيي�ر ال�شام�شي خيييالل االفييتييتيياح بييرغييم كيي�نييه 
اليي�ييشييرطييان �ييشييييي�عييا يف منطقة اليي�ييشييرق االأو�يييشيييط حتييجييم الييكييثيير من 
ال�شيدات امل�شابات ب�شرطان الثدي عن التما�س الرعاية الطبية على 
الك�شف  معدالت  يف  ارتفاعا  املنطقة  ت�شهد  لذلك  وكنتيجة  الييفيي�ر.. 
ال�شراكات مع  العديد من  اإىل عقد  املر�س وه� ما دفعنا  املتاأخر عن 
امل�ؤ�ش�شات احلك�مية وغر احلك�مية لت�شميم باقة من الربامج التي 
تنا�شب احتياجات املجتمعات املحلية يف م�شعى منا للت�شدي لالجتاهات 

املُقلقة واال�شتفادة من الفر�س النادرة للت�عية ح�ل املر�س.
من جانبها قالت ماري اأندري رئي�شة �شركة “ن�فارت�س” لعلم االأورام 
والتزامها  ال�شركة  روؤيييية  اإن  واأفييريييقيييييا  االأو�ييشييط  اليي�ييشييرق  منطقة  يف 

على  احلثيثة  اجله�د  بذل  ح�ل  تتمح�ر  الرعاية  ومقدمي  باملر�شى 
البحث العلمي بغية تط�ير وحت�شني اخليارات العالجية املتاحة اأمام 
ت�فر  على  احليير�ييس  جانب  اإىل  اإليها  املحتاجني  ال�شرطان  مر�شى 
اإمكانية ال��ش�ل لهذه اخليارات اجلديدة ل�شالح املري�شات ب�شرطان 

الثدي املتقدم يف جميع دول املنطقة.
بيييدوره قييال الييدكييتيي�ر فيييادي ن�شر رئي�س ق�شم االمييرا�ييس الييدميي�ييية و 
 «  aBC« املتقدم  الثدي  �شرطان  اإن  لبنان  االأورام يف م�شت�شفى جبل 
االإ�شابة  تتكرر  عندما  ويحدث  الثدي  �شرطان  اأ�شكال  اأخطر  يعترب 
اأخيييرى ميين اجل�شم  اأجيييزاء  اإىل  الييثييدي  امليير�ييس ميين  اأو ينت�شر  باملر�س 
كالعقد اللمفاوية اأو العظام اأو الرئتني اأو الدماغ والذي يطلق عليه 

ا�شم �شرطان الثدي الثان�ي اأو النقيلي .

انطالق الدورة الثانية لقمة مكافحة �سرطان الثدي يف دبي

افتتاح مكتب مديرية االأنظمة والرتاخي�ش ل�زارة الدفاع يف جممع ت�ازن ال�سناعي

بيئة تنمية راأ�ش اخليمة تنظف �ساطيء احلليلة
•• راأ�ض اخليمة. . الفجر 

وزارة  مع  بالتعاون  احلليلة  �شاطىء  لتنظيف  حملة  وال�شحة  والتنمية  البيئة  نظمت 
اخليمة  را�يييس  ميينيياطييق  هيئة  و  الييعيياميية  اخلييدمييات  دائييييرة  و  املجتمع  وقيياييية  و  ال�شحة 
االقت�شادية ، وقد مت جمع ما يقارب 1340 كيل�جرام وذلك مب�شاركة متط�عني من 

خمتلف القطاعات يف املجتمع والذي بلغ عددهم ما يقارب ١٤٠ متط�ع. 
املبادرات  هييذه  مثل  تنظيم  ياأتي  انييه   ، الهيئة  عييام  مدير  الغي�س  �شيف  الدكت�ر  واكييد 
امل�ش�ؤولية املجتمعية وا�شراك �شرائح  الهيئة بتطبيق مبادئ  التزام  اإطار  واحلمالت يف 
الرامية  املمار�شات  وت�شجيع  االيجابية،  القيم  وزرع  تكري�س  املجتمع عرب  خمتلفة من 
من  والتخل�س  النظافة  على  احلفاظ  خالل  الفطرية،من  واحلياة  البيئة  حماية  اإىل 
النفايات على اأ�ش�س ومعاير ت�شمن حتقيق اال�شتدامة البيئية. واأكد اأن دولة االإمارات 

ت�شهم بفعالية يف حتقيق اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة للعام 2030.

•• عجمان-وام:

حميد  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  ح�شر 
التنمية  دائيييييييرة  رئييييييي�يييس  اليينييعيييييمييي 
حميد  بن  را�شد  وال�شيخ  ال�شياحية 
البلدية  دائيييييييرة  رئييييييي�يييس  اليينييعيييييمييي 
واليييتيييخيييطيييييييط وروؤ�ييييييشيييييياء الييييدوائيييير 
واملدراء  العم�م  وامليييدراء  احلك�مية 
املعنيني  مييين  وعيييييدد  الييتيينييفيييييذييي�ن 
مييين اجليييهيييات احلييكيي�مييييية يف اإميييييارة 
عيييجيييميييان.. اجلييليي�ييشيية اليييثيييانييييييية من 
نظمتها  اليييتيييي  امليييعيييرفييية  جميييالييي�يييس 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأمانة 
اأهمية ت�طيد  بعجمان حتت عن�ان 
وم�اطنيها  احلييكيي�مييات  بييني  الييثييقيية 
برايت  ت�شل�شي  الييدكييتيي�رة  قدمتها 
القطاع  يف  العاملية  ال�شناعة  م�جه 
يف  ك�الرتيك�س  �شركة  ميين  اخلييا�ييس 
وذلك  االأمريكية  املتحدة  اليي�اليييات 

يف فندق فرم�نت عجمان.

واأو�شحت ت�شل�شي خالل اجلل�شة اأن 
ثقة امل�اطنني بحك�ماتهم مرتبطة 
خدماتها  مييييع  جتيييربيييتيييهيييم  بييتييميييييز 
احلك�مة  تفاعل  وطييريييقيية  املييقييدميية 
ميييع احييتييييياجيياتييهييم ومييتييطييلييبيياتييهييم يف 
فيييييه تط�را  نيي�ييشييهييد  اليييييذي  الييي�قيييت 
ال�شركات  قبل  ميين  مت�شارعا  ومنيي�ا 
وامل�ؤ�ش�شات يف تقدمي خدمات تف�ق 
يت�جب  املييتييعييامييلييني مميييا  تييي�قيييعيييات 
تيييتيييجييياوب مع  اأن  احليييكييي�ميييات  عييلييى 
جتاه  ال�شعب  ميين  الييتيي�قييعييات  �شقف 
تييقييدمييهييا احلك�مة  الييتييي  اخليييدميييات 
دائما  اأمام احلك�مات حتديا  وي�شع 
االأف�شل  وتقدمي  التط�رات  مل�اكبة 
اجتهت  كلما  اأنييه  واأكيييدت  واملناف�شة. 
احلك�مات نح� م�اطنيها وارتبطت 
بييييذلييييك جتربة  ليييهيييم  قييييدمييييت  بيييهيييم 
اإيجابية  جتيييربييية  كيييل  واأن  جيييدييييدة 
ال�شعب من احلك�مة  يح�شل عليها 
اأن ت�شاهم يف تغير حياتهم  ميكنها 

برايت  الدكت�رة  واأ�شادت  لالأف�شل. 
تعزيز  االإميييارات يف  باهتمام حك�مة 
بالقيادة  وميي�اطيينيييييهييا  �شعبها  ثييقيية 
واحليييكييي�مييية وبييياجليييهييي�د واملييييبييييادرات 
ا�شرتاتيجية  خييطييط  عييلييى  املييبيينييييية 
بييعيييييدة املييييدى لييلييحييفيياظ عييلييى الثقة 
مراكز  تب�اأ  من  مكنها  مما  العالية 
ميييتيييقيييدمييية عيييامليييييييا مييييين حيييييييث ثقة 
اأظهرت  حيييييث  بيياحلييكيي�ميية  اليي�ييشييعييب 
يف  واملقيمني  امليي�اطيينييني  اأن  النتائج 
دوليية االإميييارات واثق�ن بيياأن حك�مة 
م�شتقبل  نيييحييي�  تيييقييي�دهيييم  الييييدوليييية 
اجلل�شة  نهاية  يف  وقييدمييت  اأفيي�ييشييل. 
لت�طيد  احلييييليييي�ل  ميييين  جميييمييي�عييية 

وم�اطنيها  ب�شعبها  احلك�مات  ثقة 
امل�اطنني مع  ورفع م�شت�ى جتربة 
اخلدمات احلك�مية اأهمها اأن تاأخذ 
امليييبيييادرة لالبتكار  زميييام  احلييكيي�مييات 
ت�اجه  الييييتييييي  اليييتيييحيييدييييات  حييييل  يف 
التكن�ل�جيا  ت�شخر  واأن  احلك�مات 
لدعم ابتكاراتها وجه�دها واأن تهتم 
وامل�ظفني  وال�شعب  امل�اطنني  بيياآراء 
بناء  اخلييدمييات  لتح�شني  واملييعيينيييييني 
على اآرائهم وت�شميمها مبا يتنا�شب 

مع احتياجاتهم.
الدكت�ر  �يييشيييعيييادة  قييييال  جييانييبييه  مييين 
�شعيد �شيف املطرو�شي االأمني العام 
لييلييمييجييليي�ييس الييتيينييفيييييذي بييعييجييمييان اإن 

تييتييجييه لتك�ن  احلييكيي�مييات احلييديييثيية 
اأكييرثانييفييتيياحييا وتيي�ا�ييشييال مييع �شعبها 
وم�اطنيها مما يجعل ال�شعب مدركا 
لكل ما تق�م به احلك�مة وم�شاركا يف 
ت�شميم براجمها وخدماتها املقدمة 
اإليييييييه. واأ�يييشييياف اإن دوليييية االإميييييارات 
قدمت  الر�شيدة  قيادتها  بت�جيهات 
من�ذجا متفردا للثقة بني احلك�مة 
الثقة مكت�شبة  واأن هذه  وم�اطنيها 
املخل�س  واجلييهييد  اليييييدوؤوب  بالعمل 
ولتحقيق  للنا�س  خدمة  مافيه  لكل 
حك�مة  اأن  مييي�ؤكيييدا   .. ميي�ييشيياحلييهييم 
يف  الييدوليية  نهج  على  ت�شر  عجمان 
مييد ج�ش�ر الييتييعيياون والييتيي�ا�ييشييل مع 

واأنها تعمل وفق  ال�شعب وامل�اطنني 
بالقرب  وا�شرتاتيجياتها  خططها 
تكاملي  وبييييييييدور  مييي�اطييينيييييييهيييا  ميييين 
بييني احلييكيي�ميية واليي�ييشييعييب. يييذكيير اأن 
امل�شاريع  اأحييييييد  امليييعيييرفييية  جميييالييي�يييس 
العامة  االأمييانيية  عليها  ت�شرف  التي 
م�اكبة  بهدف  التنفيذي  للمجل�س 
على  العالقة  ذات  امل�شتجدات  اآخييير 
اليي�ييشيياحيية الييعيياملييييية واالإقييليييييمييييية التي 
احلك�مي  الييعييمييل  بييتييطيي�ييير  تييتييعييلييق 
املمار�شات  اأفيي�ييشييل  عييلييى  واالطيييييالع 
املطبقة يف احلك�مات لدعم اأ�شحاب 
املطبقة  املنهيجات  باأف�شل  الييقييرار 

عامليا.

عجمان.. جمل�ش املعرفة يناق�ش اأهمية ت�طيد الثقة بني احلك�مات وم�اطنيها

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  24  نوفمرب  2019 العدد 12790 

العدد 12790 بتاريخ 2019/11/24   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 6081/2019/207 تنفيذ جتاري 
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2٠١7/١82٤ جتاري كلي واملعدل   
باالإ�شتئناف رقم 2٠١8/١7٤7/١726 اإ�شتئناف جتاري ، القا�شي بالزام املنفذ �شدهم االأول والثاين والثالث 
والرابع ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )677878١٠.77 درهم( ، �شامال للر�ش�م وامل�شاريف والقا�شي بالزام 
املنفذ �شدهم االأول والثاين والثالث والرابع وال�شابع ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )758١773.١2 درهم( 

، �شامال للر�ش�م وامل�شاريف والقا�شي بالزام املنفذ �شدهم االأول والثاين والثالث والرابع واخلام�س 
وال�شاد�س ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )785٤896.85 درهم( ، �شامال للر�ش�م وامل�شاريف. 

طالب االإعالن : بنك �شادرات ايران - الفرع الرئي�شي - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطل�ب اإعالنهم : ١- الذهبية الأعمال حفر اأبار املياه و�شيانتها - ذ م م م  2- �شيد حممد �شيد نعمت اله 
احمديان  ،  3- عبداهلل حاجي اأقا رجنرب ، ٤- �شيلفر الين للخر�شانات - م م ح  ،  5- ملكي�ى للتجارة العامة 
- �س ذ م م  ، 6- قدرت اله جميد مع�ش�رى ، 7- ال�شندوق الذهبي للتجارة العامة - �س ذ م م  - �شفتهم 

بالق�شية : منفذ �شدهم - جمه�يل حمل االإقامة 
ال�شادر يف  احلكم  بتنفيذ  والزامك  اعيياله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأقييام  قد   : االإعييالن  م��ش�ع 
الدع�ى رقم 2٠١7/١82٤ جتاري كلي واملعدل باالإ�شتئناف رقم 2٠١8/١7٤7/١726 اإ�شتئناف جتاري ، القا�شي 
 ، املنفذ به وقدره )677878١٠.77 درهم(  املبلغ  املنفذ �شدهم االأول والثاين والثالث والرابع ب�شداد  بالزام 
ب�شداد  وال�شابع  والرابع  والثالث  والثاين  االأول  �شدهم  املنفذ  بالزام  والقا�شي  وامل�شاريف  للر�ش�م  �شامال 
املبلغ املنفذ به وقدره )758١773.١2 درهم( ، �شامال للر�ش�م وامل�شاريف والقا�شي بالزام املنفذ �شدهم االأول 
�شامال   ، به وقدره )785٤896.85 درهم(  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  وال�شاد�س  والثاين والثالث والرابع واخلام�س 
للر�ش�م وامل�شاريف.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذك�ر خالل ١5 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

فيييييييقيييييييد امليييييييييييدعييييييييييي�/ احيييييميييييد 
ال�ش�مال   ، ح�شن  عبدالقادر 
اجليينيي�ييشييييية جيييي�از �ييشييفييره رقم 
)579435( - يرجى ممن 
ب�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اقيييييرب  او  الييي�يييشييي�ميييال 

�شرطة باالمارات.

فقدان ج�از �سفر
فييييقييييد املييييييدعيييييي�/بييييييارابيييييي�راث 
الهند   ، فيييييجييايييان  ايييداثيييييل  
اجليينيي�ييشييييية جيييي�از �ييشييفييره رقم 
يرجى   )H5875407(
ت�شليمه  عييليييييه  ييييعيييرث  مميييين 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان ج�از �سفر

العدد 12790 بتاريخ 2019/11/24   
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 1661/2019/11 مدين جزئي   
م��ش�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2٤928.63 درهم(

والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة حتى ال�شداد التام. 
طالب االإعالن : �شركة جمم�عة االإمارات لالت�شاالت )جمم�عة ات�شاالت( �س م ع  - �شفته بالق�شية 
: مدعي  وميثله : عبداهلل حممد ر�ش�ل علي الهرم�دي - �شفته بالق�شية : وكيل  املطل�ب اإعالنه : 
١- فرجي اب�را كا�شرتو - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمه�ل حمل االإقامة  م��ش�ع االإعالن 
: نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2٠١9/7/١8 يف الدع�ى املذك�رة اأعاله ل�شالح/

�شركة جمم�عة االإمارات لالت�شاالت )جمم�عة ات�شاالت( �س م ع بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل 
املدعية مبلغ مقداره )مبلغ 2٤928.63 درهم( والفائدة القان�نية ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ش�ري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

املحكمة الإبتدائية   املدنية 



األحد    24   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12790  
Sunday   24   November   2019  -  Issue No   12790

08

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

احييتييفييل �ييشيينييدوق اليي�طيين بتخريج دفييعيية جييديييدة ميين امليي�ييشيياركييني يف 
الذي  االإماراتي”  “املربمج  برنامج  ميين  الثانية  اجليي�ليية  فعاليات 
وطالبة  طالب   500 من  اأكييرث  مب�شاركة  الظفرة  منطقة  يف  اأقيم 
“اأدن�ك” وبال�شراكة مع  اأب�ظبي ال�طنية  بدعم من �شركة برتول 
وزارة الرتبية والتعليم ودائرة التعليم واملعرفة واملدار�س املجتمعية 
�شهرين  ميييدار  الييربنييامييج على  امليي�ييشيياركيي�ن يف  واكت�شب  اأبيي�ظييبييي.  يف 
مهارات متميزة يف الربجمة وذلك من خالل جمم�عة مكثفة من 
العمل  اإىل جانب جمم�عة من ور�س  التعليمية  الييدورات والربامج 
واملحا�شرات التي قدمها نخبة خمت�شة من اخلرباء يف املجال مبا 
بناء  وكيفية  والتحليلي  االإبييداعييي  التفكر  مييهييارات  تط�ير  فيها 

تطبيق اإلكرتوين والت�شميم. وقال �شعادة حممد تاج الدين القا�شي 
اجلديدة  الك�كبة  بهذا  �شعداء  اإنيينييا   “ اليي�طيين  �شندوق  عييام  مدير 
طيي�يييليية من  لقائمة  �شت�شاف  والييتييي  االإميياراتيييييني  املييربجمييني  ميين 
امل�شتفيدين من الربنامج املبتكر الذي يهدف اإىل اإعداد وتاأهيل جيل 
لتلبية  تامة  جاهزية  وعلى  الربجمة  تتقن  املتميزة  الكفاءات  من 
متطلبات �ش�ق العمل يف امل�شتقبل لتك�ن املحرك الرئي�س يف حتقيق 
روؤية القيادة الر�شيدة ببناء اقت�شاد معريف متن�ع وم�شتدام لالأجيال 
القادمة«. من جانبه قال عمر �ش�ينع ال�ش�يدي مدير دائرة املكتب 
التنفيذي يف اأدن�ك “ نلتزم يف اأدن�ك بدعم وت�فر جتارب تعليمية 
مبتكرة تزود اجليل القادم من �شباب االإمارات باملهارات العملية التي 
يحتاج�نها مل�اكبة تط�رات هذا الع�شر ومتكنهم من اإطالق طاقاتهم 
ودفع  املجتمع  تط�ر  يف  امل�شاهمة  على  قادرين  لي�شبح�ا  االإبداعية 

عجلة النم� االقت�شادي وياأتي برنامج املربمج االإماراتي متا�شياً مع 
اأدن�ك لدعم التعليم والتدريب لالأجيال ال�شابة امل�ه�بة يف  برامج 
االإمارات والتي نطمح من خاللها اإىل خلق تاأثر اإيجابي اجتماعي 
انطالقته  منذ  �شم  االإميياراتييي  املربمج  برنامج  اأن  يذكر  م�شتدام«. 
اأرجاء  كافة  من  وطالبة  طالبا   3170 الي�م  حتى   2018 عييام 
دولة االإمارات ومت تاأهيلهم وتط�ير قدراتهم واإك�شابهم مهارات لغة 
وحما�شرات  نظرية  تعليمية  بييرامييج  تقدمي  عييرب  احلييديييث  الع�شر 
الربامج. وتعد  واأخييرى تطبيقية الإك�شابهم مهارات ت�شميم  �شفية 
املبادرة من�شة معرفية تتيح للطالب والطالبات يف مدار�س الدولة 
اكت�شاب 3 لغات رقمية مبا فيها الربجمة وتط�ير مهارات التفكر 
االإبداعي وكيفية بناء تطبيق الكرتوين من خالل جمم�عة مكثفة 

من الدورات والربامج التعليمية.

�سندوق ال�طن يحتفل بتخريج 500 مربمج اإماراتي يف منطقة الظفرة م�سنع االأرقام ينتقل اإىل قرية ت�سجيل اين�ك االأحد
•• راأ�ض اخليمة- الفجر 

اأعلنت هيئة امل�ارد العامة يف راأ�س اخليمة عن انتقال م�شنع االأرقام اعتبارا من ي�م االأحد املقبل 
اإىل قرية ت�شجيل اين�ك اجلديدة ال�اقعة يف منطقة �شهيلة على �شارع االإمارات. واأ�شارت مي�ش�ن 
الذهب مدير عام هيئة امل�ارد العامة يف راأ�س اخليمة اإىل اأن هذه اخلط�ة تاأتي بالتزامن مع بدء 
العمل التجريبي يف القرية الذي �شيبا�شر العمل يف ا�شتقبال مركبات املراجعني . ودعت اجلمه�ر  
اإىل الت�جه لقرية ت�شجيل اين�ك اعتبارا من االحد املقبل امل�افق الرابع والع�شرين من ال�شهر 
اجلاري للح�ش�ل على ل�حات اأرقام مركباتهم يف ظل اغالق امل�شنع احلايل الب�ابه مع انتقاله 
للم�قع اجلديد ، الفتة اإىل حر�س هيئة امل�ارد العامة على تقدمي م�شت�يات عالية من اخلدمة 

الرفيعة عرب ت�فرها حتت �شقف واحد مبا ي�فر ال�قت واجلهد على جمه�ر املتعاملني .

االجتماعات ال�سن�ية حلك�مة االإمارات .. قمة وطن .. عني على احلا�سر واأخرى على امل�ستقبل
•• اأبوظبي-وام:

�شكلت االجتماعات ال�شن�ية حلك�مة دولة االإمارات احلدث ال�طني االأبرز 
الذي يعقد �شن�ياً برئا�شة �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب 
القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايييد  بيين  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
الذي  امل�حد  التكاملي  العمل  يف  رائيييداً  منيي�ذجيياً  امل�شلحة،  للق�ات  االأعييلييى 
تتبناه قيادة دولة االإمارات للعب�ر اإىل امل�شتقبل وحتقيق م�شتهدفات مئ�ية 

االإمارات 2071.
العمل  ت�حيد  اإىل  االإميييارات  دوليية  حلك�مة  ال�شن�ية  االجتماعات  وتهدف 
احلك�مي يف منظ�مة تكاملية على امل�شت�يني االحتادي واملحلي، ومناق�شة 
واال�شرتاتيجيات وو�شع  والربامج  التنم�ية وتط�ير اخلطط  امل��ش�عات 
لت�جيهات  ترجمة  ا�شتباقي  ب�شكل  امل�شتقبلية  للتحديات  وحل�ل  ت�ش�رات 
العمل  بتعزيز  مكت�م  اآل  را�ييشييد  بيين  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  وروؤى 
اأفراد املجتمع وتر�شيخ تناف�شية  احلك�مي مبا ي�شهم يف تعزيز ج�دة حياة 

الدولة وريادتها العاملية.
وي�شارك �شن�ياً يف هذا التجمع ال�طني اأ�شحاب ال�شم� و�شم� اأولياء العه�د 
وال�شي�خ واأكرث من 500 م�ش�ؤول حك�مي من االأمناء العامني للمجال�س 
التنفيذية يف االإمارات، وال�زراء وروؤ�شاء اجلهات ووكالء ال�زارات ومديري 
عم�م اجلهات االحتادية واملحلية يف حمطة رئي�شية للعمل ال�طني يف دولة 
ال�احد  الفريق احلك�مي  بروح  والعمل  بتكامل اخلطط،  تتميز  االإمييارات 
م�شرة  على  اإيييجييابيياً  ينعك�س  مبييا  املت�شارعة  واملييتييغييرات  املتطلبات  مل�اكبة 

التنمية التي ت�شهدها الدولة يف خمتلف القطاعات.
وحققت االجتماعات ال�شن�ية حلك�مة دولة االإمارات على مدى الدورتني 
االأوىل والثانية جناحاً ملح�ظاً تلخ�س يف اإطالق 11 ا�شرتاتيجية ط�يلة 
املدى، واأكرث من 220 مبادرة ت�شتهدف تعزيز املكت�شبات ال�طنية والبناء 
امل�شتدام  ال�طني  االأداء واالإنتاجية وتعزيز االقت�شاد  عليها لرفع م�شت�ى 
القائم على املعرفة واالبتكار مبا يدعم م�ا�شلة امل�شرة التنم�ية و�شناعة 

م�شتقبل اأكرث اإ�شراقاً لالأجيال املقبلة.
وت�شهم خمرجات االجتماعات ال�شن�ية حلك�مة دولة االإمارات، مبا ت�شمله 
من جل�شات ن�عية واجتماعات لفرق العمل امل�شرتكة من اجلهات احلك�مية 
االأجندة  م�شتهدفات  حتقيق  نييحيي�  قييدمييا  امليي�ييشييي  يف  واملييحييلييييية،  االحتييياديييية 
يف  العاملية  الريادية  الدولة  مبكانة  واالرتقاء   ،2021 االإمييارات  ال�طنية 

خمتلف املجاالت ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية والعلمية.
و�شهدت االجتماعات ال�شن�ية حلك�مة دولة االإمارات يف دورتها االأوىل التي 
عقدت يف 26 و27 �شبتمرب 2017 اإطالق نح� 120 مبادرة وطنية يف 
واإطالق  امل�شت�يني االحتييادي واملحلي،  بني  م�شرتكاً  30 قطاعاً  اأكييرث من 
املدى هي ا�شرتاتيجية الق�ة الناعمة لالإمارات،  ط�يلة  ا�شرتاتيجيات   4
للث�رة  االإميييارات  وا�شرتاتيجية  الييعييايل،  للتعليم  االإميييارات  وا�شرتاتيجية 

ال�شناعية الرابعة، وا�شرتاتيجية االإمارات لالأمن املائي 2036.
دعائم  لتق�ية  مييبييادرات   3 اإطيييالق  مت  االجتماعية  اخلييدمييات  جمييال  ويف 
االأ�شرة، ركزت على حل اخلالفات االأ�شرية و�شعادة االأفييراد، وت�فر مركز 
بهم،  اخلا�شة  والبح�ث  الدرا�شات  واإ�ييشييدار  املطلقني  بيياأحيي�ال  متخ�ش�س 
ف�شاًل عن اعتماد معاير م�حدة وت�شنيفات للم�شاكن ال�شديقة الأ�شحاب 
الهمم. ويف جمال الت�شريعات مت االإعالن عن 5 مبادرات ركزت على تط�ير 
بنية حتتية ت�شريعية متكاملة، وتعزيز الت�ا�شل والتن�شيق الفعال بني كل 

تداعيات  مل�اجهة  مبادرات   3 اإقييرار  مت  البيئة  جمال  ويف  املعنية؛  اجلهات 
املتكاملة  ليييالإدارة  وطنية  ا�شرتاتيجية  واإعيييداد  الييدوليية  يف  املناخي  التغر 

للم�اد الكيميائية.
املنظ�مة  لتط�ير  مبييبييادرتييني  االجتماعات  خرجت  ال�شحي  القطاع  ويف 
وال�فيات،  للم�اليد  متكامل  وطني  �شجل  تط�ير  يف  تتمثالن  ال�شحية 
احلياة  واأمنيياط  الدوائية  اليقظة  وتعزيز  ذكية،  بيانات  مبنظ�مة  مرتبط 
حلاالت  ال�شل�شة  االإدارة  اأجييل  ميين  ال�طنية  اجلاهزية  ومتكني  ال�شحية، 
الط�ارئ. كما مت االإعالن عن اإطالق م�شروع مدينة املريخ العلمية، وه� 
م�شروع بناء املدينة الف�شائية االأوىل من ن�عها، بكلفة 500 ملي�ن درهم، 
مدينة  اأكيييرب  لتك�ن  مربعة،  قييدم  األيييف  و900  ملي�نا  تبلغ  م�شاحة  على 
للتطبيق  �شاحلاً  عملياً  االأر�ييس، وت�شكل من�ذجاً  بناوؤها على  يتم  ف�شائية 

على ك�كب املريخ.
واإطيييالع  ال�شباب  دور  لتعزيز  مييبييادرات   4 عيين  االجييتييميياعييات  اأ�ييشييفييرت  كما 
ال�شباب  ل�ش�ؤون  اأعمق  روؤييية  وت�فر  واآرائهم،  اقرتاحاتهم  على  امل�ش�ؤولني 

واجلهات العاملة يف القطاع خلدمتهم ب�شكل اأف�شل.
امل�شتدامة متثلت  للتنمية  مبادرات   7 عن  االإعييالن  الطاقة مت  ويف جمال 
يف م�شروع االإطار التنفيذي للربنامج ال�طني الإدارة الطلب على الطاقة 
كفاءة  ورفييع  الطبيعي،  الييغيياز  لقطاع  الت�شغيلي  النم�ذج  وتط�ير  واملييييياه، 
القطاعات  وا�شرتاتيجيات  احلك�مية،  املباين  يف  وامليياء  الكهرباء  ا�شتهالك 
امل�شتخدمة للطاقة، واالإطار التنفيذي ال�شرتاتيجية االأمن املائي 2036، 
وتعزيز الربط املائي بني هيئات الكهرباء واملاء يف الدولة، وال�شياحة املائية. 
كما نتج عن االجتماعات اإطالق 4 مبادرات يف جمال التعليم العام لتعميم 
من�ذج "املدر�شة االإماراتية" بحيث يتم و�شع جملة من املعاير التي حتدد 
متطلبات التخرج من املدار�س، واأهم املمكنات لنجاح املنظ�مة التعليمية يف 
االإمارات بت�فر احتياجات �ش�ق العمل؛ اأما على نطاق التعليم العايل فقد 
مت االإعالن عن 3 مبادرات ركزت على املعاير ال�طنية ل�شمان ج�دة برامج 
التعليم العايل، واإطالق نظام مركزي ح�ل بيانات م�ؤ�ش�شات التعليم العايل 

يف الدولة، وتقدمي مت�يل تناف�شي لالأبحاث ال�طنية.
كما �شهدت االجتماعات اإقرار 3 مبادرات يف العل�م والتكن�ل�جيا واالبتكار 
ترتبط بتط�ير ال�شناعة االإماراتية املتقدمة، وترويج املعرفة والتكن�ل�جيا 
وحتليل البيانات ال�شخمة عرب الذكاء ال�شناعي؛ اإىل جانب اإقرار 6 مبادرات 
لتمكني امل�ارد الب�شرية تهدف اإىل م�اءمة وتكامل �شيا�شات واأنظمة امل�ارد 

الب�شرية، وتقييم م�شت�ى ن�شجها، ودرا�شة املهارات امل�شتقبلية لل�ظائف.
واأ�شفرت االجتماعات عن اإطالق 3 مبادرات للقيادات والقدرات احلك�مية 
واإعداد  االإميياراتييييية  احلك�مية  والييقييدرات  القيادات  جمل�س  تاأ�شي�س  ت�شمل 
حك�مة  لت�جهات  م�ائمة  وكييفيياءات  بيياأطيير  االإميياراتييييية  الييقيييييادات  وتط�ير 
االإمارات والرتويج لتجربة الدولة يف االإدارة احلك�مية؛ اإ�شافة اإىل اإطالق 
3 مبادرات لتط�ير املنظ�مة االإعالمية تهدف اإىل تط�ير العمل االإعالمي 
املحلي وبناء اأجيال اإعالمية م�شتقبلية وت�فر اآليات ملتابعة ور�شد وتقييم 

املحت�ى االإعالمي الع�شري حملياً واإقليمياً وعاملياً.
الييدورة الثانية من االجتماعات ال�شن�ية حلك�مة دولة االإمييارات التي  اأما 
ف�شهدت  اأبيي�ظييبييي،  العا�شمة  يف   2018 ن�فمرب  و28   27 ي�مي  عقدت 
100 مبادرة وطنية يف قطاعات م�شرتكة بني اجلهات  اأكييرث من  اإطييالق 
االحتادية واملحلية ت�شمل: التعليم وال�شحة واالأمن واالإ�شكان واال�شتثمار 
اجلي��شيا�شي  اليي�اقييع  على  االطيييالع  اإىل  اإ�ييشييافيية  احلييكيي�مييييية،  واخلييدمييات 
اإىل  العاملي، ومناق�شة م�شتهدفات الدولة خالل ال�شنتني املقبلتني و�ش�ال 

حتقيق م�شتهدفات روؤية 2021.
املهارات  ا�شرتاتيجية  هي  االأمييد  ط�يلة  ا�شرتاتيجيات   7 اإطييالق  مت  كما 
املتقدمة، وا�شرتاتيجية االإمارات  املتقدمة، وا�شرتاتيجية االإمارات للعل�م 
 ،2051 الغذائي  لالأمن  ال�طنية  واال�شرتاتيجية  اال�شطناعي،  للذكاء 
لدولة  الثقافية  واالأجيينييدة   ،2031 للت�شغيل  ال�طنية  واال�شرتاتيجية 
2031، واالإطييييار اليي�طيينييي جلييي�دة احلييييياة /االأجييينيييدة ال�طنية  االإميييييارات 
�شخ�شية وطنية   500 اأكييرث من  و�شارك يف االجتماعات  جليي�دة احلياة/. 
ح�شيلة  با�شتعرا�س  وافتتحت  واملحلية،  االحتادية  احلك�مية  اجلهات  من 
ما مت حتقيقه خالل عام 2017، واجله�د والربامج الهادفة لتحقيق روؤية 
االإمييارات 2021، واالأهييداف ال�طنية لل�شن�ات الع�شر املقبلة، اإ�شافة اإىل 

و�شع اخلطط واال�شرتاتيجيات التي ت�ؤ�ش�س ملئ�ية االإمارات 2071.
تناف�شية  لتعزيز  مييبييادرتييني  االجتماعات  اأطلقت  املييبييادرات،  �شعيد  وعلى 
اال�شرتاتيجيات  لر�شم  البيانات  وا�شتدامة  كفاءة  وتعزيز  عاملياً  االإميييارات 
يف  متثلت  امل�شتدامة  التنمية  اأهييداف  وحتقيق  ال�طنية  لالأجندة  الداعمة 
مبادرة "حتدي 10× 10 للتناف�شية الدولية"، ومبادرة "من�شة تناف�شية 

اأرقام االإمارات.
كما مت اإطالق اأربع مبادرات لتط�ير اآليات عمل قطاعي البيئة والبلديات، 
اإلكرتوين  نظام  وتط�ير  املناخي،  للتغر  احتييادي  قان�ن  اإعيييداد  ت�شمنت 
ذكي لالإنذار املبكر لالأمن البي�ل�جي، واإعداد خطة وطنية لتعزيز االإنتاج 
الزراعي واحلي�اين، واإيجاد اآلية م�حدة لل�شيطرة على احلي�انات ال�شائبة 
من  ال�شباب  لتمكني  مييبييادرات  اأربييع  عن  االجتماعات  واأعلنت  واملفرت�شة. 
امل�شاركة يف �شناعة امل�شتقبل ا�شتملت على مبادرة م�شاريع ال�شباب النا�شئة 
يف امل�شاحات الثقافية، ومبادرة تنظيم فر�س �شباب االإمارات خارج الدولة، 

ومبادرة 100 �شاب يف االإعالم، ومبادرة اخلدمة ال�طنية 101.
اإعداد  مييبييادرات لتط�ير جييي�دة احلييييياة متثلت يف   3 عيين  االإعيييالن  كما مت 
النم�ذج االإماراتي جل�دة احلياة يف املجتمعات ال�شكنية، ومبادرة الربنامج 

املجتمعي جل�دة التغذية، والربنامج املجتمعي لنمط حياة ن�شط.
الييبيي�ييشييرييية ومنظ�مة  لييلييميي�ارد  ا�ييشييرتاتيييييجيييييات  ثيييالث  ومت االإعييييييالن عييين 
لراأ�س  الرقمية  اال�شرتاتيجية  �شملت  والقدرات  امل�اهب  الإدارة  م�شتقبلية 
احلك�مة،  مل�ظفي  امل�شتمر  التعلم  وا�شرتاتيجية  احلك�مي،  الب�شري  املال 
القائم  الت�شنيع  امل�شتقبل، ولتعزيز  الب�شري حلك�مة  املال  راأ�س  ومنظ�مة 
على املعرفة، اأطلقت االجتماعات ا�شرتاتيجية التنمية ال�شناعية 2030، 
ال�شن�ية  االجتماعات  اأعمال  خالل  مت  كما  لل�شناعة.  االإماراتية  واملن�شة 
حلك�مة دولة االإمارات يف دورتها الثانية اإطالق "دليل الذكاء اال�شطناعي 
والتعامالت الرقمية" و"الربنامج ال�طني لبناء قدرات الذكاء اال�شطناعي 
والتعامالت  اال�شطناعي  الييذكيياء  قطاع  لتعزيز  الرقمية"،  والتعامالت 
الطاقة  اإدارة  لتط�ير  مييبييادرات  ثييالث  عن  اأعلن  كما  الييدوليية،  يف  الرقمية 
وامل�ارد املائية لتعزيز ا�شتدامة االقت�شاد متثلت يف اخلارطة املائية لدولة 
الإمارات العربية املتحدة، واملخزون اال�شرتاتيجي للمياه، ومر�شد االإمارات 

للطاقة.
و�شهدت االجتماعات االإعالن عن تاأ�شي�س �شركة مياه وكهرباء االإمارات /
مرحلة جديدة يف اإنتاج املياه وت�ليد الطاقة يف الدولة،  لبدء   /EWEC
ومتهيد الطريق الن�شمام الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء لل�شركة اجلديدة 
بهدف ت�حيد جه�د اإنتاج املياه وت�ليد الكهرباء يف اإمارة اأب�ظبي واإمارات 

الدولة التي تخدمها الهيئة االحتادية.
ت�شمنت  االإنفاق احلك�مي  كفاءة  لتعزيز  4 مبادرات  االإعييالن عن  كما مت 

اال�شتخدام االأمثل للم�ارد املالية يف القطاعات احلي�ية، وحتقيق التكامل 
بني اجلهات االحتادية واملحلية لتب�شيط نظام الر�ش�م وحماية اال�شتقرار 
النقدية،  وال�شيا�شة  املالية  ال�شيا�شة  بني  والتن�شيق  الدولة،  االقت�شادي يف 

اإىل جانب م�شروع وطني الإدارة املخاطر املالية.
�شملت  تط�يرية  مييبييادرات  ثييالث  عيين  االإعيييالن  مت  ال�شياحي،  القطاع  ويف 
ال�شياحية،  االإميييارات  وه�ية  ال�شياحية،  للتنمية  ال�طنية  اال�شرتاتيجية 

واآليات تعزيز القطاع ال�شياحي.
اليييذكييياء اال�شطناعي  لييتيي�ظيييييف  ثيييالث ميييبيييادرات  واأطييلييقييت االجييتييميياعييات 
اإمكانية  درا�ييشيية  ت�شمنت  املالية  بالرقابة  لييالرتييقيياء  ال�شخمة  والييبيييييانييات 
والتدقيق،  الييرقييابيية  واإجيييييراءات  عمليات  يف  اال�شطناعي  الييذكيياء  ت�ظيف 
الك�ادر  لتاأهيل  ال�طني  والربنامج  الييذكييي،  والتدقيق  الرقابة  وبرنامج 
الب�شرية يف مهنة التدقيق، فيما مت االإعالن عن 5 مبادرات لتط�ير قطاع 
النقل، �شملت ال�شيا�شة ال�طنية املنظمة للحد من االنبعاث يف قطاع النقل، 
ال�طنية  مدننا  ومبادرة  الذكية،  النقل  ل��شائل  ال�طنية  واال�شرتاتيجية 
البحري،  القطاع  يف  العمل  لتنظيم  ال�طنية  واال�شرتاتيجية  املت�شلة، 

والنظام املالحي ال�طني لقطاع النقل البحري.
التجارة  لتحفيز  حك�مية  مييبييادرات   6 اإطيييالق  عيين  االجتماعات  واأ�ييشييفييرت 
و�شناعة م�شتقبل االقت�شاد ت�شمنت اآليات وا�شرتاتيجيات وم�شاريع داعمة 
التجارة  اأن�شطة  ا�شرت�شاديا تنظيميا لرتخي�س  واإطارا  للت�شدير،  للت�جه 
ب�شركات  اخلا�شة  ال�ش�ابط  الإر�ييشيياء  تنظيمي  اإطييار  وو�شع  االإلكرتونية، 
التجارة االإلكرتونية العابرة للقارات، ومن�شة اإلكرتونية احتادية للتجارة 

االإلكرتونية، واإ�شدار تقرير �شن�ي ح�ل اآفاق اقت�شاد الدولة.
مالمح  ر�شم  يف  ت�شهم  خدمية  مييبييادرات  ثييالث  عيين  االجتماعات  واأعييليينييت 
رقمية  من�شة  وهييي  الرقمية  الثقة  من�شة  يف  متثلت  امل�شتقبل  حك�مة 
وت�شريعات  للتعامالت،  خا�شاً  ونييظيياميياً  رقمياً  ت�قيعاً  تت�شمن  متكاملة 
مبادرات  ثالث  عن  االإعييالن  مت  كما  املتعامل،  و�شندوق  الرقمي،  املتعامل 
جديدة  وظائف  وابتكار  اخلا�س،  القطاع  يف  امل�اطنني  اإ�شراك  اإىل  تهدف 

تنا�شبهم وحتتم اال�شتعانة بالذكاء اال�شطناعي يف �ش�ق العمل.
و�شهدت االجتماعات اإطالق 3 مبادرات لتعزيز �شيادة القان�ن وثقة املجتمع 
امل�حد  ال�طني  النم�ذج  ت�شمنت  الق�شائية،  املنظ�مة  وتط�ير  بالق�شاء، 
لتحديد  االإميياراتييي  اال�شرت�شادي  والدليل  الدولة،  يف  الق�شائية  لالأحكام 
الق�شائية،  االأحكام  لتنفيذ  االإلكرتونية  واملنظ�مة  املحاماة،  مهنة  اأتعاب 
تقييم  نييظييام  �شملت  االإ�ييشييكييان  لتط�ير  مييبييادرات   3 عيين  االإعييييالن  فيما مت 
املن�شة  الذكية،  لالإن�شاءات  ال�طني  والدليل  الييذكييي،  االإن�شائي  التنفيذ 

الرقمية ال�طنية امل�حدة لالإ�شكان "الزاجل".
وبهدف تعزيز االأمن الغذائي يف الدولة مت االإعالن عن 4 مبادرات متثلت 
يف من�شة وادي الغذاء امل�شتقبلي، ودليل نب�س اال�شتزراع ال�شمكي ال�طني، 
الدولة،  يف  الغذائية  امل�ؤ�ش�شات  بييني  الييتييعيياون  اآفييياق  لفتح  االأ�ييشييميياك  و�شلة 
واحل�كمة ال�طنية لالأمن الغذائي التي تت�شمن اإن�شاء جمل�س ا�شت�شاري 

ي�شم خمتلف �شرائح املجتمع.
جدير بالذكر اأن جمل�س ال�زراء اعتمد يف ي�ني� 2017 عقد جتمع وطني 
�شن�ي حتت م�شمى "االجتماعات ال�شن�ية حلك�مة دولة االإمارات"، بهدف 
ت�حيد العمل احلك�مي يف منظ�مة تكاملية واحدة على امل�شت�يني االحتادي 
واملحلي، ومناق�شة الق�شايا التنم�ية ب�شكل �شن�ي على امل�شت�يات احلك�مية 
يف  ال�طنية  القطاعات  واإ�ييشييراك  القرار،  و�شناع  امل�ش�ؤولني  بح�ش�ر  كافة، 

و�شع الت�ش�ر التنم�ي للدولة، و�ش�اًل ملئ�ية االإمارات 2071.

اأب�ظبي الرقمية تنظم  اأداث�ن الذكاء اال�سطناعي  
•• اأبوظبي -وام:

الرقمية"  اأبيي�ظييبييي  هيئة  نظمت 
فعالية اأداث�ن الذكاء اال�شطناعي" 
مبيييي�ييييشيييياركيييية عيييييييدد ميييييين اجلييييهييييات 
احلييكيي�مييييية والييي�يييشيييركيييات اليييرائيييدة 
اال�شطناعي  الييييذكيييياء  جمييييال  يف 
االأكيييادميييييييية وطالب  وامليي�ؤ�ييشيي�ييشييات 
اجلامعات وامل�ؤ�ش�شات االأكادميية.   
الييييذكيييياء  "اأداث�ن  عيييقيييد  ويييييياأتيييييي 
ا�شتمر  اليييييذي   - اال�شطناعي" 
ييي�مييني - ميين اأجيييل عيير�ييس حل�ل 
تقنية واأفكار مبتكرة للم�شاهمة يف 
القطاعات  يف  التحديات  م�اجهة 
تف�ق  خييدمييات  وتيي�فيير  املختلفة، 
با�شتخدام  املييتييعييامييلييني  تييطييلييعييات 
اال�شطناعي  اليييييذكييييياء  تيييقييينيييييييات 
والتحليل املتقدم للبيانات.   و�شلط 
االأداث�ن ال�ش�ء على اآفاق االبتكار 
تقنيات  تيي�فييرهييا  الييتييي  اليي�ا�ييشييعيية 
وكيفية  الرابعة  ال�شناعية  الث�رة 
اال�شتفادة منها يف تقدمي منظ�مة 
و�شل�شة  خدمات حك�مية متط�رة 
اخلطط  مييع  متا�شيا  للمتعاملني 
ا�شرتاتيجية  لتطبيق  امل��ش�عة 

الكندي  ولفت  املختلفة.  احلي�ية 
اإىل اأن ت�ظيف االبتكار يف تقنيات 
�شي�شهم  الرابعة  ال�شناعية  الث�رة 
اأنييظييميية وحييليي�ل رائدة  تييطيي�ييير  يف 
التحديات  ميي�اجييهيية  على  ت�شاعد 
ت�ظيف  عييلييى  وتييعييمييل  املجتمعية، 
الييييقييييدرات وامليييي�اهييييب امليييي�جيييي�دة يف 
املييجييتييمييع وحتييفيييييز اليي�ييشييبيياب على 

االبتكار واالبداع.
من�شة  احلييييييدث  "ميثل  وقييييييييال: 
املبتكرة  احلييليي�ل  الإييييجييياد  مييثييالييييية 
التقنيات احلديثة  اأبرز  با�شتخدام 
مثل الذكاء اال�شطناعي والتحليل 
املتقدم للبيانات، ما ي�شهم يف دعم 
الرقمي  الييتييحيي�ل  ا�ييشييرتاتيييييجييييية 
ت�شهم  حيييييث  اأبييي�ظيييبيييي،  اإمييييييارة  يف 
على  اال�شطناعي  الييذكيياء  تقنيات 
�شبيل املثال يف حت�شني اآلية ت�فر 
املقدمة  احليييكييي�مييييييية  اخليييييدميييييات 

للمتعاملني.
التقنيات  ت�شخر  " اأن   : واأ�ييشيياف 
تيييطييي�يييير خيييدميييات  احلييييديييييثيييية يف 
حك�مية رائدة يدعم روؤية قيادتنا 
احلكيمة واخلطط اال�شرتاتيجية 
االرتقاء  اإىل  الييرامييييية  للحك�مة 

اأب�ظبي  يف  اأقيييييييم  الييييذي  احلييييدث 
ا�ييشييتييخييدام مبتكرة  عيير�ييس حييياالت 
اال�شطناعي،  اليييذكييياء  جمييييال  يف 
العديدة  الييفيي�ائييد  اإىل  بيياالإ�ييشييافيية 
لهذه التكن�ل�جيا يف جمال ت�فر 

اخلدمات احلك�مية يف اأب�ظبي.
املدير  اليييكييينيييدي،  عييييبييييداهلل  واأكيييييييد 
اليييييتييييينيييييفيييييييييييذي ليييليييتيييكييينييي�لييي�جيييييييا 
اأب�ظبي  هيييييئيية  يف  واليي�ييشيييييا�ييشييات 

االإمارات للذكاء اال�شطناعي.
الرقمية"  اأب�ظبي  "هيئة  وت�شعى 
من خالل احلدث اإىل اإ�شراك جميع 
وال�شركات  احلييكيي�مييييية  اجليييهيييات 
االأكادميية  وامليي�ؤ�ييشيي�ييشييات  النا�شئة 
ال��ش�ل  اأجيييييل  مييين  اأبييي�ظيييبيييي  يف 
يف  وت�ظيفها  مبتكرة  حييليي�ل  اإىل 
ميي�ييشيياريييع وخيييدميييات تيي�ييشييهييل حياة 
النا�س وتعزز من �شعادتهم. و�شهد 

اليييذكييياء  "اأداث�ن  اأن  اليييرقيييمييييييية 
ت�شليط  اإىل  يهدف  اال�شطناعي" 
تقنيات  اإميييكيييانيييات  عييلييى  الييي�يييشييي�ء 
واال�شتفادة  اال�شطناعي  الييذكيياء 
حك�مية  خييدمييات  تقدمي  يف  منها 
ميييتيييطييي�رة وتيييعيييزييييز اليييي�عييييي ح�ل 
ال�شناعية  اليييثييي�رة  تييكيينيي�ليي�جيييييات 
معاجلتها  وكيييييييفييييييية  اليييييرابيييييعييييية 
القطاعات  ت�اجه  التي  للتحديات 

جيييي�دة حييييياة االأفيييييييراد وييييعيييزز من 
املجتمع."  يف  الييي�يييشيييعيييادة  مييفييهيي�م 
و�ييشييارك يف احليييدث اأكيييرث ميين 19 
فريقا، وكان يتعني على كل فريق 
بحث وم�اجهة حتدي اأو اأكرث من 
الييتييحييديييات املييطييروحيية، واخلييييروج 
با�شتخدام  ابتكارية  باأفكار وحل�ل 
اال�شطناعي،  الييييذكيييياء  تييقيينيييييات 
والتحليل املتقدم للبيانات. و�شيتم 
تقييم هييذه االأفييكييار واحلييليي�ل من 
قبل جلنة حتكيم م�ؤلفة من عدد 
لعدد  ينتم�ن  الذين  اخلييرباء  من 

بييييييييييييييياالأداء احليييييكييييي�ميييييي وابييييتييييكييييار 
التحديات  مليي�اجييهيية  ذكييييية  حييليي�ل 
اإيجابي على �شعيد  واإحييداث فرق 
احلك�مية  اخلييييييدمييييييات  تييييقييييدمي 
"اأداث�ن  وي�شكل  للمتعاملني".  
الذكاء اال�شطناعي" فر�شة لدعم 
وبرجميات  اأنظمة  وبيينيياء  تط�ير 
تييدعييم الييتييحيي�ل الييرقييمييي يف اإميييارة 
اأبيييي�ظييييبييييي وتيييي�ظيييييييييف اليييييقيييييدرات 
املجتمع  يف  امليييي�جيييي�دة  وامليييي�اهييييب 
التقنية  اأفيي�ييشييل احلييليي�ل  وتييقييدمي 
م�شت�ى  يييرفييع  لييلييمييتييعييامييلييني مبيييا 

من اجلهات احلك�مية وامل�ؤ�ش�شات 
باالإ�شافة  الييدوليية،  االأكييادميييييية يف 
اإىل ال�شركات املتخ�ش�شة يف جمال 
اال�شطناعي، ومن �شمنها  الذكاء 
الفائز  و�شيح�شل   .IBM �شركة 
 50 قيييدرهيييا  جيييائيييزة  عييلييى  االأول 
باالإ�شافة  اإميييياراتييييي،  درهييييم  األييييف 
املبتكرة  اأعماله  اإىل فر�شة عر�س 
وه�  الرقمي"  "امل�شتقبل  قمة  يف 
احلدث االأبرز للهيئة والذي يعقد 
9 دي�شمرب  اإىل   8 ميين  الييفييرتة  يف 

القادم.

هدى ون�ر يغر�ش ال��سطية واالعتدال وحب ال�طن 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

اليييكيييرمي �شل�شلة من  لييلييقييراآن  راأ�يييييس اخليييييميية  قييدمييت ميي�ؤ�ييشيي�ييشيية 
املحا�شرات القيمة التي ت�زعت على 7 مراكز لتحفيظ القراآن 
اأهل  ومييركييز  اليي�ييشييركييال  بيت  منها  للم�ؤ�ش�شة،  التابعة  الييكييرمي 
احلديث ووادي العجيلي ومركز ن�رة بنت �شلطان ومركز الرم�س 
يف  املحا�شرات  وتن�عت  ال�شاعدي،  ومركز  اأذن  ومركز  الن�شائي 
ال��شطية  وغيير�ييس  بالت�عية  اعتنت  الييتييي  الييهييادفيية  م�ا�شيعها 

واالعتدال والتحلي باالأخالق احل�شنة والقيم  ال�شّمحه وتعزيز 
ال�الء واالنتماء يف اأبناء االمارات.

اخليمة  راأ�يييس  م�ؤ�ش�شة  عييام  مدير  ال�شحي  حممد  اأحييمييد  واأفييياد 
للقراآن الكرمي باأن حما�شرات املراكز القت اإقباال من احل�ش�ر، 
حيييييث بييلييغ عيييدد احليي�ييشيي�ر لييكييال اليييدورتيييني يف اليي�ييشيينيية احلالية 
حما�شرة،   21 يف  واالإنييياث  الذك�ر  من  م�شتفيدا   "1256"

والتي خ�ش�شت لكافة فئات املجتمع.
واأو�شح اأي�شا باأن ن�شبة احل�ش�ر تزداد يف كل دورة، حيث بلغ عدد 

احل�ش�ر يف الدورة الع�شرين 425 م�شتفيدا، بينما و�شل العدد 
يف هذه الدورة اإىل 831 م�شتفيدا، حيث حتر�س امل�ؤ�ش�شة على 
ليعم  املجتمع  لكافة  االإيجابية  والقيم  والفائدة  العلم  تقدمي 

اخلر والنفع البالد.
التي  املييحييا�ييشييرات  جميع  اأن  اإىل  ال�شحي  حممد  اأحييمييد  واأ�ييشييار 
ال�عاظ  من  نخبة  يقدمها  دوراتها  جميع  يف  امل�ؤ�ش�شة  تنظمها 
امل�اطنني ذوي اخلربة واالخت�شا�س الذين يقدم�ن الربنامج 
بكل اإيجابية لتدخل اإىل النف��س وتغر�س االأهداف القيمة التي 

يثمرها االأبناء يف املجتمع، ويتم التجهيزات للمحا�شرة من كافة 
الن�احي الفنية واالإدارية واالإعالمية الإخراج الربنامج باأجمل 

حلة، وا�شتقطاب اأكرب عدد من احل�ش�ر لال�شتفادة منها.
جله�دها  احلكيمة  للقيادة  �شكره  عيين  ال�شحي  اأحييمييد  واأعيييرب 
امل�شتمرة يف دعم هذه امل�شاريع القيمة التي تعترب منارة م�شرقة 
يف االإميييييارة، كييمييا وجيييه ال�شكر لييفييريييق الييعييمييل الييقييائييم عييلييى هذا 
العمل  هييذا  اإخيييراج  يف  �شاهم�ا  الذين  واملميز،  املفيد  الربنامج 

بتاألق
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•• اأبوظبي-الفجر:

واأ�ش�ل  التحتية  البنية  قطاع  خييالل  ميين  اأب�ظبي  مدينة  بلدية  تق�م 
البلدية باأعمال اإدارة حماجر حتميل امل�اد الرتابية واإدارة وتنظيم م�اد 

ناجت احلفر والتي على اإثرها مت ت�ش�ية م�شاحات قدرها )2،185،741( 
الييثييالييث لعام  الييربييع  الييعييام وحييتييى نهاية  بييداييية  مييرتا مربعا وذليييك منذ 
اأعمال دفان وت�ش�ية لعدد )1215( قطعة اأر�س  2019، باالإ�شافة اىل 
التي  خم�ش�شة كعزب ومييزارع واأرا�ييس �شكنية، و تنفيذ الطرق الرتابية 

تخدم جممعات العزب امل�شتحدثة والتي بلغ اإجمايل اأط�الها )95( كم.
تنمية  لتحقيق  روؤيييتييهييا  تييعييزز  اأبيي�ظييبييي  مدينة  بلدية  اأن  الييقييطيياع  واأكيييد 
م�شتدامة مبعاير ذات ج�دة عالية واحلفاظ على املعاير البيئية وذلك 
يف اإطار ال�شعي لتحقيق متطلبات االأمن وال�شحة وال�شالمة واملحافظة 

اأب�ظبي  بلدية مدينة  تق�م  االإطييار  للمدينة، ويف هذا  العام  املظهر  على 
باإدارة واإجناز العديد من االأعمال التي من �شاأنها املحافظة على املظهر 
العام واحلفاظ على املعاير البيئية وتلبية احتياجات املجتمع يف مدينة 

اأب�ظبي و�ش�احيها.

•• دبي-الفجر:

لالإدارة  الع�شر  ال��شايا  بعن�ان  حما�شرة  دبي،  �شرطة  يف  واالإيجابية  ال�شعادة  جمل�س  نظم 
احلك�مية، م�شت�حاة من كتاب “ق�شتي” ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وذلك �شمن �شل�شلة ور�شات 
العمل التي حتمل �شعار “جرعات ال�شعادة”، بهدف تر�شيخ مفاهيم ال�شعادة واالإيجابية لفئة 

روؤ�شاء االأق�شام من كافة االإدارات العامة ومراكز ال�شرطة. 
وقدم املحا�شرة التي اأقيمت يف قاعة حمدان بن حممد، يف مقر القيادة العامة ل�شرطة دبي، 
العامة  بييياالإدارة  االإداريييية  ال�ش�ؤون  اإدارة  مدير  املييال،  عبداهلل  حممد  جا�شم  الدكت�ر  العقيد 
على  ال�ش�ء  ت�شلط  �شقني، حما�شرة  بها  ال�ر�شة  اأن  م�شتهاًل حديثه عن  الب�شرية،  للم�ارد 
يف  متخ�ش�شني  حما�شرين  وهييم  حياة”،  “مدربي  مييع  خا�شة  وجل�شات  الع�شر،  ال��شايا 

اال�شت�شارات اخلا�شة.
مفاهيم  وتر�شيخ  تعزيز  و�شبل  اللقاءات،  هذه  مثل  عقد  اأهمية  مدى  اإىل  املحا�شر  وتطرق 
ال�شعادة واالإيجابية يف اأو�شاط العمل، ودور فئة االإ�شرافيني من روؤ�شاء االأق�شام يف هذا اجلانب، 

واإدراك الر�شائل التي حملتها الق�ش�س وامل�اقف والتجارب والتحديات يف كتاب “ق�شتي«.
وقدم املحا�شر �شرحاً مف�شاًل لل��شايا الع�شر، وطرق ربطها وتطبيقها على االأداء ال�ظيفي 
واأ�شل�ب العمل، واأهمية ا�شتخال�س احلكمة والعربة من كتاب “ق�شتي”، ون�شر وبث ال�شعادة 
واالإيجابية من روؤ�شاء االأق�شام اإىل امل�ظفني التابعني لهم، وخلق بيئة عمل يف امل�ؤ�ش�شة ت�شاهم 

يف رفع م�شت�ى ال�شعادة واالأداء واالإبداع واالبتكار والتميز.
مت  وممار�شات  وعاملية  �شخ�شية  جتييارب  وا�شتعرا�س  جماعية  نقا�شات  الفعالية  وت�شمنت 
تبادلها اأثناء املحا�شرة، ونقل املعارف ال�شخ�شية بني احل�ش�ر، وجل�شات وا�شت�شارات خا�شة 

قدمها حما�شرين متخ�ش�شني.  

•• دبي-الفجر:

اإبراهيم  خليل  خبر  الييليي�اء  تييراأّ�ييس 
العام  الييقييائييد  امليينيي�ييشيي�ري، ميي�ييشيياعييد 
�شرطة  يف  اجلنائي  البحث  ل�ش�ؤون 
دبيييييييي، االجييييتييييميييياع الييتيينيي�ييشيييييقييي مع 
ملناق�شة  اخلييييارجيييييييييني  اليييي�ييييشييييركيييياء 
الغاز  “اأ�شط�انات  مييكييافييحيية  اآلييييييية 
عبد  العميد  بح�ش�ر  املغ�ش��شة”، 
اهلل بن خادم، مدير مركز �شرطة بر 
دبي، مدير جمل�س مراكز ال�شرطة، 
ال�ش�يدي  عيييادل  الييدكييتيي�ر  والعميد 
مدير مركز �شرطة جبل علي، وعدد 
من �شباط ال�شرطة يف قطاع البحث 

اجلنائي ومراكز ال�شرطة. وبح�ش�ر 
احلك�مية  الدوائر  ممثلي  من  عدد 
يف االإمييارة واملتخ�ش�شني يف القطاع 

اخلا�س.
واأكييييييييييد الييييييليييييي�اء خيييليييييييل اإبييييراهيييييييييم 
حر�س  االجتماع،  خالل  املن�ش�ري، 
الييقيييييادة الييعيياميية ليي�ييشييرطيية دبيييي على 
الق�شايا  يف  امليي�ييشييتييقييبييل  ا�ييشييتيي�ييشييراف 
ال�شركاء  مييع  والييتيينيي�ييشيييييق  اجليينييائييييية 
متنع  حل�ل  ل��شع  اال�شرتاتيجيني 
الغ�س  جييرمييية  لتنفيذ  فيير�ييشيية  اأي 
يف اأ�ييشييطيي�انييات الييغيياز اأو الييتييجيياوز يف 
ق�انني و�شروط االأمن وال�شالمة يف 
نقل وتعبئة اأ�شط�انات الغاز. م�شراً 

اإىل اأن هذا االإجتماع يهدف للت��شل 
م�حدة  تكاملية  عمل  منهجية  اإىل 
واأكرث عمقا ت�شت�شرف طرق مكافحة 
ا�ييشييطيي�انييات غيياز الييبييرتول امليي�ييشييال يف 
الييقييطيياعييني احلك�مي  بييني  االإميييييارة 
واخلا�س وا�شتخال�س جمم�عة من 
املخرجات واملبادرات امل�شرتكة، التي 
ا�شرتاتيجية  ور�ييشيياليية  روؤييييية  تييدعييم 
دبي  جلعل  ت�شعى  التي  دبييي  �شرطة 

املدينة االأكرث اأمناً و�شالمًة.
املن�ش�ري  خييليييييل  الييييليييي�اء  واأو�ييييشييييح 
على  واملحافظة  االأرواح  حماية  اأن 
احتياطات  ميييراعييياة  مييع  املييمييتييلييكييات، 
تيييياأتييييي �شمن  والييي�يييشيييالمييية،  االأمييييييين 

اأول�يات �شرطة دبي التي تعمل وفقاً 
�شمان  اإىل  تيييرميييي  ال�ييشييرتاتيييييجييييية 
والعدالة  االأمييييييين  قيييطييياع  مييي�اكيييبييية 
وال�شالمة مل�شارات النم� االقت�شادي 
دائماً  تييتيي�افيير  بحيث  واالجييتييميياعييي 
وحتقيق  االأمييين  ا�شتتباب  متطلبات 
للمجتمع  والييي�يييشيييالمييية  الييييعييييداليييية 

واالأفراد على حٍد �ش�اء.
واأكييييد اليييلييي�اء خييليييييل امليينيي�ييشيي�ري، اأن 
اليييقيييطييياع احليييكييي�ميييي واخلييييا�ييييس هم 
�ييشييركيياء يف تييعييزيييز االأميييين واالأميييييان، 
واأن لكل منهم م�ش�ؤولياته وواجباته 
ومكافحة  املييجييتييمييع  حييميياييية  جتيييياه 
يتحايل�ن  الييذييين  النف��س  �شعاف 

عييلييى الييقييانيي�ن مييين خيييالل جل�ئهم 
ب�شكل  الييغيياز  اأ�ييشييطيي�انييات  تعبئة  اإىل 
الغاز  وا�يييشيييتيييخيييدام  ميييرخييي�يييس  غيييير 
يهلك  اأن  ممييكيين  اليييييذي  املييغيي�ييشيي��ييس 
ي�ؤدي  ما  االأوىل،  بالدرجة  �شاحبة 
اإىل اإحييداث كارثة  ال يحمد عقباها 
غياب  اأن  اإىل  م�شراً  املجتمع.  على 
وج�د  مع  االأمنية  والثقافة  ال�عي 
احل�ش�ل  �شبيل  يف  واجل�شع  الطمع 
تلك  وراء  الييتييي تقف  هييي  امليييال  على 

ال�شل�كيات ال�شلبية.
امليينيي�ييشيي�ري على  الييليي�اء خليل  ودعيييا 
االأمييين  ا�ييشييرتاطييات  تطبيق  اأهييمييييية 
تيييعيييبيييئييية وحتيييزيييين  واليييي�ييييشييييالميييية يف 

وتييييي�زييييييع وبيييييييييع ا�ييييشييييطيييي�انييييات غييياز 
التهاون  وعيييييدم  املييي�يييشيييال،  الييييبييييرتول 
اال�شرتاطات  لييهييذه  املييخييالييفييني  مييع 
االأمن  متطلبات  حتقيق  اأجيييل  ميين 

ختام  ويف  املييجييتييمييع.  يف  واليي�ييشييالميية 
املن�ش�ري  الييليي�اء  تيي�جييه  االجييتييميياع، 
بال�شكر اإىل ال�شركاء اال�شرتاتيجني 
على جه�دهم وجتاوبهم مع القيادة 

العامة ل�شرطة دبي يف �شبيل اخلروج 
بيياأفيي�ييشييل احلييليي�ل واملييقييرتحييات التي 
االأكرث  املدينة  دبييي  جعل  يف  ت�شاهم 

اأمناً و�شالمًة.

•• دبي-الفجر:

اليييلييي�اء عييبييد اهلل خليفة  �ييشييعييادة  اأكييييد 
امليييييري، الييقييائييد اليييعيييام ليي�ييشييرطيية دبي، 
لييييالأدليييية  الييييعيييياميييية  االإدارة  حيييير�ييييس 
اجليييييرميييييية على  وعيييييليييييم  اجليييينييييائييييييييية 
ميي�اكييبيية امليي�ييشييتييجييدات واليييتيييطييي�رات يف 
وتزويد  اجليييرميييية،  مييكييافييحيية  جميييال 
باأحدث  واملتخ�ش�شة  العلمية  الك�ادر 
احلديثة  التقنيات  اإليييييه  ت��شلت  مييا 
العاملية يف  املعاير  وتطبيقها الأف�شل 

خمترباتها اجلنائية.
جاء ذلك خالل تفقده االإدارة العامة 
اجلرمية،  وعيييليييم  اجليينييائييييية  ليييالأدلييية 
�شمن برنامج التفتي�س ال�شن�ي على 
ال�شرطة،  وميييراكيييز  الييعيياميية  االإدارات 
اإبراهيم  خليل  خبر  الييليي�اء  بح�ش�ر 
العام  اليييقيييائيييد  ميي�ييشيياعييد  املييينييي�يييشييي�ري، 
والل�اء  اجلييينيييائيييي،  الييبييحييث  لييي�يييشييي�ؤون 
مدير  املن�ش�ري،  عيد  اأحمد  الدكت�ر 
اجلنائية  لييييالأدليييية  اليييعيييامييية  االإدارة 
فريدة  اأول  واخلبر  اجلرمية،  وعلم 
العامة  االإدارة  مدير  نائب  ال�شمايل، 
اجلرمية  وعيييليييم  اجليينييائييييية  لييييالأدليييية 
اأول  خبر  والعميد  الفنية،  لل�ش�ؤون 
مدير  نائب  ال�شميطي،  ح�شني  خالد 
العامة لالأدلة اجلنائية وعلم  االإدارة 
بال�كالة،  االإدارييية  لل�ش�ؤون  اجلرمية 
احلمراين،  �شالح  الييدكييتيي�ر  والعقيد 
للتميز  الييعيياميية  االإدارة  مييدييير  نييائييب 
�شليمان،  بن  خالد  والعقيد  والريادة، 
والتفتي�س  اليييرقيييابييية  اإدارة  ميييديييير 
ومديري االإدارات الفرعية وعدد من 

ال�شباط.
التفتي�شية  املييري ج�لته  الييليي�اء  وبييداأ 
االإدارة  يف  الفرعية  االإدارات  بتفقد 
وعلم  اجلييينيييائييييييية  ليييييالأدلييييية  الييييعيييياميييية 
اجلييييرمييييية، واطيييليييع عييلييى اإحييي�يييشييياءات 
اجلييياري  الييعييام  خيييالل  االإدارات  تييلييك 

اإدارة  املييا�ييشييي، فييفييي  بييالييعييام  مييقييارنيية 
على  �شعادته  اطييلييع  اجلييرمييية  م�شرح 
التي  املهمة  الق�شايا  الأحييد  �شيناري� 
اجلنائية  لالأدلة  العامة  لييالإدارة  كان 
وعييلييم اجلييرمييية الييييدور اليييبيييارز فيها، 
من خالل عمل اإدارة م�شرح اجلرمية 
والق�شم  الييتييخيي�ييشيي�ييشييييية  واالأدليييييييييييية 
وق�شم  الب�شمات  واإدارة  البي�ل�جي 
باالإ�شافة  النارية،  واالأ�شلحة  االآالت 
اخلا�شة  االإدارة  اإحييي�يييشيييائيييييييات  اإىل 

باالنتقاالت اإىل مكان احلادث.
االليييكيييرتونييييييية،  االأدليييييييييية  اإدارة  اأميييييييا 
االإدارة  اإحييي�يييشيييائيييييييات  فييا�ييشييتييعيير�ييشييت 
باالإ�شافة  اليييييهييا،  اليييي�اردة  والق�شايا 
فح�س  يف  امل�شتخدمة  التقنيات  اإىل 
فح�س  وتقنيات  املتحركة،  الييهيي�اتييف 
ميييقيييارنييية اليييي�ييييشيييي�ت، ونييييظييييام االأدلييييييية 
اليييييذي يق�م  املييتييكييامييل  االليييكيييرتونييييييية 
بتنظيم واإعداد التقارير االلكرتونية، 
ال�شرعي  الييطييب  اإدارة  قييدمييت  بينما 
فيها،  العمل  واآلييييية  االإدارة  عيين  نبذة 
التط�يرية  اخلييطييط  اإىل  بيياالإ�ييشييافيية 
العام  ونييتييائييج  امل�شتقبلية  وامليي�ييشيياريييع 

اجليييياري مييقييارنيية بيياليي�ييشيينيي�ات اخلم�س 
املا�شية.

اطلع  اجليييييرميييييية،  عيييليييم  اإدارة  ويف 
التحليالت  عييييلييييى  امليييييييييري  الييييييليييييي�اء 
الذكاء  با�شتخدام  اجلنائية  النف�شية 
العاملية  واالعييتييمييادات  اال�ييشييطيينيياعييي، 
اجلنائية،  اليينييفيي�ييشييييية  لييلييفييحيي��ييشييات 
االإدارة  اإجنييييييييييازات  اىل  بييياالإ�يييشيييافييية 
والق�شايا التي مت التحقيق فيها، اإىل 
التاأهيلية  والييربامييج  اليييدورات  جانب 
ا�شتعرا�س  اىل  بيياالإ�ييشييافيية  لييييييالإدارة، 
امل�شاريع احلالية لالإدارة ومن �شمنها 
اجلنائية  املقابالت  برت�ك�ل  م�شروع 
مع االأطفال، والدرا�شات التي اأعدتها 
التي  الق�شايا  اأبييرز  االإدارة من خالل 

عملت عليها. 
الل�اء  ا�شتمع  الييبيي�ييشييمييات،  اإدارة  ويف 
جييييهيييياز«  حيييييييي�ل  �يييييشيييييرح  اإىل  املييييييييييري 
EVISCAN« الذي يق�م باإظهار 
اآثيييييار الييبيي�ييشييمييات عييلييى االأ�ييشييطييح غر 
امل�شامية و�شبه امل�شامية دون معاجلتها 
كيييييميييييائييييياً، بيياالإ�ييشييافيية اىل اإجنيييييازات 
والذكاء  اليييذكيييي  الييتييحيي�ل  وميي�ييشيياريييع 

اال�شطناعي الإدارة الب�شمات.
االأدلة  اإدارة  املييري  الييليي�اء  وتفقد  كما 
قدمت  الييتييي  التخ�ش�شية  اجليينييائييييية 
العلمية  والتجارب  املمار�شات  اأحييدث 
التي �شاهمت يف تط�ير م�شرة العمل 
والبحث اجلنائي، وقدم ق�شم الهند�شة 
اجلنائية، اأحد اأق�شام االإدارة الفرعية، 
الق�شم،  التي حقق فيها  الق�شايا  اأهم 
مع  بها  قام  التي  املرجعية  واملقارنات 
بييعيي�ييس اليييييدول الييتييي ييي�جييد بييهييا ذلك 
ا�شتعرا�س  جييانييب  اإىل  الييتييخيي�ييشيي�ييس، 
عييدد ميين االأجييهييزة واملييعييدات احلديثة 

يف الق�شم.
الق�شم  امليييييييري  اليييييلييييي�اء  تيييفيييقيييد  كيييميييا 
ال�شلم  عيييليييى  مييطييلييعييا  اليييبييييييي�لييي�جيييي، 
تاأ�شي�س  بداية  منذ  لتط�ره،  الزمني 
باالإ�شافة  االآن،  اإىل  اجلنائي  املخترب 
اإىل اإح�شائيات الق�شايا التي اأجنزها 
وف�زهم  امل�ظفني  واإجنيييازات  الق�شم، 
والبح�ث  والعاملية  املحلية  باجل�ائز 
قييبييل م�ظفي  مييين  نيي�ييشييرهييا  اليييتيييي مت 
الدويل  التعاون  تبني  والتي  الق�شم، 
اجلنائية  لييالأدليية  العامة  االإدارة  بني 

العاملية يف  وامل�ؤ�ش�شات  وعلم اجلرمية 
ذات املجال.

اطلع  والتط�ير،  التدريب  اإدارة  ويف 
�شعادة الل�اء املري على جه�د االإدارة 
التدريبية  الييعييمييلييييية  ورفيييييد  دعييييم  يف 
االأدليييييية اجليينييائييييية، وتقدمي  خلييييرباء 
خييدمييات الييتييدريييب لييتيياأهيييييل اخليييرباء 
وتدريب  تاأهيل  مت  حيث  الييدوليية،  يف 
جهة   22 ميييين  اليييييدولييييية  يف  خيييييييرباء 
منت�شباً،   44 منها  ا�شتفاد  وم�ؤ�ش�شة، 
امل�ؤ�ش�شات  بييدعييم  االإدارة  قييامييت  كييمييا 
الييتييعييليييييمييييية واجلييياميييعيييات مييين خالل 
واملبتعثني،  للطالب  التدريب  عملية 
 19 من  طالب   77 تدريب  مت  حيث 
 65 مقابل  اجلييياري،  العام  يف  جامعة 
العام  يف  جييياميييعييية   11 ميييين  طييياليييب 

 .2018
والتط�ير  التدريب  اإدارة  لعبت  كما 
االأدلة  خييرباء  ان�شمام  يف  بيييارزاً  دوراً 
امل�ؤ�ش�شات  عيي�ييشيي�ييية  اىل  اجليينييائييييية 
الدويل  املجل�س  �شمنها  من  العاملية، 
للعل�م اجلنائية، واجلمعية االأمريكية 
ملديري املختربات اجلنائية، االأكادميية 
وغرها  اجلنائية،  للعل�م  االأمريكية 
العامل،  حيي�ل  العاملية  امل�ؤ�ش�شات  ميين 
حيث بلغ عدد ع�ش�يات خرباء االأدلة 
امل�ؤ�ش�شات  يف  ع�ش�ية   75 اجلنائية 

العاملية.
بتفعيل  الييتييدريييب  اإدارة  قييامييت  كييمييا 
العام  الييقييطيياعييني  ميييع  اليي�ييشييراكيية  دور 
واخلييييا�ييييس يف عييمييلييييية اليييتيييدرييييب من 
العمل واملحا�شرات ومن  خالل ور�س 
اخلا�س  “�شلربايت”  ملتقى  �شمنها 
جهاز  عمل  وور�يييس  الرقمية،  بيياالأدليية 
االأ�شعة ال�شينية املحم�ل، وغرها من 

ال�ر�س.
منظ�مة ال�شعادة 

واطييييلييييع �يييشيييعيييادة الييييليييي�اء املييييييري على 
العامة،  االإدارة  يف  ال�شعادة  منظ�مة 

ال�شعادة  ميينييظيي�ميية  ارتيييفيييعيييت  حيييييييث 
العام  يف   81.6% مييين  اليي�ظيييييفييييية 
العام  يف   90.3% اىل   2018
التكرمي  نيي�ييشييبيية  وبيييليييغيييت  اجلييييييييياري، 
اليييعيييام اجليييييياري، حيييييث مت  يف   98%
527 م�ظفا من الع�شكريني  تكرمي 
بلغت  بينما  تييكييرار،  بيييدون  واملييدنيييييني 
ن�شبة التكرمي يف العام املا�شي 78% 
الع�شكريني  من  مكرما   489 ب�اقع 
تييييكييييرار، ومت عقد  بيييييدون  وامليييدنيييييييني 
من  امل�ظفني  مييع  مفت�ح  لقاء   24
اأو نائبه خالل العام  قبل املدير العام 
لقاء مفت�ح مع   13 اجليياري، مقابل 
امل�ظفني يف العام املا�شي، ومت تنفيذ 
13 مبادرة الإ�شعاد امل�ظفني يف العام 
الإ�شعاد  مييبييادرات   6 مقابل  اجليييياري، 

امل�ظفني يف العام املا�شي.
ج�ائز 

عييلييى اجل�ائز  امليييييري  اليييلييي�اء  واطيييليييع 
العامة  لييييييييالإدارة  والييعيياملييييية  املييحييلييييية 
اجلرمية،  وعيييليييم  اجليينييائييييية  ليييالأدلييية 
فعلي امل�شت�ى امل�ؤ�ش�شي، حازت االإدارة 
الدولية لروؤ�شاء  الرابطة  على جائزة 
اجلنائية  الييعييليي�م  فييئييتييي  اليي�ييشييرطيية يف 
واأف�شل  اجلييينيييائييييييية،  والييتييحييقيييييقييات 
م�شروع “6 �شيجما” يف الندوة العاملية 

 ،2018 امل�شتمر  للتح�شني  العا�شرة 
وجائزة وزير الداخلية للتميز يف فئة 
املحلية  اأما اجل�ائز  م�شرح اجلرمية، 
ال�ظيفي،  امليي�ييشييتيي�ى  عييلييى  والييعيياملييييية 
وزير  جييائييزة  على  االإدارة  حييازت  فقد 
وجائزة  الييعييلييمييي،  للبحث  الييداخييلييييية 
امل�ظف  فئة  للتميز  الييداخييلييييية  وزيييير 
االأو�شط  اليي�ييشييرق  وجيييائيييزة  اجليييدييييد، 
التا�شعة ع�شر لتقييم القيادات، جائزة 
لالأداء  دبييي  بييرنييامييج  للتميز،  الييقييائييد 
احلك�مي املتميز، جائزة االأمر نايف 

لالأمن العربي واالخرتاع االأمني.
الريادة 

كييمييا واطييلييع الييليي�اء امليييري عييلييى الدور 
لالأدلة  اليييعيييامييية  لييييييييالإدارة  الييييريييييادي 
التي  اجليييييرميييييية،  وعييييلييييم  اجلييينيييائييييييية 
عمل  جمييميي�عيية  اأول  بيياإنيي�ييشيياء  قييامييت 
للمتحدثني باللغة العربية يف م�ؤمتر 
خمترب  اختيار  جانب  اإىل   ،ISFG
االإدارة العامة كمخترب مرجعي عاملي 
�شمن  للزجاج  اجلنائية  للفح��شات 
مركز  قييبييل  ميين  عيياملييي  خمييتييرب   30
والية  يف  املتقدمة  اجلنائية  االأبحاث 
الثانية من  املرحلة  فل�ريدا، واعتماد 
الرائحة  بيي�ييشييميية  ا�ييشييتييخييدام  ميي�ييشييروع 
اجلنائية  االأدلييييييية  كييياأحيييد  ليييالإنييي�يييشيييان 

املعتمدة عامليا من قبل املنظمة العاملية 
للعل�م، باالإ�شافة اىل تاأهيل وتدريب 

اخلرباء يف الدولة.
االعتمادات الدولية واالبتكار

لالأدلة  العامة  االإدارة  اعتماد  مت  كما 
التحكيم  يف  اجلرمية  وعلم  اجلنائية 
الدويل للج�ائز التخ�ش�شية، واعتماد 
واأدليية جنائية  اخ�شائي ممتلكات  اأول 
وقارة  االأو�ييشييط  ال�شرق  م�شت�ى  على 
اآ�شيا، وح�ش�لها على �شهادات اعرتاف 
وامل�شاعر  اليي�ييشييليي�ك  تقييم  يف  دولييييية 
اأكادمييات  مييين  امليي�ييشييداقييييية  وتييقييييييييم 
عيياملييييية، وجتيييدييييد االعيييتيييمييياد الييييدويل 
اىل  باالإ�شافة  املخربية،  للفح��شات 
للم�اد،  اال�شتخال�س  اأنابيب  ابتكار 
وابتكار  اليييرائيييحييية،  بيي�ييشييميية  وابيييتيييكيييار 

احلم�س الن�وي الذكري.
امل�شاريع 

كييمييا اطييلييع �ييشييعييادة اليييلييي�اء املييييري على 
ليييالأدلييية  اليييعيييامييية  االإدارة  مييي�يييشيييارييييع 
اجلنائية وعلم اجلرمية ومن �شمنها 
فيييرييييق ميي�ييشييرح اجليييرميييية حتيييت امليييياء، 
ومنظ�مة  اليييييدم،  ر�يييشيييات  وميينييظيي�ميية 
احليي�ييشييرات اجلنائي  عييلييم  فييحيي��ييشييات 
اليييييييدورات  مييي�يييشيييروع  اإىل  بييياالإ�يييشيييافييية 

التدريبية ملعر�س اإك�شب� 2020.

�سرطة دبي تنظم حما�سرة بعن�ان »ال��سايا الع�سر لالإدارة احلك�مية«

برئا�سة اللواء خليل املن�سوري 

�سرطة دبي و�سركاوؤها اال�سرتاتيجي�ن يناق�س�ن طرق مكافحة »اأ�سط�انات الغاز املغ�س��سة« 

الل�اء املري يتفقد االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية 

نفذت 95 كيلو مرتا من الطرق الرتابية للعزب

بلدية مدينة اأب�ظبي تنجز اأعمال ت�س�ية اأكرث من 2 ملي�ن مرت مربع من االأرا�سي ودفان )1215( قطعة اأر�ش
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متاماً«. وي�اجه ترامب اآلية عزل يف جمل�س الن�اب بعدما طلب من الرئي�س 
االأوكراين ف�ل�دمير زيلين�شكي خالل مكاملة هاتفية فتح حتقيق بحق خ�شم 
ملنازلته  الييدمييي�قييراطيييييني  املر�شحني  يت�شدر  اليييذي  بييايييدن  جيي�  هيي�  �شيا�شي 
م�شاعدة  “احتجز  بر�س  فران�س  ل�كالة  بييارون  وقييال   .2020 انتخابات  يف 
ع�شكرية ينتظرها حليف يائ�شا لدعم اإعادة انتخابه. باملقارنة، تبدو ووترغيت 
عماًل �شبيانياً«. وذكر باأن عملية ال�شط� على مكاتب احلزب الدمي�قراطي 
نيك�ش�ن  وفييياز  البداية”  يف  اأهمية  تتخذ  “مل   1972 حييزيييران/ييي�نييييي�  يف 
ب�شه�لة ب�الية ثانية يف ت�شرين الثاين-ن�فمرب التايل. وانك�شفت الف�شيحة 
البي�شاوي  املكتب  يف  �شرية  ت�شجيالت  وجيي�د  اإخفاء”  “ب�شبب   1973 عييام 
و”اجله�د املبذولة الإتالفها«. واعترب الباحث ال�شيا�شي يف جامعة فرجينيا 
كني هي�ز اأن االتهامات با�شتغالل ال�شلطة امل�جهة اإىل دونالد ترامب تبدو 
اأكرث  اليي�اقييع  كييان يف  اليييذي  اإىل نيك�ش�ن  الييتييي وجييهييت  اأكيييرث متانة ميين تلك 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

قييد يك�ن دونييالييد تييرامييب ارتييكييب اأعييميياال اأكييرث خييطيي�رة ممييا قييام بييه الرئي�س 
عنه  يتخلى  اأن  خييرباء  بيييراأي  امل�شتبعد  ميين  لكن  نيك�ش�ن،  ريت�شارد  االأ�شبق 
ما  البلد  يف  ال�شديد  االنق�شام  و�شط  لعزله،  اجلارية  االآلية  يف  اجلمه�ري�ن 
التحقيق يف  رئي�س جلنة  واأعلن  االأمركي.  للرئي�س  واأن�شار  معار�شني  بني 
اال�شتماع  جل�شات  من  �شل�شلة  خمتتما  �شيف  اآدم  االأمييركييي  اليينيي�اب  جمل�س 
املارات�نية ل�شه�د يف الك�نغر�س “ما لدينا هنا اأخطر بكثر من جمرد �شرقة 
الت�شريح  بهذا  ي�شر  وه�  انتخابية دمي�قراطية«.  عام حلملة  ملقر  و�شيعة 
عام  اال�شتقالة  على  نيك�ش�ن  ارغمت  التي  ووترغيت  ف�شيحة  انك�شاف  اإىل 
1974 لتفادي عزل م�ؤكد. واأيده الراأي القان�ين اآالن بارون الذي �شارك يف 
اأربع اآليات عزل بحق ق�شاة فدراليني يف جمل�س الن�اب، فقال “هذا �شحيح 

“كل ما  “دهاء«. وخل�س الباحث املتخ�ش�س يف الرئي�س اجلمه�ري االأ�شبق 
قام به دونالد ترامب، فعله نيك�ش�ن اإمنا ب�شكل اأف�شل«. ففي كان�ن الثاين-
الع�شكرية  امل�شاعدة  بتعليق  اجلن�بية  فيتنام  نيك�ش�ن  هييدد   ،1973 يناير 
مع  “�شالم م�شرف”  اأجل  �شايغ�ن على خطته من  اإن مل ت�افق  االأمركية 
الرئي�س  وحقق  باري�س،  يف  االتييفيياق  ت�قيع  مت  املييطيياف،  نهاية  ويف  ال�شمال. 
بذلك انت�شارا دبل�ما�شيا. لكن خالفا لرتامب الذي ن�شر حم�شرا مقت�شبا 
“قام بذلك يف ال�شر  اإن نيك�ش�ن  عن مكاملته مع زيلين�شكي، يق�ل كني هي�ز 
الت�شعينات  نهاية  اإال يف  تلك  االبتزاز  عملية  تنك�شف  ومل  �شبطه«.  يتم  ومل 
حني رفعت ال�شرية وبعد خم�شة اأيام من اجلل�شات واال�شتماع اإىل 12 �شاهدا، 
اإن  كييالييديييرا  ل�ي�س  ب�ا�شنطن  االأمييركييييية  اجلامعة  الييقييانيي�ن يف  اأ�ييشييتيياذ  قييال 
يف  ملفهم متني”  واأن  كافية  اأدليية  اأنهم جمع�ا  “يعتقدون  الدمي�قراطيني 

ق�شية ا�شتغالل الرئي�س ل�شلطته.

ترامب ونيك�س�ن.. اأوجه ت�سابه يف زمنني خمتلفني 

ل�ال  املطل�ب ان يتغر

•• الفجر – خرية ال�شيباين
   اأمريكا الالتينية هي قارة االأوردة 
ي�منا  اإىل  اكت�شافها  منذ  املفت�حة. 
هذا، مت دائًما حت�يل كل �شيء فيها 
اىل  اأو الحًقا،  اأوروبيييي،  راأ�شمال  اإىل 
�ييشييمييايل، وبييذلييك تراكمت،  اأمييريييكييي 
البعيدة  املنطقة  هيييذه  يف  وتييرتاكييم 

مراكز الق�ة والنف�ذ«. 
كييييان مقدمة  تيي�ييشييخييييي�ييس حميييييزن،    
القارة،  نييهييب  اأ�ييشييا�ييشييي حييي�ل  ليينيي�ييس 
االأوردة املفت�حة الأمريكا الالتينية، 
والكاتب  اليي�ييشييحييفييي  نيي�ييشييره  اليييييذي 
عام  غيياليييييانيي�  اإدواردو  االأوروغيييييي�اي 

.1971
املياه  من  الكثر  تدفقت  منذئذ،     
الالتينية،  اأميييرييييكيييا  جيي�ييشيي�ر  حتيييت 
لييكيين ميين اليي�ا�ييشييح اأنييييه حييتييى الي�م 
وطيييييياأة  حتيييييت  تييينيييحييينيييي  دولييييييية  “كل 
وجي��شها  االجتماعية  انق�شاماتها 
الف�شل  يف  تغرقها  التي  و�شرطتها، 
والب�ؤ�س  واالقييتيي�ييشييادي  اليي�ييشيييييا�ييشييي 
ال�ش�ر  جميًعا  وامامنا   .“ العميق 
احلديثة ل�شيلي وب�ليفيا وفنزويال 
ما  ت��شح متاًما  والتي  واالإكييي�ادور، 
�شجبه غاليان� يف كتابه قبل ثمانية 
واأربعني عاًما.    يف حالة الربازيل، 
بييعييد �ييشييتيية عيي�ييشيير عييياًميييا مييين حك�مة 
ييي�ييشييارييية حييقييقييت انييتيي�ييشييارات كربى 
مكافحة  �شيما  -ال  ميي�ييشييبيي�قيية  غيير 
وتط�ير  التفاوت،  وتقلي�س  الفقر، 
خانت  -لكنها  االجتماعي  االنييدميياج 
اأيييي�يييشييياً نيياخييبيييييهييا )نييييذكيييير اليييرجيييال 
املتهمني  لييي�ال،  رئييا�ييشيية  االأقييي�يييياء يف 
ا�شتدامة  ليي�ييشييمييان  ر�ييييشيييياوى  مبيينييح 
ال�قت  فيييان  اليي�ييشييلييطيية(،  حييزبييهييم يف 
خطر!    انتخب ال�شعب الربازيلي 
-يف  الفر�شة  انتهز  متطرًفا  ميينًيا 
ال�شيا�شية  الييهيي�ييشييا�ييشيية  احليياليية  هيييذه 
الناجمة  الق�ش�ى  واالأيدي�ل�جية 
رو�شيف  ديلما  الرئي�شة  اإقيياليية  عيين 
الي�م  ُيفّكك  –والذي   2016 عييام 

قطعة قطعة التط�رات االجتماعية 
الييتييي متييّكيين الييييي�ييشييار ميين حتقيقها. 
بالكامل  احلييييايل  الييرئييييي�ييس  تييكييّر�ييس 
بف�شل منطق “ارحل” وعلى قاعدة 
حزب  اأو  ليييي�ال  عييييدا  ميييا  �يييشييييء  “كل 
وه� �شع�ر ُولد وا�شُتغل يف  العمال”، 
قلب ف�شيحة الفا جات� )“الغ�شيل 
حزب  وجييييي�د  فيييبيييدون  ال�شريع”(. 
ليييييييكييي�ن هناك  كييييييان  مييييا  الييييعييييمييييال، 
النقي�س،  على  بني  الأنه  ب�ل�ش�نارو 

اإنه �ش�رته املعك��شة، ونقي�شه.
كارثية  واليته  من  االأوىل  ال�شنة     
للغاية. وقد غادر جاير ب�ل�ش�نارو 
لييتيي�ه حييزبييه )احلييييزب االجييتييميياعييي-

الييليييييربايل( ويييحيياول اإنيي�ييشيياء حركة 
من  فقط  اأ�شهر  ب�شعة  قبل  جديدة 
اأمر غر  وهذا  البلدية،  االنتخابات 
مطمئًنا  لي�س  عييام  وب�شكل  م�شب�ق، 
لييلييغيياييية. كييمييا حتييي�م اليي�ييشييكيي�ك ح�ل 
ب�ل�ش�نارو،  فييالفييييي�  اأبيينييائييه،  اأحييييد 
وتتاألف حك�مته من وزراء ي�شتبه يف 
وانفجرت  عنف،  اأعمال  يف  ت�رطهم 
احلمر،  الييهيينيي�د  �شد  العنف  اأعييمييال 
واالأمازون ب�شدد امل�ت اأكرث من اأي 
وقت م�شى، وال�شتكمال ال�ش�رة ه� 
االآن جمرب على االعتماد على وج�د 
عدوه اللدود، الرئي�س ال�شابق ل�ال.

حالة لول
القرن  بييداييية  يف  الييرمييز  ال�شخ�شية 
احلادي والع�شرين، واملعدين ال�شابق، 
اإطالق  مت  الييعييمييال،  حييزب  وم�ؤ�ش�س 
يف  ييي�ًمييا   580 ق�شاء  بعد  �ييشييراحييه 

جاير ب�ل�ش�نارو، فقد “مت انتخابه 
خدمة  يف  للحكم  ولكن  دميقراطيا 
مليلي�شيات  ولي�س  الربازيلي،  ال�شعب 
بع�س  �شعر  لقد  جانرو”.  دي  ري� 
يف  ما  مبغاالة  ال�شيا�شيني  املحللني 
اأن�شاره  خطابه، وكاأنه كان يخاطب 
يطرح  مييا  بال�شبط  وهيييذا  فييقييط... 

اأ�شئلة.

البدء من ال�سفر
بق�ة:  رئي�شيان يطرحان  �ييشيي�ؤاالن    
القدمي  الي�شار  زعيم  فهم  حقا  هل 
يييعييد ه�  اليي�ييشيييييا�ييشييي مل  امليي�ييشييهييد  اأن 
نييفيي�ييشييه بييعييد اليي�ييشييهيي�ر الييقييليييييليية التي 
نعم،  الأنيييييه  االعيييتيييقيييال؟  قيي�ييشيياهييا يف 
ال�شاحة  على  كييثييرة  اأ�ييشييييياء  تييغييرت 
عقلية  يف  ييا  اأييي�ييشً ولييكيين  ال�شيا�شية، 
والبداية،  واليينيياخييبييني.  ال�شيا�شيني 
عرب  للت�ا�شل  اجلييديييدة  بالطريقة 
يتبناها  التي  االجتماعية  ال�شبكات 
اليييييمييني املييتييطييرف، والييتييي يييبييدو اأن 
جيدا.  يتقن�ها  بيي�ليي�ييشيي�نييارو  اأبييينييياء 
ناهيك عن اإطالق وت�ظيف االأخبار 
العنيف  الرقمي  واحلييراك  الزائفة، 
الب�ل�شارية،  االآليييية  متييار�ييشييه  اليييذي 

اإلخ.
   �يييشييي�ؤال مييهييم اآخييييير: هيييل هييي� قادر 
التحديث؟  نييفيي�ييشييه،  جتيييدييييد  عيييليييى 
بييان �ش�رته  الأنيييه يجب االعييييرتاف، 
-رغيييم كيياريييزميياتيييييتييه الييتييي ال ميكن 
اإنيييكيييارهيييا -ميي�ييشيي�هيية لييلييغيياييية، ورمبا 
�شارت طريقته يف ممار�شة ال�شيا�شة 
قييدمييية بييعيي�ييس اليي�ييشيييء. فييميين ت�ىل 

�شجن ك�ريتيبا، جن�ب البالد، يف 8 
و�شعت  عنه،  االإفيييراج  منذ  ن�فمرب. 
االأ�ش�اء  حتييت  و�ييشييكييانيياتييه  حييركيياتييه 
اأخرى  �شيتزوج مرة  “نعم،  الكا�شفة 
ومت  دا �شيلفا”  برفيقته روزاجنيال 
خا�شة حتليل حمت�ى خطابه الذي 
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يتم اعالن براءته نهائيا.
   بييعييد هييييذه اليييعيييبيييارة امليييهيييدئييية عن 
احلب، مت نطق كلمات اأكرث �شالبة 
وحييّدة اذ نعت وزييير االقت�شاد باول� 
االحالم”...  “مبحطم  غيي�يييدييي�ييس 
عدت!”  لقد  لييهييم،  اأقييي�ل  اأن  “اأريد 
لي  بالن�شبة  اأمييا  بنربة حما�شية.  قال 

�شاو برناردو دو كامب�،  ن�فمرب يف 
اأي بي �شي باولي�شتا،  مدينة تقع يف 

القطب ال�شناعي الربازيلي.
يتمتع بطاقة حتّمل  اليييذي  لييي�ال،     
العلني  “االإذالل  املاآ�شي  كبرة جتاه 
يف  حفيده  ووفييياة  ب�شجنه،  املييرتييبييط 
بالتهاب  ميييتييياأثيييراً  االأخييييييرة  االآونيييييية 

اأنه  اأكييد   ، فافا”  اأخييياه  ثييم  ال�شحايا 
بييييدون كراهية  يييخييرج ميين اليي�ييشييجيين 
الأنه “ال مكان اال للحب يف قلبي”. 
اأن  لفهم  خييبييراً  تك�ن  داعييي الأن  ال 
االنتخابية  احلييمييليية  دخييييل  اليييرجيييل 
الق�شائي  فيياإن م�شره  ذلييك  -ومييع 
مل يتحدد بعد، الن ل�ال دا �شيلفا مل 

متتاليتني،  ليييفيييرتتيييني  اليييرئيييا�يييشييية 
بلغت  �شعبية  بن�شبة  ال�شلطة  وتييرك 
ب�شكل  هييي�  )�يييشيييابيييقييية(  بيييامليييئييية،   87
والعك�س  جييييدا،  بييحييزبييه  متعلق  ميييا، 
باالإ�شاءة  اأحدهم  و�شينتهي  �شحيح. 
الناخبني  خميييييليية  يف  الأنييييه  ليييالآخييير 
)لي�س  لب�ل�ش�نارو  �ش�ت�ا  الييذييين 
ازدراء  بييل  اأيدي�ل�جي  منطلق  ميين 
ي�شعرون  والييذييين  الييعييمييال(،  حليييزب 
االآن اأنهم وقع�ا يف فّخ هذا الرئي�س 
الذي يخيب اآمال اجلميع على ط�ل 
“حزب العمال +  اخلط، فان و�شفة 

ل�ال” تبدو م�شتحيلة االبتالع.
ي�شار  اإىل  بييحيياجيية  الييييربازيييييل  اإن    
بنقده  لييلييقيييييام  ميي�ييشييتييعييد  خميييتيييليييف، 
الذاتي لي�س باخلطب، بل يف املمار�شة 
ا اإىل  ال�شيا�شية. وحتتاج البالد اأي�شً
�شيا�شي من طينة ل�ال، ي�شتطيع ان 
وان يقف  يعبئ،  وان  يجمع وي�حد، 
ب�ل�ش�نارو.  عيي�ييشييرة  وجيييه  يف  �ييشييدا 
ولييتييحييقيييييق ذلييييك، ال بيييد مييين تغير 
الييينيييربة واليييتيييطييي�ر واالنيييفيييتييياح على 
وكذلك  اآخييرييين،  حمتملني  ناخبني 
�شيتطلب  اأخرى.  حتالفات حمتملة 
املرونة واال�شتماع  الكثر من  االأمر 
وحزبه  ليي�ال  يتمكن  حتى  والن�شاط 

من ال�ج�د مرة اأخرى.
   طيلة عام 2019، كانت الربازيل 
عاجزة متاًما اأمام ا�شتقطاب �شديد، 
كانا  متخا�شمني  عاملني  اأن  ليي�  كما 
ي�اجهان بع�شهما البع�س بعنف غر 
اأكرث  الربازيلي�ن  ويحتاج  م�شب�ق. 
من اأي وقت م�شى، اإىل ي�شار جديد 
ا اإىل و�شط جديد وملا ال،  -ولكن اأي�شً
اإلييهيياًمييا واأكرث  مييًنا جييديييًدا -اأكيييرث 
ن�شااًل واأكرث ت�ا�شًعا. ال نعرف بعد 
ما اإذا كان هذا ممكًنا، ولن مير وقت 
ال�حيد:  اليقني  الكت�شافه.  ط�يل 
ليي�ال دا  اليي�قييت احليييايل، يتم�قع  يف 
لي  الرئي�شي  اخل�شم  باعتباره  �شيلفا 

جاير ب�ل�ش�نارو.
عن �سالت اف ار

يف بلد ي�سله ا�ستقطاب حاد:

الربازيل: هل �سيعيد ل�ال اجلديد اإنتاج ل�ال القدمي...؟
يحتاج الربازيليون اإىل ي�سار جديد -وو�سط جديد ومَل ل، مييًنا جديًدا -اأكرث اإلهاًما واأكرث ن�ساًل واأكرث توا�سًعا

�سيتطلب الأمر الكثري من املرونة وال�ستماع والن�ساط 
حت�ى يتمكن ل��ول وحزب���ه من الوج���ود م��رة اأخ���رى

�سعر بع�ش املحللني ال�سيا�سيني مبغاالة ما يف خطاب 
املفرج عن��ه، وكاأن��ه ك��ان يخاطب اأن�س��اره فقط

هل حقا فهم زعيم الي�سار اأن امل�سهد ال�سيا�سي مل 
يعد ه� نف�س�ه بعد ال�س�ه�ر القليلة من اعتقاله؟

ب�ل�ش�نارو ي�ؤ�ش�س حزبا جديداحزب العمال  جتديد اخلطاب واالدوات

ب�ل�ش�نارو  ح�شاد هزيلا�شتقطاب حاد ي�شل الربازيل

الربازيل بحاجة اإىل ي�سار خمتلف، على ا�ستعداد للقيام
 بنقده الذات�ي لي�ش باخلطب بل يف املمار�س�ة ال�س�يا�سية
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يعتزم حزب العمال الربيطاين املعار�س اإقامة جتمع انتخابي اأمام 
تعهد  على  للرتكيز  �شعيه  اإطيييار  يف  اأمييييازون  ل�شركة  تييابييع  م�شت�دع 
يتهمها  الييتييي  اجلن�شيات  مييتييعييددة  اليي�ييشييركييات  بييا�ييشييتييهييداف  انييتييخييابييي 
يف  فيياز  اإذا  بيياالأجيي�ر  يتعلق  فيما  العمال  وخييداع  ال�شريبي  بالتهرب 
بيانه  الييعييمييال يف  املييقييبييل. وك�شف حييزب  ال�شهر  الييعيياميية  االنييتييخييابييات 
83 مليار جنيه  الر�شمي ي�م اخلمي�س عن خطة الإنفاق ما يقارب 
ا�شرتليني )106 مليارات دوالر( على برنامج تاأميم وا�شع النطاق 
اأ�شحاب  ميين  عييائييدات �شريبية  ميين  وخييدمييات عامة جمانية متيي�ل 
“ال�شريبة  برنامج  اإن  احلييزب  ويق�ل  وال�شركات.  املرتفع  الدخل 
منطقة  يف  املييايل  احلييي  يف  ال�شركات  تدفع  اأن  �شي�شمن  العادلة” 
ن�شيبهم.  ال�شرائب  من  يتهرب�ن  وميين  الكربى  وال�شركات  لندن 
اأمييام م�شت�دع  احلييزب جرميي ك�ربني  زعيم  يق�ل  اأن  املقرر  ومن 
ال�شخمة  “ال�شركات  اإن  اجنييلييرتا  �شمال  يف  ي�رك�شر  يف  اأمييييازون 
متعددة اجلن�شيات تت�شرف يف العادة كما ل� اأن الق�اعد التي نلتزم 
بها جميعا ال تنطبق عليها. ت�شتغل )هذه ال�شركات( الثغرات الدعاء 
عمالها  ت�شتنزف  اأنها  ال�شخرية  ومن  �شرائب،  تدفع  اأال  يجب  اأنها 
اأ�شا�س  اإن ما يدعيه ك�ربني ال  اأمييازون  الأق�شى حد«. وتق�ل �شركة 

له من ال�شحة. 

اأف�شى جا�ش��س �شيني من�شق عن تفا�شيل �شادمة مل�ش�ؤولني اأ�شرتاليني 
تييتييعييلييق بيياأ�ييشيياليييييب تيي�ييشييلييل اليي�ييشييني وتييالعييبييهييا يف هيي�نييغ كيي�نييغ وتاي�ان 

واأ�شرتاليا، وفق ما اأكدت و�شائل اإعالم اأ�شرتالية.
وقالت جمم�عة “ناين” االإعالمية اإن هذا اجلا�ش��س الذي عرفت عنه 
م�ش�ؤولني  االأ�شرتالية ه�يات  ك�شف لال�شتخبارات  ليكيانغ  وانغ  با�شم 
كبار يف اال�شتخبارات الع�شكرية ال�شينية يف ه�نغ ك�نغ وتفا�شيل ح�ل 
طريق عملهم. واأكد هذا اجلا�ش��س ال�شاب يف مقابالت مع و�شائل اإعالم 
اأ�شرتالية بينها �شحيفة “�شيدين م�رنينغ هرالد” اأن بكني ت�شيطر 
�شراً على �شركات خا�شة بغر�س مت�يل جمع املعل�مات ح�ل معار�شني 
اأو اخرتاق و�شائل اإعالم. ويعي�س اجلا�ش��س ال�شيني ال�شابق حالياً يف 
اأ�شرتاليا بح�شب  �شيدين مع زوجته وابنه وطلب اللج�ء ال�شيا�شي يف 
“ناين«. واأكد اجلا�ش��س يف مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” يفرت�س 
اأن تبث االأحد “اإذا عدت “اإىل ال�شني”، �ش�ف اأم�ت«. وروى كيف و�شل 
مييزور، بهدف جتنيد  كيي�ري جن�بي  �شفر  تاي�ان به�ية مزيفة وجيي�از 
عمالء للتاأثر على نتائج االنتخابات البلدية عام 2018 والرئا�شية 
املعار�شة  وين  اإينغ  ت�شاي  ت�شعى  التي  الثاين-يناير،  كان�ن  يف  املقررة 
كبار  م�ش�ؤولني  من  طلب  اأنييه  واأكييد  ثانية.  ب�الية  فيها  للف�ز  لل�شني 
يعتربون  الذين  املر�شحني  تغطية  عدم  التاي�انية  االإعييالم  و�شائل  يف 
معادين لل�شني. واأ�شاف “عملنا يف تاي�ان كان االأكرث اأهمية بالن�شبة 
م��شحا اأنه اأدار فريقاً مكلفاً العمل على التاأثر بالراأي العام  اإلينا”، 

على م�اقع الت�ا�شل االجتماعي يف اإطار االنتخابات.

الرئي�س  بييحيي�ييشيي�ر  اليي�ييشيينيي�ي  مييي�ؤمتيييره  امل�حدة”  “رو�شيا  يييعييقييد 
تراجع  بييني  الإنييعييا�ييس حيييزب حيياكييم متعرث  �شعيا  بيي�تييني  فييالدمييير 
يعقد يف  الييذي  امل�ؤمتر  به. خالل  انتخابية حلقت  ونك�شات  �شعبيته 
“مركز معار�س عم�م رو�شيا” الذي افتتح عام 1939 ال�شتعرا�س 
اإجنازات النظام ال�شي�عي، ومت ترميمه بتكاليف باهظة عام 2014، 
املحليني  احلكام  من  العديد  بينهم  مندوب  األفي  ب�تني  �شيخاطب 
والن�اب واأع�شاء جمل�س ال�شي�خ، اإ�شافة اإىل رئي�س وزرائه دميرتي 
با�شم  املييتييحييدث  ييي�ييشيياأ  املييي�حيييدة«. ومل  “رو�شيا  رئييييي�ييس  ميييييدفيييييديييف، 
لكن  الرئا�شي،  اخلطاب  فح�ى  ك�شف  بي�شك�ف  دميرتي  الكرملني 
من املرجح اأن يدع� ب�تني خالله اإىل التعبئة، يف وقت ي�شهد احلزب 
الراأي  بييني  لييه  التاأييد  ن�شبة  يف  تراجعا   2001 عييام  اأ�ش�شه  الييذي 
العام يف ظل انكما�س اقت�شادي واإ�شالح غر �شعبي لنظام التقاعد. 
للتح�شر  منا�شبة  ع�شر  التا�شع  احليياكييم  احلييزب  ميي�ؤمتيير  و�شيك�ن 
لييالنييتييخييابييات الييتيي�ييشييريييعييييية عيييام 2021، وذكييييرت و�ييشييائييل االإعييييالم 
الرو�شية اأنه �شيتم تعيني فريق حملة، م�شرة اإىل اأنه مل ي�شبق اأن 

انطلقت حملة انتخابية يف مثل هذا ال�قت املبكر.

عوا�شم

لندن

�سيدين

مو�سكو

هج�م دام على مركز لل�سرطة يف ك�ل�مبيا 
•• كايل-اأ ف ب:

اأعلنت بلدية �شانتاندير دي كيلي�شاو بجن�ب غرب ك�ل�مبيا، مقتل ثالثة 
�شرطيني وجرح �شبعة اآخرين يف هج�م بق�ارير غاز على مركز لل�شرطة يف 

املدينة ال�اقعة يف منطقة كاوكا التي ت�شهد ا�شطرابات.
وقال اأمني �شر البلدية خاميي اأ�شربيا ل�كالة فران�س بر�س “وقع اعتداء 
و�شبعة  قتلى  ثالثة  �شق�ط  عن  اأ�شفر  غيياز  بق�ارير  ال�شرطة  مركز  على 
جرحى«. وا�شتبعد اأ�شربيا فر�شية اأن يك�ن لهذا الهج�م عالقة باحلركة 

االحتجاجية التي ت�شهدها ك�ل�مبيا �شد الرئي�س اإيفان دوكي.
اال�شرتاتيجية  كيياوكييا  منطقة  يف  تن�شط  م�شلحة  جمم�عات  اإىل  ون�شبه 
لهما  االأول  املنتج  تعترب ك�ل�مبيا  اللتني  والك�كايني  املاريج�انا  لتهريب 
يف العامل. وقال “اإنه اعتداء ملجم�عات منظمة متلك االإمكانات ومرتبطة 
بق�شية املخدرات«. ودان الرئي�س دوكي “االعتداء االإرهابي اجلبان” واأمر 
ه�ؤالء  “اأقرباء  مع  ت�شامنه  عن  معربا  امل�ش�ؤولني”،  “بتحديد  ال�شلطات 
اأو�شح  جهته،  من  قتل�ا.  الذين  ال�شرطة  رجييال  اإىل  اإ�شارة  يف  االأبطال”، 
اأن االنفجار �شبب اأ�شرارا يف منازل  وزير الدفاع كارل��س ه�مل�س تروخي� 

جماورة يعي�س فيها مدني�ن.
امل�شلحة  الييثيي�رييية  الييقيي�ات  ال�شابقة  التمرد  حييركيية  عيين  من�شق�ن  ويييتيينييازع 
وجي�س   ،2016 يف  امليي�قييع  اليي�ييشييالم  اتييفيياق  رفيي�ييشيي�ا  )فييييارك(  الك�ل�مبية 
التحرير ال�طني، اآخر حركة مترد يف البالد، وع�شابات لتهريب املخدرات 
منها  وتنطلق  للمخدرات  كبرة  مييزارع  ت�شم  التي  كاوكا  على  ال�شيطرة 

�شحنات اإىل ال�اليات املتحدة عرب املحيط الهادئ.
لل�شكان  جمم�عات  زعماء  ا�شتهدفت  اغتياالت  ميي�ؤخييرا  املنطقة  و�شهدت 

االأ�شليني واملدافعني عن حق�ق االإن�شان.
 

ا�ستعال فتيل الذاكرة جمددا:

بني �سي�ل وط�كي�، العالقات يف اأدنى م�ست�ياتها...!
العالقة بن كوريا واليابان ت�سبه الف�سول بعد �ستاء طويل، عدنا الآن اإىل الع�سر اجلليدي

األف نازح من ريف اإدلب اجلنوبي   400

»حداد املخيمات« ي�سنع ماأوى للنازحني يف �س�ريا  
•• حزانو-اأ ف ب:

بي”حداد  امللقب  امل�شطيف  يرتبع جمعة 
وب�ا�شطة  االأر�يييييس  عييلييى  املخيمات”، 
ميينيي�ييشيياره الييكييهييربييائييي ييينييهييمييك يف قطع 
الحقاً  �شي�شتخدمها  حييديييدييية  اأنييابيييييب 
بني  للنازحني  جييديييدة  خيم  �شناعة  يف 

حق�ل الزيت�ن يف �شمال غرب �ش�ريا.
على  الييطييلييب  يييتيي�قييف  “ال  عيييامييياً(   34( امل�شيطف  ويييقيي�ل 
اخليم” خ�ش��شاً مع حركة النزوح ال�شخمة التي �شهدتها 

حمافظة اإدلب قبل اأ�شهر واقرتاب ف�شل ال�شتاء.
جن�ب  �شنجار  قرية  من  بييدوره  اليينييازح  امل�شيطف،  وي�شنع 
اإدلب، خيماً متينة قادرة على حماية قاطنيها من االأمطار 

يف  ل�شن�ات  راكييمييهييا  خييربة  ميين  م�شتفيداً  والييعيي�ا�ييشييف، 
قريته  من  امل�شيطف  فييّر  عامني،  قبل  احليييدادة.  مهنة 
التي كان ميتلك فيها خم�س حمالت حييدادة وجلاأ اإىل 
املخيمات يف منطقة اأطمة قرب احلدود الرتكية، حيث 

بنى خيمة لي�شكن فيها مع عائلته.
ويق�ل الرجل االأب الأربعة اأطفال، “راآها النا�س، وبداأوا 

يطلب�ن مني تف�شيل اخليم لهم«.
له،  جييديييدة  اإىل مهنة  اخليييييم  �شناعة  بييذلييك  وحتيي�لييت 
التي  النزوح  بح�شب م�جات  يزيد  او  فيها  الطلب  يقل 
حتت  مبعظمها  ال�اقعة  املحافظة،  با�شتمرار  ت�شهدها 
�شابقاً(  الن�شرة  )جبهة  اليي�ييشييام  حتييرييير  هيئة  �شيطرة 

وت�ؤوي ثالثة ماليني ن�شمة ن�شفهم من النازحني.
ومنذ نهاية ني�شان-اأبريل، وملدة اأربعة اأ�شهر تقريباً، فّر 
اإدلييب اجلن�بي  األييف �شخ�س من ريييف   400 اأكييرث من 
ومناطق مبحاذاتها، على وقع هج�م جديد �شّنته ق�ات 
النظام بدعم رو�شي و�شيطرت خالله على مناطق عدة 
قبل اإعالن وقف الإطالق النار برعاية رو�شية تركية يف 

نهاية اآب-اأغ�شط�س.
ومييع ازديييياد اأعيييداد اليينييازحييني، وعييدم قييدرة املخيمات يف 
امل�شيطف،  انييتييقييل  ميينييهييم،  املييزيييد  ا�شتقبال  عييلييى  اأطييميية 

�ستاء طويل
يلّخ�س  الف�ش�ل”،  ت�شبه  واليابان  ك�ريا  بني  »العالقات 
يل جاي �ش�نغ االأ�شتاذ يف ق�شم الدرا�شات الدولية بجامعة 
ك�ريا. “بعد �شتاء ط�يل، عدنا االآن اإىل الع�شر اجلليدي، 
لكنهما  العامل،  يف  االأ�شدقاء  اأف�شل  لي�شا  الزعيمان  رمبا 
�ش�رة  اإىل  عدنا  اإذا  ال��شع”.  ت�شميم  عييدم  اىل  ي�شعيان 
الثلج  ي�شبح  اأن  قبل  الييربيييييع  يييعيي�د  اأن  “يجب  الييفيي�ييشيي�ل، 

�شميًكا جًدا«.
   لقد �شجل رئي�س ال�زراء الياباين �شينزو اآبي رقًما قيا�شًيا 
الك�ري  واأمامه،  له.  معني  خليفة  وال  ال�شيا�شي  البقاء  يف 
م�ن جاي-اإن، الذي تنتهي واليته الرئا�شية، غر القابلة 

للتجديد، عام 2022.

تقييد ال�سادرات اليابانية
   اأدى قرار اليابان يف ي�لي� املا�شي بتقييد �شادرات بع�س 
امل�اد الكيميائية االأ�شا�شية اإىل �شناعة التكن�ل�جية فائقة 
الدقة يف ك�ريا اإىل اإ�شعال الفتيل. واأعقب ذلك، بعد ب�شعة 

•• الفجر – خرية ال�شيباين
اآخيير جمم�عة يابانية ت�شقط يف      ي�نيكل� هي بال �شك 
�شباك العداوة اليابانية الك�رية. لقد مت اإجبارها يف االآونة 
االأخرة على اإزالة اإ�شهار عن ال�شرتات القطبية التي تق�ل 
عاًما   98 العمر  ميين  تبلغ  �شيدة  املييمييثييالت،  اإحيييدى  فيها 
كانت  عما  �شاألتها  عيياًمييا   13 العمر  ميين  تبلغ  فتاة  جتيب 
ترتديه يف �شنها، تق�ل هذه اجلملة: “ ال اأتذكر ما حدث 
اأكرث من ذلك  80 عاًما. مل يتطلب االأميير  قبل اأكرث من 
الإثارة غ�شب الك�ريني الذين كانت بالدهم، عام 1939، 
لها  لي�س  التاريخ  تن�شى  التي  “االأمة  يابانية.  م�شتعمرة 
عاًما،   80 قييبييل  حيييدث  مييا  نن�شى  اأن  ميكننا  ال  م�شتقبل، 
اأكرب  نييافيير،  على  م�شتخدم  عييّلييق  ي�نيكل�”،  منه  وت�شخر 

ب�ابة يف البالد.

جارتان متقاربتان
   تييدل هييذه احللقة اجلييديييدة، غيير اخلييطييرة يف العمق، 

بالعالقات  حتيط  تييزال  ال  التي  ال�شديدة  احل�شا�شية  على 
اليابان  اجليي�هيير،  ففي  الييييي�م.  االآ�شي�يتني  اجلييارتييني  بييني 
و�شادراتهما  منتجاتهما  ترتكز  ن�شبيا.  متقاربتان  وك�ريا 
واالت�شاالت  اال�شتهالكية  واالإلكرتونيات  ال�شيارات  على 
ال�شلكية والال�شلكية والروب�تات. ولكن، كان هناك ا�شتعمار 

ك�ريا من قبل اليابان، واآثاره التي ال متحى.
1965، تطبيع العالقات بني  اأتاح اتفاق عام     بالتاأكيد، 
البلدين، بعد اأن دفعت ط�كي� مبلًغا �شامال لتع�ي�س �شحايا 
تع�د مع  املا�شي  اآالم  ان  االحييتييالل. غر  الفرتة من  تلك 
املحاكم الك�رية اجلن�بية التي تطالب ال�شركات اليابانية، 
خا�شة ميت�ش�بي�شي، بتع�ي�س الك�ريني اجلن�بيني الذين 
اأجربوا يف ال�شابق على العمل يف م�شانعهم خالل االحتالل 
الياباين )1910 -1945(. ورغم اأن الكثرين يعتقدون 
اأن رد الفعل هذا مبالغ فيه، فان �شي�ل ترى ان ق��س تلك 
ح�ايل  هناك  يييزال  “ال  النهائي:  الغلق  عن  بعيد  الفرتة 
تع�ي�س،  على  للح�ش�ل  احلكم”  انتظار  يف  ق�شية   700

يق�ل فيليب يل، حمام يف كيم وت�شانغ.

ا�شرتاحة  فيييرتات  تتخلله  اليييذي  العمل  يف  الفريق  ينهمك 
الذين  اليينييازحييني  ميين  ميييراأى  على  اليي�ييشيياي،  ل�شرب  ق�شرة 

يفرت�ش�ن االأر�س حتت اأ�شجار الزيت�ن بالقرب منهم.
ت�شل �شاحنة �شغرة حمملة باأنابيب احلديد، ياأخذ اأحدهم 
القيا�س، ينهمك اآخر بقطعها وثالث برتكيبها، قبل اأن تتح�ل 
�شيئاً ف�شيئاً اإىل هيكل خيمة كبرة يعر�شها امل�شيطف على 

انت�شرت يف  التي  للعمل يف قرية حزان�  عائلته خلفه،  تاركاً 
اتخذ  حزان�،  ويف  اجلديدة.  الع�ش�ائية  املخيمات  حميطها 
امل�شطيف من حقل �شغر بني اأ�شجار الزيت�ن ور�شة جديدة 
له. يعمل ال�شاب امللتحي االأ�شمر يف اله�اء الطلق مب�شاعدة 
الذي  العمر،  من  الي13  يف  الطفل  اأحمد،  وبينهم  اأقربائه، 

ا�شطر اإىل العمل مل�شاعدة عائلته.

اأ�شابيع، اإق�شاء ك�ريا من قائمة �شركاء ط�كي� امل�ث�ق بهم. 
اجلامعة.  اأ�شتاذ  يحلل  �شيا�شي”،  واآخيير  اقت�شادي،  “قرار 

وكان التاأثر على ال�شكان الك�ريني ف�ريا.
 اليي�ييشييييياح اليييذيييين جييعييليي�ا كييانيي�ييشيياي اأو طيي�كييييي� واحيييييدة من 
اإعالن  مت  بينما  االأرخييبيييييل،  هييجييروا  املف�شلة،  وجييهيياتييهييم 
مقاطعة الب�شائع اال�شتهالكية اليابانية... رد فعل ب�شري، 

رمزي للغاية.
   ما وراء االختالفات التاريخية بينهما، يبقى البلدان، مع 
وال  االأمريكية.  املظلة  معا حتت  �شيا�شيني،  ذلييك، حليفني 
�شك اأن وا�شنطن وراء االجتماع املقت�شب للغاية -اأحد ع�شر 
دقيقة، وه� رقم قيا�شي -بني الزعيمني يف مطلع ن�فمرب 

على هام�س قمة يف بانك�ك.
    اإن هيييذه االأحيييقييياد مل تييدفيين بيياليي�ييشييرورة، لييكيين اجلبهة 
حمف�ظة،  ال�شمالية،  ك�ريا  م�اجهة  يف  وخا�شة  املتحدة، 
يق�ل دبل�ما�شي. اللهجة اأقل حربّية: لقد ُقطعت خط�ات 

اأوىل نح� ع�دة احلرارة الثنائية.
عن ليزكو

زبائن جدد من النازحني.
امل�شيطف  �ييشيينييع  �ييشييهيير واحييييد،  وخييييالل 

وفريقه اأكرث من 150 خيمة.
اإن  قائال  بعمله  النحيل  ال�شاب  يفتخر 
اخليم التي ي�شنعها “اأمنت واأق�ى على 
م�اجهة االأمطار والع�ا�شف” من تلك 
والتي  االإن�شانية  املنظمات  ت�زعها  التي 

“تطرها الرياح” ب�شه�لة.
تييخييتييلييف ميييدة �ييشيينيياعيية اخليييييميية وكييلييفييتييهييا بييحيي�ييشييب احلجم. 
وحتتاج االأكرب، بط�ل ت�شعة اأمتار وعر�س اأربعة اأمتار، اإىل 
�ش�رية )ح�اىل  األف لرة   140 �شاعات عمل وكلفتها  �شت 
320 دوالراً(، مقابل ثالث �شاعات لالأ�شغر مقابل 50 األف 
لرة �ش�رية )114 دوالراً(. وعلى الزب�ن اأي�شاً اأن ي�شرتي 
اأر�شية من  الهياكل احلديدة وي�شنع  �ش�ادر يغطي بها 
ا�شمنت لتثبيت اخليمة ب�شكل اأف�شل. ويق�ل امل�شيطف 
على  ت�شاعدنا  ب�شيطة  اأربييياح  على  يقت�شر  جننيه  “ما 

تاأمني ق�ت ي�منا وال�شرف على ع�ائلنا«.
وي�شيف “اأنا نازح مثلهم، ال اأربح منهم الأين اأح�س بهم 
وب�جعهم اأنا رمبا اأعمل قلياًل يف �شناعة هياكل اخليم 

لكن غري ال يعمل اأبداً«.
قبل ثالث �شن�ات، نزح ر�شالن احل�شن )48 عاماً( مع 
اإىل حق�ل  اإدليييب  الثمانية ميين جن�ب  واأطييفييالييه  زوجييتييه 
قييرييية حيييزانييي�. وييييقييي�ل اليييرجيييل، الييييذي ييييرتيييدي عباءة 
وي�شع على راأ�شه ك�فية بي�شاء وحمراء الل�ن، “اخليم 
امل�ج�دة ال ت�شلح لف�شل ال�شتاء«. ولكي ال يكرر معاناته 
هذا العام اأي�شاً، قرر ر�شالن �شراء خيمة من امل�شيطف 

وها ه� ياأتي ال�شتالمها.
اقرت�شت  بعدما  اخليمة  ثمن  “جمعت  ر�شالن  ويق�ل 
من اأقربائي واأ�شدقائي، اأخذت من اأحدهم خم�شة اآالف 

لرة ومن اآخر ع�شرة اآالف لرة وهكذا«.
يحمل ر�شالن االأنابيب احلديدية املت�شلة ببع�شها على 
امل�شيطف  مب�شاعدة  االأمييتييار  ع�شرات  بها  وي�شر  كتفه، 

و�شبان اآخرين ل��شعها مكان خيمته القدمية.

الت�ن�شية مل تتح�شل على مليم واحد من  الدولة  اأكد ان  اجنبية حيث 
متهما   ،2008 �شنة  منذ  اليييدويل  احلمامات  النفي�شة  مطار  عييائييدات 
االأطراف التي تدعي حماربة الف�شاد ببيع ت�ن�س باملجان جلهات اأجنبية.
اأنييهييا قييييادرة عييلييى اال�ييشييتييمييرار يف احلكم  وقيييال اإن هيييذه االأطيييييراف تعتقد 
واملحافظة على �شرعيتها “بف�شل دعم ق�ى اأجنبية، من بينها الرئي�س 
الرتكي رجب طيب اأردوغان”. وا�شاف “ت�ن�س باع�ها ببال�س... وهناك 

انا�س تتذيل الأطراف من وراء البحار لال�شتمرار يف احلكم«.
خا�شة اإثر  وو�شف الطب�بي ملف مطار النفي�شة بي”امل�شيبة الكربى”، 
االإجراء االأخر املتمثل يف ابرام اتفاق جديد مع ال�شركة الرتكية امل�شغلة 

•• الفجر - تون�ض
الطب�بي  الدين  ن�ر  لل�شغل،  الت�ن�شي  العام  العام لالحتاد  االأمييني  وجه 
خالل اختتام الندوة ال�طنية للجامعة العامة للنفط وامل�اد الكيميائية 

باحلمامات اتهامات الأطراف �شيا�شية مبحاولة اخرتاق االحتاد.
واأ�شاف يف كلمة له اأم�س ال�شبت على اأن كل من يحاول ذلك لن ُيفلح ولن 
تنجح م�ؤامراته متابعا اأنا م�ؤمتن على املنظمة ال�شغيلة واأعرف كل جهة 

يف اأي مرّبع تتحرك.
جلهات  البالد  ببيع  ال�شلطة  يف  اأطييرافييا  الطب�بي  اتهم  اخيير  جانب  من 

النفي�شة  مطار  ا�شتغالل  لزمة  بخ�ش��س  امتيازا  ليمنحها  للمطار، 
احلمامات الدويل. وكان ن�ر الدين الطب�بي قد اأكد اجلمعة اثر لقائه 
لييه جملة من  ““قدم  اأنيييه  اجلييمييلييي  احلييبيييييب  املييكييلييف  احلييكيي�ميية  برئي�س 
لي-الكف عن  االأحييزاب  داعيا  املا�شي”  اأخطاء  اإعييادة  االقرتاحات لتجنب 
التجاذبات واملناكفات” معربا عن امنيته يف اأن “يث�ب قادتها اإىل ر�شدهم 

اأمام ال��شع االقت�شادي واالجتماعي الدقيق الذي تعي�شه البالد«.
  و�شدد الطب�بي اثناء لقائه باجلملي اأن احتاد ال�شغل ال ي�شارك يف جلنة 
الربنامج احلك�مي واأنه ال يقرتح اأ�شماء لت�يل وزارات اأو منا�شب اأخرى 

يف الدولة.

دعا قادة الأحزاب اإىل اأن »يثوبوا اىل ر�سدهم«:

الطب�بي: باع�ا ت�ن�ش الأردوغان من اأجل البقاء يف احلكم

 ما وراء االختالفات التاريخية بينهما، يبقى البلدان، مع ذلك، حليفني �سيا�سيني حتت املظلة االأمريكية
من اق�شر القمم يف العاملحرب الذاكرة ت�شتعر

ت�ساعد العنف يف ت�سيلي واحلك�مة تدع� اإىل الهدوء   •• �شانتياغو-اأ ف ب:

دعت احلك�مة الت�شيلية اأم�س اإىل 
الهدوء يف م�اجهة ت�شاعد العنف 
واالحتجاجات  اليييتيييظييياهيييرات  يف 
خم�شة  منذ  امل�شتمرة  االجتماعية 
 23 �شق�ط  عن  واأ�شفرت  اأ�شابيع 

قتيال واأكرث من األفي جريح.
الت�شيلي  الييداخييلييييية  وزييييير  وقييييال 
ت�جيه  “اأريد  بييليي�ميييييل  غيي�نييزاليي� 
نداء عميق و�شادق اإىل كل الق�ى 
ال�شالم”،  اإىل  لتدع�  ال�شيا�شية 

وفاة  اعييليينييت  “ال�شرطة  اأن  بيييييان 
�شدمته  ع�شرة  الثالثة  يف  قا�شر 

�شاحنة �شغرة خالل تظاهرة«.
اأمام  اخلمي�س  يقف  الفتى  وكيييان 
حاجز اقيم باإطارات على الطريق 
بني اأريكا التي تبعد نح� 2800 
�شانتيغ�،  مييين  اليي�ييشييمييال  اإىل  كييلييم 
�شيارة  �شائق  وقييام  الييبييالد.  بباقي 
ت�شبب  ميييا  املييتييظيياهييرييين  بييدهيي�ييس 

ا�شتقرارا يف اأمركا اجلن�بية.
ت�شيلي منذ  اأزميييية يف  اأكيييرب  وهيييذه 
 1990 عام  الدمي�قراطية  ع�دة 
الديكتات�ري  احليييكيييم  وانييييتييييهيييياء 

الأوغ��شت� بين��شيه.
التظاهرات  يف  امليي�ييشيياركيية  اأن  وميييع 
منذ  تراجعت  للحك�مة  املناه�شة 
اأعمال  تت�قف  مل  احلييراك،  بداية 
اليينييهييب واإ�يييشيييرام احليييرائيييق، بينما 

“اأهم  الييهييدوء  اإحييييالل  اأن  ميي�ؤكييدا 
مهمة لدينا الي�م كبلد«.

اأن عدد  واعلنت ال�شلطات اجلمعة 
القتلى يف التظاهرات التي بدات يف 
ارتفع  االأول-اأكييتيي�بيير  ت�شرين   18
23 �شخ�شا بعد وفيياة فتى يف  اإىل 
اأريكا  يف  العمر  من  ع�شرة  الثالثة 

ب�شمال البالد.
اأمييانيية وزارة الييداخييلييييية يف  وقييالييت 

كان  �شخ�س  واإ�شابة  الفتى  مب�ت 
برفقته بجروح “خطرة”، ح�شب 

نيابة اأريكا.
ت�شيلي  يف  الغ�شب  ميي�جيية  وبيييداأت 
االأول-اأكييييتيييي�بيييير  تيي�ييشييرييين   18 يف 
املرتو  بطاقات  اأ�شعار  رفييع  ب�شبب 
لييتيي�ييشييبييح �شرخة  تيي��ييشييعييت  لييكيينييهييا 
يف  االجتماعي  التفاوت  �شد  اأكييرب 
الدولة التي كانت تعد من االأكرث 

لييي�حيييظ مييييي�ؤخيييييرا تييييزايييييد اأعيييميييال 
العنف.

خطرة  ا�ييييشييييطييييرابييييات  ووقيييييعيييييت 
اخلييمييييي�ييس يف �ييشييانييتييييياغيي� ومييييدن 
وفينيا  فييياليييبيييارييييزو  مييثييل  اأخييييييرى 
واأنت�فاغا�شتا  واأرييييكيييا  ميييار  دييييل 

وك��شيب�شي�ن.
اأعلنت  الي23،  القتلى  جانب  واإىل 
ح�شيلة  اأن  اليييداخيييلييييييية  وزارة 
جريحا   128 بلغت  اال�شطرابات 
بني مدنيني واأفيييراد قيي�ات االأمن، 

ومت ت�قيف 767 �شخ�شا.
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فئتني:  اإىل  وتييقيي�ييشيييييمييهييا  املييحييلييييية 
اإليهم  ُييينييظيير  الييذييين  امليي�ييشييتييقييرون، 
كمزارعني، والبدو الذين ُيعتربون 
املا�شية  تييربييييية  ميييار�ييشيي�ن  رّحيييييال، 
بطريقة بالية، ويف نف�س ال�قت، يف 
غالبيتهم، كاأعداء. من جهة اخرى، 
دائما،  االأوليي�ييية  اأعييطيييييت  ي�شيف، 
ومع  بطريقة �شريحة، للزراعة”. 
حي�اناتهم  الييرعيياة  فقد  اجلييفيياف، 
ا�شتقر  يعي�ش�ا،  وحتى  ورجييالييهييم. 
التي  االأرا�يييشيييي  يف  جزئيا  ال�شباب 

ي�شتغلها املزارع�ن.
اأ�ييشييبييح امليينيياخ حليًفا     يف الييي�اقيييع، 
لالإرهاب الذي يتغذى على الفقر 
امل�شرتك، مع اختفاء  و”انحالل” 
القدمية.  التكامل  لعنا�شر  فعلي 
ورغم االأزمييات واجلفاف واحلرب، 
املفككني  الييي�يييشيييكيييان  هيييييييي�ؤالء  فييييييياإن 
وامل�زعني واملتناثرين، ويتعر�ش�ن 
زال�ا  ما  اجلهاديني،  دميياغ  لغ�شيل 
اىل  احلقيقي  باحلنني  يحتفظ�ن 
زميين، يق�ل اأنييدريييه مييارتييي، حيث 
البدوي  حليفه  م�شتقر  “لكل  كان 
امل�شتقر”...  حليفه  بيييدوي  ولييكييل 
عيي�ييشيير ليييالأ�يييشيييف ييييبيييدو الييييييي�م قد 

رحل.
من  ر�سالة  متبكتو.  يف  *ب��ارث 
اإىل  الكنتي  البقاعي  اأح��م��د 
 )1854( ما�سينا  اأمري  اأحمد، 
اأكادميية  دي��اج��ي��ت��ي،  ملحمد 
 154 البحار،  وراء  ما  العلوم 

�سفحة.
جنوب  التاريخية  *التقاليد 
خمطوطة  مدغ�سقر،  ���س��رق 
-امللغا�سية  العربية  باللغة 
اأكادميية  ب��وج��ارد،  لفيليب 
 315 البحار،  وراء  ملا  العلوم 

�سفحة.
الق�سايا  ال���ي���وم!  امل�����س��رتك 
املحلية  ل�������الإدارة  ال��ع��امل��ي��ة 
ل���ل���م���وارد امل���ت���ج���ددة، حتت 
اإ�سراف برونو ديلما�س واإيتيان 
جريود،  غايل  مقدمة  روي،  لو 
وراء  م���ا  ال��ع��ل��وم  اأك���ادمي���ي���ة 

البحار، 225 �سفحة.
عن لوبوان

درا�شة  �يييشيييدور  اىل  ييي�ييشيير  حيييييث   
االأكادميية  نف�س  ن�شرتها  اأخيييرى 
ح�ل “التقاليد التاريخية جلن�ب 
خييييالل  مييييين  مدغ�شقر”  �ييييشييييرق 
عربية-مدغ�شقرية  خمييطيي�طيية 
امل�شلمني  ليي��ييشيي�ل  تييييي�ؤرخ  قييدمييية 
جزر  من  ع�شر  اخلام�س  القرن  يف 

القمر اىل اجلزيرة الكبرة.
ببلدانهم  االتيي�ييشييال  فييقييدوا  “لقد   
امللغا�س،  ميين  واأ�شبح�ا  االأ�شلية، 
االأر�شتقراطية  الطبقة  م�شكلني 
يق�ل  انتيم�رو”  تيي�ييشييمييى  ملييمييلييكيية 
امليي�ؤلييف، مييدييير االأبييحيياث املييمييّيييز يف 
العلمية  للبح�ث  اليي�طيينييي  املييركييز 

بفرن�شا.

»روبن هود الإ�سالمي«
ي�شعب  املييا�ييشييي،  دون معرفة   «     
ماأث�رة  مييقيي�ليية  احلييا�ييشيير...  فييهييم 
تنطبق على هذه الر�شالة امل�جهة 
خمط�طة  مييا�ييشييييينييا:  اأميييييير  اإىل 
ولكنها  عيياًمييا،   165 قبل  مكت�بة 
الييييييي�م يف احلييييرب و�شط  تيينييخييرط 
ت�شمح بفهم جذورها  والتي  مايل، 

واأ�ش�لها واالنحراف التاريخي.
امل�شلحة  االإرهيييابييييييية  املييجييميي�عيية     
نف�شها  عيييليييى  تيييطيييليييق  اليييرئييييييي�يييشييية 
ا�شم  عيييليييى  ما�شينا”،  “كتيبة 
اليييقيييدميييية  “االإمرباط�رية” 
فيي�الين التي كييان اأمييرهييا يف ذلك 

ال�قت اأحد بطلي الكتاب. 
2017، مع     متحالفة منذ عييام 
وامل�شلمني،  االإ�ييشييالم  دعييم  جماعة 
الط�ارق  غييايل من  اأغ  اإييياد  بقيادة 
تنفذ  الييقيياعييدة،  تنظيم  بايع  الييذي 
اأعنف  االآن  مييا�ييشييييينييا  “كتيبة” 
اليييهيييجيييميييات �يييشيييد اجلييييييي�يييس امليييييايل، 
برخان  جهاز  قبل  ميين  دعمه  رغييم 
يعاين  والذي  الفرن�شي،  الع�شكري 

اأي�شا من عمليات هذه الكتيبة. 
والنجاحات،  اليي�ييشيينييني،  ميير  عييلييى    
الف�الين  ال�اعظ  زعيمها،  اأ�شبح 
بني  ب�شعبية  يتمتع  كيي�فييا،  اأميييييادو 
مييين خالل  و�ييشييطييه  ويف  اليي�ييشييبيياب 

تيييي�زيييييع تيي�ييشييجيييييالت خييطييبييه على 
وبالن�شبة  االأم.  لغتهم  يف  اأ�شرطة 
الذين  اليييفييي�الين،  الييرعيياة  لبع�س 
تيي�ييشييرروا بيي�ييشييدة مييين عيييدة حاالت 
جفاف، اأ�شبح ك�فا ن�ًعا من روبن 
هييي�د االإ�ييشييالميييييني، اليييذي يحارب 

بكال�شينك�ف �شد ظلم احلك�مة.
�شذاجة  االأكييييرث  اإىل  وبالن�شبة     
ان  فاإنه يل�ح بعظمة ميكن  منهم، 
ال�همية،  فيي�الين  اأميية  ت�شتعيدها 
فرد  مييلييييي�ن  ثيييالثيييني  حييييي�ايل  اأي 
ال�شاحل،  بييييلييييدان  يف  ميينييتيي�ييشييرييين 
تبني  عييييين  اليييبيييعيييد  كيييييل  بييييعيييييييييدون 
اأنها  غيير  احلما�شية.  اأطييروحيياتييه 
ت�شببت  اليييتيييي  اليييكيييراهييييييية  كييلييمييات 
الف�الين  ميييربيييي  بيييني  ميييذابيييح  يف 

ومزارعي دوج�ن وبامبارا. 
   اإن عقيدة الداعية ك�فا، تثر يف 
االأذهييييان ذكييريييات كييان كييل جمتمع 
اأنه  يعتقد  املحلية  املجتمعات  ميين 
يييحييجييبييهييا بييا�ييشييتييخييدامييه كيييل على 
طييريييقييتييه ليييتيييارييييخ دولييييية فيييي�الين، 
منت�شف  يف  امييتييدت  التي  ما�شينا، 
القرن التا�شع ع�شر من دجيني اإىل 
متبكت�، اأي ح�ايل 200 كيل�مرتا 
على ط�ل نهر النيجر، الذي حتتله 
�ش�ك�ت�  اإمرباط�رية  ال�شرق  من 

وب�رن�.

ق�سة اآخر اأمري ملدينة ما�سينا
   يف كتابه، الذي ُن�شرت فيه الن�شخ 
االأ�شلية  لييلييمييخييطيي�طيية  اليييثيييالث 

كتب العالمة اإىل االأمر قبل قرن 
والتحف�ا  خدع�ك  “لقد  ون�شف: 
باخلزي، وغط�ك بالعار، الأنه بدا 
كتابك  جتهل  اأنيييك  امل�شيحي  لييهييذا 
قدم  هيييكيييذا  نبيك...”.  �ييشيينيية  اأو 
العالمة در�ًشا يف الدين اإىل االأمر 
الف�الين، وذّكره ب�اجباته. ودافع 
واملت�شامح  امليينييفييتييح  االإ�يييشيييالم  عييين 
الذي ال يت�افق مع احلرب املقد�شة 
التي ي�شنها اأمادو ك�فا بعد ح�ايل 
قرنني من الزمان، والذي يريد اأن 

يعيد مايل اإىل عهد ما�شينا.

يف جذور احلرب الأهلية
   لفهم االأ�شباب الكامنة وراء هذه 
ب�شكل  مييييايل  يف  االأهيييلييييييية  احليييييرب 
بعن�ان  اآخييير،  كتابا  يييطيي�ر  اأفيي�ييشييل، 
عن  اليي�ييشييادر  الي�م”،  “امل�شرتك 
حتت  كارثاال،  ومن�ش�رات  اأكادمييا 
ديلما�س  برون�  االأ�شتاذين  اإ�شراف 
امل�شرتك  ميييبيييداأ  روي،  لييي�  واإتيييييييان 
وامل�ارد التي يتم تقا�شمها واإدارتها 
اإدامتها  اأجيييل  ميين  جييميياعييي  ب�شكل 
قييبييل اجلميع.  ميين  وا�ييشييتييخييدامييهييا 
ولئن يذّكرنا االأدمرال دي�شكليف، 
امل�شرتك  اليييرتاث  هيي�  املحيط  بييياأن 
فان  تتقا�شمه،  اليييذي  لالإن�شانية 
الباحث اأندريه مارتي يحدد ق�اعد 

الرع�ية امل�شرتكة يف ال�شاحل.
   من وجهة نظره، مت يف مايل بناء 
انتزاع  طييريييق  عيين  جييديييدة  “دولة 
املجتمعات  مييين  اليي�ييشييلييطيية  حييقيييييقيية 

فيييياإن منطقة  لييلييعييالميية،  بيياليينيي�ييشييبيية 
�شغرة،  اأي  “�شيقة”،  مييا�ييشييييينييا 
بالتقاليد  االأمييييييييير  “يذّكر  و 
امل�شيحيني  حماية  يف  االإ�ييشييالمييييية 
ترجمة  وتك�شف  اليه�د”.  ا  واأي�شً
ت�شع  لذيذة  الر�شالة عن مفردات 
يظهر  وهييييي�  حيييجيييميييه،  يف  االأمييييييير 
ميييين قائد  بيييييييداًل  فييييظ  كيي�ييشييخيي�ييس 
الداعية  مينع  مل  وهيييذا  م�شتنر، 
االإرهيييابيييي اأميييييادو كيي�فييا الييييي�م من 

االنت�شاب اىل ذاك الع�شر.
   عن العلماء الذين يحيط�ن به، 

بييالييلييغيية الييعييربييييية، يييرتجييم حممد 
ديييياجيييييييتيييي، �يييشييياحيييب دكيييييتييييي�راه يف 
مييين جامعة  االإ�يييشيييالمييييييية  اليييعيييلييي�م 
“اإ�شهام نبالء مايل  ت�ن�س بعن�ان 
االإ�يييشيييالمييييييية خالل  احلييي�يييشيييارة  يف 
يرتجم  ع�شر”،  التا�شع  الييقييرنييني 
اأحمد  للباحث  الط�يلة  الر�شالة 
ما�شينا  اأميير  اإىل  الكنتي،  البكاي 

اأحمد بن ال�شيخ اأحمد.
    وبف�شل مالحق تاريخية م�شّ�قة، 
يعطينا امل�ؤلف نقا�ًشا عنيًفا، اإن مل 
يكن الئحة اتهام من العامل ال�ش�يف 

اجلليل م�جهة اإىل االأمر الثالث 
واالأخيير الإمرباط�رية فيي�الين يف 
ال�شلطة  اإىل  و�شل  الييذي  ما�شينا، 
وهييي� يف �ييشيين 18 عيياًمييا عيينييد وفاة 
ما  �شرعان  التعليم،  قليل  واليييده. 
تخلى عنه العلماء القدامى الذين 
�شبق ان اأحيياطيي�ا بيي�الييده، الأنييه بداأ 
االإ�شالمية.  الييدوليية  مبادئ  يهمل 
الرحالة  حيييي�ل  اخليييييالف  ويييييييدور 
املثقف.  ي�شت�شيفه  الييييذي  بييييارث 
الحقا  االأملييياين  الرحالة  و�ييشييروي 
الثالثة  االأمييييير  فيير�ييشييان  و�يييشييي�ل 

بالق�ة  بيياإحيي�ييشيياره  املكلفني  ع�شر، 
اىل عا�شمة ما�شينا، حمد اهلل.

اعيييُتيييرب جييا�ييشيي��ييشييا، وتقرر  لييقييد     
ال�شلطة  ميين  م�شتفيًدا  ميي�ييشييره. 
املييييعيييينيييي�ييييية ووجيييييياهيييييية اأ�ييييشييييالفييييه، 
واملعرفة  الييتييقيي�ى  يف  و�ييشييهييرتييهييم 
الييعييالميية ت�شليم  كيي�نييتييا، رفيي�ييس  يف 
ر�شالة  يف  حييجييجييه  وبييييينّي  �ييشيييييفييه 
ال�شرعية،  عنه  نازعا  االأمييير،  اإىل 
للبدع،  بيياال�ييشييتيي�ييشييالم  و”اتهمه 
وبييالييتييايل االنييحييراف عيين العقيدة 
الباحث.  يييكييتييب  االإ�شالمية”، 

ر�سالة قبل قرن ون�سف تدافع عن االإ�سالم املنفتح واملت�سامح تتعار�ش مع احلرب الدائرة يف مايل الي�م

�سالح الفكر والثقافة يف احلرب �سد الإرهاب:

مايل: غ��ش يف التاريخ لفهم نت�ءات احلا�سر...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

   بينما حترق اجلماعات الإرهابية امل�سلحة الكتب يف 
املدار�س وتقتل املعلمن يف ال�ساحل، يوا�سل املثقفون 
الأفارقة عملهم. املدير العام ملعهد الدرا�سات العليا 
الباحث  متبكتو،  يف  ب��اب��ا،  اأح��م��د  العلمي  والبحث 

ترجمة  ت��وىل  دياجيتي،  حممد  امل���ايل  اجل��ام��ع��ي 
واأمري  متبكتو،  يف  كبري  م�سلم  عالمة  بن  مرا�سلة 
ما�سينا مو�سوعها الإقامة املفاجئة للرحالة الأملاين 
مقاما   333 ذات  املدينة  يف  بارث  هايرني�س  ال�سهري 
تاريخها  يعود  طويلة،  ر�سالة  �ساحلن.  لأول��ي��اء 
والتي   ،1854 عام  -اأوائ��ل   1853 عام  اأواخ��ر  اإىل 

اأ�سدرتها من�سورات جوثرن، اأكادميية العلوم ما وراء 
البحار. 

يف  ال���رتاث  حماية  يف  مل�سوؤوليته  منه  واإدراك�����ًا     
يدعم  وتهديداتهم،  الإره��اب��ي��ن  تدمري  مواجهة 
جيني،  بيري  وال�سغوف،  احليوي  الدائم،  �سكرتريه 
املخطوطات  هذه  حماية  يف  ي�ساهمون  الذين  يدعم 

عملنا  اأ�سبح  “لقد  الثمينة.  والتاريخية  الدينية 
اأجل ثقافة وتاريخ  املعركة من  اأ�سلحة يف  وخطابنا 

وهوية ال�سعوب. 
اإىل حد  الر�سالة من متبكتو، يتنزل  ن�سر هذه  اإن     
اأجل  املعركة من  الفكرية يف هذه  امل�ساهمة  كبري يف 

احلقيقة واحلكمة” يقول بيري جيني يف مقدمته ..

حتليل اخباري

ت�مبكت� من ا�شالم العلم والت�شامح اىل التهديد االرهابي

التطرف يطم�س معامل اال�شالم اال�شيلة

من املجم�عات االرهابية امل�شلحة

القيادات االرهابية يف املنطقة

اجلي�س املايل يف حرب ال تنتهي

خمطوطة مكتوبة قبل 165 عاًما، ولكنها تنخرط 
اليوم يف احلرب و�سط مايل، وت�سمح بفهم جذورها واأ�سولها 

التلويح بعظمة ميكن اأن ت�ستعيدها اأمة فولين الوهمية،
 اأي حوايل ثالثن مليون فردا منت�سرين يف بلدان ال�ساحل

اأ�سبح املناخ حليًفا لالإرهاب الذي يتغذى على الفقر وانحالل امل�سرتك، مع اختفاء عنا�سر التكامل القدمية
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املال والأعمال
الرئي�ش التنفيذي ملطارات اأب�ظبي يحظى بع�س�ية املجل�ش الدويل للمطارات

ال�شمالية، ويهدف اإىل م�شاعدة املطارات على اإطالق طاقاتها 
االأطراف  خمتلف  بني  التعاون  وتعزيز  الكاملة  االقت�شادية 
املعنية والتاأثر اإيجاباً يف الت�شريعات املحلية والدولية املعنية 
بالقطاع. وت�شم قاعدة اأع�شاء املجل�س 1960 مطاراً م�زعة 

على 176 بلداً ح�ل العامل. 
وينظم املجل�س “معر�س وم�ؤمتر تبادل املطارات” الذي يعد 
العامل،  م�شت�ى  على  الطران  لقطاع  خم�ش�س  حييدث  اأكييرب 
الدولية  االأطيييراف  خمتلف  بييني  التعاون  تعزيز  اإىل  ويييهييدف 
والت�شدي الأبرز التحديات التي ي�اجهها القطاع. ويف ن�شخته 
اأكرث  ي�شتقطب  اأن  للحدث  يت�قع  اأب�ظبي،  ت�شت�شيفها  التي 
التي  امليي�ؤمتيير  اأعييمييال  اأجيينييدة  للم�شاركة يف  وفييد   1000 ميين 

�شتتناول اال�شتدامة والتنقل والتقنيات. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب�ظبي  التنفيذي ملطارات  الرئي�س  ت�مب�ش�ن،  برايان  حظي 
بع�ش�ية املجل�س الدويل للمطارات، الهيئة الدولية التجارية 
املييمييثييليية  لييلييمييطييارات يف خمييتييلييف اأنيييحييياء اليييعيييامل. ويييياأتيييي نيل 
ا�شت�شافة  مييع  تييزاميينيياً  املييرميي�قيية  الع�ش�ية  لييهييذه  ت�مب�ش�ن 
تبادل  ومييي�ؤمتييير  “معر�س  لييفييعيياليييييات  االإمييياراتييييييية  الييعييا�ييشييميية 
 27 25 حتى  الييذي ينظمه املجل�س من   ”2019 املييطييارات 

ن�فمرب. 
ربحية  غيير  منظمة  للمطارات”  الييييدويل  “املجل�س  ويييعييد 
ممثلة ملطارات العامل، تت�زع مكاتبها االإقليمية على اإفريقيا، 
واآ�شيا املحيط الهادئ، واأمريكا الالتينية والكاريبي، واأمريكا 

وكهرباء االإمارات، والبالغة نح� 1200 ميغاواط، والتي تعترب حالياً 
منذ  العامل  يف  الكهرو�ش�ئية  ال�شم�شية  للطاقة  م�شتقلة  حمطة  اأكرب 
مناق�شة  وت�شمل   .2019 اأبريل  يف  التجاري  الت�شغيل  حّيز  دخلت  اأن 
م�شروع حمطة الظفرة مت�يل وبناء وت�شغيل و�شيانة حمطة الطاقة 
ال�شم�شية، مبا يف ذلك تركيب وحدات الطاقة الكهرو�ش�ئية ال�شم�شية 

واملح�الت والربط ب�شبكة ت��شيل الكهرباء واملرافق املرتبطة بها.
و�شرتفع هذه املحطة عند ت�شغيلها من اإجمايل الطاقة الكهرو�ش�ئية 
ميغاواط،   3200 حيي�ايل  اإىل  اأب�ظبي  اإمييارة  تنتجها  التي  ال�شم�شية 
ما �شي�شاهم يف تخفي�س انبعاثات غاز ثاين اأك�شيد الكرب�ن يف االإمارة 
باأكرث من 1.6 ملي�ن طن مرتي �شن�ياً، اأي ما يعادل اإزالة نح� 330 
األف �شيارة من الطرقات، اإىل جانب تعزيز الكفاءة ودعم اال�شتدامة مع 

تلبية الطلب املتزايد على الطاقة يف جميع اأنحاء الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

للطاقة  اأب�ظبي  مل�ؤ�ش�شة  التابعة  االإمييارات،  وكهرباء  مياه  �شركة  تلقت 
حمطة  واإن�شاء  تط�ير  م�شروع  مناق�شة  يف  للم�شاركة  نهائية  عرو�شاً 
الييكييهييرو�ييشيي�ئييييية يف  ال�شم�شية  الييطيياقيية  بييا�ييشييتييخييدام  الييكييهييربيياء  لييتيي�ليييييد 
االإنتاجية  طاقتها  �شتبلغ  والييتييي  اأبيي�ظييبييي،  بييياإميييارة  الييظييفييرة  منطقة 
م�شروع  اأكييرب  اإن�شائها  عند  املحطة  هييذه  و�شُتعترب  ميغاواط.   2000
العامل،  م�شت�ى  على  الكهرو�ش�ئية  ال�شم�شية  الطاقة  الإنتاج  م�شتقل 
و�شت�فراحتياجات  مييربييع،  كيل�مرت   20 م�شاحة  على  �شتمتد  حيث 
املييّتييحييدة من  اآالف ميينييزل يف دولييية االإمييييارات العربّية   110 يييقييارب  مييا 
الطاقة  �شعف  للمحطة  االإنتاجية  الطاقة  و�شت�شل  النظيفة.  الطاقة 
مياه  ل�شركة  كذلك،  التابعة  اأب�ظبي،  نيي�ر  ملحطة  احلالية  االإنتاجية 

تلقي العرو�ش النهائية ملناق�سة حمطة الظفرة للطاقة ال�سم�سية الكهرو�س�ئية

ت�ستعر�س م�سروعها الأحدث جممع دبي الرقمي

�سلطة واحة دبي لل�سيليك�ن ت�سارك يف معر�ش وم�ؤمتر القاهرة الدويل للتكن�ل�جيا 2019 
 

�سمن جوائز كفاءات ومواهب ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 2019 للقطاع احلكومي

اأكادميية ربدان تف�ز باملركز الثاين يف جنم لينكداإن ال�ساعد 

مالية عجمان حت�سد جائزتي اأف�سل تخطيط مايل 
واأف�سل اأنظمة واإجراءات للم�ازنة عن فئة القطاع العام

الدائرة  اأن هذا االإجنيياز ي�ؤكد �شعي  اأحمد  ال�شيخ  واأ�شاف 
واملنهجية  االإدارييية  املمار�شات  اأف�شل  اىل  لل��ش�ل  الدائم 
يف جمال املالية العامة، واأن هذه اجل�ائز، ت�شاف لل�شجل 
ب�شكل خا�س، مبختلف  الريادي احلافل حلك�مة عجمان 

م�ؤ�ش�شاتها، ولدولة االإمارات ب�شكل عام.
ومييين جييانييبييه قيييال �ييشييعييادة ميييييروان اأحيييميييد اآل عييلييي مدير 
اجلهات  بها  تف�ز  التي  العاملية  اجليي�ائييز  اأن  الييدائييرة  عييام 
الر�شيدة،  القيادة  ت�جيهات  تنفيذ  ثمرة  هييي  احلك�مية 
ومتابعتها امل�شتمرة، وهي مبنية على معاير عاملية، ويتم 
االأداء  تط�ير  يف  ت�شهم  ممنهجة،  لعملية  وفييقيياً  تقييمها 
التناف�شية  يف  والييدوليية  االإميييارة  �ش�رة  وتعزيز  احلك�مي، 
العاملية، وتنعك�س اإيجاباً على اأداء تلك اجلهات واخلدمات 

التي تقدمها.
ومبجه�دات  اجليي�ائييز  بهذه  الييدائييرة  بف�ز  �شعادته  واأ�ييشيياد 
م�ظفي دائرة املالية يف �شعيهم لتط�ير التخطيط املايل 
احلك�مي، والتعاون الكبر بني خمتلف اجلهات احلك�مية 
املحلية يف هذا املجال، ُمعرباً عن تهانيه جلميع امل�ظفني 

بدائرة املالية على هذا الف�ز امل�شتحق.

االإمارات للطاقة الن�وية تنظم 
منتدى جمتمعيا االثنني املقبل

•• اأبوظبي-وام:

للتعريف  جمتمعيا  منتدى  اليينيي�وييية  للطاقة  االإميييييارات  م�ؤ�ش�شة  تنظم 
بالربنامج الن�وي ال�شلمي االإماراتي وم�شتجدات حمطات براكة للطاقة 
الن�وية ال�شلمية يف جممع بين�نة التعليمي مبدينة زايد يف منطقة الظفرة 

باأب�ظبي وذلك ي�م 25 ن�فمرب احلايل.
الن�وية  للطاقة  االإميييارات  م�ؤ�ش�شة  التزام  اإطييار  يف  املنتدى  انعقاد  وياأتي 
بالربنامج  فئاته  خمتلف  وتعريف  املحلي  املجتمع  مع  امل�شتمر  بالت�ا�شل 
براكة للطاقة  واآخر تط�رات م�شروع حمطات  االإماراتي  ال�شلمي  الن�وي 
الن�وية ال�شلمية حيث �شتتيح امل�ؤ�ش�شة للجميع فر�شة امل�شاركة يف املنتدى 
خمتلف  من  احلك�ميني  وامل�ش�ؤولني  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  فيهم  مبا 

قطاعات الدولة وبخا�شة يف قطاع الطاقة الن�وية.
الرئي�س  احلييمييادي  اإبييراهيييييم  حممد  املهند�س  �ييشييعييادة  امليينييتييدى  و�شيح�شر 
�شيناق�س مع احل�ش�ر  الن�وية حيث  للطاقة  االإمييارات  مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي 
وم�شروع  االإميياراتييي  ال�شلمي  اليينيي�وي  بالربنامج  املتعلقة  اجليي�انييب  كافة 
يييتيي�ىل خمييتيي�ييشيي�ن يف  بينما  ال�شلمية  اليينيي�وييية  لييلييطيياقيية  بييراكيية  حمييطييات 
امل�ؤ�ش�شة ت�شليط ال�ش�ء على اأهمية الطاقة الن�وية ال�شلمية ك�نها م�شدرا 
للطاقة االآمنة وامل�ث�قة وال�شديقة للبيئة ف�شال عن دورها يف دعم النم� 

االقت�شادي واالجتماعي يف دولة االإمارات.
والن�شف  العا�شرة  ال�شاعة  متييام  يف  يبداأ  الييذي  املنتدى  جييدول  ويت�شمن 
يف  االأوىل  للمحطة  الت�شغيلية  اال�شتعدادات  ح�ل  تعريفيا  عر�شا  �شباحا 
حتقق  الييذي  والتقدم  ال�شلمية  الن�وية  للطاقة  بييراكيية  حمطات  م�شروع 
ا�شتف�شارات  لتلقي  اإىل جانب جل�شة ح�ارية  االأخييرى  الثالث  يف املحطات 

امل�شاركني واالإجابة عنها.
و�شي�شارك يف املنتدى اأع�شاء من فريقي التعليم وامل�ارد الب�شرية التابعني 
احل�ش�ر  ا�شتف�شارات  عيين  لييالإجييابيية  اليينيي�وييية  للطاقة  االإمييييارات  مل�ؤ�ش�شة 

اخلا�شة بفر�س العمل واملنح الدرا�شية.
4 حمطات للطاقة  اإن�شاء  الن�وية على  االإمييارات للطاقة  وتعمل م�ؤ�ش�شة 
الن�وية ال�شلمية �شمن م�شروع حمطات براكة للطاقة الن�وية ال�شلمية يف 

منطقة الظفرة باأب�ظبي.

•• عجمان- الفجر :

فازت دائرة املالية بحك�مة عجمان، بجائزة اأف�شل تخطيط 
اأنظمة واإجييراءات للم�ازنة عن فئة  اأف�شل  مايل، وجائزة 
القطاع العام املقدمة من كابيتال فاينان�س اإنرتنا�شي�نال 
 Capital Finance International((
على  الييدائييرة  تف�قت  حيث  الثامنة،  دورتييهييا  يف   ،2019
نييخييبيية مييين ميي�ؤ�ييشيي�ييشييات الييقييطيياع احلييكيي�مييي واخليييا�يييس من 

خمتلف دول العامل.
النعيمي  حميد  بيين  اأحييمييد  ال�شيخ  اأ�ييشييار  املنا�شبة  وبييهييذه 
ممييثييل �ييشيياحييب ال�شم� حيياكييم عييجييمييان لييليي�ييشيي�ؤون االإدارييييية 
واملالية، رئي�س دائرة املالية اإىل اأن هذه اجل�ائز املرم�قة 
جتاه  املالية  دائييرة  م�شي  على  وتاأكيد  �شهادة  مبثابة  تعد 
يتما�شى  مبييا  املييايل  التخطيط  واأنظمة  اإجييييراءات  تط�ير 
النعيمي،  ال�شيخ حميد بن را�شد  ال�شم�  مع روؤية �شاحب 
ع�ش� املجل�س االأعلى، حاكم عجمان حفظه اهلل يف تاأ�شي�س 
االقت�شاد  تناف�شية  ميين  يح�شن  ومييتيينيي�ع  قييي�ي  اقييتيي�ييشيياد 

االإماراتي، وي�شاهم يف حتقيق روؤية عجمان 2021.

•• دبي-الفجر: 

لل�شيليك�ن،  دبييي  واحيية  �شلطة  اأعلنت 
اليييهيييييييئييية الييتيينييظيييييمييييية لييييي�احييييية دبيييي 
لييييليييي�ييييشيييييييييليييييييييكيييي�ن، املييييييدييييييينيييييية احليييييييرة 
التكن�ل�جية املتكاملة، عن م�شاركتها 
وم�ؤمتر  ميين معر�س   23 اليييدورة  يف 
للتكن�ل�جيا  اليييييييييدويل  الييييقيييياهييييرة 
اأهم  اأحييد   Cairo ICT  2019
االأحداث ال�شن�ية االإقليمية يف قطاع 
التكن�ل�جيا مب�شر واأفريقيا، والذي 
 The Digital« ينطلق حتت �شعار
Xperience« يف الفرتة من 1 اإىل 
للمعار�س  م�شر  مبييركييز  دي�شمرب   4

الدولية يف القاهرة اجلديدة. 
وتيييي�ييييشييييتييييهييييدف �يييشيييليييطييية واحيييييييييية دبييييي 
امل�شاركني  تيييعيييرييييف  لل�شيليك�ن” 
 Dubai( الييرقييمييي  دبييييي  بيييييمييجييمييع 
Digital Park(، امل�شروع االأحدث 
يف ال�احة الذي يعد اأول مدينة ذكية 
عاملًيا  مييعييييياراً  ت�شع  دبييي  يف  متكاملة 
الذكية،  التكن�ل�جيا  حلل�ل  جديًدا 
وي�اكب ا�شرتاتيجية االإمارات للث�رة 
اإىل  تييهييدف  الييتييي  الييرابييعيية  ال�شناعية 
كمركز  االإمييييارات  دولييية  مكانة  تعزيز 
الرابعة،  اليي�ييشيينيياعييييية  لييلييثيي�رة  عيييامليييي 
وطني  اقت�شاد  حتقيق  يف  وامل�شاهمة 
واالبتكار  املعرفة  على  قائم  تناف�شي 
تدمج  الييتييي  امل�شتقبلية  والتطبيقات 
التقنيات املادية والرقمية واحلي�ية. 

دبييييي  “جممع  مييييي�يييييشيييييروع  وييييييي�فيييييير 

•• دبي-الفجر: 

مبطار  احلييرة  املنطقة  �شلطة  نظمت 
اجلل�شات  مييييين  عيييييييييدداً  دافيييييييييزا  دبييييييي 
احلييي�اريييية والييعييرو�ييس �ييشييميين من�شة 
وذلك  الوجن”،  اأفييييي�ييشيين  “في�ت�شر 
ال�شاد�شة  الن�شخة  فعاليات  اإطيييار  يف 
دبييييي للطران  مييعيير�ييس  مييين  عيي�ييشييرة 
“دبي  ا�ييشييتيي�ييشييافييهييا  اليييتيييي   ،2019
خييالل الييفييرتة بني  وورليييد �شنرتال” 
وُتعد  اجليييييياري.   نيي�فييمييرب  و21   17
�شبكة  اأول  الوجن”  اأفي�شن  “في�ت�شر 
بالذكاء  ميييدعييي�مييية  ذكييييييييية،  رقيييمييييييية 
م�شتقبل  تيي�ييشييتيي�ييشييرف  اال�ييشييطيينيياعييي، 
اإمييارة دبييي، وت�شم  قطاع الطران يف 
واجلهات  العاملية  ال�شركات  من  عييدد 

وامليييييزات الييتييي تيي�فييرهييا اليي�احيية التي 
ل�شركات  اأ�يييشيييا�يييشييييييياً  �يييشيييرييييكييياً  تييعييتييرب 
والنم�  للعمل  ال�شاعية  التكن�ل�جيا 
من  واال�شتفادة  املنطقة  يف  والت��شع 
التي  اليي�اعييدة  اال�شتثمارية  الفر�شة 
تتيحها دبي ومنطقة ال�شرق االأو�شط، 
والت�شهيالت  امليييزاييييا  اإىل  بيياالإ�ييشييافيية 
التي ت�فرها للم�شتثمرين وال�شركات 
الييتييي ت�شعى  الييعيياملييييية  الييتييكيينيي�ليي�جييييية 
ومقراتها  بييياأعيييمييياليييهيييا  ليييالنيييطيييالق 
اإمييارة دبييي، ف�شاًل عن  االإقليمية من 
النا�شئة  واليي�ييشييركييات  االأعيييميييال  رواد 
�شن�يا  احليييدث  هييذا  يجمعهم  الييذييين 
وجل�شاته  فيييعيييالييييييياتيييه  خيييييييالل  مييييين 
اإىل ح�ش�ر عدد  باالإ�شافة  النقا�شية، 
من االجتماعات مع وزراء وم�ش�ؤولني 
التنفيذيني  الروؤ�شاء  حك�ميني وكبار 

ل�شركات عاملية وحملية.

ومقراتها  اأعيييمييياليييهيييا  تيياأ�ييشييييي�ييس  اإىل 
االإقييليييييمييييية يف امليينييطييقيية انييطييالقيياً من 
الفر�شة  اتيياحيية  اإىل  بيياالإ�ييشييافيية  دبيييي، 
لييتييعييريييفييهييا بييالييفيير�ييس الييي�اعيييدة التي 
االقت�شاد  جمييال  يف  املنطقة  ت�فرها 
املزيد من  جييذب  ي�شمن  الرقمي مبا 
اال�شتثمارات االأجنبية املبا�شرة يف هذا 

القطاع احلي�ي.
اإقليمية  مبييكييانيية  امليييعييير�يييس  ويييتييمييتييع 
ي�شتقطب  كييي�نيييه  ميييرمييي�قييية  ودولييييييييية 
املييهييتييمييني بييقييطيياع الييتييكيينيي�ليي�جيييييا منذ 
 .1996 عيييييام  ميييييرة  الأول  اإطييييالقييييه 
اأكرث  الييعييام  هييذا  املعر�س  يف  وي�شارك 
من 500 �شركة حملية وعاملية اأكدت 
رواد  من  املئات  عن  ف�شاًل  ح�ش�رها 

االأعمال وال�شركات النا�شئة. 
كييييمييييا تييي�يييشيييعيييى �يييشيييليييطييية واحييييييييية دبييييي 
بالفر�س  لييلييتييعييريييف  لييليي�ييشيييييليييييكيي�ن، 

والييعييمييل �ييشييميين ميييبييياٍن �ييشييكيينييييية ت�شم 
�شكنية م�شممة وجمهزة  �شقة   235

باأحدث التقنيات الذكية.
ويف تعليقه على امل�شاركة، قال �شريف 
كييامييل، نييائييب الييرئييييي�ييس الييتيينييفيييييذي – 
واحة  �شلطة  يف  الييتييجييارييية  اليي�ييشيي�ؤون 
قطاع  يف  “امل�شتقبل  لل�شيليك�ن:  دبي 
وامل�شاريع  لل�شركات  ه�  التكن�ل�جيا 
والتنّ�ع  املرونة  متتلك  التي  النا�شئة 
واالبتكار امل�شتمر واخلطط امل�شتدامة 
للت��شع والنم�، وهذا ما ت�فره واحة 
دبي لل�شيليك�ن من م�قعها كمنطقة 

حرة تكن�ل�جية متكاملة.«
الدولية  الييفييعيياليييييات  اأن  كييامييل  واأكييييد 
الييييهيييياميييية مييييثييييل مييييعيييير�ييييس ومييييي�ؤمتييييير 
ت�فر  للتكن�ل�جيا،  الييدويل  القاهرة 
�شركات  مييع  لييلييتيي�ا�ييشييل  هيياميية  من�شة 
ت�شعى  الييتييي  الييعيياملييييية  الييتييكيينيي�ليي�جيييييا 

املنطقة  يف  نييي�عيييه  ميييين  االأول  رد” 
فيينييدقييييية و59  غييرفيية   112 وييي�ييشييم 
مرافق  اإىل  باالإ�شافة  مفرو�شة،  �شقة 
واملقاهي  كاملطاعم  الع�شرية  احلياة 
ال�شحة  ومراكز  للم�ؤمترات،  ومركز 
اجلري  وميي�ييشييارات  البدنية  والييلييييياقيية 
للت�ش�ق،  اليييدراجيييات، ومييركييز  وركييي�ب 
وم�اقف حتت االأر�س تت�شع الأكرث من 
2000 �شيارة. وميكن لل�شركات التي 
املنطقة  يف  اأعمالها  لتاأ�شي�س  ت�شعى 
اال�شتفادة من خيارات مكتبية متعددة 
تييتيي�فيير يف 8 ميييبييياٍن جتييياريييية تيييرتاوح 
م�شاحاتها بني 50 مرتاً مربعاً و10 
اآالف مرت مربع. كما ميكن لل�شركات 
 Boutique( االختيار من 8 مباٍن
مقراتها  لتاأ�شي�س   )Buildings
بارك  �شيليك�ن  يعد  كما  االإقليمية. 
جمتمعاً متكاماًل ي�فر فر�س العي�س 

�شلطة  قييييامييييت  الييييييييذي  الرقمي”، 
على  باإن�شائه  لل�شيليك�ن  دبييي  واحيية 
م�شاحة قدرها 150 األف مرت مربع 
درهم،  مليار   1.5 تخطى  وبا�شتثمار 
بييا�ييشييتييثييمييار تخطى  60 خييدميية ذكييييية 
مييقييدميية �شمن  درهييييم  مييلييييي�ن   100
ميينيي�ييشيية مييي�حيييدة واآمييينييية جتييمييع على 
املتطلبات  بني  الكفاءة  من  عييال  نح� 
واحتياجات  لييلييميينيي�ييشيياآت  الييتيي�ييشييغيييييلييييية 
�شاغلي وم�شتخدمي امل�شاريع ال�شكنية 
والتجارية.  وي�شتمل م�شروع “جممع 
على م�شاحات مكتبية  الرقمي”  دبي 
و25  مييييربييييع  مييييرت  األيييييييف   71 تيييبيييليييغ 
التجارية  للمحالت  مربع  مييرت  األييف 
جتارياً  حميييياًل   85 عيييددهيييا  اليييبييياليييغ 
باأحدث  جمهزة  �شكنية  �شقة  و235 
 46 مب�شاحة  الييذكييي  العي�س  تقنيات 
“رادي�ش�ن  األيييف مييرت مييربييع، وفيينييدق 

“بانا�ش�نيك”،  �شركة  يف  احل�شابات 
االبتكارات  اأحييدث  ا�شتعر�شا  والييذييين 
التكن�ل�جية يف م�شتقبل قطاع النقل 
الدين  �يييشيييرف  عيييبيييد  وقييييييال  اجلييييييي�ي. 
النقل  قييطيياع  “يتبنى  كلمته:  خييالل 
تكن�ل�جيا  الراهن  ال�قت  يف  اجليي�ي 
وحت�شني  تط�ير  ت�شتهدف  متط�رة 
اإيجابي  ب�شكل  ينعك�س  مبا  العمليات، 
واال�شتدامة  والربحية  الكفاءة  على 
تزايداً  نيي�ييشييهييد  كييمييا  اليييقيييطييياع،  �ييشييميين 
دون  ميييين  الييييطييييائييييرات  ا�يييشيييتيييخيييدام  يف 
ال�اقع  وتييقيينيييييات  “الدرونز”  طيييييار 
امليييعيييزز وتعلم  والييي�اقيييع  االفيييرتا�يييشيييي 
االآلة والذكاء اال�شطناعي، وهي التي 

تلعب دوراً هاماً يف القطاع«. 
بدعم  اليييتيييزمييينيييا  “ن�ؤكد  واأ�يييييشييييياف: 

الرحلة  تخطيط  عملية  يف  الرقمنة 
من�شات  عييرب  املُ�شغلني  طلب  لتلبية 
واليييتيييي  اليييييطيييييران،  الإدارة  �يييشييياميييلييية 
وذاتية  اال�ييشييتييخييدام  بيي�ييشييهيي�ليية  تتميز 
ُيعد  حيث  للنقل،  والييقييابييليية  اخلييدميية 
تط�ير  خيييالل  ميين  �شالمتها  �ييشييمييان 
اخل�ارزميات املتط�رة عاماًل اأ�شا�شياً، 
كما اأنها ت�فر حمت�ى غني وتطبيقات 

تقدمية«. 

واليييهيييييييئيييات االأكييييادميييييييييية واخلييييييرباء 
القطاعات،  تييلييك  يف  املييتييخيي�ييشيي�ييشييني 
املدين”  الييطييران  “هيئة  بينها  ميين 
و”اإيربا�س”  دبي”  و”مطارات 
اإلكرتيك”  و”جرنال  و”ب�ينج” 
و”رول�س – روي�س” و”تال�س ال�شرق 
االأو�شط” و”بانا�ش�نيك اأفي�نيك�س” 
االأمر الذي ي�ؤكد على  و”جيتيك�س”، 
اأهييمييييية هييييذه امليينيي�ييشيية يف عييمييلييييية من� 
وا�شت�شراف  احلي�ية  القطاعات  هذه 
�ش�اء  ت�فرها،  التي  العديدة  الفر�س 

على امل�شت�ى املحلي اأو االإقليمي. 
وا�ييشييتيي�ييشييافييت امليينيي�ييشيية كيييياًل مييين عبد 
ل�ش�ؤون  الرئي�س  نائب  الييدييين  �شرف 
اأ�س”  اأييييييه  “ي�  �ييشييركيية  يف  املييبيييييعييات 
ومارك� جا�شيمي مدير املبيعات واإدارة 

اآمييينييية ل�تاه،  قييالييت  الييي�يييشيييدد،  وبيييهيييذا 
�ييشييلييطيية املنطقة  ميي�ييشيياعييد مييدييير عيييام 
“دافزا”  “تلتزم  دبييي:  مبطار  احلييرة 
الطران  قطاعات  من�  عملية  بدعم 
عرب  وذلييك  والف�شاء  اجليي�ي  والنقل 
املييتييميييييزة ملجم�عة  تيي�فيير اخليييدميييات 
تلك  يف  العاملة  ال�شركات  ميين  بيييارزة 
املنطقة  ميين  تتخذ  والييتييي  القطاعات 
لعملياتها  مييقييراً  دبيييي  احليييرة مبييطييار 
“في�ت�شر  من�شة  وُتييعييد  االإقييليييييمييييية، 
مبادرات  بيييني  مييين  الوجن”  اأفييييي�ييشيين 
ت�شاهم من خاللها يف  التي  “دافزا” 
هيييذه الييعييمييلييييية«. واأ�ييشييافييت: “جنحت 
امليينيي�ييشيية يف جييييذب اليييعيييدييييد مييين اأهيييم 
اجلهات احلك�مية وال�شركات العاملية 
واملت��شطة  اليي�ييشييغييرة  والييي�يييشيييركيييات 

احلك�مية وذلك بهدف حتفيز العمل 
وتعزيز  اجلماعي  واالبتكار  امل�شرتك 
ت�شريع  يف  واأفيييراد  كم�ؤ�ش�شات  دورهييم 
وتيييييرة منييي� الييقييطيياع وميي�ييشيياهييمييتييه يف 
اليينيياجت االإجييمييايل الإمييييارة دبيييي.  وقد 
نييظييمييت امليينيي�ييشيية خيييالل املييعيير�ييس عدد 
والعرو�س  احلييي�اريييية  اجلييليي�ييشييات  ميين 
والنقل  الييطييران  بقطاع  املتخ�ش�شة 
ت�جهات  وحتليل  ال�شتعرا�س  اجل�ي 
متخ�ش�شني  مبييي�يييشييياركييية  الييييقييييطيييياع 
واأكادمييني، وركزت على م�ا�شيع مثل 
احلالية  املبتكرة  وامل�شاريع  ال�شيا�شات 
روؤية  مييع  ين�شجم  مبييا  وامل�شتقبلية، 
“دافزا” الرامية اإىل تعزيز الت�ا�شل 
املعنية  االأطييراف  املبا�شر بني خمتلف 
القطاع.   �شمن  واخلا�شة  احلك�مية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  املخت�شة  ربيييدان،  اأكادميية  حققت 
والدفاع،  واالأميين،  ال�شالمة،  جماالت 
واإدارة  اليييطييي�ارئ،  والييتيياأهييب حلييياالت 
الف�ز  اأب�ظبي،  العا�شمة  يف  االأزمييات 
باملركز الثاين يف جائزة »جنم لينكداإن 
�شمن  احلييكيي�مييي،  للقطاع  اليي�ييشيياعييد« 
الييدورة اخلام�شة من ج�ائز لينكداإن 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  للم�اهب 
2019، والتي متنح  و�شمال اإفريقيا 
يف  تنجح  التي  وامل�ؤ�ش�شات  لل�شركات 
ال�شتقطاب  لينكداإن  حل�ل  ا�شتخدام 

الكفاءات واحلفاظ عليها.
االحيييتيييفييياء  اإىل  اجليييييائيييييزة  وتيييييهيييييدف 
ال�شركات  واأ�شحاب  االأفييراد  باإجنازات 
ا�شتخدام  يف  جنييحيي�ا  ممييين  واليييفيييرق 
كبر  اأثيييير  لتحقيق  لييييينييكييداإن  حييليي�ل 
عدة،  فييئييات  �شمن  م�ؤ�ش�شاتهم،  على 
تيي�ييشييمييل: اأفيي�ييشييل جييهيية تيي�ظيييييف عرب 
وجنم  االجتماعي،  الت�ا�شل  من�شات 
يف  فريق  واأفيي�ييشييل  ال�شاعد،  لينكداإن 
عالمة  واأفيي�ييشييل  امليي�اهييب،  ا�شتقطاب 
امل�اهب  ورائييد  لينكداإن،  على  جتارية 
مبيعات  فيييرييييق  واأفيييي�ييييشييييل  الييييذكييييييييية، 
تعّلم. ومتكنت  واأف�شل ثقافة  رقمية، 
اأكادميية ربدان، من ا�شتقطاب اأ�شتاذة 
جييامييعيييييني عييامليييييني، بيياالعييتييميياد على 
حرفية فريق البحث لديها، باالإ�شافة 
يف  حققته  اليييذي  الكبر  اليينييجيياح  اإىل 
تفاعلهم  وتعزيز  املتابعني  عدد  زيييادة 
لينكداإن  من�شة  عييلييى  �شفحتها  مييع 
خيييييالل فيييييرتة قييي�يييشيييرة. وقيييييد فييييازت 
جائزة  يف  الييثيياين  باملركز  االأكييادميييييية 

للقطاع  اليي�ييشيياعييد«  لييييينييكييداإن  »جنييييم 
منطقة  مييي�يييشيييتييي�ى  عيييليييى  احليييكييي�ميييي 
اإفريقيا  و�ييشييمييال  االأو�ييييشييييط  اليي�ييشييرق 
ح�شن  اجليييييائيييييزة  وتييي�يييشيييّليييم   ،2019
املييييرزوقييييي، ميي�ييشييتيي�ييشييار ومدير  حمييمييد 
اأكادميية  الت�ش�يق واالت�شال يف  اإدارة 
ربدان؛ وذلك �شمن احلفل الذي عقد 
يف منتجع ف�ر�شيزونز بدبي، بح�ش�ر 
مييعييايل عييميير �ييشييلييطييان الييعييلييميياء، وزير 
املديرين  وكييبييار  اال�شطناعي  الييذكيياء 
لينكداإن وعييدد كبر من م�ش�ؤويل  يف 
دولة  اجلهات احلك�مية واخلا�شة يف 
ومنطقة  املييتييحييدة  العربية  االإميييييارات 

ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا. 
في�شل  الييييدكييييتيييي�ر  �يييشيييعيييادة  واأعيييييييييرب 
ربدان  اأكادميية  رئي�س  نائب  العيان، 

وتط�ير  االأداء  لتح�شني  اليير�ييشيييييدة 
امل�شتمر  التدريب  وت�فر  اجلاهزية، 
املعاير  اأعييلييى  وفييق  ال�طنية  للك�ادر 
اأ�ش�س  على  العاملية  املمار�شات  واأف�شل 
امل�شتجدات.  تتابع  علمية  ومنهجيات 
وتنمية  ا�شتقطاب  اإىل  دائييميياً  ون�شعى 
الكفاءات واملحافظة عليها من خالل 
مع  عييمييلييييياتيينييا،  يف  امل�شتمر  الييتييطيي�ييير 
الك�ادر  وحتييفيييييز  بييتييمييكييني  االهييتييمييام 
الب�شرية، حيث تهدف االأكادميية الأن 
تك�ن رافداً اأ�شا�شياً لقيادات امل�شتقبل، 
لتاأهيل  ميييتيييميييييييزاً  وطييينييييييياً  وميييييركيييييزاً 
وتط�ير الك�ادر يف جماالت ال�شالمة 
واالأمييييين واليييدفييياع واليييتييياأهيييب حلاالت 
اأ�ش�س  االأزميييات، على  واإدارة  الييطيي�ارئ 
ال�طنية  الييكييفيياءات  واإعيييييداد  عييلييمييييية، 

عيين �ييشييعييادتييه ليينيييييل االأكيييادميييييييية هذه 
فريق  جييهيي�د  تعك�س  ك�نها  اجلييائييزة، 
ا�شتقطاب  على  االأكييادميييييية  يف  العمل 
واخلرباء  وامليي�اهييب  الييكييفيياءات  اأف�شل 
واالإدارة،  والتدريب  التعليم  يف جمال 
وحييير�يييشيييهيييا عيييليييى تييي�فييير بيييييئيية عمل 
كفاءات  ا�شتقطاب  يف  ت�شاهم  جيياذبيية 
وطنية مميزة من خالل حل�ل �شبكة 
يف  ال�شبكة  بجه�د  م�شيداً  لييييينييكييداإن، 
ت�شاعد  التي  واحلل�ل  االأدوات  ت�فر 
املييي�ؤ�يييشييي�يييشيييات عيييليييى جيييييذب اليييكيييفييياءات 
واأ�شاف  حتييتيياجييهييا.  الييتييي  وامليييي�اهييييب 
“نحر�س  الييعيييييان:  الييدكييتيي�ر  �ييشييعييادة 
يف اأكيييادميييية ربييييدان عييلييى تيي�فيير بيئة 
متميزاً  اأكادميياً  تعليماً  تقدم  مثالية 
ييييليييبيييي روؤييييييييية وتييي�جيييييييهيييات اليييقيييييييادة 

متطلبات  مييع  التعامل  على  الييقييادرة 
الع�شر وحتديات امل�شتقبل«.

امليينييا�ييشييبيية، قيييال عييلييي مطر،  ويف هيييذه 
االأو�شط  اليي�ييشييرق  لييييينييكييداإن يف  رئييييي�ييس 
واالأ�ش�اق النا�شئة يف اأوروبا واإفريقيا: 
الكربى  اليي�ييشييركييات  ميي�ييشيياركيية  “تظهر 
التزاماً  للم�اهب  لينكداإن  ج�ائز  يف 
وتزويدها  امليي�اهييب  بتنمية  حقيقياً 
بيياالأدوات واخلربات الالزمة لتحقيق 
اإليه. تعّد  التط�ر املهني الذي تطمح 
التي  للبيانات  هاماً  م�شدراً  لينكداإن 
تزويد  يف  ميينييهييا  نيي�ييشييتييفيييييد  اأن  ميييكيين 
عمالئنا بحل�ل فعالة ت�شاعدهم على 
ال�ش�ق.  يف  امل�شتمر  الييتييطيي�ر  ميي�اكييبيية 
معاً  العمل  ميكننا  االإطييييار،  هييذا  ويف 
م�شتقبل  �ييشييييياغيية  عييلييى  لييلييميي�ييشيياعييدة 
املنطقة  داخييل  العاملة  للق�ى  اأف�شل 

وخارجها.
بك�نها  ربيييييييدان  اأكييييادميييييييييية  وتييينيييفيييرد 
االإميييارات  دولييية  ن�عها يف  ميين  االأوىل 
املنهج  ذي  التعليم  تيي�فيير  جميييال  يف 
واملييهيينييي، وتتيح  االأكييييادميييييي  املييييييزدوج 
بالتعّلم  االعييييييييييرتاف  االأكيييييادميييييييييييية 
ال�شهادات  وتقدم  ال�شابقة  واخلييربات 
وال�شاعات املعتمدة والقابلة للتح�يل 
اإىل  وميين وظيفة  اآخيير  اإىل  من م�شار 
اأخرى. وتهدف االأكادميية اإىل ت�فر 
متميزة  ميي�ييشييتييقييبييلييييية  تييعييليييييمييييية  بيييييئيية 
ومييتييعييددة الييتييخيي�ييشيي�ييشييات، قييييادرة على 
من  بنخبة  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  رفد 
املتخ�ش�شني  االأكفياء  االإمييارات  اأبناء 
يف جماالت ال�شالمة العامة، واالأمن، 
الط�ارئ  حليياالت  والتاأهب  والييدفيياع، 

واإدارة االأزمات.

على هام�س فعاليات معر�س دبي للطريان

دافزا تنظم جل�سات ح�ارية وعرو�سًا �سمن من�سة في�ت�سر اأفي�سن الوجن
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املال والأعمال
راأ�ش اخليمة: تد�سني املنطقة االقت�سادية االإبداعية احلرة بكليات التقنية

املتحدة اإىل م�شاف الييدول االأكييرث ابتكارا يف العامل 
بحل�ل العام 2021 ويعترب املنتدى من الفعاليات 
والتطلعات  الييفيير�ييس  كييافيية  تيينيياقيي�ييس  الييتييي  الييهيياميية 
ال�شبع  االقت�شادية  الييدوائيير  بح�ش�ر  االقت�شادية 
ور�س  طييرح  جانب  اإىل  االقت�شاد،  ووزارة  الدولة  يف 

العمل التي تلعب دورا رئي�شيا يف نقل املعرفة.
وت�قع القمزي اأن ت�شهم مناق�شة االآفاق االقت�شادية 
لدولة االإميييارات يف تبادل اخلييربات، واالطييالع على 
اإىل اخلروج  نتطلع  كما  االأطيييراف،  جتييارب خمتلف 
بالعديد من املبادرات التي تخدم م�شتقبل االأعمال 
واالقييتيي�ييشيياديييني يف دولييية االإميييييارات ودبيييي على وجه 
االإميييارات على  اقت�شاد  “ يق�م   : وقييال  التحديد”. 
تالحم اجله�د، وي�فر هذا املنتدى من خالل ه�يته 
الفر�شة  اليييدوائييير االقييتيي�ييشييادييية  اجليييدييييدة جلييميييييع 
لييعيير�ييس اخليييطيييط اال�ييشييرتاتيييييجييييية احليييالييييييية التي 
جانب  اإىل  االحتييادييية،  واحلك�مة  اإميييارة  كييل  تبنتها 

اإمارة  لكل  الر�شمية  االقييتيي�ييشييادييية  االأرقييييام  اإطيييالق 
وبالتايل  الييدوليية،  م�شت�ى  على  ال�شاملة  واالأرقييييام 
والتنب�ؤات  االقت�شادي  االأداء  على  ال�ش�ء  ت�شليط 
اإىل  العاملية،  االقت�شادية  االآفييياق  وحميياكيياة  املقبلة 
العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  تعزيز  فر�س  جانب 
االقت�شادية  لل�شيا�شات  الييعييام  واالإطييييار  واخلييا�ييس، 

الداعمة لتعميق �شبل التعاون«.
و�ييشييييي�ييشييتييعيير�ييس املييي�يييشييياركييي�ن يف املييينيييتيييدى املييييبييييادرات 
العام  القطاعني  واملييقييرتحيية يف  اجلييارييية  وامليي�ييشيياريييع 
عييلييى املدى  اليينييميي�  اإىل دعييييم  واليييهيييادفييية  واخليييا�يييس 
الق�شر اإىل املت��شط. كما �شيت�شمن املنتدى �شل�شلة 
من اجلل�شات واحللقات النقا�شية، و�شتق�م ال�شركات 
ال�شيا�شات  و�ييشيينيياع  الييقييطيياع اخلييا�ييس  ميين  اليييرائيييدة 
نييظييرهييم وجتاربهم،  وجييهييات  واخليييييرباء مبيي�ييشيياركيية 
وطرح اخليارات املتاحة للم�شتقبل، ويعقب كل حلقة 

نقا�شية جل�شة خم�ش�شة لالأ�شئلة واالإجابة عنها.

•• دبي -وام:

را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شم�  حتت رعاية �شاحب 
اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 
االإمارات  اأعمال منتدى  تعقد  رعيياه اهلل،  دبي  حاكم 
حتت  “اقت�شادية دبي”  الذي تنظمه  االقت�شادي” 
عن�ان “االقت�شاد الريادي يف االإمارات مرونة ومن� 
وه�   ،2019 دي�شمرب  و12   11 ي�مي  وازدهار”، 
الدوائر  وجميع  االقت�شاد  وزارة  بييني  تييعيياون  ثمرة 
املنتظر  ال�شبع. ومن  الدولة  اإمييارات  االقت�شادية يف 
اأن يحظى “منتدى االإمارات االقت�شادي” باهتمام 
خالل  ميين  واليييدويل  املحلي  ال�شعيدين  على  كبر 
حلته اجلديدة كنتاج دمج “ملتقى االإمارات لالآفاق 
للتخطيط  االإمييييييييارات  و”ملتقى  االقت�شادية” 
النجاح  �شي�ؤ�ش�س على  واحد  يف حدث  االقت�شادي” 
اإذ  �ييشيينيي�ات،  �شت  ميييدار  كييل منهما على  اليييذي حققه 

واخلا�س واأ�شحاب القرار يف التخطيط االقت�شادي 
باالإمارات، ملناق�شة اأهم امل��ش�عات املتعلقة بالدولة 
اال�شرتاتيجية  امليييبيييادرات  وا�ييشييتييعييرا�ييس  واملييجييتييمييع، 
م�ؤخرا،  وتييطيي�يييرهييا  تنفيذها  مت  الييتييي  واليينيي�عييييية 
ال�شركات و�شناع  مب�شاركة نخبة من ممثلي كربى 
ال�شيا�شات وقادة الفكر واملبتكرين واخلرباء وطلبة 
امل�ؤ�ش�شات االكادميية من داخل وخارج الدولة. وقال 
االقت�شاد  وزير  املن�ش�ري  �شعيد  بن  �شلطان  معايل 
: “ ي�شرنا امل�شاركة يف منتدى االمارات االقت�شادي 
2019، الذي ي�ؤكد م�ا�شلة اقت�شاد دولة االإمارات 
م�شرته التنم�ية االإيجابية عمال بت�جيهات القيادة 
 ،2021 االإميييييارات  روؤيييية  مييع  وان�شجاما  اليير�ييشيييييدة 
قادتها  التي  االقت�شادية  املبادرات  املنتدى  ويتناول 
ال�ش�ء  اإلقاء  جانب  اإىل  املا�شية،  االآونيية  يف  الدولة 
اال�شرتاتيجية  واخلطط  االقت�شادية  الق�شايا  على 
احلالية التي تبنتها كل اإمارة واحلك�مة االحتادية، 

االقت�شادية  الفعاليات  اأبيييرز  اأحييد  املنتدى  �شي�شكل 
املييحييلييييية اليي�ييشيينيي�ييية املييعيينييييية بييتيي�ييشييليييييط اليي�ييشيي�ء على 
اخليييطيييط اال�ييشييرتاتيييييجييييية احلييالييييية وامليي�ييشيياهييميية يف 
املديني  على  االقت�شادي  التخطيط  م�شتقبل  ر�شم 

الق�شر واملت��شط لدولة االمارات.
وقد ا�شتلهمت اأهداف املنتدى من: “روؤية االإمارات 
لالبتكار”  ال�طنية  و”اال�شرتاتيجية   ”2021
“روؤية  و   ”2021 دبي  ال�شحة يف  و”ا�شرتاتيجية 
ال�شياحية  اليي�ييشييارقيية  “روؤية  و   ”2021 عييجييمييان 
التي   ”2030 “اأجندات  اإىل  اإ�ييشييافيية   ،”2021
الإمييييارة   ”2030 االقييتيي�ييشييادييية  “الروؤية  تيي�ييشييمييل 
الإميييييارة   ”2030 الييبيييييئييييية  و”الروؤية  اأبييي�ظيييبيييي 
و”ا�شرتاتيجية دبي ال�شناعية 2030”  اأب�ظبي”، 

و”ا�شرتاتيجية دبي للطباعة ثالثية االأبعاد«.
فعالة  من�شة  االأوىل  ن�شخته  يف  امليينييتييدى  و�شي�فر 
العام  الييقييطيياعييني  بييني  اليي�ييشييراكيية  بيي�ييشيي�ؤون  للمعنيني 

االإمارات  لييدوليية  املحلي  اليينيياجت  تعزيز  وتيياأثييرهييا يف 
املن�ش�ري  معايل  واأ�شاف  املقبلة«.  ال�شن�ات  خالل 
اأ�ييشيي�اطييا ط�يلة يف  االمييييارات  دولييية  “لقد قطعت   :
على  املبنية  وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  م�شرة 
االبتكار والتناف�شية وتعزيز دور التكن�ل�جيا يف من� 
االقت�شاد ال�طني، كما حافظت الدولة على حتقيق 
معدالت من� مت�ازنة وبيئة اقت�شادية ق�ية وم�شتقرة 
بتكاتف  ثقة  على  نحن   .. املحيطة  التحديات  رغييم 
اليييدوائييير االقييتيي�ييشييادييية يف دولة  اجلييهيي�د بييني جميع 
االمارات لتحقيق النه�شة التنم�ية امل�شتدامة، ذلك 
واملبادرات  اال�شرتاتيجية  اخلطط  طييرح  خييالل  من 
الن�عية التي حتقق اال�شتدامة االقت�شادية وامل�شي 
�شعادة  وقيييال  التنم�ية”.  امليي�ييشيياريييع  طييرح  يف  قييدمييا 
“يلعب  دبييي:  اقت�شادية  عام  مدير  القمزي،  �شامي 
اأهييييداف  تيينييفيييييذ  تيي�ييشييريييع  امليينييتييدى دورا حمييي�رييييا يف 
االأجندة ال�طنية لل��ش�ل بدولة االإمارات العربية 

ي�سهم يف ر�سم م�ستقبل التخطيط القت�سادي على املدين الق�سري واملتو�سط

برعاية حممد بن را�سد .. انطالق منتدى االإمارات االقت�سادي يف دبي 11 دي�سمرب
�سلطان املن�سوري: تكاتف اجلهود بن جميع الدوائر القت�سادية يف الدولة اأ�سا�س لتحقيق النه�سة التنموية امل�ستدامة 
�سامي القمزي: دور حموري للمنتدى يف ت�سريع تنفيذ اأهداف الأجندة الوطنية باإمارات الدولة واحلكومة الحتادية 

االإقت�شادية االإبداعية احلرة” كبيئة حا�شنة الإبداعات ال�شباب. من جانبه عرب 
الدكت�ر عبداللطيف ال�شام�شي مدير جممع كليات التقنية العليا عن �شعادته 
براأ�س  العامة  اخلدمات  دائييرة  رئي�س  القا�شمي  �شع�د  بن  اأحمد  ال�شيخ  بزيارة 
اخليمة، ملقر الكليات وتد�شينه املنطقة االإقت�شادية االإبداعية احلرة التي تعد 
بالدولة  كاأول م�ؤ�ش�شة تعليم عايل  الكليات بعد حت�لها  ثاين منطقة تد�شنها 
اىل مناطق حرة اقت�شادية ابداعية وفق ت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي “رعاه 
اأن هذه  اأعمال.. م�شرا اىل  بهدف متكينها من تخريج �شركات ورواد   ، اهلل” 
املناطق متثل جزءا من خطة اجليل الرابع لكليات التقنية العليا والتي تق�م 
على ثالث ركائز ا�شرتاتيجية اىل جانب تخريج ال�شركات فاإنها ت�شعى لتخريج 
قيادات فنية متخ�ش�شة تتمتع مبهارات احرتافية عاملية باالإ�شافة اىل الركيزة 

الثالثة الرامية لت�فر فر�س تعليم للجميع.

امل�ؤمتر مبجم�عة من طلبة الكليات حيث تعرف اىل م�شاريعهم االبتكارية التي 
تقدم حل�ال واأفكارا ابداعية تعك�س مهاراتهم التطبيقية والتقنية ومدى وعيهم 

بحاجات املجتمع.
وزار ال�شيخ اأحمد بن �شع�د مبادرة “ن�افذ الت�شامح” التي تهدف اىل فتح اآفاق 
وا�شعة للح�ار بني خمتلف اجلن�شيات مبا ير�شخ مكانة االمارات كنم�ذج عاملي 
للت�شامح، والتي اختتمت ج�التها يف اإمارة راأ�س اخليمة ومت ا�شت�شافتها يف مقر 
الكليات. واأكد ال�شيخ اأحمد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي، اأن ال�شباب هم الق�ة 
املبتكرة  واأفكارهم  املبدعة  بعق�لهم  فهم  ال�طن،  القت�شاد  والبانية  الدافعة 
احلكيمة  القيادة  بحر�س  م�شيدا  امل�شتقبل..  يف  الريادة  نح�  امل�شرة  يق�دون 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  راأ�شها  وعلى 
نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  �شاحب  واأخيه  “حفظه اهلل” 
ال�شم�  و�شاحب  “رعاه اهلل”  دبي  اليي�زراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات 
بقدراتهم  اميانا  ال�شباب،  متكني  تعزيز  �شاأنه  من  ما  كل  دعييم  على   ، امل�شلحة 
�شعادته  عيين  �شع�د  بيين  اأحييمييد  ال�شيخ  وعييرب  لل�طن.  واليييرثوة  الطاقة  وباأنهم 
براأ�س  العليا  التقنية  كليات  يف  احلرة  االإبداعية  االإقت�شادية  املنطقة  بتد�شني 
لالبتكار  حا�شنة  وتطبيقية  تعليمية  بيئة  من  الكليات  يف  مل�شه  ومييا   ، اخليمة 
االإبداعية  املنطقة  تد�شني  اأن  اىل  م�شرا  االبيييييداع..  على  للطلبة  وحمييفييزة 
�شي�شاهم ب�شكل كبر يف خلق منظ�مة متكاملة يف الكليات لتبني وتط�ير االأفكار 
الطالبية وت�جيهها علميا وتطبيقيا بال�شكل ال�شحيح الذي يدعم حت�يلها اىل 
م�شاريع تقدم منتجات اأو خدمات ذات جدوى اقت�شادية، مبا يدعم الكليات من 
حتقيق روؤية القيادة احلكيمة يف ت�شجيع ال�شباب على ريادة االأعمال ومتكينها 
�شراكات  بناء  على  الكليات  حر�س  مثمنا  اأعييمييال،  ورواد  �شركات  تخريج  ميين 
ا�شرتاتيجية مع م�ؤ�ش�شات وجهات العمل باإمارة راأ�س اخليمة الإجناح “املنطقة 

••راأ�ض اخليمة -وام:

افتتح ال�شيخ اأحمد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي، رئي�س دائرة اخلدمات العامة 
 »InnCuVation« احلرة  االإبداعية  االقت�شادية  املنطقة  اخليمة،  براأ�س 
براأ�س  العليا  التقنية  كليات  ملقر  زيييارتييه  خييالل  اخليمة،  بييراأ�ييس  الكليات  مبقر 
جممع  مدير  ال�شام�شي  عبداللطيف  الدكت�ر  �شعادة  االفتتاح  ح�شر  اخليمة. 
براأ�س  التقنية  كليات  مدير  االأن�شاري  يحيى  والدكت�ر  العليا،  التقنية  كليات 
اخليمة، واملهند�س عبداهلل املهري نائب مدير جممع الكليات لل�ش�ؤون االإدارية، 
تاأ�شي�س  ييياأتييي  حيث  احلك�مية،  الييدوائيير  وممثلي  امل�ش�ؤولني  كبار  ميين  عييدد  و 
املنطقة االقت�شادية دعما لريادة االأعمال وتنمية مل�شاريع الطلبة واخلريجني. 
و�شهد ال�شيخ اأحمد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي خالل الزيارة جانبا من امل�ؤمتر 
هام�س  على  والتقى  املعل�مات،  تكن�ل�جيا  يف  املمار�شات  اأحييدث  حيي�ل  العاملي 

اللجنة الدائمة للتنمية االقت�سادية تعقد جل�ستها احلادية ع�سرة للعام اجلاري

م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي يف�ز بجائزة بنك ويلز فارغ� االأمريكي
التقدير من م�ؤ�ش�شة عاملية مرم�قة ه� �شهادة ج�دة جديدة 
اإجناز  باأننا ن�شر يف االجتاه ال�شحيح من ناحية  لنا ت�ؤكد 
والل�ائح  لالأنظمة  االأمتثال  مبعاير  واالإلييتييزام  املعامالت 
اإن  واأ�ييشيياف  العمالء.  االإيجابي على ر�شا  االأثيير  له  والييذي 
ب�شيا�شات  ومت�شكنا  حكيمة  ا�شرتاتيجية  عييلييى  اعييتييمييادنييا 
للعمالء  املقدمة  خدماتنا  تط�ير  على  �شاعدتنا  وا�شحة 
ميين االأفييييراد واليي�ييشييركييات وامليي�ؤ�ييشيي�ييشييات وتييقييدمي نييطيياق وا�شع 
االإ�شالمية  ال�شريعة  مييع  املت�افقة  التجزئة  خييدمييات  ميين 
اأعلى  مع  تت�افق  التي  وامل�ؤ�ش�شية  اال�شتثمارية  واخلدمات 

املعاير العاملية يف العمل امل�شريف.

•• ال�شارقة-وام: 
ح�شد م�شرف ال�شارقة االإ�شالمي جائزة بنك ويلز فارغ� 
2018-2019 تقديرا للج�دة العالية  للتميز الت�شغيلي 
امل�شرف  يقدمها  التي  املييدفيي�عييات  ميين  املعامالت  اإجنييياز  يف 
اإىل  ييي�ؤدي  والدقة ما  والكفاءة  ال�شرعة  لعمالئه من حيث 
ممثل  و�شلم  التكاليف.  وتخفي�س  اخلدمة  م�شت�ى  زيييادة 
�شعد  اأحييمييد  ل�شعادة  التكرميية  ال�شهادة  فييارغيي�  ويلز  بنك 
ال�شارقة االإ�شالمي وذلك  التنفيذي مل�شرف  الرئي�س  نائب 
يف املقر الرئي�شي للم�شرف. وقال �شعادة اأحمد �شعد.. هذا 

•• عجمان- الفجر :

للتنمية  اليييدائيييمييية  الييلييجيينيية  عيييقيييدت 
للمجل�س  اليييتيييابيييعييية  االقيييتييي�يييشييياديييية 
احلادية  جل�شتها  بعجمان  التنفيذي 
�شعادة  برئا�شة   2019 للعام  ع�شرة 
م. عبداهلل امل�يجعي ي رئي�س اللجنة، 
القطاع  ميي�ييشييتييجييدات  اآخيييير  مليينيياقيي�ييشيية 
االقت�شادي يف االإمييارة االطالع على 
يف  ال�شياحي  القطاع  فعاليات  اأبيييرز 

عجمان. 
بعر�س  اجلييليي�ييشيية  اأعييييمييييال  ا�ييشييتييهييلييت 
ميييييقيييييرتح تيييفيييعيييييييل اليييي�ييييشييييراكيييية بني 
اليييقيييطييياعيييني احليييكييي�ميييي واخلييييا�ييييس 
ال�شيما  االأجنبي،  اال�شتثمار  لزيادة 
يف ظييل تييقييدم دولييية االإميييييارات ثالث 
مراتب يف العام 2018 عن ترتيبها 
 27 املرتبة  لتحل   2017 العام  يف 
جذب  على  قدرتها  حيث  ميين  عاملياً 
اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر، وبح�شب 
البيانات ال�شادرة عن مركز عجمان 
ارتفعت  فقد  والتناف�شية  لالح�شاء 
االجنبي  اال�يييشيييتيييثيييميييار  منيييي�  نيي�ييشييبيية 
بن�شبة   2017 العام  خييالل  املبا�شر 

•• دبي-الفجر: 

االأ�شهر  خييالل  دبييي  اإميييارة  ا�شتقبلت 
اليييعيييام اجلييياري  مييين  االأوىل  الييتيي�ييشييعيية 
12،08 ملي�ن زائر دويل  اأكرث من 
مقارنة  بيياملييئيية   4،3 ن�شبتها  بييزيييادة 
بالفرتة ذاتها من العام املا�شي، وذلك 
وفقاً الآخر االإح�شائيات ال�شادرة عن 
التجاري  والت�ش�يق  ال�شياحة  دائييرة 
ميييع ت�ا�شل  لييليي�ييشييييياحيية،  دبييييي  بييدبييي 
االأ�ش�اق  ميين  اليييييزّوار  اأعيييييداد  ارتيييفييياع 
من  لذلك  مبا  والنا�شئة،  الرئي�شية 
الناجت  اإجمايل  على  اإيجابي  انعكا�س 
املحلي الإمارة دبي واإ�شهام مبا�شر يف 
ال�جهات  اأبيييرز  بييني  مكانتها  تر�شيخ 
ا�شتقبلت  وقييد  الييعيياملييييية.   ال�شياحية 
ما  املا�شي  �شبتمرب  �شهر  دبييي خييالل 
بزيادة  زائييييير،  مييلييييي�ن   1،23 يييفيي�ق 
بلغت 7،3 باملئة مقارنة بال�شهر ذاته 
ت�شنيفها  مت  كما  املا�شي،  الييعييام  ميين 
الرابع  املييركييز  ذاتيييه يف  ال�شهر  خييالل 
�يييشيييمييين امليييييييدن االأكييييييييرث زيييييييييارة على 
م�شت�ى العامل لل�شنة اخلام�شة على 
ما�شرتكارد  م�ؤ�شر  بح�شب  الييتيي�ايل 
بالزيارة  املييقيي�ييشيي�دة  الييعيياملييييية  لييلييمييدن 
2019، ما ي�ؤكد م�ا�شلة دبي  لعام 
تيي�ييشييّدر اأهييييم اليي�جييهييات الييعيياملييييية من 
مميزاتها  مب�شت�ى  االرتييقيياء  خييالل 

التناف�شية.
وت�شتمر “دبي لل�شياحة” يف حتقيق 
املزيد من النجاح وذلك مبا يتما�شى 
التي  الت�ش�يقية  ا�شرتاتيجيتها  مع 
اأ�ش�اقها  احيييتييييييياجيييات  ميييع  تيييتييي�افيييق 
حمالتها  اإىل  باالإ�شافة  امل�شتهدفة، 
الييرتويييجييييية الييتييي ُتيينييظييم عييلييى مدار 
الزوار  ميين  املييزيييد  ال�شتقطاب  الييعييام 
مييين اأهييييم االأ�ييييشيييي�اق الييرئييييي�ييشييييية مثل 
وبريطانيا  والييي�يييشيييعييي�ديييية  اليييهييينيييد 
ال�شني  جييانييب  اإىل  ُعييمييان،  و�شلطنة 
الييتييي تعترب اأكيييرب ميي�ييشييّدر لييلييزّوار يف 
العامل، حيث جتيياوز عدد الييزوار من 

لل�شياحة امل�شتدامة “ُمدامة” والتي 
ال�شياحية  التنمية  دائييييرة  قييدمييتييهييا 
اجلائزة  مييعيياييير  مييي�ائيييمييية  وميييييدى 
تت�ائم  حيث  وحملياً،  ووطنياً  عاملياً 
اإمييييييارة عجمان  اجليييائيييزة ميييع روؤيييييية 
على  اجلييائييزة  ركيزة  لتك�ن   2021
اإ�شتدامة  يييعييزز  اأخ�شر”  “اقت�شاد 
قطاعات  تنمية  جانب  اإىل  االإميييارة، 
وا�شتدامة  االأخيييي�ييييشيييير  االقيييتييي�يييشييياد 
الييقييطيياع اليي�ييشييييياحييي واحليييفييياظ على 
اأف�شل  واحت�شان  الطبيعية  املييي�ارد 

املمار�شات بطريقة مبتكرة وواعية.
التنمية  دائيييييييييييرة  وقيييييييّدميييييييت  هيييييييذا 
نيييبيييذة ح�ل  اليي�ييشييييياحييييية يف عييجييمييان 
للعام  اليي�ييشييييياحييييية  الييفييعيياليييييات  اأهيييييم 
ال�شابقة  بال�شن�ات  مقارنة   2019
ال�شراكة  عييلييى  خيياللييهييا  واالعيييتيييمييياد 
تنفيذ  يف  املتخ�ش�شة  ال�شركات  مييع 
فييعيياليييييات واحيييييداث �ييشييييياحييييية رائيييدة 
املجتمع،  �يييشيييرائيييح  خمييتييلييف  جتييييذب 
حيييييث اأ�ييشيياد احليي�ييشيي�ر بييجييهيي�د دائرة 
التنمية ال�شياحية يف تنفيذ فعاليات 
متن�عة تعزز من مكانة االمارة على 

اخلارطة ال�شياحية.

والتجارة  والييييعييييقييييارات  والييتيي�ييشييييييييد 
قيييائيييمييية اليييقيييطييياعيييات املييي�يييشييياهيييمييية يف 
عجمان،  الإمييارة  والعمالة  االقت�شاد 
القطاعات  على  احل�ش�ر  اطلع  كما 
الإمارة  اال�شرتاتيجية  االقت�شادية 
واطلع  امل�ش�ؤولة.  واجلييهييات  عجمان 
عجمان  جائزة  نتائج  على  احل�ش�ر 

ال�شراكة  اأ�شكال  العر�س  تناول  كما 
واخلا�س  احليييكييي�ميييي  اليييقيييطييياع  بيييني 
واهيييييييم اليييينييييميييياذج الييي�اقيييعييييييية داخييييل 
اليييييييدولييييييية وخييييييارجييييييهييييييا. وتيييينيييياولييييت 
“القطاعات  حييي�ل  عيير�ييس  اجلييليي�ييشيية 
الإمارة  اال�شرتاتيجية  االقت�شادية 
ال�شناعة  تت�شدر  بحيث  عجمان” 

 2016 بييالييعييام  مييقييارنيية   22.6%
يف اإمييييييارة عييجييمييان مميييا يييي�ؤكيييد على 
اأهمية ال�شراكة بني القطاعني العام 
فييى االميييييارة،  وا�شتهداف  واخلييا�ييس 
راأ�شها   عييلييى  اليييقيييطييياعيييات  مييين  عييييدد 
ال�شياحة   - اليي�ييشيينيياعيية   - “التجارة 
املعل�مات”،  تكن�ل�جيا  النقل-    –

زييييييادة بيينيي�ييشييبيية 1 بيياملييئيية، لييتييحييّل مع 
وال�شابع  ال�شاد�س  باملركزين  رو�شيا 
اليييتييي�ايل  عيييليييى  بيييليييغ  زوار  عيييييدد  مييييع 
االأ�شهر  خيييالل  األيييفييياً  و433   481
 .2019 الييعييام  ميين  االأوىل  الت�شعة 
تك�ن  الأن  الييدائييم  �شعيها  اإطييييار  ويف 
للم�شافرين  االأوىل  العائلية  ال�جهة 
مييين حييي�ل اليييعيييامل، رّكيييييزت دبيييي على 
فييئيية الييعييائييالت يف رو�ييشيييييا، حيييييث مّت 
اإىل  لت�شل  درجيييات   4 زييييادة  ت�شجيل 
االأوىل  الت�شعة  االأ�شهر  يف  باملئة   34
اليييعيييام اجلييييييياري. وفيييييمييا يتعلق  مييين 
االأوىل  الي10  الرئي�شية  بيياالأ�ييشيي�اق 
دبيييي، حافظت  اإىل  ليييليييزوار  امليي�ييشييدرة 
املركزين  عيييليييى  وبييياكييي�يييشيييتيييان  اأمليييانيييييييا 
الثامن والتا�شع بعدد زوار و�شل على 
الت�ايل اإىل 392 و378 األفاً. ومن 
جهتها عادت الفلبني التي ُتعترب من 
االأ�ييشيي�اق االأ�ييشييرع منيي�اً �شمن قائمة 
زيادة  مييع  االأوىل  الييعيي�ييشييرة  االأ�يييشييي�اق 
بلغت 29 باملئة يف عدد الزوار الذين 

و�شل عددهم اإىل 352 األفاً.
وميييع ا�ييشييتييمييرار ارتيييفييياع عيييدد الييييزوار 
ُعمان،  و�ييشييلييطيينيية  الييي�يييشيييعييي�ديييية،  مييين 
ر�ّشخت منطقة دول جمل�س التعاون 
اخلييليييييجييي مييكييانييتييهييا ميين خيييالل منّ� 
باملئة   20 اإىل  الييييزوار  ميين  تها  ح�شّ

لتتعادل بهذا مع اأوروبا الغربية. 

االأن�شطة  ميين  �شل�شلة  النتائج  هييذه 
اإطيييييييالق حمالت  �ييشييمييلييت  امليييبيييتيييكيييرة 
م��شمية وعرو�س ترويجية مبتكرة، 
الييييدائييييم مع  اليييتييي�ا�يييشيييل  جيييانيييب  اإىل 
ال�شركاء من خالل الزيارات الهادفة 
امل�شرتك  الييتييعيياون  �شبل  تييعييزيييز  اإىل 
واإقامة �شراكات ا�شرتاتيجية مع اأهم 
الن�شر وخرباء  ودور  االإعييالم  و�شائل 
دبي  وا�شلت  كما  ال�شياحي.  القطاع 
ا�شتقطاب اأعداد كبرة من العائالت 
وا�شتح�ذت  امليييتيييحيييدة،  املييمييلييكيية  مييين 
من  باملئة   25 ن�شبة  على  الييعييائييالت 
اإجمايل زوار بريطانيا خالل االأ�شهر 
 2019 الييعييام  ميين  االأوىل  الييتيي�ييشييعيية 
باملقارنة  باملئة   5 اإىل  و�شلت  بزيادة 

مع الفرتة ذاتها من العام املا�شي.
كييمييا حييافييظييت �ييشييلييطيينيية ُعيييميييان على 
قائمة  �ييشييميين  امليييتييي�يييشيييّدر  مييي�قيييعيييهيييا 

بالفرتة ذاتها من العام املا�شي. ومع 
احتياجات  م�اكبة  على  دبييي  تركيز 
ت�ا�شلت  الييي�يييشيييعييي�ديييية،  الييييعييييائييييالت 
احلمالت الرتويجية ال�شياحية على 
املن�شات الرقمية واالإعالمية وم�اقع 
حر�شت  حيث  االجتماعي،  الت�ا�شل 
ا�شتقطاب  عييلييى  لل�شياحة”  “دبي 
االأ�شقاء ال�شع�ديني من خالل �شل�شلة 
الرتفيهية  واالأن�شطة  الفعاليات  من 

املميزة املت�افقة مع متطلباتهم.
ومن جهتها احتفظت اململكة املتحدة 
مبييركييزهييا الييثييالييث �ييشييميين االأ�يييشييي�اق 
األف   851 بلغ  زوار  بعدد  الرئي�شية 
زائر، وذلك على الرغم من التذبذب 
اليييينيييياجت عيييين خييييييروج بييريييطييانيييييا من 
قيمة  وانخفا�س  االأوروبييييي  االحتييياد 
الدوالر  مقابل  اال�شرتليني  اجلنيه 
االأمييريييكييي. ولييقييد �ييشيياهييم يف حتقيق 

اليي�ييشيييييف، مييا اأ�ييشييهييم يف ارتييفيياع ن�شبة 
الييعييائييالت الهندية  اليييييزّوار ميين  فييئيية 
من  االأوىل  الت�شعة  االأ�ييشييهيير  خيييالل 
باملئة   13 بيينيي�ييشييبيية  اجلييييييياري  الييييعييييام 
بييياليييفيييرتة ذاتيييهيييا مييين العام  ميييقيييارنييية 
الفئة  تييلييك  ح�شة  لييرتتييفييع  املييا�ييشييي، 
ميين امليي�ييشييافييرييين ميين 32 بيياملييئيية اإىل 
العربية  اململكة  و�شّجلت  باملئة.   45
مع  باملئة   2 بن�شبة  منيي�اً  ال�شع�دية 
زائر  ملي�ن   1،25 لييي  دبييي  ا�شتقبال 
الت�شعة  االأ�يييشيييهييير  خيييييالل  �يييشيييعييي�دي 
اململكة  ييير�ييشييخ مييكييانيية  املييا�ييشييييية، ميييا 
كاأكرب م�شدر للزوار من دول جمل�س 
وذلييييك بف�شل  اليييتيييعييياون اخلييليييييجييي، 
اإىل  ال�شع�ديني  اليييزوار  اأعيييداد  تزايد 
ال�طني  الييييييي�م  اإجيييييييازة  خييييالل  دبييييي 
املا�شي،  �شبتمرب   23 يف  اليي�ييشييعيي�دي 
حيث فاقت الزيادة 36 باملئة مقارنة 

االأ�شهر  اليييدول اخلم�شة خييالل  هييذه 
 2019 عييييام  مييين  االأوىل  الييتيي�ييشييعيية 
زائييييييير.  وحافظت  ميييالييييني  خييميي�ييشيية 
�شمن  املت�شدر  م�قعها  على  الهند 
زوار  بعدد  الرئي�شية  االأ�ش�اق  قائمة 
خالل  زائييير  ملي�ن  الي1،39  جتييياوز 
العام  مييين  االأوىل  الييتيي�ييشييعيية  االأ�ييشييهيير 
االأن�شطة  فاعلية  ييي�ؤكييد  مييا  اجلييياري، 
اأطلقتها  الييتييي  املييبييتييكييرة  الييرتويييجييييية 
بينها  وميين  الهند،  يف  لل�شياحة  دبييي 
#ُكن_�شيفي  الييرتويييجييي  الييفيييييلييم 
العاملي  ال�شينما  النجم  مع  بالتعاون 
احلمالت  مييين  وغيييييره  �ييييشيييياروخييييان، 
الرقمية  ييات  امليينيي�ييشّ عييلييى  االإعييالنييييية 
باالإ�شافة  واالإذاعييييية،  والتلفزي�نية 
اإعفاء  اليييييييي�زراء  جمييليي�ييس  قيييييرار  اإىل 
الي18 من  �شن  دون  ال�شياح  مرافقي 
اأ�شهر  خييالل  الدخ�ل  تاأ�شرة  ر�ش�م 

االأ�شهر  خيييييالل  زائيييييير  األييييييف   729
 .2019 الييعييام  ميين  االأوىل  الت�شعة 
االأ�ييشييبيياب التي �شاهمت يف  بييني  وميين 
هيييذه اليييزييييادة قيييرار جمل�س اليييي�زراء 
تيياأ�ييشييرات دخيي�ل ميين مطارات  مبنح 
ال�شني  للزوار من جمه�رية  الدولة 
ال�شعبية، وكذلك ا�شرتاتيجيات “دبي 
لل�شياحة” الهادفة اإىل احلفاظ على 
جيياذبييييية االإمييييارة يف هييذا اليي�ييشيي�ق من 
والتخطيط  الت�عية  بييرامييج  خييالل 
املن�شات  عيييرب  امليينيي�ييشيي�رة  لييلييرحييالت 
الييرقييمييييية واالجيييتيييمييياعييييييية الييييرائييييدة، 
من  املحلية  التجارب  اإىل  باالإ�شافة 
دبي  “جاهزية  ا�شرتاتيجية  خييالل 
التي  ال�شينيني”  اليييزّوار  ال�شتقبال 
�شياحية  جتيييارب  تيي�فيير  اإىل  تييهييدف 

ا�شتثنائية للزوار من ال�شني.
و�شّجلت ال�اليات املتحدة االأمريكية 

حّققت  حيث  اأداًء،  االأف�شل  االأ�ييشيي�اق 
 28 بن�شبة  ملح�ظة  �شن�ية  زييييادة 
الأكيييرث من  دبيييي  ا�شتقبال  مييع  بيياملييئيية 
باملركز  وجيييييياءت  زائيييييير،  األيييييف   778
الرابع على قائمة االأ�ش�اق الرئي�شية 
ال�شيما  دبييييي،  اإىل  ليييليييزوار  ييدرة  امليي�ييشّ
بفئة  لل�شياحة”  “دبي  اهييتييمييام  مييع 
العائالت �شمن حمالتها الت�ش�يقية. 
ولقد اأكدت النتائج على مدى فاعلية 
احلمالت وبرامج الفعاليات امل��شمية 
عرو�شاً  تت�شمن  الييتييي  امليينييطييقيية  يف 
لهم  وتييتيييييح  اليييييزوار  تيينييا�ييشييب  �شيفية 

خ��س جتارب ال تُن�شى.
من  اليييزوار  ا�شتقطاب  دبييي  وت�ا�شل 
اليي�ييشييني بييياأعيييداد كييبييرة، حيييييث حّلت 
اخليييامييي�يييس �شمن  بيييامليييركيييز  الييي�يييشيييني 
ارتفاعاً  و�شّجلت  الرئي�شية،  االأ�ش�اق 
بن�شبة 14 باملئة من خالل ا�شتقبال 

الهند وال�سعودية وبريطانيا حتافظ على ال�سدارة

دبي ت�ستقبل اأكرث من 12 ملي�ن زائر خالل االأ�سهر الت�سعة االأوىل من العام اجلاري
الفلبن تدخل جمددا قائمة الأ�سواق الرئي�سية ال�10 وكازاخ�ستان تن�سم اإىل الدول ال�20 الرئي�سية للمرة الأوىل
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املال والأعمال

التنظيمية  اللجنة  رئييييي�ييس  الييعييلييميياء، 
والت�شنيع..  لل�شناعة  العاملية  للقمة 
ال�شركة  باأن تك�ن �شناعات،  نفخر   “
يف  �شركة  اأول  االإميياراتييييية،  ال�شناعية 
عن  ال�شادر  للنداء  ت�شتجيب  العامل 
اإىل  يدع�  والذي  اأب�ظبي”،  “اإعالن 

العمل مع القطاع اخلا�س وال�شركات 
ال�شناعية  وامليييينييييظييييمييييات  اليييعييياملييييييية 
ال�شراكات  تعزيز  بييهييدف  والييتييجييارييية 
ودفع  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني 
ال�شامل  االقييتيي�ييشييادي  اليينييميي�  عييجييليية 
امل�شتدامة.  ال�شاملة  التنمية  وحتقيق 

اإىل  يدع�  الييذي  اأب�ظبي”،  “اإعالن 
العام  القطاعني  بني  اجله�د  ت�حيد 
ال�شناعية  التنمية  لتحقيق  واخلا�س 
“اإعالن  وي�ؤكد  وامل�شتدامة.  ال�شاملة 
القطاع  م�شاهمة  �ييشييرورة  اأب�ظبي” 
والتعاون  اجلييهيي�د  ح�شد  يف  اخلييا�ييس 
الدولية  وامليينييظييمييات  احلييكيي�مييات  مييع 
لتحقيق  امليييدين  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات 

االزدهار العاملي.
مت  اليييذي  اأب�ظبي”،  “اإعالن  ويييعييد 
اعييتييميياده خييالل انييعييقيياد امليي�ؤمتيير العام 
املتحدة  االأمم  ملنظمة  ع�شر  الييثيياميين 
“الي�نيدو”،  اليي�ييشيينيياعييييية  لييلييتيينييمييييية 
التي  نييي�عيييهيييا  ميييين  االأوىل  الييي�ثيييييييقييية 
تعتمدها منظمة “الي�نيدو” والدول 
بني  ال�شراكة  لتعزيز  فيها  االأعيي�ييشيياء 
الييقييطيياعييني الييعييام واخلييا�ييس وحتقيق 
وم�شتدام  �يييشييياميييل  اقيييتييي�يييشيييادي  منيييي� 
ال�شاملة  ال�شناعية  التنمية  وتعزيز 

وامل�شتدامة.

•• اأبوظبي-وام:

ان�شمامها  “�شناعات”  ام�س  اأعلنت 
اإىل التحالف العاملي للقطاع ال�شناعي 
ت�شتجيب  �ييشييركيية  اأول  بييذلييك  لييتييكيي�ن 
لييييلييييدعيييي�ة بييييهييييدف تييي�حيييييييد اجليييهييي�د 
التنمية  حتقيق  اإىل  الهادفة  العاملية 
ال�شناعية ال�شاملة وامل�شتدامة، وذلك 
القمة  �ييشييراكيية مييع  ميين خييالل ت�قيع 
العاملية لل�شناعة والت�شنيع، - املبادرة 
العربية  الإميييارات  دوليية  امل�شرتكة بني 
املتحدة  االأمم  وميينييظييميية  امليييتيييحيييدة 

للتنمية ال�شناعية الي�نيدو.
وت�شاهم ال�شراكة اجلديدة يف ت�شجيع 
االن�شمام  على  ال�شناعية  ال�شركات 
اإىل احلييراك العاملي الييذي يهدف اإىل 
ال�شناعي  الييقييطيياع  م�شتقبل  �شياغة 
ال�شناعية  بييالييتيينييمييييية  والييينيييهييي��يييس 

ال�شاملة وامل�شتدامة ح�ل العامل.
وتعد هذه ال�شراكة خط�ة هامة لدعم 

ا�شتمرارا  اأب�ظبي”  “اإعالن  كما يعد 
القمة  يف  جتيي�ييشييدت  اليييتيييي  لييليي�ييشييراكيية 
املبادرة  والت�شنيع،  لل�شناعة  العاملية 
املتحدة  االأمم  منظمة  بني  امل�شرتكة 
“الي�نيدو”  اليي�ييشيينيياعييييية  لييلييتيينييمييييية 
والتي  واليي�ييشيينيياعيية  الييطيياقيية  ووزارة 

انطلقت عام 2015 يف اأب�ظبي.
انييي�يييشيييميييام �يييشييينييياعيييات اإىل  ويييي�يييشييياهيييم 
العاملية  للقمة  امليي�ؤ�ييشيي�ييشييني  اليي�ييشييركيياء 
من  متكينها  يف  والت�شنيع  لل�شناعة 
ي�فرها  التي  الفر�س  من  اال�شتفادة 
القطاع اخلا�س، حيث تتمتع ال�شركة 
جمال  يف  حافل  ب�شجل  اال�شتثمارية 
تط�ير االأعمال من خالل م�شاريعها 
الكبرة،  وخييربتييهييا  اليينييطيياق،  وا�ييشييعيية 
الهامة  االأ�ش�اق  دخيي�ل  على  وقدرتها 

ودعم البنية التحتية وامل�ارد فيها.
وتدير �شناعات ا�ش�ال �شناعية تقدر 
درهم  مليار   27.3 بييحيي�ايل  قيمتها 
خالل  مييين  دوالر”  مييليييييار   7.43“

وت�شطلع  وا�يييشيييحييية،  ا�ييشييرتاتيييييجييييية 
بييييييدور كيييبييير يف دعيييييم جيييهييي�د اإمييييييارة 
اأب�ظبي لتعزيز مكانتها كمركز عاملي 
ا�شرتاتيجية  ودعم  ال�شناعي  للقطاع 
وروؤيييية   2021 ال�شناعية  اأبيي�ظييبييي 
اللتان   ،2030 االقت�شادية  اأب�ظبي 
ال�شاملة  التنمية  حتقيق  اإىل  تهدفان 
وامل�شتدامة وتن�يع امل�ارد االقت�شادية 

للدولة.
وتييلييتييزم �ييشيينيياعييات بييتييحييقيييييق اأهيييييداف 
امل�شتدامة، مع  االأمم املتحدة للتنمية 
جه�دها  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  الرتكيز 
ال�شناعي  القطاع  تعزيز  اإىل  الهادفة 
القطاع  امليييييراأة يف  مييين خيييالل متييكييني 
اليي�ييشيينيياعييي وتيييعيييزييييز اآليييييييييات االإنيييتييياج 
التنمية  ي�شمن  للبيئة مبا  ال�شديقة 

ال�شناعية ال�شاملة وامل�شتدامة.
وقال املهند�س جمال �شامل الظاهري، 
الرئي�س التنفيذي ملجم�عة �شناعات.. 
“ تبنت حك�مة اأب�ظبي روؤية وا�شحة 

القطاع  ومتييكييني  تييطيي�ييير  اإىل  تييهييدف 
االإنتاج  ت�شجيع  خييالل  من  ال�شناعي 
االأجنبي..  اال�شتثمار  وجييذب  املحلي 
وتيينييطييلييق ا�ييشييرتاتيييييجييييية �ييشيينيياعييات يف 
اال�ييشييتييثييمييار مييين هيييذه الييييروؤييييية، حيث 
فيييقيييط عيييليييى �يييشيييميييان جناح  نييعييمييل  ال 
بتنمية  اأيييي�يييشيييا  نييهييتييم  بيييل  �ييشييركيياتيينييا، 
اأب�ظبي  الإميييارة  ال�شناعية  الييقييدرات 
التن�يع  اأهيييداف  واالإ�ييشييهييام يف حتقيق 
�شراكتنا  اأن  �شك يف  وال  االقت�شادي.. 
مع القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع 
ليينييا فر�شة  اأهيييدافييينيييا وتييتيييييح  تيييدعيييم 
العامل  اأنيييحييياء  اال�ييشييتييثييمييار يف جييميييييع 
ال�شركات  كييربى  مع  �شراكات  واإقيياميية 
اليي�ييشيينيياعييييية. و�ييشيينييتييمييكيين مييين خالل 
طم�حاتنا  حتقيق  من  القمة  من�شة 
وامل�شاهمة  العاملية،  �شراكاتنا  وتعزيز 
يف بناء االزدهييار العاملي ودعم اأهداف 

االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة«.
�شلطان  �شليم  بيييدر  قيييال  جييانييبييه،  ميين 

لل�شركات   )ESG( واحليييي�كييييميييية 
اليي�ييشيي�ق والييكيييييفييييية التي  امليييدرجييية يف 
للم�شتثمرين  خيياللييهييا  مييين  ميييكيين 
اال�ييشييتييفييادة مييين االإفييي�يييشييياح عييين هذه 
�شرح  ال�ر�شتني  خييالل  املييعيياييير.  مت 
املعاير التي �شيتم بناء عليها اإ�شدار 
احييتيي�ييشيياب وقيا�س  الييتييقييارييير وكيييييفييييية 
اإىل  هذه املعاير وكذلك مت التطرق 
اخلييطيي�ات واالإجييييييراءات الييتييي يتعني 
عييلييى اليي�ييشييركييات الييبييدء بييهييا ميين اأجل 
اال�شتعداد لالإ�شدار  القيام مبكرا يف 
جاهزة  تييكيي�ن  بحيث  الييتييقييارييير  هيييذه 
لالإ�شدار يف بدايات العام القادم. كما 
مت ت��شيح اأهمية اال�شتثمار يف تر�شيخ 

والبيئة  اال�شتدامة  ومعاير  مبادئ 
هذا  اأن  ذلييك  ال�شركات  يف  واحل�كمة 
اال�شتثمار يحقق اأثاره االإيجابية على 
ال�شركة عرب �شن�ات ط�يلة مما يزيد 
من الع�ائد لدى ال�شركة ويقلل من 
واملخاطر  للخ�شائر  تعر�شها  اإمكانية 

واالأ�شرار ذات العالقة.
اليي�ر�ييس �شمن مبادرات  تيياأتييي هييذه  و 
اال�شتدامة  تييبيينييي  لييتييعييزيييز  الييي�يييشييي�ق 
وامل�شتثمرين  املُييدرجيية  ال�شركات  بني 
وتيي�ييشييجيييييع اليي�ييشييركييات لييالإفيي�ييشيياح عن 
تقارير اال�شتدامة ح�شب دليل اإف�شاح 
ال�ش�ق الذي �شدر يف ي�لي� من هذا 
اال�شتدامة  تقارير  بخ�ش��س  الييعييام 

جماعية  جل�شات  عقد  على  والييعييمييل 
وفيييييرديييييية مييييع الييي�يييشيييركيييات املُييييدرجيييية 
امل�شتدامة  املييالييييية  امليينييتييجييات  وتييعييزيييز 
مالية  منتجات  تط�ير  ت�شجيع  مثل 
اخل�شراء  اليي�ييشيينييدات  مييثييل  خيي�ييشييراء 
البيئي  االإفييييي�يييييشييييياح  مييييي�ؤ�يييييشيييييرات  اأو 
واالجيييتيييمييياعيييي واحلييي�كيييمييية، واأخيييييرا 
امل�ش�ؤول  اال�شتثمار  ممار�شات  تعزيز 
امل�شتثمرين  بيييني  احلييييي�ار  وتيي�ييشييجيييييع 
اال�شتثمار  ب�شاأن  املُييدرجيية  وال�شركات 
وتكامل ع�امل  دمج  وتعزيز  امل�ش�ؤول 
االإفييييي�يييييشييييياح اليييبيييييييئيييي واالجيييتيييمييياعيييي 
اال�شتثمار.  قييييييرارات  يف  واحلييي�كيييمييية 
�شت�شدر  التي  ال�شركات  على  ويتعني 

تلتزم  اأن  اال�شتدامة  حيي�ل  تقريرها 
تت�ائم  والتي  ال�ش�ق  دليل  مب�ؤ�شرات 
وتتما�شى مع م�ؤ�شرات املبادرة العاملية 
للتقارير واأهداف التنمية امل�شتدامة.

 KPIsًوهذه امل�ؤ�شرات هي 31م�ؤ�شرا
اأ�شا�شياً لالإف�شاح البيئي واالجتماعي 
بالت�افق   ESG ال�شركات  وح�كمة 
الب�ر�شات  مييييبييييادرة  تيي��ييشيييييات  ميييع 
الدويل  امل�شتدامة )SSE( واالحتيياد 
امليييبيييادرة  و   )WFE( لييلييبيي�ر�ييشييات 
اإطار  اأو   )GRI( للتقارير  العاملية 
التقارير املتكاملة . كل م�ؤ�شر يغطي 
جانب من ج�انب البيئة واالجتماعي 
واحليي�كييميية ولييه ميي�ؤ�ييشييرات ومعادالت 

يييتييم احييتيي�ييشييابييهييا بيينيياء عييليييييه ومييين ثم 
ميييكيين مييراقييبيية هييييذه املييي�ؤ�يييشيييرات من 
ينعك�س  مما  االإيجابي  تط�رها  حيث 
عييلييى مييزيييد مييين اال�ييشييتييثييمييار يف هذه 
اأن  اليي�ييشييركييات. وميين اجلييدييير بالذكر 
اال�شتدامة  لتقارير  ال�شركات  اف�شاح 
املعاير  هييييذه  حيي�ييشييب  بييهييا  اخليييا�يييشييية 
اال�شتثمارات  لييدخيي�ل  املييجييال  يييفييتييح 
امل�جهة  اليي�ييشيينيياديييق  تييقييدمييهييا  اليييتيييي 
لل�شركات التي تطبق املعاير البيئية 
ال�شركات  وحيي�كييميية  واالجييتييميياعييييية 
واليييتيييي تييبييلييغ حييي�ل اليييعيييامل نييحيي� 83 
ذلك؛  على  وتعليقاً  دوالر.   تريلي�ن 
اأكد �شعادة خليفة املن�ش�ري، الرئي�س 
لييييالأوراق  اأبيي�ظييبييي  ليي�ييشيي�ق  التنفيذي 
املالية اأن ال�ش�ق يعمل با�شتمرار على 
التعاون مع ال�شركات املدرجة لتعزيز 
املزيد  وا�شتقطاب  اليي�ييشيي�ق  تناف�شية 
من اال�شتثمارات اخلارجية امل�شتدامة 

الإمارة اأب�ظبي. 
اأن  اإىل  امليينيي�ييشيي�ري  �يييشيييعيييادة  واأ�ييييشييييار   
تيي�ييشييمييني مميييار�يييشيييات اال�يييشيييتيييدامييية يف 
ال�ش�ق  الييعييمييل يف  مييفييا�ييشييل  خمييتييلييف 
لل�ش�ق  ا�ييشييرتاتيييييجييييياً  تيي�جييهيياً  ميييثييل 
لدعم  الييهييادفيية  ا�شرتاتيجيته  يييدعييم 
االقت�شاد ال�طني وت�فر بيئة تداول 
ياأتي  و  وم�شتدامة.  وعييادليية  �شفافة 
تنظيم ور�س عمل احل�كمة لل�شركات 
املييدرجيية يف �ييشيي�ق اأبيي�ظييبييي لييييالأوراق 
ال�ش�ق  جليييهييي�د  ا�يييشيييتيييميييراراً  امليييالييييييية 
والبيئة  اال�شتدامة  مييبييادئ  لرت�شيخ 

واحل�كمة يف عمليات ال�ش�ق.« 

القمة  مييييع  �يييشيييراكيييتيييهيييا  خيييييالل  ومييييين 
و�شبكة  والت�شنيع  لل�شناعة  العاملية 
�شركائها العامليني، �شت�شاهم �شناعات 
يف حتقيق روؤية “اإعالن اأب�ظبي” من 
خالل ن�شر اجنازاتها يف دولة االإمارات 

على امل�شت�ى العاملي«.

�سراكة بني �سناعات والقمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع لدعم »اإعالن اأب�ظبي«

دبي تف�ز با�ست�سافة امل�ؤمتر واملعر�ش العاملي ال�18 لالحتاد الدويل للطرق 
�شعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة 
الطرق وامل�ا�شالت و�شعادة هزاع اأحمد الكعبي قن�شل عام الدولة 
يف ل��س اجنل��س ومعايل املهند�س عبد اهلل املقبل رئي�س جمل�س 
الرئي�س  �شانكي  باتريك  و�شعادة  للطرق  اليييدويل  االحتييياد  اإدارة 
واملدير التنفيذي لالحتاد الدويل للطرق وعدد كبر من ال�زراء 
دول  ميين خمتلف  واليينييقييل  الييطييرق  بييقييطيياع  املعنيني  وامليي�ييشيي�ؤولييني 
العامل. وقال �شعادة مطر الطاير اإن ف�ز دبي با�شت�شافة امل�ؤمتر 
العاملي لالحتاد الدويل للطرق ه� تاأكيد على ج�دة وكفاءة البنية 
التحتية للطرق يف دولة االمارات التي جاءت يف املركز االأول عاملياً 
فيي ج�دة الطرق خالل الفرتة من 2013-2017 وفقاً لتقرير 
التناف�شية العاملي ال�شادر عن منتدى /داف��س/ االقت�شادي كما 
وال�شمعة  املييكييانيية  يف  الييدولييييية  وامليي�ؤ�ييشيي�ييشييات  املنظمات  ثقة  يعك�س 

اإمييارة دبي على ال�شعيد العاملي وقدرتها  املتميزة التي تتمتع بها 
واأعرب  ناجح.  ب�شكل  واإخراجها  العاملية  االأحييداث  ا�شت�شافة  على 
املهند�س  معايل  من  امل�ؤمتر  ا�شت�شافة  علم  ت�شلمه  عقب  الطاير 
عبد اهلل املقبل رئي�س جمل�س اإدارة االحتاد الدويل للطرق و�شعادة 
بيياتييريييك �ييشييانييكييي الييرئييييي�ييس وامليييديييير الييتيينييفيييييذي لييالحتيياد الدويل 
ع�شرة  الثامنة  الييدورة  با�شت�شافة  دبييي  بف�ز  �شروره  عن  للطرق 
ُيعقد مرة  اليييذي  اليييدويل للطرق  ميي�ؤمتيير ومعر�س االحتييياد  ميين 
كل اأربع �شن�ات ويعد من�شة عاملية ال�شت�شراف امل�شتقبل يف قطاع 
الطرق وي�شتقطب اأكرث من 4000 زائرا من اأكرث من 80 دولة 
واأكرث من 120 �شركة عاملية ونا�شئة كما ي�شتقطب امل�ؤمتر اأكرث 
250 متحدثا من اخلييرباء واملتخ�ش�شني يف جمال الطرق  من 
الت�جهات  نقا�شية  وحلقة  جل�شة   100 ميين  اأكيييرث  يف  يبحث�ن 

•• دبي-وام:

اأعييليين االحتيييياد الييييدويل لييلييطييرق فييي�ز دبيييي ممييثييليية بهيئة الطرق 
ع�شر  الثامن  العاملي  واملعر�س  امليي�ؤمتيير  با�شت�شافة  وامليي�ا�ييشييالت 
 2021 املييزمييع عييقييده يف ن�فمرب عييام  اليييدويل للطرق  لييالحتيياد 
وذلك بعد مناف�شة مع ثالث مدن عاملية متقدمة يف جمال الطرق 
والبنية التحتية واملدن الذكية هي روتردام اله�لندية وك�بنهاغن 
الأول  انطلق  الذي  امل�ؤمتر  ويعد  �شنغاف�رة.  ومدينة  الدمناركية 
مييرة يف اليي�اليييات املييتييحييدة االمييريييكييييية يف عييام 1952 ميين اأكرب 
العام.  يف  التحتية  والبنية  الييطييرق  جمييال  يف  امليي�ؤمتييرات  واأعيييرق 
الدويل  لالحتاد  العاملي  امل�ؤمتر  اأعمال  انطالق  خالل  ذلك  جاء 
بح�ش�ر  االأمريكية  فيجا�س  ال�ييس  مدينة  يف  ُعقد  الييذي  للطرق 

والتنقل  الطرق  جمييال  يف  والبح�ث  وال�شيا�شات  اال�شرتاتيجية 
الطرق  واإدارة  ت�شميم  يف  اال�شطناعي  الييذكيياء  وت�ظيف  الذكي 
ال�شريعة واإر�شادات البنية التحتية للقيادة الذكية وم�اد الر�شف 
وقال  وفيييييات.  ال�شفر  وا�ييشييرتاتيييييجيييييات  امل�شح  وتقنيات  املبتكرة 
الطاير متتلك اإمارة دبي بف�شل القيادة والروؤية الثاقبة ل�شاحب 
ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« واملتابعة الدائمة واحلثيثة 
ل�شم� ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكت�م ويل عهد دبي 
و�شم� ال�شيخ مكت�م بن حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب حاكم دبي 
- متتلك - بنية حتتية متميزة عالية امل�شت�ى يف خمتلف املجاالت 
وحتييديييداً يف جمييال الييطييرق وامليي�ا�ييشييالت ومتييتيياز هييذه املنظ�مة 

بج�دتها العالية وتغطيتها اجلغرافية جلميع مناطق االإمارة .

ا�ستكمال جلهوده يف تبني ممار�سات ال�ستدامة لدى ال�سركات املدرجة

�س�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية ينظم ور�ستي عمل ح�ل تعزيز جه�د ال�سركات املدرجة باالإف�ساح عن تقارير اال�ستدامة

غرفة جتارة ال�سارقة تطلق بعثتها 
التجارية اخلام�سة اىل كينيا و اأوغندا

•• ال�شارقة - وام: 

مبركز  ممثلة  اخلام�شة  التجارية  البعثة  ال�شارقة  و�شناعة  جتييارة  غرفة  اأطلقت 
ال�شارقة لتنمية ال�شادرات اإىل كل من اأوغندا وكينيا مب�شاركة 25 من�شاأة �شناعية 
عبداهلل  �شعادة  يراأ�شها  التي  البعثة  تهدف   . ال�شارقة  يف  وت�شديرية  وانتاجية 
تعزيز  اإىل  ال�شارقة  و�شناعة  جتييارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الع�ي�س  �شلطان 
تناف�شية جمتمع االأعمال يف االإمارة واالرتقاء مب�شت�ى عالقات التعاون التجاري 
التط�ر يف  ودفعها نح� مزيد من  الدولتني  ال�شارقة وكل من  واال�شتثماري بني 
العديد من قطاعات االأغذية والبناء والتعمر والبنية التحتية والل�ج�شتية وقطع 
غيار املركبات وغرها. و�شتك�ن كينيا اأوىل حمطات زيارة البعثة اإىل �شرق اإفريقيا 
والتي ت�شتمر حتى 29 ن�فمرب اجلاري حيث �شتعقد يف العا�شمة الكينية نروبي 
وعلى مدار ي�مني ملتقى التجارة واال�شتثمار االإماراتي الكيني اإىل جانب تنظيم 
لقاءات عمل جتارية لعقد ال�شفقات بني رجال االأعمال ، بعد ذلك �شتغادر البعثة 
االإماراتي  امللتقى  عقد  االأول  الي�م  �شيتخلل  حيث  اأوغندا  الثانية  حمطتها  اإىل 
االأوغندي اأما الي�م الثاين �شيت�شمن تنظيم لقاءات ثنائية واجتماعات عمل بني 
اجتماعات   5 عقد  املقرر  ومن  اأوغندا  يف  ونظرائهم  االإماراتيني  االأعمال  رجييال 
البعثة.  تزورها  االأعمال يف كل حمطة  ورجييال  امل�شتثمرين  االأقييل بني  عمل على 
البعثة  هييذه  خييالل  من  تتطلع  الغرفة  اإن  الع�ي�س  �شلطان  عبداهلل  �شعادة  وقييال 
تط�ير  وا�شتكمال  ال�شابقة  االأربعة  البعثات  اأجنزته  ما  على  البناء  اإىل  التجارية 
وتعزيز العالقات وال�شراكات وخلق قن�ات ت�ا�شل بني جمتمع االأعمال يف ال�شارقة 
اهتمام  اإطييار  يندرج يف  التجاري  ال�فد  ابتعاث  اأن  اإىل  .. م�شرا  وكينيا  واأوغيينييدا 

الغرفة مب�ا�شلة تعزيز وا�شتك�شاف الفر�س ال�اعدة يف االأ�ش�اق االأفريقية.

••اأبوظبي-الفجر: 

ا�ييشييتييكييمييااًل جليييهييي�د �يييشييي�ق اأبييييي� ظبي 
لييييالأوراق املييالييييية ومييبييادراتييه يف تبني 
اال�شتدامة  ممييار�ييشييات  اأفيي�ييشييل  ودعيييم 
وتيييعيييزييييزهيييا يف الييي�يييشيييركيييات امليييدرجييية، 
لدليل  الييي�يييشييي�ق  الإ�يييييشيييييدار  والحييييقيييياً 
معاير االإف�شاح البيئي واالجتماعي 
 Guidance ESG واحليي�كييميية 
لل�شركات  وت�شجيعاً  ودعماً   ADX
عن  الط�عي  االإف�شاح  نح�  املييدرجيية 
قام   2019 للعام  اال�شتدامة  تقرير 
بييعييقييد ور�ييشييتييي عييمييل بعن�ان  اليي�ييشيي�ق 
املدرجة  ال�شركات  تعزيز جه�د   “  “
اال�شتدامة  تييقييارييير  عييين  بيياالإفيي�ييشيياح 
ن�فمرب   18  17 يييي�ميييي  وذليييييك   “
العمل  ور�ييشييتييي  �يييشيييارك يف  اجليييييياري. 
لالأوراق  اأب�ظبي  �ش�ق  عيين  ممثل�ن 
العاملية.  اخلييربة  بي�ت  واأحيييد  املالية 
وح�شر ال�ر�شة ممثل�ن عن ال�شركات 
املييدرجيية يف اليي�ييشيي�ق بلغ عييددهييم 80 
مدرجة  �شركة   61 ميثل�ن  �شخ�س 
ال�ر�شتني  خييييالل  ومت  الييي�يييشييي�ق.  يف 
ت�شرح  عملية  تطبيقات  ا�ييشييتييعييرا�ييس 
لت�شمني  اال�ييشييرتاتيييييجييييية  االأهييمييييية 
عمليات  يف  امليي�ييشييتييداميية  امليييميييار�يييشيييات 
اليي�ييشييركييات الييتييجييارييية، خييا�ييشيية يف ظل 
تيينييامييي اال�يييشيييتيييثيييميييارات املييقييدميية اإىل 
ال�شركات التي تطبق املعاير البيئية 
ال�شركات.  وحيي�كييميية  واالجييتييميياعييييية 
واأليييقيييت ور�ييشييتييا الييعييمييل اليي�ييشيي�ء على 
املييييعيييياييييير اليييبيييييييئييييييية واالجيييتيييمييياعييييييية 
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حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/2743 مدين )كلي( 

اىل املحك�م عليه : 1 - باك فري�س التجارية - �س ذ م م  2 -حميد الظفر �شاد ظفر علي اخرت  3 - �شعيد 
الظفر �شاد ظفر علي اخرت / اإمييارة عجمان - عجمان ال�شناعية 1 - عقار رقم  2B - 21  مقابل م�شفى 
عجمان التخ�ش�شي - �س ب 22832 اأب�ظبي - الهاتف : 0528005049-067486247 رقم مكاين 

 4884311039 :
نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/9/15 م  

قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدع�ى املذك�رة بالرقم اعاله 
ل�شالح : بنك الفجرة ال�طني - فرع دبي - �س م ع  

املييدعييي مبلغ  يييييي�ؤدوا للبنك  ان  بييالييتييكييافييل والييتيي�ييشيياميين  املييدعييي عليهم  :بييياليييزام  املييحييكييميية  بييالييتييايل : حييكييمييت 
احلا�شل  املطالبة  تيياريييخ  ميين  الييدييين  اأ�ييشييل  على   %  5 قييدرهييا  قان�نية  وفييائييدة  درهييم   997392.15
2018/9/18 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليهم الر�ش�م وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل 

العالنك بهذا التبليغ حرر بتاريخ 2019/11/18 
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/2918 جتاري )جزئي( 

اىل املحك�م عليهم : 1 - كي�شان ك�مار في�شن� ك�مار /2 - �شركة اراب�ل ل�شناعة الزي�ت / 3 - �شركة نيلك� 
للتجارة العامة / 4 - م�ك�س �شارما �شر�س �شارما / العن�ان : اإمارة ال�شارقة - �شارع االإحتاد - املنطقة احلرة 

باحلمرية - بل�ك اإي Block E - �شندوق بريد 52837 - الهاتف : 06526260
نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/5/14 م 

قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدع�ى املذك�رة بالرقم اعاله 
ل�شالح : بنك الفجرة ال�طني - فرع دبي 

371،875 درهم   .89 بالتايل : حكمت املحكمة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ 
والفائدة القان�نية ب�اقع 5 % من تاريخ االإ�شتحقاق يف 2015/12/10 و 2016/1/18 وحتى ال�شداد 
التام والزمتهم بالت�شامن بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  

حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل العالنك بهذا التبليغ
حرر بتاريخ 2019/11/18 

مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/279 مدين )كلي( 

اىل املحك�م عليه : 1 - جرنال لتجارة الديزل املحلي )ذ م م( 2 - �شيد ندمي الدين �شيد ن�شيم الدين 3 - 
�شيد را�شيد علي �شيد �شيد �شفقت علي 4 - عبدال�احد حممد عجيب / العن�ان : اإمارة عجمان - عجمان 

ال�شناعية 1 - رقم العقار 59 + 6 �س ب : 3035 عجمان - الهاتف : 7486057 6 971 + 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/4/21 م 

قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدع�ى املذك�رة بالرقم اعاله 
ل�شالح : بنك الفجرة ال�طني - فرع دبي 

بالتايل : حكمت املحكمة :- بالزام املدعي عليهم بالت�شامن ان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ 1073224.59 
درهم وفائدة قان�نية قدرها 5 % على اأ�شل الدين من تاريخ املطالبة احلا�شل 2018/1/29 حتى متام 
ال�شداد والزمت املدعي عليهم الر�ش�م وامل�شاريف و األف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من 

طلبات.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل العالنك بهذا التبليغ
حرر بتاريخ 2019/11/18 

مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2763/2019/60 امر اداء    

م��ش�ع الدع�ى :املطالبة با�شدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 2٠5٠٠٠ درهم
والر�ش�م وامل�شاريف 

عبداهلل   : : مدعي  وميثله  بالق�شية  �شفته   - تهتم�ين  ابراهيم  �شعيد  يحيى   : االإعييالن  طالب 
جيت  جل�بال   -١  : اإعالنهما  املطل�ب  وكيل   : بالق�شية  �شفته   - ال�شعيدي  حممد  عبدالرحمن 
ملقاوالت البناء م�ؤ�ش�شة فرديه ومتثلها مالكتها ال�شيدة / نادياداود وهبي ، 2- ل�ؤي �شميح ح�شني اأب� 

زيد - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما - جمه�يل حمل االإقامة 
م��ش�ع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2٠١9/١١/5 بالزام املدعى عليهما جل�بال 
جيت ملقاوالت البناء م�ؤ�ش�شة فرديه ومتثلها مالكتها ال�شيدة / نادياداود وهبي ول�ؤي �شميح ح�شني 
درهم  الييف  مائتي  مبلغ  تهتم�ين  ابراهيم  �شعيد  يحيى  للمدعي  بالت�شامن  ييي�ؤديييا  بييان  زيييد  اأبيي� 
التام والر�ش�م  ال�شداد  والفائدة القان�نية 9% �شن�يا من تاريخ اال�شتحقاق يف 2٠١9/3/١5 وحتى 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. ولكم  اتعاب  وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 

احلق يف اإ�شتئناف االأمر خالل ١5 ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية التجارية
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اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  6028/2019/207 تنفيذ جتاري  
م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2٠١8/٤377 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )٤22٠١٠.75 درهم( ، �شامال للر�ش�م وامل�شاريف 
طالب االإعالن : بنك �شادرات ايران )الفرع الرئي�شي( - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
باقر  روزبييه  املعل�مات 2-  تقنية  ازهيير ال�شت�شارات  روزبييه وحمم�د   -١  : اإعالنهم  املطل�ب 
منفذ   : بالق�شية  �شفتهم   - �شاحلي  باقر  ر�شا   -٤ نفرى  القا�شم  ابيي�  3-�شبنم  �شاحلي 

�شدهم - جمه�يل حمل االإقامة 
م��ش�ع االإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�شامن  درهييم   )٤26٠١٠.75( وقييدره  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجييراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل ١5 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  590/2019/211 تنفيذ عقاري  

م��ش�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2٠١7/٤78 عقاري كلي واملعدل 
باالإ�شتئناف رقم 2٠١8/52/2٠ ا�شتئناف عقاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 27٤9١7 

درهم( ، �شامال للر�ش�م وامل�شاريف 
طالب االإعالن : عبداالله عبداهلل حمم�د علي زاهد - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  

املطل�ب اإعالنه : ١- اميرت�س دي ١ ليمتد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمه�يل حمل االإقامة 

م��ش�ع االإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم 
 2٠-52-2٠١8 رقييم  باالإ�شئتناف  واملعدل  كلي  عقاري   2٠١7/٤78 رقييم  الدع�ى  يف  ال�شادر 
اإ�شتئناف عقاري ، بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )27٤9١7( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجييراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذك�ر خالل ١5 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12790 بتاريخ 2019/11/24   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2019/4599 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شدهم/١- �شيلفر الين للخر�شانات )م م ح( 2-قدرت اله جميد مع�ش�رى 
الذهبية  ذ م م( 5-  العامة )�س  اأقا رجنرب ٤- ملكي�ى للتجارة  3- عبداهلل حاجي 
العمال حفر اأبار املياه و�شيانتها )�س ذ م م( 6- �شيد حممد �شيد نعمت اله احمديان 
ان  االقامة مبا  م(  جمه�يل حمل  م  ذ  العامة )�س  للتجارة  الذهبي  ال�شندوق   -7
الدع�ى  عليك  اأقيييام  قييد   - الرئي�شي  الييفييرع  اييييران  �ييشييادرات  التنفيذ/بنك  طييالييب 
 )332٤١389.8٤( وقييدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعيياله  املذك�رة  التنفيذية 
درهم بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل ١5 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12790 بتاريخ 2019/11/24   

اعالن للح�صور امام مدير ادارة الدعوى بالن�صر 
 يف الدعوى رقم  2019/1735 مدين جزئي

بناء على طلب مكتب ادارة الدع�ى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
الطاهر  بنت  �شاملة   -2 اإماراتية اجلن�شية    - العربي  �شعيد  ١- طرفة خليفة  عليييهم  املدعي  اىل 
�شعدوين - ت�ن�شية اجلن�شية  اقامت املدعييييية / فاطمة احمد را�شد ال�شحي - اإماراتية اجلن�شية  

الدع�ى رقم  2٠١9/١735 مدين جزئي - عجمان    
امل��ش�ع : الزام املدعي عليها برد ال�شيكني مببلغ 9٠.٠٠٠ درهم مع الفائدة القان�نية ب�اقع ١2% 

حتى ال�شداد التام والزام املدعي عليهما بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
انت مكلف باحل�ش�ر امام مدير ادارة الدع�ى مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية ي�م االأربعاء 
امل�افق 2٠١9/١2/٤ ال�شاعة 8.3٠ �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة ج�ابية على 
الدع�ى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله ب��شفك املدعي 

عليه.حرر بتاريخ :  ١١/١7/2٠١9 
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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الفجر الريا�ضي

 •• دبي -الفجر

التابع   44 عيييميييان  الييييقييييارب  تيييي�ج   
ليييييييي�زارة اليييي�ييييشيييي�ؤون اليييرييييا�يييشييييييية يف 
وبقيادة  ال�شقيقة  عييمييان  �شلطنة 
البحري  �يييشيييامل  حييميييييد  الييينييي�خيييذة 
23  من  بييطييال ليي�ييشييبيياق اليينيي�ييشييخيية 
لق�ارب  مييكييتيي�م  اآل  كييياأ�يييس  بييطيي�ليية 
التجديف املحلية 30 قدما والذي 
نظمه نادي دبي الدويل للريا�شات 
البحرية ي�م اأول من اأم�س اجلمعة 
الريا�شي  امليي��ييشييم  فعاليات  �شمن 

البحري 2020-2019 .
اأقيم  والييذي  ال�شباق  �ش�ط  و�شهد 
على مياه قناة دبي املائية ال�اجهة 
البحرية اجلديدة يف ل�ؤل�ؤة اخلليج 
بحرية  رييييا�يييشييييييية  تيييظييياهيييرة  دبيييييي 
قاربا   25 جمعت  �شبابية  تييراثييييية 
املراكز  واأ�يييشيييحييياب  اليينييخييبيية  متييثييل 
ل�شباقات  العام  الرتتيب  يف  االأوىل 
ق�ارب  ميين   2020-2019 دبييي 
خليجية  م�شاركة  و�شط  االإمييييارات 
مملكة  يف  االأ�ييييشييييقيييياء  ميييين  بييييييييارزة 

البحرين و�شلطنة عمان.
وحت�ل احلدث الكبر اإىل تظاهرة 
ريا�شية فريدة ورائعة جمعت اأي�شا 
�شارك�ا  الييلييذييين  الييهييمييم  اأ�ييشييحيياب 
للقيادة  املييجييتييمييعييييية  امليييييبيييييادرة  يف 
نظمها  الييتييي  دبييي  ل�شرطة  الييعيياميية 
بالتعاون  امليييي�انييييئ  �ييشييرطيية  ميييركيييز 
اأ�شحاب  وعييرب جمل�س  اليينييادي  مع 
الهمم يف �شرطة دبي و�شملت عددا 
مييين الييفييعيياليييييات مييين بييييينييهييا �شباق 
الييتييجييديييف الييييذي جييمييع 5 قييي�ارب 

تناف�شت على امل�شار املخ�ش�س.

بح�ش�ر  والفعالية  احلدث  وحظي 
كبر ومتميز تقدمه العقيد �شعيد 
�شامل املدحاين مدير مركز �شرطة 
بيياليينيييييابيية والييعييقيييييد عبيد  املييي�انيييئ 
املدير  نييائييب  بيين ح�شيبة  اإبييراهيييييم 
ق�شم  رئييييي�ييس  النقبي  عييلييي  واملييقييدم 
اهلل  عبد  البحري وحممد  االإنييقيياذ 
دبي  لنادي  التنفيذي  املدير  حييارب 
الدويل للريا�شات البحرية ومهرة 
فييلييكيينيياز اأمييييني اليي�ييشيير الييعييام الحتاد 

االإمارات للريا�شات البحرية.
44 اجنازه  الييقييارب عييمييان  وعييانييق 
الغالية  الييكيياأ�ييس  �شجالت  يف  االأول 
اللقب  العمانية  الريا�شة  مهديا 
ال�شاد�س لها يف تاريخ �شباقات كا�س 
اآل مكت�م العريقة والتي انطلقت يف 
 1998-1997 م��شم  دبي  خ�ر 
لالأ�شقاء  متميزا  ح�ش�را  و�شهدت 
الفريق  حلم  ليتحقق  �شن�ات  منذ 
اأخرا هذه املرة حمرزا املركز االأول 
ومت�جا باللقب الكبر الذي �شعى 

اإليه القارب منذ امل��شم املا�شي.
ملالكه   60 الييطيييييار  اليييقيييارب  وحيييل 
املهري  ربيييييييع  بيييين  هييييييزاع حميييميييد 
�شلطان  اإبراهيم  الن�خذة  وبقيادة 
لل�شباق  الثاين  املركز  يف  املييرزوقييي 
بعدما �شيطر على امل�شهد يف مراحل 
ال�شباق االأوىل قبل اأن يتاأخر قليال 
احلا�شمة  املييراحييل  يف  املت�شدر  عيين 
الثاين  املييركييز  اليي�ييشيي�ط يف  وييينييهييي 
وينال   44 عيييميييان  الييييقييييارب  خييلييف 

الدرع الف�شي.
وجنيييييح مميييثيييل اليييبيييحيييريييين اليييقيييارب 
خالد  ال�شيخ  ملالكه   54 اخلالدية 
بن حمد اآل خليفة وبقيادة الن�خذة 

اأحمد نا�شر الب��شميط يف احتالل 
ال�شباق  نييهيياييية  الييثييالييث مييع  املييركييز 
ج�ائزه  على  تناف�س  اليييذي  املييثيير 
اأ�ييشييحيياب اخليييربات يف  النخبة ميين 
املحلية  التجديف  قييي�ارب  ريييا�ييشيية 
30 قدما احدي الفئات ال�شباقات 
الرتاثية التي جت�شد ما�شي االآباء 
واالأجداد يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة واملنطقة اخلليجية.
ويف بيياقييي املييراكييز حييل رابييعييا قارب 
دبييي رقم  الييعيياميية ل�شرطة  الييقيييييادة 
3 بقيادة الن�خذة حممد اإ�شماعيل 
القارب  خام�شا  جيياء  فيما  م�شم�م 
را�شد  خليفة  ملييالييكييه   39 اأ�ييشييا�ييس 
خادم  الن�خذة  وبقيادة  �شاهني  بن 
القارب  ال�شاد�س  املركز  ونييال  عبيد 
70 ملالكه ال�شيخ �شقر بن  مزاحم 

وبقيادة  القا�شمي   �شقر  بن  �شع�د 
الن�خذة احمد حممد احمدوه.

اإىل طاقم  اليي�ييشييابييع  امليييركيييز  وذهييييب 
القارب وادي حام 88 ملالكه ال�شيخ 
ال�شرقي  حمد بن حممد بن حمد 
عباد  بيين  ي��شف  الن�خذة  وبقيادة 
القارب  الييثيياميين  املييركييز  نيييال  بينما 
31 ملالكه الن�خذة  �شباب الزعابي 
ح�شل  بينما  الزعابي  حامد  �شيف 
اأدن�ك  الييقييارب  التا�شع  املركز  على 
حممد  عييابييد  ملييالييكييه   12 للتكرير 
حممد  الن�خذة  وبقيادة  احلمادي 
عابد احلمادي  وحل عا�شرا القارب 
الن�خذة  ملالكه   27 اخليمة  راأ�يييس 

نا�شر ح�شن الكاأ�س.
مرا�شم  اليي�ييشييبيياق  خييتييام  يف  وجييييرت 
حيث  الغالية  الكاأ�س  اأبطال  تت�يج 

اأبطال  بتت�يج  ال�شي�ف  كبار  قييام 
لكا�س  والع�شرين  الثالثة  الن�شخة 
املج�شمات  وميينييحييهييم  مييكييتيي�م  اآل 
الييرتاثييييية الييذهييبييييية ليييقيييارب عمان 
الطيار  لييلييقييارب  والييفيي�ييشييييية   44
 54 للخالدية  والييربونييزييية   60
امل�شاركة  االأطيييقيييم  تقليد  وكييذلييك 
مركز  قييام  فيما  املل�نة  امليييييداليييييات 
�شرطة امل�انئ بتكرمي امل�شاركني يف 
الهمم  الأ�شحاب  التجديف  مبادرة 
امل�ؤ�ش�شات  واأي�شا  الريا�شيني  من 
اإجناح  يف  اأ�شهمت  التي  وال�شركات 

هذه الفعاليات.
وحر�س حممد عبد اهلل حارب املدير 
الييتيينييفيييييذي يييرافييقييه هيييزمي حممد 
ال�شباقات  اإدارة  مييدييير  الييقييمييزي 
مدير  ال�شام�شي  اهلل  عبد  وحممد 

دروع  تقدمي  على  امل�ؤ�ش�شي  الدعم 
النادي التذكارية بهذه املنا�شبة اإىل 
اأ�شرة العقيد �شعيد �شامل املدحاين 
مدير مركز �شرطة امل�انئ بالنيابة 
والعقيد عبيد اإبراهيم بن ح�شيبة 
اليييينييييادي درعيييييا تكرميا  تييلييقييى  كييمييا 
تقديرا  امليي�انييئ  �شرطة  مييركييز  ميين 

للتعاون القائم بني اجلهتني.
 

 حارب: مبادرة اأ�سحاب الهمم 
حققت اأهدافها

 اأ�شاد حممد عبد اهلل حارب املدير 
الييتيينييفيييييذي ليييينييييادي دبيييييي اليييييدويل 
بالتعاون  الييبييحييرييية  لييلييريييا�ييشييات 
احلك�مية  الييييدوائيييير  بيييني  الييقييائييم 
دبي  اإمييارة  يف  ال�طنية  وامل�ؤ�ش�شات 
امل�انئ  �شرطة  مثمنا مبادرة مركز 

ل�شرطة  الييعيياميية  لييلييقيييييادة  الييتييابييع 
املجتمعية  الفعالية  تنظيم  يف  دبي 
)مبادرة جتديف الق�ارب الرتاثية 
الأ�يييشيييحييياب اليييهيييميييم( والييييتييييي حقق 
اليينييجيياح واأهيييدافيييهيييا امليينيي�ييشيي�دة من 

خالل امل�شاركة واملتابعة الكثيفة.
ومن  اليييينييييادي  اأن  حيييييارب  واأو�ييييشييييح 
ال�شيخ  �يييشيييمييي�  تييي�جيييييييهيييات  خيييييالل 
ميينيي�ييشيي�ر بيين حمييمييد بيين را�ييشييد اآل 
اإىل  ي�شعى  الييينيييادي  رئييييي�ييس  مييكييتيي�م 
تنفيذ التعاون مع جميع امل�ؤ�ش�شات 
ال�شامية م�جها  لتحقيق االأهداف 
ال�شكر اجلزيل اإىل الل�اء عبد اهلل 
العام ل�شرطة  القائد  املري،  خليفة 
دبي، والل�اء طيار احمد حممد بن 
ثاين، م�شاعد القائد العام ل�ش�ؤون 
املنافذ، لعمهم ملبادرة مركز �شرطة 
مع  بالتعاون  نظمها  والتي  امل�انئ 

النادي.
كما ثمن حارب الدعم الكبر الذي 
وجدته اللجنة املنظمة لل�شباق من 
اليييدوائييير احلييكيي�مييييية يف دبيييي ومن 
م�ؤ�ش�شة  واأييي�ييشييا  دبييي  بلدية  بينها 
دبيييي ليييالإعيييالم واليييتيييي قييامييت عرب 
احلدث  بنقل  الريا�شية  دبييي  قناة 
اإىل  وعييربهييا  مبا�شرة  الييهيي�اء  على 
يا�س  وقيينيياة  ال�شا�شات  ميين  العديد 
ح�ش�رها  �شجلت  التي  الريا�شية 
اإىل جانب تلفزي�ن البحرين وقناة 

الغد العربي.
 

البحري �سعيد باللقب الأول
الييبييحييري راعي  �ييشييامل حميد   عييرب 
�شباق  بيييطيييل   44 عييييمييييان  فييييريييييق 
من  والييعيي�ييشييرييين  الييثييالييثيية  الن�شخة 

لق�ارب  مييكييتيي�م  اآل  كييياأ�يييس  حييييدث 
عن  قييدمييا   30 املحلية  الييتييجييديييف 
باأغلى  بالتت�يج  الييغييامييرة  �شعادته 
 2020-2019 امل��شم  بييطيي�الت 
احتفاالت  والييذي جاء متزامنا مع 

ال�شلطنة بالي�م ال�طني 49.
الكبر  باللقب  الييتييتيي�يييج  اأن  واأكييييد 
يييعييدُّ اإجنييييازا كييبييرا الأنيييه حييلييم ظل 
االأول  ظييهيي�ره  منذ  الفريق  ييييراود 
يف بط�لة دبييي لييقيي�ارب  التجديف 
امل��شم  ميينييذ  قيييدميييا   30 املييحييلييييية 
وقتها  للبط�لة  وتيي�ييشييدره  املييا�ييشييي 
الكبرة  الييفييرحيية  انييتييظييرنييا  لييكيينيينييا 
يتنازل  مل  حيث  امل��شم  هذا  لتاأتي 
كل  يف  االأول  امليييركيييز  عييين  اليييقيييارب 
منذ  خا�شها  التي  امل��شم  �شباقات 

ن�فمرب املا�شي
 

النتائج 
 ،  -1 عمان 44 ، -2 الطيار 60 
-3 اخلالدية 54، -4 �شرطة دبي 
مزاحم   6-  ،  39 اأ�شا�س   5-  ،  3
 8-  ،  88 حيييام  وادي   7-  ،  70
اأدنييي�ك   9- ، 31 الييزعييابييي  �ييشييبيياب 
راأ�ييس اخليمة   10- ،  12 للتكرير 
 ،  25 الييقييرطييا�ييشييي   11-  ،  27
خزام   13-  ،  2 �شهم  وادي   12-
 77 الفجرة  �شرطة   14-  ،  18
 16-  ،  99 حيييييام  وادي   15-  ،
ال�شيجي  وادي   -  17  ، الزعابي 8 
11، -18 الذهب 65 ، -19 دبي 
6 ، -21 دبي  51 ، -20 االحتاد 
�شباب   23- ،  23 ، -22 خزام   5
 ،1 دبيييي  -24�شرطة   ،  34 املييرفيياأ 

.16 م�شه�ر   25-

•• دبي-الفجر

لفريق  خ�شارة  اأول  عالية  ال�شيخة  فريق  اأحلييق 
والتي  ال�طني  الي�م  بط�لة  افتتاح  يف  احلبت�ر 
تقام على مالعب نادي ومنتجع احلبت�ر للب�ل� 
تكن�ل�جي  ذيييي�  �ييشييركيية  وبييرعيياييية  والييفييرو�ييشييييية 
اأن  وخطف فيي�زا ثمينا يف الث�اين االأخييرة بعد 
اإىل  االأوىل  الثالثة  االأ�ييشيي�اط  حيي�ل خ�شارته يف 
الييذي بلغ  املييبيياراة الرابع  فيي�ز م�شتحق يف �ش�ط 

ذروة االإثارة .
التي ي�شارك بها خم�شة  وتعد البط�لة احلالية 

وت�شتمر  جيي�ل   10 اىل  ت�شنيفها  وي�شل  فييرق 
اأبرز املحطات  اأحد  حتى ي�م اجلمعة املقبل هي 
اليييذهيييبيييي �شاحب  دبيييييي  ليييكييياأ�يييس  الييتييحيي�ييشييرييية 
ال�شيت  اليييذائيييع  جييي�ل   20 اليييعيييايل  الييتيي�ييشيينيييييف 

حمليا ودوليا .
بييييداأت امليييبييياراة االفييتييتيياحييييية بييني فييريييق احلبت�ر 
ل�شالح  �ييشييريييع  بييفييارق  عييالييييية  ال�شيخة  وفييريييق 
فريق احلبت�ر  حيث جنح يف اإنهاء ال�ش�ط االأول 
ل�شاحله بهدفني نظيفني ولكن مل يهداأ فريق 
ال�شيخة عالية وتاألق املاي�شرتو ت�ما�س الذي بداأ 
تباعا  هدفني  واأحيييرز  فريقه  كفة  ترجيح  رحلة 

منهيا ال�ش�ط الثاين بفارق هدف واحد ل�شالح 
فريق احلبت�ر .

عالية  ال�شيخة  اظهر فريق  الثالث  ال�ش�ط  ويف 
حت�شنا وا�شحا يف االداء ف�شنع الفارق وجنح يف 
تقدم  اول  حمققا  ل�شاحله  ال�ش�ط  هييذا  انييهيياء 
اأربعة  اأهييداف مقابل    5 املييبيياراة وبنتيجة  له يف 
واالخر  الرابع  ال�ش�ط  ويف   . للحبت�ر  اأهييداف 
تناف�س  وبييعييدهييا  الييتييعييادل  فييريييق احلييبييتيي�ر  اأدرك 
الييفييريييقييان يف ا�شعة �ييشييربييات اجليييزاء ثييم ينجح 
ال�شاد�س  هدفه  احييراز  يف  عالية  ال�شيخة  فريق 
ثم يتعادل احلبت�ر بهدف جميل ملحمد احلبت�ر 

وقتا  للعب  واجلمه�ر  احلييكييام  ا�شتعداد  وو�ييشييط 
الف�ز  عييالييييية  ال�شيخة  فييريييق  يخطف  اإ�ييشييافيييييا 
ت�ما�س  الفريق  كابنت  طربق  عن  �شابع  بهدف 
مل�اجهته  عالية  ال�شيخة  فريق  لي�شتعد  اريارتي 
جرين  فييريييق  اميييام  املقبل  االربييعيياء  ييي�م  املقبلة 
غيت�س اما فريق احلبت�ر ف�ش�ف ي�شعى ي�م غد 
االثنني يف مباراته مع غنت�ت الق�ي  لت�شميد 

جراحه وحتقيق اأول ف�ز له واإال !!!! .
ب�شاأن  اجلديدة  الالئحة  تطبيق  �شهدت  املباراة 
وه�  فييريييق  كيييل  يف  الكابنت”  “�شارة  ارتيييييييداء  

امل�شم�ح له فقط بالتحدث مع حكام املباراة .

بطولة اليوم الوطني للبولو 

فريق ال�سيخة عالية يخطف ف�زا ثمينا من احلبت�ر 

اأكدت �شعادة ن�رة ال�ش�يدي، مديرة 
الريا�شة  اأن  العام  الن�شائي  االحتيياد 
الن�شائية تعد جزءا اأ�شا�شيا من حياة 
املراأة واأن �شم� ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام 
لالأم�مة  االأعيييليييى  املييجييليي�ييس  رئييييي�ييشيية 
مل�ؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطف�لة 
التنمية االأ�شرية ت�جه دائما باإقامة 
الفعاليات والندوات الريا�شية التي 
الييريييا�ييشيية يف حياة  اأهييمييييية  تييظييهيير 

املراأة.
وقييالييت اليي�ييشيي�يييدي يف تيي�ييشييريييح لها 
الت�ع�ية  اليينييدوة  انييعييقيياد  مبنا�شبة 
اأكادميية  مع  بالتعاون  اأقيمت  التي 
للريا�شة  مييييبييييارك  بييينيييت  فييياطيييمييية 
�شي  اإم  اإن   “ وم�شت�شفى  الن�شائية 
اأب�ظبي  “ بييينيييادي  ليييليييميييراأة  روييييييال 
هذه  اإن  االأول،  قبل  اأم�س  لل�شيدات 
املبادرات  �شل�شلة  يف  تيياأتييي  الفعالية 
تنظمها  اليييتيييي  ليييليييميييراأة  الييتيي�عيي�ييية 
الن�شائية  للريا�شة  االإميييارات  جلنة 
ال�شيخة  �يييشيييمييي�  ميييين  بيييتييي�جيييييييهيييات 
فيياطييميية بيينييت ميييبيييارك بييهييدف زييييادة 

على  واالطيييييالع  ال�شحية  ثقافتها 
لالأغذية  ال�شليمة  االختيارات  اأهييم 
ال�شحية وممار�شة الريا�شة بانتظام 

من اأجل ج�شم �شحي ومثايل.
واألييقييت الييدكييتيي�رة رحييميية عييلييي عبد 
اهلل، اأخ�شائية تغذية خالل الفعالية 

التي كانت بعن�ان “ التغذية املثالية 
“ حما�شرة  اأف�شل  ل�شحة وحي�ية 
عيين اأهييمييييية ممييار�ييشيية اأ�ييشييليي�ب حياة 
�ييشييحييي مييتييكييامييل لييلييمييحييافييظيية على 

ال�زن واجل�شم ال�شليم.
الييتييي قد  وذكييييرت بع�س االأ�ييشيياليييييب 

ي�شتعني بها الفرد يف حياته الي�مية 
�ييشييليييييم وبع�س  نيييظيييام حييييييياة  التيييبييياع 
احل�ش�ل  يف  ت�شهم  الييتييي  الن�شائح 
وقامت  و�شحي  مييثييايل  ج�شم  على 
بت��شيح بع�س اخلرافات واحلقائق 

عن التغذية.

وحتدثت اأي�شا الدكت�رة عزة حمم�د 
عن  ريا�شية  تربية  م�جهة  اأحييمييد، 
اأهمية ممار�شة الريا�شة، الفتة اإىل 
الطبية  الييدرا�ييشييات  ميين  الييعييديييد  اأن 
الريا�شة  ممييار�ييشيية  عيييدم  اأن  تيي�ؤكييد 
خم�يل  حياة  منييط  واتييبيياع  البدنية 

له اأثار �شلبية على ال�شحة العامة.
وقييياليييت اليييدكيييتييي�رة عييييزة اإنييييه خالل 
اجل�شم  يطلق  الييريييا�ييشيية،  ممييار�ييشيية 
بع�س امل�اد الكيميائية التي حت�ّشن 
ميييين احليييياليييية املييييزاجييييييييية، وحتيييييارب 
امليييي�اد  اأن  اليييتييي�تييير، كييمييا  هيييرمييي�نيييات 

اجل�شم  يييفييرزهييا  الييتييي  الكيميائية 
خالل التمرينات، هي م�اد طبيعية 

ال ت�شكل اأي �شرر على اجل�شم.
طبية  فح��شات  الفعالية  و�شملت 
حتليل  مييع  والك�لي�شرتول  لل�شكر 
قبل  من  اجل�شم،  يف  الييدهيي�ن  ن�شبة 

م�شت�شفى ان ام �شي رويال للمراأة.
من  كييل  اأجييابييت  الفعالية  نهاية  ويف 
الدكت�رة عزة والدكت�رة رحمة على 
اأ�شئلة وا�شتف�شارات احل�ش�ر، كما مت 
واملداخالت  التجارب  بع�س  عر�س 

من قبل الن�شاء احلا�شرات.

جلنة االإمارات للريا�سة الن�سائية تنظم ندوة ت�ع�ية 

اأ�سحاب الهمم يبدعون يف ريا�سة التجديف

القارب »عمان 44« بطال لكاأ�ش اآل مكت�م للمرة االأوىل
»الطيار 60« و�سيف الن�سخة 23 و»اخلالدية 54« البحريني ثالثا
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الفجر الريا�ضي

ت�ج �شم� ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
االأوائل  الفائزين  اأم�س،  �شباح  الفجرة  عهد  ويل 
الدولية  الييفييجييرة  لييبييطيي�ليية  الييثييانييييية  اليينيي�ييشييخيية  يف 
للفن�ن  الفجرة  نيييادي  نظمها  الييتييي  للرتايثل�ن، 
للم�ارد  الفجرة  م�ؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  القتالية، 
 30 من  والعبة  العب   300 مب�شاركة  الطبيعية، 

دولة من اأنحاء العامل .
واأ�يييشييياد �ييشييميي� اليي�ييشيييييخ حمييمييد بييين حييمييد بييين حممد 
ال�شرقي، بالدعم الالحمدود واملت�ا�شل الذي ي�ليه 
ال�شرقي  حمييمييد  بيين  حييمييد  ال�شيخ  ال�شم�  �ييشيياحييب 
عيي�ييشيي� املييجييليي�ييس االأعيييليييى حيياكييم اليييفيييجيييرة، لقطاع 
الريا�شة وال�شباب، وما تقدمه القيادة الر�شيدة من 

دعم ورعاية ملختلف اأن�اع الريا�شات.
البط�لة،  يف  االأوىل  باملراكز  الفائزين  �شم�ه  وهناأ 
البط�لة  للقائمني على  معربا عن �شكره وتقديره 
الهام  هيييذا احليييدث  املييبييذوليية يف تنظيم  وجييهيي�دهييم 

وتر�شيخه كمنا�شبة ريا�شية كل عام.
وتيي�ييشييلييم �ييشييميي� اليي�ييشيييييخ حمييمييد بيين حييمييد بيين حممد 
الدائم  لييدعييمييه  تييقييديييرا  الييبييطيي�ليية،  درع  اليي�ييشييرقييي 
لريا�شة الرتايثل�ن. من جهته تقدم اأحمد حمدان 
للفن�ن  الفجرة  لنادي  التنفيذي  املدير  الزي�دي 
القتالية باأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير اإىل �شم� ويل 
الذي  للنادي،  الدائمة  رعايته  على  الفجرة  عهد 
مهد لنقلة ن�عية يف جميع ريا�شات على امل�شت�يني 

املحلي والدويل، مبا فيها ريا�شة الرتايثل�ن.
للرتايثل�ن  الييدولييييية  الييفييجييرة  بييطيي�ليية  اأن  يييذكيير 
بال�شباحة  بيييدءا  بييالييتييتييابييع،  مييراحييل  ثييالثيية  ت�شمل 
اله�ائية  الدراجات  قيادة  ثم  مرت،   1500 مل�شافة 
 10 مليي�ييشييافيية  كيييييييلييي�ميييرتا، واجليييييييري   40 مليي�ييشييافيية 
م�شابهة  فعالية  تنظيم  اإىل  اإ�ييشييافيية  كيييييليي�مييرتات، 
ال�شيخ   .. التت�يج  حفل  ح�شر  واالأطييفييال.  للن�شاء 
احتاد  رئي�س  ال�شرقي  �شيف  بن  حمد  بن  اهلل  عبد 
و�شعادة  البدنية  واللياقة  االأج�شام  لبناء  االإميييارات 
العهد وعدد  �شم� ويل  الزحمي مدير مكتب  �شامل 
االإمييارة وجمه�ر غفر  الريا�شية يف  القيادات  من 

من حمبي ريا�شة الرتايثل�ن.

اأم  املييعييال ويل عهد  بيين را�ييشييد  بيين �شع�د  ال�شيخ را�ييشييد  حتييت رعيياييية �شم� 
من  الثالثة  الن�شخة  فعاليات  املقبل  دي�شمرب   5 يف  تنطلق  الييقييييي�ييين، 
مهرجان اأم القي�ين لل�شيارات والدراجات النارية 2019 يف قاعة البيت 

مت�حد باأم القي�ين.
االإمارات  �شركة  من  ما�شية  برعاية  يقام  الييذي   - املهرجان  وي�شت�شيف 
لالجنراف  االأبطال  كاأ�س   - الطرق  ملقاوالت  فالة  وجمم�عة  للمزادات 
والفيدي�  ال�ش�ئي  للت�ش�ير  القي�ين  اأم  جائزة  “ ومعر�س  “ الدرفت 
ومعر�س اأم القي�ين للمقتنيات الرتاثية النادرة، والعديد من الفعاليات 
واملناف�شات املرتبطة بال�شيارات والدراجات النارية مبختلف اأن�اعها، مبا 

فيها م�شرة ال�شيارات والدراجات النارية التي ت�شبق املهرجان.
جاء ذلك، خالل م�ؤمتر �شحفي عقدته اللجنة املنظمة للمهرجان ام�س 

مبركز التنمية االجتماعية باأم القي�ين لالإعالن عن تفا�شيل املهرجان، 
رئي�س  الييزارعييي  وخييالييد  املنظمة  اللجنة  رئي�س  �شلطان  هيثم  بح�ش�ر 
اللجنة االإعالمية وي��شف الهري�س من�شق عام كاأ�س االأبطال لالإجنراف 
 “ االجنيييراف  يف  االأو�ييشييط  ال�شرق  بطل  دحيييام  اأحييمييد  االأردين  واملت�شابق 

الدرفت » .
ملحبي  فر�شة  لل�شيارات  القي�ين  اأم  ملهرجان  اجلييديييدة  الن�شخة  وتعد 
ال�شركات  بح�ش�ر  والكال�شيكية،  والريا�شية  املعدلة  ال�شيارات  وع�شاق 
اىل  باالإ�شافة  العربي،  اخلليج  دول  خمتلف  ميين  وامل�شاركني  العار�شة 
م�شاركة �شركات العناية بال�شيارات وقطع الغيار واأجهزة الرتفيه داخل 
مبنا�شبة  امل�شاركة  اا�شركات  تقدمها  التي  العرو�س  اإىل  اإ�شافة  ال�شيارة، 

احلدث.

وقال هيثم �شلطان اإن املهرجان الذي ي�شتمر حتى 7 دي�شمرب �شي�شم يف 
ثالث دوراته فعاليات جماهرية متمّيزة ملختلف فئات املجتمع، و�شي�شهد 

م�شاركة فئات جديدة من ال�شيارات املعدلة .
�شريحة  ا�شتقطاب  ه�  املهرجان  هذا  اإقامة  وراء  من  الهدف  اأن  واأو�شح 
الفعاليات  خييالل  ميين  ال�شيارات  بريا�شة  واملهتمني  اليييزوار  ميين  وا�شعة 
النارية  ال�شيارات والدراجات  �شيقدمها مهرجان  التي  واملتنّ�عة  ال�شّيقة 
يف اأم القي�ين، باالإ�شافة اىل تخ�شي�س ركن الألعاب االأطفال وا�شرتاحات 
للجمه�ر وم�شاركة اأكرث من 20 مطعماً لتقدمي خمتلف اأن�اع املاأك�الت 

لزوار املهرجان .
من  يعترب  النارية  والييدراجييات  لل�شيارات  القي�ين  اأم  مهرجان  اأن  واأكييد 
اأم القي�ين على ال�شعيد  اأهم املهرجانات والفعاليات التي تقام يف اإمارة 

اخلالقة  لالأفكار  الرتويج  يدعم  مبا  والثقايف،  واالجتماعي  الريا�شي 
واملبدعة وراء ا�شت�شافة مثل هذه املنا�شبات املهمة، وي�شاهم اأي�شاً للت�ش�يق 

والرتويج للمق�مات ال�شياحية التي تتمتع بها اإمارة اأم القي�ين.
من جهته اأعرب بطل ال�شرق االأو�شط يف االجنراف” الدرفت “ امل�شتابق 
القي�ين  اأم  مييهييرجييان  بييامليي�ييشيياركيية يف  �ييشييعييادتييه  عيين  دحيييام  اأحييمييد  االأردين 
لل�شيارات والدراجات النارية واأكد اأن كاأ�س االأبطال لالإجنراف �شيحظى 

ب�شعبية جماهرية كبرة.
بييطيي�ليية االجنيييييراف هيي� حتفيز  اإقيييامييية  الييهييدف ميين وراء  اأن  اإىل  واأ�يييشيييار 
وت�شجيع ال�شباب على تفريغ طاقاتهم يف االأماكن املخ�ش�شة وفق �ش�ابط 
املرخ�شة  واالأماكن غر  العامة  ال�ش�ارع  عن  بعيداً  ال�شالمة  واإجييراءات 

ملثل تلك الريا�شات.

•• اأ�شون�شيون –الفجر:

 خ�شر منتخبنا ال�طني للكرة ال�شاطئية مباراته االأوىل يف م�نديال الباراج�اي 
واحييد حل�شاب  هييدف  اأهييداف مقابل  بيالرو�شيا بخم�شة  اأمييام نظره منتخب 

املجم�عة  الثالثة .
�شجل هدف منتخبنا ال�حيد الالعب اأحمد ب�شر يف ال�ش�ط الثاين من املباراة 
.  وقال مدرب منتخبنا حممد املازمي اأن املنتخب مل يظهر بال�ش�رة املطل�بة 

اأمام بيالرو�شيا على الرغم من التح�شر اجليد واملثايل للمباراة ، م�شراً اإىل 
اأن االأهداف جاءت عن طريق اأخطاء فردية .

واأكد املازمي اأن الفر�شة الزات م�ج�دة ويجب علينا العمل وجتهيز الالعبني 
مليي�اجييهيية رو�ييشيييييا الييهيياميية الييييي�م ومييعيياجليية االأخيييطييياء الييتييي وقيييع بييهييا الالعب�ن 
فر�شة  على  احلييفيياظ  لنا  ت�شمن  اإيجابية  نتيجة  حتقيق  اأجييل  ميين  وتفاديها 
التاأهل لالأدوار املتقدمة . وي�اجه منتخبنا الي�م االأحد نظره منتخب رو�شيا 

ال�شاعة 23:15 م�شاًء بت�قيت االإمارات .

حممد بن حمد ال�سرقي يت�ج الفائزين االأوائل 
يف بط�لة الفجرية الدولية للرتايثل�ن

مهرجان اأم القي�ين لل�سيارات والدراجات النارية ينطلق 5 دي�سمرب

يواجه رو�سيا اليوم

اأبي�ش ال�س�اطئ يخ�سر �سربة 
البداية اأمام بيالرو�سيا

•• العني-الفجر:

البط�لة  كييياأ�يييس  االإبراهيمي”     PKZ« فيييرييييق  حيي�ييشييد 
ال�شيفية للكريكيت 2019 بعد الف�ز امل�شتحق الذي حققه 
التي  امل�اجهة  »وذلييك يف   MBM Gulf« على مناف�شه  
نادي  نظمها  الييتييي  املناف�شات  نهائي  يف  ميي�ؤخييراً  جمعتهما 
والرماية  للفرو�شية  العني  لنادي  التابع  للكريكيت  العني 
من  اأكييرث  فيها  و�شارك  ي�ماً   45 ملدة  وا�شتمرت  واجل�لف 
16 فريًقا من العني واأب�ظبي ودبي  170  العبا ميثل�ن 

وال�شارقة.
 قيييدم الييفييريييقييان ميييبييياراة قيي�ييية يف خييتييام الييبييطيي�ليية ات�شمت 

واأداًء  امل�شاركة  الفرق  بني  مثراً  �شراعاً  و�شهدت  بالندية 
تابعها جمه�ر كبر  والتي  االآخييرة  االأيييام  خا�شة يف  ق�ياً 
من حمبي وع�شاق ريا�شة الكريكيت . كما �شهد ت�م ب�كانان 
مدير العمليات يف نادي العني للفرو�شية والرماية والغ�لف 
البطل وت�زيع اجل�ائز على  املباراة اخلتامية وقام بتت�يج 

طريف النهائي.
نييال جائزة رجل  الالعب مزمل قد  اأن  اإىل  االإ�ييشييارة  جتييدر 
ح�شل  كما   . امل�شت�ى  عييايل  فني  اأداٍء  بعد  النهائية  املييبيياراة 
الالعب واجا�س ج�هار على جائزة اأف�شل قاذف للكرة ونال 
الالعب مايتي عدنان  جائزة “اأف�شل بامتان” بعد ح�ش�له 
على اأكرث النقاط يف البط�لة وح�شد الالعب قامار ع�ان 

جائزة “رجل ال�شل�شلة«.
نادي  يف  العمليات  مدير  ب�كانان  تيي�م  قييال  له  ت�شريح  ويف 
املبارة  كانت  لقد  واجل�لف:”  والرماية  للفرو�شية  العني 
النهائية رائعة بكل املقايي�س وقد الحظت اأن هنالك اإقبااًل 
على ريا�شة الكريكيت من امل�شاركني واجلمه�ر واأن العديد 
من الفرق القادمة من االإمارات املختلفة حتر�س دائماً على 
امل�شاركة يف كل البط�الت التي ي�شت�شيفها النادي. �شكًرا على 
التجاوب الكبر من الفرق التي �شاركت  يف هذا الن�شخة ، 
على  واجل�لف  والرماية  للفرو�شية  العني  نييادي  يف  ونحن 
اأمت اال�شتعداد لتنظيم املزيد من مناف�شات الكريكيت عالية 

اجل�دة يف هذا امل��شم«.

»العني للفرو�سية« يختتم البط�لة ال�سيفية للكريكيت و »االإبراهيمي« يت�ج بطاًل
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•• اأبوظبي-الفجر

بن  فييالح  ال�شيخ  �شم�  رعاية  حتت 
زايد اآل نهيان، رئي�س نادي غنت�ت 
واليييبييي�لييي�، ينظم  ليي�ييشييبيياق اخليييييييل 
عام  فعاليات  و�شمن  غنت�ت  نييادي 
النادي  ينظم   ،  2019 الت�شامح 
بييطيي�ليية الييييييي�م اليي�طيينييي اليييي “48 
املقبل   اجلييمييعيية  ييييي�م  لييلييبيي�ليي�    “
الرئي�شي  النادي  مبقر   11-29
على  اليينييادي  درج  غنت�ت،والتي  يف 
املنا�شبة  بتلك  ابييتييهيياجييا  تنظيمها 
لييهييا برنامج  اأُعيييييد  الييتييي  اليي�طيينييييية 
من  الييعييديييد  عييلييى  ي�شتمل  خييا�ييس 
والرتفيهية  الريا�شية  الييفييقييرات 
ت�جيهات  عييلييى  بييينييياًء  واليييرتاثييييييية، 
النادي،وا�شتثماراً  رئييييي�ييس  �ييشييميي� 
الريا�شي   اأبيي�ظييبييي  جمل�س  لدعم 
العقارية،  الدولية  يا�س  وم�شاهمة 
،وال�شيارة  القاب�شة  الدولة  ويا�س 
الر�شمية املقدمة من �شركة برمير 
مييي�تييي�رز �ييشيييييارات )ميييازييييراتيييي( و 
مغربي  واأحييمييد  الرو�ييييس  �شيدلية 
الرب�شاء  كييا�ييشييلييز  وفيينييدق  لييلييعييطيي�ر 

الذين ر�شدوا ج�ائز للجمه�ر.
ال�شاعة  املييهييرجييان  بييرنييامييج  ييييبيييداأ 
الييثييانييييية بييعييد الييظييهيير وهييي� امل�عد 

اأمام  الييينيييادي  اأبييييي�اب  لفتح  املييحييدد 
يقدم  حيييييث   ، بيييامليييجيييان  اجليييميييهييي�ر 
اليينييادي بييالييتييعيياون مييع الييعييديييد من 
اجلهات املاأك�الت ال�شعبية املجانية 
�شتت�اجد  الييتييي  املطاعم  مبنطقة 
املعر�س  وخيم  املباراة  ملعب  ح�ل 
الثالثة  اليي�ييشيياعيية  ويف   ، اليييرتاثيييي  
كبار  ا�شتقبال  النادي  يبداأ  ع�شرا 
امل�شاركة  بييييدء  ميييع  اليي�ييشييخيي�ييشيييييات 
الرابعة  ال�شاعة  ،وعند  املجتمعية  
الن�شيد  ييييعيييزف  عييي�يييشيييرا،  واليييثيييليييث 
االحتفال  بييبييدء  اإيييييذانييييا  اليي�طيينييي 
الر�شمي مع و�ش�ل راعي االحتفال 
وكييبييار املييدعيي�ييين ميين امليي�ييشيي�ؤولييني ، 
باإ�شقاط  احلفل  راعييي  يق�م  حيث 
كرة املباراة التي جتمع بني فريقي  

“غنت�ت اأ” و “غنت�ت ب”.. وعند 
وعقب  دقيييييييقييية  و40  اخليييامييي�يييشييية 
اال�شتعرا�شية  االحتفالية  املييبيياراة 
تت�يج  ميييرا�يييشيييم  تييييبييييداأ  ميييبيييا�يييشيييرة 
على  ال�شحب  ،ويييجييري  الفريقني 
والتي  للجمه�ر  املجانية  التذاكر 

ر�شد لها اجل�ائز القيمة .

زايد الزعابي:
ا�شتعدادات مكثفة الإجناح احلدث

�ييييشييييرح زايييييييييد خيييليييييييفييية الييييزعييييابييييي 
لييينيييادي غنت�ت  الييتيينييفيييييذي  امليييديييير 

املنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 
لييييلييييمييييهييييرجييييان عييييقييييب االجييييتييييميييياع 
التح�شري لالحتفال الذي �شم، 
الفعالية(،  )مدير  �شالح  جماهد 
اأحييمييد عييبييداهلل الييعييبييدويل )جلنة 
االأمييييييين( خييياليييد �ييشييعيييييد امليييرزوقيييي 
)جلييييينييييية امليييييرا�يييييشيييييم واليييييعيييييالقيييييات 
املالية(  )جلنة  راج  واأميييل  الييعيياميية، 
الب�ل�  بكار)جلنة  ه�شام  الكابنت 
ن�شرين  والييييييربامييييييج(،االآنيييييي�ييييييشيييييية 
والت�ش�يق(،  قييييييرة)االإعييييييالم  بييين 
الدعم  اليي�ييشيينيياوي)جليينيية  حمييميي�د 

)مقرر  �ييشييفيييييق  اليييلييي�جييي�يييشيييتيييي(،( 
الرتتيبات  كيييل  ،بيييييياأن  الييفييعييالييييية( 
التي من �شاأنها اأن ت�شهم يف اإجناح 
اكتملت  قد  ال�طن  ييي�م  احتفاالت 
اإيجابيات  مييين  ،ا�يييشيييتيييفيييادة  متييياميييا 
( اخلرية  بيي�ليي�  )بييييينييك  بييطيي�ليية 
بييهييا النادي  الييتييي د�ييشيين  الييعييا�ييشييرة 
اأ�شهم  كبر  ح�ش�ر  و�شط  ن�شاطه 
االإن�شانية  اليينييادي  ر�ييشيياليية  بييليي�غ  يف 
اأفراد املجتمع،والتي  النبيلة لكافة 
الدولية  يييا�ييس  فييريييق  بلقبها  فييياز 

العقارية للب�ل�.   

الف�شلي  عييميير  الييعيياملييي  بييطييليينييا  جنيييح 
العاملي  الييقيييييا�ييشييي  الييرقييم  يف حتييطيييييم 
اليييييييذي كييييييان �ييشييجييلييه ليينييفيي�ييشييه اليييعيييام 
العامل  ذهبيتي  بييني  باجلمع  املييا�ييشييي 
للج�جيت�ش� يف فئتي ال�شباب والكبار 
مييعييا بييعييام واحييييد، حيييييث كيييرر االإجنييياز 
الييييي�م لييلييعييام الييثيياين عييلييى الييتيي�ايل يف 
املقامة  للج�جيت�ش�  الييعييامل  بط�لة 
حيياليييييا بيياأبيي�ظييبييي حتيييت رعيييايييية �شم� 
اليي�ييشيييييخ خييياليييد بييين حمييمييد بييين زاييييد 
التنفيذي  املييجييليي�ييس  عيي�ييشيي�  نييهيييييان  اآل 
اأب�ظبي  اأب�ظبي رئي�س مكتب  الإمارة 
الييتيينييفيييييذي، مبيي�ييشيياركيية 69 دولييية من 
خمتلف قارات العامل، وذلك بعد ف�زه 
اأم�س  للكبار  الييعييامل  بط�لة  بذهبية 
البط�لة  ليييه يف  الييثييانييييية  تييعييد  واليييتيييي 
بذهبية  تت�يجه  اأعييقيياب  يف  احلييالييييية 

بط�لة ال�شباب منذ 3 اأيام.
الف�شلي  عمر  ي�شبح  االإجنييياز  وبييهييذا 
الييعييامل الذي  الييالعييب ال�حيد يف  هيي� 
يجمع بني ذهبيتي ال�شباب والكبار يف 
62 كجم.  بيي�زن  الت�ايل  عامني على 
زايد  ال�شاعد  العاملي  كما جنح بطلنا 
االأخر  ه�  ا�شمه  ت�شجيل  يف  الكثري 
االأبطال  �ييشييجييل  نييي�ر يف  ميين  بييياأحيييرف 
كيييييياأول العييييب يف اليييعيييامل يييجييمييع بني 
 56 بييي�زن  والييكييبييار  اليي�ييشييبيياب  ذهبيتي 
الي�م  كجم يف عام واحييد، عندما ت�ج 
بذهبية وزنه للكبار يف املناف�شات التي 
�شالة  يف  �شباحا  بالتا�شعة  انطلقت 
مبادلة اأرينا. الذهبيتان التي حققهما 
رفعا  الييكييثييري  وزايييييد  الف�شلي  عييميير 
 43 ر�شيد االإمييارات يف البط�لة اإىل 
ميدالية مل�نة منها 16 ذهبية، و11 
برونزية،   16 اإىل  باالإ�شافة  ف�شية، 
املركز  االإميييييييييارات يف  ييي�ييشييع  ميييا  وهيييي� 
مناف�شات  يف  العامل  بالرتتيب  االأول 
الني�ازا بعد نزاالت الي�م ال�شابع من 
البط�لة التي ينظمها االحتاد الدويل 
االحتاد  مييع  بييالييتييعيياون  للج�جيت�ش� 
 16 الفرتة من  االإماراتي على مدار 

اإىل 24 ن�فمرب اجلاري.
�شعادة  اليييتيييتييي�ييييج  مييييرا�ييييشييييم  حييي�يييشييير 
الها�شمي رئي�س االحتادين  عبداملنعم 
االآ�ييشييييي�ي واالإمييياراتيييي اليينييائييب االأول 
والي�ناين  الييييدويل،  االحتييياد  لرئي�س 
رئي�س  ثييييييييي�دورييييي�ييييس  بيييانيييايييي�تييي��يييس 
االحتاد الدويل، و�شعادة حممد �شامل 
الظاهري نائب رئي�س احتاد االإمارات 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  للج�جيت�ش� 

العليا للبط�لة، وفهد علي ال�شام�شي 
االإمييييارات  احتييياد  اإدارة  جمل�س  ع�ش� 
للج�جيت�ش� املدير التنفيذي، وطارق 
اإحتييياد  اإدارة  عيي�ييشيي� جمييليي�ييس  املييهييري 
االإمارات للم�اي تاي املدير التنفيذي، 
التنفيذي  املكتب  م�ش�ؤويل  من  وعييدد 
باالحتاد الدويل للج�جيت�ش� وروؤ�شاء 
االحتادات القارية وال�طنية امل�شاركة 

يف البط�لة.
عبداملنعم  �يييشيييعيييادة  هييينييياأ  جييانييبييه  مييين 
اأبطال االإمارات باالإجنازات  الها�شمي 
اأف�شل  اأنييهييا  امليي�ييشييبيي�قيية، مييي�ؤكيييدا  غيير 
هدية تقدم لل�طن يف احتفاالت الي�م 
اجل�جيت�ش�  اأبيييطيييال  واأن  اليي�طيينييي، 
يييحيير�ييشيي�ن دائيييميييا عييلييى اليييتييي�اجيييد يف 
املييينيييا�يييشيييبيييات الييي�طييينييييييية بييييياالإجنيييييازات 
اأهيييداف ريا�شة  اأحيييد  وامليييبيييادرات، الأن 
م�شاعر  تيييعيييزييييز  هيييي�  اجلييي�جيييييييتييي�يييشييي� 

االنتماء لل�طن ولقيادته الر�شيدة.
قيادتنا  “ نييهيينييئ  الييهييا�ييشييمييي..  وقييييال 
الي48،  الييي�طييينيييي  بيييالييييييي�م  اليير�ييشيييييدة 
ونهنئ ال�شعب االإماراتي بهذه املنا�شبة 
الكبرة التي يعي�س فيها ال�طن اأياما 
جميييييدة حتييت قيييييادة �ييشيياحييب ال�شم� 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اأن  ونييي�ؤكيييد  اهلل”،  “حفظه  اليييدولييية 
ريا�شة اجل�جيت�ش� تلد كل ي�م بطال 
جييديييدا قييييادرا عييلييى رفيييع عييلييم الدولة 
القيا�شية  االأرقييام  واأن  املحافل،  يف كل 
الف�شلي  عييميير  ميين  كييل  حققها  الييتييي 
وزاييييييد الييكييثييري هيييي نييتيييييجيية للدعم 
ال�شديدة  والت�جيهات  حميييدود  الييال 
ال�شيخ حممد بن  ال�شم�  من �شاحب 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب 
الذي  امل�شلحة  للق�ات  االأعلى  القائد 
للدولة  ال�طنية  املنا�شبة  هذه  ننتهز 
والتقدير  اليي�ييشييكيير  بييكييل  ليييه  ونييتيي�جييه 
والعرفان على رعايته الكرمية مل�شروع 
اجل�جيت�ش� الذي جتاوز بف�شل هذه 

الرعاية معنى الريا�شة واأ�شبح ثقافة 
جمتمع ،وم�شروع وطن ي�شهم يف بناء 

االأجيال اجلديدة.
وعن االأرقام القيا�شية اأ�شاف �شعادته 
“ اأكيييرث مييا اأ�ييشييعييدين يف اإجنييياز الي�م 
جديدا  عامليا  مك�شبا  اعييتييربه  واليييذي 
لالإمارات ه� احتكار ميداليات االأوزان 
للكبار  العامل  م�شت�ى  على  اخلفيفة 
اإحتكرنا  اأن  بعد  و62،   56 وزين  يف 
ميييييداليييييات اليي�ييشييبيياب واليينييا�ييشييئييني، كما 
عن  النقاب  ك�شفت  البط�لة  هييذه  اأن 
كاأبطال  نف�شها  قدمت  جديدة  وجيي�ه 
امل�شتقبل  يف  الييييرعيييياييييية  ييي�ييشييتييحييقيي�ا 

مبختلف الفئات«.
الييعيياملييي عييميير الف�شلي  وعيييرب العييبيينييا 
كييجييم عن   62 وزن  اليييعيييامل يف  بييطييل 
بيييياالإجنيييياز اجلديد  اليييكيييربى  فييرحييتييه 
القيا�شي  والرقم  لنف�شه  حققه  الييذي 
اجلديد الذي حطم به الرقم ال�شابق 
يف عام 2018، م�شرا اإىل اأنه اإجناز 
ليييدولييية االإميييييييارات قييبييل ان يييكيي�ن له، 
ييي�ييشييعيير بها  الييتييي  الييفييخيير  واأن حلييظيية 
عندما يرفع علم الدولة ويعزف فيها 
التت�يج  من�شة  على  ال�طني  ال�شالم 
هيييي الييلييحييظيية الييتييي تييبييقييى خييياليييدة يف 
بنف�شه  فيييييهييا  يييعييتييز  واليييتيييي  ذاكييييرتييييه، 
بعد  والراحة  بالر�شا  وي�شعر خاللها 
يف  املكثفة  والتدريبات  الكبر  اجلهد 

ال�شه�ر املا�شية.
وقال “ كل الالعبني الذين واجهتهم 
اأن  الييييي�م �شبق يل  الييعييامل  بييطيي�ليية  يف 
واجهتهم من قبل، منهم من هزمته، 
اأ�شعب  ولكن  اهييزمييه،  مل  ميين  ومنهم 
اأمام  اليينييهييائييي  نيييزال ن�شف  هيي�  نيييزال 
بطل فرن�شا الذي اعتمدت فيه اأ�شل�ب 
ا�شتدراجه لبذل كل جهده يف الدقائق 
يف  عليه  االجييهيياز  ثييم  االأوىل  اخلم�س 
الدقيقة االأخرة بعد ا�شتنفاذ جهده، 
وجنحت تلك اال�شرتاتيجية معه الأنه 

العب ق�ي وذكي، ومن ال�شعب الف�ز 
عليه باال�شت�شالم«.

اليينييجيياح يف م�شرته مع  اأ�ييشييرار  وعيين 
عاما  الي20  ابييين  وهييي�  اجليي�جيييييتيي�ييشيي� 
واليييييييذي حيييقيييق كييييل هيييييذه االإجنييييييييازات 
واالأرقام القيا�شية.. قال “ �شر االإجناز 
ه� ت�فيق اهلل عز وجل، ودعم �شاحب 
ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى 
ا�شتقبلنا  كلما  الييذي  امل�شلحة  للق�ات 
اأن  اأنف�شنا  اإجنيياز عاهدنا  بعد  يف مرة 
نذهب ل�شم�ه يف اأول منا�شبة لنهديه 
�شعادة  متابعة  وكييذلييك  اآخييير،  اإجنييييازا 
االحتاد  رئييييي�ييس  الها�شمي  عبداملنعم 
لالحتاد  رئييييي�ييشييا  اأعييييتييييربه  ال  الييييييذي 
فيييحييي�يييشيييب، وليييكييينيييي اعيييييتيييييربه والييييييدي 
زمالئي  وكل  فاأنا  هنا  ومن  وقدوتي، 
بالرعاية  حمظ�ظ�ن  انف�شنا  نعترب 
الييكييبييرة واليييدعيييم الييييال حميييييدود لنا 
وعلينا اأن نرد اجلميل لل�طن يف مثل 
هيييذه الييبييطيي�الت، وبيياليينيي�ييشييبيية يل فاإن 
الييهييدف الييقييادم والييتييحييدي الييقييادم ه� 
اجل�جيت�ش�  ملحرتيف  الييعييامل  بط�لة 
اأ�شعى  الأنني  املقبل  ابريل  اأب�ظبي  يف 
الأن اأك�ن اأف�شل العب حزام بنف�شجي 
يف العامل، كما كنت اأف�شل العب حزام 

اأزرق يف العامل يف العام املا�شي«.
العاملي  بطلنا  اأكييد  ال�شياق  نف�س  ويف 
�شاحب  اليييكيييثيييري  زايييييييد  الييي�يييشييياعيييد 
 5 اأنه خا�س   56 ذهبية العامل ل�زن 
كانت  اخلم�س  اليينييزاالت  واأن  نيييزاالت، 
اأنهى  اأنيييه  اإىل  لييلييغيياييية، ميي�ييشييرا  قيي�ييية 
لال�شت�شالم،  املناف�س  بدفع  منهم   3
واإثنني بالنقاط واالأف�شلية، واأن نزال 
كازاخ�شتان  اأمييام بطل  النهائي  ن�شف 
لق�ة  نظرا  له  بالن�شبة  االأ�شعب  كان 
انتهى  حيث  الكازاخ�شتاين  الييالعييب 
كان  ثم  �شيء،  كل  يف  بالتعادل  النزال 
الإيجابيتي  نظرا  فيي�زي  احلكام  قييرار 

اأكرث  البحث  على  وحر�شي  اللعب  يف 
للح�ش�ل على النقاط.

القيادة  اإىل  الذهبية  “ اأهيييدي  وقيييال 
عبداملنعم  �يييشيييعيييادة  واإىل  الييير�يييشيييييييدة 
الها�شمي واإىل اأهلي ومدربيني، واأق�ل 
باأنها اأقل �شيء ميكن تقدميه لل�طن 
ونيييحييين نييحييتييفييل بيييالييييييي�م الييي�طييينيييي يف 
اأحقق  اأن  وي�شعدين  االأ�شب�ع احلييايل، 
رقما قيا�شيا جديدا لنف�شي ولدولتي 
اأكيي�ن اأول العب يف العامل يجمع  بيياأن 
وزن  يف  والكبار  ال�شباب  ذهبيتي  بييني 

واحد«. عام  يف  كجم   56
اأعلى  تييطييبييق  “ االمييييييييارات  واأ�ييييشيييياف 
ن�شر  يف  بييياليييعيييامل  اجلييييييي�دة  ميييعيييايييير 
وتييطيي�ييير ريييا�ييشيية اجليي�جيييييتيي�ييشيي�، وما 
اأمييييير طبيعي  اإجنيييييييازات  نييحييقييقييه مييين 
وم�شتحق الأن الدولة ت�فر لنا اأف�شل 
وتنتهج   ، اليييعيييامل  يف  تيينييافيي�ييشييييية  بيييييئيية 
االأبطال  عيين  للك�شف  اآليييييييات  اأفيي�ييشييل 
البط�الت  اأفيي�ييشييل  وتييي�فييير  وثييقييلييهييم 
اأف�شل  جييانييب  اإىل  لييهييم  واملييعيي�ييشييكييرات 
حمظ�ظ  جيل  ونحن  لهم،  مييدربييني 
نرتجمها  ان  يجب  التي  البيئة  بهذه 

اإىل اإجنازات«.
الهنائي  خييالييد  اأكييييد  اآخيييير  �شعيد  يل 
ال�حدة  نييييادي  يف  الييتيي�ييشييغيييييلييي  امليييديييير 
امل�شرف العام على ريا�شة اجل�جيت�ش� 
يعد  اجل�جيت�ش�  اإحتيياد  اأن  بالنادي.. 
الدولة  احتيييادات  ميين  املييثييايل  النم�ذج 
مع  والتفاهم  واليي�ييشييراكيية  العالقة  يف 
الذي  الييي�حيييدة  نييييادي  واأن  االأنييييدييييية، 
ميلك اأكادميية كبرة ت�شنع االأبطال 
يييعييتييز بتلك  اليي�طيينييييية  لييلييميينييتييخييبييات 
�شم�  برئا�شة  العليا  واإدارتييه  ال�شراكة 
اآل نهيان ت�فر  زايييد  ذييياب بن  ال�شيخ 
من  اجل�جيت�ش�  لريا�شة  الدعم  كل 
امل�شاهمة مع االحتيياد يف حتقيق  اأجييل 

االإجنازات لل�طن.
وقال “ العب� ال�حدة حقق�ا اأكرث من 

15 ميدالية لل�طن يف تلك البط�لة، 
ونحن فييخيي�رون بهم، وفييخيي�رون بكل 
االإجنيييازات التي حققها االأبييطييال من 
ن�شتمر  و�ش�ف  االأخييرى،  االأكادمييات 
امليداليات  حل�شد  اجلهد  كل  بييذل  يف 
بييالييتييعيياون الأق�شى  ونييتييعييهييد  لييليي�طيين، 
اأهدافه يف  درجة مع االحتاد لتحقيق 
يك�ن  و�ييشيي�ف  اللعبة،  وتييطيي�ييير  ن�شر 
ن�ع خا�س لالعبي  تكرمي من  هناك 
ال�حدة الذين حقق�ا اإجنازات لل�طن 

يف بط�لة العامل هذه«.
اأف�شل  “ اليي�حييدة فيياز بلقب  واأ�ييشيياف 
نيياد يف الييدوليية العامني االأخييرييين يف 
وحقق  احلييمييراء،  ال�شجادة  احتفالية 
املييركييز الييثييالييث عييلييى ميي�ييشييتيي�ى العامل 
املركز  وييييحيييتيييل  اأكيييييادميييييية،  كييياأفييي�يييشيييل 
على  النادي  ويحر�س  اآ�شيا،  يف  االأول 
ميي�ا�ييشييليية ميي�ييشيياره ميييع االإجنيييييييازات يف 
تييلييك الييلييعييبيية، بييياإطيييالق الييعييديييد من 
املبادارت بالتن�شيق مع احتاد االإمارات 

للج�جيت�ش�.

اأبوظبي  �سرطة  رح��ال��ة  فيق 
ي���ط���وف الإم����������ارات ال�����س��ب��ع 

بالدراجات الهوائية
انطلق من اأمام متحف �شرطة املربعة 
�شرطة  رحيياليية  فريق  العني  مبنطقة 
التابع  اله�ائية  لييلييدراجييات  اأبيي�ظييبييي 
لييفييريييق الييتييحييدي واملييغييامييرات مبركز 
بقطاع  ال�شرطية  الريا�شية  الرتبية 
يف  اأبيي�ظييبييي  ب�شرطة  الب�شرية  املييي�ارد 
ال�شبع  االإميييييارات  فيها  يييطيي�ف  رحييليية 
تييزاميينيياً مييع احييتييفيياالت الييدوليية بالي�م 

ال�طني الي 48.
ب�علي  عبيد  حممد  العقيد  واأو�ييشييح 
الريا�شية  اليييرتبييييييية  ميييركيييز  ميييديييير 
فيها  ييي�ييشييارك  امليييبيييادرة  اأن  اليي�ييشييرطييييية 
اأب�ظبي  �ييشييرطيية  منت�شبي  ميين  عيييدد 
بييدراجيياتييهييم الييهيي�ائييييية حييامييلييني علم 

الفريق  اأن  اإىل  ..مييي�يييشيييراً  الييييدوليييية 
�شيط�ف االإمييارات ال�شبع و�ش�اًل اإىل 
اأب�ظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  مقر 

خالل االأ�شب�ع املقبل.
اهتمام  تعك�س  التجربة  ان  واأ�ييشيياف 
العنا�شر  بت�شجيع  اأبيي�ظييبييي  �ييشييرطيية 
التحدي  روح  تييبيينييي  عييلييى  اليي�ييشييرطييييية 
واملغامرة واثبات قدرة عنا�شرها على 
ال�شفات  وتنمية  امل�شاعب  ميي�اجييهيية 
العمل  وروح  واليي�ييشييجيياعيية  الييقيييييادييية 
اجلييميياعييي وجتيي�ييشيييييدا مليييعييياين اليييي�الء 
واالنتماء واالعتزاز بعلم الدولة رمز 
ال�حدة ال�طنية وفخر م�شرة البناء 

واالإجناز.
اأحيييميييد  �ييييشييييامل  اأول  املييييييييالزم  ذكيييييير  و 
ال�شنيدي مدير فرع املغامرات مبركز 
الرتبية الريا�شية ال�شرطية ان فريق 
العديد  حييقييق  وامليييغييياميييرات  الييتييحييدي 
ميين االجنييييازات وقيييام بييعييدد كبر من 
املبادرات التي من �شاأنها اإبراز مهارات 
اب�ظبي  �ييشييرطيية  ميينييتيي�ييشييبييي  وقييييييدرات 
الييتييحييدي وغر�س  عييلييى  وتيي�ييشييجيييييعييهييم 

معاين حب ال�طن يف نف��شهم .
خ�شع�ا  الييريييا�ييشيييييني  ان  اإىل  واأ�يييشيييار 
الطبية  االخيييتيييبيييارات  مييين  ملييجييميي�عيية 
املكثف  واملهنية والريا�شية والتدريب 
مع  والييتيياأقييلييم  ا�ييشييتييعييداد  على  ليك�ن�ا 
املناخية والطبيعية وحتدي  الظروف 

ال�شعاب.

تاأهل منتخب �سيدات الأوملبياد 
اخل���ا����س ل���الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة 

ال�ستوية بال�سويد 
اختتم وفد االأوملبياد اخلا�س االإماراتي 
لريا�شة الفل�رب�ل م�شاركته يف الكاأ�س 
االإقليمي للفل�رب�ل الذي ا�شت�شافته 
االإماراتي  ال�فد  فيها  �شارك  و  م�شر 
بثالثة منتخبات هم منتخب �شيدات 
الذك�ر  ومنتخب   ، اخلا�س  االأوملبياد 

امل�حد  ،واملنتخب  اخلييا�ييس  االأوملييبييييياد 
املك�ن من ريا�شيني من ذوي االإعاقة 
وريا�شيني من غر االإعاقة مبجم�ع 
العبا   33 بيييليييغ  والعيييييبيييييات  العييييبييييني 
ال�شيدات  منتخب  ح�شد  و  والعييبيية. 
البط�لة  ذهبية  امليي�ييشييارك  االإمييياراتيييي 
يف  للم�شاركة  اأهله  مما  االول  واملركز 
ال�ش�يد   – ال�شت�ية  العاملية  االألييعيياب 
الرجال  منتخبي  ح�شل  و   ،  2021
عييلييى امليييركيييز اليييثييياليييث واليييربونييييييية يف 
مناف�شات  يف  �يييشيييارك  اليييذكييي�ر.  فييئييات 
للذك�ر  فريقاً   11 االقليمي  الكاأ�س 
عربية  دول  �شتة  من  امل�حد  واالإنييياث 
 ، ، وامليييغيييرب  ، واليي�ييشييعيي�دييية  هييي م�شر 
واالأردن ، والك�يت ، واالإمييارات والتي 
تاأتي حت�شراً للمناف�شات والت�شفيات 
يف  ال�شت�ية  العاملية  لالألعاب  امل�ؤهلة 

ال�ش�يد 2021.
مع�شكر  تيينييظيييييم  املييي�يييشييياركييية  و�يييشيييبيييق 
حتيييي�ييييشييييري جليييميييييييع الييييالعييييبييييني يف 
مييدييينيية الييعييني مليييدة عيي�ييشييرة اأيييييام اأقيم 
خيياللييه تييدريييبييات ، كييمييا اأقيييييمييت عدة 
داخلية  تيينييافيي�ييشييييية  و  ودييييية  ميييبيييارييييات 
الفني  املييي�يييشيييتييي�ى  رفيييييع  عيييليييى  لييلييعييمييل 
لييالعييبييني والييييالعييييبييييات. وييييياأتييييي هذا 
التاهل ترجمة لالهتمام الكبر الذي 
عام  ب�شكل  للريا�شة  االإميييارات  ت�ليه 
ب�شكل خا�س  الهمم  اأ�شحاب  وريا�شة 
مليييا لييهييا مييين اأهيييمييييييية كييييربى يف اإبيييييراز 
قدراتهم الريا�شية الكبرة ودجمهم 
يف امليييجيييتيييميييع بيي�ييشييكييل اأكييييييييرب. وجييييرت 
مرا�شم ا�شتقبال ر�شمية للفريق اأم�س 
تكرميا  اليييييدويل  اأبييي�ظيييبيييي  ميييطيييار  يف 
االإجنيياز بح�ش�ر  هييذا  للمنتخب على 
اأمناء  جمل�س  ع�ش�  النعيمي  حممد 
االإماراتي،  االأوملبياد اخلا�س  م�ؤ�ش�شة 
رئي�س  نييييائييييب  الييقييبييييي�ييشييي  هييييامييييل  و 
احتييياد الييريييا�ييشييات اجلييليييييدييية. وبهذه 
املدير  الها�شمي  طييالل  قييال  املنا�شبة 
اخلا�س  االوملبياد  مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي 
منتخب  بييتيياأهييل  نفتخر   : االإمييياراتيييي 
ال�شت�ية  العاملية  لييالألييعيياب  ال�شيدات 
ف�ز  و   ،  2021 بال�ش�يد يف  القادمة 
الييثييالييث يف  بيياملييركييز  الييذكيي�ر  منتخبات 
كاأ�س الفل�رب�ل االإقليمية ، حيث تعد 
تاريخ  يف  مييرة  الأول  املنتخب  م�شاركة 
الريا�شة  هييذه  االوملييبييييياد اخلييا�ييس يف 
لتط�ير  جميعاً  ليينييا  دافييعيياً  اجلييديييدة 
الهمم  الأ�ييشييحيياب  الريا�شية  احلييركيية 
ال�شركاء  مع  بالتعاون  م�شتدام  ب�شكل 

رقمان قيا�سيان جديدان لأبطال الإمارات يف مونديال اجلوجيت�سو اأبوظبي 2019 

الف�سلي والكثريي اأول العبني يف العامل يجمعان بني ذهب ال�سباب والكبار يف عام واحد

بالده  منتخب  نييادال  رافايل  املخ�شرم  االإ�شباين  قاد 
من  االأوىل  الن�شخة  ميين  النهائي  ن�شف  اليييدور  اإىل 
احللة اجلديدة مل�شابقة كاأ�س ديفي�س يف كرة امل�شرب، 

بف�زه على االرجنتني 1-2.
تخلف  ليقلب  ت�اليا  ف�زين  حتقيق  يف  نييادال  وجنييح 

بالده �شفر1- اىل ف�ز 2-1 عندما ادرك التعادل 
�شفارت�شمان  دييغ�  االرجنتيني  على  بييفيي�زه  اوال 
مار�شيل  جانب  اىل  ي�شكل  ان  قبل  و2-6   1-6

ويف�زان  الييزوجييي  يف  الثنائي  غران�لر�س 
ماير  ولي�ناردو  غ�نزاليز  ماك�شيم�  على 

م�عدا مع  لي�شربا  و3-6  و6-4   4-6
بريطانيا يف ن�شف النهائي.

التقدم  مييينيييح  بيييييييال  غيييييييدو  وكييييييان 
بابل�  عييلييى  بيييفييي�زه  لييالرجيينييتييني 

و6-7   )7-03  7-6 كارين� 
)7-4( و1-6.

مباراة  بييعييد  نييييييادال  وقيييييال 
فيييي�زا  “حققت  الييييزوجييييي 
الفردي،  مييبيياراة  يف  �شهال 

الييزوجييي كانت  لكن مييبيياراة 
جزئيات  على  وُلعبت  متقاربة 

ب�شيطة«.
وا�شاف “انه ف�ز رائع لكن ال وقت 

اخلل�د  علينا  يتعني  بييه،  لال�شتمتاع 
اإىل الراحة الأن الغد )الي�م( �شيك�ن 

�شعبا«.
املييانيييييا بالف�ز  بييريييطييانيييييا فيياأقيي�ييشييت  اميييا 

اندي م�راي  عليها -2�شفر. مل يخ�س 
اي مباراة اجلمعة لكي يخلد اىل الراحة 

لكنه اأغلب الظن �شي�شارك �شد ا�شبانيا .
فيلي  على  ادم�ند  كايل  تغلب  غيابه،  ويف 

يان  على  ايفانز  ودانيييييال  و5-7،   3-6 ك�ل�شرايرب 
لينارد �شرتوف 7-6 )8-6( و3-6 و6-7 )2-7(.

ابرز  غياب  يف  البط�لة  تخ��س  التي  رو�شيا  وكييانييت 
اق�شت  مدفيديف  دانييل  العبيها 
االول  جنمها  بقيادة  �شربيا 
 1-2 دي�ك�فيت�س  ن�فاك 
كانت  التي  كندا  و�شتلتقي 
على  بف�زها  املتاهلني  اأول 

ا�شرتاليا اخلمي�س.

نادال يق�د اإ�سبانيا اإىل ن�سف نهائي ديفي�ش برعاية فالح بن زايد اآل نهيان«

ب�ل� غنت�ت جاهز الحتفالية الي�م ال�طني ال� 48 
فقرات ترفيهية وتراثية وجوائز قيمة جمانية للجمهور 

• الها�سمي: اإجنازات الأبطال يف عاملية اجلوجيت�سو هديتنا لالإمارات يف عيدها الوطني 
• الوجوه اجلديدة واحتكار ذهبيات الأوزان اخلفيفة للكبار اأكرب مكا�سب البطولة العاملية
• منتخبنا يرفع ر�سيده اإىل 43 ميدالية مت�سدرا للجدول العام بعد مناف�سات اليوم ال�سابع
• خالد الهنائي: احتاد اجلوجيت�سو يقدم منوذجا ا�ستثنائيا لل�سراكة والتعاون مع الأندية
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جمتمع االمارات

منتجع و�سبا نيكي بيت�ش دبي يح�سل على �سهادة »الفنادق االآمنة«
 Safehotels �شهادة  على  ميي�ؤخييراً  دبيييي،  بيت�س  نيكي  و�شبا  منتجع  حيياز 
يف  البحر  �شاطئ  على  اليي�اقييع  املنتجع  تت�يج  وجييياء  االآمنة”.  »الييفيينييادق 
ال�شالمة  لتدابر ومعاير  �شامل  تقييم  بعد  التقدير  بهذا  ل�ؤل�ؤة جمرا 

واالإجراءات التي مّت تط�يرها وتنفيذها على مدى ال�شن�ات املا�شية.
التي  ال�حيدة  امل�شتقلة  ال�شركة  االآمنة”  »الفنادق    Safehotels ُتعّد 
تق�م مبنح �شهادة ال�شالمة واالأمن الفندقي على امل�شت�ى الدويل وتدير 
ممار�شات  من  بالتحّقق  ال�شركة  وتق�م  العاملية.  الفندقي  االأميين  معاير 
مبرافقها  يتعلق  فيما  االجتماعات  واأميياكيين  الفنادق  يف  واالأميين  ال�شالمة 

واإجراءات خدمات عمليات ال�شالمة.

تعاونها  عن  الفاخرة،  االأمريكية  املفرو�شات  عالمة  اليين(،  )ايثن  ك�شفت 
ل�حة  لر�شم  دبي  يف  الفني  اجلميلني”  النا�س  من  “م�اهب  ا�شتدي�  مع 
ح�شرية �شتك�ن معرو�شة للبيع، وتذهب عائداتها كاملة لدعم م�شاهمة 

“م�اهب” يف املجتمع.
)ايثن  التعاون من  هييذا  وجيياءت فكرة 

للمجتمع  اجلييميييييل  رد  بييهييدف  اليييين( 
وا�شت�شافة العمل الفني الذي اأجنزه 
فنان� اال�شتدي� امللهم�ن من اأ�شحاب 
الن‘  ’ايثن  عيير�ييس  �شالة  يف  الهمم 
الرئي�شية التي تقع على �شارع ال�شيخ 

زايد بدبي.
الل�حة  على  االإبييداعييي  العمل  وبيييداأ 
األ�ان م�شت�حاة  امل�شرتكة مبجم�عة 
ميي�درن( من  ت�شكيلة )ريالك�شد  من 
الييتييي جتيي�ييشييد ال�شغف  الييييين(،  )اييييثييين 
باالأناقة والراحة وال�شكينة. اإذ تتميز 
وفاحتة  هيييادئييية  بيييياأليييي�ان  املييجييميي�عيية 
الناعمة  الييرمييلييييية  اليييتيييدرجيييات  مييين 

ال�شاحر  الت�شميم  وييياأتييي  واالنتعا�س.  بالراحة  �شع�راً  لت�ّلد  والييزرقيياء، 
روؤيتهم  اأ�شاف�ا  الذين  امل�ه�بني  الفنانني  اإبييداع  من  الزاهية  االأليي�ان  ذو 
ويف  ميي�درن(.  )ريالك�شد  ت�شكيلة  باإلهام من  العمل  اإىل  اخلا�شة  الفريدة 
معر�س تعليقه على امل��ش�ع، قال تايرون ريد، الرئي�س التنفيذي ملجم�عة 
بالتعاون  جييداً  فخ�رون  نحن  العبار: 
والقيام بدورنا جتاه  “م�اهب”  مع 
فرد  كل  ت�شجيع  خييالل  من  املجتمع 
على بل�غ اأق�شى اإمكانياته وامل�شاعدة 
وتتما�شى  �شخ�شيته.  تيينييمييييية  عييلييى 
اإذ  وقيمنا،  �شيا�شتنا  مع  املبادرة  هذه 
اأننا ن�شعى دائماً اإىل ا�شتك�شاف طرق 
روؤية  يحمل�ن  الذين  االأفيييراد  لدعم 
باملجتمع  �شغفاً  وُيييظييهييرون  مميياثييليية 
العبار،  عائلة  من  وكجزء  لييه.  وحباً 
ت�شرفنا بامل�شاركة يف هدف نبيل مثل 
هدف “م�اهب”، حيث كانت الرحلة 
مليئة  وللفريق  يل  بالن�شبة  باأكملها 

بالع�اطف امل�ؤثرة«.

»جزيرة الن�ر« تدع� ع�ساق املعرفة للم�ساركة
 يف فعالية  »اأح�سر كتابك وان�سم اإلينا يف نادي القراءة«

العائلية  ال�جهة  اليينيي�ر،  جزيرة  تدع�   ،2019 للكتاب  عاملية  عا�شمة  بال�شارقة  احتفاًء 
ال�شهرية  الفعالية  يف  للم�شاركة  واملعرفة،  القراءة  ع�شاق  ال�شارقة،  اإمييارة  يف  والرتفيهية 
التي ت�شت�شيفها اجلزيرة يف “دي�ان االأدب”  “اأح�شر كتابك وان�شم اإلينا يف نادي القراءة”، 

اعتبارا من م�شاء ي�م ام�س ال�شبت وت�شتمر لغاية �شهر مار�س 2020.
الكتب  اإىل مناق�شة  الطبيعة، وت�شعى  اأح�شان  الفعالية جتربة معرفية فريدة بني  وتقدم 
مع امل�شاركني واإثراء خرباتهم املعرفية، اإىل جانب تبادل اآرائهم االأدبية، من خالل جل�شات 

مفت�حة ت�شتعر�س اأ�شاليب الكتابة االإبداعية، وم�اقف امل�ؤلفني، وجتاربهم.
ت�شت�شيف جزيرة الن�ر فعالية “اأح�شر كتابك وان�شم اإلينا يف نادي القراءة” مرة كل �شهر، 
حيث تقام ي�مي 23 ن�فمرب و21 دي�شمرب من العام اجلاري، وتت�ا�شل حتى عام 2020 

ب�شل�شلة جل�شات تعقد يف 18 يناير و22 فرباير و21 مار�س.
ميكن للراغبني باال�شرتاك، الت�شجيل عرب امل�قع االإلكرتوين info@alnoorisland.ae اأو 
06 اأو اإح�شار كتبهم والدخ�ل مبا�شرة اإىل الفعالية.   االت�شال على الرقم 5067000 

اأحدث املطاعم واأف�سل املاأك�الت
 واأرقى اخلدمات يف رادي�س�ن بل� بدبي

فندق  امليييطييياعيييم يف  ميييديييير  يييحيير�ييس 
ال�شيد  – دبييي  رادييي�ييشيي�ان بل� بديرة 
اأحييييمييييد عيييليييى تقدمي  �ييشيييييد  حميييميييد 
اخلدمات،  واأرقيييى  امليياأكيي�الت،  اف�شل 
يف جمييميي�عيية املييطيياعييم املييتيينيي�عيية يف 
اليييفييينيييدق، الييييييذي يييجييمييع بييياقييية من 
املييييطيييياعييييم اليييعييياملييييييية اجلييييامييييعيييية بني 
املييييياأكييييي�الت اخلييليييييجييييية االإمييياراتييييييية 
و   ، “اأ�شالة”  مييطييعييم  يف  املييتييميييييزة 
املاأك�الت االيرانية املتن�عة يف مطعم 
البحرية  واملييييياأكييييي�الت  �ييشييابييييي�ييشييتييان، 
�ش�ق  مييطييعييم  ييي�ميييييا يف  اليييطيييازجييية 
اال�شماك، بحيث جتذب هذه املطاعم 
كل الرواد من االمارات، ومن خمتلف بلدان العامل، ا�شافة اىل ا�شت�شافة 

احلفالت واملنا�شبات اخلا�شة والعامة.

خيارات فاخرة لالحتفال بالذكرى 48 
للي�م ال�طني   يف فندق اأنانتارا القرم ال�سرقي

يدع� فندق اأنانتارا القرم ال�شرقي يف اأب�ظبي الزوار وال�شي�ف لالحتفال 
من  املتحدة  العربية  االإميييارات  لدولة  واالأربييعييني  الثامن  ال�طني  بالي�م 
خالل اال�شرتخاء يف بيئة طبيعية �شاحرة، اكت�شاف روعة اأ�شجار املانغروف 
االأ�شب�ع  اأح�شان الفخامة على مدى عطلة نهاية  اخلالدة واالنغما�س يف 

الط�يلة.
املنا�شبة  بهذه  الدولة  احتفاالت  ال�شرقي يف  القرم  اأنانتارا  فندق  وي�شارك 
الغالية على قل�ب اجلميع من خالل عر�س اأ�شعار الغرف املُخّف�س ابتداءاً 
من 948 درهم اإماراتي، والذي يت�شّمن االإقامة مع تناول وجبة االفطار 
ي�شتفيد  ال�شخي  لعر�شه  الع�شاء. ودعماً  اأو  الغداء  اإحدى وجبتي  واختيار 
ن�شبة  اإىل  ي�شل  �شخم  خ�شم  ميين  ال�طني  بالي�م  املحتفل�ن  ال�شي�ف 

%48 يف جميع منافذ الطعام وال�شبا.
و�شط  لالإقامة  ا�شتعد  املقبلة،  الط�يلة  االأ�شب�ع  نهاية  عطلة  عر�س  مع 
ُتقّدم  والتي  ال�شي�ف،  من  فييرد  وبكل  �شيء  بكل  االعتناء  فيها  يتّم  واحيية 
للجميع اأوقاتاً �شاحرة من احلي�ية املُتجّددة ومهرجانات مت�ا�شلة لتناول 

اأ�شهى وجبات الطعام اللذيذة.

تعيني ح�سني جمال الدين مديرا الإدارة املبيعات 
والت�س�يق  يف جراند ميليني�م اخلليج التجاري 

اخلليج  ميييييلييييينييييي�م  جيييرانيييد  اأعيييلييين 
الييتييجيياري، فندق اخلم�س جنيي�م يف 
التجاري،  اخلليج  دراييييف  مييرا�ييشييي 
تييعيييييني حيي�ييشييني جيييميييال الدين  عييين 

مديرا الإدارة املبيعات والت�ش�يق. 
الأكرث  متييتييد  خيييربة  ح�شني  ميتلك 
املبيعات  جميييال  يف  عييامييا   18 مييين 
ال�شيافة،  قيييطييياع  يف  واليييتييي�يييشييي�ييييق 
تط�ير  دورا حميي�ريييا يف  و�ييشييييي�ؤدي 
والت�ش�يق  املبيعات  ا�شرتاتيجيات 
اخلا�شة بزيادة االإنتاجية التجارية 
ميليني�م  جييييرانييييد  منيييي�  وتيييعيييزييييز 

اخلليج التجاري. 
املهنية يف فندق  بييداأ ح�شني، حياته 
الييقيياهييرة ليعمل بعد  جييرانييد حييييياة 
متعددة  ادارييييييية  ميينييا�ييشييب  يف  ذليييك 
من  عييدد  يف  والت�ش�يق  املبيعات  يف 
الفنادق العاملية مثل فنادق �شتاروود، 
ماري�ت، فنادق ومنتجعات العن�ان، 

اآي ات�س جي، اأوبروي وغرها.

تكرمي �سائق الأمانته 
يف ظل ما تهدف له م�ؤ�ش�شة امل�ا�شالت العامة 
الييتييحييلييي باالأخالق  اليي�ييشييائييقييني عييلييى  مييين حيييث 
اليي�ييشييامييييية والييتييزامييهييم بيياليي�ييشييدق واالأمييييانيييية يف 
املييي�ا�يييشيييالت العامة  الييعييمييل، كييرمييت ميي�ؤ�ييشيي�ييشيية 
التابع  اخيا  خييان  اهلل  �شريف  ال�شائق  عجمان 
الأجيييرة عييجييمييان، و ذلييك ملييا اأبييييداه ميين اأمييانيية و 
اأن  اأحييد العمالء بعد  اإرجيياع حمفظة  �شدق يف 

ال�شائق لت�شليم  ، و�شارع  املركبة  انه ن�شي حمفظته يف احد مقاعد  العميل  ال�شائق بعد نزول  اأقله، و الحظ 
ا�شتقل  انه  االت�شال  ملركز  و�شح   ان  وبعد  مفق�داته  عن  لال�شتف�شار  العميل  ات�شل  حيث  لل�شركة  املحفظة 
مركبة اأجرة ل�ن �شقفها ا�ش�د ، وتبني ان املفق�دات مت�اجدة لدى ال�شركة و مت االت�شال بالعميل ال�شتالم 
مفق�داته ، واثنى العميل على ال�شائق وذلك الإرجاعه للمحفظة وعلى اأمانته ، �شاكراً م�ؤ�ش�شة  امل�ا�شالت على 
ما غر�شته من قيم يف ال�شائقني التي انعك�شت اإيجابياً على تعاملهم مع اجلمه�ر و زيادة الثقة بينهم و �شرب 

االأمثلة التي يحتذى بها من ال�شدق و االأمانة .

ايثن الن تتعاون مع ا�ستدي� م�اهب من النا�ش اجلميلني

تعيينات جديدة يف منتجع ريك�س��ش باب البحر

حياة تطلق ثالث مبادرات بيئية عاملية
 للحد من ا�ستعمال امل�اد البال�ستيكية

من  للحد  عاملية  مييبييادرات  ثييالث   )H ني�ي�رك:  ب�ر�شة  يف  )رمييزهييا  حياة  فنادق  �شركة  اأعلنت   
العمل  و�شيتم  الييعييامل،  حيي�ل  فنادقها  يف  خا�س  ب�شكل  البال�شتيكية  واملييي�اد  عييام  ب�شكل  النفايات 
اأنحاء العامل. ويف هذا ال�شدد عّلق مارك ه�بالمازيان،  باملبادرات يف كافة فنادق حياة يف جميع 
اأف�شل  يف  يك�ن�ا  بالنا�س حتى  نهتم  نحن  فنادق حياة: يف حياة،  �شركة  ورئي�س  التنفيذي  املدير 
التي تركز على  العاملية  اال�شتدامة  اأطر  باالعتبار  االأخييذ  �شبيل حتقيق ذلك، البد من  حال، ويف 
ا�شتخدام امل�ارد بطريقة م�ش�ؤولة، وامل�شاعدة يف معاجلة اأكرث الق�شايا البيئية اإحلاحاً الي�م. وال 
التي  ناأمل من خالل اجله�د  البال�شتيكي ه� ق�شية عاملية، ونحن  التل�ث  اأن  الق�ل  بد يل من 
نبذلها اإىل دفع ال�شي�ف، والنزالء، واأنف�شنا اأي�شاً، على التفكر ملياً برت�شيد ا�شتخدامنا للم�اد 
للبال�شتيكية«. متثل هذه املبادرات اجلديدة خط�ة مهمة يف برنامج حياة لال�شتدامة العاملية مع 

التاأكيد على التزامها بالرفاهية. 

بها للذكرى، باالإ�شافة اإىل مدرب 
للزوار  �ييشيييييتيييييح  اليييييذي  اليي�ييشييقيي�ر 
فيير�ييشيية الييتييقيياط �ييشيي�ر مميييييزة مع 

اأحد رم�ز اله�ية االإماراتية.
كما �شيتم ت�زيع اأكرث من 1000 
العربية  االإميييارات  اأعييالم  علم من 

املتحدة والعديد من االإك�ش�ش�ارات 
امتداد  عييلييى  التقليدية  الييعييربييييية 
املييميي�ييشييى الييييذي يييبييلييغ طيي�لييه 1.2 
من  عيييدداً  �شي�شت�شيف  حيث  كييم، 
املجال�س ال�شتقبال الزوار وتقدمي 

القه�ة العربية التقليدية.

الذوقية اخلا�شة بالفعاليات. 
اأما اأحمد اأك�ر الذي ان�شم اإىل فريق 
بييياب الييبييحيير مديًرا  عييمييل ريييكيي�ييشيي��ييس 
وامل�شروبات  االأغييذييية  لق�شم  جييديييًدا 
ذاته  املن�شب  م�ؤخًرا  ي�شغل  كان  فقد 
داالمان  هيلت�ن  و�شبا  منتجع  لييدى 
الي  تييفيي�ق  بييخييربة  ويتمتع  �شاريجيم. 
�شغل  ال�شيافة  جميييال  يف  عيياًمييا   20
خاللها العديد من املنا�شب االإدارية 
التجارية  العالمات  ميين  طيف  لييدى 

املييييعييييروفيييية اأمييييييثييييييال كيييييييييراون بييييييالزا، 
من�شبه  ويف  فيي�غ.  وفنادق  و�شرات�ن 
عن  م�ش�ؤواًل  اأوكيي�ر  �شيك�ن  اجلديد، 
املقدمة  الييذوقييييية  الييتييجييارب  جمييمييل 
على  االإ�ييشييراف  و�شيت�ىل  لل�شي�ف، 
خدمات االأغذية وامل�شروبات املت�فرة 
على مدار 24 �شاعة كجزء من مبداأ 
�ييشييميي�لييييية جييميييييع اخلييييدمييييات �شمن 
�شعر الغرفة االأ�شلي الذي يعرف به 

ريك�ش��س باب البحر. 

حلظات �سحرية يف احتفاالت م��سم
 االأعياد  مبنتجع �سانت ريجي�ش ال�سعديات

ال�شعديات  ريجي�س  �ييشييانييت  منتجع  ي�شت�شيف  االأعييييييياد  مبيي��ييشييم  احييتييفيياًء 
الفرحة  لغر�س  املُبهجة  االحتفالية  بالفعاليات  حييافيياًل  �شهراً  باأب�ظبي 
املنتجع  يدع�  حيث  دي�شمرب،   5 ي�م  االحتفاالت  تبداأ  اجلميع.   قل�ب  يف 
العائالت واالأ�شدقاء للُم�شاركة يف حفل اإ�شاءة �شجرة عيد امليالد التقليدي 
الرائع عند ال�شاعة 6:30 م�شاًء و�شط ردهة املنتجع. و�شي�شتمتع اجلميع 
ال�شغرة  الكيك  قطع  ال�شاخنة،  امل�شروبات  ال�شنع،  املنزلية  باحلل�يات 
ُمفاجئة  �شحرية  بلحظات  االأطييفييال  �شيحظى  كما  الع�شائر.  مع  والييتييارت 

عند و�ش�ل �شانتا كل�ز، و�شماع تراتيل عيد امليالد احلّية.

اأعلن القائم�ن على ’جمرا بيت�س 
ال�شاطئية  اليي�جييهيية  ريزيدن�س‘، 
االأبييييرز يف اإمييييارة دبييي بيييياإدارة ’دبي 
من  بيياقيية  تنظيم  عيين  للتجزئة‘، 
التي  املميزة  الثقافية  الفعاليات 
االإمارات  اإرث  على  ال�ش�ء  ت�شلط 
الن�شخة  اإطييار  يف  املتحدة  العربية 
بي  ’واو جي  الثانية من مهرجان 

اآر‘.
وييييييياأتييييييي امليييييهيييييرجيييييان هيييييييذا الييييعييييام 
الر�شمية  الييعييطييليية  مييع  بييالييتييزاميين 
اليييتيييي متيييتيييد عيييليييى مييييييدار 5 اأييييييام 
الثامن  اليي�طيينييي  الييييي�م  مبنا�شبة 
واالأربعني لالإمارات، حيث �شيكّرم 
االأ�شيلة  العربية  الثقافة  مالمح 
العيالة  رق�س  عرو�س  خييالل  من 
العربي  اخلييط  وفيينييان  التقليدي، 
على  الييزوار  اأ�شماء  �شينق�س  الييذي 
االحتفاظ  ميييكيينييهييم  خمييطيي�طييات 

البحر،  بيياب  ريك�ش��س  منتجع  اأعييليين 
بييجييزيييرة املييرجييان يف راأ�ييييس اخليييييميية ، 
عن تعيني ال�شيد اأومر كانبيه �شيًفا 
اأوك�ر  اأحمد  وال�شيد  جديًدا  تنفيذًيا 

مديًرا لالأطعمة وامل�شروبات. 
اخلربة  من  بعقدين  كانبيه  ويتمتع 
الفاخر،  االحييرتايف  الطهي  يف جمال 
ال�شيف  من�شب  ميي�ؤخييًرا  ي�شغل  وكييان 
التنفيذي لدى منتجع و�شبا هيلت�ن 
داالمان �شاريجيم يف تركيا. كما عمل 
التجارية  الييعييالمييات  عيييدد ميين  ليييدى 
التانيا  وميينييتييجييع  كييفيينييدق  امليييعيييروفييية 
اإليزابيث  ك�ين  و�شبا  وفندق  بيت�س، 
كري�شتال  و�ييشييبييا  وميينييتييجييع  �يييشييي�ييييت، 
ه�تيل ديل�ك�س، وريك�ش��س بيلديبي. 
ويف من�شبه اجلديد، �شيت�ىل كانبيه 
وعلى  املييطييابييخ  على  االإ�ييشييراف  مهمة 
التجارب الذوقية املقدمة يف املطاعم 
للمنتجع.  التابعة   14 الييي  واملييقيياهييي 
واإبداعه يف  �شغفه  ت�ظيف  ين�ي  كما 
حت�شني ق�ائم الطعام وكافة عمليات 
الطهى باالإ�شافة اإىل تعزيز التجارب 

م�ساكن جمريا بيت�ش ريزيدن�ش حتتفي
 بالي�م ال�طني الثامن واالأربعني لالإمارات

عرو�ش احتفالية مقدمة من اأف�سل 
العالمات التجارية يف »براري اأوتليت م�ل«   
اأوتييليييييت م�ل”  “براري  ليييدى  اليي�ييشييتيي�ييية  الييعييرو�ييس االحييتييفييالييييية  جتييتييذب 
املت�ش�قني مبدينة العني من خالل عرو�س وا�شعة النطاق على العالمات 
لت�ش�ق  بتقدميه  امليي�ل  ي�شتهر  حيث  هييذا  املييي�ل.  لييدى  املتميزة  التجارية 
فائق القيمة خالل كل ي�م من اأيام االأ�شب�ع، على مدار العام؛ مع تقدميه 
واملنتجات  ال�شخ�شية،  العناية  وميي�اد  التجارية،  العالمات  ذات  للمالب�س 

املنزلية باأ�شعار منخف�شة با�شتمرار.  



لتحديد قتلة �سيدة..حتليل احلم�ش الن�وي لكالب
اأجرت ال�شرطة الفرن�شية التي حتقق يف وفاة امراأة حامل هجمت 
الن�وي  احلم�س  اختبارات  الغابة،  يف  تنزهها  اأثناء  كييالب  عليها 
على 67 كلبا، ملحاولة حتديد اأي من تلك احلي�انات ع�شتها، وفق 
ما اأعلن حمقق�ن، اخلمي�س. وقد عرث على اإلي�شا بيالر�شكي )29 
150 كيل�مرتا من  عاما( ميتة ال�شبت، يف غابة ريت�س، على بعد 
ت�شارك يف رحلة �شيد يف  كييالب  وكييان هناك  البلجيكية.  احلييدود 

الغابة عندما كانت تنّزه كلبها، وفق ما ذكرت "فران�س بر�س".
عن  ناجم  نييزف  اإىل  عائد  ال�فاة  �شبب  اأن  للجثة  ت�شريح  واأظهر 

ع�شات كالب يف االأطراف العليا وال�شفلى ف�شال عن الراأ�س.
وقال املدعي العام يف �ش�ا�ش�ن فريديريك تران، اإن ال�شحية كانت 
حامال، وات�شلت بزوجها الذي كان يف العمل، لتبلغه ب�ج�د "كالب 
خطرة" عندما كانت تنزه كلبها. وفقا ل�شحيفة "ل� ك�رييه بيكار" 
لكن جمعيات  الييغييزالن،  تييطييارد  كانت  ال�شيد  كييالب  فيياإن  املحلية، 
جمعية  وقالت  ال�شابة.  مقتل  وراء  كالبها  تك�ن  اأن  نفت  ال�شيد 
ال�شيد الفرن�شية ومقرها يف باري�س يف بيان "ال ي�جد �شيء يدل 

على ت�رط كالب ال�شيد يف وفاة هذه املراأة".

ت�ساب بعدة ك�س�ر ب�سبب ال�اقيات ال�سم�سية
اأ�شيبت �شيدة �شينية بك�ش�ر يف ع�شرة اأ�شالع داخل ج�شدها وذلك 

.D ب�شبب النق�س احلاد يف كثافة عظامها وفيتامني
وقالت ال�شيدة �شياو مياو البالغة من العمر 20 عاماً من مقاطعة 
ت�شينغيانغ �شرق ال�شني، اإن ه�شا�شة العظام التي اأ�شيبت بها نتيجة 
اإىل نق�س  اأدى  ب�شكل م�شتمر ما  ال�شم�شية  لل�اقيات  ا�شتخدامها 
اأن طبيبها قام بت�شخي�س  D.  وعلى الرغم من  حاد يف فيتامني 
ال�شعال العنيف  اأن  اإال  اإ�شابتها بالرب� التح�ش�شي يف بادئ االأميير، 

�شرعان ما ك�شف عن وج�د م�شكلة �شحية اأكرث خط�رة.
ومع اإجراء املزيد من الفح��شات الطبية تبني باأن �شبب ال�شعال 
باأنه ناجم عن ه�شا�شة  اأ�شالع �شدرها والييذي تبني  ه� ك�ش�ر يف 
اأظهرت الفح��شات الطبية وج�د نق�س حاد يف  يف العظام.  كما 
فيتامني D، وانخفا�س �شديد يف م�شت�يات الكال�شي�م والف��شف�ر 
يف الدم.  وقالت ال�شابة اإنها اعتادت على ا�شتخدام ال�اقي ال�شم�شي 
ب�شكل مفرط ط�ال العام، والبقاء يف املنزل الأوقات ط�يلة خ�فاً 
من التعر�س الأ�شعة ال�شم�س.  وعلى الرغم من اأن االأطباء رجح�ا 
يف  االإفييييراط  هيي�  العظام  به�شا�شة  ال�شابة  اإ�ييشييابيية  �شبب  يك�ن  اأن 
ا�شتخدام ال�اقي ال�شم�شي، اإال اأن درا�شات اأخرى تبني باأن ا�شتخدام 
ال�اقي ال�شم�شي ال يعيق ح�ش�ل اجل�شم على فيتامني D، بح�شب 

ما ورد يف م�قع "اأوديتي �شنرتال" االإلكرتوين. 

ت�يرت تطلق خا�سية حجب التعليقات امل�سيئة
قالت �شركة ت�يرت اإنها �شتطلق على م�شت�ى العامل خا�شية متكن 
امل�شتخدم من حجب تعليقات معينة على تغريداته من اأجل منح 

امل�شتخدمني �شيطرة اأكرب على حمادثاتهم على امل�قع.
وهذه اخلا�شية التي اختربت من قبل يف ال�اليات املتحدة وكندا 
واليابان تاأتي يف اإطار جه�د ت�يرت لتطهر امل�قع من التعليقات 
مالءمة  اأكييييرث  االجييتييميياعييي  لييلييتيي�ا�ييشييل  من�شتها  وجييعييل  امل�شيئة 
للم�شتخدم.  وقالت �ش�زان �شيا مديرة اإدارة املبيعات يف ت�يرت اإن 
امل�شتخدمني عادة ما يحجب�ن  اأن  التجارب  اأثناء  ال�شركة وجدت 

التعليقات "التي يرون اأنها غر ذات �شلة بامل��ش�ع اأو امل�شيئة".
املحج�بة  التعليقات  روؤيييية  على  قييييادرون  امل�شتخدم�ن  و�شيظل 
على  �شتظهر  اأيييقيي�نيية  على  ال�شغط  طييريييق  عيين  معها  والييتييفيياعييل 

التغريدة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الطيار املزيف خدع مطارات العامل
اأن يكت�شف�ا  �شلطات مطارات عدة بزي مزيف، وه�ية مفربكة، قبل  لفرتة ط�يلة، متكن رجل هندي من خداع 
الر�شمي  الييزي  يرتدي  اأن  اعتاد  حمب�باين  راجييان  اإن  اإنديا" الهندية،  ذا  اأوف  "تاميز  �شحيفة  وقالت  حقيقته. 

اخلا�س ب�شركة الطران االأملانية "ل�فتهانزا"، وذلك من اأجل احل�ش�ل على مزايا عديدة.
الطائرة،  لطاقم  عييادة  املخ�ش�س  املدخل  من  الطائرات  اإىل  والدخ�ل  امل�شافرين  طاب�ر  جتيياوز  املزايا،  هذه  ومن 
واحل�ش�ل على ترقيات املقاعد ب�ش�رة جمانية. واعرتف حمب�باين، الذي يبلغ من العمر )48 عاما(، باأنه �شافر 
بهذه الطريقة 15 مرة قبل اأن ت�قفه �شلطات مطار اأنديرا غاندي الدويل يف ني�دلهي، الثالثاء املا�شي، حيث كان 
ي�شتعد لل�شع�د على منت الطائرة املت�جهة اإىل كالكتا، �شرقي الهند. وقال اإنه ح�شل اأي�شا على بطاقة ه�ية عمل 

مزيفة يف ال�شركة االأملانية، حتى يقنع ال�شلطات باأنه يعمل داخل ال�شركة ال�شهرة.
اأنتج عام  "اأم�شكني ل� ا�شتطعت" الذي  "الطيار املزيف" ت�شبه اإىل حد كبر ق�شة فيلم االأمركي  اأن ق�شة  وبدا 
2002 من اإخراج �شتيفن �شبيلبرغ، وقام ببط�لته لي�ناردو دي كابري�، الذي برع يف تزوير اأوراق ر�شمية لفرتة 
ط�يلة، جنى خاللها مئات اآالف الدوالرات. وقال م�ش�وؤل يف املطار الهندي ل�شبكة" �شي اأن اأن" االأمركية اإن اأحد 

م�ظفي ال�شركة االأملانية حذر �شلطات املطار باأنه ي�شتبه يف رجل ينتحل �شفة طيار يف ال�شركة.
والغريب يف ق�شة حمب�باين اأنه وثق ممار�شاته غر القان�نية بفيدي�هات ن�شرها على ح�شاباته يف �شبكات الت�ا�شل 

االجتماعي، رمبا للتفاخر..!

األحد    24   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12790  
Sunday   24   November   2019  -  Issue No   12790

اأزياء بامتان وروبني يف مزاد 
 يطرح طاقمان من مالب�س بامتان وروبني، و�شفا باأنهما الزيان ال�حيدان 
عيير�ييس يف  اليييذي  التلفزي�ين  امل�شل�شل  ارتييداهييمييا بطال  الييلييذان  الييكييامييالن 
يظل  اأن  مالكهما  قييرر  حيث  اجنلي�س  ل��س  يف  مييزاد  يف  للبيع  ال�شتينيات، 
بطال ق�ش�س الطف�لة امل�ش�رة معا. وارتدى املمثالن اأدم وي�شت وبرت وارد 
200 قطعة ترجع  اأكييرث من  االأزييياء وهما �شمن جمم�عة ت�شم  طاقمي 
ال�شتينيات مطروحة للبيع وجمعها االأمريكي  ال�شعبية يف  الثقافة  لع�شر 
اإن  اأكييرث من ثالثني عاما. وذكييرت دار بروفيلز  اأزارييييان على مييدى  جيي�ن 
ما  الطاقمان  يجلب  اأن  املت�قع  من  اأنييه  اجلمعة  ييي�م  للمزادات  ه�شت�ري 
بني 150 األفا و200 األف دوالر يف املزاد الذي يقام يف 17 دي�شمرب- كان�ن 
اأزياء بطلي برناجمه التلفزي�ين املف�شل  اإن طاقمي  اأزاريان  االأول. وقال 
اإنهما  اأفرقهما.  اأن  اأريييد  "ال  واأ�ييشيياف  معا.  للبيع  �شيعر�شان  الطف�لة  يف 
اأخرى  اأطقم  هناك  العامل.  يف  والكامالن  االأ�شليان  ال�حيدان  الطاقمان 
لكن ينق�شها بع�س القطع وهناك قطع غر اأ�شلية لكن التي اأملكها اأ�شلية 
لي�نارد  ارتييداهييا  �شرتات  املييزاد  يف  االأخييرى  القطع  ت�شمل  باملئة".   100
نيم�ي الذي ج�شد �شخ�شية م�شرت �شب�ك ووليام �شاترن يف �شخ�شية كابنت 
جيم�س تي. كرك يف م�شل�شل "�شتار تريك: ذا اأورجينال �شري�س" والزي 
الذي ارتدته ليندا كارتر يف م�شل�شل "وندر وومن" يف ال�شبعينيات والطاقم 
يباع  اأن  يت�قع  اأوف جني" والييذي  "اآي درمي  ال�شهر يف م�شل�شل  اليي�ردي 
مقابل ما ي�شل اإىل 55 األف دوالر. وميثل هذا املزاد نح� 25 باملئة فقط 

من جمم�عة اأزاريان للثقافة ال�شعبية التي ت�شم نح� 1500 قطعة.

يف ي�م التلفزي�ن العاملي..اأبرز املحطات برحلة �سندوق العجائب
للتلفزي�ن،  العاملي  الي�م  ن�فمرب،  من  والع�شرين  احلييادي  الي�م  ي�شادف 
الذي اأقرته االأمم املتحدة يف دي�شمرب عام 1996، يف ختام اأعمال املنتدى 
اإقرار هذا الي�م وتخ�شي�شه  العاملي للتلفزي�ن. وفقا لالأمم املتحدة، فاإن 
املتزايد يف �شنع القرار من خالل لفت  "اعرتافا بتاأثره  للتلفزي�ن جاء 
ال�شالم  لها  يتعر�س  التي  والتهديدات  املنازعات  اإىل  العام  اليييراأي  انتباه 
واالأمن، ودوره املحتمل يف زيادة الرتكيز على الق�شايا الرئي�شية االأخرى، 

مبا يف ذلك الق�شايا االقت�شادية واالجتماعية".
يناير  ميين  والييعيي�ييشييرييين  اليي�ييشييابييع  للتلفزي�ن يف  اليير�ييشييمييييية  اليييي�الدة  وكييانييت 
1926، ويعترب العامل االأمركي من اأ�شل رو�شي فالدمير زوريكني "اأب� 

التلفزي�ن" الذي ي�شفه كثرون على اأنه "�شندوق العجائب".
يف العام 1936، د�شنت هيئة االإذاعة الربيطانية "بي بي �شي" اأول خدمة 
تلفزي�نية عامة ومنتظمة، عندما بداأت البث من ق�شر األك�شندرا، يف لندن. 
ويف العام 1939، بداأت �شركة االإذاعة الق�مية اأول بث تلفزي�ين منتظم يف 
اأول براجمها برناجما للر�ش�م املتحركة، علما اأن  ال�اليات املتحدة، وكان 

اأول بث علني للتلفزي�ن املل�ن بداأ يف العام 1951.

حياة مايكل جاك�س�ن 
اإىل ه�لي�ود 

ق�شة  اأن  اإعييالمييييية  تييقييارييير  ذكييييرت 
حييييياة مييايييكييل جيياكيي�ييشيي�ن تييتييجييه اإىل 
�شاعد يف  الذي  املنتج  ه�لي�ود عرب 
"امللحمة  ال�شهر  الفيلم  �شناعة 
جميييالت  وقييييياليييييت  الب�هيمية". 
دييييييداليييييين وفييييارايييييتييييي وهييي�لييييييي�ود 
كينج  جيييراهيييام  امليينييتييج  اإن  ريييبيي�رتيير 
حيي�ييشييل عييلييى احليييقييي�ق مبيييا يف ذلك 
م�ؤ�ش�شة  مييين  امليي��ييشيييييقييييية  احليييقييي�ق 
فيلًما  لي�شنع  جيياكيي�ييشيي�ن  ممتلكات 
اإرثه  تلطخ  الييذي  النجم  حياة  عيين 
مبيييزاعيييم انيييتيييهييياكيييات جيينيي�ييشييييية بحق 
ي�شلط  اأن  املييتيي�قييع  وميييين  اأطييييفييييال. 
جاك�ش�ن  رحلة  على  ال�ش�ء  الفيلم 
يتح�ل  اأن  قبل  كطفل  وجن�ميته 
اإىل اأيق�نة عاملية انتهت ب�فاته عام 
زائدة  بجرعة  عاما   50 عن   2009
الن�م  على  ي�شاعد  قيي�ي  عييقييار  ميين 
قبل اأ�شابيع من حفل كان يعتزم به 
الع�دة اإىل الغناء. وح�كم جاك�ش�ن 
2005 من  عيييام  تييربئييتييه يف  ومتيييت 
ب�شبي  اجلن�شي  بالتحر�س  اتهامات 
عمره 13 عاما. ويف عام 1994 قام 
فيها  اتييهييم  مييدنييييية  دعييي�ى  بت�ش�ية 
اآخر  �شبي  على  اجلن�شي  باالعتداء 
وخ�شعت  اأييي�ييشييا.  عييامييا   13 عييمييره 
للتدقيق  جيياكيي�ييشيي�ن  مييايييكييل  �شمعة 
مييرة اأخيييرى هييذا الييعييام ب�شبب فيلم 
وثييائييقييي حيي�ييشييل عييلييى جيييائيييزة اإميي 
ُيدعى "ليفينج نيفرالند" وفيه قال 
رجالن اإن جاك�ش�ن اعتدى عليهما 
كانا  عندما  الت�شعينيات  يف  جن�شيا 
جاك�ش�ن  عائلة  وهاجمت  �شبيني. 
الفيلم وا�شتنكرته م�ؤ�ش�شة ممتلكاته 
ملزاعم  �شياغة  "اإعادة  اإييياه  معتربة 
وعيييفيييا عليها  لييلييميي�ييشييداقييييية  فييياقيييدة 

الزمن".

حا�س�ب �سغري باأحدث معاجلات اإنتل من اإم اإ�ش اآي
ك�شفت �شركة اإم اإ�س اآي MSI عن احلا�ش�ب ال�شغر 
Cubi 5 اجلديد املزود باأحدث معاجلات اإنتل من 
اأن  التاي�انية  ال�شركة  واأو�ييشييحييت  العا�شر.  اجليييييل 
احلا�ش�ب ال�شغر Cubi 5 اجلديد يتيح للعمالء 
-Core i3 اإنييتييل  معاجلات  بييني  االخييتيييييار  اإمكانية 
-Core i7 و   10210U-Core i5 و   10110U

على  التقنية  التجهيزات  باقة  وت�شتمل   .10510U
ع�ش�ائي  و�ييشيي�ل  ذاكيييرة  لرتكيب   DDR4 منفذي 
ب�شعة ت�شل اإىل 64 جيجابايت، مع اإمكانية تركيب 
قر�س �شلب M.2-SSD باالإ�شافة اإىل قر�س حالة 
اجلزء  يف  ب��شة   2.5 �شلب  SSD-قر�س  �شاكنة 
االأمامي  وي�جد على اجلانب  ال�شفلي من اجلهاز. 
الراأ�س  �شماعة  خمييرج  اجلديد  ال�شغر  للحا�ش�ب 
ومنفذ USB-A ومنفذ USB-C، كما ي�جد على 
اجلانب اخللفي اثنان من منافذ USB 2.0 واثنان 
من منافذ USB 3.2 ومنفذ HDMI-1.4 ومنفذ 

.LAN ومنفذ �شبكة Displayport
ومل تف�شح ال�شركة التاي�انية عن اأية بيانات ب�شاأن 
م�عد طرح احلا�ش�ب ال�شغر اجلديد يف االأ�ش�اق 

العاملية اأو اأ�شعاره املت�قعة. 

يتزوج للمرة التا�سعة من امراأة ال يعرفها      
من املقرر اأن يعقد اأكرث رجل زواجيياً يف بريطانيا قرانه 

للمرة التا�شعة، وهذه املرة على امراأة مل يلتق بها بعد. 
هانز  روز  من  للزواج  عاماً(   71( �شيبارد  رون  ويخطط 
عيياميياً، بعد   41 بنح�  �شناً  اأ�شغر منه  عيياميياً(، وهييي   30(

ق�شة حب على االإنرتنت دامت ملدة عام.
وتخطط االأمريكية التي اأنهت للت� دورة تدريبية يف غانا، 
لالنتقال اإىل اململكة املتحدة للعمل يف فرباير "�شباط" 

القادم، و�ش�ف تتزوج من رون وه� اأب لثمانية اأبناء.
�ش�مرت�ن،  ميين  متقاعد  ترفيه  مييدييير  وهيي�  رون  وقيييال 
"اأعرف  م�شكلة  لي�شت  العمرية  الفج�ة  اإن  �ش�مر�شت، 
اأن روز هي الزوجة املنا�شبة. لي�س من املهم اأننا مل نلتق 
العمر جمرد  االأف�شل.  اإنها  اأق�ل  اأن  بعد، حيث ميكنني 
واأ�شاف  عمري".  ن�شف  من  اأقييل  اأنها  يهمني  وال  اأرقييام 
"اإنها لي�شت جميلة فقط من اخلارج، ولكن لديها جمال 
داخلي اأي�شاً، وجتمعنا عالقة حب ق�ية. مل اأخرب عائلي 
اأحبه  اليييذي  مييا  يعرف�ن  لكنهم  الييعييالقيية،  هييذه  عيين  بعد 
عام  يف  االأوىل  للمرة  تيييزوج  رون  اأن  يييذكيير  وي�شعدين". 
1966 وه� بعمر 19 عاماً، واأتبعها ب�شبع زيجات اأخرى 
واأق�شرها  عاماً،   12 ملدة  ا�شتمرت  اأط�لها  ناجحة،  غر 

10 اأ�شهر فقط، بح�شب �شحيفة مرور الربيطانية.

لدواع اأمنية.. اأوبر تتيح ت�سجيل املحادثات يف �سياراتها
اأميينييييية، ورفييع م�شت�ى  وليييدواع  اأنييهييا  اأوبييير  ك�شفت �شركة 
املحادثات  ت�شجيل  اإمكانية  �شتتيح  زبائنها،  لدى  االأميين 
"اأوبر" اإنييهييا �شت�فر  خييالل رحيييالت �ييشييييياراتييهييا.  وقييالييت 
خدمة ت�شجيل املحادثات لزبائنها يف الربازيل واملك�شيك 
ت��شع  قد  اأنها  اإىل  م�شرة  املقبل،  دي�شمرب  من  اعتبارا 
اأخيييرى الحييقييا، ميين دون حتديد  نييطيياق امليي�ييشييروع يف دول 
فاإنه،  بر�س،  فران�س  ل�كالة  ووفقا  لذلك.  زمني  جييدول 
بف�شل هذه اخلا�شية اأو اخلدمة اجلديدة، ميكن لل�شائق 
زر  على  ال�شغط  ب�ا�شطة  املحادثات  ت�شجيل  الراكب  اأو 
التطبيق  �شيطلب  ثم  التطبيق.  يف  الغاية  لهذه  خا�س 
الرحلة،  تقييم  اليي��ييشيي�ل،  الييزبيي�ن، عند  اأو  الييراكييب  ميين 
واإر�شال  حيييادث  اأي  عيين  االإبييييالغ  ميين  عيينييدهييا  و�شيتمكن 
"اأوبر"،  ل�شركة  الرئي�شي  املركز  اإىل  ال�ش�تي  الت�شجيل 
و�شيك�ن حمميا برمز خا�س ويتم االحتفاظ بالت�شجيل 
ال�شائق�ن  يييكيي�ن  وليين  الييراكييب.  اأو  ال�شائق  هيياتييف  على 
خم�لني اال�شتماع للت�شجيالت، نظرا الأن مفتاح الرتميز 
الييذي يتيح  االأميير  "اأوبر" وحييدهييا،  �شيك�ن يف يد �شركة 
احرتام  م�ش�ؤولياتهم مع  اأمييام  والركاب  ال�شائقني  و�شع 

اخل�ش��شية، وفقا ملا ذكرته ال�شركة.

دبابري غا�سبة تقتل 3 اأ�سخا�ش 
االأ�شب�عني  تكررت خالل  ن�عها،  حيي�ادث غريبة من  يف 
من  اأ�ييشييراب  هجمات  يف  اأ�شخا�س  ثييالثيية  قتل  املا�شيني 
الدبابر الغا�شبة يف اإندوني�شيا، على ما قال م�ش�ؤول يف 
ال�شن�ات  الهجمات يف  ت�شجيل مئات  بعد  ال�شحة،  وزارة 

االأخرة.
وقد ت�يف تلميذ يبلغ من العمر 11 عاما يف جاوا الغربية 
بييعييدمييا حييياول مييع ثييالثيية تييالميييييذ اآخييرييين حتطيم وكر 
دبابر تتميز ب�شل�كها العدواين ولدغتها، التي ميكن اأن 

ت�شبب ح�شا�شية ت�شكل تهديدا على احلياة. لعبة ال�سكيتبورد برايتون ت�سونر اأثناء ت�سوير الفريق الأمريكي لأوملبياد طوكيو 2020 يف وي�ست هوليود، كاليفورنيا.   ا ف ب

احلرائق ت�سع �سيدين 
بني املدن االأكرث تل�ثا

�ييييشيييياوث ويلز  نييييييي�  تيييي�اجييييه والييييييية 
االأ�ييشييرتالييييية اأ�يييشييي�اأ ميي�ييشييتيي�يييات من 
الييهيي�اء على االإطيييالق، ودفع  تل�ث 
اليييييدخيييييان املييينيييبيييعيييث ميييين احليييرائيييق 
املنت�شرة بالغابات الكثرين لتلم�س 
اليييعيييالج بييامليي�ييشييتيي�ييشييفيييييات، كييمييا رفع 
الييعيياميية، مبييا فيها �شعف  املييخيياطيير 

الروؤية بالن�شبة لل�شائقني.
وتييييغييييطييييي �ييييشيييييييييدين، اأكييييييييرث مييييدن 
اأ�شرتاليا �شكانا، �شحابة كثيفة من 
الرابع  لييلييييي�م  اليييدخييياين  اليي�ييشييبيياب 
على الت�ايل، مما دفعها اإىل ظه�ر 
اأكييرث ع�شرة مدن  قائمة  نييادر على 
تل�ثا لله�اء يف العامل. وحتى رغم 
خففت  الطق�س  يف  بييييرودة  حيييدوث 
بع�س ال�شيء من العبء على رجال 
لع�شرات  يت�شدون  الذين  االإطفاء، 
اأربع  اأيام يف  املندلعة منذ  احلرائق 
والييييييات، ال ييييزال كييثيير ميين �شكان 
نييييي� �يييشييياوث وييييليييز، الييبييالييغ عددهم 
7.5 ملي�ن ن�شمة، يلزم�ن بي�تهم 
ه�ملان  باري  وقال  للدخان.  تفاديا 
رئي�س بلدية ب�رك على بعد ح�ايل 
800 كيل� مرت�شمال غربي �شيدين 
مهج�رة.  "ال�ش�ارع  لييييرويييييرتز 
ييييحييياول الييينيييا�يييس جتيينييب االأمييياكييين 

املفت�حة قدر االإمكان".
وتييليي�ث الييهيي�اء يف بييي�رك اأعييلييى 15 
امل��شي  االأمييان  مرة عن م�شت�يات 
الييقيي�ييية حترك  اليييريييياح  اأن  اإذ  بييهييا، 
الدخان واأتربة حرائق الغابات التي 
من  �شن�ات   3 مييدى  على  تراكمت 
بقطاع  م�ش�ؤول�ن  وقييال  اجلييفيياف. 
ال�شحة اإن 73 �شخ�شا �شع�ا للعالج 
التنف�شي  بيياجلييهيياز  ميي�ييشييكييالت  ميين 
خالل االأ�شب�ع االأخر، وه� معدل 

اأعلى مرتني من املعتاد.

ك�سف اأثري جديد مبنطقة �سقارة امل�سرية ي�سم الع�سرات من التماثيل
اأعلن الدكت�ر خالد العناين وزير االآثار امل�شري عن 
ي�شم  االأثييرييية  �شقارة  اأثييري جديد مبنطقة  ك�شف 
75 متثاال من القطط املختلفة االأحجام واالأ�شكال 
�شندوقا  و25  واليييربونيييز  اخليي�ييشييب  ميين  م�شن�عة 
هروغليفية  بييكييتييابييات  مييزييينيية  بيياأغييطييييية  خيي�ييشييبيييييا 
اخل�شب  من  ومتاثيل  لقطط،  م�مياوات  بداخلها 
 ، حلي�انات خمتلفة. جاء ذلك يف م�ؤمتر �شحفي 
ل�زير االآثار امل�شري بح�ش�ر اأكرث من 40 �شفرا 
ال�شخ�شيات  واأجيينييبييييية ولييفيييييف ميين  ليييدول عييربييييية 
العامة واأع�شاء جمل�س الن�اب باالإ�شافة اىل عدد 
�شخم من ال�شحف ووكاالت االأنباء والتليفزي�نات 
امل�شري  االآثييييار  وزيييير  وو�ييشييف  والييعيياملييييية.  املحلية 
�شم  كامل"  "متحف  بييياأنيييه  اجليييدييييد  االكييتيي�ييشيياف 
باالإ�شافة ملا �شبق متاثيل حلي�انات خمتلفة منها 
احلجم  �شغرة  ومتا�شيح  اأبي�س  والعجل  النم�س 
اأن�بي�س،  ولييييالإلييييه  حميينييطيية  متييا�ييشيييييح  بييقييايييا  بييهييا 
االكت�شاف  �شم  كما  النم�س.  حلييييي�ان  وم�مياتني 
العث�ر على جعران كبر احلجم م�شن�ع  اجلديد 
اأخيييير �ييشييغييرة م�شن�عة  مييين احليييجييير، وجييعييارييين 

اآلهة  مناظر  عليها  الرملي  واحلجر  اخل�شب  من 
ومتثال من اخل�شب مميز ال�شكل لطائر اأب� منجل. 
اأخييرى من متاثيل الآلهة م�شرية  و�شم جمم�عة 
اأوزير  لالإله  الربونز  من  متثاال   73 منها  قدمية 
متثاال  و11  �ش�كر  بتاح  لالإله  خ�شبية  متاثيل  و6 
واخل�شب  الفيان�س  من  م�شن�عة  �شخمت  لالآلهة 

وكذلك متثال جميل من اخل�شب لالآلهة نيت.
علي  اأي�شا  عرثت  البعثة  اإن  امل�شري  ال�زير  وقييال 
تييابيي�تييني �ييشييغييرييين ميين احلييجيير اجلييييري للقطة 
با�شتت وكذلك ل�حة حجرية عليها اال�شم احل�رى 
و�شندوق   26 االأ�شرة  من  االأول  ب�شماتيك  للملك 
خ�شبي �شغر عليه بقايا قناع مذهب ومتثالني من 
كما  الك�برا.  بييراأ�ييس  منهما  كل  ل�شيدتني  اخل�شب 
�شم االكت�شاف العديد من متاثيل الك�برا واإفريز 
وراأ�س  ومتييائييم  الييكيي�بييرا  حيييييات  اخل�شب ميثل  ميين 
طائر اأب� منجل، وناوو�س من اخل�شب املل�ن بغطاء 
متاثيل  و3  �ش�بد  لل�شقر  �شغر  بتمثال  مييزييين 
خمتلفة  التمائم  ميين  وجمم�عة  حيي�ر�ييس  لل�شقر 

االأ�شكال واالأحجام.

�سرقة 366 األف دوالر من اإيجي اأزيليا 
التي حققت جناحا كبرا،  فان�شي،  اأغنية  اأزيليا �شاحبة  اإيجي  املغنية  اإن  ال�شرطة  قالت 
األف   366 تتجاوز  بقيمة  حلي  �شرقة  عن  اأبلغا  الييراب  مغني  كارتي  باليب�ي  و�شديقها 
اأميثي�شت  احلقيقي  وا�شمها  عاما(،   29( اإيجي  واأخييربت  اأتالنتا.  يف  منزلهما  من  دوالر 
كيلي، ال�شرطة اأن ل�شا �شرق اأ�شياء ت�شمل خ�امت اأملا�س قيمتها 70 األف دوالر و�شاعة ذهبية 
مر�شعة باالأملا�س قيمتها 57 األف دوالر وخامت خطبة من االأملا�س اأي�شا. وقالت كيلي، التي 
ال�شاد�شة ع�شرة،  �شن  املتحدة يف  ال�اليات  اإىل  انتقالها  بعد  وا�شتهرت  اأ�شرتاليا  ن�شاأت يف 
ت�شرين  15 ن�فمرب-  اأتالنتا يف  امل�شتاأجر يف  املنزل  كانت مبفردها يف قب�  اإنها  لل�شرطة 
كانت  اأنها  واأ�شافت  الثاين.  بالطابق  الطعام  غرفة  يف  اأقييدام  وقع  �شمعت  عندما  الثاين 
ليلة ممطرة وظنت اأنه �شديقها باليب�ي )23 عاما( بعدما تركت الباب اخللفي مفت�حا 
17 ن�فمرب- ت�شرين الثاين بعدما  انتظارا لع�دته. واأبلغت كيلي و�شديقها ال�شرطة يف 
اكت�شفا اختفاء حقيبة ج�يارد زرقاء يحتفظان فيها بجميع مقتنياتهما الثمينة. وقالت 
كيلي اإنهما ا�شتعر�شا ت�شجيالت كامرات املراقبة و�شاهدا رجال يدخل املنزل من الباب 

اخللفي قبل ي�مني يف ال�شاعة 09.51 م�شاء ويغادر بعد ثمانية دقائق وبح�زته حقيبة.


