
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

القبي�سي حتث برملانات العامل على 
العمل اجلاد ملكافحة الإرهاب والتطرف

•• بلغراد-وام: 

تراأ�ست معايل الدكتورة اأمل عبد اهلل القبي�سي رئي�سة املجل�س الوطني 
الإرهاب  ملكافحة  امل�ستوى  رفيعة  ال�ست�سارية  املجموعة  رئي�سة  الحت��ادي 
والتطرف التابعة لالحتاد الربملاين الدويل.. الجتماع الرابع للمجموعة 
 205 احلاكم  واملجل�س   141 ال���  اجلمعية  اجتماعات  خ��الل  عقد  ال��ذي 
 17-11 الفرتة  خ��الل  ال�سربية-بلغراد  العا�سمة  يف  املنعقدة  لالحتاد 
اأكتوبر، والتي تتاألف من 15 ع�سوا من الربملانات الوطنية والتي متثل 

عددا من املجموعات اجليو�سيا�سية يف الحتاد.
وجرى خالل الجتماع مناق�سة التطورات املوؤ�س�سية منذ الجتماع الثالث، 
وعر�س خمرجات الربنامج امل�سرتك بني الحتاد الربملاين الدويل ومكتب 

الأمم املتحدة للجرمية واملخدرات. )التفا�سيل �س10(

اأهمها اأن يكون خارج وقت الدوام املدر�سي
الرتبية ت�سع �سوابط ملدار�سها مل�ساركة طالبها 

مع جهات خارجية يف الحتفالت الوطنية
•• دبي – حم�شن را�شد

اأكدت وزارة الرتبية والتعليم على كافة ادارات مدار�سها ، منع خروج الطلبة 
للم�ساركة مع جهات اخرى خارجية يف اأية احتفالت خالل �ساعات الدوام 
املدر�سي ، جاء ذلك يف تعميم للرتبية ح�سلت "الفجر" على ن�سخة منه 
دعت فيه ادارات مدار�سها ب�سرورة اللتزام بالحتفال باملنا�سبات الوطنية 
والرتاثية يف املدر�سة، ويف حال رغبة املدر�سة يف م�ساركة اية جهات اأخرى 
خارج نطاق املدر�سة، الحتفال بيوم العلم اأو اليوم الوطني اأو يوم ال�سهيد 

، فيكون ذلك خارج وقت الدوام املدر�سي.          )التفا�سيل �س5(
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حممد بن را�سد وحممد بن زايد يهنئان 
�سباح الأحمد و�سعب الكويت بعودته املباركة 
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عائالت كردية تفر من الق�سف والعدوان الرتكي على مدينة راأ�س العني على احلدود ال�سورية الرتكية )ا ف ب(

اليزابيت وارن... �سيدة ال�سيلفي

اإطالق جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي يف اأبوظبي

حممد بن زايد: خطوة طموحة نحو ت�سخري 
اإمكانات التكنولوجيا لتعزيز التقدم 

املعارك ت�ستد.. ومو�سكو ت�سعى التفاق بني دم�سق واالأكراد

70 قتياًل مدنيًا و300 األف نازح ح�سيلة العدوان الرتكي

االنتخابات التمهيدية يف منعرج جديد:
اإعالن حرب ال�سيلفي بني الفرقاء الدميقراطيني!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

كان المتياز يف ال�سابق حكرا للمتربعني الأثرياء... واليوم اأ�سبح الظهور 
تنتظر  ان  �سرط  اجلميع  متناول  يف  الأبي�س  للبيت  مر�سح  مع  �سورة  يف 
على  للح�سول  انتظار  ط��واب��ر  ال�سيلفي،  خطوط  اأ�سبحت  .لقد  دورك. 
�سيلفي، ال�سمة املميزة لإليزابيث وارين، التي باتت املر�سحة الوفر حظا يف 

ال�سباق على الرت�سيح الدميقراطي.
�سحية جناحها، ميكن ل�سناتور ما�سات�سو�ست�س ق�ساء عدة �ساعات واقفة مع 

موؤيديها يف نهاية الجتماعات، وقد �سّخرت لذلك ما يعادل خم�سة اأيام.
)التفا�سيل �س13(

الربهان ياأمر بوقف اإطالق النار يف جميع ال�سودان
•• اخلرطوم-وكاالت:

اأول  اأ�سدر رئي�س املجل�س ال�سيادي يف ال�سودان الفريق 
اأم�س الأربعاء، مر�سوما د�ستوريا  الفتاح الربهان،  عبد 

بوقف اإطالق النار يف جميع اأنحاء البالد.
اإن  ع��رب��ي��ة  ن��ي��وز  ل�سكاي  رف��ي��ع  ع�سكري  م�����س��در  وق���ال 
ال��ق��رار ي��اأت��ي ك��م��ب��ادرة اإي��ج��اب��ي��ة، ب��ع��د اإع����الن احلركة 
عبد  بقيادة  ال�سمال  قطاع  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبية 
العزيز احللو، الثالثاء، متديد وقف اإطالق النار املعلن 

من جانبهم قبل �سهر ملدة 6 اأ�سهر اأخرى.
وياأتي القرار بعد اأن �سهدت ال�ساعات املا�سية تعرثا يف 
املفاو�سات التي جتري بني احلركات امل�سلحة املن�سوية 
النتقالية  واحل���ك���وم���ة  ال���ث���وري���ة  اجل��ب��ه��ة  ل����واء  حت���ت 

ال�سودانية، يف جوبا عا�سمة جنوب ال�سودان.
ي��اأت��ي قطعا  ال��ق��رار  ف���اإن  ال��ع�����س��ك��ري،  ووف��ق��ا للم�سدر 

املفاو�سات  ا�ستمرار  تعيق  قد  عقبات  اأي  اأم��ام  للطريق 
كما حدث خالل ال�ساعات املا�سية.

واأكد اأن وقف اإطالق النار ي�سمل جميع مناطق العمليات 
مبا يف ذلك دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتعرثت املفاو�سات، اإثر اإعالن احلركة ال�سعبية تعليق 
املعلن  النار  اإط��الق  وق��ف  تاأكيد  حني  فيها،  م�ساركتها 
�سابقا و�سحب الوجود الع�سكري لقوات الدعم ال�سريع 

يف مناطق بجنوب كردفان.
واعترب امل�سدر اأن اخلطوة تت�سق مع ت�سريحات احللو 
خالل اليوم الثاين من املفاو�سات، ب�ساأن رغبة احلركة 
يف للتفاو�س ك�سركاء للحكومة النتقالية يف ال�سودان، 

وموؤكدا جدية حركته يف حتقيق ال�سالم.
واحلركة  ال�سودانية  احلكومة  بني  م�سلح  ن��زاع  واندلع 
ال�سعبية يف يونيو 2011، على اإثر خالف حول نتائج 

النتخابات ملن�سب الوايل يف جنوب كردفان.

•• عوا�شم-وكاالت:

الرو�سي  اخل����ارج����ي����ة  وزي������ر  ق�����ال 
الأربعاء،  اأم�����س  لف���روف،  �سرغي 
اإن بالده �ست�سعى من اأجل التو�سل 
ال�سورية  احل���ك���وم���ة  ب���ني  لت���ف���اق 
اأع���ق���اب  وامل���ق���ات���ل���ني الأك�����������راد، يف 
�سمال  الرتكية  الع�سكرية  العملية 

�سرقي �سوريا.
واأك���د لف����روف، خ��الل ت�سريحات 
الرو�سي  الق��ت�����س��ادي  امل��ن��ت��دى  يف 
اأن  �سوت�سي،  يف  املنعقد  الأف��ري��ق��ي 
احل��وار بني دم�سق والأك��راد يحقق 
عن  نقل  مل��ا  وف��ق��ا  ملمو�سة،  نتائج 

وكالة الإعالم الرو�سية.
وكان نائب وزير اخلارجية الرو�سي 
ميخائيل بوغدانوف، اأكد الثالثاء، 
اأن مو�سكو جتري ات�سالت لتفادي 
الرتكي  اجلي�سني  ب��ني  ا���س��ت��ب��اك��ات 
وال�سوري ب�سبب العملية الع�سكرية 

الرتكية.
واأع���ل���ن امل��ر���س��د ال�����س��وري حلقوق 
الرتكي  الهجوم  اأن  اأم�س  الإن�سان، 
 71 خّلف  �سوريا  �سرق  �سمال  على 
ق���ت���ي���اًل م���ن���ذ ان���ط���الق���ه الأرب����ع����اء 
امل���ا����س���ي، ك��م��ا ت�����س��ب��ب ب���ن���زوح نحو 
�سخ�س من مناطقهم. األف   300

ل  الليبي  ال��ربمل��ان  الثني: 
ال�����س��راج بحكومة  ي��ع��رتف 

•• بنغازي-وكاالت:

اأكد رئي�س وزراء احلكومة الليبية 
املوؤقتة، عبد اهلل الثني، اأن املوؤمتر 
الليبي(  )ال��ربمل��ان  العام  الوطني 
ال�سراج  فايز  بحكومة  يعرتف  ل 
امل��ت��ح��دة يف  امل��دع��وم��ة م��ن الأمم 

طرابل�س.
بر�س،  اأ�سو�سيتد  م��ع  مقابلة  ويف 
اأو�سح الثني اأن ما تعرف بحكومة 
ال�سراج  برئا�سة  الوطني  ال��وف��اق 
التي انبثقت عن اتفاق ال�سخرات 
عام 2015 - قدمت نف�سها اأكرث 
من مرة اإىل املوؤمتر الوطني لكنها 

مل حت�سل على الثقة.
وقال اإن املجتمع الدويل وقف اإىل 
الوطني  ال�����س��راج   حكومة  ج��ان��ب 
وم��ن��ح��ه��ا ال�����س��رع��ي��ة، وذل����ك رغم 
املنتخب  ال���ربمل���ان  اع�����رتاف  ع���دم 

بها.
باإنفاق  لها  �سمح  ذلك  اأن  واأ�ساف 
ع�����ائ�����دات ال���ن���ف���ط وغ����ره����ا من 
غر  ب�سكل  احل��ك��وم��ي��ة  الأم������وال 
قانوين - مبا يف ذلك توزيع اأموال 

على ميلي�سيات م�سلحة.

�سكاي  مرا�سل  وق��ال  الكرد�ستاين. 
�سوارع  حرب  هناك  اإن  عربية  نيوز 
العني،  راأ��������س  يف  ت������دور  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
�سماع �سوت  اأن��ه ميكن  اإىل  م�سرا 

النار داخل الأرا�سي ال�سورية.
ت�ساعد  الفيديو  لقطات  واأظ��ه��رت 
امل��دي��ن��ة جراء  ال���دخ���ان يف  اأع���م���دة 
الق�سف الرتكي على مركز املدينة 
اإىل  مرا�سلنا  اأ�سار  فيما  واأطرافها، 
ال�24  ال�ساعات  يف  ال�ستباكات  اأن 
الأخ�������رة ه���ي الأع����ن����ف م��ن��ذ بدء 
�سمال  الرتكية  الع�سكرية  العملية 

�سرقي �سوريا منذ اأ�سبوع.
���س��وري��ة تقع  ال��ع��ني، مدينة  وراأ�����س 
احل�سكة،  حم��اف��ظ��ة  ح����دود  ���س��م��ن 
ل�سيطرة  ����س���ن���وات  م��ن��ذ  وت��خ�����س��ع 
ق��������وات �����س����وري����ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة، 
حماية  وح���دات  الفقري  وع��م��وده��ا 

ال�سعب الكردية.
وقالت الإدارة الذاتية ل�سمال �سرق 
ما  اإن  الأك���راد  يقودها  التي  �سوريا 
يقرب من 200 األف نزحوا ب�سببه 
العملية الرتكية، فيما قدر برنامج 
الأغ����ذي����ة ال���ع���امل���ي ال���ت���اب���ع ل���الأمم 
املتحدة ع��دد ال��ن��ازح��ني ب��اأك��رث من 
مدينتي تل اأبي�س  من  األف   100

وراأ�س العني.

ه���ذه  م����ن  اأن  امل����ر�����س����د  واأو�������س������ح 
مت  �����س����خ���������س����اً   21 احل���������س����ي����ل����ة 
ا�ستهدافهم بالر�سا�س اأو اإعدامهم 
املوالية  الف�سائل  قبل  ميدانيا من 
ل��رتك��ي��ا، وم��ن��ه��م ط��ف��ل وام���راأت���ان 

وم�سوؤولة حزبية.
اآخ���رون ج��راء غارات   19 ُقتل  كما 
جوية تركية ا�ستهدفت مدينة راأ�س 

العني وحميطها وقرية الريحانية، 
ب��ي��ن��ه��م ام������راأة واث���ن���ان م���ن طاقم 

�سحايف حملي.
موظفي  م��ن   7 القتلى  �سمن  كما 
"الإدارة الذاتية" الكردية يف �سمال 
على  ال��ربي  بالق�سف  ُقتلوا  تركيا 

حميط تل اأبي�س.
ه��ذا واح��ت��دم��ت امل��ع��ارك يف مدينة 

احلدودية،  ال�����س��وري��ة  ال��ع��ني  راأ�����س 
ام�س الأربعاء، بني القوات الرتكية 
وال��ف�����س��ائ��ل ال�����س��وري��ة امل��وال��ي��ة لها 
م��ن ج��ه��ة، وال���ق���وات ال��ك��ردي��ة من 
ج��ه��ة اأخ�������رى، ويف غ�����س��ون ذل���ك، 
ال��رتك��ي��ة حملة  ال�����س��ل��ط��ات  ���س��ن��ت 
اأ�سخا�س  اعتقالت يف الداخل �سد 
العمال  ب���ح���زب  ب�����س��ل��ت��ه��م  ي�����س��ت��ب��ه 

باإب املدنيني  �سد  حوثي  وانتهاك  جرمية  األف   14
•• اليمن-وكاالت:

الإن�سان  حلقوق  وانتهاكاً  جرمية   14398 من  اأك��رث  عن  حقوقي  تقرير  ك�سف 
ارتكبتها ميلي�سيا احلوثي مبحافظة اإب و�سط اليمن خالل خم�س �سنوات.

وتنوعت اجلرائم والنتهاكات التي وثقها التقرير يف املحافظة خالل الفرتة من 
15 اأكتوبر 2014 وحتى 15 اأكتوبر 2019، وال�سادر حتت عنوان �سنوات النكبة 
اخلم�س، بني القتل والإ�سابة والتهجر والختطافات والنهب والعتداء وال�سطو 

امل�سلح وتفجر املنازل وانتهاكات اأخرى.
اجلرائم  على  ال�سوء  الإن�سان،  حلقوق  اجلند  مركز  عن  ال�سادر  التقرير  و�سلط 
والنتهاكات التي ارتكبتها ميلي�سيا احلوثي، اإ�سافة اإىل جرائم اجلنايات والفو�سى 
داخل  عليا  بقيادات  عالقة  على  منفلتة  م�سلحة  ع�سابات  تديرها  التي  الأمنية 

اجلماعة.
اخلم�سة  خالل  واإ�سابة  قتل  جرائم   2206 نحو  �سهدت  اإب  اإن حمافظة  وق��ال 
اأمنية قام بها م�سلحون  اأن معظمها جرائم انتهاكات  اإىل  الأعوام املا�سية، م�سراً 
به  ت�سببت  ال��ذي  ال�سالح  وانت�سار  الأمنية  الفو�سى  جرائم  اإىل  اإ�سافة  حوثيون، 

ميلي�سيات احلوثي منذ �سيطرتها على املحافظة.

•• الكويت-وام:

عاد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح 
اأم���ر دول���ة ال��ك��وي��ت اإىل ب���الده �سباح ام�����س ق��ادم��ا من 

الوليات املتحدة المريكية.
الكويت  اأم��ر  اأن  كونا  الكويتية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
الفحو�سات  ا�ستكمال  اأن مت  بعد  الوطن  اأر���س  اإىل  عاد 

الطبية التي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح.
وقد قال �ساحب ال�سمّو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، يف 
)تويرت(:  على  ال�سخ�سي  �سموه  ح�ساب  على  تغريدة 
قرت عيوننا .. وقرت عيون اأهل الكويت .. بعودة �ساحب 
 .. واأح��ب��اب��ه  وداره  لأه��ل��ه  الأح��م��د  �سباح  ال�سيخ  ال�سمو 
وعليهم  عليك  واأدام   .. و�سعبك  ل��ب��ل��دك  اهلل  حفظك 

اخلر والعزة وال�سحة والعافية يا اأمر الإن�سانية. 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ال  جانبه  من 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
على  ال�سخ�سي  �سموه  ح�ساب  على  تغريدة  يف  امل�سلحة 
)تويرت(: نحمد اهلل لعودة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح 

الكويت  يف  لأهلنا  ونبارك   .. ووطنه  �سعبه  اإىل  الأحمد 
املوىل  ون�ساأل  وامليمونة..  املباركة  العودة  هذه  واخلليج 
وال�سعادة  وال��ع��اف��ي��ة  ال�سحة  مب��وف��ور  مي���ده  اأن  ت��ع��اىل 

ويدميه ذخرا ل�سعبه ووطنه واأمته.

•• اأبوظبي-الفجر-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات  ويل ع��ه��د 
ال�سخ�سي  �سموه  ح�ساب  على  تغريدة  يف  امل�سلحة 
الذكاء  جم���ال  يف  ال���ق���درات  ب��ن��اء  اأن  )ت���وي���رت(  يف 
بها  تتميز  التي  ال��ري��ادة  روح  يج�سد  ال�سطناعي 
متخ�س�سة  ج��ام��ع��ة  الإم�����ارات..وب�����اإط�����الق  دول����ة 
اأب��وظ��ب��ي نخطو خطوة  ال���س��ط��ن��اع��ي يف  ب��ال��ذك��اء 
طموحة نحو ت�سخر اإمكانات التكنولوجيا لتعزيز 
تعود  ج��دي��دة  لب��ت��ك��ارات  الطريق  ومتهيد  التقدم 

بالفائدة على دولة الإمارات والعامل.
اأبوظبي  ���س��ه��دت ف��ي��ه  ال����ذي  ال���وق���ت  ج���اء ه���ذا يف 
ام�س الإع��الن عن تاأ�سي�س جامعة حممد بن زايد 
العليا  للدرا�سات  جامعة  اأول  ال�سطناعي،  للذكاء 
امل��ت��خ�����س�����س��ة ب��ب��ح��وث ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي على 
م�ستوى العامل. وتهدف اجلامعة اإىل متكني الطلبة 
وال�سركات واحلكومات من تطوير تطبيقات الذكاء 

ال�سطناعي وت�سخرها يف خدمة الب�سرية.
ال�����س��م��و ال�سيخ  ا����س���م ���س��اح��ب  وحت���م���ل اجل��ام��ع��ة 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
، الذي تركز روؤيته  القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
ع��ل��ى اإط����الق امل���ب���ادرات ال��ه��ادف��ة ل��ت��ط��وي��ر املعرفة 
والتفكر العلمي من اأجل تعزيز تقدم الوطن نحو 

امل�ستقبل.

و�ستقدم جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي 
الذكاء  جمال  يف  جديداً  وبحثياً  اأكادميياً  منوذجاً 
الهيئة  واأع�����س��اء  للطلبة  و���س��ت��وف��ر  ال���س��ط��ن��اع��ى، 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  اأن��ظ��م��ة  اأح����دث  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
اإمكاناتها  لت�سخر  ال���ع���امل  يف  ت���ط���وراً  واأك���رثه���ا 
للتنمية القت�سادية واملجتمعية. )التفا�سيل �س3(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون الرئي�س التون�سي املنتخب
  •• اأبوظبي -وام:

ب��ع��ث ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
رئي�سا  انتخابه  مبنا�سبة  وذل��ك  �سعيد  قي�س  فخامة 

للجمهورية التون�سية ال�سقيقة .

اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بعث �ساحب  كما 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رع��اه  دبي  حاكم 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل 

فخامة قي�س �سعيد.

اأم���ري���ك���ا ت��ن��ف��ذ ���س��رب��ة 
اإيران على  �سرّية  اإلكرتونية 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ق����ال م�������س���وؤولن اأم���ري���ك���ي���ان اإن 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ن��ف��ذت عملية 
ا�ستهدفت  ���س��ري��ة  اإل���ك���رتون���ي���ة 
اإيران يف اأعقاب الهجوم الإرهابي 
�سبتمرب   14 يف  وق������ع  ال��������ذي 
من�ساآت  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي  )اأي����ل����ول( 
وا�سنطن  �سعودية، وحملت  نفط 

والريا�س م�سوؤوليته لطهران.

�ساحنة  ب��ه��ج��وم  ���س��ح��اي��ا 
اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف  م��ل��غ��وم��ة 

•• كابول-رويرتز:

قال م�سوؤولون اإن انتحاريا من حركة 
واأ�ساب  اأ�سخا�س  ثالثة  قتل  طالبان 
27 اأم�س عندما فجر �ساحنة ملغومة 
اأفغان�ستان.  يف  لل�سرطة  م��ق��ر  ق���رب 
وق�����ال امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م احل���رك���ة اإن 
�ساحنة  ا�ستخدموا  طالبان  مقاتلي 
كبرة يف الهجوم الذي وقع يف اإقليم 

لغمان ب�سرق البالد.

% من حرائق لبنان اإخماد 80 
•• بريوت-وكاالت:

ب��ع��د ن��ح��و 48 ���س��اع��ة م��ن احل��رائ��ق امل�����س��ت��ع��رة، مت اإخماد 
معظم النران التي انت�سرت يف عدة مناطق بلبنان، فيما 
ب��ني احلني  ت�ستعل  ال��ت��ي  اجل��ي��وب  بع�س  ه��ن��اك  ت���زال  ل 
والآخر، نتيجة الظروف املناخية، وفق ما اأفادت مرا�سلتنا. 
املعروفة  للمنطقة،  اجل��غ��راف��ي��ة  الت�ساري�س  تلعب  ك��م��ا 
بوعورتها، دورا يف انت�سار احلرائق، نظرا ل�سعوبة و�سول 
واأ�سارت  واإخ��م��اده��ا.  اإليها  واملتطوعني  املعنية  الأج��ه��زة 
على  ال�سيطرة  متت  اأن��ه  اإىل  عربية،  نيوز  �سكاي  مرا�سلة 
ال�ساعات  يف  اندلعت  ال��ت��ي  احل��رائ��ق  م��ن  باملئة   80 نحو 

�سابان لبنانيان يعاينان ا�سرار احلرائق جنوب بروتال�48 املا�سية، مو�سحة اأن هذا كان بف�سل الأمطار.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة تعتمد 4 حتديثات على الربنامج الوطني للتح�سني

•• دبي- وام:

الربنامج  ع��ل��ى  حت��دي��ث��ات   4 املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اع��ت��م��دت 
الوطني للتح�سني وفقا لأحدث التو�سيات العلمية واملعاير العاملية .

الرئوية من  املكورات  لقاح  وزاري تعديل جرعات  اعتمدت يف قرار  فقد 
اأ�سهر و�ستة  واأربعة  3 جرعات تعطى عند عمر �سهرين  اإىل  4 جرعات 
اأ�سهر وذلك بناء على النتائج املحلية حيث مت تقييم و�سع اللقاح ون�سب 
تغطيته يف الدولة التي و�سلت اأكرث من 97 باملائة .. فيما يعترب لقاح 
مر�س  من  للوقاية  الأ�سا�سية  الأطفال  تطعيمات  من  الرئوية  املكورات 

التهاب املكورات الرئوية وخماطره .
كما قام الربنامج الوطني للتح�سني باإدراج اللقاح ال�سدا�سي املكون من 

لقاح �سلل الأطفال املعطل بالإ�سافة اإىل الكبد الوبائي " ب " واخلناق 
وال�ساهوق الالخلوي والكزاز وامل�ستدمية النزلية "ب" ليعطى عند عمر 
واإيقاف جرعة �سلل الأطفال الفموية التي كانت تعطى �سابقا  اأ�سهر   4
يف هذا العمر وذلك ا�ستنادا اإىل املبادرة العاملية للق�ساء على مر�س �سلل 
من  جرعات  اإ�سافة  اإىل  تهدف  التي  العاملية  وال�سرتاتيجية  الأط��ف��ال 
�سلل الأطفال املعطل وخف�س جرعات �سلل الأطفال الفموي اإىل برامج 

التح�سني للدول.
كما اأقر الربنامج الوطني للتح�سني اإ�سافة لقاح احلمى ال�سوكية لفئة 
طلبة املدار�س عند عمر 16 اإىل 18 �سنة على اأن يعطى لطلبة ال�سف 
التهاب  م��ر���س  م��ن  ال��وق��اي��ة  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي�سعى  ع�سر حيث  احل���ادي 

ال�سحايا اأو املتعارف عليه باحلمى ال�سوكية.

وقال �سعادة الدكتور ح�سني عبد الرحمن الرند الوكيل امل�ساعد لقطاع 
املراكز والعيادات ال�سحية اإن الربنامج الوطني للتح�سني من الربامج 
ال�سرتاتيجية يف الدولة ويخ�سع ملراجعات دورية من خالل جلان فنية 
واللجنة  للتمنيع  التقنية  ال�ست�سارية  الوطنية  اللجنة  وه��ي  خمت�سة 
دائرة  و من  ال��وزارة  املكونة من ممثلني من  للتح�سني  العليا  الوطنية 
والقطاع  الأك��ادمي��ي��ة  واجل��ه��ات  بدبي  ال�سحة  وهيئة  اأبوظبي  ال�سحة 
العاملية  التحديثات  اآخ��ر  اأن��ه يتم الط��الع على  اأن��ه  اإىل  اخلا�س. ولفت 
من منظمة ال�سحة العاملية ومركز ال�سيطرة على الأمرا�س يف الوليات 
املتحدة الأمريكية وعلى حتليل الو�سع املحلي لن�سبة التغطية باللقاحات 

وعدد احلالت امل�سجلة لالأمرا�س امل�ستهدفة بالتطعيمات يف الدولة.
اإدارة الطب  اأو�سحت الدكتورة ندى ح�سن املرزوقي مديرة  من جانبها 

الوقائية  الأغ�سية  يف  التهاب  هي  ال�سوكية  احلمى  اأن  بالوزارة  الوقائي 
ال��ت��ي حتيط ب��ال��دم��اغ واحل��ب��ل ال�سوكي حيث ي���وؤدي ال��ت��ورم ال��ن��اجت عن 
اللتهاب اإىل ظهور اأعرا�س مثل ال�سداع واحلمى وت�سلب الرقبة لفتة 
اإىل اأن تطعيم التهاب ال�سحايا يعترب من اأف�سل طرق الوقاية �سد اأنواع 

احلمى ال�سوكية البكترية.
واأجنحها  الطبية  التدخالت  اأف�سل  تعترب من  التطعيمات  اأن  واأ�سافت 
للوقاية من الأمرا�س امل�ستهدفة بالتطعيمات ورفع املناعة �سدها حيث 
املطلوبة  التطعيمات  ب��اأخ��ذ  الإل��ت��زام  املجتمع  اأف���راد  جميع  على  ن��وؤك��د 
بالربنامج الوطني للتح�سني من اأجل وقايتهم واأفراد اأ�سرتهم حتقيقا 
�ساملة ومبتكرة  الهادفة لتقدمي خدمات �سحية  ال��وزارة  لإ�سرتاتيجية 

لوقاية املجتمع من الأمرا�س .

تراأ�س اجتماع الفريق القيادي لالإدارة يف وزارة الال م�ستحيل

�سيف بن زايد يعتمد ال�سرتاتيجية الوطنية للمكافاآت ال�سلوكية
•• دبي-وام: 

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اعتمد 
الوزراء وزير الداخلية، ال�سرتاتيجية الوطنية للمكافاآت ال�سلوكية الهادفة 
ر�سد  خالل  من  املجتمع  اأف��راد  لدى  الإيجابي  ال�سلوك  وتبني  حتفيز  اإىل 

ال�سلوكيات املجتمعية الإيجابية ومكافاأة امللتزمني بها.
لالإدارة  القيادي  للفريق  ال��ث��اين  الجتماع  �سموه  ت��روؤ���س  ل��دى  ذل��ك،  ج��اء 
"الال م�ستحيل" بدبي، بح�سور  ال�سلوكية يف وزارة  الفرتا�سية للمكاف�اآت 
معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزي���ر  العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن  وم��ع��ايل 
ومعايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة لل�سوؤون املالية ومعايل نا�سر 
بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�سرية والتوطني ومعايل ح�سة بنت عي�سى 
اأحمد بن عبد اهلل حميد  الدكتور  املجتمع ومعايل  تنمية  وزي��رة  بو حميد 
املتقدمة  وامل��ه��ارات  ال��ع��ايل  التعليم  ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي���ر  الفال�سي  بالهول 
ومعايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�سعادة وجودة احلياة مدير 
عام مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء ومعايل �سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي 
وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب ومعايل اأحمد بن علي حممد ال�سايغ وزير دولة 

ومعايل مبارك را�سد املن�سوري حمافظ امل�سرف املركزي .
كما ح�سر الجتماع �سعادة حممد عبد العزيز ال�سحي وكيل وزارة القت�ساد، 
واللواء من�سور اأحمد حمودة الظاهري مدير عام الهوية يف الهيئة الحتادية 
لال�سرتاتيجية  العام  املدير  م�ساعد  الها�سمي  وه��دى  واجلن�سية،  للهوية 
الوزراء  ���س��وؤون جمل�س  ب���وزارة  ال���وزراء  رئا�سة جمل�س  والب��ت��ك��ار يف مكتب 
للمجل�س  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ام  الأم���ني  اهلل  عب��د  �سع���يد  وال��دك��ت��ور  وامل�ستقبل، 
الحتادي للرتكيبة ال�سكانية، والعميد حممد حميد دملوج الظاهري الأمني 
العام ملكتب �سمو وزير الداخلية، ورجا املزروعي نائب الرئي�س التنفيذي يف 

مركز دبي املايل العاملي.

ا�سرتاتيجية. حماور   5
الطالب  على  وت��رك��ز  املجتمع،  ف��ئ��ات  خمتلف  ال�سرتاتيجية  وت�ستهدف 
و�سيدات  ورج���ال  الهمم،  واأ���س��ح��اب  امل��واط��ن��ني،  وك��ب��ار  والأ���س��رة،  وال�سباب، 
الأعمال، والعاملني يف خمتلف القطاعات، وتغطي ال�سرتاتيجية 5 حماور 

اأ�سا�سية هي  برامج   3 خ��الل  من  الأف���راد  تت�سمن؛ حم��ور متكني  اأ�سا�سية 
باملهارات  بتمكني  امل�ستقبل  وقيادة  للفرد  املجتمعي  التفاعل  ال��ذات،  توجيه 
"احلكمة" املعني  ب��رام��ج ه��ي؛   4 وامل��ع��رف��ة. ويت�سمن حم��ور دع��م الأ���س��رة 
مب�ساركة كبار املواطنني يف دعم ال�سلوكيات الإيجابية، وبرنامج "اأمي واأبي" 
"التالحم ال�سري" التي تهدف لرت�سيخ ال�سلوكيات  و"براعم امل�ستقبل" و 
التفاعل  حم���ور  ي��رك��ز  فيما  ا���س��ت��دام��ت��ه��ا،  و���س��م��ان  املجتمع  يف  الإي��ج��اب��ي��ة 
املجتمعي، من خالل 5 برامج على امل�سوؤولية الجتماعية لتحفيز موؤ�س�سات 
الجتماعي  التوا�سل  ملن�سات  الم��ث��ل  ال�ستخدام  وعلى  اخل��ا���س،  القطاع 
لتفعيل من�سة اللهام املجتمعي واإبراز ال�سلوكيات املثالية للمجتمع وحتفيز 
على  حمافظ  جيل  لبناء  الإيجابي  ال�سلوك  زرع  ل�سمان  التعليمية  البيئة 
احلياة" لتعزيز  "جران مدى  برنامج  وي�سمل  الإماراتية،  والقيم  العادات 

التقارب املجتمعي يف الأحياء ال�سكنية.
برنامج  وه���ي  اأ���س��ا���س��ي��ة  ب��رام��ج   4 اإىل  الق��ت�����س��اد،  ت��ع��زي��ز  حم���ور  وي�ستند 
الدخار  م��ب��داأ  تبني  على  املجتمع  اأف����راد  لت�سجيع  الذكي"  "القت�ساد 
والتخطيط ال�سليم، وبرنامج "ال�ستهالك الذكي" لتحفيزهم لزيادة الوعي 
واملعرفة حول خيارات ال�ستهالك الذي يتنا�سب مع احتياجاتهم، وبرنامج 
"البتكار الرقمي" لتمكني الأ�سر املنتجة وال�سركات ال�سغرة من ا�ستخدام 
مبادرات  لتطوير  "التوطني"  وبرنامج  امل�ساريع،  لإدارة  رقمية  تكنولوجيا 

لت�سجيع املواطنني على الن�سمام للقطاع اخلا�س.
الإمارات،  اأج��ل  من  التغير  برامج هي   5 بالدولة  الرتقاء  ويغطي حمور 
وبرنامج  الإم����ارات،  اأج��ل  من  املكافاآت  وبرنامج   ،2021 روؤي��ة  وم�سرعات 
الريادة العاملية، وبرنامج القت�ساد وال�سيا�سات العامة وعلم ال�سلوك، وبهذه 
الربامج ي�سكل النموذج الإماراتي للمكافاآت ال�سلوكية برناجماً �ساماًل ي�سم 
2021" يف  الإم���ارات  "روؤية  اأه��داف  على  ويرتكز  كافة،  ال�سلوكية  املحاور 
حتقيق التالحم املجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية، وتطوير النظام �سحي 
وتعزيز  اآم��ن  جمتمع  اأ�س�س  وتر�سيخ  املعريف،  والقت�ساد  الرتبوي  والنظام 

�سيادة القانون.

علم ال�سلوك للتاأثري االإيجابي
وترتكز ال�سرتاتيجية على ر�سالة العلم ال�سلوكي وتتبنى توظيف خمرجاته 
لتمكني اأفراد وفئات املجتمع من تبني �سلوكيات اإيجابية و�سمان ا�ستدامتها 

لتعزيز جودة احلياة لت�سمل حماوره متكني الأفراد، ودعم الأ�سر والتفاعل 
الدولة  يف  ال�����س��ام��ل��ة  بالتنمية  والرت���ق���اء  الق��ت�����س��اد،  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع��ي، 
تطبيق  العمل من خاللها يف  �سلوكا ميكن   90 اأك��رث من  وق��د مت حتديد 

ال�سرتاتيجية ب�سكل عملي.
النتماء  الوطن وتنمية قيم  تر�سيخ حب  ال�سرتاتيجية  �ساأن تطبيق  ومن 
راية  حلمل  جاهز  جيل  اإع���داد  يف  وامل�ساركة  الأخ��الق��ي��ة  املنظومة  وتعزيز 
التناف�سية  موؤ�سرات  يف  وت�سدرها  عاملياً  الإم��ارات  مكانة  وتعزيز  امل�ستقبل، 
الإمارات  دول��ة  مبجتمع  والرت��ق��اء  املجتمعي،  الإيجابي  ال�سلوك  وحتفيز 
حتقيق  على  والعمل  ال�سلوكية،  التنمية  جم��ال  يف  ال��ري��ادي  دوره���ا  واإب���راز 

م�ستهدفات "روؤية الإمارات 2021".
اجلهات  دع��م  اإىل  ال�سلوكية  للمكافاآت  الوطنية  ال�سرتاتيجية  وت�سعى 
هادفة  وجماعية  ف��ردي��ة  ري��ادي��ة  م��ب��ادرات  واب��ت��ك��ار  ت�سميم  م��ن  ومتكينها 
الأعمال  رواد  وت�سجيع  املجتمع،  اأف��راد  لدى  الإيجابي  بال�سلوك  لالرتقاء 
املبادرات  ت�سميم  ع��ل��ى  النا�سئة  وال�����س��رك��ات  والأف���ك���ار  ال��ع��ق��ول  واأ���س��ح��اب 
ال��ق��ان��ون يف املجتمع م��ن خ��الل حتفيز  ���س��ي��ادة  ال��ه��ادف��ة لتعزيز  وامل�����س��اري��ع 

ال�سلوكيات الإيجابية.
وقد در�ست فرق عمل اإدارة املكافاآت ال�سلوكية �سبل ال�ستفادة من اجلوانب 
بال�سلوكيات  يرتقي  تاأثر  اإح��داث  يف  ال�سلوك  لعلم  والتطبيقية  النظرية 
الإيجابية وي�سهم يف اإيجاد حلول للتحديات بكفاءة وفعالية، ويزود منظومة 

املكافاآت ال�سلوكية باأداة مكملة وداعمة جلهود احلكومة.
اإع���داد  ع��ل��ى  م�ستحيل"  "الال  وزارة  يف  ال�سلوكية  امل��ك��اف��اآت  اإدارة  وع��م��ل��ت 
املتمثلة يف  ال�سرتاتيجية الوطنية بال�ستناد على املهمة الرئي�سية لالإدارة 
مكافاآت  نظام  تطوير  عرب  املجتمع  اأف���راد  ل��دى  الإيجابي  ال�سلوك  حتفيز 
خا�س ير�سد ال�سلوكيات الإيجابية ويكافئ امللتزمني بها، من خالل قيا�س 
ال�سلوك اجليد لالأفراد واإطالق املبادرات الهادفة اإىل حتفيز املجتمع على 

تبنيها، ومكافئتهم بنقاط تتيح لهم احل�سول على حوافز متنوعة.
وجاء ت�سكيل املحاور الأ�سا�سية لال�سرتاتيجية الوطنية للمكافاآت ال�سلوكية 
نتيجة  امل��وؤث��رة،  بال�سلوكيات  قائمة  وو���س��ع  بها  اخلا�سة  البيانات  وق��اع��دة 
عمل دوؤوب وتكاملي لفرق العمل احلكومية امل�سرتكة حتت اإ�سراف الفريق 
القيادي لالإدارة، ومب�ساركة 20 جهة حكومية واأكرث من 30 موؤ�س�سة من 
اخل��ربة، حيث حر�س فريق  بيوت  وبالتعاون مع عدد من  القطاع اخلا�س 

العمل على �سمان التكامل والتعاون بني الوزارات واجلهات وحتفيز امل�ساركة 
املجتمعية وتوظيف التكنولوجيا يف تطوير ال�سرتاتيجية.

وزارة افرتا�سية لتحقيق الريادة وحت�سني جودة احلياة.
نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأن �ساحب  بالذكر  اجلدير 
الفريق  كلف  "رعاه اهلل"،  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
ال�سلوكية  املكافاآت  اإدارة  فريق  بقيادة  نهيان  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو 
�سمن مهام وزارة الال م�ستحيل، كما كلف �سموه ثالثة وزراء مبهام الوزارة 
الدولة  وزي��ر  الطاير  حميد  بن  عبيد  معايل  هم:  الأوىل،  مرحلتها  �سمن 
لل�سوؤون املالية مبهمة اإدارة امل�سرتيات احلكومية، ومعايل نورة بنت حممد 
الوطنية،  املواهب  اكت�ساف  مبهمة  املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي 
احلياة  وج��ودة  لل�سعادة  ال��دول��ة  وزي��رة  ال��روم��ي  بنت خلفان  عهود  ومعايل 

مدير عام مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء، مبهمة اخلدمات ال�ستباقية.
وكان �سموه اأطلق وزارة الال م�ستحيل، وهي وزارة افرتا�سية متثل منوذجاَ 
متقدما يف العمل احلكومي بحيث تعمل على احت�سان واإجناز امل�ستحيالت 
يف امل��ل��ف��ات ال��وط��ن��ي��ة، مب���ا ي�����س��م��ن اإع�����ادة ه��ن��د���س��ة امل��ن��ظ��وم��ات احلكومية 
وال�سلوكيات املجتمعية، عرب اإن�ساء اإدارات افرتا�سية موؤقتة، تهدف اإىل بناء 
ثقافة الت�سميم والبتكار يف احلكومة، وتطوير حلول ا�ستباقية للتحديات 
ال�ستثنائية �سمن فرتة زمنية حم��ددة، يعمل عليها فرق عمل من جهات 
حكومية احتادية وحملية، بالتعاون مع القطاع اخلا�س والأفراد يف املجتمع 

لت�سكل اجليل املقبل من املمار�سات احلكومية.

مبادرات من فزعة.
اأطلق الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان مبادرتني بال�سراكة بني 
بوزارة  للعاملني  الجتماعي  التكافل  و�سندوق  ال�سلوكية  امل��ك��اف��اآت  اإدارة 
القطاع  يف  العاملني  للموطنني  فزعة  مبادرة  الأوىل؛  "فزعة"،  الداخلية 
ب��رن��ام��ج فزعه،  وام��ت��ي��ازات  ع��ن ط��ري��ق منحهم ع�سويات  وذل���ك  اخل��ا���س، 
ال�سلوك  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  ال�سحية  الغذائية  ال�سلة  مبادرة  والثانية؛ 
الغذاء وال�سحة اخلا�سة وتر�سيخ  التاأثر على عادات  الإيجابي من خالل 
غذائية  �سلة  توفر  طريق  عن  الأ�سرة  اأف��راد  لدى  ال�سحي  الغذاء  مفهوم 

�سحية باأ�سعار خمف�سة بالتعاون مع القطاع ال�سحي والقطاع اخلا�س.

حمدان بن زايد يزور 
املواطن اأحمد حممد الرميثي

•• اأبوظبي-وام:

زار �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
املواطن اأحمد حممد الرميثي وذلك مبنزله يف اأبوظبي.

ورحب الرميثي بزيارة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان .. معربا عن 
�سعادته واأفراد اأ�سرته بزيارة �سموه الكرمية وت�سريفه لهم.

القيادة  حر�س  تعك�س  التي  الودية  الأح��ادي��ث  احل�سور  مع  �سموه  وتبادل 
جتمع  التي  ال��رواب��ط  عمق  وتوؤكد  املواطنني  مع  التوا�سل  على  الر�سيدة 
بو�سهاب  حمد  عي�سى  �سعادة  الزيارة  خالل  �سموه  راف��ق  بال�سعب.  القيادة 
و�سعادة احمد مطر  الإماراتي  الأحمر  الهالل  رئي�س هيئة  �سمو  م�ست�سار 

الظاهري مدير مكتب ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.

الإ�سالمية للثقافة  زايد  يف  در�سوا  رو�سيا   727
•• اأبوظبي-وام:

العام  امل��دي��ر  الطنيجي  حممد  ن�سال  ال��دك��ت��ورة  قالت 
727 مواطنا رو�سيا  اإن  لدار زايد للثقافة الإ�سالمية 
در�سوا يف الدار �سمن الربامج التعليمية التي تنظمها 
مبركزها الرئي�سي بالعني وفروعها يف ابوظبي عجمان 
حيث انت�سب 231 طالبا اإىل دورات الثقافة الإ�سالمية 
و294 لربنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغرها 
و 148 طالباً لتعليم القراآن الكرمي .كما ا�ستفاد 54 
وذل��ك خالل  ب��الإ���س��الم،  التعريف  م��ن جل�سات  رو���س��ي��اً 

ال�سنوات الثالث املا�سية.
باللغة  اإ���س��داراً خمتلفا   4593 بتوزيع  ال��دار  و قامت 
كتيب  ب��ني  الإ����س���دارات  وتنوعت  للمهتمني،  الرو�سية 
وترجمة  وامل�سلمون،  الإ���س��الم  وكتيب  ات��و���س��اأ؟،  كيف 
من  وغ��ره��ا  الرو�سية،  باللغة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  معاين 

الكتب التعليمية.

جتربة  اأن  الطنيجي  حممد  ن�سال  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت 
الإم������ارات يف ت��ر���س��ي��خ ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح وال�����س��الم حمليا 
عامة  �سمة  القيم  ه��ذه  جعل  يف  روؤيتها  حققت  وعامليا 
تعك�س الفطرة الإن�سانية ال�سليمة لأفراد املجتمع حيث 
والأمان  وال�سلم  الت�سامح  لقيم  حا�سنة  الإم���ارات  تعد 
الماراتي  ب��الأ���س��ب��وع  .ون���وه���ت  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ت��ع��ددي��ة 
اإطار ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين  الرو�سي، يف 
الإ�سالمية  للثقافة  زاي���د  دار  اإن  ال�سديقني..وقالت 
املهتدين  الطلبة من  الرو�سية يف تدري�س  اللغة  تعتمد 
اجلالية  م��ن  الإ���س��الم��ي��ة  بالثقافة  وامل��ه��ت��م��ني  اجل���دد 
واللغة  الإ�سالمية  الثقافة  ل��دورات  املنت�سبني  الرو�سية 
اىل  الكرمي، لفتة  والقراآن  بغرها  للناطقني  العربية 
7 عناوين خمتلفة  ال��دار حتتوي حاليا على  ان مكتبة 
من  ن�سخة   1830 ت��وزي��ع  مت  فيما  ال��رو���س��ي��ة  باللغة 
منذ  ال��رو���س��ي  باللغة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  م��ع��اين  ترجمة 
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اأخبـار الإمـارات

جمل�س �سباب موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يطلق مبادرة »لهم حق علينا«
•• اأبوظبي-وام:

حٌق  "لهم  م��ب��ادرة  الأ���س��ري��ة،  التنمية  موؤ�س�سة  �سباب  جمل�س  اأط��ل��ق 
علينا"، ال��ت��ي ي��ح��ر���س م��ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل ب��ني كبار 
ممن  املواطنني  كبار  على  ال�سوء  وت�سلط  ال��وط��ن،  و�سباب  املواطنني 
رافقوا وعا�سروا م�سرة البناء التي قادها القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وقدموا اجن��ازات وم�ساهمات يف 

خمتلف املجالت والحتفالت و�سط اأفراد جمتمعهم ومن حولهم.
وحت���ر����س امل��وؤ���س�����س��ة م���ن خ���الل امل���ب���ادرة ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ل���ق���اءات جتمع 

والعرفان  ال�سكر  لتقدمي  ال�سباب،  من  جمموعة  مع  املواطنني  كبار 
لل�سخ�سيات البارزة منهم والذين �ساهموا خالل م�سرتهم احلياتية يف 
رفعة الوطن وت�سليط ال�سوء على اجنازاتهم، وتوجيه طاقات ال�سباب 
الفكرية والعملية لالإ�سهام يف خدمة املجتمع، ونقل املعارف والتجارب 
احلياتية واملهنية من كبار املواطنني اإىل �سباب الوطن، وتبادل احلوار 
البناء فيما بينهم لأخذ احلكمة من كبار املواطنني والعادات والتقاليد 
تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سيلة،  الإماراتية  والثقافة  ال�سعبي  وامل��وروث 

روح التكافل والرعاية املتبادلة بني جميع فئات املجتمع.
حيث زار جمموعة من ال�سباب رجل الأعمال الإماراتي عبيد بن كني�س 

الأول من مبادرة  اللقاء  زاي��د، خالل  الهاملي يف مقر �سركته مبدينة 
"لهم حق علينا"، بالتعاون مع جمل�س الظفرة لل�سباب، وتبادل ال�سباب 
حققت  ع�سامية  ك�سخ�سية  �سرته  على  وتعرفوا  الهاملي  مع  احل��وار 
وحمفزاً  ملهماً  حديثه  فكان  والأم��ان��ة،  وال�����س��دق  بال�سرب  اأح��الم��ه��ا 

لل�سباب امل�ساركني للعمل والتميز.
موؤ�س�سة  �سباب  جمل�س  رئي�سة  احل��م��ادي  حممد  فاطمة  اأو���س��ح��ت  و 
اأن لقاء كبار املواطنني فر�سة ثمينة للتعرف عليهم  التنمية الأ�سرية 
عن قرب وعلى م�سرة حياتهم وجهودهم الطيبة يف الدولة، واأن كبار 
املواطنني فاعلون وملهمون لل�سباب واملجتمع، واأن اأعمالهم وجهودهم 

الطيبة يف املا�سي هي نتاج مانحن عليه اليوم.
الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  �سباب  ملجل�س  التنفيذية  اخلطة  وتت�سمن 
العام  ط��وال  تنفيذها  �سيتم  التي  امل��ب��ادرات  م��ن  ع��ددا  الت�سامح،  لعام 
منها: اأنا مبادر، اأ�سعدهم ت�سعد، رحلة اإىل عام القراءة، من وطن اخلر 
والت�سامح، مواهب ال�سباب، القيادات ال�سابة/، وتاأتي اخلطة التنفيذية 
للمجل�س من منطلق روؤيته املتمثلة يف "�سباب اإيجابي، قيادي، مبتكر 
موؤ�س�سة  ال�سباب يف  دور  تفعيل  ور�سالته يف  املجتمع"،  تنمية  ورائ��د يف 
التنمية الأ�سرية، وتعزيز روح املبادرة والإب��داع والبتكار لدى ال�سباب 

وا�ستثمار طاقاتهم يف التنمية املجتمعية امل�ستدامة يف اإمارة اأبوظبي.

اإطالق جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�سهدت اأبوظبي ام�س الإعالن عن 
زايد  بن  "جامعة حممد  تاأ�سي�س 
للذكاء ال�سطناعي"، اأول جامعة 
املتخ�س�سة  ال��ع��ل��ي��ا  ل���ل���درا����س���ات 
الذكاء ال�سطناعي على  ببحوث 
م�ستوى العامل. وتهدف اجلامعة 
وال�سركات  ال��ط��ل��ب��ة  مت��ك��ني  اإىل 
واحلكومات من تطوير تطبيقات 
وت�سخرها  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 

يف خدمة الب�سرية.
ا���س��م �ساحب  وحت��م��ل اجل��ام��ع��ة 
اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
اإطالق  روؤي��ت��ه على  ال��ذي تركز   ،
املبادرات الهادفة لتطوير املعرفة 
والتفكر العلمي من اأجل تعزيز 

تقدم الوطن نحو امل�ستقبل.
بن  حم���م���د  "جامعة  و����س���ت���ق���دم 
ال�سطناعي"  ل����ل����ذك����اء  زاي�������د 
جديداً  وبحثياً  اأكادميياً  منوذجاً 
ال�سطناعى،  ال���ذك���اء  جم���ال  يف 
الهيئة  واأع�ساء  للطلبة  و�ستوفر 
الذكاء  اأنظمة  اأح��دث  التدري�سية 
يف  ت��ط��وراً  واأك��رثه��ا  ال�سطناعي 
العامل لت�سخر اإمكاناتها للتنمية 

القت�سادية واملجتمعية.
لإطالق  �سحفي  م��وؤمت��ر  واأق��ي��م 
للذكاء  زاي��د  بن  حممد  "جامعة 
مدينة  يف  وذل���ك  ال�سطناعي" 
م�������س���در ال���ت���ي ت�����س��ت�����س��ي��ف مقر 
اجل��ام��ع��ة، واأع���ق���ب امل���وؤمت���ر اأول 
اجلامعة.  اأم��ن��اء  ملجل�س  اجتماع 
ال�سيخ  ���س��ع��ادة   .. احل���دث  ح�سر 
اآل  طحنون  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد 
نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
مطارات اأبوظبي، معايل الدكتور 
اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول 
ل�سوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  ال��ف��ال���س��ي 
التعليم العايل واملهارات املتقدمة 
العلماء  �سلطان  بن  ومعايل عمر 
الإ�سطناعي؛  للذكاء  دول��ة  وزي��ر 
وال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف حممد 
كليات  جممع  م��دي��ر  ال�سام�سي، 
التقنية العليا، وعدد من اخلرباء 
بالقطاع  وامل��ع��ن��ي��ني  وامل�����س��وؤول��ني 

الأكادميي.
عر�س  امل�����وؤمت�����ر  خ������الل  ج������رى 

هذه  ومب��وج��ب  التعليمي.  املنهج 
ال�سراكة، �سيكون املعهد �سريكاً يف 

جمال البحوث التعاونية.
كما �ست�ست�سيف اجلامعة العديد 
من املوؤمترات الإقليمية والدولية 
ال��ب��ح��ث وور������س العمل  وح��ل��ق��ات 
مب�ساركة نخبة من خرباء الذكاء 

ال�سطناعي.
الربوفي�سور  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
عقود  بعد  ب��رادي:  مايكل  ال�سر 
اإج������راء الأب����ح����اث يف جمال  م���ن 
ال�سطناعي،  والذكاء  الآلة  تعلم 
ن��ق��ط��ة حتول  اإىل  ال��ي��وم  و���س��ل��ن��ا 
يف ت��ط��ب��ي��ق ال���ذك���اء امل��ت��ق��دم على 
نطاق وا�سع.. اإن هذا التطور، اإىل 
جانب عوامل اأخرى، يوفر فر�س 
عمل جديدة ومميزة يف كل قطاع 
املجتمع..  ق��ط��اع��ات  م��ن  ت��ق��ري��ًب��ا 
بن  حم���م���د  "جامعة  و����س���رتك���ز 
على  ال�سطناعي"  للذكاء  زاي��د 
الطالب لقتنا�س  وت�سجيع  دعم 
هذه الفر�س وتو�سيع م�ساهمتهم 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ت��ط��وي��ر  يف 
و�ستقدم  ال���ع���امل.  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
للذكاء  زايد  بن  حممد  "جامعة 
الطالب  جل��م��ي��ع  ال�سطناعي" 
كاملة،  درا���س��ي��ة  منحة  املقبولني 
مزايا  جم��م��وع��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
والتاأمني  ���س��ه��ري��ة  م��ك��اف��اأة  م��ث��ل 
وال�سكن..  والإق����ام����ة  ال�����س��ح��ي 
و���س��ت��ع��م��ل اجل���ام���ع���ة م����ع كربى 
ال�سركات املحلية والعاملية لتاأمني 
التدريب للطالب وم�ساعدتهم يف 

احل�سول على فر�س عمل.
مي����ك����ن ل����ل����ط����الب اخل����ري����ج����ني 
بن  حممد  "جامعة  اإىل  ال��ت��ق��دم 
زايد للذكاء ال�سطناعي" ابتداًء 
2019 ع��رب موقع  اأك��ت��وب��ر  م��ن 
اجلامعة الإلكرتوين، ومن املقرر 
اأغ�سط�س  يف  الت�سجيل  ب��اب  فتح 
ال���ع���ام  و����س���ي���ن���ط���ل���ق   ..2020
الدرا�سي الأول لطالب الدرا�سات 
العليا يف حرم "جامعة حممد بن 
زايد للذكاء ال�سطناعي" مبدينة 

م�سدر يف �سبتمرب 2020.
املعلومات  م���ن  امل���زي���د  وي���ت���وف���ر 
م��ن خ��الل امل��وق��ع الإل��ك��رتوين ل� 
للذكاء  زاي��د  بن  حممد  "جامعة 

ال�سطناعي
 www.mbzuai.ac.ae

فيديو حول جهود دولة الإمارات 
يف الرتكيز على التعليم واكت�ساب 
ال�����ذك�����اء  ال�������ق�������درات يف جم�������ال 
اأع�ساء  حت��دث  ث��م  ال�سطناعي، 
جم���ل�������س اأم�����ن�����اء اجل����ام����ع����ة عن 
والإمكانات  اإطالقها  من  الهدف 
ال����ك����ب����رة ال����ت����ي ت����وف����ره����ا وع���ن 
خططها امل�ستقبلية. وقال معايل 
الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 
اأمناء  وزي��ر دول��ة ورئي�س جمل�س 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي���د للذكاء 
على  وامل���������س����رف  ال����س���ط���ن���اع���ي 
املنا�سبة  بهذه  اجلامعة  تاأ�سي�س 
: ي��ت��م��ا���س��ى اإط������الق اأب���وظ���ب���ي ل� 
للذكاء  زايد  بن  حممد  "جامعة 
القيادة  روؤي��ة  مع  ال�سطناعي" 
بالرتكيز على ا�ست�سراف امل�ستقبل 
وب��ن��اء ال��ق��درات يف امل��ج��الت التي 
ت��ر���س��خ امل�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة لدولة 
اإي��ج��اد حلول عملية  الإم���ارات يف 
ق���ائ���م���ة ع���ل���ى الب���ت���ك���ار واأح������دث 
التكنولوجيا  اإل���ي���ه  ت��و���س��ل��ت  م���ا 
التنمية  ا�����س����ت����دام����ة  ل�������س���م���ان 
لالإن�سانية..  وال���رف���اه  وال��ت��ق��دم 
زايد  بن  حممد  "جامعة  وتوجه 
دع����وة  ال�سطناعي"  ل���ل���ذك���اء 
العامل  اإىل  اأبوظبي  مفتوحة من 

والربوفي�سور  امل��ت��ح��دة،  امل��م��ل��ك��ة 
اأن��ي��ل ج��اي��ن، الأ���س��ت��اذ يف جامعة 
ولي������ة م��ي�����س��ي��غ��ان يف ال����ولي����ات 
املتحدة الأمريكية، والربوفي�سور 
اأن�������درو ت�����س��ي ت�����س��ي ي�����او، عميد 
امل��ع��ل��وم��ات متعددة  ع��ل��وم  م��ع��ه��د 
التخ�س�سات يف جامعة ت�سينغهوا 
يف بكني بال�سني، والدكتور كاي-

فويل، م�سوؤول تنفيذي يف جمال 
راأ�سمايل  وم�ستثمر  التكنولوجيا 
بال�سني،  ب���ك���ني  يف  ا����س���ت���ث���م���اري 
وال��ربوف��ي�����س��ورة دان��ي��ي��ال رو����س، 
احلا�سوب  ع��ل��وم  م��دي��رة خم��ت��رب 
وال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي يف معهد 
يف  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س 
الأمريكية؛  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
التنفيذي  الرئي�س  �سياو،  وبينج 
 ."42 "جروب  مل����ج����م����وع����ة 
بدعم  الأمناء  جمل�س  و�سيحظى 
جمل�س ا�ست�ساري يرتاأ�سه معايل 
وزير  ال��ع��ل��م��اء،  �سلطان  ب��ن  عمر 
دولة للذكاء ال�سطناعي، وي�سم 
ك���اًل م��ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأحمد 
ال��ف��ال���س��ي، وزي�����ر دولة  ب��ال��ه��ول 
واملهارات  العايل  التعليم  ل�سوؤون 
املتقدمة؛ و معايل �سارة الأمري، 
وزي����رة دول���ة م�����س��وؤول��ة ع��ن ملف 

اإىل ما يقارب %14، ما ُيعد اأكرب 
ح�سة من الناجت املحلي الإجمايل 
يف م��ن��ط��ق��ة ال�������س���رق الأو�����س����ط. 
�سلطان  الدكتور  معايل  واأ���س��اف 
الذكاء  اأحمد اجلابر: ميتلك  بن 
اإحداث  على  القدرة  ال�سطناعي 
حتول اجتماعي واقت�سادي وا�سع 
التاأثر مبا ي�سبه النقلة النوعية 
الكهرباء  اخ����رتاع  اأح��دث��ه��ا  ال��ت��ي 
الذكية  وال����ه����وات����ف  وال����ق����ط����ار 
البتكارات  م��ن  غ��ره��ا  وال��ع��دي��د 
الفر�س  التكنولوجية.. ولغتنام 
الذكاء  ي��ت��ي��ح��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��ن��وع��ة 
ال�ستعداد  علينا  ال���س��ط��ن��اع��ي، 
البنية  وت���ه���ي���ئ���ة  وال���ت���ح�������س���ر 
وال�ستثمار  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
امل������ه������ارات واإط�������الق  ت���ط���وي���ر  يف 
متخ�س�سة  اأك��ادمي��ي��ة  موؤ�س�سات 
يف ه���ذا امل���ج���ال.. ول��ط��امل��ا اأدرك���ت 
اأبوظبي  يف  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
اأهمية اكت�ساب هذه القدرات كما 
�ساحب  روؤي���ة  خ��الل  م��ن  يت�سح 
اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
املعرفة  باأهمية  الرا�سخ  واإمي��ان��ه 
ك���������اأداة ل���ل���ت���ق���دم الج���ت���م���اع���ي.. 

بيد لإطالق الطاقات  للعمل يداً 
الكاملة التي توفرها التكنولوجيا 
ال�سطناعي  ل���ل���ذك���اء  امل��ب��ت��ك��رة 
والذي بداأ بالفعل بتغير العديد 
وعاملنا..  ح��ي��ات��ن��ا  ج����وان����ب  م����ن 
الفر�س  ا���س��ت��ث��م��ار  ب����اأن  ���س��ك  ول 
الذكاء  بها  يزخر  التي  والقدرات 
متكني  يف  �سي�سهم  ال�سطناعي 
وتطوير الإن�سان وت�سجيع املخيلة 
ل�ستك�ساف  اخل�����س��ب��ة  ال��ب�����س��ري��ة 
الفر�س وتطبيق احللول القادرة 
على الرتقاء بجودة احلياة، وهنا 
بن  حم��م��د  "جامعة  دور  ي���اأت���ي 
التي  ال�سطناعي"  للذكاء  زاي��د 
رواد  ومتكني  اإع��داد  على  �ستعمل 
ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى امل�سي  الب��ت��ك��ار 
يدعمه  ج��دي��د  ع�سر  نحو  ق��دم��اً 

الذكاء ال�سطناعي.
جميع  م���ن  خ�����رباء  اخ���ت���ي���ار  ومت 
اأن����ح����اء ال���ع���امل ل��الن�����س��م��ام اإىل 
جمل�س اأمناء اجلامعة، مبا فيهم 
الربوفي�سور ال�سر مايكل برادي، 
الرئي�س  م��ه��م��ة  ي���ت���وىل  ال������ذي 
زايد  ب��ن  حممد  جلامعة  امل��وؤق��ت 
للذكاء ال�سطناعي والذي ي�سغل 
ت�سوير  اأ����س���ت���اذ  م��ن�����س��ب  ح��ال��ي��اً 
يف  اأوك�����س��ف��ورد  جامعة  يف  الأورام 

جا�سم  ومعايل  املتقدمة؛  العلوم 
املالية يف  دائ���رة  رئي�س  ال��زع��اب��ي، 
مني،  يل  ون  والدكتور  اأبوظبي؛ 
الآل��ة يف �سركة  كبر علماء ذك��اء 
"علي بابا". وخالل العقد املقبل، 
الذكاء  ي�����س��ه��م  اأن  امل���ت���وق���ع  م���ن 
تاأثر  اإح������داث  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي 
العاملي،  الق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  ج����ذري 
اأن���ه بحلول عام  وي��ق��ّدر اخل���رباء 
حجم  يبلغ  اأن  مي��ك��ن   ،2030
16 تريليون  امل�ساهمة نحو  هذه 
ه����ذه  م�����ع  ومت����ا�����س����ي����اً  دولر.. 
الدرا�سات ومع ا�سرتاتيجية دولة 
الإمارات يف التوجه نحو القت�ساد 
القائم على املعرفة، اأ�سبح الذكاء 
وطنية  اأول�����وي�����ة  ال����س���ط���ن���اع���ي 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ح��ي��ث مت الإع���الن 
خريطة  ع����ن   2017 ع������ام  يف 
مدعوم  مل�ستقبل  وا�سحة  طريق 
خالل  م��ن  ال�سطناعي  بالذكاء 
للذكاء  الإم������ارات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وتعيني   ،2031 ال���س��ط��ن��اع��ي 
ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  وزي����ر  اأول 
وُيقدر اخل��رباء حالياً  العامل.  يف 
اأنه بحلول عام 2030، �سرتتفع 
يف  ال�سطناعي  الذكاء  م�ساهمة 
للدولة  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 

حممد  "جامعة  اإط������الق  وي���ع���د 
ال�سطناعي"  ل��ل��ذك��اء  زاي����د  ب��ن 
دل��ي��اًل وا���س��ح��اً على ال��ت��زام دولة 
البتكار  ت�سجيع  جت��اه  الإم����ارات 
الدولة  يف  ال�سباب  جيل  ومتكني 
وخم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل. ومن 
م�سدر"،  "مدينة  يف  م��وق��ع��ه��ا 
�ستقدم اجلامعة برامج ماج�ستر 
املجالت  وال��دك��ت��وراه يف  ال��ع��ل��وم، 
ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  الرئي�سية 
التي ت�سمل: تعلم الآلة، والروؤية 
اللغات  وم��ع��اجل��ة  احل��ا���س��وب��ي��ة، 
���س��ي��ك��ون هناك  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ك��م��ا 
ال�سيا�سات  وا���س��ع��ي  م���ع  ت���ع���اون 
وال�������س���رك���ات م����ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 
الذكاء  ت�سخر  يتم  حتى  العامل 
م�سوؤول  نحو  على  ال�سطناعي 
ك��ق��وة ق����ادرة ع��ل��ى اإح����داث حتول 
اإيجابي. وتعاونت "جامعة حممد 
ال�سطناعي"  ل��ل��ذك��اء  زاي����د  ب��ن 
للذكاء  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي  "املعهد  م��ع 
الذي   /IIAI/ ال�سطناعي" 
يتخذ من اأبوظبي مقراً له، ويعد 
واح��داً من اأب��رز املعاهد يف جمال 
الذكاء  والريادة لبحوث  المتياز 
لالإ�سراف  وذل����ك  ال���س��ط��ن��اع��ي 
وتطوير  ال��دك��ت��وراه  ط��الب  على 

زايد واإميانه باأهمية املعرفة والبحث العلمي يف متكني الإن�سان وتعزيز التقدم والتطوير بن  حممد  لروؤية  ترجمة  ياأتي  اجلامعة  • تاأ�سي�س 
ال�سطناعي على م�ستوى العامل الذكاء  ببحوث  املتخ�س�سة  العليا  للدرا�سات  جامعة  • اأول 

والدكتوراه للعام الدرا�سي الذي �سيبداأ يف �سبتمرب 2020 املاج�ستري  لربامج  الت�سجيل  طلبات  ا�ستقبال  • بدء 

عمر العلماء: اإدراج الذكاء ال�سطناعي يف منظومات التعليم ميهد الطريق للم�ستقبل

ح�سني احلمادي: موؤ�س�سات التعليم حول العامل ملزمة مبواكبة وت�سخري الذكاء ال�سطناعي

•• اأبوظبي -وام:

اأكد معايل عمر بن �سلطان العلماء 
اأن  وزير دولة للذكاء الإ�سطناعي 
اإدراج علوم الذكاء ال�سطناعي يف 
يف  والتعليمية  الرتبوية  العملية 
وي�سهم  كفاءتها  من  يعزز  الدولة 
التي  امل���ه���ارات  الطلبة  اإك�����س��اب  يف 
تتوافق مع احتياجات �سوق العمل 

امل�ستقبلية.
ت�سريحات  يف  م���ع���ال���ي���ه  وق��������ال 
"وام" اإن  اأن��ب��اء الإم�����ارات  ل��وك��ال��ة 

حياتهم  يف  معها  يتعاملون  ال��ت��ي 
بحلول  وال����ت����ف����ك����ر  ال����ي����وم����ي����ة، 
علوم  م���ن  م�����س��ت��وح��اة  م�ستقبلية 

الذكاء ال�سطناعي.
ب����اأدوات  ال���س��ت��ع��ان��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ال����ذك����اء ال���س��ط��ن��اع��ي ت�����س��ه��م يف 
تخ�س�ساُ  اأك������رث  ت��ع��ل��ي��م  ت���ق���دمي 
املعلمة،  اأو  فاملعلم  للفرد،  بالن�سبة 
ق�سارى  ب���ذل���ه���م  م����ن  وب���ال���رغ���م 
توفر  عليهم  �سي�سعب  جهدهم، 
بحاجات  ي���ع���ن���ى  خ����ا�����س  ت���ع���ل���ي���م 
اأو طالبة على  وق��درات كل طالب 

باأحدث  وتعريفهم  وال��روب��وت��ات، 
هذا  يف  املتبعة  والأ�ساليب  الأدوات 
املجال. واأ�سار وزير الدولة للذكاء 
ال�سطناعي اإىل "اأكادميية الذكاء 
ال�سطناعي" التي اأطلقتها كليات 
بال�سراكة  م��وؤخ��راً  العليا  التقنية 
للذكاء  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج  م���ع 
برامج  توفر  بهدف  ال�سطناعي 
تعليمية وتدريبية يف جمال الذكاء 
تطوير  يف  والإ�سهام  ال�سطناعي، 
الوطنية  الكوادر  وخ��ربات  معارف 
املجال  ه����ذا  يف  ق���درت���ه���ا  وت���ع���زي���ز 

احل�سابية  والعمليات  وامل��ع��اجل��ات 
املتطورة التي ت�سب يف �سميم نظم 

الذكاء ال�سطناعي وعملياتها.
وقال معاليه: " يف زمننا احلا�سر، 
امل��ع��ل��وم��ات ت��ن��ت��ق��ل ع���رب ال���ق���ارات 
وجت����د ن��ف�����س��ه��ا يف م��ت��ن��اول اأي����دي 
فو�سائل  حل��ظ��ات،  خ��الل  اجلميع 
التوا�سل والنقل احلديثة ق�سرت 
امل�������س���اف���ات ب����ني م�������س���ارق الأر�������س 
ومغاربها، مما ي�سع اأبنائنا وبناتنا 
يف حت��ٍد مع العامل، وم��ن هنا يقع 
اعدادهم  نح�سن  اأن  عاتقنا  على 

تعمل  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  وزارة 
لتوعية  الدولة  ع��دة جهات يف  مع 
بتقنية  املجتمع  من  �سريحة  اأك��رب 
وعلوم الذكاء ال�سطناعي، م�سرا 
الذكاء  م��ب��ادرة خميم  اإط���الق  اإىل 
ال�سطناعي التي يتم من خاللها 
تعليمية  م��وؤ���س�����س��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
خمتلفة مثل كليات التقنية العليا 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل����دار�����س 
طلبة  وت���ث���ق���ي���ف  ت���ع���ل���ي���م  ب����ه����دف 
الذكاء  بعلوم  واجلامعات  املدار�س 
ال�سطناعي والربجمة والبيانات 

ال�ستعانة  ت�����س��ب��ح  ل���ذل���ك  ح�����دة، 
حاجة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  بنظم 
ملحة نظرا لقدرتها على م�ساعدة 
ملعرفة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال���ط���اق���م  ه����ذا 
حاجة الطالب والطالبات وتوفر 
ب�سكٍل  يالئمهم  درا���س��ي  حم��ت��وى 
ف���ردي وخ��ا���س. واأ���س��اف اأن علوم 
يف  وخ��ا���س��ة  ال�سطناعي،  ال��ذك��اء 
�ستحتاج  واملتقدمة،  العليا  املراحل 
وذوي  متخ�س�سني  اأ�سخا�س  اإىل 
الذكاء  ع��م��ل��ي��ات  ل��ت��ط��وي��ر  خ����ربة 
ال����س���ط���ن���اع���ي واخل�����وارزم�����ي�����ات 

الوظيفية  املتغرات  مع  للتعامل 
امل�ستقبلية يف ظل الثورة ال�سناعية 
الرابعة. واأو�سح معاليه اأن الذكاء 
ت�سخره  مي���ك���ن  ال����س���ط���ن���اع���ي 
الرتبوية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ك���ف���اءة  ل��رف��ع 
فمن  ال�����دول�����ة،  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الطلبة نحو  جانب، يحفز ويوجه 
التفكر والإبداع بحيث اأنه يربط 
التي  العلمية  واملعلومات  امل��ه��ارات 
اكت�سبها من خالل املواد الدرا�سية 
لفهم  ال�سطناعي  الذكاء  ومنهاج 
ال�سطناعي  الذكاء  نظم  واإدراك 

•• اأبوظبي -وام:

اإبراهيم  ب���ن  ح�����س��ني  م��ع��ايل  اأك����د 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي 
حول  التعليم  تطوير  عمليات  اأن 
مبواكبة  م���ل���زم���ة  ب���ات���ت  ال����ع����امل 
التقنية  ال����ت����ط����ورات  وت�������س���خ���ر 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  وخم���رج���ات 
تعليمية  بيئة  خ��ل��ق  اأرادت  م��ا  اإذا 

اإبداعية م�ستدامة .
واأ�سار يف ت�سريحات خا�سة لوكالة 
اأنباء الإمارات "وام" اإىل اأن اهتمام 
الوزارة بالذكاء ال�سطناعي ياأخذ 
متنوعة،  وم�����س��ارات  ع���دة  اأ���س��ك��ال 
ال��دول��ة يف  ل��روؤي��ة  وذل���ك حتقيقاً 
ه���ذا امل�����س��م��ار ال���ذي اأ���س��ب��ح جزءاً 

تواجه  التي  الإ�سكاليات  ومعاجلة 
تطور ال�سعوب وتقدمها، ما يوؤكد 
اأ�سبح ركيزة مهمة  املجال  اأن هذا 
التنمية  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  ل��ل��دول 

والتناف�سية والبقاء يف املقدمة.
البيئة  ت����وف����ر  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
الذكاء  لقطاع  واملحفزة  الداعمة 
ال�سطناعي، ي�سهم يف دفع عجلة 
الدولة  م���وق���ع  وت���ع���زي���ز  ت��ق��دم��ن��ا 
هذا  يف  م��ه��م��ة  كمحطة  ال���ري���ادي 
نلم�س  ال�������ذي  احل����ي����وي  امل����ج����ال 
ت�سارع وازدي��اد وترته وتاأثره يف 
اأ�ساليب  وحت�سني  الب�سرية،  تقدم 
امللحة  الق�سايا  ومعاجلة  احل��ي��اة 
يف جم����الت ع����دة، وه����ذا م��ا يبدو 
م�����ن خ������الل اح���ت�������س���ان ال����دول����ة 

ال�سطناعي  وال����ذك����اء  الب���ت���ك���ار 
والروبوت.

واأو�سح اأن وزارة الرتبية والتعليم، 
ال��ذك��اء ال�سطناعي  اأول���ت جم��ال 
حيزاً كبراً من الهتمام والعناية 
وال������دع������م، وج���ع���ل���ت���ه ج��������زءا من 
الذي  الع�سري  التعليم  منظومة 
خ�سم  يف  الدولة  يف  موؤخراً  انبثق 
خطة تطوير قطاع التعليم، لفتاً 
تعزيز  رك��زت على  ال���وزارة  اأن  اإىل 
طلبتها  م���ه���ارات  ت��ط��ور  يف  دوره 
والعلوم  ال���ري���ا����س���ي���ات  م������واد  يف 
وال��ف��ي��زي��اء، ور���س��خ��ت ل��ذل��ك من 
درا�سية  م���ن���اه���ج  اع���ت���م���اد  خ�����الل 
والذكاء  ال���روب���وت  مب��ج��ال  ت��ع��ن��ى 
بيئة  حتقيق  بجانب  ال�سطناعي، 

وم����رج����ع����ي����ة يف ه�������ذا امل�����ج�����ال يف 
امل�ستقبل القريب.

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك��ان��ت 
اأنها  ���س��اب��ق  وق����ت  ك�����س��ف��ت يف  ق���د 
خا�سة  م���ن���اه���ج  ت����وف����ر  ب�������س���دد 
على  تعمل  ال�سطناعي  ب��ال��ذك��اء 
وروؤيتها  ال��دول��ة  توجهات  مواكبة 

امل�ستقبلية.
ذكية  من�سات   6 ال���وزارة  واأطلقت 
يف  التكنولوجيا  دم���ج  اإىل  ت��ه��دف 
اإن�ساء  اأج����ل  ال��ت��ع��ل��ي��م، م��ن  جم���ال 
وبيانات  م�سارات متكيفة للطالب 

تقييمية للمعلمني.
املن�سة حتت من�سات  وتندرج تلك 
مدر�سي  جم��م��ع   " ال��ذك��ي  التعلم 
اإك�ساب  اإىل  " التي تهدف  متكامل 

حياتنا  ت��ف��ا���س��ي��ل  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ل 
خمتلف  يف  وي����دخ����ل  ال���ي���وم���ي���ة، 
والقت�سادية  التنموية  القطاعات 

والإن�سانية.
الوطنية  ال��ت��وج��ه��ات  اأن  واأ����س���اف 
تركز  امل�ستقبلية  ال��دول��ة  واأج��ن��دة 
ونحن  امل�����س��ارات،  ه��ذه  تعزيز  على 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  بدورنا 
اإىل متكني  ب�����س��ك��ل ح��ث��ي��ث  ن�����س��ع��ى 
الأج�����ي�����ال امل���ق���ب���ل���ة م����ن م����ه����ارات 
م��ت��ق��دم��ة يف ت���ل���ك امل����ج����الت مبا 
النتقال  ال��دول��ة يف  روؤي���ة  يرتجم 
امل�ستدام  الق���ت�������س���اد  ع�����س��ر  اإىل 
القائم على املعرفة واحلر�س على 
م�ساركة طلبتنا يف خمتلف املحافل 
ال���ع���امل���ي���ة امل��خ��ت�����س��ة يف جم����الت 

والفعاليات  الأح���������داث  ل���ك���ربى 
هذا  تدعم  التي  وال�سرتاتيجيات 

التوجه.
ونوه معاليه باجلهود التي تبذلها 
الإمارات بهدف تنمية قطاع الذكاء 
ال�سطناعي على امل�ستوى الوطني 
عدة،  واأب��ع��اداً  اأ�سكاًل  اأخ��ذت  والتي 
ا�سرتاتيجية  و�سع  مقدمتها  ويف 
وزارة  وا���س��ت��ح��داث  امل���دى،  طويلة 
عن  ف�ساًل  ال�سطناعي،  ل��ل��ذك��اء 
و�سع موؤ�سرات وطنية لدى جميع 
لتحقيقها،  ال����دول����ة  م��وؤ���س�����س��ات 
يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  وتوظيف 
ا�ستثنائية،  لقفزات  عملها حتقيقاً 
ي�����س��ه��م يف جعل  وه������ذا مب��ج��م��ل��ه 
وداعمة  م��وؤث��رة  حمطة  الإم����ارات 

داعمة لذلك عرب توفر خمتربات 
الإماراتية،  امل��در���س��ة  يف  ال��روب��وت 
خمترباً،   73 ت��د���س��ني  مت  ح��ي��ث 
وا�ستك�سافية  بحثية  ب��ي��ئ��ة  ت��ق��دم 
اعتماد  عن  ف�ساًل  للطلبة،  مهمة 
�سل�سلة من م�سابقات الروبوت على 
ح�سور  وت��ع��زي��ز  امل��ح��ل��ي،  امل�ستوى 
امل�سابقات  يف  وم�ساركاتهم  طلبتنا 
يف  والعاملية  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 

املجال ذاته.
اإىل  والتعليم  الرتبية  وزير  واأ�سار 
ان الذكاء ال�سطناعي اأ�سحى من 
الأمور التي تدخل يف �سلب تطور 
تعقيدات  على  والتغلب  الب�سرية 
احلياة وم�ساكلها وتب�سيطها، وهو 
الإنتاجية  على  انعك�س  ما  بالتايل 

ال�سعيد  ع��ل��ى  اأق���ران���ه���م  مل��ن��اف�����س��ة 
العاملي، وت�سليحهم باأحدث العلوم، 
من مثل علوم الذكاء ال�سطناعي 
العلوم  ح��ول��ه��ا  ���س��ت��ت��م��ح��ور  ال���ت���ي 

والوظائف امل�ستقبلية".

احلادي  ال��ق��رن  مب��ه��ارات  الطلبة 
عدد  يبلغ  اإذ  الرقمية،  والع�سرين 
املن�سة  ت�����س��ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل���دار����س 
اأكرث  مدر�سة، وي�ستخدمها   592
وطالبة،  ط��ال��ب  األ����ف   275 م���ن 
مت  كما  ومعلمة،  معلم  األ��ف  و21 
ال��ع��ام من�سة حتاكي  ه��ذا  اإط���الق 
ت���وج���ه���ات ال����دول����ة ن���ح���و ال���ذك���اء 

ال�سطناعي.
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اأخبـار الإمـارات
موا�سالت الإمارات تطلق من�ستي للتعلم الذكي 

•• دبي-الفجر:

الذكي  للتعلم  من�ستي  برنامج  الإم����ارات  م��وا���س��الت  اأطلقت 
ملواردها  ال��ذك��ي��ة  التعليمية  ال���ربام���ج  ت��وف��ر  يف  املتخ�س�س 
انطالقاً من حر�سها على تدريب وتطوير مواردها  الب�سرية، 
التكنولوجية  وال���ت���ط���ورات  امل��ت��غ��رات  ي���واك���ب  مب���ا  ال��ب�����س��ري��ة 
املت�سارعة وتعزيز ثقافة التعلم الذكي التي تتوافق مع املهارات 
وال���ك���ف���اءات امل��ط��ل��وب��ة م���ن امل��وظ��ف��ني وت��ن�����س��ج��م م���ع الأه�����داف 
ال�سرتاتيجية والقيم التي تتبناها للموؤ�س�سة، ويعزز الربنامج 
على  املوؤ�س�سة  حققتها  التي  والنجاحات  الإجن����ازات  ا�ستدامة 

وتوجهات  تطلعات  نف�سه  ال��وق��ت  يف  ويحقق  �سنة،   38 م���دار 
القيادة الر�سيدة للدولة يف هذا املجال.

وق���ال���ت ف���ري���ال ت���وك���ل امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل����دائ����رة اخلدمات 
برامج  بال�ستثمار يف  الإم��ارات  "نلتزم يف موا�سالت  امل�ساندة: 
مبا�سر  ب�سكل  ت�سهم  اأدوات  باعتبارها  املواهب،  وتنمية  تطوير 
التعلم  فر�س  توفر  خ��الل  من  الوظيفية  ك��وادرن��ا  تطوير  يف 
لهم، والرتقاء بكفاءاتهم وتنمية مهاراتهم، مبا ي�سهم يف دفع 
عجلة التنمية امل�ستدامة، و�سوًل اإىل حتقيق الروؤية الطموحة 

ملوا�سالت الإمارات".
احتياجات  دع��م  يف  "من�ستي" �ست�سهم  اأن  اإىل  ت��وّك��ل  واأ���س��ارت 

التعلم لدى املوظفني، و�ستعزز من جهود املوؤ�س�سة التي ت�سب يف 
تطويرهم ومتكينهم، والرتقاء باأدائهم وقدراتهم، حيث �ستعمل 
املوؤ�س�سة من خالل هذه املبادرة على متكني 200 موظٍف من 
اختيار الدورات التدريبية التي تنا�سب احتياجاتهم من حزمة 
مع  حمتوياتها  تتوافق  تدريبي  برنامج   10،000 من  تتكون 
املهارات والكفاءات املطلوبة للموظفني وتتما�سى مع الأهداف 
التدريبية  الربامج  ت�سميم  مت  وقد  للموؤ�س�سة،  ال�سرتاتيجية 
اإلكرتونية مبتكرة و�سهلة ال�ستخدام عرب  وحمتواها بطريقة 
النظام الإلكرتوين املتاح لهم على اأجهزة احلا�سوب، والأجهزة 
يعك�س  الذكي  التعلم  برنامج  اإط��الق  اأن  توّكل  واأك��دت  الذكية. 

الذكي  التحول  املوؤ�س�سة يف دعم عملية  املتنامي لدى  احلر�س 
املمار�سات  اأف�سل  بتبّني  التزامها  وي��رتج��م  عملياتها،  لكافة 
العاملية يف خمتلف جمالت عملها مبا يف ذلك ال�سهام يف عملية 
تعزيز  ي�سهم يف  الب�سرية، ومبا  كفاءة مواردها  تعزيز وتطوير 
من  وميّكنها  امل�ستدام  والنمو  التمّيز  حتقيق  نحو  م�سرتها 

حتقيق اأعلى م�ستويات الكفاءة والفاعلية يف الأداء.
يذكر اأن موا�سالت الإمارات اأطلقت عدة برامج ومبادرات تعك�س 
وا�ستثمار  لنمو  اخل�سبة  البيئة  لتوفر  تتبناه  ال��ذي  احلر�س 
قياداتها امل�ستقبلية، وتطوير الأداء املوؤ�س�سي من خالل حتفيز 

موظفيها،  منها "�سكراً"، "طموح"، وغرها من الربامج. 

امل�ستدامة التنمية  تخدم  ال�سطناعي  للذكاء  الإمارات  ل�سرتاتيجية  اأهداف   8

�سمن مبادرة مليون مربمج اأردين وتنفيذًا ملحاور ال�سراكة اال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي

الإمارات والأردن توؤهالن طلبة اجلامعات الأردنية لقيادة امل�ستقبل الرقمي

•• اأبوظبي - وام:

الذكاء ال�سطناعي وحجز مكانة  اآف��اق  ارتياد  اإىل  الإم��ارات  دول��ة  ت�سعى 
رائدة على م�ستوى العامل يف القطاع الذي بات مبثابة مفتاح قوة الدول يف 
امل�ستقبل لتوفر حلول ابتكارية وامل�ساهمة يف خلق فر�س ت�سويقية جديدة 

ذات قيمة اقت�سادية عالية يف جميع القطاعات القت�سادية.
ويف �سبيل بلوغ الهدف املن�سود اأطلقت حكومة دولة الإمارات ا�سرتاتيجية 
2017، والتي ت�سنف بكونها  الإم��ارات للذكاء ال�سطناعي خالل العام 
اخلدمات،  عليها  و�ستعتمد  ال��ذك��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  ب��ع��د  اجل��دي��دة  امل��رح��ل��ة 
ومئوية  ين�سجم  مبا  الدولة  يف  امل�ستقبلية  التحتية  والبنية  والقطاعات، 

الإمارات 2071.
يف  نوعها  م��ن  الأوىل  ال�سطناعي  للذكاء  الإم����ارات  ا�سرتاتيجية  وتعد 
املنطقة والعامل، وتهدف من خاللها اإىل حتقيق ثمانية اأهداف من �ساأنها 
خدمة التنمية امل�ستدامة وال�ساملة للدولة التي تعمل لبلوغ املركز الأول 

يف املجالت كافة عامليا .

2071، وتعجيل تنفيذ  الإم��ارات  اأه��داف مئوية  اإىل حتقيق  وبالإ�سافة 
الربامج وامل�سروعات التنموية لبلوغ امل�ستقبل فاإن قائمة الأهداف ت�سمل 
البيانات مبعدل  ال�سطناعي يف اخلدمات وحتليل  الذكاء  العتماد على 
%100 بحلول عام 2031 والرتقاء بالأداء احلكومي وت�سريع الإجناز 

وخلق بيئات عمل مبتكرة.
العامل،  يف  الأوىل  الإم���ارات  حكومة  تكون  اأن  اأي�سا  الأه���داف  ت�سمل  كما 
ا�ستثمار الذكاء ال�سطناعي مبختلف قطاعاتها احليوية وخلق �سوق  يف 
جديدة واعدة يف املنطقة ذات قيمة اقت�سادية عالية ودعم مبادرات القطاع 
اخلا�س وزيادة الإنتاجية، بالإ�سافة اإىل بناء قاعدة قوية يف جمال البحث 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  واأدوات  تقنيات  اأح��دث  ا�ستثمار  بجانب  والتطوير 
كل  وا�ستثمار  امل�ستوى  رفيعة  بكفاءة  العمل  ميادين  �ستى  يف  وتطبيقها 
الطاقات على النحو الأمثل، وا�ستغالل املوارد والإمكانات الب�سرية واملادية 

املتوافرة بطريقة خالقة.
خمتلف  يف  اآل��ي��ة   25 م�����ن  اأك�����رث  اعتم�����دت  ق�����د  ال�����حكومة  وكان���ت 
القطاعات القت�سادية لتنفيذ ا�سرتاتيجية الذكاء ال�سطناعي لالرتقاء 

البداع  اأ�سا�سها  عمل  بيئات  وخ��ل��ق  الإجن���از  وت�سريع  احلكومي  ب����الأداء 
والبتكار.

نطاق  ع��ل��ى  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  تطبيقات  فاعلية  ت�سريع  �سبيل  ويف 
من  العديد  ال��دول��ة  انتهجت  فقد  كافة  واخلا�سة  احلكومية  امل�ستويات 
املجتمع  وفئات  للجمهور  وتثقيفية  توعوية  �سملت حمالت  التي  الآليات 
التي  التطبيقات  ا�ستخدام  انت�سار  لت�سهيل  ال�سطناعي  الذكاء  مبفهوم 
واملديرين  املوؤ�س�سات  ق��ادة  ل��دى  وع��ى  وخلق   ، التقنية  ه��ذه  على  تعتمد 
واملوظفني باجلهات احلكومية باأهمية الذكاء ال�سطناعي وا�ستخداماته 

لت�سهيل تبني هذه التقنية .
و�سهدت ال�سنوات القليلة املا�سية اإطالق برامج تعليمية باجلامعات تواكب 
التغير املتوقع حدوثه بالوظائف امل�ستقبلية كما مت تاأ�سي�س مراكز بحثية 
لتطوير القطاعات املختلفة بالدولة وتاأهيلها ل�ستقبال �سرورات الذكاء 
ال�سطناعي كما مت تاأ�سي�س مراكز بحث متخ�س�سة يف القطاع وذلك يف 
الوقت نف�سه الذي �سرعت فيه املوؤ�س�سات التعليمية بتطوير تقنية التعلم 
مادة  وتخ�سي�س  ال�سطناعي  الذكاء  مع  لتتما�سى  الفرتا�سي  بالواقع 

م�ستقلة للذكاء ال�سطناعي يف املدار�س واجلامعات لرت�سيخ مفهومه بني 
الطالب.

كاأول مدينة ذكية   ،2014 اإطالق م�سروع" �سيليكون بارك"عام  كما مت 
مربع  مرت  األ��ف   150 امتداد  على  دولر  مليون   300 بتكلفة  متكاملة 

�سمن خطة حتويل دبي اإىل املدينة الأذكى بالعامل.
ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  توظيف  يف  ال�سحي  القطاع  ب��داأ  جانبه  من 
اأول عملية جراحية من نوعها بالعامل ل�ستبدال مف�سل كتف  اإج��راء  يف 

لإن�سان .
الزواج  اإكمال عقود  تتيح  "مربوك ما دبرت" التي  تفعيل خدمة  كما مت 
وفقا لل�سريعة الإ�سالمية والإج��راءات القانونية املعمول بها يف الدولة ، 
حيث مت عقد اأول عقد قران رقمي لزوجني عرب تقنية التوا�سل مع قا�س 

مبحاكم دبي من خالل الروبوت ال�سناعي .
والتعليم يف  وال�سحة  والنقل  ال�سرطة  كل خدمات  تفعيل  كذلك  وج��رى 
جميع اإمارات الدولة وغرها من امل�ساريع الأخرى التي ت�سب يف جمملها 

يف تنفيذ ا�سرتاتيجية الإمارات للذكاء ال�سطناعي .

•• عمان-وام:

العا�سمة  يف  مكثفة  تدريبية  عمل  ور���س��ة  للم�ستقبل  دب��ي  موؤ�س�سة  نظمت 
لقيادة  الأردن��ي��ة،  اجلامعات  ط��الب  م��ن  لتاأهيل متدربني  ع��ّم��ان،  الأردن��ي��ة 
"مليون مربمج  الربجمة �سمن مبادرة  وعلوم  الرقمي  التطوير  م�ستقبل 
اإطار ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني دولة الإم��ارات واململكة  اأردين"، وذلك يف 

الأردنية الها�سمية يف التحديث احلكومي.
ويل  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  تنظيمها  مت  التي   - التدريبية  الور�سة  وهدفت 
اإىل   - العاملّية  "يودا�ستي"  وموؤ�س�سة  الها�سمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  يف  العهد 
اإعداد  ي�سهم يف  الرقمية للطالب يف جم��ال الربجمة مبا  امل��ه��ارات  تطوير 
الالزمة من خالل  التكنولوجيا  ب��اأدوات  مربجمني حمرتفني، وتزويدهم 
تدريبهم على الربجمة وتقنياتها والتطورات املت�سارعة يف هذا املجال، وبناء 

قدراتهم لتمكينهم من قيادة امل�ستقبل الرقمي، يف ظل ت�سارع التكنولوجيا 
يف زمن الثورة ال�سناعية الرابعة.

واأكد �سعادة خلفان جمعة بلهول الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل 
اأن تنظيم الور�سة التدريبية ياأتي يف اإطار اجلهود لفتح اآفاق امل�ستقبل اأمام 
ال�سباب يف املنطقة العربية، من خالل تاأهيل واإعداد جمموعة خمتارة من 
الطالب اجلامعيني ليتقنوا لغة امل�ستقبل، ويقودوا م�سرة التطوير الرقمي 
واإعداد جيل جديد من املربجمني، ما يعك�س اأهداف ال�سراكة ال�سرتاتيجية 
بني دولة الإمارات واململكة الأردنية، يف م�ساركة التجارب املعرفية الناجحة 
من خالل من�سة جتمع الراغبني يف تطوير مهاراتهم و�سقل خرباتهم يف 

علوم الربجمة.
وقال بلهول: "اإن الربجمة متثل اإحدى املهارات الأ�سا�سية الداعمة لتمكنّي 
ال�سباب من مواكبة املتغرات املت�سارعة يف التكنولوجيا احلديثة، مبا ي�سهم 

تدعم  ابتكارية  بيئة  بناء  يف  امل�ساركة  نحو  وتوجيهها  طاقاتهم  توظيف  يف 
القت�ساد املعريف وحتقق الريادة وتعزز التناف�سية العاملية".

من جهتها، قالت الدكتورة متام منكو املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة ويل العهد 
يف اململكة الأردنية الها�سمية اإن "مبادرة مليون مربمج اأردين، من املبادرات 
الهاّمة ملوؤ�س�سة ويل العهد، حيث نطمح من خاللها اإىل تعليم فئة كبرة من 
يف  كبر  ودور  اأهمّية  من  لها  ملا  "الربجمة"  الع�سر  لغة  الأردين  ال�سباب 
امل�ستقبل". واأ�سافت منكو "فخورون ب�سراكات عملنا ونطمح لتعزيز العمل 
العاملة  العهد،  اأه��داف ور�سالة موؤ�س�سة ويل  بال�سكل الذي يخدم  امل�سرتك 
امللكي  ال�سمو  روؤى وتوجيهات �ساحب  لتنفيذ  ا�سرتاتيجّية وا�سحة،  �سمن 
الأمر احل�سني بن عبد اهلل الثاين ويل عهد اململكة الأردنية الها�سمية، يف 
دعم ال�سباب وتذليل العقبات اأمامهم". وت�سعى مبادرة مليون مربمج اأردين 
- املنبثقة من مبادرة "مليون مربمج عربي" امل�سروع الذي اأطلقه �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" - اإىل فتح املجال اأمام ال�سباب للح�سول على 
فر�س متكنهم من توظيف مهاراتهم يف مواكبة التطورات املت�سارعة يف علوم 
 2019 مايو  يف  اأطِلقت  اأردين  مربمج  مليون  مبادرة  اأن  يذكر  احلا�سوب. 
الثاين  امللكي الأم��ر احل�سني بن عبد اهلل  ال�سمو  برعاية وح�سور �ساحب 
ويل عهد اململكة الأردنية الها�سمية، ومب�ساركة وفد رفيع امل�ستوى من دولة 
اأكرث  الإم��ارات العربية املتحدة، بهدف العمل على جعل الأردن واحدة من 

دول العامل تقدماً يف جمال الربجمة.
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  مظلة  حتت  اأردين  مربمج  مليون  مبادرة  وتندرج 
يف التحديث احلكومي بني الإمارات والأردن املوقعة بني البلدين يف يونيو 
2018، التي ت�سمل جمموعة من املبادرات وامل�ساريع الهادفة اإىل حتديث 

العمل احلكومي وتطوير الأداء والرتقاء مبنظومة العمل املوؤ�س�سي.

بالهول الفال�سي: خربات الإمارات توؤهلها لو�سع ب�سمة فارقة يف جمال الذكاء ال�سطناعي عامليا 
•• اأبوظبي-وام:

اأك�����د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأح���م���د بن 
الفال�سي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
التعليم  ل���������س����وؤون  دول�������ة  وزي�������ر 
ال���ع���ايل وامل�����ه�����ارات امل��ت��ق��دم��ة اأن 
اخلربات  متتلك  الإم������ارات  دول���ة 
الب�سرية  وال���ق���درات  ال�����س��روري��ة 
يف  وا�سحة  ب�سمة  لو�سع  املوؤهلة 
عاملياً.  ال�سطناعي  الذكاء  جمال 
وك�سف معاليه عن وجود نحو 20 
يدر�سون  مبتعثا  م��واط��ن��ا  ط��ال��ب��ا 
عدد  يف  التكنولوجيا  تلك  حاليا 
واملعاهد  اجل���ام���ع���ات  اأرق�������ى  م����ن 

م�سممة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ر 
ميوله  تعك�س  ف��رد  لكل  خ�سي�ساً 
خمتلف  يف  العلمية  واه��ت��م��ام��ات��ه 
على  ينعك�س  مب���ا  ال��ت��خ�����س�����س��ات، 
واختيار  العلمي  حت�سيله  زي����ادة 
جمال تخ�س�سه والتميز فيه، مما 
تطوير  على  ب��ال��غ  اأث���ر  ل��ه  �سيكون 

منظومة التعليم ككل.
ال������ذك������اء  ت����ق����ن����ي����ات  اإن  وق�����������ال 
الركيزة  اأ���س��ب��ح��ت  ال���س��ط��ن��اع��ي 
خمتلف  ل����ت����ط����ور  الأ�����س����ا�����س����ي����ة 
والعامل،  الإم�����ارات  يف  ال��ق��ط��اع��ات 
التكنولوجيا  تلك  �ست�سكل  حيث 
ورمزاً  الق��ت�����س��اد  ع�سب  ال��ول��ي��دة 

ق��ادرة على قيادة جهود الدولة يف 
ورفد  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال 
منظومة التعليم باأحدث التقنيات 
احلديثة، بجانب اإحداث طفرة يف 
م�ساعي الدولة لتعظيم ال�ستفادة 
الذكاء  تكنولوجيا  تطبيقات  م��ن 
ال�سطناعي وتوظيفها وتطويرها 
مبا يخدم تطلعات القيادة الر�سيدة 
التنمية  لتحقيق  الإم��ارات  و�سعب 

ال�ساملة يف كل املجالت.
الذكاء  تقنيات  اإدخ���ال  اأن  واأو���س��ح 
التعليم  ب���رام���ج  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي 
اجل���ام���ع���ي وم���ن���ظ���وم���ة امل����ه����ارات 
امل��ت��ق��دم��ة اأ���س��ب��ح��ت ����س���رورة من 

التعليم  م��ن��ظ��وم��ة  اأن   ": واأك������د 
وامل����ه����ارات يف دول����ة الإم�������ارات مل 
التكنولوجيا  تكن مبناأى عن تلك 
نحر�س من خالل  الرائدة، حيث 
ال�سرتاتيجية  م�ستهدفات  تنفيذ 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة ل���ل���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل 
الوطني  الربنامج  وا�سرتاتيجية 
تاأهيل  ع��ل��ى  امل��ت��ق��دم��ة  ل��ل��م��ه��ارات 
وت�سليحهم  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ك�����وادر 
ال�سرورية  وامل�����ه�����ارات  ب��ال��ع��ل��وم 
قدراتهم  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
ملواكبة التطور التكنولوجي الهائل 
املجال  ومواكبة كل جديد يف هذا 
وبالطبع  ال���ع���امل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

املتحدة  اململكة  من  كل  يف  العاملية 
واليابان واأ�سرتاليا.

ت�سريحات  يف  م���ع���ال���ي���ه  وق��������ال 
"وام" اإن  اأن��ب��اء الإم�����ارات  ل��وك��ال��ة 
برامج  يدر�سون  املبتعثني  الطلبة 
اأكادميية �سديدة التخ�س�س وعلى 
والذكاء  الكمبيوتر  ع��ل��وم  راأ���س��ه��ا 
املنتظر  م��ن  ال���س��ط��ن��اع��ي، ح��ي��ث 
البكالوريو�س  درج����ات  ي��ن��ال��وا  اأن 
تخ�س�ساتهم،  يف  وامل���اج�������س���ت���ر 
�سيتخرج  بع�سهم  اأن  اإىل  م�سرا 
خ����الل ال��ع��ام��ني امل��ق��ب��ل��ني. وعرب 
الوزير الفال�سي عن ثقته باأن هذه 
الكوار الب�سرية املتخ�س�سة �ستكون 

للتطور يف كل املجالت.
العامل  "يت�سابق  معاليه:  واأ�ساف 
اليوم نحو ال�ستثمار يف تطبيقات 
ال�سطناعي..  الذكاء  تكنولوجيا 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة  وب��ف�����س��ل 
امل�ستقبل،  حت����دي����ات  ت���ع���ي  ال���ت���ي 
الإم�������ارات خطوات  دول����ة  ح��ق��ق��ت 
ملمو�سة ومت�سارعة يف هذا ال�سباق 
من�سب  ا����س���ت���ح���داث  خ�����الل  م����ن 
ال�سطناعي،  للذكاء  الدولة  وزير 
واإط�����الق ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الإم�����ارات 
للذكاء ال�سطناعي بهدف مواكبة 
بركب  واللحاق  العاملية  املتغرات 

التطور يف كل املجالت".

اأفراد  اأم��ام كل  اإت��اح��ة املجال  اأج��ل 
التقنيات  ت��ل��ك  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ج��ت��م��ع 
وت��ع��ظ��ي��م ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا داخل 
ال���دول���ة مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 
القطاعني  وت����ط����وي����ر  امل���ج���ت���م���ع 
وبالتايل  واخل����ا�����س،  احل���ك���وم���ي 
حتقق  اقت�سادية  ط��ف��رات  حتقيق 

الزدهار لكل اأبناء الوطن.
اإمكانية  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������س������ار 
ال�ستفادة من الذكاء ال�سطناعي 
التدري�س  ن��ظ��م  ل��ت��ط��وي��ر  ك�������اأداة 
الفردي،  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
اآليات  ا�ستحداث  وذلك من خالل 
يف  ب��امل��رون��ة  تتمتع  مبتكرة  تعليم 

واحداً  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ميثل 
التكنولوجيا  جم���الت  اأك���رث  م��ن 
وال�ستفادة  درا�ستها  ينبغي  التي 
م���ن���ه���ا ع����ل����ى م���������س����ت����وى احل����ي����اة 
اإيجابياتها  واغ��ت��ن��ام  وال��وظ��ي��ف��ة، 

وتعلم كيفية جتنب �سلبياتها".

�سعبة الإح�ساء يف الأمم املتحدة تعتمد الإطار الوطني الإماراتي جلودة البياناتاأبوظبي الرقمية تطلق خمترب الذكاء ال�سطناعي
•• اأبوظبي -وام:

الرقمية  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
م�سروع خمترب الذكاء ال�سطناعي 
ال�ستفادة  اإىل  ي���ه���دف  وال�������ذي 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  م��ن 
حلول  ت��ط��وي��ر  يف  الآيل  وال��ت��ع��ل��م 
رقمية مبتكرة ت�سهم يف رفع كفاءة 
الأداء احلكومي يف اإمارة اأبوظبي.

الذكاء  م�����س��روع خم��ت��رب  وي��ت��م��ي��ز 
ال���س��ط��ن��اع��ي ب���اأن���ه ي��ق��دم ق���درات 
حو�سبة عالية الأداء، ويوفر املخترب 
تقنيات  ا���س��ت��خ��دام  ات��ق��ان  ف��ر���س��ة 
ال�سطناعي  ال����ذك����اء  وم����ع����دات 
مناذج  وت��ط��وي��ر  الآيل،  وال��ت��ع��ل��م 
املحاكاة، والتفاعل مع كافة خرباء 
ال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي، وق��د قامت 
ال��ه��ي��ئ��ة ب���ت���دري���ب اأك�����رث م���ن 70 
على  اأبوظبي  حكومة  من  موظفا 
كما  ال�سطناعي،  ال��ذك��اء  تقنيات 
 120 ب��ت��دري��ب  خططاً  لديها  اأن 
اآخ����ري����ن ���س��ي��ت��م ت��دري��ب��ه��م خالل 
جعلت  وق��د  ال��ق��ادم��ني.  ال�سهرين 
الهيئة خمترب الذكاء ال�سطناعي 
م��وظ��ف��ي اجلهات  ل��ك��اف��ة  م��ت��اح��اً 
وال���ه���ي���ئ���ات احل��ك��وم��ي��ة يف اإم�����ارة 

ابوظبي. 
وي����اأت����ي ت���د����س���ني خم���ت���رب ال���ذك���اء 
ان���������س����ج����ام����اً مع  ال�����س����ط����ن����اع����ي 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ي تقوم 
التطبيقات  اأح����دث  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى 
اأج�����ل توفر  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة م���ن 
حلول حكومية م�سرتكة ومبتكرة 
مب�ستوى  الرت������ق������اء  يف  ت�������س���ه���م 
املقدمة،  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات 

•• دبي-وام:

اأعلنت الهيئة الإحتادية للتناف�سية 
الإح�ساء  �سعبة  اإعتماد  والإح�ساء 
الوطني  الإط���ار  املتحدة  الأمم  يف 
وهو  الإح�سائية  البيانات  جل��ودة 
�سل�سلة  �سمن   18 رق��م  الإ���س��دار 
تن�سرها  التي  الإح�سائية  الأدل���ة 
تعتمد  والتي  دوري  ب�سكل  الهيئة 
واملقايي�س  امل����ب����ادئ  اأح������دث  ع��ل��ى 

والنظم املتبعة عامليا .
اإعداده  ويعترب الدليل - الذي مت 
م���ن ق��ب��ل ف���ري���ق خ�����رباء اجل����ودة 
للتناف�سية  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
الإح�سائية  واجل��ه��ات  والإح�����س��اء 
دليل  اأول   - ال���دول���ة  يف  امل��ح��ل��ي��ة 
اإح�����س��ائ��ي ي��ت��م اع��ت��م��اده م��ن قبل 
موقع  على  ون�سره  املتحدة  الأمم 
ال�ستفادة  ليتم  العاملية  املنظمة 
املوؤ�س�سات  ك���اف���ة  ق��ب��ل  م���ن  م��ن��ه 
الناطقة  وب����الأخ���������س  والأف����������راد 
متوفر  اأن���ه  حيث  العربية  باللغة 
باللغتني  الأمم�������ي  امل����وق����ع  ع���ل���ى 

العربية والإجنليزية .
نا�سر  ع����ب����داهلل  ����س���ع���ادة  واأع��������رب 
لوتاه املدير العام لهيئة الإحتادية 
فخره  ع��ن  والإح�����س��اء  للتناف�سية 
بهذا الإجناز املعريف الذي يتوافق 
مع التوجه ال�سرتاتيجية للدولة 
واملبنى على التحول اإىل القت�ساد 
املبني على املعرفة واأن ت�سبح دولة 
الإم���ارات من اأه��م ال��دول امل�سدرة 

للمعرفة.
واأ�ساد باملجهود الكبر الذي بذلته 
اإعداد  يف  املحلية  الإح�ساء  مراكز 

هذا  يعد  كما  امل�سرتك،  احلكومي 
الإط�����الق مب��ث��اب��ة خ��ط��وة جديدة 
نحو ال�ستفادة من تقنيات الذكاء 
وتقدمي  اإر����س���اء  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي 
رقمية  حكومية  خدمات  منظومة 
قطاعات  ك���اف���ة  ت�����س��م��ل  م��ت��ط��ورة 
و�سحة  وتعليم  �سكن  م��ن  احل��ي��اة 
املزيد  وع��م��ل وت��رف��ي��ه، مب��ا يحقق 
م��ن ال�����س��ع��ادة وال��رف��اه��ي��ة ملجتمع 

اإمارة اأبوظبي.
واأ�سافت الدكتورة رو�سة ال�سعدي 
ال�سطناعي"  الذكاء  "خمترب  اأن 
متكاملة  من�سة  مب��ث��اب��ة  ���س��ي��ك��ون 
للتعلم والتحليل وتبادل اخلربات 
وامل������ع������ارف يف خم���ت���ل���ف جم����الت 
مع  ان�سجاماً  ال�سطناعي  الذكاء 
يف  املتمثلة  ال�سرتاتيجية  الروؤية 
بالعن�سر  ال�ستثمار  على  الرتكيز 

الإح�ساء  م��رك��ز  ح��ر���س  م���وؤك���دا 
باملنظومة  الإرتقاء  على  باأبوظبي 
وتطويرها  الدولة  يف  الإح�سائية 
العاملية  امل��ع��اي��ر  اأح�����دث  ب��ح�����س��ب 
عامليا  م���رك���زا  الإم���������ارات  ل��ت��ب��ق��ى 

ي�سدر املعرفة يف كافة املجالت .
وي���ه���دف الإط�����ار ال��وط��ن��ي جلودة 
تعزيز  اإىل  الإح�����س��ائ��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
العملية  ج����ودة  واإدارة  وت��ط��وي��ر 
املعتمدة  ال��ر���س��م��ي��ة  الإح�����س��ائ��ي��ة 
وح���وك���م���ة ال���ن���ظ���ام الإح�������س���ائ���ي 
ال���وط���ن���ي ل���ت���وف���ر الإح���������س����اءات 
ال����دق����ي����ق����ة ل���������س����ان����ع����ي ال�����ق�����رار 
وكافة  العامة  ال�سيا�سات  ورا�سمي 
امل�ستخدمني حيث يرتكز على اأبرز 
الأدلة والأطر الدولية والإقليمية 
اخل�����ا������س�����ة ب������ج������ودة ال����ب����ي����ان����ات 
دليل  ي��ع��م��ل  ك���م���ا  الإح�������س���ائ���ي���ة. 
البيانات  ال��وط��ن��ي جل���ودة  الإط����ار 
املنتجني  تعريف  على  الإح�سائية 
وامل�ستخدمني للبيانات الإح�سائية 
مبفهوم جودة البيانات الإح�سائية 
الأ�سا�سية  واإج��راءات��ه��ا  وحم��اوره��ا 

الكفاءات  ت��دري��ب  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
جمال  يف  القدرات  وبناء  الوطنية 
تقنيات الذكاء ال�سطناعي، وذلك 
متا�سياً مع روؤية الهيئة نحو قيادة 
اأبوظبي  لإم��ارة  الرقمي  امل�ستقبل 
وت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا ك��م��رك��ز عاملي 
لالبتكار التكنولوجي. ومّت اإطالق 
خم��ت��رب ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي يف 
اإطار التفاقية املربمة بني الهيئة 
تنطوي  وال��ت��ي  اإم  ب��ي  اأي  و���س��رك��ة 
على التعاون يف عدد من املجالت.

اأو���س��ح��ت �سعادة  ويف ه��ذا الإط����ار، 
ال�����دك�����ت�����ورة رو������س�����ة ال�������س���ع���دي، 
الرقمية  اأبوظبي  هيئة  مديرعام 
ال�����ذك�����اء  "خمترب  اإط����������الق  اأن 
قوية  دف��ع��ة  مي��ث��ل  ال�سطناعي" 
التحول  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ي��ل  يف 
اأبوظبي والعمل  اإم��ارة  الرقمي يف 

�ساهم كثرا  وال���ذي  ال��دل��ي��ل  ه��ذا 
التحديات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف جت���اوز 
و�سرع من عملية بناء اإطار اجلودة 
مراكز  من  ال�سركاء  اأن  اإىل  لفتا 
الإح���������س����اء امل���ح���ل���ي���ة لي���ق���وم���ون 
بامل�ساهمة يف العمليات الإح�سائية 
فح�سب  ون�سرها  البيانات  وجمع 
ومكثف  م�ستمر  وب�سكل  العمل  بل 
الأ�ساليب  اأح������دث  اع���ت���م���اد  ع��ل��ى 
ب��ه��ا عامليا  امل���ع���رتف  الإح�����س��ائ��ي��ة 
البيانات  ج�����ودة  ل�����س��م��ان  وذل�����ك 
وتوفرها بح�سب املقايي�س الدولية 
الدولة  م��وؤ���س�����س��ات  ي���خ���دم  ومب����ا 

وحتقيق اأهدافها.
م���ن ج��ان��ب��ه ع���رب ���س��ع��ادة عبداهلل 
مركز  ع��ام  مدير  ال�سويدي  اأحمد 
�سعادته  عن  اأبوظبي  يف  الإح�ساء 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ب���ه���ذه 
للتناف�سية  الإحت��ادي��ة  الهيئة  م��ع 
والإح�������س���اء وامل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى العمل 
امل���������س����رتك وت������ب������ادل ال����ك����ف����اءات 
امل����ج����الت  ك����اف����ة  واخل�����������ربات يف 
الإح�ساء  بقطاع  املتعلقة  املعرفية 

الب�سري وتطوير مهارات وقدرات 
املوظفني.

هيئة  ع�������ام  م����دي����ر  اأك����������دت  ك����م����ا 
اأه��م��ي��ة تعزيز  اأب��وظ��ب��ي ال��رق��م��ي��ة 
ال�������س���راك���ات ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
التكنولوجيا  مبجال  يتعلق  فيما 
ومنهجية  روؤي���ة  وف��ق  التطبيقية، 
وا���س��ح��ة وم���درو����س���ة ت���ه���دف اإىل 
دراية  وع��ل��ى  متمكن  ج��ي��ل  اإع����داد 
الذي  الرقمي  الع�سر  بلغة  كبرة 
الرتقاء  ع��ن  ف�ساًل  الآن،  نعي�سه 
ب���اإم���ك���ان���ي���ات وق����������درات ال����ك����وادر 
الإماراتية ومتكينهم عرب ا�ستثمار 
اأدوات  وت���وظ���ي���ف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تطوير  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
القطاع اخلدمي احلكومي لإمارة 

اأبوظبي.

الإح�سائي  العمل  مبادئ  وتر�سيخ 
الإم�����ارات لإن��ت��اج بيانات  يف دول���ة 
اإح�سائية تتمتع بدرجة عالية من 
اجلودة وتعزز ثقة املتعاملني على 
بالبيانات  م�ستوياتهم  اخ��ت��الف 
الإح�سائي  ال��ن��ظ��ام  ع��ن  ال�����س��ادرة 
ي�ساعد  ك��م��ا  ال���دول���ة  يف  ال��وط��ن��ي 
هذا الإط��ار على اإع��داد اآلية فعالة 
ملراقبة جودة الإح�ساءات الر�سمية 

وتطويرها.
وت����ت����ل����خ���������س اأه��������������داف الإط����������ار 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ج��ودة ل��ت��ح��ق��ي��ق عدد 
م���ن ال���غ���اي���ات م��ن��ه��ا ت���وف���ر اإط����ار 
ومعلن  حم�����دد  ل���ل���ج���ودة  وط���ن���ي 
وم��وؤ���س��رات جودة  وعنا�سر  لأب��ع��اد 
البيانات الإح�سائية على امل�ستوى 
املتعاملني  ث��ق��ة  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ي 
امل�ستخدمني بالبيانات الإح�سائية 
جميع  ج��ه��ود  وت�����س��اف��ر  الر�سمية 
اجلهات املنتجة للبيانات لتح�سني 
واإدارة  الإح�����س��ائ��ي��ة.  امل���خ���رج���ات 
من  الأمثل  الإدارة  البيانات  اإنتاج 
خ�����الل حت��ق��ي��ق م���ع���اي���ر اجل�����ودة 
وثقافة  تقاليد  وتر�سيخ  املعتمدة 
البيانات  ج����ودة  مب��ع��اي��ر  خ��ا���س��ة 
الإح�سائية ف�سال عن ن�سر الوعي 
واملعلومات  البيانات  جودة  بثقافة 
وتوحيد اإطار ومفهوم اجلودة على 

امل�ستوى الوطني.
العديد  اإىل  الإط����ار  ه��ذا  وي�ستند 
واملعروفة  امل��ع��ت��م��دة  امل���راج���ع  م��ن 
اأب��رزه��ا وثيقة  حمليا ودول��ي��ا م��ن 
لالإح�ساءات  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل���ب���ادئ 
الأمم  ع���ن  ال�������س���ادرة  ال��ر���س��م��ي��ة 

املتحدة 1994 .
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اأخبـار الإمـارات
مب�ساركة دفاع مدين عجمان

مدر�ستا را�سد بن حميد وم�سريف للتعليم الأ�سا�سي حتتفالن برائد الف�ساء هزاع املن�سوري
•• عجمان ـ الفجر 

حتت �سعار "الفرحة بعودة هزاع" ا�ستقبل �سعادة العميد عبدالعزيز 
امل��دين يف عجمان،  للدفاع  العامة  الإدارة  عام  ال�سام�سي مدير  علي 
ق�سم  مع  بالتعاون  الأ�سا�سي  للتعليم  م�سرف  مدر�سة  من  ط��الب 
الإماراتي  الرائد  بعودة  احتفاًل  وذل��ك  العامة  والعالقات  الإع��الم 
الأول هزاع املن�سوري من رحلته يف الف�ساء اإىل اأر�س الوطن معافا 

م�ساملاً.
امل��در���س��ة ودوره���ن يف  ام��ه��ات  واث��ن��ى ال�سام�سي على م��ب��ادرة جمل�س 

تر�سيخ طموح زايد طيب اهلل ثراه، يف نفو�س الطلبة.
فعاليات  يف  عجمان،  يف  امل��دين  للدفاع  العامة  الدارة  و�ساركت  ه��ذا 
مدر�سة را�سد بن حميد للتعليم الأ�سا�سي احتفاًل باإجنازات الدولة 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  الدولة  ب��اين  نحو حتقيق طموح 
املن�سوري"  "هزاع  اإماراتي  رائد ف�ساء  اول  باإر�سال  ثراه،  طيب اهلل 

وعودته �ساملاً من رحلته يف الف�ساء اإىل اأر�س الوطن.
الثقافة  تر�سيخ  ب��ه��دف  املجتمعية  امل���دين  ال��دف��اع  م�ساركة  وت��اأت��ي 
الكونية يف الف�ساء للجيل الواعد وحتقيق طموح الدولة يف امل�ستقبل 

القريب للو�سول اىل املريخ يف املرحلة القادمة.

بح�سور عربي و�سيني ودويل بارز

نهيان بن مبارك يفتتح موؤمتر احلوار بني احل�سارتني العربية وال�سينية
•• اأبوظبي-وام:

اف��ت��ت��ح م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
ف��ع��ال��ي��ات موؤمتر  الأرب����ع����اء  ام�����س 
العربية  احل�سارتني  ب��ني  احل���وار 
الإماراتية  بالعا�سمة  وال�سينية 
وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  وال�������ذي  اأب���وظ���ب���ي 
الرابطة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ت�����س��ام��ح 
بح�سور  الدولية  الكونفو�سيو�سية 
ال�سخ�سيات  م�����ن  ك����ب����ر  ع�������دد 
الدولية واملفكرين وامل�سووؤلني من 

اجلانبني العربي وال�سيني.
ي�ستمر  ال�����ذي   - امل����وؤمت����ر  ح�����س��ر 
ي��وم��ني- م��ع��ايل زك��ي اأن���ور ن�سيبة 
اأحمد  �سعيد  وم��ع��ايل  دول���ة،  وزي���ر 
غ��ب��ا���س ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى جلامعة 
اجلروان  اأحمد  ومعايل  الإم���ارات، 
للت�سامح  ال��ع��امل��ي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
وال�����س��الم وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور مغر 
تنمية  دائ��������رة  رئ���ي�������س  اخل���ي���ي���ل���ي 
املجتمع ، و�سعادة عفراء ال�سابري 
املدير العام مبكتب وزير الت�سامح، 
رئي�س  الب�ستكي  عي�سى  و���س��ع��ادة 
جامعة دبي، و�سعادة الدكتور فاروق 
حمادة املدير العام جلامعة حممد 
اخل��ام�����س اأب���و ظ��ب��ي، ، وع���دد كبر 
من القيادات الفكرية والقت�سادية 

والثقافية بالدولة.
و�سملت اجلل�سة الفتتاحية كلمات 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  ملعايل 
نهيان، و�سعادة جان �سي بينغ نائب 
الكونفو�سيو�سية  الرابطة  رئي�س 
العاملية، والدكتورة �سعاد ال�سائحي 
وح������وار  ال���ث���ق���اف���ة  اإدارة  م����دي����ر 
ال������دول  احل���������س����ارات يف ج���ام���ع���ة 
العربية نيابة عن معايل اأحمد اأبو 
الغيط اأمني عام اجلامعة، و�سعادة 
املتحدة  الأمم  �سفر  ج���واجن  ب���ان 

حلوار احل�سارات.
وق�����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
امل����وؤمت����ر  اإن  ن���ه���ي���ان  اآل  م����ب����ارك 
يتطرق اإىل العديد من املو�سوعات 
والتاريخية  وامل��ع��رف��ي��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
ال����ت����ي ت�������س���ت���ح���وذ ع����ل����ى اه���ت���م���ام 
اجل��ان��ب��ني ال��ع��رب��ي وال�����س��ي��ن��ي من 
تعتمد  رئي�سية،  جل�سات   5 خ��الل 
والتناغم  للتوا�سل  اأ�سلوبا  احل��وار 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  امل�����س��رتك  وال���ت���ع���اون 
وتفعيل  الإن�����س��ان��ي��ة،  الأخ�����وة  م���ن 

امل�سرتكات بني احل�سارتني.
واأ�سافت اأن اجلل�سات تتناول تاريخ 
بني  والتعليمي  الثقايف  التوا�سل 
وال�سينية،  العربية  احل�����س��ارت��ني 
والقيم  الإن���������س����ان����ي����ة  والأخ������������وة 
العربية  احل�����س��ارة  ب��ني  امل�سرتكة 
التعاي�س  جم������الت  يف  وال�������س���ني 
والعالقات  وال�������س���الم،  وال���ن���زاه���ة 
والتناغم  واحل���وك���م���ة  ال���دول���ي���ة 

املجالت،  خمتلف  يف  وم��ت��وا���س��ل��ة 
اأن التاريخ ير�سد العديد من  كما 
املواقف املوحدة من اجلانبني جتاه 
الدولية،  الق�سايا  م��ن  كبر  ع��دد 
وال�سني تقف دائما داعمة للموقف 
العربي، مثمنة ا�ست�سافة الإمارات 
ل��ه��ذا احل���دث ال��ك��ب��ر ع��ل��ى قاعدة 
الإن�ساين،  والتعاي�س  الت�سامح  من 
اجلانبني  ب��ني  التعاون  اأن  م��وؤك��دة 
ال�سيني والعربي �سي�سب دائما يف 
املنطقة  وم�ستقبل  �سعوبنا  �سالح 

ككل".
وزارة  تنظم  امل��وؤمت��ر  هام�س  وعلى 
ال��ت�����س��ام��ح م��ع��ر���س��ا ل��ل�����س��ور ي���وؤرخ 
ال�سينية  الإم���ارات���ي���ة  ل��ل��ع��الق��ات 
، من   2019 1984 وحتى  منذ 
بتوقيع  ت���ب���داأ  ل���وح���ة   30 خ����الل 
بني  الدبلوما�سي  التبادل  اتفاقية 
الرئي�س  ب���زي���ارة  م����رورا  ال��ب��ل��دي��ن 
 1989 يف  ل�����الإم�����ارات  ال�����س��ي��ن��ي 
وزي�������ارة امل���غ���ف���ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي���د 
زيارة  وبعدها   1990 يف  لل�سني 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
 2008 ع��ام  لبكني  اهلل"  "رعاه 
ثم الزيارة املهمة للرئي�س ال�سيني 
وتختتم   2018 ع����ام  لأب���وظ���ب���ي 
التاريخية  ب����ال����زي����ارة  ال���ل���وح���ات 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
والتي   2019 ع���ام  لل�سني  زاي���د 
يف  ا�سرتاتيجية  ل��ع��الق��ات  اأ�س�ست 

خمتلف املجالت.
اإ�سافة  امل��وؤمت��ر  ب��رن��ام��ج  وت�سمن 
من  ع���ددا  الرئي�سية  جل�ساته  اإىل 
الأن�����س��ط��ة م��ن��ه��ا م�����س��ارك��ة خا�سة 
ل����ط����الب م����در�����س����ة ح�����م�����دان بن 
اأول م��در���س��ة مت  زاي����د ال��ت��ي ت��ع��د 
منذ  بها  ال�سينية  اللغة  ت��دري�����س 
ا�ستعرا�س  ب��ج��ان��ب  ع���ام���ا،   14
باملظلة"،  "الرق�س  �سيني  تراثي 
وع����زف ل��ل��ط��ال��ب��ة م���رمي ع��ل��ى اآلة 
ال�سينية،  الرتاثية  "جون�سينج" 
كما يقدم اأحد الطلبة عزفا للحن 
اإ�سافة  ال��ب��ي��ان��و،  اآل���ة  ���س��رق��ي ع��ل��ى 
اإىل ع��ر���س ل��ط��الب م��در���س��ة يا�س 
ال�سينية، وي�سم  للطبول  الدولية 
لفن  ا�ستعرا�سا  اأي�����س��ا  ال��ربن��ام��ج 
لتقدمي  وعر�سا  ال�سينية،  الكتابة 
تقليدي  كطق�س  ال�سيني  ال�����س��اي 
الإماراتيني،  الطلبة  اأح��د  يقدمه 
لوزارة  م�ساركة خا�سة  اإىل  اإ�سافة 
الرتبية والتعليم وجامعة الإمارات 
الأن�سطة  ي���ت���ن���اولن  مب��ع��ر���س��ني 
والفعاليات التي تخ�س كليهما مع 
من  و�سل  حيث  ال�سيني،  اجلانب 
يتعلمون اللغة ال�سينية بالإمارات 
500 طالب حتى  و  األفا   17 اإىل 

اليوم.

العربية  احل�����س��ارت��ني  يف  امل���ع���ريف 
وال�سينية بني التنظر والتطبيق، 
اإىل  فتتطرق  الرابعة  اجلل�سة  اأم��ا 
ق�سايا الرتجمة والعلوم والبتكار 
ب����ني ال����ع����رب وال���������س����ني، واأخ������را 
م���ب���ادرة احل�����زام وط���ري���ق احلرير 
املجتمعات  م�ستقبل  بناء  يف  واأث��ره 
ال�سني  اأن  معاليه  واأك��د  الب�سرية. 
والعامل العربي يرتبطان بعالقات 
املجالت،  خمتلف  يف  وثيق  ت��ع��اون 
وهو تعاون يحر�س اجلانبان على 
دولة  وت��ع��ت��رب  ب��ا���س��ت��م��رار،  تنميته 
الإمارات اأف�سل �سريك جلمهورية 
ال�سني ال�سعبية يف منطقة ال�سرق 
تلك  تطوير  اإمكانية  مع  الأو�سط، 
خلدمة  اآفاقها  وتو�سيع  العالقات 
امل�����س��ال��ح امل�����س��رتك��ة ل��ل��دول��ت��ني، يف 
ظل الهتمام الكبر لقادة البلدين 
العالقات  ب��ت��ط��وي��ر  ال�����س��دي��ق��ني 
يخدم  مب�����ا  ف���ي���ه���ا  وال�����س����ت����ث����م����ار 
الروؤية  ويدعم  العامة،  التوجهات 
م�سلحة  يف  ت�سب  التي  امل�سرتكة 

الدولتني.
ودعا معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
املوؤمتر  يف  امل�����س��ارك��ني  ن��ه��ي��ان  اآل 
بناءة  ملناق�ساٍت  الن��ط��الق   ": اإىل 
ومقرتحاٍت   ، ه��ادف��ة  وح������واراٍت   ،

اأوجه  اإىل  التطرق  اإىل  بالإ�سافة 
التعاون احلقيقي ، يف �سبيل اإحالل 
ال�سالم وال�ستقرار والعدل ، ون�سر 
والأخوة  والتعاي�س  الت�سامح  قيم 
اأن  باعتبار   ، العامل  ، يف  الإن�سانية 
للتقدم  الأ�سا�سي،  املتطلب   ، ذل��ك 
الق����ت���������س����ادي والج����ت����م����اع����ي، يف 
رب����وع ه���ذا ال���ع���امل ك���اف���ة، واأخ�����راً 
اللغتني  َتعُلم  بت�سجيع  نقوم  كيف 
نقوم  وك��ي��ف   ، والعربية  ال�سينية 
التي   ، امل�سرتكة  امل��وؤ���س�����س��ات  ببناء 
جت��ع��ل ك���ل ذل����ك ، اأم�������راً مم��ك��ن��اً ، 
اأكمل  وع��ل��ى   ، يتحقق  وم�����س��روع��اً 
تاأكيد  ب���ك���ل  ذل�����ك  يف  مب����ا   ، وج�����ه 
، اإ�����س����دار ال���ب���ح���وث وال���درا����س���ات 
، على  ت��رك��ز  ال��ت��ي   ، وامل���ق���رتح���ات 
�سبل حتقيق كل الأهداف املرجوة" 
الإم������ارات  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف   .
حتر�س يف �سيا�ستها اخلارجية على 
اإقامة ج�سور من املحبة والتوا�سل 
اإي��ج��اب��ي��ة مثمرة يف  وات��ب��اع خطط 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ع��الق��ات��ه��ا 
للم�ساهمة يف بناء م�ستقبل م�سرق 
وال�سالم  الأم�����ن  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وب���ن���اء 
متانة  موؤكدا  العاملي،  وال�ستقرار 
الإماراتية  الدبلوما�سية  العالقات 
اإقامتها  منذ  ومتيزها  ال�سينية   -

ومذكرات  اتفاقيات  تبادل  مرا�سم 
تفاهم بني البلدين، ت�سل اإىل 16 
و�سملت  تفاهم،  وم��ذك��رة  اتفاقية 
والقت�سادية  الدفاعية  امل��ج��الت 
اإىل  اإ���س��اف��ة  والبيئية،  وال��ت��ج��اري��ة 
والطاقة،  واجل���م���ارك  التعليمية 
ال�سراكة  تطوير  اإىل  تهدف  التي 
والتعاون  ال�ساملة،  ال�سرتاتيجية 
اآفاق  وفتح  البلدين،  ب��ني  الثنائي 
جديدة للعمل امل�سرتك يف خمتلف 
القطاعات. ونبه معاليه اإىل اأن هذه 
الزيارة ركزت على تطوير ال�سراكة 
قائمة  كانت  التي  ال�سرتاتيجية، 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن م��ن��ذ ع���ام 2012، 
�ساملة  ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ة  اإىل 
التاريخية  ال���زي���ارة  م��ن  ان��ط��الق��ا 
ال�سيني  ال��رئ��ي�����س  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي 
للدولة خالل عام 2018، وكانت 
وناجح  طويل  مل�سار  تتويج  مبنزلة 
ال�سيني   - الإم��ارات��ي  التعاون  من 
ال������ذي اأث����م����ر ����س���راك���ات رائ�������دة يف 
اأن  امل����ج����الت امل��خ��ت��ل��ف��ة، م�����وؤك�����داً 
جمهورية  م��ع  ال��ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر 
ميثل  ال�سديقة  ال�سعبية  ال�سني 
ت��وج��ه��اً ا���س��رتات��ي��ج��ي��اً ل���الإم���ارات، 
التوجه  ه��ذا  تعزيز  على  و�ستعمل 
املقبلة  ال�����س��ن��وات  خ����الل  ودع���م���ه 

معربا   ، ومنتجة  نافعٍة  وم��ب��ادرات 
ع���ن اأم���ل���ه اأن ت�����س��م��ل ال��ن��ق��ا���س��ات ، 
، التي  ع��دداً من الأم��ور الأ�سا�سية 
حتدد معامل التعاون املطلوب ، بني 
الدول العربية ، وجمهورية ال�سني 
ال�سعبية ، واأي�ساً ، �سبل تطوير هذا 
كيف  وخا�سة   ، با�ستمرار  التعاوِن 
يتم هذا التعاون ، يف اإطار احلفاظ 
على الرتاث الثقايف املرموق ، لكٍل 
م��ن��ا ، ب��ل وت��ط��وي��ر ه���ذا ال����رتاث ، 
ب�سكٍل اإيجابي ؟، ثم ، كيف يتحقق 
لنا ، اإيجاد تفاهٍم م�سرتك ، حول كل 
ال�سيا�سية  املهمة  والأمور  الق�سايا 
، والق��ت�����س��ادي��ة ، والج��ت��م��اع��ي��ة ، 
والبيئية   ، والثقافية   ، والعلمية 
، ����س���واًء ب�����س��واء ، وك��ي��ف مي��ك��ن اأن 
، يف بناء جمتمعات  نتعاون جميعاً 

املعرفة يف اأوطاننا".
" وكيف ميكن لنا   : وتابع معاليه 
�سوياً  نتعاون  اأن   ، ذات���ه  ال��وق��ت  يف 
من   ، امل�سرتكة  املنفعة  لتحقيق   ،
والتقنيات  املعارف  ع�سر  معطيات 
التجارة  ت�سجيع   ، ميكن  وكيف  ؟ 
وال���س��ت��ث��م��ارات ، يف امل��ن��ط��ق��ت��ني ؟ 
معاً  نتعلم  اأن   ، اأي�ساً  وكيف ميكن 
الناجحة  العاملية  ال��ت��ج��ارب  م��ن   ،
ال�������دويل ؟  ال����ت����ع����اون  ، يف جم�����ال 

�سهدت  حيث   ،1984 نوفمرب  يف 
ك���ربى يف املجالت  ن��وع��ي��ة  ن��ق��الت 
والعلمية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وغ���ره���ا، م�����س��راً اإىل 
ملا  ترجمة  كانت  النقالت  ه��ذه  اأن 
اإمكانات  العالقات من  متلكه هذه 
ال��ت��ط��ور وال��ن��م��اء م��ن ن��اح��ي��ة، وما 
�سيا�سية  اإرادة  م���ن  ل��ه��ا  ي��ت��واف��ر 

م�سرتكة من ناحية اأخرى.
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
 " ن���ه���ي���ان،  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب����ن  زاي������د 
للعالقات  اأ�س�س  ثراه"  اهلل  طيب 
قامت  والتي  ال�سينية  الإم��ارات��ي��ة 
ال�سعبني  ل�سالح  الأول  اليوم  منذ 
الزيارة  اأن  مو�سحا   .. ال�سديقني 
التاريخية التي قام بها ال�سيخ زايد 
ال�سعبية  ال�����س��ني  ج��م��ه��وري��ة  اإىل 
الدور  لها  كان   1990 عام  خالل 
العالقات  اأ���س�����س  و���س��ع  الأك����رب يف 
ومبادئها  ال�سديقني  البلدين  بني 

على مدى العقود املا�سية.
ال�سمو  �ساحب  اأن  معاليه  واأو�سح 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة ، والرئي�س 
�سي جني بينغ �سهدا - خالل زيارة 
موؤخرا-  لل�سني  التاريخية  �سموه 

يف  ال�سينية  ال���س��ت��ث��م��ارات  وح���ول 
دول���ة الإم������ارات، ي��ذك��ر اأن���ه يوجد 
�سينية  ���س��رك��ة   4000 م��ن  اأك���رث 
ت��ع��م��ل يف ق���ط���اع���ات خم��ت��ل��ف��ة يف 
ال�����دول�����ة، خ���ا����س���ة يف ال����ع����ق����ارات، 
واخلدمات  والتجارة،  والإن�ساءات، 
وال�سياحة، ويعي�س يف الإم��ارات ما 

يقارب 300 األف �سيني.
م����ن ج���ان���ب���ه اأع�������رب ����س���ع���ادة جان 
الرابطة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ب��ي��ن��غ  ���س��ي 
ال��ك��ون��ف��و���س��ي��و���س��ي��ة ال���ع���امل���ي���ة عن 
الإمارات  دولة  ل�ست�سافة  تقديره 
لهذا  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة  يف  مم��ث��ل��ة 
اجليد،  بالتنظيم  م�سيدا  امل��وؤمت��ر، 
اإىل  ب����الن����ط����الق  ي�������س���م���ح  ال�������ذي 
م�����س��اح��ات وا���س��ع��ة م���ن احل�����وارات 
الثقافتني  بني  املثمرة  والنقا�سات 
العربية وال�سينية على اأ�سا�س من 
التعاون الذي يقدر الآخر ويحرتم 
امل�سرتكات  يف  ويتعاون  الختالف، 
كثرة،  وه�����ي  احل�������س���ارت���ني  ب����ني 
ال�سيخ  م���ع���ايل  ب���رع���اي���ة  م���ن���وه���ا 
فيما  للموؤمتر.  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
ال�سائحي  �سعاد  الدكتورة  اأو�سحت 
- ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي األ��ق��ت��ه��ا ن��ي��اب��ة عن 
اأم����ني ع���ام اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة - " 
العالقات العربية ال�سينية عميقة 

 وزير الت�سامح: 
والعرب لالإمارات  ا�سرتاتيجيًا  توجهًا  ميثل  ال�سني  مع  العالقات  • تطوير 

• ال�سيخ زايد اأ�س�س للعالقات االإماراتية ال�سينية ل�سالح ال�سعبني ال�سديقني
يطرح االأ�سئلة ال�سحيحة لتحقيق التعاون املطلوب بني احل�سارتني • املوؤمتر 

واأفرادًا من اأ�سرتها  اأبناءها  ت�سلم  عائلة   28
ل�سرطة عجمان ملعاجلتهم من اإدمان املخدرات

•• عجمان- الفجر:

اأ�ساد �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبد اهلل النعيمي 
اأبنائهم  لت�سليم  اأ�سر  باإقبال  عجمان  �سرطة  عام  قائد 
لإدارة مكافحة املخدرات لإنقاذهم من اإدمان املخدرات 
ط��واع��ي��ًة طلباً لإي��ج��اد احل��ل وت��وف��ر ال��ع��الج، والبالغ 
العودة  اأن باب  2019، موؤكداً  28 خالل عام  عددهم 
من  للعالج  اإدم���ان  حالة  اأي  مع  للتعاون  دائ��م��اً  مفتوح 

الإدمان والعوة اإىل احلياة الطبيعية.
التفقدية لإدارة مكافحة  جاء لك خالل زيارة �سعادته 
لالطالع  ال�سنوي  التفتي�س  برنامج  �سمن  امل��خ��درات 
الحتياجات  على  والوقوف  العمل  اإج���راءات  �سر  على 

ومتطلبات التطوير والتحديث.
املهري  خليفة  �سيف  العقيد  �سعادة  اأو�سح  جانبه  من 
مدير اإدارة مكافحة املخدرات اأن 28 حالًة جاوؤوا طلباً 
حيث  وال���ع���الج،  الإدم�����ان  م��ن  التخل�س  يف  للم�ساعدة 
ملكافحة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  الإدارة  ق��ام��ت 
وتوزيعهم  احل���الت  ا�ستقبال  يف  الحت��ادي��ة  امل��خ��درات 
اأنهوا  على مراكز العالج مبا يتنا�سب مع حالتهم وقد 
مكافحة  اإدارة  مدير  واأ�سار  التاأهيل.  مرحلة  جميعهم 
املخدرات  م�ستنقع  العودة من  ح��الت  اأن  اإىل  املخدرات 
املادة  على  الأخ��ر  التعديل  بعد  يتزايد  العالج  وطلب 
رق��م 43 م��ن البند 5 م��ن ال��ق��ان��ون الحت���ادي رق��م 8 
املوؤثرات  اأو  املواد املخدرة  ب�ساأن مكافحة   2016 ل�سنة 
العقلية التي تن�س على اأنه " ل تقام الدعوى اجلزائية 

على متعاطي املواد املخدرة اأو املوؤثرات العقلية اإذا تقدم 
املتعاطي من تلقاء نف�سه اأو زوجه او اأقاربه من الدرجة 
اأو  العامة  النيابة  اأو  الإدم���ان  ع��الج  وح��دة  اإىل  الثانية 
فيودع  الوحدة،  لدى  للعالج  اإيداعه  ال�سرطة، طالبني 
اجلولة  نهاية  ويف  اإخراجه".  الوحدة  تقرر  حتى  اإليها 
مكافحة  اإدارة  �سباط  مع  اجتماع  عقد  مت  التفتي�سية 
املخدرات للتاأكد من تطبيق معاير التفتي�س ال�سنوي 
م���ن ح��ي��ث امل���ه���ام الإداري��������ة.، وم����دى الل���ت���زام بتنفيذ 

القرارات ال�سادرة، والإجراءات الإدارية املطبقة.

اأهمها اأن يكون خارج وقت الدوام املدر�سي

الرتبية ت�سع �سوابط ملدار�سها مل�ساركة طالبها مع جهات خارجية يف الحتفالت الوطنية
•• دبي – حم�شن را�شد

اأكدت وزارة الرتبية والتعليم على كافة ادارات 
مع  للم�ساركة  الطلبة  خ��روج  منع   ، مدار�سها 
جهات اخرى خارجية يف اية احتفالت خالل 
تعميم  ، جاء ذلك يف  املدر�سي  ال��دوام  �ساعات 
منه  ن�سخة  على  "الفجر"  ح�سلت  للرتبية 
اللتزام  ب�سرورة  مدار�سها  ادارات  فيه  دع��ت 
يف  والرتاثية  الوطنية  باملنا�سبات  بالحتفال 
املدر�سة ، ويف حال رغبة املدر�سة يف م�ساركة اية 
، الحتفال  اأخرى خارج نطاق املدر�سة  جهات 
اأو يوم ال�سهيد ،  اأو اليوم الوطني  بيوم العلم 
فيكون ذلك خارج وقت الدوام املدر�سي مبا ل 
يتعار�س مع اأن�سطة املدر�سة وامل�سلحة العامة 

للطلبة.
ل�سوابط  اعتمادها  ال���وزارة  تعميم  وت�سمن 
يوم٣  لها  املقرر  العلم  ي��وم  احتفالت  واآل��ي��ات 
نوفمرب املقبل ، واليوم الوطني 48 يف الفرتة 
ال�سهيد  وي���وم  ذات����ه،  ال�سهر  ِم���ن   26-24
اي��ة م�ساركات  ، ويف ح��ال  30 منه  ل��ه  امل��ق��رر 
املدر�سة  ح�سول  ي�سرتط    ، للطلبة  خارجية 
املجل�س  مدير  او  النطاق  مدير  موافقة  على 
وو�سعت   ، للطلبة  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��م�����س��ارك��ات 
بها اجلهات  تلتزم  ا�سرتاطا  الرتبية لذك ١٣ 
 ، امل��دار���س  ط��الب  مل�ساركة  الداعية  اخلارجية 
خالل  الطلبة  ملرافقة  م�سرفني  توفر  منها 
اأولياء  م��واف��ق��ات  على  واحل�����س��ول   ، امل�ساركة 

الأمور .
واكدت الوزارة على �سرورة كتابة اإقرار كتابي 
ب���الل���ت���زام ب���ال����س���رتاط���ات واحل�������س���ول على 
على    ، امل�ساركة  على  النطاق  مدير  موافقة 
للتن�سيق  النطاق  م��دراء  التوا�سل مع  يتم  اأن 
ل  مبا  الفعالية  قبل  املوافقة  على  للح�سول 
تكون اجلهة  ان  ، على  اأي���ام عمل   8 ع��ن  يقل 
من اجلهات الداعمة لوزارة الرتبية والتعليم 
م��ن خ��الل ت��وف��ر ب��رام��ج او م��ب��ادرات داعمة 

للوزارة.
الطالبة  اجلهة  التزام  اأهمية  على  اأك��دت  كما 
مل�����س��ارك��ة ال��ط��ل��ب��ة ،  ب��ت��وف��ر  م�����س��رف��ني على 
ال��ط��ل��ب��ة مب��ع��دل م�����س��رف ل��ك��ل ع�����س��ر طالب 
ف����ور و���س��ول��ه��م مل���وق���ع ال��ف��ع��ال��ي��ة ، ع��ل��ى اأن 
ي��ك��ون امل�����س��وؤول��ني ع��ن اأم���ن و���س��الم��ة الطلبة 
يتوجب  كما   ، الفعالية  مكان  يف  متواجدين 
اأ�سماء م�سرفني الفعالية من  الر�سال م�سبقاً 
وجبات  ت��وف��ر  ع��ن  ف�سال   ، املنظمة  اجل��ه��ة 
واأماكن  معدنية  وم��ي��اه  وامل�����س��رف��ني  للطلبة 
اأو  قبيل  الوجبة   لتناول  لال�سرتاحة  مكيفة 
يبعد  ل  ان  م��راع��اة  مع  الفعالية،  تنفيذ  بعد 
املدر�سة  30كم من  اأك��رث من  الفعالية  مكان 
لعدد  الأق�سى  واحل��د  للم�ساركة،  امل�ستهدفة 
30 طالب/  ي��ت��ج��اوز  ل  امل�����س��ارك��ني  ال��ط��ل��ب��ة 

طالبة )اأو )�سعبة �سفية واحده.
امل���دة  ت��ت��ج��اوز  اأن ل  ال�������وزارة ع��ل��ى  و����س���ددت 
اإىل  الطلبة   وق��ت خ��روج  الكلية من  الزمنية 

ع��ودت��ه��م ع��ن م��دة 4 ���س��اع��ات، وت��ل��ت��زم اجلهة 
 ( امل�ساركة  للمدار�س  �سكر   �سهادات  باإ�سدار 

للطلبة – وامل�سرفني -  واإدارة املدر�سة(. 
يف حال وجود اأي تغطية اإعالمية يجب اإعالم 
اأولياء  املدر�سة م�سبقاً للح�سول على موافقة 
الأم��ور بهذا الج��راء، وتلتزم اجلهة بتقدمي 
دعم للمدار�س امل�ساركة والذي ميكن اأن يتمثل 
ب��������/ ور�س تدريبية ، اأدوات و م�سادر تعليمية 
، امل�ساركة يف تفعيل الأندية الطالبية وغرها 
جهة  كل  التعليمية  املنظومة  دع��م  اأوج��ه  من 
ح�سب اخت�سا�سها. على  اأن يتزامن الحتفال 
تاريخ  مع  الطلبة  مل�ساركة  الطالبة  اجلهة  يف 
الحتفال يف املدر�سة امل�ستهدفة وذلك حر�ساً 

على عدم اإرباك العملية التعليمية.
واأف���ادت ال���وزارة ب��اأن دواوي���ن احل��ك��ام واأولياء 
ال����ع����ه����ود ت�����س��ت��ث��ن��ى م�����ن ت���ل���ك الج����������راءات 
املقرتح  الفعالية  وال�سوابط،  ويف حال كانت 
م�ساركة الطلبة فيها يف الفرتة امل�سائية ي�سمح 
بامل�ساركة فيها فقط اذا كانت الفعالية منفذة 
على م�ستوى املدينة اأو الإمارة حتت رعاية اأو 
بح�سور �سخ�سيات قيادية على امل�ستوى املحلي 
املوؤ�س�سات  اأو  اجلهات  توجيه  وع��دم  ل��الإم��ارة، 
خا�سة  موافقات  لأخ��ذ  ال���وزارة  مع  للتوا�سل 
الإر�سادات  وات��ب��اع  امل���دار����س  م�����س��ارك��ة  بطلب 
 Sent from التعميم.  ���س��م��ن   امل���ذك���ورة 

Yahoo Mail for iPhone



اخلميس    17   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12759  
Thursday   17   October   2019  -  Issue No   1275906

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
املارية لالن�ساءات  ال�س�����ادة/و�ست  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب املعدنية رخ�سة رقم:2812258 
تعديل ا�سم جتاري من/و�ست املارية لالن�ساءات املعدنية

WEST MARIA STEEL CONSTRUCTION

اىل/و�ست املارية لال�ست�سارات الدارية
WEST MARIA MANAGEMENT CONSULTING

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ست�سارات ودرا�سات ادارية )702000٣(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت الن�ساءات املعدنية )4١0000٣(

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

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
لتاأجر  ار  ايه  كيه  ال�س�����ادة/اي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2573442 

تعديل مدير/ا�سافة فيلهيلم نيكولي باو�س هيدبرج
تعديل ا�سم جتاري من/اي كيه ايه ار لتاأجر ال�سيارات 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
EKAR RENT A CAR - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/اأي كار لتاأجر ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
EKAR CAR RENTAL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم فواني�س

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2414968 
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة �سامل عبداهلل جابر �سامل احلمادي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نان�سي حممد عايد قطي�س ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد �سيف �سامل حممد الرميثي

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم فواني�س
FAWANIS RESTAURANT

اىل/مطعم فالفل و�ساجية
FALAFEL & SAJEYYA RESTAURANT

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

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
مانيجمينت  ال�س�����ادة/�سارجور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب انرتنا�سونال - اأبوظبي رخ�سة رقم:2741608 

تعديل ا�سم املالك/من �سارجور مانيجمينت انرتنا�سونال
CHARGEURS اىل �سارجور CHARGEURS MANAGEMENT INTERNATIONAL

تعديل ا�سم وكيل اخلدمات/من �سركة �سخ�س واحد ال�ستثمارات بدء الت�سغيل 
اىل �ستارتب لال�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل ١*١
تعديل ا�سم جتاري من/�سارجور مانيجمينت انرتنا�سونال - اأبوظبي

CHARGEURS MANAGEMENT INTERNATIONAL
اىل/�سارجور - اأبوظبي

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

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة �سيف

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2619857 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حريز �سامل احمد �سامل املزروعي ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سانزليزيه للمنا�سبات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1096689 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سفيه حممد عبداهلل علي العامري ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الهرامات للطاقة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1204933 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل عبيد �سامل عبيد الظاهري ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
الوحدة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب التجارية رخ�سة رقم:1026635 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة را�سد ح�سن عبداهلل �ساهني الزعابي ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد جا�سم عبيد العبدويل

 E11 -  C126 117274 تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي
 276979  2 ايكاد  جنوب  م�سفح  ابوظبي  اىل  للتاأمني  اخلزنة  �سركة 

276979 املوؤ�س�سة العليا للمناطق القت�سادية املتخ�س�سة
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
وزينة  لتلميع  الق�سيم  ال�س�����ادة/خط  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2677726 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زين اهلل عاتق احمد احلداد ٣5%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هزاع امني نا�سر حواتان امل�سعبي ٣0%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
احمد نا�سر علي عمران عبداهلل من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد نا�سر علي عمران عبداهلل ١00% اىل ٣5%
تعديل �سكل قانوين

من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
للكهرباء  العامة  ال�س�����ادة/ال�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والتجارة )جيتكو( ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1033589 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة را�سد ح�سن عبداهلل �ساهني الزعابي %5١

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ريا�س �سعيد عطا الطراوي %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد جا�سم عبيد العبدويل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ريا�س �سعيد عطا الطراوي

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�س�����ادة/اميي�سن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلا�سب الآيل ولوازمها ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1503633 

تعديل ن�سب ال�سركاء
املثنى راغب ال�سباعي من 49% اىل %24.5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالرحمن حممد ا�ستيوى %24.5

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

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بالك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رود للنقليات
رخ�سة رقم:CN 2284433 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سعيد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عاي�س م�سلم للنقليات واملقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 1717278 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ويلمن 

جرنال كونرت اكتور - اأبوظبي
رخ�سة رقم:CN 2030210 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

مطبخ الو�سيحي- ذ م م
 مبوجب قرار اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 

يعلن  اأبوظبي  يف    1905019151 بالرقم      2019/10/09 بتاريخ 

مكتب/ �سارتفورد لتدقيق احل�سابات عن حل وت�سفية �سركة:

)مطبخ الو�سيحي - ذ م م(
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  CN-2628516 فعلى من 

مكتب امل�سفى املعني هاتف رقم   0525030033 فاك�س 024414381 

�س ب 7644 ابوظبي �سارع ال�ستقالل  بناية /بنك ال�ستثمار الطابق 

مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  امل�ستندات  واإح�سار   303 رقم   مكتب   3

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 
ا�سهم �سادرة من )جمعية  ا�سماءهم �سهادات  التالية  ال�سادة /  فقد 

اأبوظبي التعاونية التعاونية(:

1 - حممد حاجي عبد اهلل ح�سني اخلوري بعدد )1485 �سهما(

2 - نعيمة حاجي عبد اهلل ح�سني اخلوري بعدد )1485 �سهما(

3 - فاطمة حاجي عبد اهلل ح�سني اخلوري بعدد )1485 �سهما(

4 -خالد حاجي عبد اهلل ح�سني اخلوري بعدد )1485 �سهما(

5 -ح�سة حاجي عبد اهلل ح�سني اخلوري بعدد )1485 �سهما(

6 - عثمان حاجي عبد اهلل ح�سني اخلوري بعدد )1485 �سهما(

- امنة حممد �سريف حممد عقيل فولذي اخلوري بعدد )8677 �سهما(  7

  الرجاء ممن يجدها الت�سال على رقم 0564666747 او ت�سليمها 

اإىل ال�سركة املذكوره م�سكورا.

فقدان �سهادات ا�سهم

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
للتجاره  ون  ال�س�����ادة/جراند  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامه   رخ�سة رقم:2700085 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبيد حممد عبيد حممد الكعبي ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ملحمة القوقاز

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2834890 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبيد حممد عبيد حممد الكعبي ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم بوي�سكي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2686308 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سومان �سودرهي عبدالغفور ١00%
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة �سعيد حممد ال�سغر يروان ال�سام�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد ال�سغر يروان ال�سام�سي

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

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

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

نغمة حلب
رخ�سة رقم:CN 2828186 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ت����راأ�����س ال����ل����واء ع��ل��ي ع���ب���داهلل بن 
علوان النعيمي رئي�س جلنة القيادة 
عام  قائد    - اخليمة  براأ�س  الُعليا 
�سرطة راأ�س اخليمة، اجتماع جلنة 
ليا العا�سر ) 10 ( لعام  القيادة الُعٌ
جلنة  اأع�ساء  بح�سور  2019م، 
القيادة الُعليا براأ�س اخليمة، وذلك 
مببنى القيادة العامة. رّحب اللواء 
النعيمي،  بن علوان  علي عبد اهلل 
باأع�ساء جلنة القيادة الُعليا، مثمناً 
تعتمدها  ال��ت��ي  التكرمي  منهجية 
لتحفيز  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س  ���س��رط��ة 
خمتلف  يف  امل��ت��م��ي��زي��ن  املنت�سبني 

املجالت ال�سرطية، ملا يبذلونه من 
جهٍد وتفاٍن واإخال�ٍس يف العمل.

التكرمي :
العميد  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ال���ل���واء  وك�����ّرم 
طارق حممد بن �سيف نائب مدير 
ب�سرطة  ال�سرطية  العمليات  ع��ام 
ت��ق��دي��راً جلهوده  راأ������س اخل��ي��م��ة، 
املتميزة يف اإدارة مهام مكتب القائد 
راأ�س اخليمة، طيلة  ل�سرطة  العام 
ال�سنوات ال�سابقة، ف�ساًل عن دوره 
اأعمال  اإجن�����از  يف  وال���ب���ن���اء  امل��ث��م��ر 
جلنة القيادة اُلعليا، م�سيداً باأدائه 
املتميز، وحر�سه على جودة الأداء،  
من  مهند�سات  خم�س   ، ك���رم  ك��م��ا 

الإلكرتونية  اخلدمات  اإدارة  ك��ادر 
والإت�سالت ب�سرطة راأ�س اخليمة، 
ب�������س���اي���ر ح�سن  امل���ه���ن���د����س���ة  ه�����ن: 
اهلل  عبد  اآم��ن��ة  واملهند�سة  �سومر، 
حممد  م��رمي  واملهند�سة  ال�سحي، 
العو�سي، واملهند�سة مرمي حممد 
ال�سميلي، واملهند�سة �سعيدة ح�سن 
اداء  يف  لتميزهن  تقديراً  احليلي، 
عن  ف�ساًل  بها،  يكلفن  التي  املهام 
ظهورهن ب�سورة م�سرفة يحتذى 
بها، م�سيداً بجهودهن يف الرتقاء 
الأمني،  ال��ع��م��ل  اإج�������راءات  ب�����س��ر 
التوفيق  م��ن  امل��زي��د  لهن  متمنياً 

وال�سداد يف خدمة الوطن.
ومناق�سة  ع��ر���س  مت  ذل����ك،  ع��ق��ب 

املوؤ�سرات  ونتائج  امل��ب��ادرات  نتائج 
ال���وط���ن���ي���ة، والإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
املركزية  للعمليات  العامة  الإدارة 
2019م،  ال����ث����ال����ث  ال����رب����ع  ع����ن 
نتائج  وم��ن��اق�����س��ة  ع��ر���س  ك��م��ا مت 
الوطنية  وامل����وؤ�����س����رات  امل�����ب�����ادرات 
اإدارة  يف  والإ������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة 
الأداء  وت��ط��وي��ر  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
2019م،  ال����ث����ال����ث  ال����رب����ع  ع����ن 
وا�ستعرا�س الفرق اجلديدة جلائزة 
وزير الداخلية – الدورة اخلام�سة 
وع��ر���س خطة   ال��وزي��ر،  - مرحلة 

اإغالق فر�س التح�سني الواردة يف 
نتائج ال�سركاء لعام 2019م.

التاأكيد  مت  الج���ت���م���اع،  خ���ت���ام  يف 
العمل،  يف  ال��ت��م��ي��ز  ����س���رورة  ع��ل��ى 
امل����ه����ام  اأداء  يف  والإخ���������ال����������س 
واحلفاظ   وال��ت��ط��وع  ال��وظ��ي��ف��ي��ة، 
ع���ل���ى مم��ت��ل��ك��ات ال�����دول�����ة، وط����رح 
املبادرات البناءة مبا يعزز املواطنة 
التحّلي  �سرورة  مثمناً  الإيجابية، 
حتث  التي  الداخلية،  وزارة  بقيم 
وت�سجع  وال�سدق  ال�سفافية  على 
على الإبداع والعمل بروح الفريق. 

�سرطة اأبوظبي تطلق حملة اأ�سرة متما�سكة جمتمع اأكرث اأمنا
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت �سرطة اأبوظبي حملة توعية حتت �سعار “اأ�سرة متما�سكة جمتمع 
“ بالتعاون مع موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية للحد من الظواهر  اأكرث اأمناً 
ال��ت��ي ت��وؤث��ر على ك��ي��ان الأ���س��رة وان��ط��الق��اً م��ن اأن الأ���س��رة ه��ي الركيزة 
احلوار  وباعتبار  ومنتج  واع  جيل  لإي��ج��اد  اإي��ج��اب��ي  ملجتمع  الأ�سا�سية 
البناء هو الو�سيلة الأمثل حلل اخلالفات الأ�سرية . تاأتي احلملة �سمن 
والوقائي  املجتمعي  الأمن  معاير  لتطبيق  الت�سامح”  “عام  مبادرات 
�ساأنها  م��ن  تطويرية  واإج�����راءات  ت��وع��وي��ة  ا�سرتاتيجيات  ي�سم  ال���ذي 
تطبيق  على  حر�سها  اأبوظبي  �سرطة  واأك��دت  اجلرائم.  خماطر  تقليل 
النهج التوعوي يف تنمية املجتمع والهتمام بالأ�سرة وبناء نظام عائلي 
قوي تنفيذاً ل�سرتاتيجية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ 

طيب اهلل ثراه “ يف بناء الأوطان ون�سر القيم الإن�سانية واملحافظة على 
الن�سيج املجتمعي وتر�سيخ اأطر التالحم والتما�سك.. لفتة اإىل اأن تقُدم 
لأ�سر �ساحلة جادة تعي  انعكا�ساً  وا�ستقرارها يعد  املجتمعات وتطورها 
م�سوؤوليتها جتاه تربية اأبنائها وتعليمهم واإر�سادهم وفق القيم واملبادئ 
املجتمعية  ال�سرطة  اإدارت����ي  احلملة  يف  وت�����س��ارك  الفا�سلة.  والأخ����الق 
الأمني  العالم  واإدارة  املجتمع  اأمن  بقطاع  الجتماعي  الدعم  ومراكز 
ن�سر  ا�سرتاتيجيني. وتركز احلملة على  القيادة و�سركاء  �سوؤون  بقطاع 
ن�سية  ر�سائل  واإر�سال  خمتلفة،  وبلغات  ال�سحف  يف  التوعوية  اأهدافها 
و�سوتية  مرئية  ر�سائل  تت�سمن  واإذاع��ي��ة  تلفزيونية  ب��رام��ج  وت��ق��دمي 
ومطبوعات وكتيبات تثقيفية، وعرب و�سائل التوا�سل الجتماعي، وعقد 
الأ�سرية  وامللتقيات  املجال�س،  التعليمية وعقد  املوؤ�س�سات  حما�سرات يف 

اإ�سافة لن�سر التوعية على اأجهزة ال�سراف الآيل.

•• فرانكفورت-وام:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  زار 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
ام�س  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 
للكتاب  ال���دويل  فرانكفورت  معر�س 
اأكتوبر   20 الذي تقام فعالياته حتى 
املعار�س  اأر��������س  ق���اع���ة  يف  اجل�������اري 

بفرانكفورت.
وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�سوله 
فرانكفورت  مدينة  يف  املعار�س  اأر���س 
باأعمال  القائم  �سعادة حممد احلربي 
و�سعادة   ، امل��ان��ي��ا  ل��دى  ال��دول��ة  �سفر 
ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ال��ع��وي�����س رئي�س 
علي  املهند�س  و�سعادة  الثقافة،  دائ��رة 
ب��ن ���س��اه��ني ال�����س��وي��دي رئ��ي�����س دائ���رة 
عبدالعزيز  و�سعادة  العامة،  الأ�سغال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م�ست�سار  ت���رمي 
مدير عام ات�سالت املناطق ال�سمالية، 
ب��ن رك��ا���س العامري  اأح��م��د  و���س��ع��ادة 
و�سعادة  للكتاب،  ال�سارقة  رئي�س هيئة 
را�سد حممد الكو�س املدير التنفيذي 
جل��م��ع��ي��ة ال��ن��ا���س��ري��ن الإم����ارات����ي����ني، 
مدير  عبداحلميد  ع��م��رو  وال��دك��ت��ور 
اأك���ادمي���ي���ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ب��ح��وث وعدد 
العربية  الكتب  معار�س  مديري  من 
املهتمني  م����ن  وج���م���ع  والأج����ن����ب����ي����ة، 
خمتلف  م��ن  ال��ك��ت��ب  ون�����س��ر  ب�سناعة 

دول العامل.

وزار �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف 
النا�سرين  بداية جولته جناح جمعية 
بالعديد  ال��ت��ق��ى  ح��ي��ث  الإم���ارات���ي���ني 
الإماراتيني  والأدب����اء  النا�سرين  م��ن 
اآل���ي���ة �سناعة  وت��ب��اح��ث م��ع��ه��م ح���ول 
الكتاب يف الإم��ارات من ن�سر وطباعة 
الدائم  دعمه  �سموه  م��وؤك��داً  وت�سويق 
والكتاب  الإم����ارات����ي����ني  ل��ل��ن��ا���س��ري��ن 
والثقايف  الأدب���ي  بامل�ستوى  للنهو�س 

اإىل اأعلى امل�ستويات.
ع��ل��ى ج���ه���ود جمعية  ���س��م��وه  واأث����ن����ى 
ال��ن��ا���س��ري��ن الإم���ارات���ي���ني، ال��ت��ي ت�سم 
توفر لهم  نا�سراً   160 حتت مظلتها 
مب�ستوى  لالرتقاء  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م 

اإدارة  �سموه  الن�سر الإماراتي، مو�سياً 
على  باحلر�س  والنا�سرين  اجلمعية 
العناية باللغة العربية والنقد الأدبي 
ال���ب���ن���اء، وت���ق���دمي حم��ت��وى ث��ق��ايف ذو 

قيمة اأدبية وعلمية.
كما وجه �سموه بالعديد من املبادرات 
وامل�������س���روع���ات ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا رفع 
الن�سر  �سناعة  ودعم  الثقايف  امل�ستوى 
الت�سهيالت  كافة  وتقدمي  الإماراتية 
واخل������دم������ات ل���ل���ن���ا����س���ري���ن وال���ك���ت���اب 

الإماراتيني.
ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  وزار 
جناح ال�سارقة الذي يقام حتت مظلة 
هيئة ال�سارقة للكتاب، والتقى خالله 

ب��ال��ع��دي��د م���ن الأدب�������اء وال���ك���ت���اب من 
خمتلف الدول العربية والأجنبية، كما 
تعرف �سموه على امل�ساركات املعرو�سة 
من�سورات  ���س��م��ت  ال���ت���ي  اجل���ن���اح  يف 
منها  الثقافية  املوؤ�س�سات  من  العديد 
القا�سمي،  ومن�سورات  الثقافة،  دائ��رة 
وجمموعة  للن�سر،  ال�سارقة  ومدينة 
منحة  وب����رن����ام����ج  ل���ل���ن�������س���ر،  ك���ل���م���ات 

الرتجمة.
وتعد امل�ساركة احلالية ال� 21 لل�سارقة 
فرانكفورت  م���ع���ر����س  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
عمره  يتجاوز  ال���ذي  للكتاب  ال���دويل 
300 �سنة، حيث يعد واحداً من اأقدم 

واأعرق معار�س الكتب يف العامل.

بعد ذلك تفقد �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
العربية  ال�����دول  اأج��ن��ح��ة  م���ن  ع�����دداً 
واحت������ادات ال��ن��ا���س��ري��ن امل�����س��ارك��ني يف 
زار  حيث  للكتاب  فرانكفورت  معر�س 
لنا�سري  العربي  امللتقى  جناح  �سموه 
كتب الأط��ف��ال وال���ذي ي�����س��ارك بدعم 
م���ن ه��ي��ئ��ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب واطلع 
املتعلقة  ال���س��دارات  اأب��رز  على  �سموه 
بالطفل العربي وتنمية ثقافته علمياً 

واأدبياً.
وزار �سموه اأي�سا جناح احتاد النا�سرين 
العرب متعرفاً على اأحدث املعرو�سات 
الأدب���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة وج��ه��ود الحت����اد يف 

مع  التعاون  وحتقيق  النا�سرين  دع��م 
خمتلف احتادات النا�سرين.

ع��ل��ى حمتويات  ���س��م��وه  ت���ع���رف  ك��م��ا 
باأبوظبي  املجتمع  تنمية  دائ��رة  جناح 
ال���ذي ي�����س��ارك يف امل��ع��ر���س ب��ع��دد من 

الإ�سدارات الثقافية املجتمعية.
ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وع��رج 
ع��ل��ى ج��ن��اح م��رك��ز حم��م��د ب���ن را�سد 
لطباعة امل�سحف ال�سريف وا�ستمع ملا 
وبرامج  م�ساحف  من  اجلناح  يقدمه 

خالل امل�ساركة يف املعر�س.
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  ج���ن���اح  ����س���م���وه  وزار 
للثقافة وال�سياحة حيث تعرف �سموه 
ا�سدارات  من  اجلناح  ي�سمه  ما  على 

املوؤ�س�سات  م����ن  ل���ع���دد  وم�������س���ارك���ات 
زايد  ال�سيخ  ج��ائ��زة  منها  وامل���ب���ادرات 
للكتاب  اأب���وظ���ب���ي  وم��ع��ر���س  ل��ل��ك��ت��اب 
واللوفر  ل��ل��رتج��م��ة  ك��ل��م��ة  وم�����س��روع 

اأبوظبي.
�سلطنة عمان  �سموه يف جناح  وتوقف 
اإ������س�����دارات وزارة  اأه�����م  ع��ل��ى  م��ط��ل��ع��اً 
ال�����رتاث وال��ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ان��ي��ة، حيث 
العناوين  اأه��م  ح��ول  �سرح  اإىل  ا�ستمع 

التي ت�سارك بها الوزارة.
كما زار �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
العربية  الأج���ن���ح���ة  م����ن  جم���م���وع���ة 
ملعر�س   69 ال����  ال�����دورة  امل�����س��ارك��ة يف 
م��ن��ه��ا جناح  ل���ل���ك���ت���اب،  ف���ران���ك���ف���ورت 

جمهورية م�سر العربية وجناح مركز 
وعدد  الكويتي،  والبحوث  ال��درا���س��ات 
من دور الن�سر العربية التي تتخذ من 

الدول الأوروبية مقراً لعملها.
العديد  جولته  خ��الل  �سموه  وتلقى 
من اله���داءات وال���س��دارات املقدمة 

من الأجنحة امل�ساركة ودور الن�سر.
وخالل جولته يف الق�سم اخلا�س بدور 
الن�سر الأجنبية والأملانية زار �ساحب 
اأوملز  دار  جناح  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
برتجمة  قامت  التي  العريقة  للن�سر 
اللغة  اإىل  �سموه  موؤلفات  من  العديد 

الأملانية.
املثقفني  قبل  كبر من  اإقبال  وو�سط 
وال���ق���راء الأمل����ان ق���ام ���س��اح��ب ال�سمو 
ب��ال��ت��وق��ي��ع ملجموعة  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
كبرة من زوار املعر�س واجلناح الذين 
تهافتوا على اقتناء الن�سخ الأوىل من 
�سموه،  ت��وق��ي��ع  ال���ت���ي حت��م��ل  ال��ك��ت��ب 
اأوملز  ج���ورج  ال��دك��ت��ور  بح�سور  وذل���ك 
وديرتي�س  للن�سر،  اأومل���ز  دار  موؤ�س�س 
اأومل����ز ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���دار اأوملز 
للن�سر، والدكتور غونرت موير رئي�س 
العامل  لأب��ح��اث  الأوروب���ي���ة  اجلمعية 
واأثناء  الأخ�����ر  ق����ام  ح��ي��ث  ال���ع���رب���ي، 
ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  توقيع 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة ال��ك��ت��ب ب��ت��ق��دمي نبذة 
الكتب  واأح���داث  �سموه وف�سول  ح��ول 

املرتجمة.

•• فرانكفورت-وام:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
قبل  ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
الق�سرة  القائمة  اإع��الن  ام�س  ظهر 
من   11 ال���  ب��ال��دورة  للفوز  املر�سحة 
الطفل”،  لكتاب  ات�����س��الت  “جائزة 
خ����الل م�����س��ارك��ة اإم������ارة ال�����س��ارق��ة يف 

معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب.
املر�سحة،  الكتب  ع��ن  الإع����الن  وج���اء 
خ���الل زي�����ارة ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
ال�����س��ارق��ة جل��ن��اح امل��ج��ل�����س الإم���ارات���ي 
املعر�س،  يف  امل�سارك  اليافعني  لكتب 
ي��راف��ق��ه ال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وع���دد من 

امل�سوؤولني واأ�سحاب دور الن�سر.
وو�سل عدد الكتب امل�ساركة يف اجلائزة 
175 كتاباً من  بدورتها احلالية اإىل 
خمتلف اأنحاء العامل، واختارت جلنة 
للقائمة  امل��ر���س��ح��ة  الأع���م���ال  حت��ك��ي��م 
املعاير  م��ن  �سل�سلة  وف���ق  ال��ق�����س��رة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د على 
والفكرة  اللغة  يف  واجل���ودة  احلرفية 

وال�سياغة والتحرير.
للفوز  املر�سحة  الكتب  قائمة  وت�سم 
يف فئات اجلائزة بدءاً من فئة “كتاب 
العام للطفل” التي يتناف�س عليها كل 
الرتتيب  ح�سب   - التالية  الكتب  من 
الهجائي -: كتاب اأبو كركوبة للكاتبة 
ول��ي��د طاهر  نبيهة حم��ي��ديل ور���س��وم 
يف  احلدائق”  “دار  ع���ن  وال�������س���ادر 
لبنان، وكتاب “بكل احلب من قلبي” 
اأب���و رح��م��ة ور���س��وم لبنى  اأن�����س  تاأليف 
فل�سطني  “ور�سة  ع��ن  وال�����س��ادر  ط��ه 
للكتابة” يف فل�سطني، وكتاب “دم�سق: 
اآلء  ور����س���وم  مدينة” ت��األ��ي��ف  ق�����س��ة 
البل�سم  “دار  ع��ن  وال�����س��ادر  مرت�سى 
للن�سر والتوزيع” يف م�سر، بالإ�سافة 
اإىل كتاب ق�سة عن “�س” و”ل” من 
تاأليف اأن�س اأبو رحمة ور�سوم لبنى طه 
للن�سر  الأهلية  “الدار  ع��ن  وال�����س��ادر 

والتوزيع” يف الأردن.
العام  “كتاب  ف��ئ��ة  ���س��م��ن  وي��ت��ن��اف�����س 
لليافعني” كل من كتاب “اأنا وال�سلة” 
تاأليف مي�س داغر ور�سوم لينا مرهج 
وال�����س��ادر ع��ن دار احل��دائ��ق يف لبنان، 

وكتاب “اإجا�سة ميال” تاأليف فاطمة 
“دار  ����س���رف ال����دي����ن وال���������س����ادر ع����ن 
وال�سبان”  لالأطفال  ال�ساقي-ال�ساقي 
“ملن هذه الدمية؟”  يف لبنان، وكتاب 
ت��األ��ي��ف ت��غ��ري��د ال��ن��ج��ار وال�����س��ادر عن 
للدرا�سات والن�سر” يف  ال�سلوى  “دار 

الأردن.
اأف�سل  “فئة  ���س��م��ن  ت���ر����س���ح  ف��ي��م��ا 
“اأبو كركوبة”  كتاب  اإخراج” كل من 
وليد  ور���س��وم  حميديل  نبيهة  تاأليف 
طاهر وال�سادر عن “دار احلدائق” يف 
لبنان، وكتاب “جزيرة البحار بركات” 
وال�سادر  طاهر  وليد  ور���س��وم  تاأليف 
ع��ن ي��ن��ب��ع ال��ك��ت��اب يف امل���غ���رب، وكتاب 
امل�سكوب” تاأليف  واحلليب  “�سنجوب 
هيفاء حمارب �سواركه ور�سوم جافرا 
ال�سلوى  “دار  عن  وال�سادر  لني  ماك 
للدرا�سات والن�سر” يف الأردن، وكتاب 
“دم�سق: ق�سة مدينة” تاأليف ور�سوم 
“دار  ع���ن  وال�������س���ادر  م��رت�����س��ى  اآلء 

البل�سم للن�سر والتوزيع” يف م�سر.
ر�سوم”  اأف�سل  “فئة  على  ويتناف�س 
اأطر”  “اأنا  ك��ت��اب  ه���ي:  ك��ت��ب  اأرب��ع��ة 

الناجم  �سعد  اأم��اين  الدكتورة  تاأليف 
وال�سادر  ال��زي��ن��ي  خ��ال��د  علي  ور���س��وم 
عن “األف باء تاء نا�سرون “يف الأردن، 
تاأليف  ال�سداقة”  “اأقوا�س  وك��ت��اب 
وليد  ور���س��وم  امل��زروع��ي  حمد  فاطمة 
عن  وال�سادر  اإبراهيم  وحممد  طاهر 
يف  والتوزيع”  للن�سر  ال��ه��ده��د  “دار 
الإمارات العربية املتحدة، وكتاب “بيت 
بيوت” تاأليف جيكر خور�سيد ور�سوم 
فار�س قره بيو ال�سادر عن “دار ربيع 
للن�سر” يف الإمارات العربية املتحدة، 
اخليالية”  احل��ك��اي��ات  “يوم  وك���ت���اب 
ور�سوم  ع��ل��ي حم��م��د  خ���ول���ة  ت���األ���ي���ف 
“دار  ع��ن  وال�����س��ادر  بيكديلو  غ��زال��ة 

الرباق لثقافة الأطفال” يف العراق.
فئة  �سمن  املتناف�سة  الكتب  و�سملت 
“اأبو  ك��ت��اب  م��ن  ك��ال  ن�س”  “اأف�سل 
حميديل  ن��ب��ي��ه��ة  ت���األ���ي���ف  كركوبة” 
ور�سوم وليد طاهر وال�سادر عن “دار 
“دم�سق:  وكتاب  لبنان”،  يف  احلدائق 
اآلء  ور����س���وم  مدينة” ت��األ��ي��ف  ق�����س��ة 
البل�سم  “دار  ع��ن  وال�����س��ادر  مرت�سى 
وكتاب  م�����س��ر،  يف  والتوزيع”  للن�سر 

“كل �سي �سيكون على ما يرام” تاأليف 
حم��م��د ال��ع��ت��اب��ي ور���س��وم ع��ل��ي �سم�س 
الدين وال�سادر عن “دار احلدائق” يف 
لبنان، وكتاب “ل�سبب واحد ب�سيط!” 
تاأليف �سمر طاهر ور�سوم �سا�سا حداد 

وال�سادر عن “دار اأ�سالة” يف لبنان.
و���س��ي��ت��م اإع����الن اأ���س��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن يف 
جميع فئات اجلائزة – والتي تت�سمن 
خالل  �سامت” -  كتاب  “اأف�سل  فئة 
الدويل  ال�سارقة  افتتاح معر�س  حفل 
اأكتوبر   30 يف   ،2019 ل���ل���ك���ت���اب 
نوفمرب   9 ح��ت��ى  وي�����س��ت��م��ر  اجل�����اري 
تفتح  كتاباً،  “افتح  �سعار  املقبل، حتت 

اأذهاناً” يف مركز اإك�سبو ال�سارقة.
للجائزة  الإج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  وت��ب��ل��غ 
اإماراتي  دره���م  األ���ف  و200  م��ل��ي��ون��ا 
األ��ف دره��م لفئة   300 بواقع  تنق�سم 
جائزة كتاب الطفل، يتم توزيعها على 
النا�سر واملوؤلف والر�سام، بواقع 100 
األ��ف دره��م لكل واح��د منهما، و200 
األف درهم لفئة جائزة كتاب اليافعني، 
والنا�سر،  امل��وؤل��ف  ب��ني  منا�سفة  ت��وزع 
الكتاب  م��ن  ل��ك��ل  دره���م  األ���ف  و100 

والكتاب  ن�س،  اأف�سل  بجائزة  الفائز 
الفائز  والكتاب  ر�سوم،  باأف�سل  الفائز 
درهم  األ����ف  و300  اإخ�����راج،  ب��اأف�����س��ل 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�����س��ام��ت،  ال��ك��ت��اب  لفئة 
لتنظيم  خم�س�سة  درهم  األف   300
���س��ل�����س��ل��ة ور�������س ع���م���ل ل���ب���ن���اء ق�����درات 
والر�سم،  الكتابة،  يف  العربي  ال�سباب 
بهدف اكت�ساف ورعاية اجليل اجلديد 
العربية يف جم��ال كتب  امل��واه��ب  م��ن 

الأطفال.

لكتاب  ات�سالت  ج��ائ��زة  اأن  اإىل  ي�سار 
�سركة  م��ن  ب��رع��اي��ة  انطلقت  ال��ط��ف��ل 
املجل�س  وت���ن���ظ���ي���م  “ات�سالت” 
الإم����ارات����ي ل��ك��ت��ب ال��ي��اف��ع��ني، بهدف 
العامل  يف  الطفل  كتاب  �سناعة  دع��م 
ال��ع��رب��ي، والرت��ق��اء ب��ه، وت��ك��رمي كتب 
الأطفال املميزة التي تتناول موا�سيع 
معا�سرة ترثي اأدب الطفل، اإىل جانب 
حتفيز النا�سرين والكتاب والر�سامني 
لالإبداع يف جمال ن�سر كتب الأطفال 

ال�سادرة باللغة العربية.
انطالقها  م���ن���ذ  اجل����ائ����زة  ومت���ك���ن���ت 
الطاقات  حتفيز  م��ن   2009 ال��ع��ام 
تاأليف،  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  الإب���داع���ي���ة 
الأطفال  كتب  ون�سر  واإخ���راج،  ور�سم، 
يف  واأث��رت  العربية،  باللغة  واليافعني 
العربي  ال��ط��ف��ل  مكتبة  ذات����ه  ال��وق��ت 
ب��الإ���س��دارات امل��م��ي��زة واجل���ذاب���ة، كما 
اإجمالية  بقيمة  مالية  جوائز  قدمت 

تتجاوز 10 ماليني درهم.

حاكم ال�سارقة يزور معر�س فرانكفورت للكتاب ويتفقد جناح الإمارة والأجنحة الإماراتية والعربية

حاكم ال�سارقة ي�سهد اإعالن القائمة الق�سرية جلائزة ات�سالت لكتاب الطفل

•• خورفكان - وام:

ندوة  ال�سارقة،  لإم���ارة  ال�ست�ساري  املجل�س  لنتخابات  العليا  اللجنة  نظمت 
تعريفيه يف املركز الثقايف مبدينة خورفكان.

لنتخابات  العليا  اللجنه  ع�سو  اجل��روان  �سعيد  احمد  �سعادة  الندوة  يف  �سارك 
املجل�س  فى  �سابق  ع�سو  املغنى  وفاطمه  النتخابات  اداره  جلنه  رئي�س  املجل�س 

ال�ست�سارى لماره ال�سارقه.
يف  ال�سارقة  لإم���ارة  ال�ست�ساري  املجل�س  دور  على  التاأكيد  ال��ن��دوة  خ��الل  ومت 
الوطني  العمل  برامج  املواطنني يف خمتلف  واإ�سراك  التنموية  تنفيذ اخلطط 
تكري�ساً ملبادئ عليا ترتكز على �سيادة القانون وقيم امل�ساءلة وال�سفافية وتكافوؤ 

الفر�س.

و�سروط  الوطنية  ومهامه  ال�ست�ساري  املجل�س  عمل  طبيعة  الندوة  وناق�ست 
الرت�سيح واملزايا والإجراءات املتعلقة بالعملية النتخابية.

وممار�سة  النتخابي  العر�س  يف  امل�ساركة  اإىل  املواطنني  جميع  ال��ن��دوة  ودع��ت 
توجيهات  وف��ق  ال��ق��رار  �سنع  وم�ساركة  والرت�سح  النتخاب  يف  الوطني  حقهم 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 

حاكم ال�سارقة.
و اأو�سحت الندوة اأن تعيني ن�سف اأع�ساء املجل�س ال�ست�ساري بعدد 25 ع�سواً 
ينطبق عليهم �سرط عدم اجلمع بني الوظيفة العامة وع�سوية املجل�س ويتم 
التعيني دون قيود ترتبط مبناطق اختيار الأع�ساء مع مراعاة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة 

للتوازن والتكافوؤ بني الدوائر النتخابية لالإمارة.

جلنة ا�ست�ساري ال�سارقة تعقد ندوة تعريفية يف خورفكان 

•• القاهرة ـ الفجر 

�سمن  والقانونيني  للمحامني  الإم���ارات  جمعية  �ساركت 
العربي حلقوق  امليثاق  اجتماعات  امل�سارك يف  الدولة  وفد 
الدولة  جامعة  اأمانة  مبقر  موؤخراً  انعقد  ال��ذي  الإن�سان، 

العربية يف القاهرة.
وقد �سم وفد اجلمعية، الذي تراأ�سه �سعادة امل�ست�سار زايد 
الأمني  �سعادة  من  كل   ، اجلمعية  رئي�س  ال�سام�سي  �سعيد 
�ساحي،  م�سبح  علي  الأ�ستاذ  الدارة  جمل�س  ع�سو  العام 

الإمارات  مركز  مدير  ال�سام�سي  �سعيد  ط��ارق  وامل�ست�سار 
للدرا�سات وحقوق الإن�سان وامل�ست�سارة رميا اجلر�س رئي�سة 
جلنة وقف املحامني.  وحر�س وفد اجلمعية على امل�ساركة 
للتاأكيد على جهود الدولة يف جمال حماية حقوق الإن�سان، 
والتعريف باأهم التطورات على امل�ستوى الت�سريعي، حيث 
اأ�سدرت الدولة عددا من القوانني التي �ساهمت يف تعزيز 
وح��م��اي��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان،  وم��ن اأه��م��ه��ا  ق��ان��ون مكافحة 
التمييز والكراهية، وقانون حقوق الطفل )قانون ودمية(، 

وقانون عمال اخلدمة امل�ساعدة.

جمعية الإمارات للمحامني والقانونني ُت�سارك يف 
اجتماعات امليثاق العربي حلقوق الإن�سان بالقاهرة

تكرمي 5 مهند�سات مواطنات 

جلنة القيادة العليا ب�سرطة راأ�س اخليمة تناق�س املوؤ�سرات الوطنية يف الربع الثالث 2019  
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم بيت املدينة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1032726 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل قران النوبي مزينه العامري ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف غريب خمي�س نا�سر غريب النيادي
تعديل ن�ساط/ا�سافة م�ساوي على الفحم )�سفاري( )562١006(

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17 

اإعــــــــــالن
لتاجر  البحر  ال�س�����ادة/موج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدراجات املائية والنارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1162476 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عمر �سهيل بخيت �سهيل الرا�سدي ١00%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سعيد حمد عزان املزروعي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/8108 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/10/21 االثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده ميك�سز للتجارة العامة �س.ذ.م.م او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                  الو�سف   �سعر التقييم  

                                                   حاويه     6,000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

ُفقدت �سهادة ا�سهم �سادرة من �سركة )ابوظبي الوطنية 

للتكافل(  بالرقم: 203555  بعدد  35715  �سهما

املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  برجاء  يجدهما  من  على 

اعاله او الت�سال على رقم 024107700 او 8002828  

م�سكورا.

فقدان �سهادة اأ�سهم 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17  اأكتوبر  2019 العدد 12759 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17  اأكتوبر  2019 العدد 12759 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17  اأكتوبر  2019 العدد 12759 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17  اأكتوبر  2019 العدد 12759 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17  اأكتوبر  2019 العدد 12759 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17  اأكتوبر  2019 العدد 12759 
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/95 جلان عقارية                 

امل��زروع��ي جم��ه��ول حمل  ال�سيخ  ع��ل��ي��ه/١-ن��وره ح�سن حممد  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/�سفيان علي �سعيد �سيف بن �سلوم وميثله/عبداهلل 
�سيف �سامل خمي�س النقبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اإ�ستئناف 
احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 20١4/707 مدين كلي والر�سوم وامل�ساريف 
امل��واف��ق ١0/2٣/20١9  ي��وم الأرب��ع��اء  امل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة  وات��ع��اب 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  القا�سي  مبكتب  ب  �س  �سباحا   ١١.00 ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

   حماكم دبي

اللجان  الق�شائية   اخلا�شة

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/3344 جتاري جزئي                 
اىل امل��دع��ي عليه / ١- ن��دمي خ��ر ال��دي��ن جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله / ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ 4١9.٣6٣.5٣ درهم بالإ�سافة للفائدة القانونية بواقع ١2% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الأثنني املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.٣0 ال�ساعة   20١9/١0/28
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1429 جتاري كلي                 

ارافيلي �سوريا  ذ م م 2-�سوميدها  اىل املدعي عليه /١-ك��الود بوك�س تكنولوجيز - �س 
القامة  م م( جمهويل حمل  ذ  تكنولوجيز )�س  بوك�س  ك��الود  براكا�س ب�سفتها مديرة 
عبداهلل  حممد  ح�سن  احمد   / وميثله  ح(  م  )���س  للتوزيع  تي  اي  املدعي/�ستور  ان  مبا 
املازمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
من   %١2 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   4000006(
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 20١9/١0/٣0 ال�ساعة 9.٣0 �س بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2019/359 تظلم جتاري                    
التظلم / اأن  القامة مبا  رو���س جمهول حمل  / ١-مانويل  املتظلم �سده  اىل 
�سركة القافلة لل�سحن وميثلها /�سامل عبداهلل �سعيد العامري - قد اقام عليك 
التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر من قا�سي  الأمور 
وحددت  ال�سفر.  من  منع   20١9/82٣ رقم  العري�سة  على  الأم��ر  يف  امل�ستعجلة 
لها جل�سه يوم الأحد املوافق 20١9/١0/27  ال�ساعة 8.٣0 �سباحا بالقاعة رقم 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  مذكرات  من  لديك  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/8350  عمايل جزئي             

 اىل املدعي عليه/١- الريامي لالإ�ساءة )�س ذ م م( 2-الريامي انرتيورز  )�س ذ م م(
اأحمد   / �سيتيجار وميثله  روكيا  لك�سمانا   / املدعي  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
املطالبة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د  امل��ازم��ي -  ع��ب��داهلل  ح�سن حم��م��د 
درهم(   ٣000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   ١98.200( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ١2% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى 
لها  وح��ددت   )MB196610898EA/2019(ال�سكوى رق��م  التام.  ال�سداد 
 Ch1.A.5 جل�سة يوم  الثالثاء  املوافق 20١9/١0/29 ال�ساعة 8.٣0 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1344 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / ١-ديباك كي�سور راجووان�سي 2-دك�سرت للو�ساطة التجارية - �س ذ 
م م ٣-�ستارا انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �س ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان 
اأقام  - قد  احمد علي حممد بن متيم  ن��وروزي وميثله/فهد  املدعي/ �سرين عبا�س 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   ١2.954.872( وق��دره 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم الإثنني  املوافق  20١9/١0/28  ال�ساعة 9.٣0 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2017/43 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك اخلليجي فرن�سا اأ�س اأيه - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع 

�سارع اآل مكتوم - مبنى بناية ال�سيخ بن جمرن - �سقة الطابق الأر�سي - مقابل برج الرمي 
املنفذ �سده : زاهارا اإنرجي - م د م �س - عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - اأبراج بحرات جمرا 

مزايا بزن�س افينيو - بي بي 2 ار�س رقم جي ال تي - بي اأت�س 2 الطابق ١8 مكتب رقم )١80١( 
اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   20١9/١0/2٣ املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات 
للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء 
اي��داع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة ٣0١ من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
الثمن خالل  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �سخ�س غر ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   ١
: ١806  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١6٣.٣١ م��رت مربع 

١.757.852.00 درهم ، يباع لعلى عطاء 
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   2
: ١805  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١57.٣6 م��رت مربع 

١.69٣.807.00 درهم ، يباع لعلى عطاء 
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   ٣
: ١802  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١64.55 م��رت مربع 

١.77١.١99.00 درهم ، يباع لعلى عطاء
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   4
: ١804  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١١7.06 م��رت مربع 

١.260.022.00 درهم ، يباع لعلى عطاء
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   5
: ١808  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١١7.75 م��رت مربع 

١.267.449.00 درهم ، يباع لعلى عطاء
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   6
: ١807  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١57.١4 م��رت مربع 

١.69١.4٣9.00 درهم ، يباع لعلى عطاء
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   7
: ١80٣  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١١١.42 م��رت مربع 

١.١99.٣١٣.00 درهم ، يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/43 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك اخلليجي فرن�سا اأ�س اأيه - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع 

�سارع اآل مكتوم - مبنى بناية ال�سيخ بن جمرن - �سقة الطابق الأر�سي - مقابل برج الرمي 
املنفذ �سده : زاهارا اإنرجي - م د م �س - عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - اأبراج بحرات جمرا 

مزايا بزن�س افينيو - بي بي 2 ار�س رقم جي ال تي - بي اأت�س 2 الطابق ١8 مكتب رقم )١80١( 
اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   20١9/١0/2٣ املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات 
للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء 
اي��داع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة ٣0١ من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
الثمن خالل  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �سخ�س غر ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   ١
: ١806  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١6٣.٣١ م��رت مربع 

١.757.852.00 درهم ، يباع لعلى عطاء 
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   2
: ١805  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١57.٣6 م��رت مربع 

١.69٣.807.00 درهم ، يباع لعلى عطاء 
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   ٣
: ١802  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١64.55 م��رت مربع 

١.77١.١99.00 درهم ، يباع لعلى عطاء
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   4
: ١804  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١١7.06 م��رت مربع 

١.260.022.00 درهم ، يباع لعلى عطاء
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   5
: ١808  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١١7.75 م��رت مربع 

١.267.449.00 درهم ، يباع لعلى عطاء
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   6
: ١807  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١57.١4 م��رت مربع 

١.69١.4٣9.00 درهم ، يباع لعلى عطاء
امل�ساحة   -  845 : الر���س  رق��م   - الثنية اخلام�سة  بناء مبنطقة  وم��ا عليها من  ار���س  - عبارة عن   7
: ١80٣  مببلغ  ال��وح��دة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي  افينيوا  بزن�س  م��زاي��ا   : املبنى  ا�سم   - : ١١١.42 م��رت مربع 

١.١99.٣١٣.00 درهم ، يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

اخرت  �سهباز   / املدعو  فقد 
باك�ستان     ، ن������واز  حم���م���د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )cy1344412( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0503354816

فقدان جواز �سفر

ف����ق����د امل������دع������و /����س���ات���ي�������س 
ديفى  ����س���ات���ى  راف�����ي�����ن�����دران 
الهند     ، ك���وت���ان  راف���ي���ن���دران 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
)3403015K(من يجده 
رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

    0501483360

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / اعجاز احمد 
باك�ستان     ، ح�سني  مقبول 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
 )E D 1 1 6 0 4 2 2 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0555315850

فقدان جواز �سفر

خ�سر   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الردن   ، ي���ا����س���ني  اح����م����د 
اجل��ن�����س��ي��ة   ج�����واز �سفره 
 )O580405(  رق�������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0506195567

فقدان جواز �سفر

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2019/880 اأحوال نف�ض م�شلمني
                          اىل املحكوم عليه/١- معاذ حممد اأحمد بابكر حممد جمهول حمل القامة حكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري للمدعية الء عبدالوهاب نقد عبدالوهاب / علي / املدعي عليه معاذ حممد احمد بابكر حممد 
بالآتي :  ١- تطليق املدعية من املدعي عليه طلقة بائنة لل�سرر وعليها اإح�ساء عدتها على الوجه ال�سرعي اعتبارا 

من �سرورة هذا احلكم باتا. 
2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة زوجية قدرها الف درهم �سهريا �ساملة جميع اوجه النفقة اعتبارا 

من املطالبة الق�سائية يف 20١9/5/2 وحتى �سرورة احلكم بالتطليق باتام. 
٣- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية  نفقة �سكني عدة قدرها �ستمائة درهم لكامل مدة العقد

4- اثبات ح�سانة املدعية لبنها �سعد وامر املدعي عليه بعدم التعر�س لها ب�ساأنه ال فيما يبيحه ال�سرع
5- الزام املدعي عليه بنفقة بنوه لبنه �سعد قدرها خم�سمائة درهم �سهريا �ساملة جميع لوازم النفقة عدا ال�سكن ومبلغ 
 خم�سمائة درهم �سنويا لك�سوة عيدي الفطر وال�سحى وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 20١9/5/2 
6- الزام املدعي عليه �سداد مبلغ خم�سة ع�سر الف درهم �سنويا اجرة م�سكن ح�سانة ومبلغ ع�سرة الف درهم بدل 
اثاث تدفع  ملرة واحدة مع الزامه ب�سداد فاتورة املاء والكهرباء والنرتنت مبا ل يجاوز ثالثمائة درهم �سهريا  

وذلك اعتبار من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 20١9/5/2 
7- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية اجرة ح�سانة قدرها مائتي درهم �سهريا اعتبارا من تاريخ خروجها من 

عدتها على الوجه ال�سرعي بعد �سرورة هذا احلكم باتا 
8- الزام املدعي عليه ب�سداد الر�سوم وامل�سروفات الدرا�سية لبنه �سعد كما حتددها اإدارة املدر�سة 

9- الزام املدعي عليه بت�سليم املدعية ا�سل جواز �سفر ابنه �سعد
١0- الزام املدعي عليه باملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما 

زاد على ذلك من طلبات. 

  رئي�ض الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

الرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة  اأك�������دت 
وا�سحة  وروؤي������ة  ر���س��ال��ة  وج����ود  اأن 
وخطط  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 
ت�������س���غ���ي���ل���ي���ة �����س����ن����وي����ة لأه�����داف�����ه�����ا 
الركائز  اأح��د  ميثل  ال�سرتاتيجية 
ن��ح��و الأداء  ل��الإن��ط��الق  الأ���س��ا���س��ي��ة 
م�سرة  للموؤ�س�سة  املتميز  التعليمي 
تنظيمي  ه��ي��ك��ل  ن�����س��ر  ����س���رورة  اإىل 
املوؤ�س�سة  لإدارة  وم��ع��ت��م��د  وا����س���ح 
القيادية  الأدوار  ي��ح��دد  التعليمية 
العاملني  ل��ل��رتب��وي��ني  والإداري����������ة 
اللتزام  م��دى  وي��وؤك��د  املوؤ�س�سة  يف 
العمل  وق��وان��ني  الأخ��الق��ي  بامليثاق 
ومراجعة  ال�����س��الح��ي��ة  وت��ف��وي�����س 
خالل  ذل����ك  ج����اء  الأداء.  وت��ق��ي��ي��م 
التي  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  ال��ت��م��ي��ز  ور�����س����ة 
ال��ع��ام��ة جلائزة  الأم����ان����ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 

خليفة الرتبوية لعدد من القيادات 
مدار�س  يف  والإداري����������ة  امل���در����س���ي���ة 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اجل���ال���ي���ات 
مدار�س  جم��م��ع  م�����س��رح  يف  وذل�����ك 
حممد  مبدينة  الوطنية  الإم����ارات 

بن زايد يف اأبوظبي .
العام  الأم��ني  العفيفي  اأم��ل  واأك���دت 
ل���ل���ج���ائ���زة ع���ل���ى ح����ر�����س اجل����ائ����زة 
ر�سالتها  و���س��ول  ب�ساأن  واهتمامها 
يف  التميز  بن�سر  اخلا�سة  واأهدافها 
امليدان التعليمي اإىل جميع املدار�س 
تطبق  وال��ت��ي  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
املعتمدة  الدرا�سية  املناهج  خمتلف 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق��ب��ل  م��ن 
ودائرة التعليم واملعرفة وغرها من 
اأن  مو�سحة  العالقة،  ذات  اجلهات 
وت�سجيع  حتفيز  ت�ستهدف  اجلائزة 
على  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  يف  العاملني 
مبتكرة  وم�ساريع  م��ب��ادرات  تد�سني 

تنه�س بالأداء التعليمي يف خمتلف 
من  العالقة  ذات  واملعاهد  امل��دار���س 
وتعليمية  ت��رب��وي��ة  جم���الت  خ���الل 
وتندرج  �ساملة  9 جمالت  تت�سمن 
ميكن  ف���رع���ي���ة  ف���ئ���ة   18 حت���ت���ه���ا 
للمر�سحني التناف�س عليها يف �سوء 
امل��ع��اي��ر ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا اجل��ائ��زة يف 

دورتها الثالثة ع�سرة للعام 2019-
اأن  اإىل  العفيفي  ولفتت   .2020
مدار�س اجلاليات واملناهج الأجنبية 
املدر�سية  القيادات  من  نخبة  ت�سم 
والإداري�������ة وال��ط��ل��ب��ة وغ���ره���م من 
التعليمية  العملية  عنا�سر  خمتلف 
ال����ذي����ن ت���ت���وج���ه اإل���ي���ه���م اجل����ائ����زة 
وجمالتها  واأه���داف���ه���ا  ب��ر���س��ال��ت��ه��ا 
الور�س  ه���ذه  م��ث��ل  ويف  امل��ط��روح��ة، 
امليدان  اط����الع  اجل���ائ���زة  ت�ستهدف 
التعليمي يف تلك املدار�س على ر�سالة 
الرت�سح  واآل��ي��ات  واأهدافها  اجلائزة 
دعماً  الور�س  هذه  وتقدم  للربامج، 
للراغبني  ول��وج�����س��ت��ي��اً  اإر�����س����ادي����اً 
نحو  والإن��ط��الق  الرت�سح  يف  منهم 
واأكدت   . اجل��ائ��زة  م��ع  التميز  رك��ب 
اأ�ستاذ  الطنيجي  �سيخة  ال��دك��ت��ورة 
بجامعة  ال��رتب��ي��ة  ب��ك��ل��ي��ة  م�����س��ارك 
الإمارات العربية املتحدة، وحمكمة 

ال��ع��ام ف��ئ��ة الأداء  ال��ت��ع��ل��ي��م  مب��ج��ال 
هذا  اأهمية  على  املوؤ�س�سي  التعليمي 
امل��ج��ال ال����ذي ي��ق��دم ���س��ورة �ساملة 
حول  واملدر�سية  الإداري���ة  للقيادات 
وتفوي�س  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���وؤ����س�������س���ة 
ال�سالحيات يف تلك املوؤ�س�سة ب�سورة 
واأدل��ة عمل  اأنظمة  موثوقة ووج��ود 
للتحفيز  منهجية  وك��ذل��ك  �ساملة 
امل��وؤ���س�����س��ة، وغ��ره��ا م��ن املعاير  يف 
اخلا�سة بتنمية العالقات الإيجابية 
ب��ني ال��ع��ام��ل��ني وم��ن��ه��ا ق��ي��ا���س ر�سا 
ال��ن��ت��ائ��ج وبناء  ال��ع��ام��ل��ني، وحت��ل��ي��ل 
معاجلة  واأي�سا  متعاونة  عمل  فرق 
اتخاذ  وكيفية  ال��رتب��وي��ة  الق�سايا 
القرار مبا يوؤثر على جودة العملية 
ا�سرتاتيجيات  وي��ح��دد  التعليمية 
الق�سايا  ل��ع��الج  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  واآل���ي���ات 

الرتبوية.
حمور  اإىل  ال��ط��ن��ي��ج��ي  وت���ط���رق���ت 

كفاءة املعلمني وفاعليتهم يف التعليم 
ا�سرتاتيجيات  ح�����س��ر  خ����الل  م���ن 
املطبقة  احلديثة  والتعلم  التعليم 
وتقييم  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  امل��وؤ���س�����س��ة  يف 
للمعلمني  ال�����راج�����ع�����ة  ال����ت����غ����ذي����ة 
والو�سائط  التكنولوجيا  وتوظيف 
من  وغرها  التدري�س  يف  احلديثة 

املعاير اخلا�سة مبتابعة التح�سيل 
ذوي  ورع��اي��ة  للمتعلمني  ال��درا���س��ي 
واي�سا  املنخف�س  ال��درا���س��ي  الأداء 
املدر�سة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال����ربام����ج 
لرعاية املتفوقني واملوهوبني وتنمية 
ال�سخ�سية املتكاملة للطالب وحفزه 
على امل�ساركة يف امل�سابقات والأن�سطة 

. ودار  ودول���ي���اً  ال��ال���س��ف��ي��ة حم��ل��ي��اً 
حول  ال��ور���س��ة  خ��الل  مفتوح  نقا�س 
يف  احلديثة  الر�سمية  التقنيات  دور 
للموؤ�س�سة  التعليمي  الأداء  تعزيز 
التقنيات يف  ه���ذه  ت��وظ��ي��ف  واآل���ي���ات 
عنا�سر  ملختلف  ب������الأداء  الإرت���ق���اء 

العملية التعليمية .

•• راأ�س اخليمة : 

مبنا�سبة اليوم العاملي له�سا�سة العظام 
راأ�س  م�ست�سفى  اأطلق  اأكتوبر،  يف 20 
اخل���ي���م���ة ح���م���ل���ة )اح��������م ع���ظ���ام���ك( 
مر�س  م��ن  ال��وق��اي��ة  ب�سبل  للتوعية 
ه�سا�سة العظام، وت�سخي�سه وعالجه، 
مرحلة  يف  ال�����س��ي��دات  ع��ن��د  �سيما  ول 
ترتفع  حيث  الطمث،  انقطاع  بعد  ما 

معدلت اإ�سابتهن بهذا املر�س.
اتخاذ  ع���ل���ى  امل���ج���ت���م���ع  ول��ت�����س��ج��ي��ع   
اإجراءات وقائية مبكرة حلماية �سحة 
ال��ع��ظ��ام وال��ع�����س��الت، واحل��ف��اظ على 
يقدم  احل��ي��اة،  ون��وع��ي��ة  ال�ستقاللية 
ت�سمل  جمانية  فحو�سات  امل�ست�سفى 
 ،)Dexa( العظام  كثافة  اختبارات 
وا�ست�سارات  مائية  معاجلة  وجل�سات 
و�ستقدم  ع���ظ���ام.  ج������ّراح  م���ع  ط��ب��ي��ة 
احلملة لأول 100 �سخ�س اختبارات 
الفيتامني  م�ستوى  لقيا�س  جمانية 
 20 الأح���د  ي��وم  احلملة  وتنطلق  د.  
 24 اخلمي�س  حتى  وت�ستمر  اأك��ت��وب��ر 
ظهراً   3 ال�ساعة  من  اعتباراً  اأكتوبر، 

وحتى ال�ساعة 5 ظهراً.
 DEXA فحو�سات  ت�ساعد  وبينما 
العظام؛  ك��ث��اف��ة  ق��ي��ا���س  اأو  تقييم  يف 

عالجاً  امل��ائ��ي  ال��ع��الج  جل�سة  ت��ع��ت��رب 
متميزاً لكامل اجل�سم يت�سمن حركات 
امل��اء؛ وعالجاً طبيعياً يف  ومتارين يف 
باملاء،  اجل�سد  غمر  وي�ساعد  م�سبح. 
على  امل����اء  يف  ال��ت��دل��ي��ك  اأو  ال��ط��ف��و  اأو 
ا�سرتخاء اجل�سم بعدة طرق خمتلفة. 
اآلم  تخفيف  يف  دور  امل��ائ��ي  ول��ل��ع��الج 
الظهر،  واآلم  واللتهابات  الع�سالت 
واإ����س���اب���ات ال���رب���اط، و���س��ع��ف ال����دورة 
الدموية، والتهابات املفا�سل وغرها. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذه احل��م��ل��ة، ق���ال د. 
جو�سي،  م���اده���و����س���ودان  ����س���ري���راجن 
والعمود  ال��ع��ظ��ام  ج��راح��ة  اأخ�����س��ائ��ي 
الفقري يف ’م�ست�سفى راأ�س اخليمة‘: 

لالإ�سابة  ع��ر���س��ة  اأك�����رث  “الن�ساء 
به�سا�سة العظام والعظام املك�سورة. ويف 
اإ�سابتهن بك�سر يف  الواقع، فاإن خطر 
الفخذ يعادل خطر الإ�سابة ب�سرطان 
ال���ث���دي وال���رح���م وامل��ب��ي�����س. متتلك 
الن�ساء عظاماً اأ�سغر واأقل �سماكة من 
معدلت  تناق�س  عن  ف�ساًل  الرجال، 
ه��رم��ون الأ���س��رتوج��ني ال���ذي يحمي 
العظام بعد انقطاع الطمث، مما يزيد 

من خطورة اإ�سابتها باملر�س. ويعترب 
ان��خ��ف��ا���س م�����س��ت��وي��ات ف��ي��ت��ام��ني ’د‘ 
والكال�سيوم، والتدخني، والإفراط يف 
�سرب الكحول عوامل تعزز احتمالت 

الإ�سابة بهذا املر�س املرهق.
وحتى وقت قريب، تعاي�س النا�س مع 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ح��ال��ة ل  ال��ع��ظ��ام  ه�سا�سة 
ولكن  بال�سّن؛  التقدم  بعد  منها  مفّر 
ه��ذا الأم���ر ب��ات م��ن امل��ا���س��ي. وميكن 

اجليدة،  ال�سحية  ال��ع��ادات  ت�سهم  اأن 
وات����ب����اع نظام  ال���ري���ا����س���ة  ومم���ار����س���ة 
و���س��ل��ي��م يف درء هذا  م���ت���وازن  غ��ذائ��ي 

املر�س والوقاية منه ب�سكل كبر«.
خميفة،  اأرق����ام  اإىل  التقارير  وت�سر 
و20%  الن�ساء  %33 من  اأن  حيث 
اأعمارهم  الذين جتاوزت  الرجال  من 
لالإ�سابة  م���ع���ر����س���ون  ع����ام����اً،   50
مثل  وم�����س��اع��ف��ات��ه  ال��ع��ظ��ام  به�سا�سة 

الك�سور. وميكن لأدنى اإ�سابة ب�سيطة 
اأو حركة مفاجئة اأن تت�سبب بك�سور يف 
الكثر  ويف  الأ�سخا�س.  ه��وؤلء  عظام 
العدو  ه�����ذا  ي��ت�����س��ل��ل  الأح�����ي�����ان،  م����ن 
ك�سور  ب�سكل  ويظهر  اإلينا  ال�سامت 
واآلم ل مربر لها. ويلعب الت�سخي�س 
املبكر والعالج الفعال واإعادة التاأهيل 
من  التخفيف  يف  ه��ام��اً  دوراً  اجل��ي��دة 
والقت�سادية  الج��ت��م��اع��ي��ة  الأع���ب���اء 

املرتتبة على هذا املر�س.
د. ر���س��ا �سّديقي،  ق��ال  وم��ن ج��ان��ب��ه، 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����س��ت�����س��ف��ى راأ�����س 
اخليمة: “تبقى ه�سا�سة العظام خفية 
الأحيان،  من  كثر  يف  ت�سخي�س  دون 
العالج.  على  كبر  ب�سكل  ي��وؤث��ر  مم��ا 
والت�سخي�س  الرعاية  تعزيز  وي�سهم 
احلد  يف  املنا�سب  ال��وق��ت  يف  وال��ع��الج 
من الأعباء الجتماعية والقت�سادية 
املرتتبة على املر�س. وتتجلى فكرتنا 
ممكنة،  ت���وع���ي���ة  اأق�������س���ى  حت��ق��ي��ق  يف 
ل���ل���ت���ع���رف على  ال���ن���ا����س  وم�������س���اع���دة 
الفحو�سات.  واإجراء  املر�س،  اأعرا�س 
ون����ود ت���زوي���د امل��ر���س��ى ب��ال��ع��دي��د من 
اخليارات غر اجلراحية وال�ست�سارات 
التخ�س�سية ب�ساأن التغيرات يف منط 

احلياة«.

•• ابوظبي-الفجر:

ن��ادي ت��راث الإم����ارات يف م�سرح  نّظم 
اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ك��ا���س��ر الأم�����واج حفاًل 
ل��ت��ك��رمي ف��ري��ق ال��ع��م��ل وال�����س��رك��اء يف 
حمدان  موؤ�س�سة  بجائزة  النادي  ف��وز 
التعليمي  ل��الأداء  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
الداعمة  امل���وؤ����س�������س���ات  ل��ف��ئ��ة  امل��ت��م��ي��ز 
للتعليم، عن مبادرة “ تراثنا.. هويتنا 
وذلك  التعليمية”،  املوؤ�س�سات  لطلبة 
خليفة  ب��ن  طحنون  ال�سيخ  بح�سور 
بن حممد بن خالد اآل نهيان، و�سعادة 
املدير  الرميثي  بولحج  �سعيد  حميد 
يف  والفعاليات  لالأن�سطة  التنفيذي 
النادي، و�سعادة الدكتور جمال حممد 
املهري الأمني العام ملوؤ�س�سة حمدان 
التعليمي  ل��الأداء  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
عبداخلالق  �سليمان  و���س��ع��ادة  املتميز 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  الأن�����س��اري 
ح��م��دان ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ل���الأداء 
التعليمي املتميز و�سعادة علي عبد اهلل 
للدرا�سات  التنفيذي  املدير  الرميثي 
الإدارات  ومديري  بالنادي،  والإع��الم 
وروؤ���س��اء الأق�����س��ام وامل��راك��ز وموظفي 

النادي.
وبعد ال�سالم الوطني لدولة الإمارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، وم�����ا ت��ي�����س��ر من 
احلفل  اف��ت��ت��ح  احل���ك���ي���م،  ال���ذك���ر  اآي 
الدعم  ير�سد  توثيقي  فيلم  بعر�س 
رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  ال��الحم��دود 
“حفظه اهلل” لقطاع التعليم  الدولة 

ن��ادي تراث  اأن يقدم  ال��دول��ة، قبل  يف 
�سعيد  ال�سيد  األ��ق��اه��ا  كلمة  الإم����ارات 
جاء  الأن�����س��ط��ة،  اإدارة  م��دي��ر  امل��ن��اع��ي 
فيها اأن ن��ادي ت��راث الإم��ارات “اأن�سئ 
متثله  مبا  الإماراتية،  ال��روح  ليعك�س 
م��ن ت��وح��د م��ع رم��ل ال�����س��ح��راء وماء 
التطوير  ع��ل��ى  ق�����درة  وم����ن  ال��ب��ح��ر، 

ومواكبة الع�سر«.
اأن مبادرة  ال���ن���ادي  ك��ل��م��ة  اأك����دت  ك��م��ا 
لقطاع  الداعمة  هويتنا”  “تراثنا.. 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال���دول���ة ج����اءت يف اإط����ار 
التعليم  قطاع  به  حظي  ال��ذي  الدعم 
من نادي تراث الإمارات منذ تاأ�سي�سه 
زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة 
اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س 

عمل  ح��ي��ث  اهلل”،  “حفظه  ال���دول���ة 
النادي على تقدمي الربامج الرتبوية 
والثقافية والرتاثية، لإك�ساب الطلبة 
والطالبات املهارات واملعرفة برتاثهم، 
م�سوؤولية  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  م����ب����داأ  م����ن 

اجلميع.
فوز  اأن  اإىل  ال���ن���ادي  ك��ل��م��ة  وخ��ل�����س��ت 
نادي تراث الإم��ارات بجائزة موؤ�س�سة 
ح��م��دان ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ل���الأداء 
املوؤ�س�سات  ل��ف��ئ��ة  امل��ت��م��ي��ز  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
اأهمية  ع��ل��ى  ي���دل  للتعليم،  ال��داع��م��ة 
هذا  يف  ال���ن���ادي  ل��ع��ب��ه��ا  ال��ت��ي  الأدوار 

امل�سمار على مدى ال�سنوات.
و�سمن فقرات احلفل، مت عر�س فيلم 
ق�����س��ر ي��وث��ق حل��ي��ث��ي��ات ف���وز النادي 

والأدوار  الكبرة  واجل��ه��ود  باجلائزة 
ال��ن��ادي يف جمال  ب��ه��ا  ي�سطلع  ال��ت��ي 
دعم التعليم. كما األقى ال�ساعر حممد 
بن يعروف املن�سوري ق�سيدة عن فوز 
النادي، اأعقبه فقرة لالألعاب ال�سعبية 

قدمتها طالبات مدر�سة الطويلة.
ب���ن خليفة،  ال�����س��ي��خ ط��ح��ن��ون  وك�����رم 
الرميثي،  ب���ولح���ج  ح��م��ي��د  و����س���ع���ادة 
باجلائزة،  ال��ن��ادي  ف��وز  يف  امل�ساهمني 
امل�ست�سار  م���ن  ك���ل  ت���ك���رمي  مت  ح��ي��ث 
الرتاثي للنادي علي بن ح�سن ال�سيخ 
الإ�سرتاتيجيني  وال�سركاء  الرميثي، 
ل��ل��ن��ادي وه����م: م��وؤ���س�����س��ة ح��م��دان بن 
التعليمي  ل������الأداء  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
للرتاث،  ال�����س��ارق��ة  وم��ع��ه��د  امل��ت��م��ي��ز، 

اأبوظبي،  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة 
العامة  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  و���س��رك��ة 
اأبوظبي لل�سالمة  “م�ساندة”، وهيئة 
ال������زراع������ي������ة، وم���������س����رف اأب����وظ����ب����ي 
ال�����س����الم����ي، وم���وؤ����س�������س���ة الإم��������ارات 
وامل�سعود  ات�������س���الت،  ل���الت�������س���الت- 

لل�سيارات.
)كبار  ال���رتاث���ي���ني  امل����درب����ني  وك������رم 
املواطنني(، والرعيل الأول الداعمني 
الرئي�سيني لأن�سطة وفعاليات النادي 
والأمهات  التعليم،  لقطاع  ال��داع��م��ة 
الن�سائية  امل�������س���اغ���ل  يف  ال����ع����ام����الت 
التي  وامل����راك����ز  والإدارات  ب���ال���ن���ادي، 
وامل�سرفني  امل��ب��ادرة،  ب��ربام��ج  �ساهمت 
الأك���ادمي���ي���ني وامل��ع��رف��ي��ني مل��ل��ف فوز 

النادي باجلائزة.
الإدارات  ت���ك���رمي  ت���ك���رمي  مت  ك���ذل���ك 
امليدانية،  الزيارة  يف  املتميزة  واملراكز 
والطالب  ال��رئ��ي�����س��ي��ني،  وامل��ت��ع��اون��ني 
والطالبات الداعمني مللف فوز النادي 
امليدانية،  ال����زي����ارة  م��رح��ل��ة  خ����الل 
املراكز  خ���ري���ج���ات  م���ن  وامل���ت���ع���اون���ات 
الزيارة  مرحلة  يف  بالنادي  الن�سائية 
امليدانية، واملدربني واحلكام الدوليني 
ال���ذي���ن دعموا  ال��ف��رو���س��ي��ة  يف جم���ال 
ملف فوز النادي يف الزيارة امليدانية، 
وموظفي النادي امل�ساركني يف مرحلة 
التوا�سل  وق�����س��م  امل��ي��دان��ي��ة،  ال���زي���ارة 
زايد  ب��ن  �سلطان  مبركز  الجتماعي 

امل�سارك يف مرحلة الزيارة امليدانية.
لل�سيخ  تراثياً  النادي خنجراً  واأه��دى 
ط��ح��ن��ون ب���ن خ��ل��ي��ف��ة و���س��ل��م��ه ن�سخة 
باجلائزة، قبل  ال��ن��ادي  ف��وز  من ملف 
امل�ساحب  املعر�س  يف  بجولة  يقوم  اأن 
للحفل الذي احتوى على �سور توثق 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، و�سور  ال���ن���ادي  لأن�����س��ط��ة 
نيهان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د  لل�سيخ 
اهتمامه  تو�سح  ثراه”  اهلل  “طيب 
ب��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م، ب��ج��ان��ب اإ����س���دارات 
والبحوث  ل���ل���درا����س���ات  زاي�����د  م���رك���ز 
ال���ت���اب���ع ل����ن����ادي ت������راث الإم����������ارات يف 
الرتاث والتاريخ والدواوين ال�سعرية، 
وعر�س لعدد من املخطوطات القيمة 
وال���ن���ادرة، ك��م��ا اح��ت��وى امل��ع��ر���س على 
الربيطاين  الإر�سيف  وثائق من  على 

عن تاريخ التعليم يف اإمارة اأبوظبي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

حما�سرة  الإجتماعية   للتنمية  الإم��ارات  جمعية  نظمت 
الها�سمي  �سعيد  ها�سم  امل��درب  تقدمي  النجاح”،  “هرم 
الذات  وتطوير  الب�سرية  التنمية  يف  معتمد  م��درب   –
الظيت،   اخل��ي��م��ة  ب����راأ�����س  الإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  م��ق��ر  ، يف 
النجاح  باأ�سرار  امل�ساركني  تعريف  اإىل  املحا�سرة  وهدفت 
�سقل  بهدف  لديهم  اليجابية  املعنويات  وتعزيز  الذاتي 
وال�ستفادة  انتاجيتهم  وزي��ادة  ادائهم  لتح�سني  مهاراتهم 
ال�سعيدين  على  النجاح  لتحقيق  الداخلية  من طاقاتهم 
ال�سخ�سي واملهني. اأكد املدرب اأن العقول تت�سكل باخلربة 

لأي  بالن�سبة  للغاية  مهمة  بالنف�س  الثقة  وان  واملعرفة، 
اإن�سان يرغب يف النجاح لأن الثقة ترفع اأعماله، وان اأول 
خطوة يف طريق النجاح هي اأ�سعب خطوة، واأن خمالطة 
الطاقة  مينحون  لأن��ه��م  ال��ن��ج��اح،  عنا�سر  م��ن  ال��واث��ق��ني 
يف  احلما�س  واأن  بهم،  املحيطني  لكل  الالزمة  الإيجابية 
الكبار  مثل  والتفكر،  اجلهد  وب��ذل  الإيجابية  امل�ساركة 
والع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��ن��ف�����س، وال��ت��ف��ا���س��ي��ل ال��ب�����س��ي��ط��ة مثل 
احل�سور قبل املوعد وال�ستيقاظ املبكر كلها اأمور موؤثرة 

يف �سياغة �سخ�سية الإن�سان الناجح.
امل�سوؤولية، وحتويل  العمل تعني حتمل  اأن قيادة  اأكد  كما 
الأف���ك���ار اإىل منتج ي���راه ال��ن��ا���س ن���وع م��ن اأن����واع الأب����داع، 

الهمة تعني عدم النقطاع عن العمل حتى تنتهي املهمة، 
وال�سعي  ف��ري��ق  يف  ال��ع��م��ل  م��ع  التكيف  ع��ل��ى  ال��ق��درة  واأن 
الفريق ي�ساعف من قيمة  با�سم  لتحقيق جناح م�سرتك 
التعاون مع  الإجن��از، وان ذلك يتطلب يف بع�س الأحيان 
من ل نحب، واإنه اإذا غاب الدافع واحلافز فهذا هو بداية 
العمر  لأن  الأول���وي���ات  م��ن  ال��وق��ت  ب��رجم��ة  واأن  ال�سياع، 
اأ�سيق من حتقيق الطموحات، واأن الإيجابية هي طريقة 
الأه���داف، وحل  ال��ذات وحتقيق  اإىل تقدير  ت��وؤدي  تفكر 
امل�سكالت، واأن الأميان هو �سر النجاح يف الدنيا والأخرة، 
وهو الطريق املنا�سب ملواجهة �سغوط احلياة، لأنه اإقرار 

يف القلب يحرك اجلوارح.

الإمارات للتنمية ت�ست�سيف هرم النجاح 

ه�سا�سة العظام – العدو ال�سامت لكبار ال�سن

م�ست�سفى راأ�س اخليمة ي�سارك يف مكافحة املر�س، ويطلق حملة )احم عظامك(

نادي تراث الإمارات يحتفي بفوزه بجائزة موؤ�س�سة حمدان بن را�سد لالأداء التعليمي املتميز

بلدية مدينة اأبوظبي تركب 5 مربدات 
مياه ب�ساطئ البطني لل�سيدات

•• اأبوظبي -الفجر:

البطني  �ساطئ  م��ربدات مياه يف   5 اأبوظبي تركيب  بلدية مدينة  اأجن��زت 
راقية  �سواطئ  لتوفر  التطويرية  وخططها  جهودها  �سمن  لل�سيدات 

وجمهزة بكل مقومات الرتفيه.
ر�سا  لرفع  امل�ستمر  اأبوظبي  مدينة  بلدية  �سعي  �سمن  امل�سروع  هذا  ياأتي 
الزوار وتطوير اخلدمات املقدمة ملرتادي ال�سواطئ وفقاً لأحدث التقنيات 
واملوا�سفات العاملية بهدف توفر مياه ال�سرب النقية املربدة جلميع زائرات 

ال�ساطئ.
اأب��وظ��ب��ي ب��ت��وري��د وت��رك��ي��ب ن��واف��ر م��ي��اه �سرب  وق��د ق��ام��ت بلدية مدينة 
تتطابق مع املوا�سفات واملعاير العاملية، حيث مت توزيع وتركيب 5 مربدات 

يف �ساطئ البطني لل�سيدات.
اجلدير بالذكر اأن بلدية مدينة اأبوظبي اأجنزت خالل اأبريل املا�سي للعام 
الكورني�س  �ساطئي  على  ال�سرب  ملياه  م��ربدا   24 تركيب   2019 اجل��اري 
و12  الكورني�س  �ساطئ  على  م��ربداً   12 تركيب  ، حيث مت  واحل��دي��ري��ات 

مربداً على �ساطئ  احلديريات.
واأو�سحت البلدية اأن مربدات املياه اجلديدة تتميز مبوا�سفات عالية من 
الأمان مل�ستخدميها، كما مت اختيار ال�سكل الهند�سي والألوان املميزة التي 

ت�سيف م�سهدا جماليا يتكامل مع مكونات ال�ساطئ ومرافقه اخلدمية .

خليفة الرتبوية تنظم ور�سة التميز التطبيقي

موارد ال�سارقة تطرح الدبلوم املهني يف التفتي�س
•• ال�سارقة-الفجر:

نظمت دائرة املوارد الب�سرية يف ال�سارقة “الدبلوم املهني يف التفتي�س” وذلك 
�سمن خطتها ال�سرتاتيجية الرامية لتنمية قدرات موظفي حكومة ال�سارقة 
مهاراتهم  بتطوير  ال�سلة  ذات  املتخ�س�سة  املهنية  ال��ربام��ج  على  تركز  التي 
بجامعة  املهني  وال��ت��ط��وي��ر  امل�ستمر  التعليم  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الوظيفية 
�ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  املهنية  ال��دب��ل��وم��ات  تنظيم  ي��اأت��ي  حيث  ال�����س��ارق��ة  
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
الفجوة بني  وتقليل  املوظفني  اأداء  لرفع م�ستوى  ،وذل��ك  اهلل  ال�سارقة،حفظه 
املال  ال��راأ���س  لتطوير  امل�ستهدفة  امل�ستقبلية  اخلطط  وب��ني  احلالية  امل��ه��ارات 
الب�سري. بداأ الدبلوم يوم الأحد املوافق 2019/10/6 وي�ستمر حتى   
العاملني يف جمال التفتي�س املعارف  اك�ساب  اإىل  ، ويهدف    2019/10/31
يف  املعتمدة  املعاير  وفق  التفتي�س  مهنة  مبتطلبات  للقيام  الالزمة  واملهارات 
هذا املجال ، وميكنهم من القيام مبهام التفتي�س واملراقبة ال�سحية، وا�ستخدام 
يف  الوطني  ال��رم��ز  ح�سب  الوطنية  املقايي�س  و  وامل��وا���س��ف��ات  النظام  وتطبيق 
والقوانني  التفتي�س  طرق  واخلا�سة،  العامة  للموؤ�س�سات  والتفتي�س  الرقابة 
املحلية والدولية للتفتي�س ، كما ميكنهم من تطبيق ال�سرتاطات ال�سحية يف 
املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة ، جمع العينات الالزمة من املرافق املختلفة، وكتابة 

التقارير الرقابية ب�سورة مهنية ت�ساهم يف اإتخاذ القرارات ال�سليمة .
وال�سحة  ال�سالمة  البحرية،  الأحياء  و  الأحياء  علم  مبادئ  الدبلوم  يت�سمن 
املهنية، مبادئ ال�سحة العامة ، الت�سريعات والقوانني البيئية، التفتي�س البيئي 
، التفتي�س الغذائي، اأخالقيات املهنية، ال�سبطية الق�سائية ومناق�سة م�ساريع 
التخرج للم�ساركني يف نهاية الدبلوم. ويح�سل املوظف على �سهادة دبلوم مهني 

معتمد يف التفتي�س بعد اإنهاءه متطلبات الدبلوم.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- الفجر:

يبلغ  الإن�����س��ان  العظام يف ج�سم  ع��دد   
اإ�سابة  اأّن  وم��ع��ل��وٌم  ع��ظ��م��ة،   206
ي��وؤث��ر على طبيعة  ق��د  بك�سٍر  اإح��داه��ا 
ذلك،  اإىل  وا�ستناداً  اليومية.  حياتنا 
عندما عانت ال�سيدة نائلة و�سيم بوت، 
البالغة من العمر 52 �سنة، من ك�سٍر 
من  الكثر  عا�ست  ال���ورك،  عظمة  يف 

املعاناة والأمل وامل�سقة.
مت اإجراء اأول عملية جراحية لها لرد 
الك�سر ومت تثبيته ب�سيخ وبراغي لكّن 
ل�سوء احلظ مل يلتئم الك�سر ، وبقيت 
ت��ع��اين م��ن الم ���س��دي��دة وك��ان��ت غر 
ق����ادرة ع��ل��ى امل�����س��ي.  ق��ام��ت املري�سة 
با�ست�سارة عدد من جّراحني العظام ، 
اأخ��رى. يف  وخ�سعت لعمليٍة جراحية 
مل  الثانية،  اجل��راح��ي��ة  العملية  ه��ذه 
يكن من املمكن نزع ال�سيخ من داخل 
�سفيحة  ب��زرع  اجل���ّراح  فقام   ، العظم 

الك�سر.  لتثبيت  حم��اول��ة  يف  وب��راغ��ي 
وتدريجيا  امل��ح��اول��ة  ف�سلت  جم����دداً 
تعر�ست كافة الرباغي للك�سر وبقيت 
املري�سة غر قادرة على امل�سي معانية 

من اآلم �سديدة يف مف�سل الورك.
وحتى بعد حماولتني جراحيتني، مل 
تفقد املري�سة وعائلتها الأمل، فقرروا 

اخل�سوع لعمليٍة جراحية ثالثة. هذه 
امل����رة اأزي���ل���ت ال�����س��ف��ي��ح��ة، ل��ك��ّن كانت 
القدمي  ال�سيخ  بنزع  �سعوبات  هناك 
والرباغي املك�سورة ب�سبب ت�سبث هذه  
بالعظم، فا�ستمرت  املك�سورة  الرباغي 
القابل  غ��ر  الك�سر  ه���ذا  م��ع  امل��ع��ان��اة 
للعالج. وبعد بقائها طريحة الفار�س 

املري�سة  اأحيلت  تقريباً،  عامني  مل��دة 
ا�ست�ساري  �سعار،  اأ�سامة  الدكتور  اإىل 
برجيل،  م�ست�سفى  يف  العظام  جراحة 
ك���ل ما  ب���ذل  “قررنا  ي���ق���ول:  وال�����ذي 
اأظهرت  املري�سة.  مل�ساعدة  و�سعنا  يف 
ك�سوراً  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ب��الأ���س��ع��ة  ال�����س��ور 
متعددة غر ملتئمة، مع �سظايا كثرة 

يف كل مكاٍن يف الورك، اإىل جانب عدة 
اإنها  العظم.  داخ��ل  مك�سورة  ب��راغ��ي  
حالة معقدة للغاية، كما اأّن العمليات 
لها،  اأجريت  التي  الفا�سلة  اجلراحية 

جعلت الأمر اأكرث دّقًة وتعقيداً«. 
الدكتور  تثِن  مل  التعقيدات  ه��ذه  كل 
جمع  ب��ل  ي�ست�سلم،  جتعله  اأو  ���س��ع��ار 
عمليًة  واأج���������رى  ال���ط���ب���ي،  ف���ري���ق���ه 
املواد  جميع  خ��الل��ه��ا  اأزال  ج��راح��ي��ة 
وقام  العظم،  ترميم  واأع��اد  املك�سورة، 

بزرع ورٍك ا�سطناعي كامل.
 22 ح���وايل  املري�سة  اأم�����س��ت  بعدما 
�سهراً مقعدة يف ال�سرير، وغر قادرة 
على امل�سي، ا�ستطاعت املري�سة اأخرا 
امل�سي يف اليوم التايل للجراحة. وبعد 
اجلراحية،  العملية  م��ن  ي��وم��اً   15
متكنت من امل�سي ومن دون ال�ستعانة 
بعكازين، والعودة اإىل ممار�سة حياتها 
اليومية ب�سكٍل طبيعي. �سكراً للدكتور 

�سعار وفريقه.

•• بلغراد-وام: 

ت����راأ�����س����ت م����ع����ايل ال�����دك�����ت�����ورة اأم�����ل 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ب��ي�����س��ي  اهلل  ع��ب��د 
املجموعة  رئي�سة  الحت���ادي  الوطني 
ملكافحة  امل�ستوى  رفيعة  ال�ست�سارية 
لالحتاد  التابعة  والتطرف  الإره���اب 
الرابع  الجتماع  ال���دويل..  ال��ربمل��اين 
ل���ل���م���ج���م���وع���ة ال���������ذي ع����ق����د خ����الل 
اجتماعات اجلمعية ال� 141 واملجل�س 
احل��اك��م 205 ل��الحت��اد امل��ن��ع��ق��دة يف 
ال��ع��ا���س��م��ة ال�����س��رب��ي��ة-ب��ل��غ��راد خالل 
الفرتة 11-17 اأكتوبر، والتي تتاألف 
من 15 ع�سوا من الربملانات الوطنية 
املجموعات  م���ن  ع����ددا  مت��ث��ل  وال���ت���ي 

اجليو�سيا�سية يف الحتاد.
مناق�سة  الج���ت���م���اع  خ�����الل  وج������رى 
الجتماع  منذ  املوؤ�س�سية  ال��ت��ط��ورات 
الربنامج  خمرجات  وعر�س  الثالث، 
امل���������س����رتك ب�����ني الحت���������اد ال����ربمل����اين 
امل���ت���ح���دة  الأمم  وم���ك���ت���ب  ال���������دويل 
للجرمية واملخدرات، وتقييم الربامج 
التح�سر  ع���ن  ف�����س��ال  وت����اأث����ره����ا، 
الأوىل  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ربمل���ان���ي���ة  ل��ل��ق��م��ة 
ملكافحة الإرهاب، وا�سرتاتيجية جمع 
الربملاين  الحت���اد  حل�سة  ال��ت��ربع��ات 
ودعم  امل�سرتك،  الربنامج  يف  ال��دويل 
مكافحة  يف  الوطنية  الربملانات  عمل 

الإرهاب والتطرف.
���س��ع��ادة عفراء  و����س���ارك يف الج��ت��م��اع 
املجل�س  ع�������س���وة  ال���ب�������س���ط���ي  را�����س����د 
الأول  ال���ن���ائ���ب  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
الربملانيات،  الن�ساء  منتدى  لرئي�سة 
اأحمد �سبيب  وح�سر الجتماع �سعادة 
للمجل�س،  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال��ظ��اه��ري 
و�سعادة اأمل عبد اهلل الهدابي الأمني 

العام امل�ساعد لالت�سال الربملاين.
القبي�سي  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل  واأك�����دت 

الربملانية  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة  اأه���م���ي���ة 
اأدوار  ل��ع��ب  ق������ادرة ع��ل��ى  ب���ات���ت  ال���ت���ي 
تتكامل مع  وم���وؤث���رة وداع��م��ة  ف��اع��ل��ة 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة ال��ر���س��م��ي��ة ل���ل���دول، 
الوطني الحتادي  املجل�س  اأن  م�سرة 
ال�سرتاتيجية  خ��ط��ت��ه  ���س��م��ن  و���س��ع 
اأه���داف���ه���ا ع��ل��ى �سعيد  اأه�����م  وك���اأح���د 
امل�ساركات الإقليمية والدولية ل �سيما 
اجتماعات  يف  امل�ساركة  م�ستوى  على 
تفعيل  ه����دف  ال���دول���ي���ة،  الحت�������ادات 
وحمل  ال��ربمل��ان��ي��ة  الدبلوما�سية  دور 
الإن�سانية  الإم��������ارات  دول�����ة  ر����س���ال���ة 
ث���ق���اف���ة اخلر  ون�������س���ر  الن����ف����ت����اح  يف 
ومكافحة  وال���ت���ع���اي�������س،  وال��ت�����س��ام��ح 
الإرهاب والتطرف، وتفعيل ال�سراكات 
وجهود املنظمات الربملانية يف املحافل 
الربملانية الإقليمية والدولية مبا فيه 

خر خمتلف �سعوب العامل.
اأج��ن��دة عمل  وق��ال��ت :ل��دى املجموعة 
املو�سوعات،  من  الكثر  ت�سم  مكثفة 
حيث متت مناق�سة �سبل تنفيذ اأهداف 
املجموعة، ول�سيما ما يتعلق بتنظيم 
ملناق�سة  ع��امل��ي  ب��رمل��اين  ق��م��ة  م��وؤمت��ر 
برعاية  العنيف  وال��ت��ط��رف  الإره����اب 
م�سرتكة من الحتاد الربملاين الدويل 
والأمم املتحدة، و�سيكون موؤمتراً غر 
الربملانية  اجل���ه���ود  ي��ج��م��ع  م�����س��ب��وق 
وال��ر���س��م��ي��ة ال���دول���ي���ة وي��ح�����س��ده��ا يف 
والتطرف،  الإره������اب  وب����اء  م��واج��ه��ة 
ويوؤ�س�س جلهد عاملي موؤ�س�سي م�ستمر 
والتطرف  ل����الإره����اب  ال��ت�����س��دي  يف 
كما  ك��اف��ة،  وامل�����س��ت��وي��ات  ال�سعد  ع��ل��ى 
ت�ستهدف املجموعة تفعيل اآليات دعم 
الوطنية  للربملانات  الذاتية  القدرات 
يف جمال مكافحة الإرهاب والتطرف، 
حيث ميتلك الحتاد الربملاين الدويل 
خ����ربة وا����س���ع���ة يف ه����ذا الإط��������ار، مع 
التاأكيد على اأهمية و�سع اآلية متابعة 

برملانية لتنفيذ قرارات الأمم املتحدة 
والحت�����اد ال���ربمل���اين ال�����دويل، مب��ا يف 
املتحدة  الأمم  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ذل����ك 
العاملية ملكافحة الإره��اب وخطة عمل 

الأمم املتحدة ملنع التطرف العنيف.
و������س�����ددت ع���ل���ى اأه����م����ي����ة ع���م���ل ه���ذه 
الدولية،  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف  املجموعة 
للت�سدي  وال���ربمل���ان���ي���ة،  ال��ر���س��م��ي��ة 
ل����الإره����اب وال���ت���ط���رف، ك��ون��ه��ا متثل 
مبتكراً  دولياً  برملانياً  موؤ�س�سياً  اإط��اراً 
للتعاون وتن�سيق اجلهود بني الحتاد 
املتحدة،  والأمم  ال�����دويل  ال���ربمل���اين 
املجموعة  ب���ني  ال���ت���ع���اون  خ����الل  م���ن 
التابعة  الإره��������اب  م��ك��اف��ح��ة  وجل���ن���ة 
املتحدة  الأمم  ومكتب  الأم��ن  ملجل�س 
واإ�سفاء  واجلرمية،  باملخدرات  املعني 
مكافحة  جهود  على  ال�سمولية  طابع 
الإره������اب م��ن خ���الل اإ����س���راك ممثلي 
ي�سمن  مبا  اجلهود  ه��ذه  يف  ال�سعوب 
حتقيق  يف  وتاأثرها  فاعليتها  ويعزز 

المن وال�سلم الدوليني.
القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  معايل  واأ���س��اف��ت 
املجموعة  هذه  فاعلية  يعزز  ما  “ اإن 
ميثلون  ع�سواً   15 ت�سم  اأنها  اأي�ساً 
اجليو�سيا�سية  امل��ج��م��وع��ات  خم��ت��ل��ف 
اأي  ال�������دويل،  ال����ربمل����اين  يف الحت������اد 
عاملي  برملاين  خربة  بيت  مبنزلة  اأنها 
والتطرف،  الإره�����اب  مب��ل��ف  يخت�س 
برملانات  واأع�������س���اء  روؤ�����س����اء  وت�����س��م 
واأع�ساء يف اللجنة التنفيذية لالحتاد 
ال�����ربمل�����اين ال���������دويل، ك���م���ا روع������ي يف 
وفق  اجلن�سني،  بني  التوازن  ت�سكيلها 
م��ع��اي��ر الحت�����اد ال���ربمل���اين ال����دويل 
والأمم املتحدة، وتهدف املجموعة اإىل 
تعزيز دور الحتاد الربملاين الدويل يف 
وتن�سيق  والتطرف  الإره��اب  مكافحة 
املتحدة  ب��ني الحت���اد والأمم  اجل��ه��ود 
يف جمال مكافحة الإرهاب والتطرف 

اأجل  من  الدولية  امل��وؤمت��رات  وتنظيم 
ال��دول��ي��ة يف مواجهة  اجل��ه��ود  ح�����س��د 
وتعزيز  ال��ب��غ��ي�����س��ة،  ال���ظ���اه���رة  ه����ذه 
قدرات الربملانات الوطنية يف مكافحة 
الإره�����������اب وال����ت����ط����رف ع�����رب ت���ب���ادل 
وو�سع  الت�سريعية  واخل��ربات  املعارف 
التوجيهية  واملمار�سات  املبادئ  اأف�سل 
للربملانيني، والتن�سيق بني املجموعات 
املوؤ�س�سي  ال�سعيد  على  اجليو�سيا�سية 
وتفعيل  املتحدة،  والأمم  الحت��اد  بني 
اآلية تنفيذ ق��رارات الحت��اد الربملاين 
جمال  يف  امل���ت���ح���دة  والأمم  ال������دويل 

مكافحة الإرهاب والتطرف.
وق���ال���ت :ل���ق���د ح��ر���س��ن��ا خ����الل عمل 
عامني  قبل  تاأ�سي�سها  منذ  املجموعة 
الق�سايا  م��ن  ع��دد  وتبني  ط��رح  على 
الربملانات  ع��م��ل  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وجهود  املتحدة،  الأمم  م��ع  وتعاونها 
الدوليني  وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن  تعزيز 
وال�سالم ومكافحة الإرهاب والنزاعات 
املناطق  بع�س  ت�سهدها  التي  امل�سلحة 
�سرورة  اإىل  دعونا  كما  ال��ع��امل،  ح��ول 
اأبوظبي،  لإعالن  املتحدة  الأمم  تبني 
اأعمال القمة العاملية  ال�سادر يف ختام 
ع��ق��دت يف  ال��ت��ي  ال��ربمل��ان��ات  لرئي�سات 
2016م،  دي�سمرب  �سهر  يف  اأبوظبي 
التي  الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د  وناق�سنا 
اأجندة  ب���ني  م�����س��رتك��اً  ق��ا���س��م��اً  مت��ث��ل 
الوطني  للمجل�س  ال��ربمل��اين  ال��ع��م��ل 
الدبلوما�سية  اإط�������ار  يف  الحت��������ادي 
املنظمات  هذه  واهتمامات  الربملانية، 

والوكالت الدولية.
اأن���ه مت ال��ع��م��ل ع��ل��ى مطالبة  واأك����دت 
تعزيز  ب�������س���رورة  ال�������دويل  امل��ج��ت��م��ع 
ا�ستئ�سال  اأج���ل  م��ن  ال��ت��ع��اون  ج��ه��ود 
الإرهاب والتطرف هذه لظاهرة التي 
والتوقعات،  احل��دود  كل  ف��اق خطرها 
التهديد  م�سادر  م��ن  م�سدراً  وب��ات��ت 

الآنية، التي ل يجب تاأجيل التعاطي 
جتاهها،  احل����زم  يف  ال����رتدد  اأو  م��ع��ه��ا 
التعاون  م��ن  م��زي��د  اإىل  نتطلع  ك��م��ا 
الربملاين اقليمياً ودولياً، يف الت�سدي 

خلطر الإرهاب والتطرف العنيف.
وجهود  ب���ع���م���ل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�������س������ادت 
املا�سية،  ال���ف���رتة  خ����الل  امل��ج��م��وع��ة 
حيث عقدت 3 اجتماعات، اإ�سافة اإىل 
وم�ساعدة  لتمكني  ب��رام��ج   7 اع��ت��م��اد 
ال����ربمل����ان����ات يف م���ك���اف���ح���ة الإره��������اب 
منظمة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  وال���ت���ط���رف، 
برنامج  ان  م�سرة   ... املتحدة  الأمم 
منها  املهمة  باملبادرات  احلافل  العمل 
ان��ع��ق��اد ق��م��ة ب��رمل��ان��ي��ة ع��امل��ي��ة معنية 
وان�ساء  والتطرف  الإره��اب  مبكافحة 
م��ن�����س��ة ك���ق���اع���دة م���ع���ل���وم���ات لأه����م 
اجلوانب  يف  وال��ق��وان��ني  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
والتطرف  الإره��اب  املتعلقة مبكافحة 
اليكرتونية  م��ن�����س��ة  ان�����س��اء  وك���ذل���ك 
ل��ت��ب��ادل اخل����ربات وب��ن��اء ال���ق���درات يف 
هذا املجال الهام بالن�سبة للربملانيني 
يف  واحلكومات  املنظمات  دور  وتعزيز 
جمتل اجلهود امل�سرتكة ملكافحة هذه 

الظاهرة.
واأكدت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي 
على اأن من اهم النتائج التي حتققت 
الإ�سادة  هو  املجموعة  اجتماع  خ��الل 
ب��دور دول��ة الم���ارات ودوره���ا الفاعل 
يف جمال مكافحة الإرهاب والتطرف 
ال�سالم  ن�سر  ايل  الرامية  و�سيا�ستها 
وتقبل  والع��ت��دال  الت�سامح  وم��ب��ادئ 
الكبرة  الدولة  جهود  وكذلك  الخ��ر 
م�ستويات  ع��ل��ى  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  يف 
خمتلفة، حيث يحتل هذا امللف اأولوية 
قيادتنا  اهتمامات  �سمن  ا�ستثنائية 

الر�سيدة وجهود دولة الإمارات.
والعتدال  الت�سامح  ن�سر  اأن  واأك���دت 
والنفتاح وقبول الآخر وقيم التعاي�س 

اأدوات  اأه������م  اأح������د  مت���ث���ل  الإن���������س����اين 
وتلك  والإره�����اب،  ال��ت��ط��رف  مكافحة 
هي مبادئ �سعب المارات الأخالقية 
وق��ي��م��ه��ا الإن�����س��ان��ي��ة ال��را���س��خ��ة، التي 
وم�سرة  دول���ت���ن���ا  واق�����ع  يف  ت��ت��ج�����س��د 
تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  احل�����س��اري،  ت��ط��وره��ا 
ع��ل��ى ي��د امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زاي���د بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، وهو 
نهج تقتدي به قيادتنا الر�سيدة وعلى 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها 
ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة � 

حفظه اهلل.
القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  واأ����س���ارت 
الداعية  الإم������ارات  دول���ة  ر���س��ال��ة  ايل 
جمال  يف  ال��دويل  التعاون  تعزيز  اإىل 
للفكر  وال��ت�����س��دي  الره����اب  مكافحة 

املتطرف والدول الراعية لالإرهاب.
كما اتفق اأع�ساء املجموعة ال�ست�سارية 
عقد  �سرورة  على  الدولية  الربملانية 
قمة برملانية عاملية من اأجل بناء فهم 
والتطرف  لالإرهاب  عمقاً  اأكرث  دويل 
وتوفر معطيات جديدة تعزز فاعلية 
اإىل �سرورة  ودع����وا  امل��ج��م��وع��ة،  ع��م��ل 
املجتمعية  للظروف  عاملياً  الت�سدي 
وعلى  وال��ت��ط��رف،  ل���الإره���اب  امل�سببة 
�سرورة م�ساركة الدول الأع�ساء كافة 

من  ���س��واء  املجموعة  اأن�سطة  دع��م  يف 
خالل امل�ساهمات املادية اأو الفنية.

ال���ع���ام لالحتاد  الأم�����ني  وا���س��ت��ع��ر���س 
الجتماع  خ����الل  ال�����دويل  ال���ربمل���اين 
ال���راب���ع، ال���ت���ط���ورات امل��وؤ���س�����س��ي��ة منذ 
اأكتوبر  للمجموعة  الثالث  الجتماع 
الفرتة  خ����الل  مت  ح��ي��ث   ،2018
امل��ا���س��ي��ة ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
الت��ف��اق��ي��ة امل��ه��م��ة ال��ت��ي ت��دع��م تعاون 
الحتاد الربملاين الدويل مع منظمة 
الأمم امل��ت��ح��دة وه��ي��ئ��ات��ه��ا، خ��ا���س��ة يف 
والتطرف،  الإره����اب  مكافحة  جم��ال 
م�سيداً باجلهود التي بذلتها املجموعة 
برئا�سة معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
املعتمدة  الربامج  تنفيذ  يف  القبي�سي، 

من قبل املجموعة.
التالية:  الت��ف��اق��ي��ات  الحت����اد  ووق����ع 
الت���ف���اق���ي���ة ال���ث���الث���ي���ة ب����ني الحت�����اد 
الأمم  ال�������دويل وم��ك��ت��ب��ي  ال����ربمل����اين 
الإره�������اب ومكتب  مل��ك��اف��ح��ة  امل��ت��ح��دة 
واملخدرات،  للجرمية  املتحدة  الأمم 
ال���ع���م���ل بني  ت��ن��ظ��ي��م  اىل  وال�����ه�����ادف 
املتحدة،  الأمم  وم��ك��ت��ب��ي  الحت�������اد 
ودعم برامج املجموعة، والع�سوية يف 
العاملي  املتحدة للتن�سيق  ميثاق الأمم 
مراقب،  ك��ع�����س��و  الإره�������اب  مل��ك��اف��ح��ة 

والتوا�سل  وك��ال��ة،   42 ي�سم  وال���ذي 
الإرهاب  مبكافحة  املعنية  اللجنة  مع 
التابع ملجل�س المن يف منظمة الأمم 
املتحدة، كنوع من التعريف بالحتاد، 
واإبراز اأهمية دور الربملانات يف اجلهود 

الدولية ملكافحة الإرهاب.
الربملانات  مم��ث��ل��و  ا���س��ت��ع��ر���س  ك���م���ا 
امل�����س��ي��ف��ة ل��ل��ربن��ام��ج امل�������س���رتك بني 
ال�����دويل ومكتب  ال���ربمل���اين  الحت�����اد 
الأمم املتحدة يف جمال بناء القدرات 
للربملانات، حيث ا�ست�سافت جمهورية 
الإقليمي  امل���ن���ت���دى  ال��ع��رب��ي��ة  م�����س��ر 
ال����دويل  ال����ربمل����اين  ل���الحت���اد  الأول 
مكافحة  ح�������ول  امل����ت����ح����دة  والأمم 
ال�سرق  ل��ب��ل��دان  وال��ت��ط��رف  الإره�����اب 
بعنوان  اإف��ري��ق��ي��ا،  و���س��م��ال  الأو����س���ط 
تهديد  مواجهة  يف  الربملانيني  “دور 
امل���ق���ات���ل���ني الإره�����اب�����ي�����ني الأج�����ان�����ب 
والتحديات املرتبطة به”، الذي عقد 

يف مدينة الأق�سر.
وت����ن����اول ال�����س��ي��د م�������اورو م��دي��ي��ك��و-
م�ست�سار مكتب الأمم املتحدة ملكافحة 
الأمم  بذلتها  التي  اجلهود  الإره���اب، 
املتحدة بالتعاون مع الحتاد الربملاين 
الدويل يف تنظيم الفعاليات امل�سرتكة، 

خا�سة املوؤمترات الإقليمية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

الإي�سي�سكو  ل��ت��وج��ي��ه��ات  اإ���س��ت��ج��اب��ة 
والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة 
والثقافة حول تنظيم اأ�سابيع ثقافية 
ح�����ول ال�������رتاث ال���ث���ق���ايف امل���ق���د����س���ي ، 
ومبنا�سبة الإحتفاء بالقد�س ال�سريف 
ع��ا���س��م��ة ل��ل��ث��ق��اف��ة الإ���س��الم��ي��ة لعام 
2019 عن الدول العربية وعا�سمة 
نظمت   ، الإ���س��الم��ي��ة  للثقافة  دائ��م��ة 
دائ��رة الآث��ار واملتاحف براأ�س اخليمة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع اإحت������اد ك���ت���اب واأدب������اء 
الإم��ارات فرع راأ�س اخليمة فعالية “ 

الرتاث املقد�سي«.
ال�سيخ  م����ن  ك����ل  ال���ف���ع���ال���ي���ة  ح�����س��ر 
ال��ق��ا���س��م��ي رئي�س  ك���اي���د  ب���ن  حم��م��د 
واأحمد  الإق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ���رة 
ع��ب��ي��د ال��ط��ن��ي��ج��ي م���دي���رع���ام دائ����رة 
الآث������ار وامل���ت���اح���ف و ف��اط��م��ة حممد 
امل��ع��م��ري رئ��ي�����س احت���اد ك��ت��اب واأدب����اء 
الإم��ارات فرع راأ���س اخليمة و حممد 

الديوان  يف  امل�ست�سار  ال��ك��ي��ت  اأح��م��د 
ال�سفارة  الثقايف يف  الأم��ري وامللحق 
الهبا�س  خالد  الأ�ستاذ  الفل�سطينية 

وعدد من امل�سوؤولني.
 ت�سمنت الفعالية افتتاح معر�س قبة 
عن  فنية  مل�سات  معر�س  و  ال�سخرة 
اإحتوى على عدد من  القد�س والذي 
فنانيني  خلم�سة  الت�سكيلية  اللوحات 
فل�سطينني ع��ربوا من خ��الل )31( 

املدائن  ل���زه���رة  ���س��وق��ه��م  ل��وح��ة ع���ن 
ت�سمن  ك���م���ا   ، ال���ع���ري���ق  وت���اري���خ���ه���ا 
فل�سطني  من  اأث���واب  معر�س  احلفل 
والذي يربز جمال الثوب الفل�سطيني 
اإ�ستعرا�س  مت  كما  الأ�سيل  ال��رتاث��ي 

اأكرب مو�سوعة م�سورة عن القد�س .
ول���ق���د ����س���ارك يف احل���ف���ل ن��خ��ب��ة من 
وال�����س��ع��راء والنقاد  ال��ك��ت��اب والأدب�����اء 
بينهم  م���ن  الفل�سطينني  الأدب���ي���ني 

قدم  ال��ذي  و  غو�سة  حممد  الدكتور 
حما�سرة بعنوان “رحلة اإىل فل�سطني 
 ، البالي�ستنيكا”  م���و����س���وع���ة  ع����رب 
حوارية  جل�سة  احل��ف��ل  ت�سمن  ك��م��ا 
والهوية  الفل�سطيني  “الإرث  بعنوان 
العربية” �سارك فيها كل من الدكتور 
النجار،  وال��دك��ت��ورة عبر  اأح��م��دع��زم 
واختتم احلفل بجل�سة �سعرية األقاها 

ال�ساعر الفل�سطيني �سامح كعو�س .

مدير  الطنيجي  عبيد  اأحمد  و�سرح 
ع���ام دائ�����رة الآث�����ار وامل��ت��اح��ف براأ�س 
باإختيار  ����س���ع���داء  ن��ح��ن   “ اخل��ي��م��ة 
الإ�سالمية  للثقافة  عا�سمة  القد�س 
وبجدارة  ال��ل��ق��ب  ه���ذا  ت�ستحق  ف��ه��ي 
تراثي وثقايف  ملا حتوية من خم��زون 
ث���ري ي��ج��ب ال��ت��ع��ري��ف ب��ه م��ن خالل 
امل��وؤ���س�����س��ات وال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي تخدم 
العربي  ال��ع��امل  يف  والثقافة  ال���رتاث 
ب�سكل خا�س و الإ�سالمي ب�سكل عام .

املعمري  فاطمة  �سرحت  جهتها  من 
الإم���ارات  وادب���اء  كتاب  اإحت���اد  رئي�سة 
احتاد  يف  ي�سرفنا  اخليمة  راأ����س  ف��رع 
اأن نعرب عن  الإم����ارات  اأدب���اء  و  كتاب 
طيب  املوؤ�س�س  الوالد  ب��اإرث  اعتزازنا 
ث����راه وم��واق��ف��ه الأ���س��ي��ل��ة جتاه  اهلل 
بجهود  ت��ق��دي��رن��ا  ك��م��اع��ن  فل�سطني 
الر�سيدة  قيادنتا  بتوجبهات  ال��دول��ة 
يف حفظ الرتاث الإن�ساين والإحتفاء 
ال��ع��م��ي��ق��ة بوجود  ل�����س��ل��ت��ه  ب���امل���وروث 

الإن�سان وكيانه وروحه 

القبي�سي حتث برملانات العامل على العمل اجلاد ملكافحة الإرهاب والتطرف

•• دبي-الفجر: 

العامة ل�سرطة دبي وبالتعاون مع وزارة ال�سحة  القيادة  تفاعلت 
م��ن مر�س  ت��ع��اين  ���س��ن��وات   4 ال��ع��م��ر  م��ن  تبلغ  م��ع ق�سية طفلة 
عدم  ت�ستكي  املبا�سر  بالبث  ات�سلت  ق��د  والدتها  كانت  ال�سكري، 
الرو�سة  يف  املزمنة  الأم��را���س  للتعامل  خُمت�سة  ممر�سة  وج��ود 
التي تدر�س طفلتها بها، حيث اأمر معايل عبد الرحمن بن حممد 
بتوفر ممر�سة مرافقة  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزير  العوي�س، 
املعدات  كافة  مع  املزمنة  الأم��را���س  مع  للتعامل  موؤهلة  للطفلة 

التي حتتاجها.

واأكد العميد �سعيد حمد بن �سليمان ال مالك، مدير مركز �سرطة 
الرا�سدية، اأن �سرطة دبي قررت التحرك بناًء على دورها املجتمعي 
يف التعامل مع حالة الطفلة بعد �سماع �سكوى والدتها عرب اأحد 
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأن  اإىل  م�سراً  املبا�سر،  البث  برامج 
عبد  ال��ل��واء  العام  القائد  �سعادة  من  دائمة  توجيهات  على  وب��ن��اًء 
اأفراد  اإ���س��ع��اد  على  العمل  على  حت��ر���س  ف��اإن��ه��ا  امل���ري  خليفة  اهلل 
املجتمع اإىل جانب قيامها بدورها الهام يف تعزيز الأمن والأمان 
له.  واأ�ساف: �سرطة دبي توا�سلت مع امل�سوؤولني يف وزارة ال�سحة 
وعلى اأعلى امل�ستويات ووجدت الأبواب مفتوحة حيث تعهد الوزارة 
املعدات،  كافة  مع  الرو�سة  يف  للطفلة  مرافقة  ممر�سة  بتوفر 

مقدماً �سكره اإىل معايل الوزير عبد الرحمن بن حممد العوي�س ، 
و�سعادة نا�سر خليفه البدور الوكيل امل�ساعد يف وزارة ال�سحة على 
اإ�سعاد  جهودهما يف العمل على حل م�سكلة الطفلة، والعمل على 
والدتها التي تعمل موظفة يف اإحدى اجلهات خارج اإمارة دبي، وهو 
ما تطلب منها رحلة عمل يومية طويلة يف �سيارتها. واأ�سار العميد 
ممر�سة  وج��ود  اأهمية  على  توؤكد  الطفلة  ق�سة  اأن  اإىل  مالك  اآل 
موؤهلة قادرة على التعامل مع الأمرا�س املزمنة واأ�سحاب الهمم يف 
ريا�س الأطفال واملدار�س وخمتلف اأماكن تواجد الأطفال، ولي�س 

فقط ممر�سة عادية تتعامل مع احلالت اليومية العتيادية.
الرو�سة  اأن  املبا�سر  ال��ب��ث  ع��رب  اأك���دت  ق��د  الطفلة  وال���دة  وك��ان��ت 

اأبلغتها بعدم وجود ممر�سة موؤهلة للتعامل مع الأمرا�س املزمنة 
امل�ستمرة حلالتها ال�سحية يف  ال�سكري لها واملتابعة  اإبرة  واإعطاء 
حتملها  عدم  وبالتايل  انخفا�سه،  اأو  ال�سكر  من�سوب  ارتفاع  حال 
امل�سووؤلية عن اإعطاء الإبر للطفلة واملراقبة املبا�سرة لها، مقرتحة 
اأو مرافق  ا�ستقبالها ب�سرط واحد وهو مالزمة لها  الوالدة  على 
ب�سكل يومي، وهو ما يتطلب غيابها اأو غياب املرافق عن عمله، ما 

دفع الوالدة للجوء اإىل البث املبا�سر بحثاً عن حل.
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  اإىل  بال�سكر  الطفلة  وال��دة  وتقدمت 
واإىل وزارة ال�سحة على جهودهما يف العمل على اإ�سعادها وطفلتها 

وحل امل�سكلة التي تواجههما يف وقت قيا�سي.

توفري ممر�سة خمت�سة مرافقة لها يف الرو�سة
�سرطة دبي ووزارة ال�سحة تتفاعالن مع ق�سية طفلة مري�سة بال�سكري

•• العني - الفجر   

نفذت بلدية مدينة العني حملة على ال�سيارات املهملة 
اأ�سفرت احلملة عن  و   ، العني  يف جميع مناطق مدينة 
ملا   ، املا�سي  �سبتمرب  �سهر  حتى  �سيارة   3770 حجز 
، و يتم  العام  ت�سكله هذه املركبات من ت�سويه للمظهر 
اإن��ذار �ساحب ال�سيارة ، و تبلغ قيمة  حجز املركبة بعد 

املخالفة 3000 درهم .
و  املهملة  ال�����س��ي��ارات  ع��ل��ى  التفتي�سية  احل��م��ل��ة  ت��اأت��ي  و 
تقليل  و  العام  املظهر  املحافظة على  ل�سرورة  املرتوكة 
الق�ساء  ي�سمن  مبا   ، اجلمهور  من  ال���واردة  ال�سكاوى 
املركبات  من  التخل�س  و  املدينة  مظهر  م�سوهات  على 
التفتي�سية جميع  ، و �سملت احلملة  املهملة  و  املرتوكة 

احلدود اجلغرافية التابعة ملدينة العني . 
و  الرقابة  اإدارة  امل��زروع��ي مدير  م��رزوق  ق��ال حممد  و 
التفتي�س بقطاع و�سط املدينة ، اأن فرق التفتي�س التابعة 
لالإدارة تقوم بو�سع مل�سق لإزالة املركبة خالل 3 اأيام 
و يف حال عدم ال�ستجابة يتم �سحبها اإىل �ساحة حجز 
، و يتم  البلدية و خمالفتها حتت بند املركبات املهملة 
%50 يف حال مت  منح املخالف فرتة تخفي�س بقيمة 
الدفع يف اأول 30 يوم و تعود قيمة املخالفة اإىل قيمتها 

مدة  انق�ساء  بعد  دره��م   3000 تبلغ  التي  و  الأ�سلية 
اخل�سم .

اإن الإج���راء املتبع ه��و عند مرور  امل��زروع��ي :  اأ���س��اف  و 
ال���ف���رتة ال��ق��ان��ون��ي��ة حل��ج��ز امل��رك��ب��ة ، ي��ت��م الإع�����الن يف 
اجلريدة الر�سمية عن وجود املركبة ، و يتم منح فرتة 
اأ�سبوعني ملراجعة اأ�سحاب املركبات ل�سرتجاعها ، و يف 
اإدارة املرور  حال عدم املراجعة يتم �سطب املركبات من 
املعاينات  ثم خماطبة جلنة  و من  الآل��ي��ات  ترخي�س  و 
لتقدير الأ���س��ع��ار و م��ن ث��م ط���رح م��زاي��دة ع��ام��ة لبيع 

املركبات املهملة ، و يتم بيعها لأعلى �سعر .
و اأو�سح املزروعي اأن اأكرث ال�سيارات املهملة يتم �سحبها 
م���ن م��ن��ط��ق��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م م��الح��ظ��ة تكد�س 
ال�سيارات املهملة فيها ، اأما اأكرث الأ�سهر التي يتم فيها 
خمالفة املركبات فكان �سهري يوليو و اأغ�سط�س ، حيث 
ل�سفر  ن��ظ��راً  املخالفني  يف  زي���ادة  ال�سيف  ف��رتة  ت�سكل 
العام  اأماكن ت�سوه املنظر  البع�س و ترك مركباتهم يف 

و تعر�سهم للمخالفة .
على  املحافظة  امل��رك��ب��ات  مالكي  على  امل��زروع��ي  ن��وه  و 
ممتلكاتهم اخلا�سة من مركبات وعدم تركها اأو اهمالها 
يف جميع املناطق حفاظا على املظهر العام ملدينة العني 

لتبقى مدينة نظيفة وخالية من امل�سوهات .  

اآثار ومتاحف راأ�س اخليمة حتتفي بالقد�س كعا�سمة للثقافة الإ�سالمية 2019

يومًا خ�سم 50 % من املخالفة يف حال مت الدفع خالل 30 

بلدية مدينة العني حتجز 3770 
�سيارة مهملة منذ بداية العام

يف ظاهرٍة غري م�سبوقة.. مري�سة ت�ستعيد قدرتها على امل�سي بعد يوٍم من اجلراحة
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عربي ودويل

اأكدت وزارة اخلارجية الفرن�سية يف بيان اأنها طلبت اأم�س اأن ينتهي 
رولن  الباحث  توقيف  تاأكيد  بعد  ب�سرعة”  املقبول  غر  “الو�سع 
مار�سال يف حزيران-يونيو يف ايران مع زميلته الفرن�سية الإيرانية 
فاريبا عاد اأخاه. ويعمل مار�سال، عامل الجتماع الذي تركز ابحاثه 
على احلروب الأهلية يف اأفريقيا، وعاد اأخاه، خبرة العلوم الإن�سانية، 
حتليل  “�سندوق  واأع��ل��ن  ب��اري�����س.  يف  ال�سيا�سية  العلوم  جامعة  يف 
اعتقال  ع�سويته،  يف  الث��ن��ان  ي�سارك  التي  ال�سيا�سية”  املجتمعات 
مار�سال على موقعه وقال انه مل يعلن عن اعتقاله �سابقا بناء على 
طلب ال�سلطات الفرن�سية. وقرر ال�سندوق العالن عن اعتقاله بعد 
ال�سندوق  وذك��ر  ال��ث��الث��اء.  فيغارو”  “ل  �سحيفة  عنه  حتدثت  اأن 
على  العمل  وب���داأت  اأف�سل،  ال�سمت  اأن  الفرن�سية  ال�سلطات  “راأت 
اأعلى امل�ستويات ل�سمان الفراج عن زمالئنا«. واأ�ساف اأن احلكومة 
“لإ�سعال  �سبب  اإىل  امل�ساألة  ه��ذه  حت��ول  منع  يف  رغ��ب��ت  الفرن�سية 
اعتقال  بيانها  يف  اخلارجية  واأك��دت  طهران.  يف  القومية”  امل�ساعر 
ال��وزارة يف  وقالت  ال�سديدة لعتقاله.  اإدانتها  واأعربت عن  مار�سال 
البيان “ندعو ال�سلطات الإيرانية اإىل ال�سفافية يف هذا امللف واإنهاء 
موؤكدة اأنها تعمل من اأجل الإف��راج عن  هذا الو�سع غر املقبول”، 
اأبلغ  اإن��ه  ال�سيا�سية”  املجتمعات  حتليل  “�سندوق  وق��ال  الباحثني. 

ال�سلطات الفرن�سية باختفاء الباحثني يف 25 حزيران-يونيو.

اأ�سخا�س على عالقة  �ستة  توقيف  الأربعاء  البلغارية  ال�سرطة  اأعلنت 
ونظره  الوطني  منتخبها  مباراة  رافقت  التي  العن�سرية  بالهتافات 
الإنكليزي الثنني �سمن ت�سفيات كاأ�س اأوروبا 2020 يف كرة القدم، 

واأثارت انتقادات وا�سعة ودفعت رئي�س الحتاد املحلي اىل ال�ستقالة.
وطغت التحية النازية و”�سيحات القردة” على املباراة التي اأقيمت يف 
�سوفيا، ما اأدى اىل اإيقافها مرتني خالل ال�سوط الأول. وانتهى اللقاء 
�ساحق  اإنكليزي  بفوز  الأوىل،  املجموعة  مناف�سات  �سمن  اأت��ى  ال��ذي 
6-�سفر. وقال رئي�س �سرطة �سوفيا جورجي هادجييف لل�سحافيني 
“مت اعتقال �ستة اأ�سخا�س ويجري البحث عن ثالثة اآخرين«. ولفت 
كامرات  �سخ�سا من خ��الل   15 الآن على  التعرف حتى  اأن��ه مت  اإىل 
لال�ستباه  ال��وط��ن��ي،  ليف�سكي  فا�سيل  ملعب  يف  امل��و���س��وع��ة  امل��راق��ب��ة 
الداكنة.  الب�سرة  ذوي  النكليز  الالعبني  اإىل  الإ���س��اءة  توجيههم  يف 
بفرتات  ارتكابها،  على  ه��وؤلء  باإقدام  ي�ستبه  التي  املخالفات  وتعاقب 
�سجن ق�سرة وغرامات مالية ومنع من ح�سور الأحداث الريا�سية. 
واأقيمت املباراة الثنني بح�سور نحو 15 األف متفرج فقط يف امللعب 
اأح��داث عن�سرية خالل املباراتني  اأغلق جزء من مدرجاته بعد  الذي 
�سد كو�سوفو واجلمهورية الت�سيكية يف حزيران-يونيو املا�سي. واأدت 
رئي�س  ودف��ع��ت  وا���س��ع��ة،  ان��ت��ق��ادات  اىل  الأخ����رة  العن�سرية  ال��ه��ت��اف��ات 
الثالثاء، بعد  اإىل ال�ستقالة  البلغاري بوري�سالف ميهايلوف  الحتاد 

مطالبته بالقيام بذلك من قبل رئي�س وزراء بالده بويكو بوري�سوف.

“على  اأن  ميت�سوتاكي�س  كرياكو�س  اليوناين  ال���وزراء  رئي�س  ح��ذر 
اأوروبا اأن ت�ستعد ملوجة جديدة حمتملة من املهاجرين والالجئني”، 
يف مقابلة اأجرتها معه وكالة فران�س بر�س اأم�س ع�سية جمل�س اأوروبي 

ينعقد و�سط توتر كبر بعد الهجوم الرتكي على �سمال �سوريا.
وبعد مئة يوم على تويل مهامه، �سعد ميت�سوتاكي�س اللهجة جتاه 
دول الحتاد الأوروبي التي ترف�س ا�ستقبال مهاجرين على اأرا�سيها، 
يف وقت باتت اليونان جمددا هذه ال�سنة البوابة الرئي�سية لدخول 

املهاجرين اإىل اأوروبا.
اأن يكون هناك عواقب للذين  “يجب  وقال رئي�س ال��وزراء املحافظ 

يختارون عدم امل�ساركة يف هذا الت�سامن الأوروبي«.
باأنه  اليوناين  الربملان  يف  األقاها  كلمة  يف  حذر  ميت�سوتاكي�س  وكان 
�سيطلب اإنزال “عقوبات حمددة” بهذه الدول، من غر اأن يذكرها 
بال�سم. ومع تخطي عدد طالبي اللجوء يف اليونان 70 األفا بينهم 
ح���واىل 33 األ��ف��ا يف ج���زر ب��ح��ر اإي��ج��ه ال��ق��ري��ب��ة م��ن ت��رك��ي��ا، و�سف 
الحتاد  )يف  اأع�����س��اء  دول  ع��دة  نهج  مقبول  ب�”غر  ميت�سوتاكي�س 

الأوروبي( تعترب اأن امل�ساألة ل تعنيها اإطالقا«.

عوا�شم

باري�س

�صوفيا

�أثينا

»قنا�س وا�سنطن« يف �سلب مناق�سات املحكمة العليا 
 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأ�سغر  مالفو  بويد  يل  م�سر  مناق�سة  وا�سنطن  يف  العليا  املحكمة  تبداأ 
“قنا�س يف وا�سنطن”، الذي اعرتف بنف�سه باأنه “وح�س” بعدما زرع املوت 

والرعب يف منطقة وا�سنطن مطلع خريف 2002.
مالفو  جرائم  خطورة  ب�سبب  كبرا  انفعال  العليا  املحكمة  جل�سة  وتثر 
الذي قام مع �سريك له يدعى جون حممد )41 عاما( الذي قاتل يف حرب 
ثالثة  خ��الل  اأ�سخا�س  ع�سرة  بقتل  �سيفروليه،  �سيارة  منت  على  اخلليج 

اأ�سابيع. وقد مت توقيفهما يف مراآب لل�سيارات بعد عملية مطاردة طويلة.
واطلق ال�سريكان النار على اأهدافهما ب�سكل ع�سوائي، من رجل يقوم بجز 
وكان  بالوقود.  �سيارته  خ��زان  مب��لء  يقوم  اأو  مقعد  على  يقراأ  اأو  الع�سب 
اأعداها  باآلية  النار  ويطلق  لل�سيارة  اخللفي  ال�سندوق  يف  يختبئ  اأحدهما 
لهذا الهدف. وحكم على جون حممد الذي يعترب قائد العملية، بالإعدام 
من  مالفو  يل  اأفلت  �سنه،  �سغر  ب�سبب  2009.لكن  يف  احلكم  فيه  ونفذ 
عقوبة الإعدام و�سدرت عليه يف 2004 عقوبات عديدة ل ميكن جمعها، 

بال�سجن مدى احلياة يف وليتي فرجينيا ومريالند.
العقوبات على  النوع من  2012 فر�س هذا  األغت يف  العليا  املحكمة  لكن 
القا�سرين معتربة اأن افتقادهم اإىل الن�سج يقلل من قدرتهم على تقدير 
ملرتكبي  تبقى ممكنة  العقوبة  اأن هذه  وق��ررت احلكومة  اأفعالهم.  عواقب 
لكنها تفر�س على  “جرائم تعك�س الطبيعة الفا�سدة غر القابلة للعالج”، 

الق�ساة اأن ياأخذوا يف العتبار عمر املحكوم قبل اإ�سدار احلكم.
ويف 2016، اأو�سحت املحكمة اأن قرارها اتخذ مبفعول رجعي.

وا�ستنادا اإىل هذه القرارات، ا�ستاأنف يل بويد مالفو العقوبات التي �سدرت 
يف فرجينيا حيث مل يكن �سنه مو�سوع نقا�س. وحكمت املحاكم مل�سلحته 

لكن الولية طلبت من املحكمة العليا التدخل.

االأمريكيون يعتقدون اأّن روؤيتهم اخلارجية اأذكى 

الأكراد يدفعون ثمن »�سيا�سية اأمريكا اأوًل«

اأمريكا حققت ن�سرًا تقليديًا يف احلرب العاملية 

ترامب يكرر اأكرب اأخطاء اأوباما يف ال�سرق الأو�سط 
•• وا�شنطن-وكاالت:

“نيويورك  ي��رى ري�����س ل���وري، ك��ات��ب راأي ل��دى م��وق��ع 
بو�ست” الأمريكي، اأن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 

يكرر اأخطاء �سلفه باراك اأوباما يف ال�سرق الأو�سط.
دبليو  ل�سيا�سة جورج  اأعلن كالهما عن معار�سته  فقد 
اأوب���ام���ا هزمية  ي�ستطع  ول��رمب��ا مل  ب��و���س اخل��ارج��ي��ة. 
هيالري كلينتون خالل تر�سيحات احلزب الدميقراطي 
لعام 2008، لو مل ت�سوت هيالري ل�سالح احلرب يف 

العراق، ولو مل يعار�س احلرب علناً يف ذلك احلني. 

ا�ستنكار
املنوال، تفوق ترامب على جميع مناف�سيه  وعلى نف�س 
2016، عندما رف�س  ع��ام  يف احل��زب اجل��م��ه��وري، يف 

جميع التزامات اأمريكا يف ال�سرق الأو�سط. 
ويرى كاتب املقال اأن اأوباما مثل الي�سار الأممي، بينما 
نقاط  وهناك  ال�سعبوي،  اليمني  ن�سر  ترامب  يعترب 
اأوباما  اأجن��ز  ال��رج��ل��ني)  ب��ني  ك��ربى  �سيا�سية  اخ��ت��الف 

ال�سفقة النووية الإيرانية، وان�سحب منها ترامب(. 
لكن، وح�سب الكاتب، يف ان�سحابه من احلدود ال�سورية، 
وتعر�س الأكراد حلفاء اأمريكا لغزو تركي، نفذ ترامب 
مهد  ال���ذي  ال��ع��راق  م��ن  املتهور  اأوب��ام��ا  ان�سحاب  نف�س 

لظهور داع�س. 
لالأكراد  خيانة  ت��رام��ب  ق��رار  ميثل  الكاتب،  وباعتقاد 
التي �ستكون  وطوق جناة لداع�س، ودعم لنفوذ رو�سيا، 

قادرة حتقيق مكا�سب ا�سرتاتيجية يف املنطقة. 
ب��ني الفائدة  ل��ل��م��ق��ارن��ة  ال��ك��ات��ب، ل جم���ال  وب��اع��ت��ق��اد 

كوريا ال�سمالية واأفغان�ستان
لقد كافاأ ترامب النظام الكوري ال�سمايل ب�سخاء موؤّمناً 
الذي  الوقت  يف  حتى  ال�سمولية  لقوته  والهيبة  املديح 
الوقت  ويف  ال��ن��ووي.  ووق���وده  اأ�سلحته  بتطوير  ي�ستمر 
التفاو�س  باإمكانية  متم�سكة  الإدارة  ت��زال  ل  احل��ايل، 
بيونغ  امل��ارق��ني يف  الوجه مع  م��اء  ت�سوية حتفظ  ح��ول 
ذل���ك. ويف  اإىل عك�س  ت�سر  الأدل����ة  ك��ل  اأن  ع��ل��م��اً  ي��ان��غ 
اأفغان�ستان، مل تتخل طالبان عن تطرفها وقد �سّحت 
فرتة  بعد  املفاو�سات  اإىل  عودتها  مع  بحزمها  اأمريكا 
وجيزة على اإيقافها ب�سبب هجمات قا�سية �سد القوات 
املحلية والأمريكية، علماً اأّن طالبان مل توقف اعتدءاتها 

طوال فرتة املفاو�سات.

االأكرث اإحراجًا
ت��خ��ل��ى ت��رام��ب ع��ن م�����س��ت�����س��اره ال�����س��اب��ق ج���ون بولتون 
لأ���س��ب��اب ع���دة م��ن بينها ات��خ��اذ م��وق��ف م��ت�����س��دد جتاه 

النظام ال�سرتاكي غر ال�سرعي يف فنزويال. 
�سيا�سة  ف�����س��ل  اأن����ه  م��ق��ن��ع  ب�سكل غ��ر  ت��رام��ب  وادع����ى 
اأكرث ت�سدداً مع كاراكا�س. لكّن م�سوؤولني داخل الإدارة 
الوراء  اإىل  خطوة  اتخاذ  املهم  “من  اأن��ه  على  ي�سرون 
ال�سيا�سية  )بالتطورات  اللحاق  ال��دويل  املجتمع  وترك 

•• وا�شنطن-وكاالت:

“كومنرتي”  ملجلة  امل�سارك  النا�سر  روثمان،  نوح  ذكر 
اأّن املحللني وال�سيا�سيني الأمريكيني الذي  الأمريكية، 
يعتقدون اأّن اأف�سل طريقة للحفاظ على نفوذ الوليات 
املتحدة هي الن�سحاب من التزاماتها الدولية، يتخيلون 

اأّن روؤيتهم ال�سيا�سية اخلارجية اأذكى واأكرث اعتداًل.
 وق����ال ال��ك��ات��ب اإن��ه��ا خ��راف��ة ا���س��ت��م��رت مب����رور الزمن 
لو�سع  الكفاية  فيه  مبا  الأغبياء  ال��روؤ���س��اء  ه��وؤلء  لأن 
عقائدهم املناه�سة للتدخل اخلارجي مو�سع التنفيذ، 
تراجعوا عن م�سارهم يف وقت ق�سر. على النقي�س من 
هذا  امل�سار ويف  هذا  على  ترامب  دونالد  يحافظ  ذل��ك، 

الوقت يحطم هذه اخلرافة الو�سيعة.
من دون م�سورة امل�سوؤولني الأكرث حذراً الذين اأحاطوا 
به �سابقاً، �ساير ترامب ب�سكل كامل ميوله النعزالية. 
اإّن ثمار عقيدة “اأمريكا اأوًل” هي الفو�سى وال�سلل يف 
املن�سبطة  والت�سحية غر  القرار  القدرة على �سناعة 
مب�سالح الوليات املتحدة ل�سالح هدف لي�س اأكرب من 
جمرد ك�سب اأف�سلية �سيا�سية داخلية عابرة. اإّن الهزمية 
يف �سوريا هي واحد من اأحدث الأمثلة على ذلك، وفقاً 

لروثمان. 

حتى حجة االنت�سار مل يوؤمنها
�سمال  اأمريكا يف  بالتخلي عن حلفاء  كان قرار ترامب 
الوقت، وهو ما  الإع��داد منذ بع�س  �سوريا على طريق 
اأدى اإىل ا�ستقالة وزير الدفاع ال�سابق جامي�س ماتي�س. 
اإّن نتائج هذه ال�سيا�سة جتلت يف كارثة مل ي�ستطع حتى 
يف  مف�سلية  حمطة  كل  عند  توقعها.  منتقديها  اأعتى 
هذه ال�سيا�سة، بدا ترامب �سعيفاً ب�سكل رهيب. نتج قرار 
ترامب بالن�سحاب من �سوريا عن �سبب اآيديولوجي ل 

ا�سرتاتيجي. 
قال اإنه “اآن الأوان لنا للخروج” وترك الآخرين “تدبر 
اإ�سارات ملتب�سة  الوقت عينه يطلق  وكان يف  الو�سع”. 
قوى  اأي  على  ال��رد  تعهد  لكنه  ع�سكرياً  ف��راغ��اً  ف��رتك 
ترامب حتى  يوؤّمن  الفراغ. مل  تريد ملء هذا  اأجنبية 

حجة “النت�سار” خالل الن�سحاب الأمريكي قبل اأن 
يتدفق الأتراك عرب احلدود ال�سورية. وكانت الأحداث 

التي اأعقبت ذلك مريعة.

تهجري وتطهري عرقي
الذين حاربوا  الأك��راد  املقاتلني  ب��اآلف  الت�سحية  متت 
يف  داع�����س   عنا�سر  �سد  الأم��ري��ك��ي��ني  امل�ست�سارين  م��ع 
�سوريا و تعر�س ع�سرات اآلف املدنيني الأكراد للتهجر 
ا�ستبدالهم  اأن���ق���رة  ت���اأم���ل  ح��ي��ث  ال��ع��رق��ي  وال��ت��ط��ه��ر 
وت��ع��ر���س بع�س هوؤلء  ت��رك��ي��ا.  ���س��وري��ني يف  ب��الج��ئ��ني 
لرتكيا.  موالية  ميلي�سيات  يد  على  للمجازر  املدنيني 
الأ�سد  نظام  اإىل  ا�سطروا لالجتاء  فقد  اأّم��ا من جنوا 

ومن خلفه اأ�سياده يف اإيران ورو�سيا.
اأ���س��رى داع�س  ك��ان��وا يحر�سون  ال��ذي��ن  الأك����راد  ووّج���ه 
اأقرباء  من  مئات  اأ�سبح  لذلك  تركيا  ملحاربة  قواتهم 
الأ�سرى اأحراراً. يف مواجهة هذه الكارثة، ي�سر ترامب 
على اأّنه �سيتوىل اأحد على الأرجح اإلقاء القب�س عليهم 

جمدداً قائاًل اإنهم “�سيهربون اإىل اأوروبا«.

�سلوك مهني لرئي�س واهم
و�سط تقدم تركيا يف �سوريا، ا�ستهدفت قوات تركية عمداً 
مدفعية  بقذائف  اأمريكية  كوماندو�س  لوحدة  مركزاً 
التعجيل  اأج��ل  من  خطر  ب�سكل  منه  بالقرب  �سقطت 
ب��الن�����س��ح��اب الأم��ري��ك��ي م��ن املنطقة وق���د جن��ح ذلك. 
اأ�سرع ترامب ب�س��حب القوات واملدنيني الأمريكيني من 

هناك. 
اإل  اأمريكا  الإه��ان��ات ملكانة  ت��رام��ب على ه��ذه  ي��رد  ومل 
من خالل الوعد الواهن بفر�س عقوبات اقت�سادية لن 
تغر �سلوك املتمردين الإقليميني وهي لن تكون جاهزة 

يف الوقت املحدد حتى ولو كانت فعالة. 
هذا هو ال�سلوك املهني لرئا�سة اأمريكية ملتزمة بوهم 
اأّن اأف�سل طريقة للحفاظ على امل�سالح الأمريكية هي 
الأجنبية.  العوا�سم  يف  امل�����س��وؤول��ني  اإىل  ت�سديرها  يف 
ولي�س هذا الأمر جديداً بالن�سبة اإىل الكاتب الذي يرى 

اأّن اإذلل اأمريكا م�ستمر على �سعيد عاملي.

عو�س  ولكن  للطائرات(.  امل�سادة  الرو�سية   S-400
ذلك مل يح�سل الأمريكيون على �سيء.

اأدى  الن�سحاب  اأن  للده�سة  يدعو  ما  الكاتب،  وح�سب 
لتنفر كل من الأكراد وتركيا من الوليات املتحدة. 

املمكن  م��ن  اجلانبني،  ب��ني  التاريخية  للعداوة  ون��ظ��راً 
تنفر اأحدهما فقط، يف وقت ما. 

ولكن بعد التخلي عن كليهما، تقارب الأكراد مع النظام 
حال  الأب��د،  اإىل  اأمريكا  تركيا  �ستعادي  فيما  ال�سوري، 

امل���رج���وة م��ن ف��ت��ح ال��ط��ري��ق اأم����ام ت��رك��ي��ا ل��ل��دخ��ول اإىل 
الأم��ر مفهوماً  ك��ان  رمب��ا  عنه.  الناجت  بال�سرر  �سوريا، 
بعد  �سوريا  اأمريكي من  األ��ف جندي   50 لو مت �سحب 
�سنوات من قتال مرير. ولكن، ما ح�سل هو اإعادة ن�سر 

ب�سع ع�سرات من اجلنود على احلدود. 
بالتحرك  لالأتراك  اأِذن  لو  املنافع خمتلفة  �ستبدو  كما 
بع�س  كانتزاع  الواقعية،  ال�سيا�سة  من  �سكاًل  باعتباره 
منظومة  �سراء  عن  المتناع  ولنقل  منهم)  التنازلت 

الداخلية( بطرق عدة«.  اإّن اأكرث ما هو اإثارة لالإحراج 
ت��رام��ب لأزم����ة حقيقية  ت��ع��ر���س  ه��و  ال��ك��ات��ب،  بح�سب 
يف  الإي��ران��ي��ة  البحرية  اأم�ست  حيث  هرمز  م�سيق  يف 
م�سادرة وتخريب الناقالت الأجنبية يف املياه الدولية 
اأمريكية  مراقبة  طائرة  الإيرانية  القوات  دم��رت  فيما 
من دون طيار بقيمة ماليني ال��دولرات. وافق ترامب 
على رد ع�سكري لكنه تراجع يف الدقيقة الأخرة. وبقي 
الإيرانيون بال رادع وفقاً ملا اأظهره الهجوم املعقد على 

املن�ساآت النفطية ال�سعودية. 

داللة الفتة
ل مي��ك��ن ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ه����ذه ال���ت���ط���ورات ع��ل��ى قاعدة 
ال��رئ��ا���س��ة. ه��ذا ما  ن��اجت��ة ع��ن �سخ�س مبتدئ يف  اأن��ه��ا 
غياب  اإّن  ق��وم��ي.  لرئي�س  خارجية  �سيا�سة  عليه  تبدو 
املظاهرات الحتفالية بقرار الرئي�س هي دليل على اأّن 
الأمريكيني ل يريدون ت�سليم الطموح الوطني والنظام 
الدويل اإىل قوى تنقيحية وطغاة تافهني واأمراء حرب 
اأنه ثمة دللة وا�سحة يف  �سغار. ويختم روثمان كاتباً 
اأّن الأمريكيني الذين يتوقون اإىل �سيا�سة خارجية اأكرث 
ترامب  جهود  عن  ال��دف��اع  حماولة  يف  يعانون  توا�سعاً 

لتحقيق اأهدافهم.

معاقبة الكونغر�س لها ب�سبب غزوها ل�سوريا.

رد فعل متاأخر
العراق،  م��ن  اأوب��ام��ا  ان�سحاب  ك��ان  كما  الكاتب،  وب���راأي 
يعترب ان�سحاب ترامب من �سوريا مبثابة رد فعل متاأخر 
على ح��رب ال��ع��راق. وم��ن ال��وا���س��ح، ح�سب ال��ك��ات��ب، ل 
الأمريكي  الي�سار  اأو  اليمني  م��ن  �سيا�سي  دع��م  يتوفر 
بوا�سطة  م��ن جديد  الأو���س��ط  ال�سرق  بلد يف  لح��ت��الل 
ع�سرات اآلف اجلنود. ولكن، هناك فرق �سا�سع بني ما 
اأوج احتالل العراق، عندما خا�س  كان عليه احلال، يف 
التزام  �سد مترد، وبني  األف جندي حرباً   150 هناك 
�سئيل يف �سوريا كان الهدف منه اإن�ساء ودعم قوة وكيلة 

لتنفيذ قتال �ساق �سد داع�س.
املنطقي معار�سة  اأن��ه من غر  الكاتب  ي��رى  ذل��ك  اإىل 
لأن حرب  داع�س،  لهزمية  واأدى  ن�سبياً،  ن�ساط جماين 

العراق ا�ستمرت �سنوات بكلفة باهظة وبنتائج مريبة.
اأمريكا  اإن  الكاتب  يقول  ن��ظ��ره،  وجهة  على  وللتاأكيد 
حققت ن�سراً ع�سكرياً تقليدياً يف احلرب العاملية الثانية، 

ولكن ما زالت تن�سر قوات يف اأملانيا. 
الأوىل  اأن ح���رب اخل��ل��ي��ج  اف��رت���س  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
قادت  ولكنها  ب�سدة،  حم��دود  لل��ت��زام  من��وذج��اً  �ستكون 
ال��ع��راق، واإن�ساء  ل���س��ت��م��رار ف��ر���س حظر ط���ران ف��وق 
منطقة حكم ذاتي لالأكراد يف ال�سمال، وموا�سلة ال�سعي 

لفر�س عقوبات دولية. 
وينطبق هذا الأمر على اخلروج نهائياً كما اأْعلن اأوباما 
عندما رحل عن العراق، لي�سطر للعودة لحقاً حينما 

خرجت الأمور عن ال�سيطرة. 

الحتالل يعتقل 14 فل�سطينيا ويحقق مع اأ�سري بامل�ست�سفى
•• رام اهلل -وام:

اعتقلت قوات الحتالل الإ�سرائيلي 14 مواطنا فل�سطينيا من حمافظات ال�سفة الغربية فجر اأم�س 
بحجة م�ساركتهم يف الأن�سطة ال�سعبية �سد الحتالل يف مناطق خمتلفة من ال�سفة ومت حتويلهم 
للتحقيق. وقالت موؤ�س�سة ال�سمر حلقوق الإن�سان اإن الو�سع ال�سحي لالأ�سر �سامر عربيد �سعب 

اإل اأن قوات الحتالل حتقق معه داخل امل�ست�سفى ول زال ممنوعا من زيارة املحامي.
نقل  ال���ذي  عربيد  �سامر  لالأ�سر  الإ�سرائيلي  هدا�سا  م�ست�سفى  يف  حمكمة  الول  اأم�����س  وع��ق��دت 

للم�ست�سفى ب�سبب التعذيب الذي تعر�س له يف مركز حتقيق امل�سكوبية.
ومددت املحكمة توقيفه ل� 8 اأيام اأخرى .. بينما �سمحت ملوؤ�س�سة ال�سمر بالن�سر حول و�سعه ال�سحي 
بعد اأن اأ�سدرت قرارا �سابقا مبنع الن�سر فكل اجلل�سات تعقد باأبواب مغلقة مع منع ن�سر اأي معلومة 
املوؤ�س�سة يف حمكمة  الق�سية ومت رف�س الطعن الذي قدمته  املعتقلني على خلفية هذه  تتعلق بكل 

ال�سلح بالقد�س حول املنع.

العقبة  حمافظة  يف  عربة  وادي  منطقة  يف  والغمر 
)جنوب(.

وقال الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية الأردنية 
�سفيان الق�ساة يف بيان اإن “اجلانب الإ�سرائيلي طلب 
الت�ساور وفقا ملا ن�ست عليه املعاهدة ودخلنا م�ساورات 

حول النهاء ومل تكن حول التجديد«.
واأكد اأن قرار اململكة “اإنهاء العمل مبلحقني خا�سني 
اأنه  اإىل  م�سرا  وقطعي”،  نهائي  والغمر  بالباقورة 
ت�سرين   10 بتاريخ  اخلا�سني  النظامني  “بانتهاء 
اتفاقية  ن�ست  م��ا  )ح�سب   2019 ث��اين-ن��وف��م��رب 
اأو متديد«.  اأي جت��دي��د  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ل��ن  ال�����س��الم( 

•• عمان-اأ ف ب:

اإ�سرائيل  اأن  اأم�س  الأردن��ي��ة  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
اململكة  با�سرتجاع  والأردن يجريان م�ساورات تتعلق 
اأرا�سي الباقورة والغمر التي بقيت بت�سرف اإ�سرائيل 
ل�25 عاما مبوجب اتفاق ال�سالم املوقع بني البلدين 

يف 1994.
الأول- ت�سرين  اأعلن يف  الثاين  امللك عبد اهلل  وكان 

اأكتوبر العام املا�سي اأن بالده اأبلغت اإ�سرائيل قرارها 
ا�ستعادة اأرا�سي الباقورة الواقعة �سرق نقطة التقاء 
نهري الأردن والرموك يف حمافظة اإربد )�سمال(، 

من  “لالنتقال  ه��ي  امل�����س��اورات  اأن  الق�ساة  واأو���س��ح 
املرحلة  اإىل  ال�سابقة  والرتتيبات  ال�سابقة  املرحلة 

املقبلة” املتعلقة باإ�ستالم الردن املنطقتني.
وكان الأردن وافق خالل مفاو�سات ال�سالم على اإبقاء 
ه��ذه الأرا���س��ي احل��دودي��ة بت�سرف ال��دول��ة العربية 
ومن�ساآت  حتتية  بنى  فيها  اأقاموا  الإ�سرائيليني  لأن 

زراعية، مع اعرتاف اإ�سرائيل ب�سيادة الأردن عليها.
احلدودية  الأرا�سي  بهذه  اخلا�سان  امللحقان  ون�س 
اإ�سرائيل تلقائيا يف  اأن يتجدد و�سعها بت�سرف  على 
حال مل تبلغ احلكومة الأردنية قبل عام من انتهاء 

املدة، برغبتها با�ستعادتها.

م�ساورات اأردنية اإ�سرائيلية حول الباقورة والغمر  

غ�سب �سيني من الت�سويت الأمريكي حول هونغ  ••وا�شنطن-اأ ف ب:

الأمركي  ال���ن���واب  جم��ل�����س  ت��ب��ن��ى 
ن�س “قانون حول حقوق الإن�سان 
كونغ”  هونغ  يف  والدميوقراطية 
القت�سادي  الو�سع  بتعليق  يهدد 
وا�سنطن  مت��ن��ح��ه  ال����ذي  اخل��ا���س 
الربيطانية  امل�����س��ت��ع��م��رة  ل���ه���ذه 

ال�سابقة.
ال����ق����ان����ون، غ�سب  ت���ب���ن���ي  واأث���������ار 
ال�سني التي عربت عن “ا�ستيائها 
ودعت الوليات املتحدة  ال�سديد” 
التدخل  ع���ن  ف�����ورا  “الكف  اإىل 
وال�سوؤون  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ����س���وؤون  يف 

الداخلية لل�سني«.
الذي  القانون  م�سروع  وي�سرتط 
ت��ب��ن��اه جم��ل�����س ال���ن���واب م���ن اأج���ل 
اخلا�س  ال���و����س���ع  ع���ل���ى  الإب�����ق�����اء 

املحتجون وح�سيا.
ال��ن��ائ��ب اجل��م��ه��وري كري�س  ق���ال 
طرح  م��ن  اأول  ك���ان  ال���ذي  �سميث 
الرئي�س  ن���دع���و  “اليوم  ال��ن�����س 
ورئي�سة  جينبينغ(  )�سي  ال�سيني 
هونغ  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال�����س��ل��ط��ة 
اإىل اح��رتام وعود  ك��اري لم  كونغ 
هونغ  حقوق  بحماية  احلكومة” 

كونغ وا�ستقالليتها.
م�������ن ج�����ه�����ت�����ه، �������س������رح ال����ن����ائ����ب 
اأن  لوجان  راي  بن  الدميوقراطي 
قوية  ر�سالة  للتو  وج��ه  “املجل�س 
اإىل �سعب هونغ كونغ: نحن معكم 
يف الكفاح من اأجل الدميوقراطية 

والعدالة«.

ماريو  اجل���م���ه���وري  ال���ن���ائ���ب  اأم�����ا 
اأن  اإىل  اأ����س���ار  ف��ق��د  دي����از-ب����الرت، 
الن�س يوؤكد اأن “العالقة اخلا�سة 
م��ع ه��ون��غ ك��ون��ع ل ت�ستمر م��ا مل 
حتتفظ هونغ كونغ با�ستقالليتها 
وحرياتها التي تربر هذه العالقة 

اخلا�سة«.
ومل يتاأخر رد ال�سني التي تواجه 
م���ن���ذ اأرب����ع����ة اأ����س���ه���ر حت���دي���ا غر 
م�سبوق من قبل متظاهري هونغ 

كونغ.
وقال الناطق با�سم وزارة اخلارجية 
عن  “نعرّب  �سوانغ  غينغ  ال�سينية 
ومعار�ستنا  ال�����س��دي��د  ا���س��ت��ي��ائ��ن��ا 
النواب  ال��ق��وي��ة لإ����س���رار جم��ل�����س 

املمنوح لهونغ كونغ، احل�سول على 
�سنوي من وزارة اخلارجية  تقييم 
الو�سع  اأن  ي����وؤك����د  الأم����رك����ي����ة 
منا�سب يف جمال اح��رتام �سلطات 

هونغ كونغ للحقوق املدنية.
اأي�������س���ا ع���ل���ى فر�س  ي��ن�����س  وه�����و 
يلغي  م�����س��وؤول  اأي  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات 
هذه  يف  الأ�سا�سية”  “احلريات 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب�����س��ه حكم 

ذاتي.
الربيطانية  امل�����س��ت��م��رة  وت�����س��ه��د 
اأخطر  اأ�سهر  اأرب��ع��ة  منذ  ال�سابقة 
اإىل  اإع��ادت��ه��ا  م��ن��ذ  �سيا�سية  اأزم����ة 
�سهدت  وق���د   .1997 يف  ال�����س��ني 
الأحيان  ب��ع�����س  يف  ع��ن��ف  اأع���م���ال 

الأم���������رك���������ي ع�����ل�����ى مت������ري������ر ما 
الإن�سان  ح��ق��وق  ب��ق��ان��ون  ي�����س��ّم��ى 

والدميوقراطية يف هونغ كونغ«.
“ندعو  ال�سيني  الناطق  واأ���س��اف 
فوراً  ال��ك��ّف  اإىل  املّتحدة  ال��ولي��ات 
كونغ  �سوؤون هونغ  التدّخل يف  عن 

وال�سوؤون الداخلية لل�سني«.
ت�سويت  اأن  م�����ن  غ���ي���ن���غ  ح�������ذر 
عواقبه  �ستكون  الأمركي  النواب 
جانب  م����ن  قوية”  “اإجراءات 

ال�سني، بدون اأن يو�سحها.
وقال الناطق اإن “الوليات املتحدة 
لديها م�سالح مهمة يف ال�سني”. 
القانون  م�سروع  اأقر  “اإذا  وا�ساف 
بامل�سالح  ي�سر  ل��ن  ف��ه��ذا  نهائيا، 
الأمركية  وال��ع��الق��ات  ال�سينية 
�سي�سر  ب�����ل  ف����ق����ط،  ال�������س���ي���ن���ي���ة 

بامل�سالح الأمركية اأي�سا«.

واملطالبة  احلريات  تراجع  لإدان��ة 
ب��اإ���س��الح��ات دمي��وق��راط��ي��ة واإدان���ة 
يعتربه  ال����ذي  ال�����س��رط��ة  ف��ع��ل  رد 
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واقرتح  اجلميع”،  لتفجر  جاهزة  وباتت  فتيلها  نزع  يدوية 
اإبالغ قانونيي البيت الأبي�س بالأمر.

حتقيق  بفتح  كييف  اإقناع  اإىل  لأ�سهر  جولياين  رودي  و�سعى 
بايدن،  جنل  وظفت  التي  “بوري�سما”  الغاز  جمموعة  ح��ول 
الر�سمية  للقنوات  موازية  و�سطاء  مع  ات�سالت  �سبكة  واأق��ام 

للدبلوما�سية الأمركية.
اأي��ل��ول- يف  من�سبه  م��ن  اأق��ي��ل  ال��ذي  بولتون  اأن  هيل  وتابعت 
البيت  موظفي  وكبر  الرئي�س  حمامي  جهود  �سبه  �سبتمرب، 

الأبي�س مايك مالفاين ب”مناورات مهربي املخدرات«.
الدميوقراطيون مقتنعون باأن رودي جولياين “و�سع اأ�س�س” 
الت�سال الهاتفي الذي جرى بني ترامب ونظره الأوكراين 

فولودمير زيلين�سكي وي�سكل حمور الف�سيحة.

م�ستندا يف ذلك اإىل قراءة  هذه املرحلة لن جنري ت�سويتا”، 
خمالفة للد�ستور.

جمع  ���س��يء  ك��ل  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  “�سنوا�سل  �سيف  اآدم  اأك���د 
اإ�سارة  يف  �سجعان”،  ���س��ه��ود  م���ن  وم��ه��م��ة  ج��ي��دة  م��ع��ل��وم��ات 
فيونا  للدبلوما�سية  ي��وم  قبل  ال�ستماع  جل�سة  اإىل  خ�سو�سا 
اأوكرانيا  ل�سوؤون  الأبي�س  البيت  كانت م�ست�سارة يف  التي  هيل 

ورو�سيا حتى هذا ال�سيف.
وذكرت و�سائل اإعالم عديدة اأنها اأو�سحت للنواب اأن امل�ست�سار 
جهود  من  بالقلق  �سعر  بولتون  جون  الأبي�س  للبيت  ال�سابق 
عنا�سر  جلمع  كييف  حكومة  ل��دى  ج��ول��ي��اين  رودي  يبذلها 
رئي�س  ي�سبه  كان  بولتون  اإن  وقالت  بايدن.  جو  ب�ساأن  مربكة 
بلدية نيويورك ال�سابق واملحامي ال�سخ�سي للرئي�س ب”قنبلة 

زعيمة تكتل الدميوقراطيني يف جمل�س النواب نان�سي بيلو�سي 
وامل�سوؤول عن التحقيق يف املجل�س اآدم �سيف، يف موؤمتر �سحايف 
رف�س اإدارة ترامب تقدمي وثائق للكونغر�س. ومل ميتثل نائب 
امليزانية يف  واإدارة  الدفاع  الرئي�س احلايل مايك بن�س ووزارة 
ال�سخ�سي للرئي�س،  املحامي  الأبي�س ورودي جولياين  البيت 
“هناك  �سيف  اآدم  وق��ال  الثالثاء.  املجل�س  اأم��ام  املثول  لطلب 
مزيد من الأدلة على عرقلة لعمل الكونغر�س” من قبل اإدارة 
عدم  خ�سو�سا  بيلو�سي  على  الأبي�س  البيت  وي��اأخ��ذ  ت��رام��ب. 
تنظيم جل�سة ت�سويت بكامل اأع�ساء جمل�س النواب لبدء هذه 
�سجلت يف  �سابقة  الرئي�س، خالفا حل��الت  الإج���راءات لتهام 
التاريخ احلديث )ريت�سارد نيك�سون يف 1974 وبيل كلينتون 
اإجراء ت�سويت، ويف  “ل�سنا ملزمني  وقال �سيف   .)1995 يف 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ي��راك��م��ون عنا�سر التهام  ب��ات��وا  اأن��ه��م  ال��دمي��وق��راط��ي��ون  اأك���د 
�سل�سلة  الأمركي دونالد ترامب بف�سل  الرئي�س  بهدف عزل 
الرف�س  الرغم من  الكونغر�س على  ال�ستماع يف  من جل�سات 

املتكرر للبيت الأبي�س التعاون مع التحقيق.
وا�ستاأنف الكونغر�س الثالثاء عمله بعد اأ�سبوعني من التوقف، 
وهي فرتة ا�ستفاد منها النواب الدميوقراطيون لدفع حتقيقهم 
حول الرئي�س الأمركي قدما. وهم ي�سعون اإىل حتديد ما اإذا 
كان الرئي�س ا�ستغل من�سبه ليجرب كييف على التحقيق ب�ساأن 
نائب الرئي�س ال�سابق الدميوقراطي جو بايدن الذي يخو�س 
ودانت   .2020 يف  الرئا�سية  لالنتخابات  للرت�سح  املناف�سة 

ما نعرفه عن معتقلي داع�س لدى الأكراد 
•• بريوت-اأ ف ب:

من  الآلف  م�سر  ح��ول  اخل�سية  �سوريا  �سمال  يف  ال��رتك��ي  الهجوم  اأث���ار 
وخميمات  �سجون  يف  املحتجزين  عائالتهم  واأف��راد  داع�س  تنظيم  مقاتلي 
الع�سكرية  العملية  �سد  يف  ح��ال��ي��اً  املنهمكني  الأك����راد  امل��ق��ات��ل��ون  ي��دي��ره��ا 

�سدهم.
الهجوم الرتكي على  البالغ من تداعيات  اأوروبية عدة قلقها  واأب��دت دول 
نائمة  ي��زال ين�سط عرب خاليا  ال��ذي ل  املعركة �سد خاليا تنظيم داع�س 

برغم هزميته امليدانية على يد قوات �سوريا الدميوقراطية.
ينعك�س  اأن  من  خ�سيتها  م��وؤخ��راً  الدميوقراطية  �سوريا  ق��وات  ك��ررت  كما 
ان�سرافها اإىل قتال القوات الرتكية �سلباً على جهودها يف حفظ اأمن مراكز 

العتقال واملخيمات.
داع�س،  تنظيم  من  عن�سر  األ��ف   12 الدميوقراطية  �سوريا  ق��وات  تعتقل 
بينهم 2500 اإىل ثالثة اآلف اأجنبي من 54 دولة. وُيعتقد اأن التون�سيني 

ي�سكلون العدد الأكرب من املتطرفني الأجانب.
 70 اإىل   60 الأج���ان���ب  املعتقلني  ب��ني  اإن  فرن�سيون  م�����س��وؤول��ون  وي��ق��ول 

فرن�سياً.
اأما املعتقلون الآخرون فينق�سمون بني نحو اأربعة اآلف �سوري، واأربعة اآلف 
املتطرفني ومعظمهم جرى  الدميوقراطية  �سوريا  قوات  عراقي. حتتجز 

اعتقالهم خالل املعارك �سد تنظيم داع�س يف �سبعة �سجون على الأقل.
ل يف�سح املقاتلون الأكراد عن مواقع ال�سجون كافة، ويقع اإثنان منها على 
الأقل يف مدينة القام�سلي، واآخر يف قرية الد�سي�سة ورابع يف مدينة املالكية 

)ديريك( يف حمافظة احل�سكة.
�سجني  با�ستهداف حميط  تركيا  املا�سي  الأ�سبوع  الأك��راد  املقاتلون  واتهم 

نفكور وجركني يف القام�سلي.
وحذرت الإدارة الذاتية الكردية مراراً من اأن العديد من تلك املن�ساآت غر 
مهياأة مطالبة املجتمع الدويل بدعمها، وقال م�سوؤول اإن بع�سها “جمرد 

اأبنية«.
بعدما حذروا من اأن ينعك�س ان�سرافهم اإىل قتال القوات الرتكية �سلباً على 
جهودهم يف حفظ اأمن مراكز العتقال، اأعلن الأكراد الأ�سبوع املا�سي اأن 
خم�سة متطرفني فروا من �سجن نيفكور يف القام�سلي بعد �سقوط قذائف 
تركية قربه. اإل اأن م�سوؤوًل اأمركياً قال اإن بالده مل تر�سد “اأية عملية 

فرار كبرة وا�سعة للمعتقلني حتى الن«.
على  ت��ه��دي��داً  الآن  حتى  ي�سكل  مل  ال��رتك��ي  الهجوم  اإن  فرن�سا  قالت  كما 

ال�سجون.
اإمراأة  األ��ف   12 قد ل ينطبق الأم��ر ذات��ه على عائالت املتطرفني. ويقبع 
وطفل من عائالت عنا�سر تنظيم داع�س يف ثالث خميمات يديرها الأكراد 
هي روج والهول )احل�سكة( وعني عي�سى )الرقة(. وُيعد خميم الهول الذي 

يوؤوي اجلزء الأكرب من هوؤلء من اأ�سل 70 األفا يقطنون فيه، الأهم.
اأفراد  من  �سخ�ساً”   785 “فرار  الأح��د  الكردية  الذاتية  الإدارة  اأعلنت 
عائالت تنظيم داع�س من خميم عني عي�سى بعد �سقوط قذائف اأطلقتها 

القوات الرتكية قربه.
وقد عاد بع�س الفارين اإىل املخيم، اإل اأن ثالث فرن�سيات بينهم اأ�سبحّن 
يف عهدة مقاتلني من تنظيم داع�س جمدداً بعد مغادرتهم املخيم، وفق ما 

قالت عائلتهّن.
والأ�سبوع املا�سي، اأحبط حرا�س خميم الهول اأعمال �سغب قامت بها ن�سوة 

من عائالت مقاتلي التنظيم، وفق ما اأفاد م�سوؤولون اأكراد.
اإل اأن غالبية الدول، وخ�سو�ساً الأوربية، اأ�سرت على عدم ا�ستعادة عنا�سر 

التنظيم.
ويبدو اأن الهجوم الرتكي اأجرب تلك الدول على البحث عن حلول بديلة.

ملحاكمتهم،  العراق  اإىل  ه��وؤلء  نقل  اإمكانية  اأخ��رى  ودول  فرن�سا  وتبحث 
ومن املتوقع اأن يبحث وزير اخلارجية الفرن�سي جان ايف لودريان الأ�سبوع 
“غر  ب��غ��داد. وحت��ذر منظمات حقوقية م��ن حماكمات  الأم���ر يف  احل��ايل 
اأحكاماً  ال�سيف  اأ���س��درت حماكم عراقية خ��الل  ال��ع��راق. وق��د  يف  نزيهة” 
بالإعدام على 11 فرن�سيا لنتمائهم اإىل التنظيم بعدما اعتقلوا يف �سوريا 

ونقلوا اإىل لعراق.

•• بغداد-اأ ف ب:

البالد  يف  ال�سعبي  الغليان  رغ��م 
مطلبية  احتجاجات  اأن��ت��ج  ال���ذي 
مناه�سة للف�ساد اأودت باأكرث من 
مئة �سخ�س، مل ترتق الإجراءات 
احلكومية يف العراق اإىل م�ستوى 
�سغار  ت���ط���ال  اأن���ه���ا  اإذ  الأزم��������ة، 
الفا�سدين ومل تقرتب حتى الآن 
م���ن ح��ي��ت��ان امل�����ال، يف اأح����د اأكرث 

البلدان ف�ساداً يف العامل.
ويرى مراقبون اأن رئي�س الوزراء 
امل�ستقل  امل�����ه�����دي،  ع���ب���د  ع�������ادل 
�سعبياً،  اأو  ح��زب��ي��اً  امل���دع���وم  غ��ر 
ل ي���زال ره��ي��ن��ة زع��م��اء الأح����زاب 
التي  ال�سلطة،  اإىل  ب��ه  اأت���ت  ال��ت��ي 
ي��دي��ن��ه��ا امل��ح��ت��ج��ون ب��ع��دم توفر 
جيوب  ومب��لء  وخدمات،  وظائف 
الذي  الف�ساد  ب��اأم��وال  امل�سوؤولني 
 450 اأك��رث من  ك��ان �سبب تبّخر 
ع���ام���اً،   16 يف  دولر  م���ل���ي���ارات 

بح�سب اأرقام ر�سمية.
جمموعة  احل����ك����وم����ة  ات�����خ�����ذت 
ق�������������رارات مل����ك����اف����ح����ة ال����ف���������س����اد، 
اأب���رزه���ا اإح��ال��ة األ���ف م��وظ��ف اإىل 
املفت�سني  مكاتب  وح��ل  الق�ساء، 

العموميني.
النزاهة  ه��ي��ئ��ة  يف  م�����س��در  ي��ق��ول 
الف�ساد  مل���ك���اف���ح���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
لفران�س بر�س اإن “ق�سية الف�ساد 
ل ميكن اأن حتل دون جدية ونية 

�سادقة«.
وي�سيف امل�سدر الذي طلب عدم 
ك�����س��ف ه��وي��ت��ه حل�����س��ا���س��ي��ة امللف 

نائب الرئي�س الأمريكي 
يلتقي اإردوغان 

•• ا�شطنبول-اأ ف ب:

اأم�س  ال���رتك���ي���ة  ال��رئ��ا���س��ة  اأك������دت 
اأن ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب طيب 
اليوم  اخلمي�س  اإردوغ��ان �سيلتقي 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي مايك 
ب��ن�����س ال����ذي ت��وج��ه اإىل اأن���ق���رة يف 
م�����س��ع��ى ل��ل��ت��و���س��ل ل��وق��ف اإط����الق 

النار يف �سمال �سوريا.
لقناة  ق�����ال  ق����د  اإردوغ����������ان  وك������ان 
ووزي���ر  ب��ن�����س  اإن  نيوز”  “�سكاي 
اخلارجية الأمركي مايك بومبيو 
الرتكيني  نظريهما  �سيقابالن 
ف��ق��ط، ل��ك��ن م��دي��ر الت�����س��الت يف 
الدين  ف��خ��ر  ال��رتك��ي��ة  ال��رئ��ا���س��ة 
األ���ت���ون ع���اد واأك����د ع��رب ت��وي��رت اأن 
للقاء  “يخطط  ال��رتك��ي  الرئي�س 
الوفد الأمركي الذي يقوده نائب 

الرئي�س” بن�س.
�سكاي  ل���ق���ن���اة  اإردوغ����������ان  واأع����ل����ن 
بالرئي�س  اإل  يلتقي  ل��ن  اأن���ه  ن��ي��وز 
الأم��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب اإذا قام 
األ��ت��ون على  اأن��ق��رة. ون�سر  ب��زي��ارة 
تويرت مقطع فيديو ق�سراً يوؤكد 
فيه اإردوغان لو�سائل اإعالم تركية 
اأنه �سيلتقي بن�س ووزير اخلارجية 
المركي مايك بومبيو املتوجهني 

اإىل اأنقرة.

عبد املهدي يف بيان حينها، اأن بني 
هوؤلء وزراء �سابقني، وم�سوؤولني 
ل يزالون يف منا�سبهم. ولكن، مل 
ا�سم  اأي  عن  ر�سمياً  الإع��الن  يتم 
اأحكام  ����س���دور  رغ���م  الآن،  ح��ت��ى 
بال�سجن خالل ال�سنوات الأخرة 
الأقل،  على  جت���ارة  وزي���ري  بحق 
�سدور  ح��ني  ول��ك��ن  ف�����س��اد.  بتهم 

الأحكام، كانا قد غادرا البالد.
الف�ساد،  �سد  التظاهرات  و�سارت 
�ستة  العراق. لكن خالل  ع��ادة يف 
بداأت  التي  اأيام من الحتجاجات 
الأول- ت�����س��ري��ن  م���ن  الأول  يف 

اأك���ت���وب���ر، و���س��اب��ت��ه��ا اأع���م���ال عنف 
دامية، لقي مئة وع�سرة اأ�سخا�س 
حتفهم، غالبيتهم من املتظاهرين 
الذين �سقطوا بالر�سا�س احلي، 
من  زاد  م�سبوق  غر  م�ستوى  يف 

�سغط ال�سارع.
وت����رى ه���دى ���س��ج��اد، ال��ن��ائ��ب��ة يف 
ائتالف “الن�سر” الذي يتزعمه 
ال�����س��اب��ق حيدر  ال�������وزراء  رئ��ي�����س 
العبادي، املعار�س حالياً، اأن “كل 
لي�ست  الف�ساد  مكافحة  اإج���راءات 

بامل�ستوى املطلوب«.
الأ�سا�سية  “امل�سكلة  اأن  واعتربت 
اأن الف�ساد هو تكري�س املحا�س�سة 

احلزبية«.
وعلى مقلب اآخر، يلوح املحتجون 
اخلام�س  يف  ال�سارع  اإىل  بالعودة 
الأول- ت�سرين  م��ن  وال��ع�����س��ري��ن 

اأكتوبر احلايل، الذي ي�سادف مع 
مرور عام على تويل عبد املهدي 

من�سبه.

قادر  غ���ر  ال�������وزراء  “رئي�س  اأن 
اأن الكل  ع��ل��ى ذل���ك، لأن���ه ي��ع��رف 
اأن  قبل  وحتى  بالف�ساد،  م�سرتك 
يعمل معهم” حني ا�ستلم من�سبه 

قبل عام.
وي���رى امل�����س��در، يف ال��ع��راق الذي 
لئحة  يف   12 امل���رت���ب���ة  ي���ح���ت���ل 
العامل  يف  ف�ساداً  الأك��رث  البلدان 
ال�سفافية  م���ن���ظ���م���ة  ب���ح�������س���ب 
اأن ال��ف�����س��اد ي��ك��م��ن يف  ال���دول���ي���ة، 

ثالثة ملفات.
امل��ل��ف��ات هي  ت��ل��ك  اأن  اإىل  وي�����س��ر 
وتهريب  احل�����دودي�����ة،  “املنافذ 

اإذا  ال����دول����ة.  ال��ن��ف��ط، وع����ق����ارات 
ق�����س��ي ع��ل��ي��ه��ا ي��ن��خ��ف�����س حجم 

الف�ساد كثراً«.
ويلفت م�سوؤول يف جلنة للمفت�سني 
النفط  وزارة  يف  ال���ع���م���وم���ي���ني 
لفران�س بر�س اإىل اأن اللجنة التي 
ج��م��دت اأع��م��ال��ه��ا، اأوق��ف��ت الكثر 

من عمليات الف�ساد.
اإن  ا�سمه  ذك��ر  ع��دم  ويقول طالباً 
النفط  وزارة  يف  املفت�سني  “جلنة 
اأوقفت مد اأنبوب النفط العراقي 
يكلف  اأن  ك���اد  ال���ذي  الأردن  اإىل 
لكل  دولر  مليون  ون�سف  مليون 

كيلومرت )وهو رقم �سخم(، كما 
النفط  م��ه��رب��ي  م�سالح  ���س��رب��ت 
وال���ن���اق���الت ال��ع��م��الق��ة وع���ق���وداً 
اأخرى كانت ت�سرف عليها مافيات 

الأحزاب الفا�سدة«.
وتلك اللجان التي تتواجد يف كل 
العامة،  واإدارات��ه��ا  الدولة  وزارات 
ال���وزارة  با�سم  ب��امل��راق��ب��ة  منوطة 
“مل  التابعة لها. وجتميد عملها 
ي�سف رغ��ي��ف خ��ب��ز ل��ل��ف��ق��راء من 
اأث��ل��ج �سدور  اإمن����ا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن، 
امل�سوؤول  بح�سب  الفا�سدين”، 
العاطل عن العمل تقنياً يف الوقت 

احلايل. وبح�سب امل�سدر يف هيئة 
ال��ن��زاه��ة، ف���اإن ه���ذا ال���ق���رار، مثل 
غره من التدابر التي اتخذتها 
احلكومة موؤخراً، “عزل املوظفني 
الأحزاب  مافيات  فيما  ال�سغار، 
اأكرث  وق��ب��ل  ت�سيطر«.  ال��ت��ي  ه��ي 
يف  املهدي  عبد  اأعلن  اأ�سبوع،  من 
خطاب وجهه اإىل ال�سعب العراقي 
“لئحة  ال��ق�����س��اء  اإىل  ���س��ل��م  اأن����ه 
متهمني  موظف”  األ���ف  ب��اأ���س��م��اء 
لئحة  بتقدمي  متعهداً  بالف�ساد، 
اأول���ي���ة ب��اأ���س��م��اء م�����س��وؤول��ني كبار 
مكتب  واأك�����د  ����س���اع���ات«.  “خالل 

مراقبون: عبد املهدي ال يزال رهينة زعماء االأحزاب 

اإجراءات مكافحة الف�ساد يف العراق ل تطال »حيتانه«  

•• الفجر – تون�س 
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  اأك��د ع�سو      
ل��الن��ت��خ��اب��ات ع����ادل ال��ربي��ن�����س��ي اأن 
اأم�����س الأرب����ع����اء، ه��و امل��وع��د الأخ���ر 
ل��ت��ل��ق��ي ال���ط���ع���ون يف ن���ت���ائ���ج ال�����دور 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  م���ن  ال���ث���اين 
ال�����س��اب��ق��ة لأوان���ه���ا، م��الح��ظ��ا اأن����ه يف 
التزام مر�سح حزب قلب تون�س  حال 
نبيل القروي بعدم الطعن يف النتائج 
خا�سة بعد اأن قام هذا الأخر بتهنئة 
�ستعلن  ال��ه��ي��ئ��ة  ف����ان  ���س��ع��ّي��د  ق��ي�����س 
النهائية  النتائج  عن  اخلمي�س  اليوم 
اإىل  م�سرا  الرئا�سية،  لالنتخابات 

هذا  بعد  ر�سميا  �سي�سبح  �سعّيد  اأن 
العالن رئي�سا للجمهورية.

الهيئة  اع�����الن  ب��ع��د  ب���ان���ه  واأف�������اد     
ال�سعب  ن��������واب  جم���ل�������س  ����س���ي���ح���دد 
اليمني  لأداء  ل�سعّيد  جل�سة  احل��ايل 
وبانه  خ��ط��اب��ا  وال���ق���اء  ال��د���س��ت��وري��ة 
اإىل ق�سر قرطاج  اإثر ذلك  �سيتحول 
اجراءات  بعد  ر�سميا  مهامه  لت�سلم 
اجلمهورية  رئ���ي�������س  م����ع  ال��ت�����س��ل��ي��م 
امل����وؤق����ت حم��م��د ال���ن���ا����س���ر.     وك���ان 
امل��رت���س��ح ن��ب��ي��ل ال���ق���روي، ق���د توجه 
�سعيد  قي�س  مناف�سه  اىل  بالتهنئة 
الرئا�سية،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  بنجاحه 
متمنيا ل��ه ال��ن��ج��اح ل��ه يف م��ه��ام��ه يف 

دعمه  ع��ن  وع��رب  اجلمهورية  رئا�سة 
ال��ت��ي تخدم  ك���ل اخل���ط���وات  “يف  ل���ه 
التون�سي”،  وال�سعب  تون�س  م�سلحة 
اخلا�سة  ن�سمة  ق��ن��اة  نقلته  م��ا  وف��ق 
ال��ت��ي مي��ل��ك ال���ق���روي اأ���س��ه��م��ا فيها.    
ووّجه مكتب الربملان املتخلي مرا�سلة 
لال�ستعداد  ال�����س��ع��ب  ن����واب  ك���ل  اإىل 
�سيوؤدي  التي  العامة  اجلل�سة  لعقد 
املنتخب  اجلمهورية  رئي�س  خاللها 
الد�ستورية،  ال��ي��م��ني  ���س��ع��ي��د  ق��ي�����س 
النتخابات  اإع���الم هيئة  ح��ال  وذل��ك 
النهائية  الر�سمية  بالنتائج  الربملان 
   .2019 ال��رئ��ا���س��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
الثالثاء  الن��ت��خ��اب��ات  هيئة  واع��ل��ن��ت 

فوز قي�س �سعيد يف النتخابات ب� 72 
فا�سل 71 باملئة.   يف املقابل، اأعلنت 
اخلا�س  املكتب  اأن  الإداري���ة  املحكمة 
املحكمة  مبقّر  النتخابية  بالطعون 
101 طعن بخ�سو�س النتائج  تلقى 
الأولية لالنتخابات الت�سريعية ل�سنة 

 .2019
امل��ن�����س��ور على  ب��الغ��ه��ا    وذك������رت يف 
اأن  ف��ي�����س��ب��وك،  ال��ر���س��م��ي��ة  �سفحتها 
الدوائر ال�ستئنافية انطلقت يف عقد 
الطعون  بخ�سو�س  مرافعة  جل�سات 
امل���ذك���ورة و���س��ي��ت��م ال��ب��ت ف��ي��ه��ا طبقا 
بالقانون  املحددة  والآج���ال  لالأحكام 

النتخابي.

يف غياب الطعون:

تون�س: اليوم اإعالن قي�س �سعّيد ر�سميا رئي�سا 
طعون باجلملة »101« يف النتائج االأولية لالنتخابات الت�سريعية

الهيئة تعلن اليوم ر�سميا عن الرئي�س

معزولة وحتت نري العقوبات.. تركيا حتتاج اإىل خمرج �سريع

الدميوقراطيون يتقدمون يف حتقيقهم بهدف عزل ترامب 

•• لندن-وكاالـت:

تعد حرب  العالية،  باملخاطر  مهنية حمفوفة  يف خ�سم حياة 
هي  �سوريا  يف  الثالثة  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س 

الأكرث خطورة حتى الآن.
ويرى تقرير ل�سحيفة “ذي تاميز” الربيطانية اأن ما فعله 
اأردوغان من ناحية قد يبدو فعاًل تنق�سه احلكمة، ف�سن عمل 
عدواين �سد املقاتلني الأكراد الذين فازوا بالثناء من جميع 
اأم��ر غر  العامل على دوره��م يف هزمية تنظيم داع�س،  اأنحاء 

مربر.

البالد منذ  بها  ت�سعر  اإىل عزلة مل  ب��الده  اأردوغ���ان  ق��اد  لقد 
والعقوبات  الأ�سلحة  جت��ارة  على  حلظر  تركيا  خا�سعاً  عقود، 
الأمريكية. ومع مواجهة قوات الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد 
واملتمردين  ال��رتك��ي  اجلي�س  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  على  الآن 
ال�سوريني التابعني له، تخاطر تركيا بالوقوع يف م�ستنقع قد 

ميتد لعدة اأ�سهر اأو رمبا ل�سنوات عديدة. 
اأنه ميكن  اإل  اأن احلظر الأمريكي حم��دود،  وعلى الرغم من 
العنان  اأردوغ��ان هجومه، ما قد يطلق  اإذا مل يوقف  تو�سيعه 
لبوؤ�س اقت�سادية جديدة على الأتراك الذين يكافحون بالفعل 
ارتفاع معدلت البطالة والت�سخم املتف�سي. و�سط تزايد عدد 
قتلى جنود الأتراك واملدنيني 
اجلانب  على  الق�سف  ج���راء 
الرتكي من احلدود، ل ي�سكل 
للقائد  ب���اخل���ر  م��ن��ه��م��ا  اأي 
الذي ترتاجع �سعبيته حملياً، 
كما يت�سح من خ�سائر حزبه 
الهائلة يف النتخابات املحلية 

هذا العام.
لكن اأردوغان بارع يف حتريف 
الوقائع لإظهار باأنه منت�سر. 
اإىل  الأ�سد  ق��وات  و�سول  واإن 
احل�������دود ق����د ي��ع��ط��ي��ه مم����راً 
للخروج من الرمال املتحركة 
ال�����س��وري��ة، مم��ا ق��د ي�سمح له 
ب��وق��ف ال��ت��ق��دم ال��رتك��ي بعد 
اأبي�س  ت���ل  ع��ل��ى  ال���س��ت��ي��الء 

وراأ�س العني - وهما بلدتان بهما عدد كبر من ال�سكان العرب 
يزعم  ثم   - اأنقرة  تديره  اأن  ن�سبياً  ال�سهل  من  �سيكون  ال��ذي 
ال�سعب  حماية  وح��دات  اأن  يعني  ال�سوري  اجلي�س  و�سول  اأن 

الكردية مل تعد على عتبة الأبواب الرتكية.
كافية  تكون  اأن  التقرير، ميكن  اإن مثل هذه احل��رب، بح�سب 
لإر�ساء بلد مت جره بنجاح اإىل حفلة جنون. يف الداخل، يقوم 
اأن��ه ح��رب �سد الإره���اب،  اأردوغ����ان ي��رتوي��ج غ��زو �سوريا على 
وهي رواية قد تباع ب�سكل وا�سع يف بلد عانى من النف�ساليني 
الأك��راد على مر العقود املا�سية. اإل اأن اأردوغ��ان قّدم م�سوغاً 
“وول  �سحيفة  اأم�س  ي��وم  ن�سرته  له  مقال  يف  متاماً  خمتلفاً 
لي�س  الهجوم  اأن  اأعلن  عندما  الأمريكية،  جورنال”  �سرتيت 
اإل حماولة “لإنهاء الأزمة الإن�سانية ومعاجلة العنف وحالة 
الال ا�ستقرار اللتني ت�سكالن الأ�سباب اجلذرية للهجرة غر 
باأنها  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�سحيفة  و�سفتها  ح��ج��ة  النظامية”، 

منا�سبة لالآذان الغربية.
و�سائل  من  الأك��رب  بالن�سبة  اأنقرة  حتكم  اأن  التقرير  واعترب 
الإعالم الرتكية �سيق�سي متاماً على اأي �سوت يعرت�س على 
اأمن  يح�سن  �سوف  �سوريا  على  الهجوم  اأن  اأردوغ���ان  �سيناريو 

البالد. 
وراأى التقرير اأن احلرب على �سوريا دقت اإ�سفني بني املعار�سة 
الكردي  واحل���زب  العملية،  دعمت  التي  تركيا،  يف  العلمانية 
بناءه  اإىل حتطيم حتالف غر ر�سمي مت  اأدى  الرئي�سي، مما 
يف الأ�سهر الأخرة. وعليه، فاإذا قرر اأردوغان اإجراء انتخابات 
ذل��ك، ف�سوف  �سيقدم على  اأن��ه  الكثرون  يعتقد  مبكرة، حيث 
يحقق ذلك بعد انت�سار ع�سكري مزعوم يف �سوريا، مهما كانت 

تكلفته باهظة الثمن اأو حمدودة.
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عربي ودويل

اإحدى نقاط ال�سعف هي حقيقة 
اإىل  الأرج����ح  ع��ل��ى  �ستحتاج  اأن��ه��ا 
زيادة �سرائب الطبقات الو�سطى 
ال�سحي،  التاأمني  نظام  لتمويل 
وه����و م���ا ت��رف�����س الع������رتاف به 

علًنا.

خيانة
   وبخ�سو�س املو�سوعات الدولية. 
لغياب  ا�سفهم  ع��ن  اجلميع  ع��رّب 
ال��زع��ام��ة الأم��ري��ك��ي��ة، وق����رارات 
“هذا  �سوريا.  يف  ترامب  دون��ال��د 
ق���ي���م���ن���ا، نحن  ال���رئ���ي�������س خ������ان 
معزولون، لقد تخلينا عن امل�سرح 
بوتيجيج...  بيت  ق��ال  الدويل”، 
“لدينا رئي�س جمنون، ل يعرف 
الدولية”،  ال�سيا�سة  ع��ن  �سيًئا 
اأ���س��اف جو ب��اي��دن، ال��ذي يخ�سى 
داع�س جم��ددا، وهجمات  نهو�س 

على الأرا�سي الأمريكية.

اثنا ع�سر مرت�سحا
    يف امل��ق��اب��ل، ف���اإن م��ا مل يتغر 
يف امل����ن����اظ����رة، ه����و وج�������ود ع���دد 
اأك��رث من  املرت�سحني،  م��ن  كبر 
قادما  ان  مب���ا  امل���ا����س���ي  ال�����س��ه��ر 
ع�سر  الأح���د  اإىل  ا�سيف  ج��دي��دا 
ت��وم �ستاير،  امل��ل��ي��اردي��ر  ح��ا���س��ًرا، 
ال��ذي �سرف املاليني من ثروته 
للدفع  ع���ام���ني  ط��ي��ل��ة  اخل���ا����س���ة 

باجتاه اإقالة دونالد ترامب.
للعديد  اجل��ي��د  الأداء  ورغ����م     
الو�سطيني،  امل���رت����س���ح���ني  م����ن 
العمدة  ب��وت��ي��ج��ي��ج،  ب��ي��ت  خ��ا���س��ة 
واإميي  اإنديانا،  يف  ملدينة  ال�ساب 
ميني�سوتا،  ���س��ن��ات��ور  ك��ل��وب��و���س��ار، 
الداء  ه�����ذا  اأن  م����وؤك����دا  ف��ل��ي�����س 

�سيقلب ا�ستطالعات الراي. 
�سيطر ثالثة مرت�سحني  لقد     
ع��ل��ى م�����س��اب��ق��ة ال��رت���س��ي��ح حتى 
امل��ع��ت��دل، الذي  ب��اي��دن  الآن: ج��و 
ب�����اراك  وري������ث  ي���ك���ون  اأن  ي���ري���د 
اأوباما، واإليزابيث وارين، وبرين 
�ساندرز، وهما يف الكونغر�س ومن 
تبقى  م��ا  وراءه����م  الي�سار،  ج��ن��اح 
ومن  كبر،  بفارق  املجموعة  من 
دن  �ستن�سحب  جم��م��وع��ة  بينهم 
البيت  اىل  ال�������س���ب���اق  م����ن  ����س���ك 
املناظرة  اىل  ه��ن��ا  م���ن  الب��ي�����س 

القادمة يف غ�سون 36 يوًما.
عن ال�سحافة الفرن�سية

بتخلي�س  م��ت��ط��وع  اأول  ي��ق��وم    
قد  حمتملة  حقيبة  من  ال�سيف 
الوقت.  ي��ح��ني  ع��ن��دم��ا  ت��زع��ج��ه 
وي������ت������وىل ال������ث������اين م�������س���وؤول���ي���ة 
بت�سليمه  وي���ق���وم  ه���ات���ف���ه،  اأخ�����ذ 
ل�  ال�����س��خ�����س��ي��ة  احل����ار�����س����ة  اإىل 
تلتقط  ال��ت��ي  وارن”  “اليزابيت 
ثم  انتظارها،  التي طال  اللحظة 
املحمول  ال��ه��ات��ف  بت�سليم  ت��ق��وم 
مالكه.  اإىل  يعيده  راب��ع  ل�سخ�س 
اأخ������ًرا، ي��ر���س��ل اإل���ي���ه اآخ����ر كلمة 
املوظف  اأن يح�سر له  �سكر، قبل 
امام  ال�ساد�س حقيبته. ول يبقى 
م�ساركة  ال  امل��ح��ظ��وظ  ال��ف��ائ��ز 
ال�سبكات  على  الثمينة  ال�����س��ورة 
الج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ت��ي حت��ل حمل 

العالمة التقليدية اأمام البيت.
  منت الفكرة قبل عامني. كانت 
اإليزابيث وارين ت�سعى اىل ولية 
ال�سيوخ،  جم���ل�������س  يف  ج����دي����دة 
الوقوف  ف���ائ���دة  ع���ن  وت�����س��اءل��ت 
مدير  وي��روي  اجلماهر.  و�سط 
حملتها الق�سة ل�سبكة �سي ان ان: 
“قلت، نحن نفعل ذلك اول، لأننا 
والنا�س  املتطوعني  اإ�سراك  نريد 
ال�سحافة  ث��ان��ي��ا،  ذل���ك.  ي��ح��ب��ون 

تقدر اخلطوة.
بالتقاط  ال��ن��ا���س  ي���ق���وم  ث��ال��ث��ا،   
ال�����������س�����ور وم���������س����ارك����ت����ه����ا عرب 
حينها،  وارن  ق��ال��ت  �سبكتهم”. 
“ملاذا ل يلتقط كل �سخ�س �سورة 

على امل�سرح؟«.
ت��امي، متحدث با�سم     يف جملة 
ميدح  ����س���ارم���ا،  ����س���ال���وين  وارن، 
ال�سيلفي،  “خطوط  امل����ب����ادرة: 
�سوؤال،  لطرح  للنا�س  فر�سة  هي 
التي  امل�سكالت  ع��ن  ال��ت��ح��دث  اأو 
قبل  بر�سالة”،  مدها  اأو  تهمهم، 
حركة  نبني  “نحن  ي�سيف،  ان 
���س��ع��ب��ي��ة، ات�����س��ال م��ب��ا���س��ر، وجها 

لوجه«.

»حمرتف ال�سيلفي«
امل����م����ار�����س����ة دف����ع����ت اىل     ه������ذه 
الآن  املر�سحني  وجميع  املحاكاة. 
على ا�ستعداد لأخذ �سيلفي خالل 
باجلماهر.  ال��ع��دي��دة  لقاءاتهم 
اإظهار  ال���ه���دف،  ب��ن��ف�����س  ودائ���م���ا 
“بالن�سبة  الناخبني.  من  القرب 
يل، اإنها حًقا م�ساألة تفاعل ، واإذا 
نلبي  �سورة،  التقاط  النا�س  اأراد 

كامال  ال�سناتور  قالت  الطلب”، 
طرحته  ���س��وؤال  على  ردا  هاري�س، 

�سي بي ا�س.
املعروف  ب��وك��ر،  ك���وري  زميلها     
الجتماعية  لل�سبكة  بتوظيفه 
م��ب��ك��را، ظ��ه��ر مب���ه���ارة يف كليب 
حمرتف  “اأنا  ب��ح��م��ل��ت��ه.  خ��ا���س 
ماج�ستر،  ل��دي  ال�سيلفي...  يف 
ذهبت  ال�سبب  ولهذا  مازحا،  قال 
اعرتفت  وق���د  اجلامعة”.  اإىل 
تويرت،  ع��ل��ى  واري������ن  اإل���ي���زاب���ي���ث 
مبيزة كبرة خل�سمها، الذي كان 
التقاط  “اأحب  جامعًيا:  ريا�سًيا 
كوري  ذراع  ل��ك��ن  �سيلفي،  ���س��ور 

بوكر اأطول!«
   ق��ب��ل اأرب������ع ����س���ن���وات، ���س��ب��ق ان 
اأم�ست هيالري كلينتون جزًء من 
مع  �سورتها  التقاط  يف  حملتها 
موؤيديها. �سبتمرب 2016، خّلد 
الر�سمي م�سهًدا هزلّيا  م�سورها 
الدميقراطية  ال��ت��ق��ط��ت  ح��ي��ث 
مذكراتها،  ويف  جماعي.  �سيلفي 
حول  متحفظة  ب��ع��د  ف��ي��م��ا  ب���دت 
بدًل  “التحدث  ال��ظ��اه��رة:  ه��ذه 
واقعية  اأك�����رث  ي���ب���دو  ذل�����ك!  م���ن 
ال�سيلفي  ���س��ور  يل...  بالن�سبة 
اعرتا�س  �سخ�سية”.  ل��ي�����س��ت 
اآخر: اأن تكون مر�سح ال�سلفي، ل 

يكفي لغزو البيت الأبي�س.

اأجنبية  جم���م���وع���ات  يف  ال��ع��م��ل 
هنا  وم��ن  وال���ده.  انتخاب  مت  اإذا 
اإن:  اإن  �سي  م��را���س��ل  ���س��وؤال  ج��اء 
مل�����اذا ���س��ي��ت��خ��ل��ى ع���ن ال��ع��م��ل مع 
اأ�سبح  اإذا  اأج��ن��ب��ي��ة  جم��م��وع��ات 
بينما  الأب��ي�����س،  البيت  وال���ده يف 
اأي  اإن���ه مل يرتكب  ب��اي��دن  ي��ق��ول 
نائباً  وال�����ده  ك����ان  ع��ن��دم��ا  خ��ط��اأ 

للرئي�س؟ 

مت�سّدر جديد
ه���ذه  احل�������دث يف  اجل�����دي�����د-     
اإل��ي��زاب��ي��ث واري���ن  اأن  امل���ن���اظ���رة، 
-ُتعترب  ب�����اي�����دن  ج�����و  -ول����ي���������س 
ال��ي��وم وب��و���س��وح امل��ر���س��ح الأب����رز 
والأوف����ر ح��ظ��ا، وب��ال��ت��ايل اأخطر 
املرت�سحني. وح�سب ا�ستطالعات 
ل�سيقة  مناف�سة  يف  ه��ي  ال����راأي، 
مع جو بايدن. وحتى الآن، كانت 
م���ن هجمات  ت��ق��ري��ب��اً  ق���د جن���ت 

خ�سومها. 
انها، ه��ذا الثالثاء، كانت     غر 
ب�سبب  وان��ُت��ق��دت  رئي�سًيا،  ه��دًف��ا 
وفكرتها  ال�����س��ح��ي  ب��رن��اجم��ه��ا 
ب���ف���ر����س �����س����رائ����ب ع���ل���ى اأع���ل���ى 
تعتزم  التي  والطريقة  املداخيل 
لقد   ... اإ�سالحاتها  متويل  بها 
�سمدت بحزم، ودافعت عن نف�سها 
يبقى  ل��ك��ن  ال���ل���ك���م���ات.  رّد  دون 

اأن����ه يف غاي����ة ال�سرورة من�ع  اإىل 
اإعادة انتخابه عام 2020.

اأوكرانيا
   كان على جو بايدن بالطبع اأن 
اأن�سطة ابنه، الذي �ساع  يرد على 
من  كبر  اأج���ر  على  حت�سل  اأن���ه 
اأوكرانية  ط��اق��ة  جم��م��وع��ة  ق��ب��ل 
م��ت��وا���س��ع��ة ع��ن��دم��ا ك����ان وال����ده 
اجتاه  غ��ّر  لقد  للرئي�س.  نائًبا 
الكرة، وتهّرب من ال�سوؤال، وكرر 
فقط: “ابني مل يرتكب اأي خطاأ، 
وقد  �سيء”.  ���س��يء  اأي  اأف��ع��ل  مل 
غّر  الذي  �ساندرز  برين  اأنقذه 
امل��و���س��وع. لكنه ل��ن ي��ك��ون ق���ادًرا 
دائًما على تفادي ال�سوؤال الدقيق 

عما كان يفعله ابنه يف اأوكرانيا.
   وه�����ذا الأخ�������ر، اع�����رتف قبل 
التقييم”  ا�ساء   “ باأنه  املناظرة، 
جمل�س  يف  الكر�سي  ه��ذا  بقبول 
�سيتجنب  اأن����ه  واأع���ل���ن  الإدارة، 

ال�سباق م�ستمر
ت�����س��ت��م��ر معركة  الث����ن����اء،      يف 
ال���دمي���ق���راط���ي. لقد  ال��رت���س��ي��ح 
اآخر مناظرة، لكن  مر �سهر على 
بالنظر اإىل الأحداث، يبدو وكاأّن 
ق��د م����رت. م�سل�سل  ك��ام��ل��ة  ���س��ن��ة 
اإق��ال��ة ت��رام��ب ال���ذي ل ينتهي - 
ي�سارك فيه جو بايدن ب�سكل غر 
�ساندرز  ب��رين  -م�ساكل  مبا�سر 
اإليزابيث وارن  ال�سحية، و�سعود 
��اروخ��ي، ق��د غ��رت جميعها  ال�����سّ
يلي  ما  الرت�سيح. يف  �سباق  وج��ه 
امل���ن���اظ���رات التي  ع���ر����س لأب������رز 

ُنظمت يوم الثالثاء.

�سحة بريين
اإذا  ال�سوؤال ح��ول ما  ك��ان  اأوًل،     
�سناتور  ����س���ان���درز،  ب����رين  ك����ان 
78 ع���اًم���ا، وال����ذي  ف���رم���ون���ت، 
اأ���س��ي��ب ب��ن��وب��ة ق��ل��ب��ي��ة ق��ب��ل 15 
يكتف  مل  ����س���ي�������س���م���د.  ي������وًم������ا، 

بامل�ساركة يف النقا�س طيلة ثالث 
حالة  يف  ب��دا  بل  فح�سب،  �ساعات 

�سحية اأف�سل من ذي قبل. 
ي�سعر  ب����اأن����ه  ن���اخ���ب���ي���ه  وط�����م�����اأن 
ال��ك��ام��ل��ة على  ال���ق���درة  ل��دي��ه  اأن 
مم��ار���س��ة احل���ك���م، ودع���اه���م اإىل 
ح�������س���ور اج���ت���م���اع ان���ت���خ���اب���ي يف 

نيويورك. 
   ج��رت ال��ع��ادًة ان��ه عبو�س، لكنه 
متحدًثا  بايدن،  جو  عندما  مزح 
ع���ن ف���الدمي���ر ب���وت���ني، ا����س���ار يف 
اأنني  اإىل  ت�سر  “اأنت  اجت��اه��ه: 

فالدمير بوتني”. 
برين  اأن  اآخ������ر،  م��ر���س��ح  وذك�����ر 
املاريخوانا  ي��دع��م  ك���ان  ���س��ان��درز 
فرمونت  �سناتور  وقال  الطبية، 
ا�ستهلكها  مل  “لكنني  ���س��اح��ك��ا: 
بكل  ت���اأث���ر  ك��م��ا  الليلة”.  ه����ذه 
ال���ذي تلقاه.  ال��ر���س��ائ��ل وال��دع��م 
ال�سحية  وع��ك��ت��ه  ���س��م��ح��ت  وق����د 
بتناول  النهاية،  يف  لل�سحفيني 

م�����س��األ��ة ع��م��ر امل��ر���س��ح��ني، واأب����رز 
ع��اًم��ا( خربته  ب��اي��دن )76  ج��و 
ت�ساحب  ال����ت����ي  و”احلكمة” 

ال�سيخوخة.

العزل
   م��ن��ذ امل��ن��اظ��رة الأخ�����رة، جتد 
اأمركا نف�سها امام اجراء العزل. 
اذن ك��ان ذل��ك ه��و ال�����س��وؤال الأول 
املرت�سحني  ع���ل���ى  ط�����رح  ال������ذي 
مفاجاأة،  وب����ال  ع�������س���ر.   الث���ن���ي 
ورغم اأن امل�سهد ل يزال �سريالًيا، 
م�ستاأجر  ع���زل  اإىل  اجلميع  دع��ا 

املكتب البي�ساوي. 
اأكرث  املو�س���وع  مناق�س��ة  تت����م  مل 
املناظرة،  ولكن ط��وال  ذل��ك،  من 
دونالد  م��ه��اج��م��ة  يف  ا����س���ت���م���روا 
وقته  ق�سى  اإن��ه  قائلني  ت��رام��ب، 
يف ان���ت���ه���اك ال��ق��وان�����������������ني، واأن�����ه 
يف  ف�����س�����������ادا  الأك������رث  “الرئي�س 
والتو�سل  الب��الد”...  ت�����اري��������خ 

 اإقالة ترامب، ووعكة �ساندرز، و�سعود وارن، غريت وجه املناف�سة 
معركة الرت�سيح الدميقراطي م�ستمرة، ووجه جديد يف ال�سدارة 

االنتخابات التمهيدية يف منعرج جديد:

اإعالن حرب ال�سيلفي بني الفرقاء الدميقراطيني...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

للمتربعني  ــكــرا  ح الــ�ــســابــق  يف  ــاز  ــي ــت االم كـــان     
االأثرياء... واليوم اأ�سبح الظهور يف �سورة مع مر�سح 
تنتظر  ان  �سرط  اجلميع  متناول  يف  االأبي�س  للبيت 

دورك. 

انتظار  طوابري  ال�سيلفي,  خطوط  اأ�سبحت  لقد    
الإليزابيث  املميزة  ال�سمة  �سيلفي,  على  للح�سول 
ال�سباق  يف  حظا  االوفر  املر�سحة  باتت  التي  وارين, 

على الرت�سيح الدميقراطي.
ما�سات�سو�ست�س  ل�سناتور  ميكن  جناحها,  �سحية      
نهاية  يف  موؤيديها  مع  واقفة  �ساعات  عــدة  ق�ساء 

خم�سة  يعادل  ما  لذلك  �سّخرت  وقد  االجتماعات, 
4 االف  انتظر  نيويورك,  املا�سي, يف  ال�سهر  ــام.     اأي
وا�سنطن  حديقة  قو�س  اأمــام  �ساعات  اأربــع  �سخ�س 
حملتها  فريق  يفتخر  اليوم,  واىل  ال�سهرية.  �سكوير 
احلما�س  وبلغ  �سيلفي.  األــف   60 من  اأكــرث  بتحقيق 
�سيكاغو  مطار  يف  تلقائًيا  ت�سّكل  طابورا  اأن  حّد  اىل 

منبهر.    �سحفي  اأنظار  حتت  الرحلة,  انتظار  اأثناء 
وباملعنى الدقيق للكلمة, ال يتعلق االأمر ب�سيلفيات: 
يتم التقاط ال�سورة يف كل مرة من قبل اأحد اأع�ساء 
فريقها, ويتم ت�سخري ما ي�سل اإىل �ستة منهم. ويبدو 
يف  ت�سّلت  كما  متــاًمــا,  م�سمًما  كوريغرافيا  امل�سهد 

ت�سريحه �سحيفة نيويورك تاميز.

كامال هاري�س... توا�سل مع اجلمهور

وتعافى �سانديرز

اليزابيت وارن... �سيدة ال�سيلفي حتى انت يا بايدن...

وي�ستمر ال�سباق بني الدميقراطيني

كوري بوكر... حمرتف ال�سيلفي

ي���ف���ت���خ���ر 
ف�����ري�����ق 
ح����م����ل����ة 
ال��ي��زاب��ي��ت

 وارن
ب��ت��ح��ق��ي��ق 
اأكرث من 60 
�سيلفي األف 

اأ�ـــــســـــبـــــح 
الــــظــــهــــور 
ـــورة  ـــس � يف 
ــــــــــــــــــــــع  م
ـــــح  ـــــس ـــــر� م
ــــت  ــــي ــــب ــــل ل
االأبــــيــــ�ــــس 
متناول  يف 
ــــع ــــي ــــم اجل

ـــــع  ـــــي ـــــم ج
ــحــني  املــر�ــس
عــــــــــلــــــــــى 
ا�ـــســـتـــعـــداد 
الأخــــــــــــــــذ 
ـــفـــي  ـــل ـــي ـــس �
ـــــــــــــــالل  خ
ــم  ــه ــاءات ــق ل
هري جلما با

ت��ك��ون  اأن 
م���ر����س���ح 
ال�����س��ل��ف��ي 
ي��ك��ف��ي  ل 
ل������غ������زو
ال����ب����ي����ت 
الأب��ي�����س
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املال والأعمال
�سركة اإيطالية ت�سارك يف ويتيك�س 2019  22

اإيطالية  ل�سركات  وترويجها  تنظيمها  خ��الل  من  ويتيك�س 
اإىل  الإيطالية  ال�سركات  �ستن�سم  و  �سنوات   10 من  لأك��رث 
مئات ال�سركات املحلية والعاملية يف الدورة احلادية والع�سرين 
من املعر�س، الذي يعد اأكرب معر�س للتكنولوجيا امل�ستدامة 
واملتجددة يف املنطقة وقال جيانباولو برونو املفو�س التجاري 
الإيطايل لدولة الإمارات العربية املتحدة وعمان وباك�ستان 
: يف ال�سنوات الأخرة املا�سية، تعيد دولة الإم��ارات العربية 
�سيا�سات  حت��دي��د  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول  املتحدة 
الإيطالية  باخلربة  نحظى  ..ونحن  لديها  والبيئة  الطاقة 
التي متكننا من مواجهة التحديات يف املنطقة والإ�سهام يف 

تلبية متطلبات العامل.

•• دبي-وام: 

�سركة  وع�سرين  اثنني  اأن  الإيطالية  التجارة  وك��ال��ة  اأك���دت 
�ست�سارك يف معر�س دبي للطاقة ال�سم�سية ويتيك�س 2019 
الذي �سيعقد يف الفرتة من 21 اإىل 23 اأكتوبر اجلاري يف 
منها  �سركات  �ست  .و�ستح�سر  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز 
يف  متخ�س�سة  ال�سركات  هذه  وجميع  الأوىل  للمرة  املعر�س 
جمموعة من املجالت بدءاً من معاجلة املياه واإعادة التدوير 
يف  التحكم  اأنظمة  اإىل  وجتديدها  الطاقة  بتوليد  وم���روراً 

الهواء وحماية البيئة واملباين اخل�سراء.
اأهم الداعمني ملعر�س  وتعترب وكالة التجارة الإيطالية من 

والطاقة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف 
تركز  عاملية  ا�ستثمار  وموؤ�س�سات 
الأمد،  طويلة  ال�ستثمارات  على 
وغ���ره���ا م���ن اجل���ه���ات الأخ�����رى 
الطاقة  ق���ط���اع���ات  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
واخلدمات والبرتوكيماويات على 

م�ستوى العامل.
 من جانبه، قال اأولج فالريفيت�س 
زه���دان���ي���ف: ت��ع��د رو����س���ي���ا ودول����ة 
اأك���رب الدولة  الإم������ارات م��ن ب��ني 
امل���ن���ت���ج���ة وامل�����������س�����درة ل����ل����م����وارد 
ال���ع���امل..  ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ي���ة يف 
التفاقية  ه����ذه  ت��وق��ي��ع  وي�����س��ه��م 
را�سخ  اأ�سا�س  و�سع  يف  اأدن���وك  مع 
البعيد  امل��دى  على  وا���س��ع  لتعاون 
ال��ط��اق��ة ع��ام��ة وقطاع  يف جم���ال 
ال��ن��ف��ط وال��غ��از خ��ا���س��ة..و ت�سهم 
هذه التفاقية يف توفر املزيد من 
وال�ستثمارات  ال�����س��راك��ات  ف��ر���س 
ال���ب���ل���دي���ن كما  ب�����ني  امل�������س���رتك���ة 
ت���ت���ي���ح ال����ع����م����ل وال�����ت�����ع�����اون بني 
تعزيز  ي�سهم يف  وال��ذي  اجلانبني 
ال��دع��م الفني  اخل����ربات وت���ب���ادل 
وال��ت�����س��غ��ي��ل��ي يف ك���اف���ة امل���ج���الت، 
ال�ستك�ساف  جم���ال  ذل���ك  يف  مب��ا 
والتكرير  والإن����ت����اج  وال��ت��ط��وي��ر 
وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات، وال��ت��ع��اون يف 
جمالت البرتوكيماويات وفر�س 
الغاز الطبيعي امل�سال. ونحن على 
ياأتي  ال���ذي  تعاوننا،  اأن  م��ن  ثقة 
ا�سرتاتيجية  مع  متما�سياً  اأي�ساً 
رو���س��ي��ا الحت���ادي���ة ل��ل��ط��اق��ة لعام 
2035، �سوف يتطور ويتو�سع يف 

امل�ستقبل.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ب�����رتول  ���س��رك��ة  وق���ع���ت 
اإطارية  اتفاقية  اأدن���وك  الوطنية 
ل����ل����ت����ع����اون ال�����س����رتات����ي����ج����ي مع 
وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��رو���س��ي��ة تهدف 
ل����س���ت���ك�������س���اف ف����ر�����س ال���ت���ع���اون 
جمالت  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 

وجوانب قطاع النفط والغاز.
وتعك�س التفاقية متانة العالقات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ب���ني دولة 
رو�سيا  وج���م���ه���وري���ة  الإم�����������ارات 
اأدن��وك يف  الحت��ادي��ة، وتوؤكد نهج 
النوعية  ال�سراكات  نطاق  تو�سيع 
ت��ع��زي��ز وحتقيق  ت�����س��ه��م يف  ال��ت��ي 
اأعمالها  من  ممكنة  قيمة  اأق�سى 
يف كافة جم��الت وم��راح��ل قطاع 

النفط والغاز.
�سيف  عبداملنعم  الت��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال���ك���ن���دي، 
والتطوير  ال���س��ت��ك�����س��اف  ل���دائ���رة 
واأول��������ج  اأدن������������وك،  والإن�������ت�������اج يف 
رئي�س  زه��دان��ي��ف،  فالريفيت�س 
ق�����س��م ت��ط��وي��ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
“وكالة الطاقة الرو�سية«. وتن�س 
فر�س  ا�ستك�ساف  على  التفاقية 
وجم�����الت ال���ت���ع���اون ب���ني اأدن�����وك 
يف  الرو�سية”  ال��ط��اق��ة  و”وكالة 
والتطوير  ال�ستك�ساف  امتيازات 

والإنتاج يف اأبوظبي.
وياأتي التوقيع على التفاقية بعد 
جناح اجلولة الأوىل التي اأطلقتها 
ت��راخ��ي�����س ملناطق  مل��ن��ح  اأب��وظ��ب��ي 
وتطوير  ل���س��ت��ك�����س��اف  ج����دي����دة 

مدعومة بتعزيز خطط الت�سويق 
ال�ستباقية.

ت����وؤك����د ط��ب��ي��ع��ة هذه   واأ������س�����اف: 
التعاون يف  تغطي  التي  التفاقية 
ج��م��ي��ع جم����الت وم���راح���ل قطاع 
ال�ستفادة  وتتيح  وال��غ��از  النفط 
من القدرات الفريدة التي تتمتع 
الرو�سية”  ال��ط��اق��ة  “وكالة  ب��ه��ا 
ا����س���ت���ع���داد اأدن��������وك ورغ���ب���ت���ه���ا يف 
���س��رك��اء ي�سهمون يف  ال��ت��ع��اون م��ع 
خالل  من  اإ�سافية  قيمة  حتقيق 
اأق�سى  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  م�����س��اع��دت��ن��ا 
ق��ي��م��ة مم��ك��ن��ة م����ن اأع���م���ال���ن���ا يف 
خمتلف جم��الت وج��وان��ب قطاع 
اأج����ل املنفعة  ال��ن��ف��ط وال���غ���از م��ن 
املتبادلة.. ونرى اأن هناك اإمكانات 
�سراكة  ل���ب���ن���اء  وواع���������دة  ك���ب���رة 
ب��ني اجل��ان��ب��ني، ونتطلع  ن��اج��ح��ة 
اإىل موا�سلة تطوير وتو�سيع هذه 

التفاقية الإطارية.
 وتتمثل اإحدى الركائز الأ�سا�سية 
املتكاملة  اأدن�����وك  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
تو�سيع  يف  ال��ذك��ي  للنمو   2030
وال�ستثمارات  ال�����س��راك��ات  ن��ط��اق 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل�����س��رتك��ة، مبا 
الكفاءة  رف��ع  م��ن  ال�سركة  مي��ّك��ن 
ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة، والرت����ق����اء ب�����الأداء، 
مراكز  اإىل  ال���و����س���ول  و����س���م���ان 
وحتقيق  العاملي،  للطلب  جديدة 
مواردها  من  ممكنة  قيمة  اأق�سى 
ت��ب��ن��ي هذا  اإط����ار  واأ���س��ول��ه��ا. ويف 
و�سعت  لل�سراكات،  اجلديد  النهج 
امل�ستثمرين  من  قاعدتها  اأدن���وك 
متخ�س�سني  م�ستثمرين  لت�سمل 

واإن��ت��اج النفط وال��غ��از م��ن خالل 
مزايدة تناف�سية.. ويوؤكد التوقيع 
امتالك  الت���ف���اق���ي���ة  ه�����ذه  ع���ل���ى 
اأبوظبي ملوارد غنية غر م�ستغلة 
املجتمع  وثقة  والغاز،  النفط  من 
الدويل يف ا�ستقرار وجاذبية بيئة 

العمال يف دولة الإمارات.
 ووفقاً لالتفاقية يعمل اجلانبان 
ال�����ت�����ع�����اون  ف������ر�������س  ت����ق����ي����ي����م  يف 
اأعمال  جم���ال  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
ال���ت���ك���ري���ر وال����ب����رتوك����ي����م����اوي����ات 
العامل..  م�����س��ت��وى  وع��ل��ى  حم��ل��ي��اً 
اأدنوك  وتوؤكد هذه التفاقية نهج 
لتو�سيع ال�سراكات ال�سرتاتيجية 
وال�������س������ت������ث������م������ارات امل���������س����رتك����ة 
القيمة يف  وا�سرتاتيجيتها لزيادة 
والبرتوكيماويات  التكرير  جمال 
�سمن خططها لتو�سعة عملياتها 
اأق�سى  وحت��ق��ي��ق  امل���ج���ال  ه����ذا  يف 
ق��ي��م��ة وع��ائ��د اق��ت�����س��ادي م��ن كل 

برميل نفط يتم انتاجه.
تنفيذ  ع���ل���ى  اأدن�����������وك  وت���ع���م���ل   
ا�سرتاتيجية لتو�سعة عملياتها يف 
والبرتوكيماويات  التكرير  جمال 
مليار   165 ا�ستثمار  خ��الل  م��ن 
اإن�ساء  ت�����س��م��ل  خ���ط���ة  يف  دره������م 
ومتطور  م��ت��ك��ام��ل  جم��م��ع  اأك����رب 
ل���ل���ت���ك���ري���ر وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 
ال����ع����امل يف  واح�������د يف  م����وق����ع  يف 
اأبوظبي،  ب��اإم��ارة  الروي�س  مدينة 
م�ساعفة  اإىل  اخل���ط���ة  وت���ه���دف 
من  لل�سركة  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
ال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات ث����الث م���رات 
طن  م��ل��ي��ون   14.4 اإىل  ل��ت�����س��ل 

كما    .2025 �سنوياً بحلول عام 
الطاقة  و”وكالة  اأدن����وك  اتفقت 
ا�ستك�ساف فر�س  على  الرو�سية” 
م�ساريع  يف  امل�ستقبلي  ال��ت��ع��اون 
ل��ب��ي��ع وت�����س��وي��ق وجت�����ارة وت����داول 
وع��ل��ى م�ستوى  امل��ن��ت��ج��ات حم��ل��ي��اً 
العامل. وتعمل اأدنوك على تطوير 
واإم���داد  لت�سويق  عاملية  من�سات 
بهدف  املنتجات  وت���داول  وجت���ارة 
لأ�سولها  الأم����ث����ل  ال����س���ت���غ���الل 
و�سمان تدفق منتجاتها لتحقيق 

قيمة اأكرب من عملياتها.
ا�ستحوذت  ق���د  اأدن�������وك  وك���ان���ت   
ح�سة  على  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�س  يف 
اآي  ت��ي  ت��ي  “يف  �سركة  يف   10%
املالك  اآي/،  ت��ي  ت��ي  بي.يف.” /يف 
وامل�سغل العاملي ملحطات التخزين، 
الو�سول  ما يتيح لأدنوك �سهولة 
ب�سكل مبا�سر و�سريع اإىل العمالء 
ح�������ول ال�����ع�����امل ومت���ك���ي���ن���ه���ا من 
ت��ع��زي��ز م��رون��ت��ه��ا و���س��م��ان �سرعة 
ال�ستجابة لحتياجات ومتغرات 
القيمة من  ت��ع��زي��ز  م��ع  الأ����س���واق 
اأعمالها يف كافة جمالت ومراحل 

قطاع النفط والغاز.
و”وكالة  اأدن��������وك  ات���ف���ق���ت  ك���م���ا   
تقييم  ع��ل��ى  الرو�سية”  ال��ط��اق��ة 
الغاز  ال��ت��ع��اون يف جم���ال  ف��ر���س 
يف  ت�سهم  ال��ت��ي  امل�����س��ال  الطبيعي 
العائد  وزي�������ادة  ال��ق��ي��م��ة  ت��ع��زي��ز 
الق���ت�������س���ادي ومن����و الإي���������رادات، 
�سمن اإطار جهود وم�ساعي اأدنوك 
املتكاملة  ا�سرتاتيجيتها  لتنفيذ 
املجل�س  اع���ت���م���ده���ا  ال���ت���ي  ل���ل���غ���از 

و�سوًل  امل�سرتكة  وال���س��ت��ث��م��ارات 
اإىل تنفيذ ا�سرتاتيجيتنا املتكاملة 
2030 للنمو الذكي..و تتما�سى 
توقيعها  مت  التي  التفاقية  ه��ذه 
مع “وكالة الطاقة الرو�سية” مع 
الأهداف الرئي�سية ل�سرتاتيجية 
اأدنوك املتمثلة يف تعزيز الربحية 
وزي�������ادة ال���ع���ائ���د الق���ت�������س���ادي يف 
والتطوير  ال���س��ت��ك�����س��اف  جم����ال 
والإنتاج، وزيادة القيمة يف جمال 
ال���ت���ك���ري���ر وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات، 
وامل�����ح�����اف�����ظ�����ة ع����ل����ى اإم��������������دادات 
الغاز،  من  وم�ستدامة  اقت�سادية 

الأعلى للبرتول يف اأبوظبي العام 
ا�سرتاتيجية  وت��ت��ي��ح  امل���ا����س���ي.. 
ال�ستفادة  للغاز  املتكاملة  اأدن���وك 
من فر�س تعزيز القيمة من الغاز 
امل�سال وا�ستخداماته يف  الطبيعي 
الناجتة  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  اإن��ت��اج 
والطلب  ال���ع���ر����س  ت��ق��ل��ب��ات  ع���ن 
وال��ت��غ��رات يف م��زي��ج ال��ط��اق��ة يف 

دولة الإمارات.
التعاون  التفاقية  تت�سمن  كما   
و”وكالة  اأدن����وك  ب��ني  امل�ستقبلي 
تبادل  يف  الرو�سية”  ال���ط���اق���ة 
الدعم الفني والت�سغيلي يف جمال 

والتقنيات  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 
ال��ت��ي ميكنها  امل��ت��ق��دم��ة  الأخ�����رى 
امل�ساهمة يف الرتقاء بالأداء ورفع 
ال���ك���ف���اءة.  وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، قال 
ت�سهد  الكندي:  �سيف  عبداملنعم 
بني  والتعاون  ال�سداقة  عالقات 
ك��ل م��ن دول����ة الإم������ارات ورو�سيا 
اأدنوك  وتتطلع  م�ستمراً  ت��ط��وراً 
العالقات  ه���ذه  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
للتعاون  وامل���ت���ط���ورة  ال���را����س���خ���ة 
والعمل مع �سركاء من جمهورية 
رو����س���ي���ا الحت�����ادي�����ة، وذل�����ك عرب 
اإتاحة املزيد من فر�س ال�سراكات 

تعك�س متانة العالقات الثنائية بني البلدين

اأدنوك ووكالة الطاقة الرو�سية توقعان اتفاقية اإطارية للتعاون ال�سرتاتيجي يف قطاع النفط والغاز
اجلانبان يبحثان فر�س التعاون يف جماالت اال�ستك�ساف والتطوير واالإنتاج, والتكرير والبرتوكيماويات, والذكاء اال�سطناعي

متنح جافزا جائزة اأف�سل منطقة حرة يف العامل   fDi
�سّمت قائمة املتناف�سني على اجلائزة هذا العام اأكرث من 85 

منطقة حرة من جميع اأنحاء العامل .
دبي  موانئ  ع��ام  ومدير  التنفيذي  املدير  املعلم  حممد  وق��ال 
ال��ع��امل��ي��ة – اإق��ل��ي��م الإم������ارات وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي جل��اف��زا اإن 
كموؤ�سر  ي��اأت��ي  ج��اف��زا  يف  امل�ستاأجرين  ع��دد  يف  ال�سريع  النمو 
ل���دب���ي كوجهة  ل���ل���رتوي���ج  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  اأن  ع��ل��ى  وا����س���ح 
للت�سنيع وال�ستثمارات ال�سناعية توؤتي ثمارها وهي امتداداً 
حكومة  اأطلقتها  التي   2030 ال�سناعية  دبي  ل�سرتاتيجية 
املتطلبات  ل��دع��م  امل�سممة  التحتية  البنية  اىل  دب��ي..لف��ت��اً 
كقاعدة  ج��اف��زا  ت�ستخدم  التي  لل�سركات  الو�سائط  متعددة 

لعملياتها الإقليمية.

•• دبي-وام: 

دبي  ملوانئ  التابعة  جافزا  علي  جلبل  احل��رة  املنطقة  ح�سلت 
ال��ع��امل��ي��ة – اإق��ل��ي��م الإم�����ارات ع��ل��ى ل��ق��ب اأف�����س��ل منطقة حرة 
ال�سرق   »fDi« ج��وائ��ز  �سمن  ال��ع��امل  يف  ال��ك��ربى  لل�سركات 

الأو�سط للمناطق احلرة بن�سختها للعام 2019.
جاء تقييم جملة«fDi » وهي جزء من جمموعة فاينان�سال 
ال�سركات  لدعم  املبتكرة  جافزا  م��ب��ادرات  اإىل  ا�ستناداً  تاميز 
البنية  وحت��دي��ث  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  امل�ستمر  وال��رتك��ي��ز  ال��ك��ربى 
الدعم  وتقدمي  لل�سركات  م�سجعة  عمل  بيئة  وبناء  التحتية 

لتو�سيع نطاق عملياتها يف املنطقة احلرة.

تزامنًا مع يوم االأغذية العاملي

»تدوير« ت�ست�سيف ور�سة عمل حول اإدارة النفايات الغذائية وطرق خف�س النفايات اإىل ال�سفر وتعزيز املمار�سات امل�ستدامة

�سامل بن عبدالرحمن القا�سمي يفتتح حمطة »اينوك« يف النهدة
جمموعة وطنية رائدة يف قطاع الطاقة ناأخذ على عاتقنا 
م�سوؤولية ت�سييد وتاأ�سي�س البنية التحتية الالزمة ل�سمان 
الإمارات  دول��ة  يف  العمالء  جلميع  با�ستمرار  الوقود  توّفر 
اإمارة  يف  ح�سورنا  تو�سيع  خطط  وت��اأت��ي  املتحدة  العربية 
ال�سارقة مبثابة عن�سر جوهري من ا�سرتاتيجيتنا وتعك�س 
من  نخدمها  ال��ت��ي  املجتمعات  بتمكني  ال��را���س��خ  ال��ت��زام��ن��ا 
الو�سول ب�سهولة اإىل الوقود وخدمات املركبات والتجزئة.

اآلف قدم مربع   3 ومتتد كل حمطة على م�ساحة قدرها 
ومت تزويدها مب�سخات وقود ذات �سا�سات متعددة الو�سائط 
للبيع  “زووم”  متاجر  اإىل  اإ�سافة  متعددة  وقود  وخزانات 
اخلارجية  الأعمدة  على  مثّبتة  رقمية  و�سا�سات  بالتجزئة 
ل�����س��اح��ة امل��ح��ط��ة وم���داخ���ل امل��ت��اج��ر، ح��ي��ث ت��ت��ي��ح للعمالء 
اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��ّرف ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات واأح�����دث ال��ع��رو���س يف 
حم���ط���ات اخل���دم���ة وحت��ت�����س��ن حم��ط��ة ال����رم����وك مركز 
حمطة  وتهدف  ال�سيارات.  وفح�س  لت�سجيل  “ت�سجيل” 
الكبرة يف  ال�سكنية  املجمعات  تلبية احتياجات  اإىل  النهدة 
منطقة التقاء اإمارة دبي بال�سارقة اإذ تقع على مقربة من 
منطقة التعاون واملمزر يف حني ي�سهل الو�سول اإىل حمطة 
امل�سلى  م��ث��ل  ال��ق��ري��ب��ة  ال�سكنية  امل��ج��م��ع��ات  م��ن  ال��رم��وك 
واملناخ والفيحاء من جهة ال�سرق اإ�سافة اإىل اأبو دانق واأبو 
�سغارة من جهة اجلنوب. وتخطط جمموعة اينوك لفتتاح 

حمطتي خدمة اإ�سافيتني يف كل من الو�ساح واخلان.

•• ال�شارقة -وام:

افتتح ال�سيخ �سامل بن عبدالرحمن القا�سمي رئي�س مكتب 
�سمو احلاكم اأم�س حمطة اينوك يف منطقة النهدة بال�سارقة 
اإيذاناً باإطالق جمموعة اينوك عملياتها يف اإمارة ال�سارقة 
يف ثالثة مناطق يف اإطار خططها املت�سارعة لتو�سيع �سبكة 
الإمارة  يف  حمطة   30 افتتاح  ع��رب  لها  التابعة  التجزئة 
حمطات  �سبكة  تو�سيع  ومي��ّث��ل  املقبلني.  ال��ع��ام��ني  خ��الل 
اإمارة ال�سارقة عن�سراً  اخلدمة التابعة ملجموعة اينوك يف 
الرامية  امل��دى  بعيدة  املجموعة  ا�سرتاتيجية  يف  جوهرياً 
لتعزيز ح�سورها يف قطاع التجزئة يف اأنحاء دولة الإمارات 
حمطة   191 اإىل  حمطاتها  ع��دد  ورف��ع  املتحدة  العربية 
الثالث يف  املحطات  وتقع   .2021 عام  بحلول  الدولة  يف 
النهدة والرموك واملنطقة ال�سناعية الثالثة وهي املناطق 
املحطات  ه��ذه  ومت��ّث��ل  عالية  �سكانية  بكثافة  تتمتع  ال��ت��ي 
اأ���س��ل خ��م�����س حم��ط��ات تخطط  اأول ث���الث حم��ط��ات م��ن 
املجموعة لفتتاحها يف عام 2019 لتلبية متطلبات �سكان 
الإمارة من الوقود وخدمات املركبات. وبعد ق�س ال�سريط 
التقليدي اإيذاناً بالفتتاح الر�سمي للمحطة، جتول رئي�س 
مكتب �سمو احلاكم يف اأروقة املحطة وا�ستمع اإىل �سرح عن 
اخلدمات التي تقدمها املحطة ملتعامليها. وقال �سعادة �سيف 
حميد الفال�سي الرئي�س التنفيذي ملجموعة اينوك ب�سفتنا 

النفايات – تدوير اأول جهة حكومية 
ت��ق��وم بتطوير  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف 
على  معتمدة  اعتماد  �سهادة  وتنفيذ 
لال�ستدامة،  رئي�سية  عنا�سر  ثالثة 
والتقدم  الق��ت�����س��ادي،  ال��ن��م��و  وه���ي 
الج��ت��م��اع��ي، وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة. هل 
وت�سمل  ���س��ح��ي��ح��ة  امل��ع��ل��وم��ة  ه����ذه 
اأنظمة  م��ن  جمموعة  ال�سهادة  ه��ذه 
اأ�سحاب  ت�ستهدف  ال��ت��ي  الت�سنيف 
تعزيز  ع��ل��ى  مل�����س��اع��دت��ه��م  امل�����س��ل��ح��ة 
وا�ستخدام  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��م 
امل�������س���ادر ب��ف��ع��ال��ي��ة.  وت���ت���واف���ق هذه 
ال�����س��ه��ادة م��ع ���س��ع��ي دول����ة الإم�����ارات 
بتحقيق  والتزامها  املتحدة  العربية 
الأهداف العاملية الرامية اإىل خف�س 
بنحو  والنفايات  الأغ��ذي��ة  يف  ال��ه��در 
%50 بحلول العام 2030 متا�سياً 
للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأه����داف  م��ع 

امل�ستدامة. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز  نظم 
اإدارة  ح���ول  ع��م��ل  ور���س��ة  – ت��دوي��ر 
ال��ن��ف��اي��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ت��زام��ن��اً م��ع يوم 
 16 ي�سادف  ال��ذي  العاملي  الأغ��ذي��ة 
اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع��ام، وذل��ك يف اإطار 
امل��رك��ز ال��رام��ي��ة اإىل حتقيق  ج��ه��وده 
ن�سبة �سفر نفايات وتعزيز املمار�سات 
امل�ستدامة يف اإدارة النفايات الغذائية 
مب�ستوى  الرت�����ق�����اء  اإىل  و������س�����وًل 
وتطوير  املقدمة  اخل��دم��ات  ونوعية 
م�ستدامة  وب��رام��ج  اأنظمة  وتطبيق 

ومتكاملة.
�سهدت الور�سة التي عقدت يف فندق 
اأبوظبي  يف  ال��ب��ح��ر  ب���اب  ف��رم��ون��ت 
م�����س��ارك��ة ال��ع��دي��د م��ن اخل����رباء من 
ومنظمات  احل���ك���وم���ي���ة  ال���ه���ي���ئ���ات 
وال��ق��ط��اع اخلا�س  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع 
وم�سغلي �سال�سل املطاعم واملنظمات 
ون��اق�����س خاللها  احل��ك��وم��ي��ة،  غ���ر 
والفر�س  ال���ت���ح���دي���ات  امل�������س���ارك���ون 
م��ن مم��ار���س��ات هدر  ب��احل��د  املتعلقة 

الطعام.  
موا�سيع  ال����ور�����س����ة  ت���ن���اول���ت  ك���م���ا 
حتديد  ����س���م���ل���ت  وم���ه���م���ة  ح���ي���وي���ة 
الأغذية،  لنفايات  الرئي�سية  امل�سادر 
خلف�س  ال������الزم������ة  والإج����������������راءات 
واملمار�سات  النفايات،  ه��ذه  م�ستوى 
املتبعة حالياً يف اإدارة نفايات الأغذية، 
واأف�سل الطرق الناجعة لتجنب تلك 
اإعادة  ملمار�سات  وال��رتوي��ج  النفايات 
التي  التحديات  جانب  اإىل  التدوير، 
الأطعمة،  ن��ف��اي��ات  خ��ف�����س  ت���واج���ه 

وامل�سروبات(،  )الأط��ع��م��ة  ال�سيافة 
واإدارة  ال��ت��م��وي��ل  خ���دم���ات  وجت���رب���ة 
كما  العمال،  ومع�سكرات  الفعاليات، 
موا�سيع  اأخ��رى  حما�سرات  تناولت 
املواد  ت��دوي��ر  اإع���ادة  تكنولوجيا  مثل 
الغذائية، اإىل جانب عر�س تقدميي 
الإم���ارات���ي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة 
ون����دوت����ني ح���واري���ت���ني.  ك��م��ا تخلل 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  ال��ع��م��ل  ور���س��ة 
اأبوظبي  مركز  ي�سدرها  �سهادة  اأول 
لإدارة النفايات- تدوير ، وهي �سهادة 
ومبينة  ذكية  لبيئة   .D.R.I.VE
اأول  ه��ذه  تعد  حيث  م�ستدام،  ب�سكل 
اىل  ت�سعى  نوعها  من  اعتماد  �سهادة 
بالبيئة  املت�سلة  امل��م��ار���س��ات  ت��ع��زي��ز 
بني  م�ستدام  ب�سكل  واملبنية  الذكية 
امل�����س��ل��ح��ة يف كافة  اأ���س��ح��اب  ج��م��ي��ع 
تزويد  ب�سل�سلة  املتعلقة  القطاعات 
لإدارة  اأبوظبي  مركز  ويعد  الطعام. 

اأكرث  اإدارة  على  وي�ساعدنا  اأولوياتنا 
الأغذية  لنفايات  وا�ستدامة  فعالية 
اأبوظبي.«  واأ�ساف �سعادته  اإم��ارة  يف 
وم�ساعي  جهود  الور�سة  هذه  تعك�س 
نفايات  خل��ف�����س  امل�����س��ت��م��رة  امل���رك���ز 
ب��ط��ري��ق��ة مم��ن��ه��ج��ة نظراً  الأغ���ذي���ة 
النواحي  اإىل عواقبها اخلطرة من 
والجتماعية.  والقت�سادية  البيئية 
ومن �ساأن الدرو�س امل�ستفادة والأفكار 
مناق�ستها  مت���ت  ال��ت��ي  وامل��م��ار���س��ات 
واملخرجات اأن ت�ساعدنا على تطوير 
خلف�س  للتنفيذ  قابلة  ا�سرتاتيجية 
ال�ستخدام  و�سمان  النفايات  ن�سبة 
الأمثل مل�سادرنا الطبيعية وحمايتها 

لالأجيال احلالية وامل�ستقبلية.«
حما�سرات  ال��ع��م��ل  ور���س��ة  و���س��ه��دت 
�سلطت  تقدميية  وعرو�س  تعريفية 
نفايات  اإدارة  جت��رب��ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
الأغذية يف قطاع اإدارة املن�ساآت، وقطاع 

اإىل  ب��ال��و���س��ول  املعنية  وال��ت��و���س��ي��ات 
الأطعمة يف  اإدارة م�ستدامة لنفايات 
اأبوظبي.  وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة 
ال��دك��ت��ور ���س��امل ال��ك��ع��ب��ي، م��دي��ر عام 
 – ال��ن��ف��اي��ات  اأب��وظ��ب��ي لإدارة  م��رك��ز 
“ ياأتي تنظيم ور�سة العمل  تدوير: 
الغذائية”  النفايات  اإدارة  بعنوان” 
الهادفة  ا�سرتاتيجيتنا  م��ع  متا�سياً 
اإىل حت�سني نوعية اخلدمات املقدمة 
اأنظمة  وت���ط���وي���ر  امل��ج��ت��م��ع  لأف�������راد 
م�ستدامة لالإدارة املتكاملة للنفايات 
م�ستقبل  حت���ق���ي���ق  يف  ي�����س��ه��م  مب����ا 
اأب��وظ��ب��ي وبف�سل  م�����س��ت��دام لإم�����ارة 
امل�ستمر  وت��ف��اع��ل��ن��ا  ال��وث��ي��ق  ت��ع��اون��ن��ا 
املعنية واجل��ه��ات ذات  الأط����راف  م��ع 
القطاعني  م���ن  واخل������رباء  ال�����س��ل��ة 
اإىل  امل��رك��ز  ي�سعى  واخل���ا����س،  ال��ع��ام 
الأطعمة  ن��ف��اي��ات  اإن���ت���اج  م���ن  احل���د 
م��ن امل�����س��در، وه���ذا مي��ث��ل اأح���د اأهم 

بنك اأبوظبي التجاري يوقع اتفاقية تعاون مع �سركة اإماراتك لت�سهيل عمليات الدفع الإلكرتوين
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري ع��ن ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون مع 
الرائدة يف جمال اخلدمات  ال�سركات  اإح��دى  “اإماراتك”  �سركة 
امل��ال��ي��ة وب��واب��ات ال��دف��ع الإل��ك��رتوين يف دول���ة الإم����ارات العربية 
الدفع  قنوات  من  العديد  اإتاحة  على  التفاقية  وتن�س  املتحدة. 
عالوة  البنك،  عمالء  من  ال�سركات  اإىل  اجل��دي��دة  الإلكرتونية 
الرقمية لدى  الدفع  اإىل حلول  “نقودي”  اإ�سافة حمفظة  على 
“نقودي”  تعبئة حمفظة  اإمكانية  وتعد  التجاري.  اأبوظبي  بنك 
لل�سركات  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل�سرفية  اخل��دم��ات  ب��واب��ة  خ���الل  م��ن 

اأول خطوة رئي�سية  التجاري  اأبوظبي  التابعة لبنك  “بروكا�س” 
يف هذه ال�سراكة.   وتعليقاً على التعاون قال ال�سيد: �سعود حممد 
يف  احلكومية  للجهات  امل�سرفية  اخلدمات  ق�سم  رئي�س  اجلا�سم، 
بنك اأبوظبي التجاري : “ نحن يف بنك اأبوظبي التجاري ن�سعى 
�سهولة  اأك���رث  اإل��ك��رتون��ي��ة  م�سرفية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  اإىل  دوم����اً 
و�سال�سة ت�ساعد عمالئنا على حتقيق اأهدافهم املالية وتوفر لهم 
جتربة م�سرفية متميزة مبا ي�سمن الإرتقاء مب�ستويات اأعمالهم 

ويالئم طموحاتهم.  
اأح���د خطوات  “اإماراتك”  ���س��رك��ة  ت��ع��اون��ن��ا م��ع  “ ي��ع��د  واأ����س���اف 
التزامنا جتاه عمالئنا و�سركائنا على حٍد �سواء، كونه يوفر حلول 

دفع اأ�سهل واأكرث اأماناً. وبينما نوا�سل جهودنا نحو التحول اإىل 
الإمارات  دول��ة  يف  الدفع  وعمليات  امل�سرفية  التعامالت  رقمنة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ف��اإن��ن��ا نتطلع ق��دم��اً ل��ل��ت��ع��اون م��ع امل��زي��د من 

ال�سركاء.«
اإدارة  جمل�س  وع�سو  العام  املدير  الزفني،  ثاين  ال�سيد:  و�سرح   
�سركة اإماراتك: “لقد اأ�سبحت التعامالت النقدية الإلكرتونية 
النمط ال�سائد حول العامل. وتلتزم “اإماراتك” بتزويد عمالئها 
من البنوك كبنك اأبوظبي التجاري، باأقوى حلول الدفع. وي�سر 
“اإماراتك” اإن تكون داعًما قوًيا للموؤ�س�سات اخلا�سة والعامة يف 

حتقيق روؤية دبي يف رقمنة طرق الدفع«.
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املال والأعمال

حتدياً  التاأ�سي�س  واإج���راءات  مرحلة  ت�سكل  ما  غالباً 
عادة  ال��ت��ي  واملتو�سطة  ال�سغرة  للم�ساريع  ك��ب��راً 
منهم  ال�سباب  فئة  وب��الأخ�����س  اأ�سحابها  يفتقر  م��ا 
للمالءة املالية، ناهيك عن اخلربة الإدارية واملالية يف 
مراحل امل�ساريع املبكرة، من هنا كان لبد للموؤ�س�سات 
امل�سروعات  هذه  برعاية  املعنية  التنظيمية  واجلهات 
طرق  وابتكار  تطوير  من  بالأخ�س  منها  والنا�سئة 
جديدة حتاول تخطي هذه العقبة الكاأداء من خالل 
جزء  ع��ن  ال�ستغناء  اأو  امل�ساريف  ه��ذه  مثل  تاأجيل 
بالإمكان  اأ�سبح  الأح��وال، وقد  اأف�سل  كبر منها يف 
البتكارات  اإىل  ال��ل��ج��وء  خ����الل  م���ن  ذل����ك  حت��ق��ي��ق 
اجلديدة يف العامل الرقمي والتي من اأبرزها الأعمال 

والرخ�س الفرتا�سية، ولكن ما 
هي الرخ�س والأعمال التجارية 
املمكنات  وم��اه��ي  الف��رتا���س��ي��ة؟ 
وال���ب���ي���ئ���ة ال�����واج�����ب ت���واف���ره���ا 

لإن�سائها وازدهارها؟
ميكن تعريف العمل الفرتا�سي 
الذي  التجاري  العمل  اأن��ه  على 
اإلكرتونية  و����س���ائ���ل  ي�����س��ت��خ��دم 
للتعامل مع املعامالت التجارية 
التقليدية  الأع���م���ال  م���ن  ب����دًل 
ت���ع���ت���م���د على  ال����ت����ي  امل���ك���ت���ب���ي���ة 
اأم���اك���ن حم����ددة وتعتمد  وج����ود 
املبا�سرة  امل��ع��ام��الت  ع��ل��ى  اأي�����س��اً 
والعملة  امل��ادي��ة  امل�����س��ت��ن��دات  م��ع 

ميكن  كما  الئ��ت��م��ان،  اأو  الفعلية 
اأنها  على  الفرتا�سية  امل�ساريع  اأو  ال�سركات  تعريف 
الكيانات التجارية التي ت�ستخدم الت�سالت ال�سلكية 
لإن�ساء  والإن��رتن��ت  الكمبيوتر  واأج��ه��زة  والال�سلكية 
اأو  العاملني  توظيف  خ��الل  من  قدراتها  تو�سيع  اأو 
على  العتماد  دون  وبا�ستمرار،  ُبعد  عن  املتعاقدين 
امل��وق��ع الفعلي ل��ت��م��ار���س ال��ع��م��ل ال��ت��ج��اري، م��ن هنا 
وال�سركات  الفرتا�سي  للعمل  التعريفني  كال  ف��اإن 
بنية حتتية  وج���ود  يتطلب  الف��رتا���س��ي��ة  وال��رخ�����س 
اإن��رتن��ت قوية  ات�����س��الت و�سبكة  ون��ظ��م  اإل��ك��رتون��ي��ة 
من  تعزز  ككل  املجتمع  م�ستوى  على  الأداء  وفائقة 
هذه  ومكونات  اأف���راد  ب��ني  الت�سال  وفاعلية  �سرعة 
املراقبة  م��ع��دات  وحتى  واآلت  اأج��ه��زة  م��ن  ال�سركات 
ب�سبكة  رب��ط��ه��ا  مي��ك��ن  ال���ت���ي  الآلت  م���ن  وغ���ره���ا 
اأنظمة  كله  ذل��ك  جانب  اإىل  يتطلب  كما  الإن��رتن��ت، 
واإىل  الإل��ك��رتوين  الت�سال  عمليات  تنظم  وقوانني 
املعرفة التي ت�سمل جميع حيثيات واإمكانات وحماذير 

هذه التكنولوجيات اجلديدة وطرق التعامل معها.
دولة  بها  قامت  التي  اجلريئة  اخلطوة  �سكلت  ولقد 
م��ن��ط��ق��ة جتارية  اأول  اإن�����س��اء  م���ن خ���الل  الإم�������ارات 
اف��رتا���س��ي��ة، وال��ت��ي �سيتم م��ن خ��الل��ه��ا م��ن��ح رخ�س 
الدولة  الإقامة يف  ا�سرتاط  دون  افرتا�سية  جتارية 
رقمياً  الأعمال  ملزاولة  دولية  قانونية  �سوابط  وفق 
تب�سر مب��زي��د من  ذهبية  دب��ي فر�سة  م��ن  ان��ط��الق��اً 
وهذا  الدولة،  لقت�ساد  واملعرفة  لال�ستثمار  التدفق 
البنية  وت��ك��ام��ل  وق���وة  ت��ط��ور  ل��ول  ليتحقق  يكن  مل 
التحتية يف دولة الإمارات التي تعد من اأكرث البيئات 
�سي�سهم  الذي  الأمر  العامل،  يف  تكنولوجياً  املتطورة 
القت�سادية،  الأعمال  مل�ستقبل  جديدة  اآف��اق  فتح  يف 
دوراً  لعب  التكنولوجي  التطور  ت�سارع  واأن  ل�سيما 
كبراً يف اإحداث تغيرات جوهرية يف مفاهيم وقواعد 
املبادرة يف  تاأتي هذه  العامل،  الأعمال حول  ممار�سة 

اإ�سافة جديدة لنوع الرخ�س الإلكرتونية التي كانت 
بدايتها اإ�سدار الرخ�س بدون موقع لل�سنة الأوىل يف 
والتي ل ت�سرتط  اأعمالك  با�سر  �سابقة وهي  خدمة 
حتديد موقع لل�سركة يف ال�سنة الأوىل ويف قطاعات 

حمددة و�سمن �سوابط قانونية وا�سحة.
ل��ق��د اأ���س��ب��ح م��ن ال�����س��ائ��ع ج����داً يف ع�����س��رن��ا الرقمي 
املت�سارع اأن تن�ساأ اأو ت�سبح ال�سركات افرتا�سية ب�سكل 
كامل ملا يف ذلك من توفر يف الكلف املادية والإدارية، 
ولكن كما اأن هنالك فوائد يقدمها منوذج العمل هذا 
حتليل  مثل  اأم��ام��ه  التحديات  بع�س  توجد  م��ازال��ت 
نتائج الإنتاجية، واإدارة الفروق الزمنية، واإن�ساء ِفرق 
اإتاحة  ف��اإن  ذل��ك  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  متما�سكة،  عمل 
الفرتا�سية  الأع���م���ال  رخ�����س 
الرقمية تعّد من اأبرز الو�سائل 
احل��دي��ث��ة ل��ت��ع��زي��ز ف��ر���س منو 
امل�ساريع  وب��الأخ�����س  ال�سركات 
امل��ت��و���س��ط��ة وال�����س��غ��رة، حيث 
خ���الل هذا  م���ن  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  اأن 
تبني  اأن  الأعمال  من  النموذج 
قدراتها التجارية بتكاليف اأقل 
التقليدية  الطريقة  م��ن  ج��داً 
تعمل  اأن  ال����وق����ت  ن��ف�����س  ويف 
قانونية  جت��اري��ة  مظلة  �سمن 
ت�سريعات  اإىل  ت�ستند  متينة 
وا�سحة فيما يخ�س الرتخي�س 

ومزاولة الأعمال.
اأب���رز الأم��ث��ل��ة على توفر  وم��ن 
ال��ت��وف��ر على  وامل�����س��اري��ع  ال�����س��رك��ات  ل��دى  التكاليف 
م�����س��ت��وى امل���وظ���ف���ني وامل��ت��خ�����س�����س��ني ح���ي���ث ميكن 
على  احل�سول  منها  النا�سئة  وبالأخ�س  للم�ساريع 
خدمات اأف�سل املوظفني واملتخ�س�سني دون احلاجة 
اإىل توظيفهم ب�سكل مبا�سر اأو بدوام كامل ومن دون 
يتم  بحيث  املطلوب  العمل  لأداء  لهم  مكان  جتهيز 
اأعمال حم��ددة خالل فرتة  اأداء  التعاقد معهم على 
والأجور  الكلف  دفع  ويتم  عليها  التفاق  يتم  زمنية 
م��ق��اب��ل ال��ع��م��ل امل��ط��ل��وب، ك���ل ذل���ك ي��ت��م م���ن خالل 
التعامل عرب طرق الت�سال احلديثة عرب الإنرتنت 
الإلكرتونية  والتنظيمية  التحتية  البنية  ظ��ل  يف 
امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي وف��رت��ه��ا ال���دول���ة وال���ت���ي مت��ك��ن من 
اإبرام العقود وتبادل البيانات والدفع يف بيئة رقمية 
وم�ستقرة وتغطي كافة مناطق و�سرائح  اآمنة متاماً 

املجتمع.
ه���ذه امل��ي��زات والأف�����س��ل��ي��ات ال��ت��ي ت��وف��ره��ا الرخ�س 
يتم  مل  مما  الكثر  وغرها  الفرتا�سية  والأع��م��ال 
اأ�سبحت  قيمة  فر�س  تعد  العجالة  ه��ذه  يف  تناوله 
والنا�سئة  وال�سغرة  املتو�سطة  امل�ساريع  اأمام  متاحة 
ت�ستوجب على رواد هذه امل�ساريع ا�ستغاللها ا�ستغالًل 
ملا فيها من توفر مل�ساريف وجمهودات كانت  جيداً 

ت�سكل عقبة اأمامهم �سابقاً..
ملن  تتح  وفر�س مل  اإمكانات  لهم  تتيح  اأ�سبحت  بل   
قبلهم من رواد الأعمال ميكن اأن تدفع مب�ساريعهم 
جداً  ق�سرة  زمنية  ف��رتات  غ�سون  يف  العاملية  اإىل 
وبجهود اأقل بكثر مما كانت تتطلبه يف اأوقات �سابقة 
اأو يف دول واأقاليم اأخرى مل تت�ح مثل هذا النوع من 

الرخ�س فيها بعد.

عا�سم بني فار�س 
باحث اقت�سادي اأول- غرفة راأ�س اخليمة

يف منطقة ال�����س��رق الأو����س���ط واإف��ري��ق��ي��ا وح��ده��ا، ف�����س��اًل عن 
ا�ستقطابه كربى املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، مثل “ماي بنك 
دبي،  يف  الإقليمية  مقراتها  اأن�ساأت  التي  برهاد”،  اإ�سالميك 
بالنظر اإىل البيئة الت�سريعية والتنظيمية املتميزة، واملنظومة 

املالية الن�سطة واملتطورة.
ويف هذا ال�سياق، قال عارف اأمري، الرئي�س التنفيذي ل�سلطة 
املالية  املوؤ�س�سات  ع��دد  ت��زاي��د  “اإن  العاملي:  امل��ايل  دب��ي  مركز 
وارتفاع  ال�سريعة،  اأح��ك��ام  م��ع  متوافقة  خ��دم��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
حجم الأ�سول الإ�سالمية املُدارة من مركز دبي املايل العاملي 
الإ�سالمية  املالية  املنتجات  على  املتنامي  الطلب  على  يوؤكد 
ال��ق��ي��ادة يف دب���ي والهادفة  م��ع روؤي����ة  امل��ن��ط��ق��ة. ومت��ا���س��ي��اً  يف 

•• دبي-الفجر: 

�سّجل مركز دبي املايل العاملي، املركز املايل الرائد يف منطقة 
اأف�سل مركز  وثامن  اآ�سيا،  واإفريقيا وجنوب  الأو�سط  ال�سرق 
الأ�سول  حجم  يف  ملمو�ساً  من��واً  العاملي،  ال�سعيد  على  م��ايل 
املالية الإ�سالمية املُدارة يف املركز، بن�سبة بلغت %45 خالل 
ال��ف��رتة ب��ني ال��رب��ع ال��ث��اين 2019 وال��رب��ع ال��ث��اين م��ن عام 

.2018
 1.5 ب�  اأك��رب  منو  ب�سرعة  الإ�سالمي  التمويل  قطاع  وميتاز 
م���رة م��ن ���س��رع��ة من��و ال��ت��م��وي��ل ال��ت��ق��ل��ي��دي، يف وق���ت تت�سدر 
النمو  اآ�سيا  واإفريقيا وجنوب  الأو�سط  ال�سرق  خالله منطقة 

فاإننا  الإ���س��الم��ي،  لالقت�ساد  كعا�سمة  مكانتها  تر�سيخ  اإىل 
اأعلى  وف��ق  ال�ستثمارية  البيئة  تطوير  مبوا�سلة  ملتزمون 
اأحكام  مع  املتوافقة  املعامالت  منو  لدعم  العاملية،  امل�ستويات 
العاملي مبكانته  املايل  املركز.« و�ساهم مركز دبي  ال�سريعة يف 
التكنولوجيا  املتخ�س�سة يف  النا�سئة  لل�سركات  كوجهة جاذبة 
تعّد  التي  الإم����ارات  دول��ة  مكانة  لرت�سخ  الإ���س��الم��ي��ة،  املالية 
العامل.  يف  الإ�سالمية  املالية  للتكنولوجيا  مركز  اأك��رب  راب��ع 
و�سّلط املركز املايل ال�سوء على التزامه جتاه تطوير القطاع 
لت�سريع الأعمال  “فينتك هايف”  من خالل اإطالق برنامج 
واحلائز على عدة جوائز، اإىل جانب التكنولوجيا التنظيمية 

وتكنولوجيا التاأمني والتكنولوجيا املالية. 

يف  املالية  الأ���س��ول  حجم  و�سل  حيث  القطاع،  م�ستوى  على 
دولر  تريليون  يقارب  ما  اإىل  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س 
اأمريكي، بالإ�سافة اإىل الأعداد الكبرة لل�سكوك الإ�سالمية 
امل�سدرة، فيما تبقى دبي واحدة من اأكرب املراكز العاملية لإدراج 
تدير  اأمريكي، حيث  62 مليار دولر  تعادل  بقيمة  ال�سكوك 
بور�سة “نا�سداك دبي” يف مركز دبي املايل العاملي نحو 60 

مليار دولر اأمريكي منها. 
كو�سيط يف منو  ب����دوره  ال��ع��امل��ي  امل���ايل  دب���ي  م��رك��ز  وي�سطلع 
القطاع من خالل 40 �سركة يف املركز تقدم منتجات وحلول 
املركز  يوفر  حيث  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  مع  متوافقة 
املايل فر�سة الو�سول اإىل ما يزيد عن 600 مليون �سخ�س 

مبادلة وال�سندوق الرو�سي لال�ستثمار املبا�سر يعلنان عن 6 اتفاقيات جديدة للتعاون

جتديد مذكرة التفاهم بني الإمارات 
للطاقة النووية ورو�ساتوم الرو�سية

الطاقة  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  العاملية  املوؤ�س�سات  من  تعد 
النووية ال�سلمية.

العامل  حول  ال�سركاء  مع  بالتعاون  ملتزمون  واأ�ساف 
ل�سمان تطبيق اأعلى املعاير العاملية اخلا�سة باجلودة 
وال�������س���الم���ة والأم�������ن وذل�����ك خ����الل م�����س��رة تطوير 
قدما  ونتطلع  الإم���ارات���ي  ال�سلمي  ال��ن��ووي  ال��ربن��ام��ج 
�سركة  مع  املتاحة  التعاون  فر�س  ا�ستك�ساف  ملوا�سلة 

رو�ساتوم.
جمل�س  رئي�س  ليخات�سوف  األيك�سي  اأع��رب  جانبه  من 
بالتعاون  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن  “رو�ساتوم”  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة 
يخ�س  فيما  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الم����ارات  موؤ�س�سة  م��ع 
تتعاون  حيث  النووية  للطاقة  ال�سلمية  ال�ستخدامات 
دورة  �سنوات طويلة يف جمال  واملوؤ�س�سة منذ  رو�ساتوم 
الوقود النووي وبالإمكان تو�سيع هذا التعاون لي�سمل 

العديد من املجالت الواعدة الأخرى للجانبني.
التعاون  اإم���ك���ان���ي���ة  يف  ال��ن��ظ��ر  مي��ك��ن��ن��ا  اأن�����ه  واأ�����س����اف 
يف  التعاون  وكذلك  النووية  الطاقة  م�ساريع  لتطوير 
النووية ونحن يف  الطاقة  اأخ��رى خارج نطاق  م�ساريع 
“رو�ساتوم” على اأمت ال�ستعداد لتبادل اخلربات وعلى 

كافة امل�ستويات مع �سركائنا الإماراتيني.
موؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  م��ع  التفاقيات  ه��ذه  وتن�سجم 
ال��رام��ي��ة ل��ال���س��ت��ف��ادة من  ال��ن��ووي��ة  الإم�����ارات للطاقة 
اخلربات لعدد من ال�سركات التي تعمل يف دول تتمتع 
ب�سجل حافل ومتميز يف برامج الطاقة النووية الأمر 
النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حم��ط��ات  اإجن���از  ي�سهم  ال���ذي 
العاملية  وال�سالمة  اأعلى معاير اجلودة  ال�سلمية وفق 
ل��ت��ب��ادل املعارف  امل��ت��م��ي��زة  ال��ف��ر���س  اإت���اح���ة  اإىل ج��ان��ب 

واخلربات.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية جتديد مذكرة 
للطاقة  ال�سلمية  ال���س��ت��خ��دام��ات  جم���ال  يف  ال��ت��ف��اه��م 
النووية املربمة مع موؤ�س�سة الطاقة النووية الرو�سية 
فخامة  زي��ارة  هام�س  على  وذل��ك  رو�ساتوم  احلكومية 
الحتادية  رو�سيا  جمهورية  رئي�س  ب��وت��ني  ف��الدمي��ر 

لدولة الإمارات اأم�س الول.
مت التوقيع على مذكرة التفاهم املجددة يف اأبوظبي من 
قبل �سعادة املهند�س حممد اإبراهيم احلمادي الرئي�س 
واأليك�سي  النووية  للطاقة  الإم��ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
“رو�ساتوم”  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ليخات�سوف 
يف  التنفيذيني  امل�سوؤولني  كبار  من  جمموعة  بح�سور 

كال املوؤ�س�ستني.
وي�سكل جتديد مذكرة التفاهم امتدادا ملذكرة التفاهم 
التي مت اإبرامها بني موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية 
ت�سع  ح��ي��ث   2017 ع���ام  يف  رو�ساتوم”  وموؤ�س�سة” 
اجلانبني يف  بني  املحتمل  للتعاون  عاما  اإط��ارا  املذكرة 
العديد من جمالت قطاع الطاقة النووية ال�سلمية مبا 
الإمارات  دولة  النووية يف  للعلوم  اإن�ساء مركز  ذلك  يف 
وال�ستثمار يف تطوير حمطات الطاقة النووية واإدارة 
الإمارات  دولة  مواطني  وتدريب  النووي  الوقود  دورة 

وغرها من املجالت.
وقال �سعادة املهند�س حممد اإبراهيم احلمادي الرئي�س 
التنفيذي ملوؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية اإن موؤ�س�سة 
النووية حتر�س على ال�ستفادة من  الإم��ارات للطاقة 
النووية  الطاقة  جم��ال  يف  املتقدمة  العاملية  اخل��ربات 
التي  “رو�ساتوم”  التفاهم مع  وي�سرنا جتديد مذكرة 

الحتاد للطريان والعربية للطريان تتعاونان 
لإطالق اأول �سركة طريان اقت�سادي يف اأبوظبي

•• ابوظبي-الفجر:

الإمارات  لدولة  الوطني  الناقل  للطران،  الحتاد  ام�س جمموعة  اأعلنت 
�سركة  واأك����رب  اأول  للطران”،  ال��ع��رب��ي��ة  و”جمموعة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
اإبرام  عن  اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  اقت�سادي  ط��ران 
اتفاقية لإطالق “العربية للطران اأبوظبي” اأول �سركة طران اقت�سادي 

منخف�س التكلفة مقرها العا�سمة اأبوظبي.
و�ستكون “العربية للطران اأبوظبي” م�سروع م�سرتك م�ستقل، تتخذ من 
ال�سراكة  لعملياتها. و�ستقوم  رئي�سياً  الدويل مقراً ومركزاً  اأبوظبي  مطار 
اجلديدة بدعم �سبكة الوجهات واخلدمات التي تقدمها الحتاد للطران، 
واملتنامي  التكلفة  منخف�س  ال�سفر  ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج��ات  ب��دوره��ا  و�ستلبي 
الحتاد  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  دوج��ال���س،  ت��وين  وق��ال  املنطقة.  يف 
للطران: “اأبوظبي مركز ثقايف مزدهر ذو روؤية اقت�سادية وا�سحة مبنية 
وال�سيافة  ال�سياحي  اجلذب  معامل  وفرة  ومع  والتنويع.  ال�ستدامة  على 
النمو  م�سرة  يف  حيوًيا  دوًرا  وال�سفر  ال�سياحة  قطاع  يلعب  الإم����ارة،  يف 
ن�سعى  وبدورنا  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  ولدولة  للعا�سمة  القت�سادي 
خلدمة هذه الروؤية من خالل هذه ال�سراكة مع العربية للطران باإطالق 

اأول �سركة طران اقت�سادي منخف�س التكلفة مقرها العا�سمة اأبوظبي«.
واأ�ساف: “تدعم هذه ال�سراكة خطتنا يف برنامح التحول و�ستوفر ل�سيوفنا 
خيارات لل�سفر منخف�س التكلفة من واإىل اأبوظبي، معززة اخلدمات التي 
تقدمها �سركة الحتاد للطران. ونتطلع قدماً اإىل اإطالق �سركة الطران 

اجلديدة يف وقت و�سيك«. 
“تعد  للطران:  العربية  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  العلي،  ع��ادل  وق��ال 
يف  اقت�سادي  ط��ران  �سركة  لأول  موطن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
لل�سياحة  رائ��ًدا  عاملياً  وم��رك��زاً  اإفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
بتاأ�سي�س  للطران  الحت���اد  جمموعة  م��ع  نت�سارك  اأن  وي�سرنا  وال�سفر. 
والتي �ستخدم بدورها الطلب املتزايد على  اأبوظبي”  “العربية للطران 
خدمات قطاع ال�سفر القت�سادي منخف�س التكلفة حملياً واإقليمياً، واملبني 

على خربة كل من العربية للطران والحتاد للطران ».

ال�سفر  “متعة  حملة  اأن   اإىل  وي�سار 
اأب��وظ��ب��ي الدويل”  ت��ب��داأ م��ن م��ط��ار 
قدمت للم�سافرين عرب مطار اأبوظبي 
واحد  للح�سول على  ال��دويل، فر�س 
ت�سمل،  جمزية  عرو�س   4 اأ�سل  من 
ج��ول��ة ت��و���س��ي��ل جم��ان��ي��ة م���ن �سركة 
“كرمي” اإىل مطار اأبوظبي الدويل، 
اأو ق�سيمة بقيمة 100 درهم اإماراتي 
لل�سراء من ال�سوق احلرة يف اأبوظبي، 
اأو خدمة املغادرة املجانية عرب �سالة 
ركن  خ��دم��ة  اأو  ال�����س��خ�����س��ي��ات،  ك��ب��ار 
مطار  ل��دى  جماناً  اأي��ام   7 ال�سيارات 

اأبوظبي الدويل.

بعد  م��ط��ارات��ن��ا  ع��رب  امل�سافرين  اأح���د 
ونتمنى  دره��م،  املليون  بجائزة  ف��وزه 
احلظ الأوفر للم�سافرين الآخرين«.

فخورون  “اإننا  تومب�سون:  واأ���س��اف 
ب��ال��ن��ج��اح ال����ذي ح��ق��ق��ن��اه م���ن خالل 
مطار  من  تبداأ  ال�سفر  “متعة  حملة 
�سهدت  وال���ت���ي  الدويل”  اأب���وظ���ب���ي 
امل�سافرين،  قبل  م��ن  وا���س��ع��اً  ت��ف��اع��اًل 
ف��ق��د رك��زن��ا م��ن خ���الل احل��م��ل��ة على 
املطار،  م��زاي��ا  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 
اأف�����س��ل املطارات  ي��ع��ت��رب م��ن  وال����ذي 
الراحة  م�ستويات  اأرق���ى  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
ع��ل��ى م�ستوى  ال�����س��ف��ر  وال�����س��ه��ول��ة يف 
دولة الإمارات، والتي تت�سمن �سرعة 
الدخول  ت�����س��ج��ي��ل  اإج��������راءات  اإجن�����از 
والإج���������راءات الأم���ن���ي���ة واجل�������وازات، 
اإىل  املجانية،  النقل  خيارات  وتوفر 
جانب العديد من العرو�س واجلوائز 
لتوفر  اليوم  نتطلع  ونحن  املتميزة، 
عرو�س جمزية خالل  مو�سم ال�سفر 
والعطالت ال�ستوية والأعياد املجيدة، 
ن�سبح  ب���اأن  روؤي��ت��ن��ا  م��ع  ين�سجم  مب��ا 
جم��م��وع��ة امل����ط����ارات ال����رائ����دة على 

م�ستوى العامل«. 
الفائز  ���س��ي��م��ب��ان  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
باجلائزة: “عندما �ساركت يف عرو�س 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الفائز  ع��ن  اأبوظبي  م��ط��ارات  اأعلنت 
ب��ج��ائ��زة امل��ل��ي��ون دره����م وذل����ك ختام 
مطار  من  تبداأ  ال�سفر  “متعة  حملة 
ا�ستمرت  وال��ت��ي  الدويل”،  اأب��وظ��ب��ي 
ولغاية  ي��ون��ي��و  م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 

اأغ�سط�س 2019.
الرئي�س  ت��وم��ب�����س��ون،  ب���راي���ان  وق����ام 
بت�سليم  اأبوظبي  مل��ط��ارات  التنفيذي 
ال�سيك اإىل “اأف�سل �سيمبان” الفائز 
باجلائزة خالل الفعالية التي نظمتها 
اأبوظبي  اأب��وظ��ب��ي يف م��ط��ار  م��ط��ارات 

اأبوظبي  مطار  قدمها  التي  ال�سحب 
ال�������دويل مل اأك������ن اأت����وق����ع ال����ف����وز يف 
هناك  واأن  خا�سة،  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة 
الذين  امل�سافرين  م��ن  الآلف  م��ئ��ات 
اأن  اأت��وق��ع  ���س��ارك��وا يف ال�����س��ح��ب، ومل 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  ع��رب  ال�سفر 
ال�سكل،  ب��ه��ذا  ح��ي��ات��ي  بتغير  ك��ف��ي��ل 
وبهذه املنا�سبة اأتوجه بال�سكر ملطارات 
اأبوظبي التي توفر دائما للم�سافرين 
خدمات متميزة ونخبة من العرو�س 
م���ن مطاراتها  ال��ت��ي جت��ع��ل  ال��ق��ي��م��ة 
واإىل  للم�سافرين من  وجهة مف�سلة 

دولة الإمارات«

ال��دويل، وجاء ذلك بعد النتهاء من 
عرب  امل�سافرين  كافة  اأ�سماء  ت�سجيل 
اإطار  ف��رتة احلملة، يف  امل��ط��ار خ��الل 
توفر  على  اأبوظبي  مطارات  حر�س 
جتربة متميزة ول تن�سى للم�سافرين 

عرب مرافقها.
وبهذا ال�سدد، قال برايان تومب�سون، 
اأبوظبي:  ملطارات  التنفيذي  الرئي�س 
اأب��وظ��ب��ي على  م��ط��ارات  “نحر�س يف 
وممتعة  متميزة  �سفر  جتربة  توفر 
ل��ل��م�����س��اف��ري��ن ع���رب م���ط���ارات���ن���ا، اإىل 
جانب الكثر من العرو�س واجلوائز، 
وي�سرنا اليوم امل�ساهمة يف تغير حياة 

تاأجر  و�سيتم  مربعن  م��رت  األ���ف 
الرائدة  ال�سركات  لإح��دى  املجمع 
يف جم�������ال جت��������ارة الأغ�������ذي�������ة يف 

رو�سيا.
وك�����ان�����ت م�������س���رة ال����ت����ع����اون بني 
لال�ستثمار  ال��رو���س��ي  ال�����س��ن��دوق 
انطلقت  ق����د  وم���ب���ادل���ة  امل���ب���ا����س���ر 
من�سة  ب��اإن�����س��اء   2013 ال��ع��ام  يف 
مليار   7 بقيمة  م�سرتك  ا�ستثمار 

دولر اأمريكي.

ال�����رائ�����دة ع���ل���ى ن���ط���اق ال����ع����امل يف 
تطوير اأنظمة التعرف على الوجه 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ب��ا���س��ت��خ��دام 
و�سيدعم  امل���ح���اي���دة..  وال�����س��ب��ك��ات 
اأعمال  تو�سع  ومبادلة  ال�سندوق 

“نتي�سالب” يف ال�سرق الأو�سط.
و اأخرا التعاون مبجال “اخلدمات 
م�ساريع  م��ن�����س��ة   - ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
البنية التحتية اللوج�ستية” حيث 
ومبادلة  الرو�سي  ال�سندوق  واف��ق 

�سركة  يف  ا�ستثمارهما  تعزيز  على 
م�ساريع  م��ن�����س��ة  تي”،  اإل  “بي 
البنية التحتية اللوج�ستية، وذلك 
جديدة..  لوج�ستية  مرافق  ببناء 
اإن�ساء  يف  ال��ط��رف��ان  و�سي�ستثمر 
جم��م��ع ت��وزي��ع م��ت��ط��ور م��ن الفئة 
التحتية  البنية  وم��راف��ق  الأوىل 
ال���الزم���ة ل����ه، و���س��ي��ق��ام امل���رك���ز يف 
امل�ساحة  وت��ب��ل��غ  م��و���س��ك��و،  منطقة 
 100 م��ن  اأك���رث  للتاأجر  املتاحة 

••اأبوظبي -وام:

اأع������ل������ن ال�����������س�����ن�����دوق ال����رو�����س����ي 
�سندوق  امل���ب���ا����س���ر،  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
رو�سيا،  يف  ال�����س��ي��ادي  ال���س��ت��ث��م��ار 
لال�ستثمار  م����ب����ادل����ة  و�����س����رك����ة 
ال�ستثمار  ���س��ن��دوق  “مبادلة”، 
ال�����س��ي��ادي يف دول���ة الإم������ارات، عن 
للتعاون  اتفاقيات  ل�ست  تو�سلهما 
التي  الناجحة  ال�����س��راك��ة  اإط���ار  يف 

انطلقت منذ عام 2013.
التي  ال�ستثمارات  اإج��م��ايل  بلغ  و 
ق��ام��ت ب��ه��ا م��ب��ادل��ة ب��ال�����س��راك��ة مع 
�سندوق ال�ستثمار الرو�سي املبا�سر 
حتى اليوم اأكرث من ملياري دولر 
اأك���رث م��ن 45 �سفقة  اأم��ري��ك��ي يف 
اتفاقيات  وت��غ��ط��ي  رو����س���ي���ا..  يف 
التعاون ال�ست عدداً من القطاعات 
بالن�سبة  احل��ي��وي��ة  الأه��م��ي��ة  ذات 
ت�سمل  حيث  ال��رو���س��ي،  لالقت�ساد 
والذكاء  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�سحية،  والرعاية  ال�سطناعي، 
اللوج�ستية.  واخل��دم��ات  وال��ن��ق��ل، 
معايل  ق����ال  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ه����ذه  ويف 

الرئي�س  امل��ب��ارك،  خليفة  خ��ل��دون 
والع�سو  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املنتدب يف مبادلة: نحن فخورون 
التي  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  ب���ال�������س���راك���ة 
الرو�سي  ال�سندوق  م��ع  اأن�ساأناها 
تزداد  وال��ت��ي  امل��ب��ا���س��ر  لال�ستثمار 
اتفاقيات  اإن  ع��ام..  بعد  عاماً  ق��وة 
اليوم  اأُعلنت  التي  ال�ست  التعاون 
متعددة  ال��ع��الق��ات  م��ت��ان��ة  ت���وؤك���د 
ال�سندوق  بني  تربط  التي  الأبعاد 
ال��رو���س��ي وم��ب��ادل��ة وال��ت��ي تعك�س 
ب��دوره��ا م��دى عمق ال��رواب��ط بني 
التزامنا  ن���وؤك���د  ون��ح��ن  ب��ل��دي��ن��ا.. 
امل�����س��ت��م��ر ب���دع���م ه�����ذه امل����ب����ادرات 
�سراكتنا  واملحافظة على  اجلديدة 
املثمرة مع ال�سندوق الرو�سي على 

املدى الطويل.
ومن جانبه، قال كريل دميرتيف، 
لل�سندوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الرو�سي لال�ستثمار املبا�سر: نحن 
ملا  م��ب��ادل��ة  يف  ل�سركائنا  مم��ت��ن��ون 
اأبدوه من اهتمام عميق بال�ستثمار 
اأننا  م���ن  ث��ق��ة  وك��ل��ن��ا  ب����الدن����ا.  يف 
�سنم�سي معاً يف تنفيذ ا�ستثمارات 

الرعاية  جم����ال  يف  “التعاون  و 
�سيتعاون  ح����ي����ث  ال�سحية” 
ال�����س��ن��دوق ال��رو���س��ي وم��ب��ادل��ة يف 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  جم����ال 
رو�سيا..  يف  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
اخلربات،  ت��ب��ادل  التعاون  وي�سمل 
واإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة ل��ل��م��ر���س��ى من 
ج���م���ه���وري���ة رو�����س����ي����ا الحت�����ادي�����ة 
والرعاية  ال��ع��الج  على  للح�سول 
الطبية يف املرافق الطبية املتطورة 
اإ����س���اف���ة اىل  يف دول�����ة الإم���������ارات 
لب  لإن��ت��اج  حديث  م�سنع  “اإن�ساء 
الفوجلا”  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأخ�������س���اب 
الرو�سي  ال�����س��ن��دوق  ���س��ي��در���س  اإذ 
ومبادلة ال�ستثمار يف م�سنع جديد 
لإن���ت���اج ل���ب الأخ�������س���اب م���ع �سركة 
التي تعد من ال�سركات  “�سفيزا”، 
ال����رائ����دة يف ال�����س��وق ال���رو����س���ي يف 
الأخ�����س��اب.. ويقدر  جم��ال �سناعة 
اإجمايل ال�ستثمار يف هذا امل�سروع 
اأمريكي  دولر  مليار   2.8 بنحو 
وبطاقة  اإماراتي  دره��م  مليار   10
1.3 مليون  ع��ل��ى  ت��زي��د  اإن��ت��اج��ي��ة 
�سنوياً  اخل�������س���ب  ل�����ب  م�����ن  ط�����ن 

الوطنية  امل�ساريع  لتنفيذ  ناجحة 
يف رو�سيا وحتقيق اأهداف التطوير 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، وخ��ا���س��ة يف جمال 
ويتمثل  ال����س���ط���ن���اع���ي.  ال����ذك����اء 
الهدف من ا�ستثماراتنا يف اإحداث 
الرئي�سية  امل��ج��الت  كل  يف  تطوير 
وحت�سني  ال���رو����س���ي  ل���الق���ت�������س���اد 
م�ستوى احلياة يف رو�سيا. و�سيعمل 
ال�����س��ن��دوق ال��رو���س��ي ع��ل��ى اإجن���از 
خالل  من  ال�ست  التفاقيات  ه��ذه 
توفر التمويل وكذلك ا�ستقطاب 
ع���امل���ي���ني مثل  �����س����رك����اء  خ��������ربات 
مبادلة. و�سملت اتفاقيات التعاون 
ال�سطناعي  “الذكاء  ال�������س���ت: 
حيث  التكنولوجي”  وال��ت��ط��وي��ر 
���س��ي��ع��م��ل ال���������س����ن����دوق ال���رو����س���ي 
على  ومبادلة  املبا�سر  لال�ستثمار 
امل�ساريع  يف  ال�ستثمار  يف  النظر 
ال����وط����ن����ي����ة ال����رو�����س����ي����ة ع�����رب كل 
القطاعات وخا�سة م�ساريع الذكاء 
الطرفان  و�سينفذ  ال�سطناعي.. 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة يف جمالت  م�����س��اري��ع 
التنمية  خ���ط���ط  م�����ن  رئ���ي�������س���ي���ة 

ال�سرتاتيجية الرو�سية.

ال�سوق  الإن��ت��اج  ه��ذا  و�سي�ستهدف 
يف  الرئي�سية  والأ���س��واق  الرو�سية 

اأوروبا واآ�سيا.
 – “النقل  التفاقيات  �سملت  كما 
تو�سعة اأ�سطول ال�سكك احلديدية 
الرو�سية “ حيث يدر�س ال�سندوق 
الرو�سي ومبادلة ا�ستثماراً م�سرتكاً 
ترانز�سرفي�س  “نيفتي  �سركة  يف 
اأكرب  م��ن  تعد  التي  اإ�س”،  ت��ي  اإن 
ال�سكك  ق��ط��ارات  ت�سغيل  ���س��رك��ات 
و�سي�سكل  رو���س��ي��ا..  يف  احل��دي��دي��ة 
الت��ف��اق ج���زءاً م��ن ائ��ت��الف يقوده 
ل�ستثمار  ال���رو����س���ي،  ال�����س��ن��دوق 
300 مليون دولر اأمريكي مليار 
اأ�سطول  تو�سعة  اإم��ارات��ي يف  دره��م 
�سركة “اإن تي اإ�س” من القطارات 
وتعزيز موقعها يف �سوق اخلدمات 

اللوج�ستية لل�سكك احلديدية.
“التكنولوجيا  مبجال  التعاون  و 
التعرف  ت���ق���ن���ي���ات   – امل���ت���ق���دم���ة 
ال�سندوق  ات��ف��ق  اإذ  الوجه”  على 
الدخول  ع��ل��ى  ال��رو���س��ي وم��ب��ادل��ة 
“نتي�سالب”  �سركة  مع  �سراكة  يف 
الرو�سية، والتي تعد من ال�سركات 

الرخ�س والأعمال الفرتا�سية فر�سة �سانحة للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة

% �سنويًا مركز دبي املايل العاملي ي�سجل منوًا يف الأ�سول املالية الإ�سالمية بن�سبة 45 

مطارات اأبوظبي تعلن الفائز بجائزة املليون درهم يف ختام حملة »متعة ال�سفر تبداأ من مطار اأبوظبي الدويل«
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املال والأعمال

تبادل املعلومات :
تبادل  ع���ل���ى  اجل����ان����ب����ان  وات����ف����ق 
امل��ع��ل��وم��ات ف��ي��م��ا ي��خ�����س الأم����ور 
واملواد  ال��رق��اب��ة  ب��اأح��ك��ام  املتعلقة 
ال�ستراد  ل���رق���اب���ة  اخل���ا����س���ع���ة 
فيما  وال��ت��ن�����س��ي��ق  وال���ت�������س���دي���ر، 
الأنظمة  اإع��������داد  ع���ن���د  ب��ي��ن��ه��م��ا 
اخلا�سة بال�سلع واملواد اخلا�سعة 

والت�سدير،  ال���س��ت��راد  ل��رق��اب��ة 
العمل  ور����������س  يف  وامل�����������س�����ارك�����ة 
والندوات والدورات التي ينظمها 
اجل����ان����ب����ني ل����ت����ب����ادل اخل�������ربات 
الالزمة  وامل���ع���رف���ة  وال����ك����ف����اءات 
لتحقيق اأهداف وروؤية الطرفان، 
وت��ن��ف��ي��ذ ال�����س��ي��ا���س��ات وال���ربام���ج 

واملبادرات املتنوعة ..

لآفاق  ودع��م��اً  العامة،  وامل�سلحة 
وع���الق���ات ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك��ة يف 

كافة املجالت.
وقع التفاقية كل من مدير عام 
بالوكالة  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  غ���رف���ة 
وال�سفر   ، ال�سبب  ح�سن  حممد 
ط��������الل حم����م����د ال���ط���ن���ي���ج���ي - 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للجنة  امل��ك��ت��ب  م��دي��ر 
لرقابة  اخلا�سعة  وامل����واد  ال�سلع 
وبح�سور  والت�سدير،  ال�ستراد 
عدد من امل�سوؤولني من اجلهتني.

تعزيز التكامل :
م����ن ج��ه��ت��ه ذك�����ر حم���م���د ح�سن 
ال�����س��ب��ب، م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة راأ�س 
التفاقية  ب��اأن  بالوكالة،  اخليمة 
التكامل  اآف��اق  تعزيز  بهدف  تاأتي 
والتعاون امل�سرتك بني اجلانبني، 
ا�سكال  كافة  تقدمي  على  م��وؤك��داً 
للجنة  التنفيذي  للمكتب  الدعم 

لبناء جمتمع معريف.
التعليم  يكون  اأن  �سرورة  على  و�سدد 
املجالت  جميع  يف  الب��ت��ك��ار  ل��غ��ر���س 
واأن  ���س��ه��ادات  ع��ل��ى  للح�سول  ول��ي�����س 
ن���خ���ّرج م��ب��ت��ك��ري��ن ي��وظ��ف��ون غرهم 
يبحثون  متعلمني  تخريج  م��ن  ب��دل 
نعطي  “كما  م�����س��ي��ف��ا:  ال��ع��م��ل،  ع���ن 
يتوجب  لأج�سامنا،  املنا�سب  ال���دواء 
حيث  لعقولنا  املنا�سب  التعلم  اإعطاء 

اأنه لي�س هناك عقالن متطابقان«.
هو  البتكار  اأن  على  اأب��وغ��زال��ة  ورك��ز 
ال��ط��ري��ق ل�����س��ن��ع امل��ع��رف��ة وال�����رثوة، 
ي�سبح  اأن  اإىل  بحاجة  “اأننا  م��وؤك��دا 
من  ب��دل  تقنيني  موجهني  املعلمون 
اإن ال�سركات الأكرب قيمة  اإذ  ملقنني، 
الخرتاعات  ���س��رك��ات  ه��ي  ال��ع��امل  يف 
اأبوغزالة  ط���الل  وك��ل��ي��ة  املعرفية” 
طلبتها  تخرج  ل  لالبتكار  اجلامعية 

بامتحان بل بابتكار«. 
اأن تكون  اأبوغزالة على �سرورة  واأكد 
الربامج العلمية واملهنية والتطبيقية 
فامل�ستقبل  ال��ت��ع��ل��م،  يف  الأ���س��ا���س  ه��ي 
ال�ستفادة  ع��ل��ى  ال����ق����درة  ���س��ت��ق��رره 
ال�سطناعي،  ال���ذك���اء  اإم��ك��ان��ات  م��ن 
“الذكاء  م���ادة  ت�سبح  اأن  اإىل  داع��ي��ا 

ال�سطناعي” مادة اأ�سا�سية مقررة.
بني  التوحد  يتم  اأن  اأبوغزالة  وتوقع 
2050، معتربا  والآل��ة عام  الإن�سان 
هي  الجتماعية  ال��ع��دال��ة  “دولة  اأن 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأبرمت غرفة راأ�س اخليمة مذكرة 
تفاهم مع املكتب التنفيذي للجنة 
لرقابة  اخلا�سعة  وامل����واد  ال�سلع 
بدبي   وال���ت�������س���دي���ر  ال�����س����ت����راد 
�سمن املنظومة الوطنية  للرقابة 

على ال�سادرات .
ويحر�س املوقعون على التفاقية  
على تنفيذ ا�سرتاتيجية احلكومة 
الحتادية بدولة الإمارات العربية 
التن�سيق  ع��ل��ى  ال��ه��ادف��ة  امل��ت��ح��دة 
بني اجلهات احلكومية الحتادية 
�سيا�سة  م��ن  وان��ط��الق��اً  واملحلية، 
التعاون  قواعد  اإر���س��اء  يف  الدولة 
وال�����س��راك��ة ل��ت��ك��ام��ل الإج������راءات 
وحت�������س���ني وت�������س���ري���ع اخل���دم���ات 
وت�������ب�������ادل اخل������������ربات وحت���ق���ي���ق 
مبا  الأداء،  م�����س��ت��وي��ات  اأف�������س���ل 
ال�سرتاتيجية  الأه����داف  يحقق 

لرقابة  اخلا�سعة  وامل����واد  ال�سلع 
ال�ستراد والت�سدير فيما يتعلق 
بالربامج واملبادرات التي ينفذها 
ن��ح��و حتقيق  امل�����س��اع��ي  اإط������ار  يف 

التنمية القت�سادية امل�ستدامة.
ال�ستراد  ق��ط��اع  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اأولويات  �سمن  ياأتي  والت�سدير 
اه��ت��م��ام��ات غ��رف��ة راأ����س اخليمة، 
وذل���ك ل����دوره احل��ي��وي يف تعزيز 
�سيا�سة  وت��ر���س��ي��خ  ال��ن��م��و  م�����س��رة 
بالمارة،  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ن��وي��ع 
كافة  ت�������س���خ���ر  ع����ل����ى  م�������وؤك�������داً 
اجل��ه��ود والإم���ك���ان���ات ل��دع��م هذا 
غرفة  حر�س  اإىل  لفتاً  القطاع، 
تعاونها  ل��ت��ع��زي��ز  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
اجلهات  ك���اف���ة  م���ع  و����س���راك���ات���ه���ا 
والقطاع  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
ب�سورة  ي��ن��ع��ك�����س  مب����ا  اخل����ا�����س 
القت�سادي  امل�سهد  على  اإيجابية 

لالإمارة.

من  �سننتقل  واأن��ن��ا  املعرفية،  ال��دول��ة 
البتكار،  دول����ة  اإىل  امل��دن��ي��ة  ال���دول���ة 
معرفة  ع��ام��ل  فيها  ف��رد  ك��ل  لي�سبح 
ع��ل��ي��ن��ا رعاية  ي���وج���ب  ال�����ذي  الأم������ر 

الأطفال املربجمني«. 
القادم  العقد  اأن  اإىل  اأبوغزالة  واأ�سار 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ت��ف��وق  �سي�سهد 
على الذكاء الب�سري، ولن تكون هناك 
تعليم  م��وؤ���س�����س��ات  ول  تعليم  وزارات 
حكومية، واأن املعارف والعلوم �ستكون 
اأي  املعلم  ل��دى  ولي�س  رقميا  متاحة 

رقابة ال�سادرات :
الطنيجي  ط���الل  اأع�����رب  ب�����دوره 
راأ�س  لغرفة  وتقديره  �سكره  عن 
الوثيق  ال���ت���ع���اون  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة 
امل�ساهمة  يف  لها  الفاعل  وال���دور 
وتنمية  ال�سادرات  على  بالرقابة 
ال��ق��درات م��ن خ��الل امل�����س��ارك��ة يف 
العمل  التدريبية وور�س  الربامج 
يف  امل��ب��ادرة  اإىل  اإ�سافة  امل�سرتكة، 
تنفيذ منهجية عمل قرار جمل�س 
 2019 ل�سنة   20 رق��م  ال����وزراء 
ب�������س���اأن ن���ظ���ام ق����وائ����م الإره��������اب 
الأمن  جمل�س  ق����رارات  وتطبيق 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ن��ع وق���م���ع الإره������اب 
الت�سلح  انت�سار  ووق���ف  ومت��وي��ل��ه 

ومتويله والقرارات ذات ال�سلة.
واأك�����د ال��ط��ن��ي��ج��ي يف ت�����س��ري��ح له 
بهذه املنا�سبة “اإن دولة الإمارات 
ال�سنني  م����ر  ع���ل���ى  ا����س���ت���ط���اع���ت 
العليا  ال��ق��ي��ادة  وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن 

لفتا  الإنرتنت،  على  لي�ست  معلومة 
اأننا �سننتقل من التعليم امل�ستمر  اإىل 
اإىل البتكار امل�ستمر، وا�سفا الإنرتنت 
الع�سبي  كاجلهاز  املعرفة  جمتمع  يف 

يف ج�سم الإن�سان.
ن��ه��اي��ة كلمته  اأب���وغ���زال���ة يف  وخ��ل�����س 
اإىل احلقيبة  التحول  “يجب  بالقول 
الغر�س  “لهذا  الذكية”،  املدر�سية 
اأبوغزالة  “طالل  �سممنا واأنتجنا يف 
عربي  ت������وب  لب  اأول  العاملية” 
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متكاملة  وطنية  منظومة  اإيجاد 
بالتعاون  ال�سادرات  على  للرقابة 
وتطبيق  ال�سركاء  مع  والتن�سيق 
توحيد  يف  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل 
وربط اأنظمة تراخي�س ال�سركات 
ال�سلع  ت���داول  ت�ساريح  واإ����س���دار 
الكيميائية  واملواد  ال�سرتاتيجية 
ال�ستراد  ل���رق���اب���ة  اخل���ا����س���ع���ة 
م�سيفاً اأن ال�سراكة  والت�سدير”، 
�ست�سهم  اخليمة  راأ����س  غرفة  م��ع 
املوؤهلة.  الكوادر  ق��درات  يف تعزيز 
�سيعمالن  الطرفني  اأن  واأو���س��ح 
امل�سرتكة  الأه����داف  حتقيق  على 
ب��ي��ن��ه��م��ا وت��ن��ف��ي��ذ امل�����س��اري��ع التي 

ن�ست عليها املذكرة..
 لفتا اإىل اأنه �سيتم البدء بت�سكيل 
لو�سع  الطرفني  من  عمل  فريق 
الت�سور واآلية تنفيذ بنود املذكرة 
املرجوة  الأه�������داف  ي��ح��ق��ق  ومب����ا 

منها.

ي�سار اإىل اأن املنظمة العربية ل�سمان 
هي  “اأروقا”  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  اجل������ودة 
تاأ�س�ست  رب��ح��ي��ة  غ��ر  دول��ي��ة  جمعية 
وغايتها   2007 ع�����ام  ب��ل��ج��ي��ك��ا  يف 
جودة  مب�ستوى  النهو�س  الأ�سا�سية 
التعليم العايل ب�سكل عام مع الرتكيز 
خا�س،  ب�سكل  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  ع��ل��ى 
وت��ع��م��ل حت���ت م��ظ��ل��ة ج��ام��ع��ة ال���دول 
ال��ع��رب��ي��ة وي��راأ���س��ه��ا ال��دك��ت��ور طالل 
الأمني  الفخري  ورئي�سها  اأبوغزالة، 

العام جلامعة الدول العربية. 

اإط�������الق  ع��ل��ى  اتفق��������ا  كم������ا 
امل���ب���ادرات والأن�����س�����������ط��ة ال��ت��ي من 
�ساأنها دعم تناف�س�����ية بيئة الأعمال 
الق���ت�������س���ادي���ة،  ال����ق����ط����اع����ات  يف 
امل�سرتك  التعاون  اإىل  بالإ�سافة 
والبحوث  ال��درا���س��ات  ت��ق��دمي  يف 
ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا حت�����س��ني مناخ 

الأعمال.

تدعم املنظومة الوطنية  للرقابة على ال�سادرات 

غرفة راأ�س اخليمة تتفاهم مع املكتب التنفيذي للجنة ال�سلع اخلا�سعة للرقابة

»اإمباور« ت�سارك يف افتتاح القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر ومعر�س »ويتك�س 2019«
•• دبي-الفجر:

اأكرب  “اإمباور”،  ت�سارك موؤ�س�سة الإم��ارات لأنظمة التربيد املركزي 
الدورة  فعاليات  افتتاح  يف  العامل،  يف  املناطق  تربيد  خلدمات  م��زود 
ب�سفتها   ،9102 الأخ�سر  لالقت�ساد  العاملية  القمة  من  ال�ساد�سة 
02 و12 اأكتوبر اجل��اري، يف مركز  يومي  خالل  عاملي”،  “�سريك 
رعايتها  م��ع  بالتزامن  وذل���ك  وامل���وؤمت���رات؛  للمعار�س  ال���دويل  دب��ي 
“ويتك�س  والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معر�س  يف  وم�ساركتها، 
“اإمباور”،  وت��دع��و  الأخ�����س��ر«.  “الأ�سبوع  مظلة  حت��ت   ،”9102
امل��ت��ع��ام��ل��ني وامل��ط��وري��ن وامل��ه��ت��م��ني ب��ق��ط��اع خ��دم��ات ت��ربي��د املناطق 
املياه  تكنولوجيا  معر�س  �سمن  جناحها  ل��زي��ارة  للبيئة،  ال�سديقة 
والطاقة والبيئة “ويتك�س 2019” حتت مظلة القت�ساد الأخ�سر؛ 

الطاقة ومعدات تنظيف وتنقية الهواء، واأنظمة احلماية، اإ�سافة اإىل 
معدات التربيد والتدفئة ومعدات واأنظمة مكافحة احلرائق ومعدات 
الإلكرتونية.  الأنظمة  مراقبة  وحلول  الطاقة  وحمولت  ال�سالمة، 
ويف جم���ال امل��ي��اه، ي��وف��ر امل��ع��ر���س ف��ر���س��ة ل��ل��زائ��ري��ن ل��الط��الع على 
اأحدث ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا يف جمال حمطات معاجلة املياه 

وحتليتها والأنابيب باأنواعها ومربدات و�سخانات املياه وغرها.
الأخ�سر،  ل��الق��ت�����س��اد  ال��ع��امل��ي��ة  “القمة  اأن  “اإمباور”،  واأو���س��ح��ت 
 ،)2019 )ويتيك�س  والبيئة  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه  تكنولوجيا  ومعر�س 
القرار  و�سناع  امل�سوؤولني  مع  اخل��دم��ات  وم���زودي  م�سنعي  يجمعان 
اأمام  امل��ج��ال  يتيح  وال���ذي  ع���ام؛  ب�سكل  واملنطقة  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
امل�ستثمرين يف قطاعات الطاقة وتربيد املناطق؛ لالطالع على اأبرز 
ما تو�سلت اإليه التقنيات احلديثة يف قطاع التنمية امل�ستدامة. وقال 

اأحمد بن �سعفار، الرئي�س التنفذي ملوؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد 
“�سعداء برعاية فاعليات القمة العاملية لالقت�ساد  املركزي “اإمباور”، 
والطاقة  امل��ي��اه  تكنولوجيا  معر�س  م��ن  ال�21  والن�سخة  الأخ�����س��ر، 
ا�سرتاتيجيتنا  تنفيذ  اإط���ار  يف  وذل��ك  2019(؛  )ويتيك�س  والبيئة 
ال��ط��م��وح��ة ال��ت��ي ت��ن�����س��ج��م م���ع )ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الإم�������ارات للتنمية 
اخل�سراء(، والتي ت�ساهم يف حتقيق روؤية الإم��ارات 2021، واإميانا 
“اأن القمة واملعر�س  باأهداف التنمية امل�ستدامة«. واأكد “بن �سعفار”، 
فر�سة مهمة لعر�س اأحدث التقنيات والتحديات والتطلعات اخلا�سة 
بقطاع تربيد املناطق، والتي تخدم اأهداف التنمية امل�ستدامة؛ اإ�سافة 
الطاقة  قطاعات  يف  وامل�ستثمرين  املهتمني  اأم��ام  الفر�سة  اإتاحة  اإىل 
لالطالع على اأبرز ما و�سلت اإليه التقنيات احلديثة يف قطاع تربيد 
املناطق والتكنولوجيا الذكية امل�ستخدمة يف قطاع الطاقة امل�ستدامة.

الرائد  القطاع  ه��ذا  وال��ت��ط��ورات يف  التقنيات  اأح���دث  على  ل��الط��الع 
الأخ�سر  لالقت�ساد  العاملية  القمة  وتنطلق  ب���الإم���ارات.  واحل��ي��وي 
لقت�ساد  مبتكرة  “تقنيات  ���س��ع��ار  حت��ت  ال�6،  دورت��ه��ا  يف   ،2019
م�ستدام”؛ حيث تناق�س التعاون الدويل يف جمال القت�ساد الأخ�سر، 
كما ت�سلط ال�سوء على اأهمية التعاون وال�سراكات الدولية يف مواجهة 
التحديات العاملية، اإ�سافة اإىل مناق�سة كيفية حتقيق اأهداف التنمية 
امل�ستدامة، والإجنازات العاملية لدبي يف ال�ستدامة. فيما يهدف معر�س 
تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة “ويتك�س 2019”، حتقيق التكامل 
بني جميع �سرائح قطاع الطاقة، واإتاحة فر�س جديدة للتعاون بني 
القطاعات التجارية والفنية، وتوفر فر�س جتارية جديدة، ف�ساًل 
البتكارات  اأح��دث  وا�ستعرا�س  واخل���ربات  الأف��ك��ار  تبادل  تعزيز  عن 
اأحدث تقنيات ومعدات قطاعات  “ويتك�س”،  والتقنيات. وي�ستعر�س 

•• دبي-الفجر:

ع����ززت غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دبي 
ال�سينية  ال�����س��وق  يف  ت��واج��ده��ا  م��ن 
مدينة  يف  ج��دي��داً  ف��رع��اً  بافتتاحها 
�سينزن ال�سينية لي�ساف اإىل مكتبها 
�سنغهاي،  مدينة  يف  الأول  التمثيلي 
وا�ستك�ساف  حت��دي��د  ب��ه��دف  وذل����ك 
فر�س الأعمال يف املدينة التي تعرف 
مبركز البتكار يف ال�سني وخ�سو�ساً 
وجاء  احلديثة.  التقنيات  جم��ال  يف 
الإعالن عن التو�سع اجلديد لغرفة 
دبي يف ال�سوق ال�سينية خالل زيارة 
وفد رفيع امل�ستوى من الغرفة ملدينة 
�سنزن برئا�سة �سعادة حمد بوعميم، 
مدير عام غرفة جتارة و�سناعة دبي، 
الها�سمي،  ح�سن  ال��وف��د  �سم  حيث 
ال��دول��ي��ة يف  ال��ع��الق��ات  اإدارة  م��دي��ر 
املكاتب  مدير  خ��ان،  وعمر  الغرفة، 
و�سيعمل  ال���غ���رف���ة.  يف  اخل���ارج���ي���ة 
فريق الغرفة يف �سنزن على حتديد 
املدينة  يف  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���س 
وت�سنيع  التكنولوجيا  قطاعات  يف 
املعدات وتقنية املعلومات واخلدمات 
وال�سياحة  وال���ت���ج���ارة  امل�����س��رف��ي��ة 
وال�����ن�����ق�����ل ال�����ب�����ح�����ري واخل������دم������ات 
التعرف  اإىل  بالإ�سافة  اللوج�ستية، 
الإماراتية  ال�����س��رك��ات  ف��ر���س  ع��ل��ى 
التطوير  خطط  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  يف 

والتنمية ال�سينية. 
افتتاح  ال���وف���د ع��ل��ى ه��ام�����س  وع��ق��د 
اللقاءات  �سل�سلة من  اجلديد  الفرع 
والجتماعات مع خمتلف الفعاليات 
ال�������س���ي���ن���ي���ة من  وال�������س���خ�������س���ي���ات 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س، حيث 
بحث معهم فر�س التعاون امل�سرتك، 
واآليات تفعيل ال�سراكات القت�سادية 
ا�ستقطاب  واإمكانية  وال�ستثمارية، 
�سوق  اإىل  ال�سينية  التقنية  احللول 
بخدمات  يتعلق  فيما  خ�سو�ساً  دبي 
والرقمنة  ال�����س��ح��اب��ي��ة  احل��و���س��ب��ة 

والتقنيات املتطورة.  
ك��م��ا زار وف���د غ��رف��ة دب���ي ع����دداً من 
م���ق���رات ال�����س��رك��ات امل���رم���وق���ة التي 
����س���ن���زن مقراً  م���دي���ن���ة  م����ن  ت��ت��خ��ذ 
“تن�سنت  ���س��رك��ة  وم��ن��ه��ا  لأع��م��ال��ه��ا 
اإدارة  يف  املتخ�س�سة   »Tencent
ال��ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��ي��ن��ي امل���ع���روف “وي 
و�سنزن    ،»WeChat �����س����ات 
احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة، و���س��رك��ة “دي 
 ،»DJI Drones جيه اآي درونز
ال�سركة الرائدة يف ت�سنيع الطائرات 

بال طيار.
يو،  وو  �سعادة  م��ع  بوعميم  واجتمع 
�سنزن  حلكومة  ال��ع��ام  الأم���ني  نائب 
بالعالقات  يو  رح��ب  حيث  البلدية، 
املتنامية م��ع غ��رف��ة دب��ي وذل���ك مع 
ملعر�س  دب�����ي  ا���س��ت�����س��اف��ة  اق�������رتاب 

اخلارجية للغرفة حول العامل، حيث 
ال��ت��واج��د اجل��دي��د للغرفة  ���س��ي��وف��ر 
اإ���س��اف��ي��ة  لت�سهيل  ���س��ن��زن دف��ع��ة  يف 
ال�سركات  ب��ني  وال�ستثمار  التجارة 
ال�سركات  الإماراتية ونظراتها من 

يف ال�سوق ال�سينية.
وعرب  قائاًل:”  ب��وع��م��ي��م  واأ�����س����اف 
ال���ي���وم يف مدينة  ال��ف��ع��ال  ت��واج��دن��ا 
فاإننا نقطع خطوة  ال�سينية،  �سنزن 
هذه  ل�ستك�ساف  هامة  ا�سرتاتيجية 
ال�سوق الديناميكية التي توفر اآفاقاً 
ونتوقع  الإماراتية.  لل�سركات  هائلة 

اإك�سبو العاملي 2020، مبدياً رغبته 
وتنميتها  ال��ع��الق��ات  ه���ذه  بتوطيد 
و���س��ن��زن. وح�سر  دب��ي  ب��ني مدينتي 
الهيئات  ق����ادة  م���ن  ع���دد  الج��ت��م��اع 
القت�سادية يف �سنزن ومنهم “�سنزن 
اإىل  بالإ�سافة  اآي تي”  بي  �سي  �سي 
ال��ت��ج��ارة وال�سناعة يف  احت��اد غ��رف 

�سنزن. 
مدير  بوعميم،  حمد  �سعادة  واأ���س��ار 
عام غرفة دبي اإىل ان تواجد الغرفة 
ال�سبكة  �سي�ستكمل  �سنزن  مدينة  يف 
التمثيلية  امل���ك���ات���ب  م���ن  ال���وا����س���ع���ة 

اإىل تو�سيع  ت���وؤدي ه��ذه اخل��ط��وة  ان 
الإماراتية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال���رواب���ط 
خمتلفة  جم��������الت  يف  ال�������س���ي���ن���ي���ة 
الذكية  املدن  البتكار وحلول  ت�سمل 

والتقنيات املتقدمة.«
ولفت مدير عام غرفة دبي قائاًل:” 
يف  للغرفة  مكتب  اأول  اف��ت��ت��اح  م��ن��ذ 
ارتفع   ،2016 ال��ع��ام  يف  �سنغهاي 
ع�سوية  يف  ال�سينية  ال�سركات  عدد 
ليتخطى   50% بن�سبة  دب��ي  غرفة 
�سركة.   3،200 ح���ال���ي���اً  ع����دده����ا 
�سنزن،  يف  ت���واج���دن���ا  خ�����الل  وم�����ن 

ن���ت���ط���ل���ع ل����س���ت���ق���ط���اب امل�����زي�����د من 
دبي  اإىل  املبتكرة  ال�سينية  ال�سركات 
التقنيات  قطاعات  يف  واملتخ�س�سة 
روؤية  دع��م  باإمكانها  ال��ت��ي  احلديثة 
عاملي  م��رك��ز  اإىل  بالتحول  الإم����ارة 

لالبتكار.«
ال�سريك  ح���ال���ي���اً  ال�����س��ني  وت��ع��ت��رب 
دب���ي حيث  لإم�����ارة  الأول  ال��ت��ج��اري 
غر  التجاري  التبادل  حجم  ارتفع 
ال���ف���رتة  خ������الل   36% ال���ن���ف���ط���ي 
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مليار درهم العام املا�سي.

مهرجان ديوايل ينطلق غدا
•• دبي -وام:

اإىل  ي�ستمر  الذي  دي��وايل  الأ�سواء  تنطلق غدا اجلمعة فعاليات مهرجان 
والأن�سطة  الفعاليات  من  جمموعة  خالل  من  املقبل  نوفمرب  من  الثاين 
الذهب  على  خا�سة  التجارية  وال��ع��رو���س  الغنائية  احل��ف��الت  ب��ني  تتنوع 
الألعاب  وعرو�س  قيمة  بجوائز  الفوز  فر�س  اإىل  جانب  اإىل  واملجوهرات 
القن�سلية  ا�ست�سافته  �سحفي  موؤمتر  خالل  املهرجان  عن  اأعلن  النارية. 
للمهرجانات  دب��ي  موؤ�س�سة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ام�����س  دب��ي  يف  ال��ع��ام��ة  الهندية 
ودبي   - ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ���رة  موؤ�س�سات  اإح���دى   -
دبي  يف  للهند  العام  القن�سل  فيبول  �سعادة  وح�سره  �سيتي”  “ف�ستيفال 
وحممد فرا�س مدير اإدارة الت�سجيل التجاري لقطاع التجزئة يف موؤ�س�سة 
يف  ال��ت�����س��وق  م��راك��ز  م��دي��ر  كليفر  و�ستيفن  وال��ت��ج��زئ��ة  للمهرجانات  دب���ي 

جمموعة “الفطيم العقارية” بدبي وعدد من املعنيني .
واأعرب �سعادة فيبول القن�سل العام للهند يف دبي عن �سروره بالدعم الذي 
فعاليات  تنظيم  يتيح  والذي  والتجزئة  للمهرجانات  دبي  موؤ�س�سة  تقدمه 
مهرجان الأ�سواء “ديوايل” الذي يعترب واحدا من اأ�سخم املهرجانات يف 

الهند .
الذي يندرج �سمن  من جانبه قال حممد فرا�س اإن مهرجان “ديوايل” - 
متعددة  والبيئة  العاملي  الطابع  يعك�س   - التجزئة  قطاع  فعاليات  ج��دول 
الثقافات لإمارة دبي لفتا اإىل اأن احلدث �سيت�سمن هذا العام من احلمالت 

الرتويجية والحتفالت .

وفد من الغرفة عقد �سل�سلة من اللقاءات واالجتماعات مع القطاعني العام واخلا�س يف املدينة ال�سينية 

غرفة دبي تعزز تواجدها بال�سوق ال�سينية بافتتاح فرع جديد يف مدينة �سنزن

الدار لال�ستثمار تنجح 
يف بيع �سكوك بقيمة 
500 مليون دولر 

•• اأبوظبي - وام: 

 - لال�ستثمار  ال���دار  �سركة  اأعلنت 
العقارية  ال����دار  ل�سركة  امل��م��ل��وك��ة 
مقومة  �سكوك  بيع  يف  جناحها   -
بالدولر بقيمة بلغت 500 مليون 
دولر، مبعدل ربح ثابت لأجل 10 
ن�سرته  ب���ي���ان  وب��ح�����س��ب  ����س���ن���وات. 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  على  ال�سركة 
ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية فقد 
ربح  مب��ع��دل  ال�سكوك  ت�سعر  مت 
الأدن���ى يف  وه��و   ،3.875% عند 

تاريخ اإ�سدارات �سركة الدار.
اأول  ال���������س����ك����وك  ه�������ذه  وت�������س���ك���ل 
�سنوات   10 لأج�����ل  ع����ام  اإ�����س����دار 
اأبوظبي،  م��ق��ره��ا  م�����س��درة  جل��ه��ة 
ح���ي���ث ف����اق����ت ط���ل���ب���ات الك���ت���ت���اب 
املعرو�س باأكرث من 6 مرات، ومت 
اإجمايل  م���ن   71% ت��خ�����س��ي�����س 
ال�سكوك للم�ستثمرين العامليني.. 
و���س��ت�����س��ت��خ��دم ال�����س��رك��ة ع���ائ���دات 
الإ�سدار لغر�س اإعادة متويل ديون 
قائمة، و�سي�ساهم هذا الإ�سدار يف 
حتقيق تنويع مثايل لقاعدة �سركة 
متديد  بجانب  لال�ستثمار  ال���دار 
ا�ستحقاق  اآج��ال  متو�سط  اإجمايل 

التزامات الدار العقارية.

اأبوغزالة يدعو لبناء جمتمع معريف ويوؤكد اأن البتكار الطريق ل�سنع الرثوة
•• القاهرة – الفجر:

ل�سمان  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ع���ق���دت 
اجلودة يف التعليم “اأروقا” موؤمترها 
يف  العام  لهذا  ع�سر  احل��ادي  ال�سنوي 
الدول  جلامعة  العامة  الأم��ان��ة  مقر 
العربية يف العا�سمة امل�سرية القاهرة 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف  “حتويل  ع���ن���وان:  حت���ت 
ال���وط���ن ال���ع���رب���ي م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م اإىل 

التعّلم لغر�س البتكار«. 
برعاية  عقد  ال���ذي  امل��وؤمت��ر،  وح�سر 
اأحمد  ال�����س��ي��د  اأم�����ني ع����ام اجل��ام��ع��ة 
التعليم  م��ن وزراء  ع��دد  ال��غ��ي��ط،  اأب���و 
يف  جامعات  واأ�ساتذة  وروؤ���س��اء  العايل 
منظمات  وم�����دراء  ع��رب��ي��ة  دول  ع���دة 
دول��ي��ة وع��رب��ي��ة، ح��ي��ث ي��اأت��ي املوؤمتر 
جودة  لتعزيز  املنظمة  �سعي  اإط���ار  يف 
���س��وي��ت��ه يف خمتلف  ورف�����ع  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الدول العربية، وكذلك اإثراء البحث 
العلمي يف اجلودة والعتماد، وعر�س 
الدرا�سات امليدانية، وتعزيز ا�ستخدام 
معاير  وت���ط���ب���ي���ق  اجل����������ودة  ن����ظ����م 

العتماد. 
اأبوغزالة رئي�س  واأكد الدكتور طالل 
امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل�����س��م��ان اجل����ودة 
�سرورة  ع��ل��ى  “اأروقا”،  التعليم  يف 
اإىل  التلقيني  التعليم  م��ن  ال��ت��ح��ول 
العربي  ال���ع���امل  اأ���س��ب��ح  اإذ  ال��ت��ع��ل��م، 
رقمي  م��ع��ريف  تعليم  ل��ن��ظ��ام  ب��ح��اج��ة 

كارتر اآند وايت الإماراتية ت�سارك يف 
فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل للقوارب

•• اأبوظبي- الفجر:

�ساركت  �سركة كارتر اآند وايت الإماراتية  يف فعاليات ال��دورة الثانية من 
معر�س اأبوظبي للقوارب الذي يقام يف مركز اأبوظبي للمعر�س يف الفرتة 
اإقبال كبرا من  ال�سركة  �سهد جناح  اجل��اري، حيث  اأكتوبر   19 اىل   16
اجلمهور خا�سة مع عر�س املنتجات القطنية الفاخرة مثل اأغطية الأ�سرة 
و  لليخوت  الديكور  م�ستلزمات  و  لأث��اث  بالإ�سافة  وامللبو�سات  واملنا�سف 

القوارب.
�سعداء جداً  وايت:” اننا  اآند  كارتر  �سركة  ال�سركال موؤ�س�س  م��روان  وقال 
ل��ه من  ال����دورة الوىل  ال���ذي جن��ح منذ  ال��ه��ام  امل��ع��ر���س  بامل�ساركة يف ه��ذا 
التي  ال�سركات  اقليمية وعاملية، وي�سهد م�ساركة مزيد من  �سهرة  اكت�ساب 

تعنى بالقوارب واليخوت وم�ستلزماتها«.
واأ�ساف ال�سركال:” وك�سركة وطنية اماراتية، حر�سنا على امل�ساركة يف هذا 
املعر�س الذي ي�سهد اقبال كبراً من املواطنني وال��زوار، خا�سة مواطني 
اوقات  ي��خ��وت وق����وارب وي��ح��ب��ون ق�ساء  وال��دول��ة مم��ن ميلكون  اأب��وظ��ب��ي 
 ، العالية  التي تتميز بجودتها  البحر، حيث نعر�س منتجاتنا  للرتفيه يف 

و نتوقع حتقيق اقبال كبر عليها خالل املعر�س«.
واأو�سح ال�سركال اأن �سركة كارتر اآند وايت حري�سة على امل�ساركة يف خمتلف 
كان  معر�س  يف  موؤخراً  �ساركت  حيث  بالقوارب  اخلا�سة  العاملية  املعار�س 

الفرن�سي و حققت ح�سوراً لفتا ومميزاً.
هذه  ل��دع��م  وذل���ك  اله��ت��م��ام  الوطنية  املنتجات  اي���الء  اأهمية  على  و���س��دد 
ال�سركات وت�سجيعها على النمو والتو�سع، مو�سحاً ان املنتجات الماراتية 

تتمتع باجلودة العالية لتتمكن من مناف�سة نظراتها العاملية.
ايطاليا  الفاخر يف  امل�سري  القطن  ال�سركة من  منتجات  ت�سنيع  ويجري 
، وت�ستخدم خ�سي�ساً يف اليخوت والقوارب و تعترب الأف�سل عامليا، وتلقى 

اقبال كبراً من املالك و�سركات ادارة اليخوت وال�سفن الكبرة الفاخرة.
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الفجر الريا�ضي

•• ووهان-الفجر

يف  للم�ساركة  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  اإىل  امل�سلحة  القوات  بعثة  و�سلت 
 35 ت�سم  التي   “ ال�سابعة  الع�سكرية  الريا�سية  العاملية  الألعاب  “دورة 
لعبة مب�ساركة ما يقارب من 114 دولة وتقام خالل الفرتة من 18 اإىل 27 

وتقام  ال�سني،  اأكتوبر اجلاري يف مدينة “ووهان” مبقاطعة “هوبي” و�سط 
كل 4 �سنوات. وت�سارك الإمارات يف خم�س األعاب وهي القفز احلر باملظالت 

واخلما�سي الع�سكري والتوجية بالبو�سلة والرماية واألعاب القوى.
الفرق  ا�ستعداد  الع�سكرية  الريا�سية  البعثة  اأك��دت   .. امل�ساركة  ه��ذه  وح��ول 
الريا�سية للدورة من كل اجلوانب الإدارية والفنية واإعداد الفرق الريا�سية 

الع�سكرية والالعبني اإعدادا تدريبيا وفنيا ليكونوا على ا�ستعداد تام للمناف�سة 
وحتقيق النتائج امل�سرفة، ورفع علم الإمارات عاليا يف املحافل الدولية.

وقالت اإن منتخباتنا الع�سكرية امل�ساركة يف الدورة ا�ستعدت جيدا من خالل 
و�سع خطة اإعداد لكل املنتخبات امل�ساركة تت�سمن برامج التدريب واملع�سكرات 
اللياقة  الالعبني ورفع معدلت  الداخلية واخلارجية بهدف �سقل مهارات 

البدنية.
ال�سابعة  ال���دورة  يف  الع�سكرية  منتخباتنا  بعثة  م�ساركة  اأن  بالذكر  جدير 
امل�ساركني  الأك��رب من حيث عدد  تعد  الع�سكرية  العاملية  الريا�سية  لالألعاب 
من  ليتمكنوا  التدريبات  يف  جهودهم  اأق�سى  الريا�سيني  ه���وؤلء  ب��ذل  وق��د 

متثيل الإمارات يف هذا املحفل الريا�سي العاملي الهام.

•• دبي-الفجر

زار كولني ويب�سرت رئي�س الحتاد 
اللكرتونية  للريا�سات  ال���دويل 
وكان  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  مقر 
حارب  �سعيد  �سعادة  ا�ستقباله  يف 
الريا�سي  دب��ي  ع��ام جمل�س  اأم���ني 
م�ساعد  رح��م��ة  اآل  اأم����ان  ون��ا���س��ر 

الأمني العام للمجل�س.
وب��ح��ث ���س��ع��ادة ���س��ع��ي��د ح����ارب مع 
ب��ح�����س��ور نا�سر  ك��ول��ني وي��ب�����س��رت 
املرافق  وال���وف���د  رح��م��ة  اآل  اأم�����ان 
التعاون  اآف�����اق  الحت�����اد،  ل��رئ��ي�����س 
لتفاقية  وف����ًق����ا  اجل���ان���ب���ني  ب����ني 
ال���ت���ع���اون ال���ت���ي مت ت��وق��ي��ع��ه��ا بني 
“موؤمتر  ه��ام�����س  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ني 

ال��ري��ا���س��ي للذكاء  دب���ي  وم��ع��ر���س 
نوعه يف  ال�سطناعي” الأول من 
دبي  جمل�س  نظمه  ال��ذي  املنطقة 
“مًعا ن�سنع  الريا�سي حتت �سعار 
م�ستقبل الريا�سة” يومي الثنني 
اأك��ت��وب��ر يف   15 14 و  وال��ث��الث��اء 

مركز دبي التجاري العاملي.
وا����س���ت���ع���ر����س اجل����ان����ب����ان اأج���ن���دة 
ال�سنوية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
على  دب���ي  يف  تنظيمها  ي��ت��م  ال��ت��ي 
ال���ع���ام وخم��ت��ل��ف جمالتها  م����دار 
التي حر�س جمل�س دبي الريا�سي 
الفعاليات  من  املزيد  اإ�سافة  على 
امل��م��ي��زة ل���الأج���ن���دة ال�����س��ن��وي��ة مبا 
لقطاعاتنا  الإ������س�����اف�����ة  ي���ح���ق���ق 
متطلبات  وي���ل���ب���ي  ال���ري���ا����س���ي���ة 

الريا�سية  اجل��م��اه��ر  وت��ط��ل��ع��ات 
واجلن�سيات  الأع��م��ار  خمتلف  من 

التي تعي�س على اأر�س الدولة.
ون����اق���������س اجل�����ان�����ب�����ان خم����رج����ات 
الريا�سي  دب���ي  وم��ع��ر���س  م��وؤمت��ر 
ل��ل��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي ح��ي��ث ثمن 
م�ساركة  ح������ارب  ���س��ع��ي��د  ����س���ع���ادة 
برئي�سه  ال����دويل مم��ث��اًل  الحت����اد 
كولني ويب�سرت يف جل�سات املوؤمتر 
اإعجابه  وي��ب�����س��رت  اأب�������دى  ف��ي��م��ا 
الن�سخة  حققته  ال����ذي  ب��ال��ن��ج��اح 
وامل�ساركة  امل����وؤمت����ر  م���ن  الأوىل 
ال��وا���س��ع��ة م��ن خم��ت��ل��ف الأط����راف 
الذكاء  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ذات  املعنية 
واجلهود  والريا�سة  ال�سطناعي 
الريا�سي  الأداء  لتطوير  املبذولة 

وتقنيات  و�����س����ائ����ل  ب���ا����س���ت���خ���دام 
وتقدم  ال����س���ط���ن���اع���ي.  ال�����ذك�����اء 
دبي  جمل�س  اإىل  بال�سكر  ويب�سرت 
ت��ن��ظ��ي��م موؤمتر  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي 
ال�سطناعي  ال����ذك����اء  وم���ع���ر����س 
ووا�سعة  جديدة  اآف��اق  يفتح  ال��ذي 
قطاع  ب����ني  ال����ع����الق����ات  ل���ت���ع���زي���ز 
التكنولوجيا والذكاء ال�سطناعي 
وي����دع����م جهود  ال���ري���ا����س���ة  وب�����ني 
الحتاد الدويل يف ن�سر الريا�سات 
قاعدة  وت���و����س���ي���ع  الل���ك���رتون���ي���ة 
فيها  وال����س���ت���ث���م���ار  مم���ار����س���ي���ه���ا 

لتطوير الريا�سات البدنية.
ك��م��ا ع��رب وي��ب�����س��رت ع��ن الأم����ل يف 
الحتاد  م��ق��ر  دب���ي  ت�ست�سيف  اأن 
اللكرتونية  للريا�سات  ال���دويل 

ال��ع��امل��ي لهذه  امل���ح���ور   ت��ك��ون  واأن 
الريا�سات، وقال اأن هذا هو الوقت 
املنا�سب لأن تكون دبي هي عا�سمة 
باعتبارها  الل��ك��رتون��ي��ة  الأل���ع���اب 
مدينة لها روؤية وا�سحة يف جمال 
واملبادرات  والبتكار  التكنولوجيا 
غر امل�سبوقة كما اأنها تعد مركًزا 
ريا�سًيا  وم��رك��ًزا  عاملًيا  اقت�سادًيا 
مهًما وتعد وجهة مثالية لتنظيم 
املجالت  خمتلف  يف  ب��ط��ولت  اأي 
بف�سل  الل��ك��رتون��ي��ة  ��ا  وخ�����س��و���سً
ات�ساع قاعدة املمار�سني لها وتنوع 
عاملية  �سركات  ووج��ود  اجلن�سيات 
تتخذ من دبي مقًرا لها اإىل جانب 
والريا�سية  ال�����س��ي��اح��ي��ة  امل��ن�����س��اآت 
امل�سممة  التحتية  البنية  ووج���ود 

على اأعلى م�ستوى.
حارب  �سعيد  ���س��ع��ادة  وا���س��ط��ح��ب 
ك��ول��ني وي��ب�����س��رت يف ج��ول��ة مبقر 
ال���ري���ا����س���ي حيث  دب������ي  جم���ل�������س 
واآليات  املجل�س  اإدارات  تعرف على 
لإدارة  تبذل  التي  العمل واجلهود 

وتطوير القطاع الريا�سي.

من  اللكرتونية  الريا�سات  وتعد 
اأ�سرع الريا�سات انت�ساًرا يف العامل 
وحت��ظ��ى مب�����س��ارك��ة اأع�����داد كبرة 
واجلن�سيات  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن 
يف امل���ج���ت���م���ع، وت���اأ����س�������س الحت�����اد 
اللكرتونية  للريا�سات  ال���دويل 
ع�سويته  يف  وي�سم   2008 ع��ام 

الإم��ارات العربية  منها  دولة   60
املتحدة، اململكة العربية ال�سعودية، 
ت��ون�����س، وم�سر،  ���س��وري��ا،  ل��ب��ن��ان، 
ونظم الحتاد اأول بطولة عاملية يف 
عام 2009، كما نظم اأول بطولة 
ريا�سات الكرتونية لل�سيدات فقط 

عام 2012.

•• بانكوك- العو�شي النمر 

من  الوطني  منتخبنا  مهاجم  طالب 
اجل���م���اه���ر م�����س��احم��ت��ه ع��ل��ى اإه�����دار 
ال��دق��ائ��ق الأخ���رة م��ن زمن  فر�ستي 
مع  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  م���ب���اراة  ل��ق��اء 
امل�سرتكة  ال��ت�����س��ف��ي��ات  يف  ت���اي���الن���د 
وكاأ�س   2022 مونديال  اإىل  للتاأهل 
ذلك  يف  ال�سبب  وعلل   ،2023 اآ�سيا 
املباريات  ح�سا�سية  بع�س  افتقاده  اإىل 
نتيجة اللعب احتياطيا خالل الفرتة 
يبتعد عن  ك���رة  واي لع���ب  امل��ا���س��ي��ة، 
املباريات مير  اأ�سا�سي يف  اللعب ب�سكل 
امل�ساركة  لأن  ال���ظ���روف،  ت��ل��ك  مب��ث��ل 
لعدة دق��ائ��ق خ��الل امل��ب��اري��ات ل تقوم 
وت�سل  جيد  ب�سكل  ال��الع��ب  بتجهيز 
ولذلك  “الفورمة” املطلوبة،  اإىل  به 
النقطة،  اإىل تلك  اأنا حزين للو�سول 
واأمتنى اأن تزول  واأعود اإىل م�ستواي 
ب��ل��دي وفريقي  ي��خ��دم م��ن��ت��خ��ب  مب���ا 

�سباب الأهلي خالل الفرتة املقبلة.
وع����ن اأ����س���ب���اب خ�������س���ارة امل��ن��ت��خ��ب من 
تايالند يقول اأحمد خليل بدون �سك 
على مدى  الأخطاء  تعدد  ناجمة عن 

زمن املباراة، وح�سن ا�ستغالل املنتخب 
له  �سنحت  التي  للفر�س  التايالندي 
انه  اإ�سافة اىل  املباراة،  �سوطي  خالل 
ظهر مب�ستوى طيب واأح�سن التعامل 
م��ع امل��ب��اراة وف��ر���س اأ���س��ل��وب��ه، واعترب 
3 ن��ق��اط م��ه��م��ة ولكن  اإن���ن���ا خ�����س��رن��ا 
املطاف  ن��ه��اي��ة  لي�ست  اخل�����س��ارة  ت��ل��ك 
فاليزال اأمامنا حمطات اأخرى ميكنا 
لتحقيق  وال��ع��ودة  خاللها  التعوي�س 
املجموعة  ����س���دارة  وا���س��ت��ع��ادة  ال���ف���وز 
تدارك  اإىل  ال�سعي  ولكن مع  ال�سابعة 
طموحات  م�����ن  حت�����د  اأخ�����ط�����اء  اأي�������ة 

الفريق.
اأح����م����د خ��ل��ي��ل ع����ن �سبب  وب���������س����وؤال 
الرتباك الذي يحدث خالل ال�سوط 
لعبها  ال��ت��ي  امل���ب���اري���ات  ك���ل  يف  الأول 
املا�سية،  ال����ف����رتة  خ�����الل  امل���ن���ت���خ���ب 
من  كبر  كالعبني  طموحنا  يقول” 
اأجل حتقيق الفوز واإ�سعاد جماهرنا، 
امل���ب���اري���ات يكون  ن�����س��ارك يف  وح��ي��ن��م��ا 
ولكن  الفوز،  حتقيق  الرئي�سي  هدفنا 
ل ت��ن�����س ان ال��ف��ري��ق ي�����س��م ع���دد من 
الالعبني ال�سباب الذين ميثلون اأمل 
الإم��ارات وهم بحاجة  وم�ستقبل كرة 

اخلربات  لكت�ساب  ال��وق��ت  م��ن  مل��زي��د 
وال����ت����اأق����ل����م ع���ل���ى اأج���������واء امل���ب���اري���ات 

الدولية.
املقبل  ال��ل��ق��اء  ب��اأه��م��ي��ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
اأح����م����د خليل،  ي���ق���ول  ف��ي��ت��ن��ام  اأم�������ام 
من  يعتربان  وفيتنام  تايالند  لقائي 
من  لكونهما  منتخبنا  ل���ق���اءات  اأه���م 
للمرحلة  التاأهل  بقوة على  املناف�سني 
كنا  واإذا  ال��ت�����س��ف��ي��ات،  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
قادرون  فنحن  تايالند  خ�سرنا جولة 
يف  الإي����اب  م��ب��اراة  يف  التعوي�س  على 
املقبلة  فيتنام  م��ب��اراة  اأم���ا  الإم�����ارات، 
وعلينا  بالطبع  اأه��م��ي��ة  ت��ق��ل  ل  ف��ه��ي 
اجلهاز  و�سعي  لها  ال���س��ت��ع��داد  ح�سن 
ال��ف��ن��ي ع��ل��ي ت����دارك ال�����س��ل��ب��ي��ات التي 
اأجل  ب��دت خ��الل م��ب��اراة تايالند من 
ال���ظ���ه���ور ال���ق���وي امل�������س���رف واخل�����روج 
يف  موقفنا  من  تعزز  اإيجابية  بنتيجة 

ترتيب فرق املجموعة.
امل�سهد  ع���ن  خ��ل��ي��ل  اأح���م���د  وب�������س���وؤال 
بقيام عمر عبد  �ساهده اجلميع  التي 
عند  الكابنت  ���س��ارة  بت�سليم  الرحمن 
والذي  م��ب��خ��وت  ع��ل��ي  اإىل  ا���س��ت��ب��دال��ه 
يقول  ل��ك،  ومنحها  ا�ستالمها  رف�س 

مع  كانت  الكابنت  ���س��ارة  خليل  اأح��م��د 
مع  واأقدميته  خربته  بحكم  عموري 
امللعب قام  الفريق وعند خروجه من 
وهو  ل��ه  لع���ب  اأق����رب  اإىل  بت�سليمها 
م��ب��خ��وت وال����ذي ي���درك ان��ن��ي القدم 
اجد  ول  ال�����س��ارة  ق���ام مبنحي  ل��ذل��ك 
يكون  ان  مي��ك��ن  م�سكلة  اأي  ذل���ك  يف 
الأمور  تلك  فمثل  �سلبي،  ت��اأث��ر  لها 
م��ن��ظ��م��ة وم���ع���روف���ة ل��الع��ب��ني داخ���ل 
اأغلى  املنتخب، وعموما ال�سارة لي�ست 

من نقاط املباراة.
ا���س��ت��ف�����س��ار ع���ن م���دى ترث  وردا ع��ل��ى 
ال����الع����ب����ني مب����ث����ل تلك  م����ع����ن����وي����ات 
اخل�سارة يف ظل قلة خربات معظمهم، 
م��ع��ن��وي��ات جميع  اأح��م��د خليل  ي��ق��ول 
الالعبني عالية-اإن �ساء اهلل -نتجاوز 
تلك املحطة بدعم اجلميع للمنتخب 
نخ�سر  ج������ول������ة،ومل  خ�������س���رن���ا  ف���ق���د 
القادم  اخل����ر  اجل���م���اع���ة،  ت�����س��ف��ي��ات 

اأف�سل اإن �ساء اهلل.

قــــــادرون على  �ــســهــيــل:  حــ�ــســن 
التعوي�س 

م�سرف  �سهيل  ح�سن  ال��دك��ت��ور  اأ���س��ار 

منتخبنا الوطني اإىل اأن الأبي�س قادر 
على تعوي�س اخل�سارة بهدفني مقابل 
هدف اأمام تايالند خالل اللقاء املقبل 
اأمام فيتنام يف هانوي رغم قوة املباراة 
اجلهاز  ���س��ي��ق��وم  ح��ي��ث  و���س��ع��وب��ت��ه��ا، 
ال��ف��ن��ي ب��ال��ع��م��ل ب�����س��ك��ل ق����وي خالل 
ال�سلبيات  ت��دارك  على  املقبلة  الفرتة 
تايالند  ل���ق���اء  خ����الل  ظ���ه���رت  ال���ت���ي 
يوم  املقبل  للقاء  ال���س��ت��ع��داد  وح�سن 

نوفمرب.  14
الفريق  ان  الأب���ي�������س  م�����س��رف  وق����ال 
مل ي��ظ��ه��ر ب��ال�����س��ورة امل��ط��ل��وب��ة اأم���ام 
الالعبون  ي��وف��ق  ح��ي��ث مل  ت��اي��الن��د، 
املباراة، على الرغم من توفر  خالل 
املباراة  لأداء  امل��ن��ا���س��ب��ة  الأج������واء  ك���ل 
املناف�س  لأداء  الفني  اجلهاز  وحتليل 
ب�����س��ورة ط��ي��ب��ة، واأح�سن  ال���ذي ظ��ه��ر 
ا���س��ت��غ��الل ال��ف��ر���س ال��ت��ي ���س��ن��ح��ت له 
خ��الل زم��ن ال��ق��اء، وم��ع ذل��ك ك��ان يف 
اإيجابية  ب��ن��ت��ي��ج��ة  اخل�����روج  الإم���ك���ان 
ولو بالتعادل بعد اأن �سنحت الظروف 

لذلك خالل ال�سوط الثاين.
ان��ه ل خ��وف على  واأك���د ح�سن �سهيل 
الأب��ي�����س خ���الل ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة، لن 

واإذا ظهرت  ب�سكل جيد،  العمل ي�سر 
قادر  الفني  فاجلهاز  الأخ��ط��اء  بع�س 
ع��ل��ى ت��دارك��ه��ا خ���الل ال��ف��رتة املقبلة 

والعودة اإىل النت�سارات مرة اأخرى.

اأف�سل  تــايــالنــد  عــبــا�ــس:  ولــيــد 
ب�سبب تباعد خطوط لعبنا

عبا�س  ول��ي��د  منتخبنا  م���داف���ع  ع���رب 
التي ت�سبب متدد يف الع�سلة اخللفية 
يف اب��ت��ع��اده ع��ن م��ب��اراة ت��اي��الن��د، عن 
ح���زن���ه م����ن ن��ت��ي��ج��ة امل������ب������اراة، وق����ال 
كان  التايالندي  املنتخب  �سك  ب��دون 
الأف�����س��ل خ��الل زم��ن امل��ب��اراة، ب�سبب 
الأخطاء  وتعدد  لعبنا  خطوط  تباعد 
، مما �سهل من مهمة الفريق املناف�س 
وخ�سرنا اأغلي 3 نقاط، بعد اأن اأح�سن 
اأخطائنا  ا�ستغالل  املناف�س  ال��ف��ري��ق 

و�سجل هدفيه وعاد لل�سدارة.
ع��ل��ي��ن��ا مراجعة  ع��ب��ا���س  ول���ي���د  وق�����ال 
اأنف�سنا قبل املباراة املقبلة امام فيتنام 
تقل  ل  وال���ت���ي  ن���وف���م���رب،   14 ي����وم 
الفريق  لأن  تايالند  لقاء  عن  اأهمية 
من اأ�سالع مثلث املناف�سة على �سدارة 
ت����دارك  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  واأن  امل��ج��م��وع��ة، 

املباراة  خ��الل  ظهرت  التي  ال�سلبيات 
اأجل  من  الأداء،  تطوير  على  والعمل 
العودة ايل الفوز واملناف�سة بقوة على 

نيل احدى بطاقات التاأهل.
املبالغة  ب��ع��دم  ع��ب��ا���س  ول��ي��د  وط���ال���ب 
وان  خ���ا����س���ة  ال���الع���ب���ني  ان���ت���ق���اد  يف 
جم��م��وع��ة ك��ب��رة منهم ل ي��زال��وا يف 
وليزالوا  ال����دويل،  م�سوراهم  ب��داي��ة 
من  م���زي���د  اك���ت�������س���اب  اإىل  ح���اج���ة  يف 
اخل���ربات وال��دع��م ���س��واء م��ن الإعالم 
لأن  دعمهم  من  ولب��د  اجلماهر،  اأو 
ويحتاج  ط��وي��ل  ال��ت�����س��ف��ي��ات  م�����س��وار 
جل���ه���د ك����ل لع�����ب ب���ال���ف���ري���ق خ���الل 

الفرتة املقبلة.

الرتكيز  قلة  احلــمــادي:  خليفة 
وراء اخل�سارة

خليفة  الوطني  منتخبنا  مدافع  علل 
منتخبنا  خ�������س���ارة  ���س��ب��ب  احل����م����ادي 
الثالثة  اجل���ول���ة  يف  ت��اي��الن��د  مل���ب���اراة 
للتاأهل  امل�����س��رتك��ة  ال��ت�����س��ف��ي��ات  م���ن 
اأ�سيا  وك���اأ����س   2022 م��ون��دي��ال  اىل 
ب�سبب  ال��رتك��ي��ز  ق��ل��ة  اىل   ،2023
الفريق  م����ن  امل���ت���وا����س���ل  ال�������س���غ���ط 

امل��ب��اراة، مما  التايالندي ط��وال زم��ن 
الرتباك  م��ن  ح��ال��ة  ت��واج��د  اإىل  اأدى 
ا�ستغاللها  امل��ن��اف�����س  ال��ف��ري��ق  اأح�����س��ن 

وت�سجيل هدفيه.
حت�سن  احل������م������ادي  خ���ل���ي���ف���ة  وق���������ال 
ال�سوط  نهاية  م��ع  املنتخب  م�ستوي 
مبخوت  ع��ل��ي  ���س��ج��ل  ح��ي��ن��م��ا  الأول، 
الأف�سل  وكنا  حينها،  التعادل  ه��دف 
الثاين  ال�������س���وط  ف������رتات  ب��ع�����س  يف 
خا�سة يف الدقائق الأخ��رة وكنا قاب 
اأو  الفوز  اأدن��ى من حتقيق  اأو  قو�سني 
كانت  اهلل  اإرادة  ول��ك��ن  ال��ت��ع��ادل  حتى 
على  العمل  الآن  وعلينا  اجلميع  فوق 
تدارك �سلبيات املباراة من اأجل ح�سن 
مواجهة منتخب فيتنام اأحد املناف�سني 
بقوة على نيل اإحدى بطاقات التاأهل.

وع����ن ق��ل��ة ال��ت��ج��ان�����س ب��ي��ن��ه وحممد 
ال��دف��اع، ق��ال خليفة  العطا�س يف خط 
تلك  م��ث��ل  ت��ب��ال��غ��وا يف  ل  احل����م����ادي 
لأول  نلعب  اأن��ن��ا  تن�سوا  ول  الأم�����ور، 
مرة يف املباريات الر�سمية بالت�سفيات 
�سوف  �سك  ودون  م��ب��اراة  ثالث  وه��ذه 
املباريات  خ�����الل  ال��ت��ج��ان�����س  ي�������زداد 

املقبلة.

بعثة القوات امل�سلحة الريا�سية ت�سارك يف »دورة الألعاب العاملية« يف ال�سني

رئي�س الحتاد الدويل للريا�سات اللكرتونية 
يزور جمل�س دبي الريا�سي 

تواجدي احتياطيا اأفقدين جزءا من ح�سا�سية املباريات

اأحمد خليل: �ساحموين لإهدار فر�سة الدقائق الأخرية
اخل�سارة لي�ست نهاية املطاف وقادرون على التعوي�س
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••  اأبوظبي-الفجر:

عقدت جلنة الرتاخي�س البتدائية 
الأندية  تراخي�س  لنظام  التابعة 
الإماراتية  امل��ح��رتف��ني  راب���ط���ة  يف 
اأول  اأول  م�ساء   ال��دوري  اجتماعها 
اأم���������س الث����ن����ني ال������ذي واف������ق 14 
الرابطة  م��ق��ر  اجل����اري يف  اأك��ت��وب��ر 

بالعا�سمة اأبوظبي.
تراأ�س الجتماع عمر احلاي امليدور 

ك��ل من  وح�����س��ره��ا  اللجنة  رئ��ي�����س 
املهري،  اأح���م���د  اجل��ن��ي��ب��ي،  ح��م��د 
احلمادي  حم��م��د  ح�����س��ن،  حم��م��د 
اللجنة،  اأع�������س���اء  ع���زي���ر  وي��و���س��ف 
الرتاخي�س  اإدارة  ع��م��ل  وف���ري���ق 
الجتماع  خ���الل  ومت  ب��ال��راب��ط��ة. 
ال���رتخ���ي�������س  ق������������رارات  ال�����ب�����ت يف 
اأبطال  ب��دوري  واخل��ا���س  الآ�سيوي 
اآ�سيا عن دورة الرتخي�س 2019-

.2020

وبعد الط��الع على ملفات الأندية 
لدورة  ال��رخ�����س��ة  لطلب  امل��ت��ق��دم��ة 
 ،2020-2019 ال���رتخ���ي�������س 
الرتخي�س  م��ن��ح  ال��ل��ج��ن��ة  ق�����ررت 
الآ����س���ي���وي ل���الأن���دي���ة ال��ت��ال��ي��ة بعد 
ا�ستيفائها جميع �سروط ومتطلبات 

نظام تراخي�س الأندية:
���س��رك��ة ���س��ب��اب الأه���ل���ي دب����ي لكرة 
القدم،  ل��ك��رة  ال��ع��ني  �سركة  ال��ق��دم، 
�سركة  القدم،  �سركة اجلزيرة لكرة 

الن�سر  �سركة  القدم،  لكرة  عجمان 
ل���ك���رة ال���ق���دم، ���س��رك��ة ك��ل��ب��اء لكرة 
القدم،  لكرة  الو�سل  �سركة  القدم، 
�سركة  القدم،  لكرة  ال�سارقة  �سركة 
ال��وح��دة ل��ك��رة ال��ق��دم و���س��رك��ة بني 

يا�س لكرة القدم.
 وقررت اللجنة عدم منح الرتخي�س 
الآ�سيوي 2019-2020 ل�سركات 
كرة القدم التي مل ت�ستوف املعاير 
املطلوبة يف نظام تراخي�س الأندية 

القدم،  لكرة  الظفرة  �سركة  وه��ي: 
����س���رك���ة ال����ف����ج����رة ل����ك����رة ال���ق���دم 
-امل��ع��ي��ار امل�����ايل-  ���س��رك��ة دب���ا لكرة 
ال���ق���دم  -امل���ع���ي���ار ال���ق���ان���وين-،  ثم 
وذلك  القدم  لكرة  الإم���ارات  �سركة 
لعدم ا�ستيفائها املعيارين القانوين 

واملايل.
 و���س��ي��ت��م م���ن���ح الأن�����دي�����ة ال���ت���ي مل 
فر�سة  ال���رخ�������س���ة  ع���ل���ى  حت�������س���ل 
ل���س��ت��ئ��ن��اف ق����رار ال��ل��ج��ن��ة يف فرتة 

اأق�ساها خم�سة اأيام عمل من تاريخ 
اإعالن القرار.

 وك�������ان�������ت راب�������ط�������ة امل����ح����رتف����ني 
تعريف  ق��د عملت على  الإم��ارات��ي��ة 
الرتخي�س  مب��ت��ط��ل��ب��ات  الأن����دي����ة 
وم���واع���ي���د ت���ق���دمي امل�����س��ت��ن��دات يف 
 CLASالإلكرتوين ال��ربن��ام��ج 

قام  كما  الآ�سيوي،  لالحتاد  التابع 
بالرابطة  الرتاخي�س  اإدارة  فريق 
واإع����ادة  امل��ل��ف��ات  وتقييم  مب��راج��ع��ة 
لتاليف  لالأندية  املالحظات  اإر�سال 
وج����ود اأي ن��واق�����س مب���ا ي�����س��ه��م يف 
املحدد  املوعد  يف  الأندية  ترخي�س 
يف  املتبعة  والنظم  القوانني  ووف��ق 

هذا اخل�سو�س.
اجلدير بالذكر باأن مو�سم 2012-

دورة  اأول  تطبيق  ���س��ه��د   2013
دورة  وتعترب  الأن��دي��ة،  لرتاخي�س 
الثامنة  ال��رتاخ��ي�����س احل��ال��ي��ة ه��ي 
من  الرتاخي�س  نظام  تطبيق  منذ 

قبل الحتاد الآ�سيوي.

•• دبي –الفجر: 

الفيكتوري  موؤ�س�سة  زوارق  تخو�س 
تيم حتدي جديد يف عامل البطولت 
جائزتي  يف  امل��ن��اف�����س��ة  م���ن  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�سريعة  ل��ل��زوارق  وال�سني  �سيامني 
تباعا  تقامان  واللتني  -فورمول-1 
يف مدينة �سيامني اعتبارا من يوم غد 

اجلمعة وحتى يوم الأحد املقبل.
 وتظهر موؤ�س�سة الفيكتوري تيم بوجه 
جديد )نيو لوك( بعد تعاقد املوؤ�س�سة 
املت�سابقني  اجل����دي����د  ال���ث���ن���ائ���ي  م����ع 
ال�������س���وي���دي اري������ك ����س���ت���ارك وال�����ذي 
�سيقود يف اجلولتني املرتقبتني زورق 
اليطايل  وال���ب���ط���ل   74 ف��ي��ك��ت��وري 
ال�ساعد دافيد ديل بني الذي �سيقود 
بدوره زورق فيكتوري 33  يف ال�سني 
واأي�سا املراحل املتبقية من مناف�سات 
ال�سريعة  ل����ل����زوارق  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
والتي   2019 ل���ع���ام   1 -ف����ورم����ول 
تت�سمن اجلولة ال�ساد�سة  واخلتامية 
دي�سمرب  ���س��ه��ر  ال�������س���ارق���ة  اإم�������ارة  يف 

املقبل.
ف��ي��ك��ت��وري تيم  م��وؤ���س�����س��ة  ف��ري��ق  واأمت 
التحدي  خلو�س  التح�سرات  كافة 
مرتفعة  ومبعنويات  املرتقب  العاملي 
الذي  الإع�����دادي  املع�سكر  خ��الل  م��ن 
بدبي  املوؤ�س�سة  مقر  يف  م��وؤخ��را  اأق��ي��م 
باإ�سراف  اأ���س��ب��وع  م��ن  لأك���رث  وا�ستمر 
من  خ��ا���س  والإداري  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از 

خالله الثنائي اجلديد �ستارك وديل 
ب��ني ع��ددا م��ن ال��ت��ج��ارب الفنية على 
جاهزيتها  اختبار  اج��ل  م��ن  ال���زوارق 
الرابعة  اجلولتني  غمار  خو�س  قبل 
واخلام�سة من بطولة العامل للزوارق 
واللتني  -فورمول1  ال�������س���ري���ع���ة 
جمهورية  يف  ال��ت��وايل  على  �ستقامان 

ال�سني ال�سعبية 

وقال حريز املر حممد بن حريز رئي�س 
جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الفيكتوري تيم 
تيم  ال��ف��ي��ك��ت��وري  موؤ�س�سة  زوارق  اأن 
التتويج يف  اإىل من�سات  دائما  تتطلع 
الريا�سية  والأح���داث  املحافل  ك��ربى 
اأكمل  ال��ف��ري��ق على  ا���س��ت��ع��داد  م��وؤك��دا 
وجه خلو�س التحدي العاملي املرتقب 
الفريق  يف  اجل�����دي�����دة  وب����ال����وج����وه 

املوؤ�س�سة  خاللها  م��ن  تطمح  وال��ت��ي 
احلدث  يف  ال��ن��ج��اح��ات  حت��ق��ي��ق  اإىل 
اأن  امل��ر  حريز  واأك���د  الكبر.   العاملي 
ومن  ي�سعى  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 
فر�س  ت���وف���ر  اإىل  خ��ط��ط��ه  خ����الل 
ال��ن��ج��اح ل��ل��ف��ري��ق وامل��ت�����س��اب��ق��ني من 
اج���ل م��وا���س��ل��ة ال��ت��ن��اف�����س وب���ق���وة يف 
بطولة  يف  ال��ك��ب��ر  ال���ع���امل���ي  امل��ح��ف��ل 
العامل للزوارق ال�سريعة -فورمول1 
وحتقيق اأف�سل النتائج خالل املراحل 
الثالثة املتبقية يف ال�سني والإمارات 
له  ���س��ي��ك��ون  ال��ف��ري��ق  اأن  اإىل  م�����س��را 
ب����اإذن اهلل  ح�����س��ور متميز يف احل���دث 
اإمكانيات  معربا عن ثقته الكبرة يف 
واأي�سا  بني  ودي��ل  �ستارك  املت�سابقني 
اإىل  واأ���س��ار  والإداري    الفني  اجل��ه��از 
الفيكتوري  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  اأن 
تيم حر�س على توفر كافة الفر�س 
عليه  ي�����س��رف  وال����ذي  ال��ف��ن��ي  للجهاز 
اجل  من  كارفيليو  فرانكو  اليطايل 
ال�ستعداد اجلديد للحدث حيث وافق 
دبي  التدريبي يف  املع�سكر  اإقامة  على 

اريك  ال�سويدي  املت�سابقني  مب�ساركة 
�ستارك واليطايل دافيد ديل بني من 
اجل خلق الن�سجام املطلوب والتعود 
ع��ل��ى اأج������واء ال��ت��ن��اف�����س ال�����س��اخ��ن��ة يف 
اأروقة البطولة العاملية. واأ�ساد رئي�س 
جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الفيكتوري تيم 
�ستارك  اري��ك  املت�سابقني  باإمكانيات 
قائد زورق فيكتوري 74 والذي حقق 
العام  العامل  بطولة  يف  الثاين  املركز 
امل��ا���س��ي وجن��ح يف احل�����س��ول م��ن قبل 
على لقب بطولة العامل -فورمول-2 
بني   دي��ل  الي��ط��ايل  املت�سابق  اأم��ا   4
ف��ق��د ت��األ��ق يف ال�����س��اح��ة الأوروب���ي���ة يف 
وم�ساركته  و4  و3   2 فورمول  فئات 
يف  الأوىل  ل��ي�����س��ت   1 ف�����ورم�����ول  يف 
�سيتوىل  ح���ي���ث  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة 

قيادة زورق فيكتوري 33  معربا عن 
يف  للفريق  بالتوفيق  القلبية  اأمنياته 
العامل  لبطولة  املقبلتني  املحطتني 

للزوارق ال�سريعة -فورمول1 
 

على  للمناف�سة  يتطلع  الفهيم 
�سدارة اأف 4 اأ�س

ي��ت��ط��ل��ع جن���م ف���ري���ق ف��ي��ك��ت��وري تيم 
امل��ت�����س��اب��ق اح��م��د ال��ف��ه��ي��م ق��ائ��د زورق 
اجلائزة  م��ن��اف�����س��ات  يف   3 ف��ي��ك��ت��وري 
املناف�سة  اإىل  اأ�����س-   4 -اأف  ال��ع��امل��ي��ة 
ب��ق��وة ع��ل��ى ����س���دارة ال��رتت��ي��ب العام 
وال���ق���ف���ز م����ن امل����رك����ز ال���ث���ال���ث ال����ذي 
اإىل  نقطة   20 بر�سيد  حاليا  يحتله 
م�ساركاته  خ���الل  م��ن  الأول  امل��رك��ز 
ت��ق��ام يف مدينة  ال��ت��ي  ال�����س��ب��اق��ات  يف 

من  الفرتة  خ��الل  ال�سينية  �سيامني 
18-20 اجلاري وقال اأحمد الفهيم 
يف  ياأمل  ان��ه   3 فيكتوري  زورق  قائد 
املناف�سة  يف  متميز  ح�����س��ور  ت�سكيل 
وت��ق��ل��ي�����س ال���ف���ارق م���ع امل��ت�����س��در من 
اأجل املناف�سة وبقوة يف املراحل املقبلة 
ومن بينها اجلولة اخلتامية يف اإمارة 
ال�سارقة معربا عن اأمله يف اأن يح�سل 
زورقه على نف�س التجهيزات التي كان 
عليها يف اجلولة الأوىل التي جرت يف 
ال���ربت���غ���ال وال���ت���ي ح�����س��ل ف��ي��ه��ا على 
الأول  امل��رك��ز  ون��ال  زم��ن  اأف�سل  لقب 
ما  ع��ط��ال  اأن  غ��ر  الأول  ال�����س��ب��اق  يف 
الثاين  بال�سباق  الفوز  من  ميكنه  مل 
جولتي  يف  ال��ت��ع��وي�����س  اإىل  متطلعا 

ال�سني والإمارات.

•• دبي -الفجر:

الت�سجيل  ب��اب  اخلمي�س  ال��ي��وم  يغلق 
لقوارب  دب����ي  ���س��ب��اق  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
ق���دم���ا   30 امل����ح����ل����ي����ة  ال����ت����ج����دي����ف 
وال������ذي ي��ن��ظ��م��ه ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
اجلمعة  غد  يوم  البحرية  للريا�سات 
البحرية  ال�سباقات  روزن��ام��ة  �سمن 
مع  وب��ال��ت��زام��ن   2020-20189
ان���ط���الق حت����دي دب����ي ل��ل��ي��اق��ة )30 

دقيقة كل يوم ملدة 30 يوماً(.
ودعت اللجنة املنظمة لل�سباق الكبر 
وامل��ق��رر ي��وم غ��د اجلمعة وال���ذي يعد 
لقوارب  دب��ي  بطولة  �سباقات  ف��احت��ة 
والتي  ق��دم��ا   30 املحلية  ال��ت��ج��دي��ف 
تت�سمن ال�سباق الأغلى يف هذه الفئة 
مكتوم(  اآل  )ك���اأ����س  ���س��ب��اق  امل��و���س��م  يف 

با�ستكمال  الإ���س��راع  �سرورة  اإىل  دع��ت 
اأو  النادي  اإج��راءات الت�سجيل يف مقر 
عرب الرابط اللكرتوين والذي اأر�سل  
خدمة  ع���رب  وامل�����الك  ال���ن���واخ���ذة  اإىل 

الر�سائل الق�سرة 
دبي  ن��ادي  يف  املنظمة  اللجنة  وك��ان��ت 
ال�������دويل ل���ل���ري���ا����س���ات ال���ب���ح���ري���ة قد 
التنظيمية  اخلطوات  كافة  ا�ستكملت 
اجلوائز  م���ع  وال���ت�������س���اور  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
ومن  الوطنية  واملوؤ�س�سات  احلكومية 
ب��ل��دي��ة دب���ي وال���ق���ي���ادة العامة  ب��ي��ن��ه��ا 
لالإعالم  دبي  وموؤ�س�سة  دبي  ل�سرطة 
التي �ستقوم بنقل ال�سباق على الهواء 
الريا�سية  دب��ي  ق��ن��وات  ع��رب  مبا�سرة 
بدبي  امل��دين  للدفاع  العامة  والإدارة 

وقناة ياأ�س الريا�سية.
يوم  ال�����س��ب��اق  ي�سهد  اأن  امل��وق��ع  وم���ن 

غ����د اجل���م���ع���ة م�������س���ارك���ة ك���ب���رة من 
التجديف  ري���ا����س���ة  وحم���ب���ي  ع�����س��اق 
من  الأ�سقاء  واأي�سا  الدولة  اأبناء  من 
حيث  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
املا�سي  املو�سم  يف  دبي  بطولة  �سجلت 
اأب����ط����ال  ظ����ه����ور   2019-2018
ومملكة  عمان  �سلطنة  من  التجديف 

البحرين.
ومن املقرر اأن يقام �سباق دبي لقوارب 
التجديف املحلية 30 قدما -اجلولة 
قناة  ب���ني  دب����ي-  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل 
قبالة منطقة  دب��ي  املائية وخ��ور  دب��ي 
اجل���داف وب��ال��ق��رب م��ن حممية خور 
�ستعود  ح��ي��ث  ال���ربي���ة  ل��ل��ح��ي��اة  دب����ي 
الذي �سهد  املكان  اإىل نف�س  املناف�سات 
 2019-2018 امل��ن�����س��رم  امل��و���س��م 
بطولة  ���س��ب��اق��ات  م��ن��اف�����س��ات  اإق����ام����ة 

 30 املحلية  التجديف  ل��ق��وارب  دب��ي 
فاق  وال��ذي حقق جناحا كبرا  قدما 
املكان  ال���ت���وق���ع���ات م���ن خ����الل روع�����ة 
الأمر  ال�سباقات  ه��ذه  ملثل  ومالئمته 
ال�����ذي ت����رك ال���ر����س���ا وال���ق���ب���ول عند 

امل�ساركني 
لل�سباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واأ�����س����درت 
ال��ك��ام��ل للحدث  ال��زم��ن��ي  ال��ربن��ام��ج 
والذي يبداأ مبكرا من ال�ساعة التا�سعة 
با�ستكمال  اجل��م��ع��ة  غ���د  ي����وم  ���س��ب��اح 
اإجراءات الفح�س الفني على القوارب 
التعريفي  ال�سريط  وتوزيع  امل�ساركة 
وانعقاد  ال�سباق  قبل  املت�سابقني  على 
بال�سباق  اخلا�س  التنويري  الجتماع 
ل�����س��رح ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وم����ن ث���م اإج�����راء 
�سوطي  على  القوارب  لتوزيع  القرعة 
يحمل  وال��ذي  والثاين  الأول  ال�سباق 

كل واحد لون مميز عن الآخر.
املنظمة ل�سباق دبي  اللجنة  واعتمدت 
30 قدما  املحلية  ال�سراعية  للقوارب 
ال�ساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد 
اجلمعة موعدا لبداية ال�سباق الكبر 
حيث حددت ال�ساعة الثانية والن�سف 
كاأخر موعد لو�سول القوارب امل�ساركة 
لبداية  للتجهيز  ال��ب��داي��ة  خ��ط  اإىل 
كذلك  ونوهت  ال�سباق   مراحل  اأوىل 
على اإجراءات الفح�س الفني اخلا�سة 
ب��امل��راك��ز الثالثة  ال��ف��ائ��زة  ب��ال��ق��وارب 
نهاية  ع���ق���ب  ����س���وط  ك����ل  يف  الأوىل 

ال�سباق مبا�سرًة.

60
ن��ادي دبي  اآخ��ر �سهد مقر  م��ن جانب 
الدويل للريا�سات البحرية �سباح يوم 

اأبطال  تتويج  مرا�سم  الأرب��ع��اء  اأم�����س 
املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  دب��ي  �سباق 
يوم  النادي  نظمه  وال��ذي  قدما   60
ال�سبت اخلام�س من ال�سهر اجلاري يف 
�سواطئ دبي بح�سور كال من حممد 
التنفيذي  امل����دي����ر  ح������ارب  اهلل  ع���ب���د 
القمزي مدير  للنادي وهزمي حممد 

اإدارة ال�سباقات.
وممثلي  ون�����واخ�����ذة  م�����الك  وت�����س��ل��م 
املراكز  واأ����س���ح���اب  ال���ف���ائ���زة  ال�����س��ف��ن 
الثالثة الأول الكوؤو�س املخ�س�سة لهم 
امل��ع��ت��م��دة وهى  ال��ن��ت��ائ��ج  وذل���ك ح�سب 
النوخذة  ملالكها   30 العديد  ال�سفينة 
حممد را�سد الرميثي )املركز الأول( 

زايد  ال�سيخ    59 زاف  زف  وال�سفينة 
بن حمدان بن زايد اآل نهيان وبقيادة 
النوخذة عبد اهلل اأحمد  خادم املهري 
 18 رج��ام  وال�سفينة  الثاين(  )املركز 
القبي�سي  اأحمد  عتيق  طار�س  ملالكها 
)املركز  اأحمد  النوخذة  ابنه  وبقيادة 

الثالث(

�ستارك وديل بني يقودان زورقي املوؤ�س�سة

فيكتوري »نيو لوك« يف جائزتي �سيامني وال�سني
الفهيم يناف�س على �سدارة اجلائزة العاملية »اأف 4 اأ�س«

تتويج اأبطال �سباق ال�سفن ال�سراعية 60 قدما

اكتمال التح�سريات لنطالق مو�سم التجديف يف دبي غدا
اإغالق باب الت�سجيل للم�ساركة يف �سباق اجلولة االأوىل اليوم

الآ�سيوية الرخ�سة  على  حت�سل  اأندية   10

• حريز املر: االأمنيات للفريق بالتوفيق يف املراحل اخلتامية

•• اأبوظبي-الفجر

باملركز  اأبوظبي  املهام اخلا�سة يف �سرطة  فاز فريق قطاع 
للرجال  الطريق،  �سباق  لبطولة  العام  املجموع  يف  الأول 
���س��م��ن ب��ط��ولت م��ع��ايل ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����س��رط��ة اأبوظبي 

لالألعاب الريا�سية يف مو�سم 2019 - 2020 .
ث��ان��ي��ا، وق���ط���اع العمليات  وح����ل ق��ط��اع الأم�����ن اجل��ن��ائ��ي 
املركزية ثالثاً، وتناف�س يف البطولة التي اأقيمت يف جزيرة 
37 ريا�سيا من خمتلف القطاعات  احلديريات اأكرث من 

�سهيل  العميد  واأ�ساد  م��رتات.  كيلو   10 مل�سافة  ال�سرطية 
خالل   - املركزية  العمليات  قطاع  مدير  اخلييلي  �سعيد 
وهناأ   .. للبطولة  اجليد  بالتنظيم   - للفائزين  تتويجه 
الفرق الفائزة على حتقيق نتائج متميزة �سمن البطولة، 
منت�سبو  حققها  التي  الريا�سية  الإجن����ازات  اأن  مو�سحا 
اأب���وظ���ب���ي ث��م��رة ل��ل��دع��م وال���رع���اي���ة م���ن القيادة  ���س��رط��ة 
الر�سيدة، وتوجيهات معايل القائد العام ل�سرطة اأبوظبي، 
بالرهان على العن�سر الب�سري املتميز للموؤ�س�سة ال�سرطية، 
ما اأ�سهم يف رفع الروح املعنوية العالية، وحتفيز الريا�سيني 

على اأن يكونوا اأكرث تطلعاً لتحقيق املزيد من الإجنازات، 
والأرقام على م�ستوى البطولت املحلية والدولية. وعلى 
الزعابي  �سعود جمعه  الأول  باملركز  فاز  الفردي،  امل�ستوى 
ال�سعايل  ال��ث��اين  وب��امل��رك��ز  امل��رك��زي��ة  العمليات  ق��ط��اع  م��ن 
الثالث  وب��امل��رك��ز  امل��ه��ام اخل��ا���س��ة،  ق��ط��اع  ح�سن قا�سم م��ن 
بطي علي �سيف النعيمي من قطاع الأمن اجلنائي. ح�سر 
البطولة، العقيد حممد عبيد بوعلي، مدير مركز الرتبية 
الريا�سية ال�سرطية بقطاع املوارد الب�سرية، والعقيد ع�سام 

اآل علي نائب مدير املركز، وعدد من ال�سباط.

»تتويج املهام اخلا�سة« ب�سرطة اأبوظبي يف بطولة �سباق الطريق
•• ال�شارقة-الفجر

اختتم جمل�س ال�سارقة الريا�سي دورته التدريبية “عد�سات القيادة للقائد الريا�سي “ والتي ا�ستمرت ملدة يومني يف 
مقر نادي ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن بح�سور 36 منت�سبا ميثلون روؤ�ساء و اأع�ساء جمال�س اإدارات الأندية واملديرين 
التنفيذيني و مدراء الإدارات باملجل�س لإ�ستكمال 10 �ساعات تدريبية تنوعت بني املحا�سرات النظرية والتطبيقات 

العملية واملناق�سات.
ح�سر ختام الدورة ال�سيخ �سعود بن عبد العزيز املعال رئي�س نادي ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن و �سعادة عي�سى هالل 
احلزامي الأمني العام ملجل�س ال�سارقة الريا�سي والدكتور حممد عبد العظيم امل�سرف الأكادميي للربنامج واملدربة 

مرمي عي�سى اآل علي التي حا�سرت امل�ساركني يف الدورة.
امل�ساركة  �سهادات  بت�سليم  �سعادة عي�سى هالل احلزامي  و  املعال  العزيز  بن عبد  �سعود  ال�سيخ  قام  ال��دورة  نهاية  ويف 

للمنت�سبني .

اختتام دورة » عد�سات القيادة للقائد الريا�سي «
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

للرماية  الإم����������ارات  احت������اد  وج�����ه 
والعرفان  ال�سكر  وال�سهم  والقو�س 
ب��ن زايد  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  اإىل 
اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
للبطولة  دع���م���ه  ع��ل��ى  ال���ري���ا����س���ي 
واىل �سمو ال�سيخ حممد بن خليفة 
املجل�س  ع�سو  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
العني  ن�������ادي  رئ���ي�������س  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
واجلولف  وال���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
على توجيهات �سموه بت�سخر كافة 
اإمكانيات النادي لإجناح البطولة .

كما وجه الحتاد ال�سكر اإىل معايل 
ال�سيخ �سلطان بن طحنون اآل نهيان 
ع�سو املجل�س التنفيذي على رعايته 
حفل  وت�سريفه  للبطولة  الكرمية 
اأب���ط���ال رماية  الف��ت��ت��اح وت��ت��وي��ج��ه 

الأطباق من احلفرة “الرتاب« .  
وثمن اللوء الركن عبد اهلل املهري 
نائب رئي�س احتاد الإمارات للرماية 
اللجنة  ج��ه��ود  وال�����س��ه��م  وال��ق��و���س 

والذين  العاملة  واللجان  املنظمة 
عند  وك��ان��وا  اأنف�سهم  على  ت��ف��وق��وا 

ح�سن الظن بهم .
واأع������رب ع���ن ���س��ع��ادت��ه مب���ا حققته 
لتعك�س  جن����اح����ات  م����ن  ال���ب���ط���ول���ة 

ال����وج����ه احل���������س����اري وال���ري���ا����س���ي 
ل����دول����ت����ن����ا ال����غ����ال����ي����ة م������وؤك������دا ان 
والعمل  والي���ث���ار  اجل��ه��ود  ت�سافر 
ال���واح���دة وراء هذه  ال����س���رة  ب���روح 

النجاحات .

�سعيد  ال�����س��ي��خ  اىل  التهنئة  ووج����ه 
اآل مكتوم على  بن مكتوم بن را�سد 
فوزه بامليدالية الف�سية يف الزوجي 
املختلط وحتقيقه العالمية الكاملة 
يف اجلولة التاريخية وهما اجنازين 

يح�سبان له كرام من طراز فريد.
�سامل  اهلل  ع���ب���د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ال��ع��ام لالحتاد  الم���ني  يعقوب  ب��ن 
ر�سائل  ت��ل��ق��ى  الم������ارات  احت����اد  ان 
تهنئة من الحتاد الدويل للرماية 

والحت�����ادات  ال���س��ي��وي والفريقي 
جناح  مبنا�سبة  للرماية  وال��ع��رب��ي 
العامل  كاأ�س  نهائي  بطولة  تنظيم 
“المارات  الط������ب������اق  ل����رم����اي����ة 
الدويل  الحت���اد  واث��ن��ى   ”2019

والتنظيمي  ال��ف��ن��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
العالمية  وال��ت��غ��ط��ي��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة 

املحلية بجميع و�سائل العالم .
ك����م����ا وج��������ه الحت�����������اد ال�����س����ي����وي 
ال�سكر  وال�����ع�����رب�����ي  والف�����ري�����ق�����ي 

ح�سن  ع��ل��ى  الم��������ارات  احت�����اد  اىل 
ال���س��ت��ق��ب��ال وك����رم ال�����س��ي��اف��ة التي 
امل�ساركة  خ����الل  رم��ات��ه��م  وج���ده���ا 

وقبل وبعد املناف�سات .
ووجه المني العام لحتاد المارات 
�سلطان  ال�سيخ  م��ع��ايل  اىل  ال�سكر 
رعايته  على  نهيان  اآل  طحنون  بن 
الريا�سية  التظاهرة  لهذه  ودعمه 
البطولة  اث��������رى  مم�����ا  ال����ع����امل����ي����ة 
و�ساعف من النجاحات م�سرا  اىل 
ق��دم��ه حكامنا  ال����ذي  امل�����س��ت��وى  ان 
البطولة  يف  امل�����س��ارك��ون  ال��دول��ي��ون 
وال��ط��اق��م ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ي��ادي��ن كانت 
اعجاب وتقدير كل م�سوؤويل  حمل 
الحتاد الدويل حيث قدم اأمنوذجا 
رائعا يف ال�سفافية والنزاهة كعهدنا 
بهم موجها ال�سكر اىل نادي العني 
للفرو�سية والرماية واجلولف واىل 
جهودهم  على  ب��الحت��اد  العاملني 
ال����ك����ب����رة ال����ت����ي ب����ذل����وه����ا ل���راح���ة 
وحكام  م��ن��ظ��م��ني  م���ن  امل�������س���ارك���ني 

وراميني وراميات .

برقيات التهاين الدولية والقارية تنهال على احتاد الرماية 

توجيه ال�سكر اإىل نهيان بن زايد وحممد بن خليفة والإ�سادة بالرعاية 

الحتاد  من  القدم  لكرة  الإ�سباين  ال��دوري  رابطة  طلبت 
الغرميني  ال�”كال�سيكو” املرتقبة بني  مباراة  نقل  املحلي 
العا�سمة،  اىل  الأول  ملعب  من  مدريد،  وري��ال  بر�سلونة 
ال�سجن  اأحكام  بعد  كاتالونيا  اإقليم  التوتر يف  على خلفية 

بحق قياديني انف�ساليني.
واأفادت الرابطة اأنها طلبت “من جلنة امل�سابقات يف الحتاد 
مكان  وتنقل  اجتماعا  تعقد  ب���اأن  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الإ���س��ب��اين 
اإقامة الكال�سيكو اىل مدريد ب�سبب الظروف ال�ستثنائية 

اخلارجة عن �سيطرتنا«.
ومن املقرر اأن تقام املباراة بني ريال مدريد املت�سدر بفارق 
نقطتني عن بر�سلونة بطل املو�سمني املا�سيني، على ملعب 
ال��ث��اين ك��ام��ب ن��و يف 26 ت�����س��ري��ن الأول-اأك���ت���وب���ر �سمن 
املرحلة العا�سرة من الدوري. واأكد الحتاد الإ�سباين للعبة 
مهلة  الناديني  اأم��ام  واأن  ال���دوري،  رابطة  تلقى طلب  اأن��ه 

حتى الإثنني املقبل لإبداء الراأي، قبل اأن يتخذ قراره.
وب��ح�����س��ب ت��ق��اري��ر ���س��ح��اف��ي��ة اإ���س��ب��ان��ي��ة، دع���ت جمموعات 
يف  بر�سلونة  يف  تظاهرة  اىل  لالنف�سال  موؤيدة  كاتالونية 

اليوم ذاته للمباراة املرتقبة.
العليا  املحكمة  ق�ست  منذ  توترا  كاتالونيا  اإقليم  وي�سهد 
ما  انف�ساليني  قياديني  ت�سعة  ب�سجن  الثنني  الإ�سبانية 
الإقليم  ب�سبب دوره���م يف حم��اول��ة  ع��ام��اً  ت�سعة و13  ب��ني 

النف�سال عن اإ�سبانيا عام 2017.
اآخرين �سابقني يف احلكومة  اأع�ساء  كما حكم على ثالثة 
الكاتالونية هم قيد اإطالق �سراح م�سروط، بدفع غرامات 
لإدانتهم بتهمة الع�سيان. ويف اأعقاب �سدور احلكم، اأ�سدر 
ودولية جديدة  اأوروبية  توقيف  الإ�سباين مذكرة  الق�ساء 

بحق رئي�س كاتالونيا ال�سابق كارلي�س بوت�سيمون.
يف  لتنظيمهم  املحكمة  اأم���ام  ال�12  النف�ساليون  وم��ث��ل 

الأول من ت�سرين الأول-اأكتوبر 2017، ا�ستفتاء لتقرير 
امل�����س��ر رغ���م ح��ظ��ر ال��ق�����س��اء ل��ذل��ك، �سهد م��واج��ه��ات مع 
الأول- ت�سرين   27 يف  لإع��الن��ه��م  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��رط��ة، 
اأكتوبر من العام نف�سه ا�ستقالل كاتالونيا، الذي مل يدخل 

حيز التنفيذ، بعدما اأقره الربملان املحلي.
وان��ع��ك�����س ال��ت��وت��ر امل��ت��ج��دد ا���س��ط��راب��ات ليلية ع��ل��ى مدى 
اليومني املا�سيني، بلغت ذروتها ليل الثالثاء الأربعاء حني 
باملقذوفات  ال�سرطة  قوات  برمي  املتظاهرين  ع�سرات  قام 

واإ�سعال حاويات القمامة وعلب الكرتون.
واأدت املواجهات اىل اإ�سابة العديد من الأ�سخا�س وتوقيف 

الع�سرات يف بر�سلونة وعدد من مدن الإقليم النف�سايل.
الأحكام  الإث��ن��ني  بيان  يف  انتقد  ق��د  بر�سلونة  ن��ادي  وك��ان 
ال�سادرة، معتربا باأن “احلوار ال�سيا�سي” �سروري عو�سا 
ي�ساعد  مل  التي  الطريقة  “بنف�س  واأو���س��ح  ال�سجن.  عن 
احلكم بال�سجن الوقائي يف حل النزاع، فاإن احلكم بال�سجن 
ال�سجن لي�س هو  اأي�سا، لأن  اليوم لن ي�ساعد  الذي �سدر 

احلل«.
وتعيد التطورات الأخرة ملف كاتالونيا اإىل �سلب النقا�س 
النتخابات  على  �سهر  من  اأق��ل  قبل  اإ�سبانيا  يف  ال�سيا�سي 

الت�سريعية املقررة يف 10 ت�سرين الثاين-نوفمرب.
الواقعة  الغنية  املنطقة  ه��ذه  انف�سال  حم��اول��ة  وت�سببت 
البالد  عرفتها  �سيا�سية  اأزم��ة  باأ�سواأ  اإ�سبانيا  �سرق  �سمال 

منذ نهاية حقبة ديكتاتورية فرانكو عام 1975.
بفتح  احل��ك��م  ه��ذا  ي�سمح  اأن  الإ�سبانية  احل��ك��وم��ة  وت��ري��د 
�سفحة جديدة وا�ستئناف احلوار ال�سيا�سي يف املنطقة التي 
النف�ساليني  لكن  ن�سمة.  مليون   7،5 �سكانها  ع��دد  يبلغ 
الذين ل يزالون مي�سكون باحلكومة املحلية يريدون تعبئة 

موؤيديهم مرًة جديدًة ودعوا اإىل “ع�سيان مدين«.

خطط لنقل �سباقات املاراتون الليغا تطلب نقل الكال�سيكو اإىل مدريد 
وامل�سي اإىل �سابورو

املاراتون  �سباقات  لنقل  تخطط  اأنها  اأم�س  الدولية  الأوملبية  اللجنة  اأعلنت 
وامل�سي خالل اأوملبياد طوكيو 2020 اىل مدينة �سابورو يف جزيرة هوكايدو 
ب�سمال اليابان، بهدف “حماية العدائني” من احلرارة املرتفعة املتوقعة يف 

العا�سمة خالل ال�سيف.
اىل  امل�سي  و�سباقات  امل��ارات��ون  لنقل  “تخطط  اأن��ه��ا  بيان  يف  اللجنة  واأك���دت 
�سابورو التي ا�ست�سافت الأوملبياد ال�ستوي عام 1972”، م�سرة اىل اأن ذلك 
حرارة اأدنى ب�سكل كبر للعدائني خالل الألعاب الأوملبية«. درجات  “�سيعني 

وت�ست�سيف العا�سمة اليابانية دورة الألعاب ال�سيفية بني 24 متوز-يوليو 
والتا�سع من اآب-اأغ�سط�س 2020، حيث من املتوقع اأن تكون احلرارة اأعلى 
من 35 درجة مئوية. يف املقابل، يتوقع اأن تكون درجات احلرارة يف �سابورو 
التي تبعد نحو 800 كلم اىل ال�سمال من طوكيو، اأدنى بنحو خم�س اأو �ست 

درجات مئوية خالل النهار، مما هي عليه يف العا�سمة.
“�سالمة  اأن  ب��اخ  ت��وم��ا���س  الأمل����اين  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س  واأك���د 
العدائني ورفاهيتهم هي دائما من اأولوياتنا ت�سكل الألعاب الأوملبية من�سة 
للعدائني من اأجل تقدمي اأف�سل ما لديهم ملرة واحدة يف حياتهم، وت�سمن 

هذه التدابر توفر الظروف املالئمة لذلك«.
اأكد رئي�س الحتاد الدويل لألعاب القوى الربيطاين �سيبا�ستيان  اىل ذلك، 
كو “نعمل مع اللجنة الأوملبية الدولية و)اللجنة املنظمة( لطوكيو 2020 
على دار�سة الظروف املناخية املتوقعة يف اأوملبياد العام املقبل وعلى اقرتاح نقل 

مناف�سات الطرق اىل �سابورو«.
و�سبق للعديد من الريا�سيني اأن اأبدوا خماوفهم من ارتفاع درجات احلرارة 
املقبل، ويف مناف�سات متعددة  ال�سيفي  الأوملبياد  والرطوبة خالل مناف�سات 

من ال�سباحة يف املياه املفتوحة، واألعاب القوى، وحتى كرة امل�سرب.
وياأتي العالن عن خطط نقل �سباقات الطرق اىل �سابورو بدل من طوكيو، 
يف اأعقاب بطولة العامل لألعاب القوى التي ا�ست�سافتها الدوحة بني اأواخر 
اأيلول-�سبتمرب واأوائل ت�سرين الأول-اأكتوبر، وما رافقها من انتقادات على 

خلفية ارتفاع احلرارة والرطوبة والتاأثر ال�سلبي لذلك على الريا�سيني.
يف  وامل�سي  املاراتون  �سباقات  من  وال��ع��داءات  العدائني  من  العديد  وان�سحب 

الدوحة، على رغم اأن املناف�سات انطلقت عند منت�سف الليل.
الأطراف  كل  مع  ال�سباقات(  )نقل  “�ستبحث  اأنها  الأوملبية  اللجنة  واأك��دت 
البث  ح��ق��وق  واأ���س��ح��اب  ال��ق��وى  واحت���اد  طوكيو  مدينة  �سيما  ل  املعنيني”، 

التلفزيوين.
و�ستعقد جلنة التن�سيق لأوملبياد طوكيو جل�سة خا�سة خالل اجتماعها املقرر 
30 ت�سرين الأول-اأكتوبر والأول من ت�سرين الثاين-نوفمرب، ملناق�سة  بني 

تدابر مكافحة احلرارة املرتفعة.
 ،1964 ع��ام  ال�سيفي  الأومل��ب��ي��اد  ا�ست�سافت  ان  اليابانية  للعا�سمة  و�سبق 
كانت  ال���دورة  لكن  الظهرة،  �ساعات  يف  امل��ارات��ون  مناف�سات  حينها  واأقيمت 

مقامة يف ت�سرين الأول-اأكتوبر بدل من اأ�سهر ال�سيف.

فريق  قائد  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  ت�سلم 
ب��ر���س��ل��ون��ة الإ���س��ب��اين اأم�����س ج��ائ��زة احل����ذاء الذهبي 
القدم،  لكرة  الأوروب��ي��ة  البطولت  ه��داف يف  لأف�سل 
م�سرته  يف  وال�ساد�سة  تواليا  الثالثة  للمرة  وذل��ك 

الحرتافية.
مع   2019-2018 مو�سم  مي�سي  واأنهى 

الكاتالوين  الفريق  ل�سالح  هدفا   36
الإ�سباين، متقدما بثالثة  الدوري  يف 
اأهداف على جنم باري�س �سان جرمان 

الفرن�سي كيليان مبابي.
عاما(   32( الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  وت�����س��ل��م 

ت��ي��اغ��و وماتيو  اجل���ائ���زة م��ن ول��دي��ه 
خالل احتفال اأقيم ام�س يف بر�سلونة، 
متوجها بال�سكر خ�سو�سا اىل “عائلتي 
والذين  هنا”،  امل��وج��ودي��ن  وزم��الئ��ي 

لوي�س  الأوروغ����وي����اين  ت��ق��دم��ه��م 
�سواريز وجوردي األبا.

اختر  الذي  مي�سي  واأ�ساف 
املا�سي  اأي��ل��ول-���س��ب��ت��م��رب  يف 
ال���ع���امل  اأف���������س����ل لع������ب يف 
ال�سنوية  اجل���وائ���ز  ح��ف��ل  يف 
)فيفا(،  ال�����دويل  ل���الحت���اد 
لول  اإن������ه  دائ����م����ا  “اأقول 
فريقي،  ل�����ول  زم�����الئ�����ي، 

م����ا ك���ن���ت لأح�������س���ل على 
معتربا  جائزة”،  اأي 
الذهبي  احل��������ذاء  اأن 
باجلميع،  “مرتبط 
ه��و ت��ق��دي��ر ل��ك��ل م��ن يف 

غرفة املالب�س«.
الرقم  مي�سي  وي��ح��م��ل 

مرات  ع���دد  ال��ق��ي��ا���س��ي يف 
الذهبي،  ب���احل���ذاء  ال��ت��ت��وي��ج 

متفوقا على غرميه الربتغايل 
ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون����ال����دو ال���ذي 

 2015-2014 اآخرها يف مو�سم  م��رات  اأرب��ع  نالها 
ري���ال مدريد  ف��ري��ق  ي���زال يف �سفوف  ل  ك��ان  عندما 
اىل   2018 العام  �سيف  يف  انتقاله  قبل  الإ���س��ب��اين، 

يوفنتو�س الإيطايل.
وبا�ستثناء مي�سي ورونالدو، مل ينل اأي لعب اجلائزة 
التي ا�ستحدثت يف العام 1967 اأكرث من مرتني، 
وم��ن��ه��م ���س��واري��ز ال����ذي ت���وج ب��ه��ا يف مو�سم 
رونالدو،  مع  ت�ساركا   2014-2013

وبعدها بعامني.
تقدم   ،2019-2018 م��و���س��م  ويف 
فابيو  والإي��ط��ايل  مبابي  على  مي�سي 
الإيطايل”  “�سمبدوريا  ك��وال��ي��اري��ال 

الذي �سجل 26 هدفا.

مي�سي يت�سلم احلذاء 
الذهبي ال�ساد�س 

•• الظفرة-الفجر

حددت اللجنة العليا املنظمة ملهرجان �سباق دملا الثالث.. يوم الثالثاء املقبل 
موعداً لإقامة ال�سباق الذي يقام مل�سافة 125 كلم من جزيرة دملا اإىل مدينة 
املرفاأ. ومت التفاق على املوعد بالتن�سيق مع املركز الوطني لالأر�ساد الذي 

اأكد اأن الثالثاء املقبل موعد منا�سب .
 19 اأي��ام من  امل�ساركة على م��دار ثالثة  اأن يتم جتهيز املحامل  ومن املقرر 
�سراعياً  حمماًل   120 املناف�سات  يف  ي�سارك  و���س��وف  اجل���اري.   21 وحتى 
مبجموع 3 األف بحار وهو رقم غر م�سبوق مبا يجعلها امل�ساركة الأكرب يف 

احلدث منذ انطالقه قبل ثالث �سنوات.
اآل نهيان ممثل  ب��ن زاي���د  وي��ق��ام احل���دث حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�سيخ ح��م��دان 
اإ�سافة  دره��م  مليون   25 املالية  جوائزه  وتبلغ  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
اإىل اأنه ال�سباق الأطول حيث تبلغ م�سافة الت�سابق 125 كم، كما اأنه الأكرب 
�سيح�سل  حيث  الأوىل،  الثالثة  املراكز  لأ�سحاب  اجلوائز  قيمة  حيث  من 
البطل على مليون ون�سف املليون درهم بالإ�سافة اإىل �سيارة، فيما �سيح�سل 

الو�سيف على مليون ومائة األف درهم و�سيارة ،و�ساحب املركز الثالث على 
ت�سعمائة األف درهم و�سيارة.

على جانب اأخر تفتتح اللجنة العليا املنظمة قرية ال�سباق اليوم اخلمي�س ، 
وت�ستمر حتى ال�سابع والع�سرين من ال�سهر اجلاري، و من املنتظر اأن تفتح 
وتبلغ  املهرجان.  نهاية  حتى  ي��وم  كل  �سباحاً  العا�سرة  من  اأبوابها  القرية 
 35 يجمع  ال��ذي  ال�سعبي  ال�سوق  وت�سم  مربع  م��رت   12500 م�ساحتها 
والنقا�سات  اإقامة اجلل�سات  ي�سهد  �سوف  الذي  النواخذة  بيت  دكاناً، وهناك 

ال�����س��وق ال�سعبي وبيت  ال��ب��ح��ري. وب��خ��الف  ال����رتاث  اخل��ا���س��ة ب��ني ع�����س��اق 
الذي يعر�س منتجات  البحري  الفعاليات واملعر�س  النواخذة هناك م�سرح 
التي  املكونات  املنظمة بتلك  اللجنة  اللوؤلوؤ، ومل تكتف  البحر وكذلك �سيد 
تتواجد داخل اأ�سوار القرية حيث تتواجد اأي�ساً باحة املطاعم خم�سة اأجنحة 
للجهات احلكومية واأربعة حمالت للجهات التجارية.. من جهته اأكد �سعادة 
اأحمد ثاين مر�سد الرميثي رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمهرجان رئي�س 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية واليخوت، اأن حتديد موعد 

انطالقة ال�سباق جاء بعد الت�ساور مع املركز الوطني لالأر�ساد وكافة اجلهات 
احلكومية املعنية من اأجل ظهور احلدث باأبهى �سورة له كما اعتاد اجلميع.

وقال: نحن نبذل جهودا م�ساعفة من اأجل ال�ستعداد للمهرجان ب�سكل جيد 
الر�سيدة  القيادة  من  ال�سخي  والدعم  التاريخية  قيمته  مع  يتما�سى  ومبا 
وكذلك الرعاية الكرمية من �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان .ووجه 
التحية اإىل جميع العاملني يف اللجان املنبثقة عن اللجنة العليا، موؤكداً اأن 
كل فرد يقوم بدوره ب�سكل مثايل وي�سعى لأن يكون عند ح�سن ظن القيادة 

الر�سيدة.
وفيما يخ�س قرية املهرجان قال اإن القرية تفتح اأبوابها اأمام اجلماهر غدا 
موؤكداً اأن اللجنة راعت اأن تتنا�سب امل�سابقات و الفعاليات مع جميع الأعمار 
منوها اأن م�ساحة القرية متت تو�سعتها من اأجل ا�ستقبال مزيد من الأعداد 

.
ال�سيخ نهيان بن  الريا�سي برئا�سة �سمو  اأبوظبي  اإىل جمل�س  ال�سكر  ووجه 
�سوف  التي  الريا�سية  امل�سابقات  احل��دث وكذلك  دعمه  نهيان على  اآل  زاي��د 

تقام على هام�س املهرجان .

» دملا البحري«ينطلق الثالثاء .. 
وافتتاح قرية ال�سباق اليوم

ن��ادي لت�سيو  ال��ق��دم )وي��ف��ا( فر�س عقوبة على  اأع��ل��ن الحت���اد الأوروب����ي لكرة 
اأمام  املقبلة  م��ب��ارات��ه  م��درج��ات ملعبه يف  م��ن  ب��اإغ��الق ج��زء  الي��ط��ايل تق�سي 
“�سلوك عن�سري”  ليغ” على خلفية  “يوروبا  م�سابقة  ال�سكتلندي يف  �سلتيك 

من م�سجعيه خالل اللقاء اأمام رين الفرن�سي.
ت�سكل  اأق�سام  اأربعة  اإغالق  الإيطالية  للعا�سمة  الثاين  القطب  و�سيتوجب على 
اجلزء ال�سمايل من مدرجات امللعب الأوملبي يف روما، خالل املباراة املقررة اأمام 
�سلتيك يف ال�سابع من ت�سرين الثاين/نوفمرب �سمن مناف�سات اجلولة الرابعة 

للمجموعة اخلام�سة من امل�سابقة القارية.
وتاأتي هذه العقوبة بعدما اأقدم بع�س م�سجعي لت�سيو على اأداء التحية الفا�سية 
الثالث من  2-1 على رين يف  الفوز  ال�سمايل )“كورفا نور”( خالل  امل��درج  يف 

ت�سرين الأول-اأكتوبر الفائت.
كما فر�س الحتاد الوروبي غرامة مالية على النادي قدرها 20 األف يورو)22 
اأر�سه  على  م��ب��اراة  بخو�س  التنفيذ  وق��ف  م��ع  عقوبة  اىل  اإ�سافة  دولر(،  األ��ف 
خلف اأبواب مو�سدة، على اأن يرفع لفتة يف امللعب كتب عليها “#ايكوالغامي” 

بالإنكليزية )“لعبة مت�ساوية”( و�سعار الحتاد الأوروبي.
وتاأتي هذه العقوبة غداة تاأكيد رئي�س “ويفا” ال�سلوفيني األك�سندر ت�سيفرين 
“ت�سن حرًبا” على العن�سرية، يف اأعقاب تنامي  اأن  الثالثاء اأن على كرة القدم 

هذه الظاهرة يف مالعب القارة يف الأ�سهر الأخرة.
م�سجعني  م��ن  عن�سرية  هتافات  على  تعقيبا  ب��الأم�����س  ت�سيفرين  بيان  واأت���ى 
ت�سفيات  املنتخبني �سمن  اإنكليز خالل مباراة  البلغاري اىل لعبني  للمنتخب 
2020 الثنني يف �سوفيا. واأدت هذه الهتافات اىل توقف املباراة  اأوروب��ا  كاأ�س 

مرتني، وا�ستقالة رئي�س الحتاد البلغاري بوري�سالف ميهايلوف اأم�س.
و�سبق لالت�سيو اأن اعرت�س يف بيان على قرار “ويفا” قبل �سدوره ر�سميا.

وجاء يف البيان “ت�سكل القرارات عقوبة �سديدة ل يبدو اأنها اأخذت يف العتبار 
قليل من  لعدد  البغي�س  العن�سري  ال�سلوك  النادي �سد  الوا�سحة من  الإدان��ة 
ال�سخا�س غر امل�سوؤولني«. وتابع نادي العا�سمة الذي يحتل املركز الثاين يف 
املالحقة  “عزمه على  بانت�سار وهزمية من مباراتني  �سلتيك  جمموعته خلف 

اجلنائية واملدنية لالأ�سخا�س امل�سوؤولني عن �سلوك غي مقبول«.

)ويفا( يعاقب لت�سيو ب�سبب »�سلوك عن�سري« 



فندق يحول غرفة اإىل غابات داخلية
اإذا كنت ترغب يف اإجازة بني اأح�سان الطبيعة، يقدم فندقاً يف لندن 

اأجواء م�ستوحاة من الغابة. 
تعاون فندق ليمان لوك مع موقع ذا جوي اأوف بالنت�س، لتجهيز 
ثالثة اأجنحة فندقية بالبناتات، وحتويل غرف النوم ،واحلمامات، 

وغرف املعي�سة اإىل غابة داخلية، مع نباتات منزلية خ�سراء.
و�سيزود ال�سيوف يف الأجنحة، بن�سائح حول طرق �سهلة لإح�سار 
الأفكار  الكثر من  اإىل  بالإ�سافة  منازلهم،  اإىل  املنزلية  النباتات 

لإن�ساء تركيبات خا�سة تكون النباتات العن�سر الأ�سا�سي فيها.
وهناك �سيء منا�سب للجميع، �سواء كنت ترغب بالإقامة يف جناح 

الإنتاجية، اأو جناح الرومان�سية، اأو جناح الهدوء.
امل�سافرين  ي�ستهدف  اأوليفر هيث،  الذي �سممه  الإنتاجية،  جناح 
بو�سطن  �سرخ�س  نباتات  توقع  ميكن  حيث  الأع��م��ال،  رج��ال  م��ن 
وزنابق ال�سالم ونباتات الثعابني، والتي يقال اإنها جميعها حتتوي 

على خ�سائ�س موفرة لالإنتاجية.
ويقدم جناح الرومان�سية، الذي �سممه نك �ساوثرن، اإ�ساءة وردية 
ناعمة ومظلة نباتية على ال�سرير من اأجل بيئة �ساحرة، بالإ�سافة 

اإىل كوكتيل ح�سري من النباتات يعزز م�ساعر احلب.
اأما جناح الهدوء ف�سممه ال�سيد بالنت يوناين، حيث نتوقع غابة 
يف  ال��ه��دوء  من  واح��ة  خللق  ال�ستوائية  بالنباتات  مليئة  داخلية 
نهاية املطاف. و�سيفتح فندق الغابات النباتية الداخلي للحجوزات 
من 19 اأكتوبر "ت�سرين الأول" حتى 10 نوفمرب "ت�سرين الثاين" 
ا�سرتلينياً )170 دولر(،  120 جنيهاً  2019. وتبداأ الأ�سعار من 

ح�سب مرور الربيطانية.

اأي ال�سعوب يق�سي وقتا اأطول 
على مواقع التوا�سل؟

ك�سف موؤ�سر عاملي لإجراء اإح�ساءات الإنرتنت، عن ال�سعوب الأكرث 
اإقبال على من�سات التوا�سل الجتماعي، التي جاءت يف مقدمتها 
الفلبني، اإذ يق�سي كل مواطن يف البلد الآ�سيوي 4 �ساعات يف اليوم 

يف ت�سفح مواقع التوا�سل.
التوا�سل  ملن�سات  متابعة  ال�سعوب  لأك��رث  الثانية  املرتبة  يف  وحل 
اليوم،  يف  دقيقة  و36  �ساعات  بثالث  النيجريون،  الجتماعي 

وذلك ح�سب "موؤ�سر الويب العاملي".
اأما املركز الثالث فكان من ن�سيب املك�سيكيني بثالث �ساعات يوميا، 
يليهم الأتراك يف املركز الرابع، وحلت رو�سيا يف املرتبة اخلام�سة، 

والهند وال�سني يف املرتبتني ال�ساد�سة وال�سابعة.
ويف الوليات املتحدة التي حلت يف املرتبة الثامنة، يدور نقا�س عن 
دور املن�سات الجتماعية يف احلقل ال�سيا�سي، ل �سيما بعد و�سول 

الرئي�س دونالد ترامب اإىل البيت الأبي�س.
ويعتمد الرئي�س الأمركي على التغريد يف موقع "تويرت" ب�سكل 
اإط���ار م��ا يعتربه ا�ستغناء عن  اآرائ����ه، يف  اإي�����س��ال  اأج���ل  ك��ب��ر، م��ن 

موؤ�س�سات الإعالم التقليدية التي تنا�سبه العداء، بح�سب قوله.
اإل اأن بع�س اخلرباء يتهمون ترامب، برتويج مغالطات واأكاذيب 

يف حماولة منه ل�ستمالة الراأي العام.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأكرث وجهة �سياحية رعبًا يف العامل
اإذا كنت من ع�ساق الأجواء املرعبة، فرمبا عليك زيارة هذه اجلزيرة التي تعج بالدمى القدمية املعلقة على الأ�سجار 

يف املك�سيك. 
املقطوعة،  وروؤو�سها  اأطرافها  مع  املرعبة،  امل�سوهة  البال�ستيكية  الدمى  مئات  ت�سم  املك�سيك  يف  الدمى  جزيرة 

وعيونها املتدلية من فروع الأ�سجار.
ويعتقد اأن اجلزيرة التي حتولت اإىل نقطة جذب �سياحية، م�سكونة ب�سبح فتاة ماتت غرقاً، ووفقاً لأ�سطورة حملية، 

ميكن �سماع الدمى وهي تهم�س لبع�سها البع�س، وحترك روؤو�سها وتفتح اأعينها.
وتقع اجلزيرة على بعد 15 مياًل فقط من مك�سيكو �سيتي، بني قنوات �سو�سيميكو، وتقول الأ�سطورة اإن دون جوليان 
�سانتانا باريرا القائم باأعمال رعاية اجلزيرة، وجد فتاة �سغرة تطفو يف القناة مع دميتها، وبعد اأن ف�سل يف اإنقاذها، 

قام بتعليق الدمية على �سجرة تخليداً لذكراها.
و�سرعان ما بداأ �سبح الفتاة يطارد باريرا، فقام بتعليق املزيد من الدمى يف حماولة ل�سرت�ساء ال�سبح، ويف نهاية 

املطاف غطت الدمى اجلزيرة باأكملها، بح�سب �سحيفة ديلي ريكورد الربيطانية.
وتقدم �سركة فال�س باك املتخ�س�سة يف املغامرات اجلماعية للم�سافرين املنفردين يف الثالثينات والأربعينات من 
البالد وتقاليدها  تاريخ  التعرف على  لل�سياح  املك�سيك، حيث ميكن  اأيام عرب و�سط  ت�سعة  ت�ستمر  العمر، مغامرة 

الغنية، وبالطبع لن تكتمل الرحلة دون املرور على جزيرة الدمى املرعبة.
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اكت�ساف �سر مذهل عن احليتان
احلوت  ا�سطياد  كيفية  ع��ن  م��ذه��ال  ���س��را  ح��دي��ث��ا،  التقطت  ���س��ور  ك�سفت 

الأحدب لفرائ�سه، وذلك بطريقة ب�سيطة لكنها فعالة.
والتقط باحثون من جامعة هاواي �سورا للحوت جنوبي األ�سكا وهو ين�سج 
ما ي�سبه ال�سباك، با�ستخدام فقاقيع الهواء داخل املياه، لحتجاز فري�سته 
من  غالبا  وهي  فري�سته،  احلوت  يختار  التقنية،  هذه  داخلها.وبا�ستخدام 
الأ�سماك اأو الق�سريات، ويحيطها بدائرة من فقاقيع الهواء التي يخرجها 

من فتحة اأعلى راأ�سه، تعمل على اإرباك الفري�سة وحب�سها داخل الدائرة.
وجن��ح ع��امل البحار لر���س بيجدر وزم��الء اآخ���رون من جامعة ه���اواي، يف 
غر  التقنية  ه��ذه  مت��ار���س  وه��ي  احل��دب��اء  للحيتان  ف��ري��دة  �سور  التقاط 
تعترب  "ال�سور  �سحفية:  ت�سريحات  يف  بيجدر  ال�سيد.وقال  يف  امل�سبوقة 
رائدة. نراقب كيف تتالعب هذه احليوانات بفرائ�سها وحت�سرها من قبل 

ال�سيد. هذا ي�سمح لنا باكت�ساب معلومات مل نكن نعرفها من قبل".
والتقطت ال�سور كجزء من م�سروع ا�ستق�سائي عن تناق�س اأعداد احلوت 
الأح����دب، حيث ي��رك��ز ال��ب��اح��ث��ون ب�سكل خ��ا���س على ت��اأث��ر ال��ت��ح��ولت يف 
ال�سال�سل الغذائية املرتبطة بتغر املناخ وتناق�س اأعداد الفرائ�س. ويزور 
حوايل 3 اآلف من احليتان احلدباء األ�سكا كل �سيف خالل فرتة البحث 
عن الغذاء، بينما يهاجر ما ي�سل اإىل 10 اآلف اإىل هاواي يف ف�سل ال�ستاء 
للتكاثر.و�سوف ت�ساعد نتائج درا�سة الباحثني يف ت�سليط ال�سوء لي�س فقط 
على كيفية ح�سول احليتان على طعامها، بل اأي�سا على عدد وجباتها وما 

الذي تتغذى عليه، وتاأثر هذه الأمناط الغذائية على تطور اأج�سامها.

ما هي متالزمة عنق الهاتف املحمول؟
اأو اجلهاز  امل��ح��م��ول  ال��ه��ات��ف  ا�ستعمال  ك���الدين م��ن  ب��رن��د  ال��دك��ت��ور  ح��ذر 
ب�سد ع�سلي  العنقية  الفقرات  اإ�سابة  من  ل�ساعات طويلة، خوفاً  اللوحي، 
 HANDY NECK املحمول"  ال��ه��ات��ف  عنق  "مبتالزمة  ي��ع��رف  فيما 

.SYNDROME
يف  الع�سلي  ال�سد  اأن  الأمل����اين  ال��ع��ظ��ام  ج��راح��ة  يف  الخت�سا�سي  واأو���س��ح 
ملدة  وامل�ستمرة  للراأ�س  اخلاطئة  الو�سعية  ب�سبب  ين�ساأ  العنقية  الفقرات 

طويلة، م�سراً اإىل اأنه قد ميتد ليهاجم العمود الفقري باأكمله.
وامل�ستمر  اأحادي اجلانب،  التحميل  ولتجنب ذلك، ين�سح كالدين بتجنب 
اأو اجلهاز  الهاتف اجل��وال  الأف�سل حمل  اأن��ه من  اإىل  ملدة طويلة، م�سراً 
الراأ�س نحو  اإمالة  النظر بدل  الوجه، وخف�س  ارتفاع  اللوحي يف م�ستوى 

ال�سا�سة با�ستمرار.
اخلفيف  الع�سلي  ال�����س��د  م��واج��ه��ة  مي��ك��ن  اأن���ه  الأمل����اين  الطبيب  واأ����س���اف 
بتمارين الإرخاء وال�سخونة، وممار�سة الريا�سات، التي تعمل على تقوية 

جذع اجل�سم مثل امل�سي با�ستخدام الع�سي، والرك�س وال�سباحة. 
ويف حال الآلم ال�سديدة وامل�ستمرة، يجب ا�ست�سارة الطبيب. 

مايلي �ساير�س تثري 
اجلدل بو�سمها

ال��ع��امل��ي��ة  مايلي  ال��ن��ج��م��ة  ط��ب��ع��ت 
ج�����دي�����داً على  ����س���اي���ر����س  و�����س����م����اً 

ذراعها.
�سفحتها  ع��ل��ى  م��اي��ل��ي  ون�������س���رت 
�سورة لها وهي ت�ستعر�سها و�سمها 
اجل����دي����د وه�����و ع����ب����ارة ع����ن قلب 
تعليقاً  وكتبت  بال�ّسكني،  مطعون 
على ال�سورة على �سفحتها" قلب 

الروك اأند رول لالأبد".
اإذا  ال���و����س���م اجل������دل ع���م���ا  واأث��������ار 
ال�سابق   زوجها  فيه  تق�سد  كانت 
الذي  الوقت  يف  هيم�سوورث   ليام 
تعي�س فيه عالقة جديد مع كودي 

�سيمب�سون.
وقبل كودي واعدت مايلي كايتلني 
يتبادلن  وه��م��ا  ور����س���دت���ا  ك���ارت���ر 
القبل على منت يخت، وذلك قبل 

اعالن انف�سال مايلي عن ليام.
اآب- يف  ان��ف�����س��ال  ول����ي����ام  م���اي���ل���ي 
اأغ�سط�س املا�سي وتقدما باأوراقهما 
بعد  ال��ط��الق  اأج���ل  م��ن  للمحكمة 

زواج دام 7 اأ�سهر.

بريتني �سبريز �سقراء 
من جديد

�سبرز   ال��ع��امل��ي��ة  بريتني  ال��ن��ج��م��ة  ع����ادت 
للوكها ال�سابق بال�سعر الأ�سقر.

النجمة البالغة من العمر 36 عاماً ن�سرت 
اأنها  ف��ي��ه  ك�����س��ف��ت  �سفحتها  ع��ل��ى  ف��ي��دي��و 

�سبغت �سعرها من جديد اللون الأ�سقر.
اأن رمبا ال�سقراوات يق�سني  وكتبت تعليقاً 
ل  �سعرها  اأن  وت��اب��ع��ت  اأك���رث،  ممتعاً  وق��ت��اً 
يظهر يف الفيديو على طريقة �سعر جنمات 
ول  حمرتفة  بطريقة  امل�سفف  ه��ول��ي��وود 
حتى ماكياجها كذلك، ولكنه على طبيعته 
وح��ق��ي��ق��ي وه���ي ت��ق�����س��ي ع��ط��ل��ة يف الوقت 

احلايل.
مبلاًل  ال��ف��ي��دي��و  يف  �سعرها  اأن  ق��ال��ت  ك��م��ا 

حيث اأنها خرجت للتو من امل�سبح.
وكانت بريتني قد اعتمدت ال�سعر البني يف 

اآب-اأغ�سط�س.

اأخرجوين من هنا.. ميت يتكلم      
اأهل  م��ن جانب  ال�سديد  ب��احل��زن  ع��ادة  اجل��ن��ازات  تت�سم 
امليت واأ�سدقائه، واأثناء دفن جثمان املتوفى تخيم اأجواء 
من الأ�سى املختلط بالدموع، لكن هذا الرجل الأيرلندي 
اأخ��رى. وعلى ما يبدو كان الراحل يحب املزاح  له ق�سة 
اأنه حول جنازته اإىل �سكل  والأج��واء املفرحة، اإىل درجة 
م��ن اأ���س��ك��ال ال�سخرية وامل���رح، مم��ا خفف م��ن احل���زن يف 
قوة  يف  ال�سابق  الع�سكري  دف��ن  ف��اأث��ن��اء  م�سيعيه.  قلوب 
الدفاع الأيرلندية، �ساي براديل، ال�سبت، �سمع امل�سيعون 

�سوت امليت وهو ي�سرخ من تابوته مطالبا باإخراجه.
وبعد اأن مت اإنزال التابوت يف القرب يف كيلماناج، يف منطقة 
كيلكيني يف اأيرلندا، بح�سور امل�سيعني، �سمع ال�سوت وهو 
يقول "اأخرجوين من هنا. فاملكان مظلم للغاية". وبدل 
من م�سارعة امل�سيعني اإىل اإخراجه من القرب ومعرفة ما 
حدث، ماج احل�سور من ح�سد امل�سيعني بال�سحك، فيما 
ا�ستمر ال�سوت ال�سادر من التابوت يف القول: "اأين اأنا؟ 
هل اأ�سمع �سوت الكاهن؟"، و�سط قهقهة احل�سور. كانت 
حدث  م��ا  لكن  بالفعل،  ميتا  وال��رج��ل  حقيقية  اجل��ن��ازة 
امليت  فيها  ���س��ارك  �سلفا،  معدة  �سغرة  "موؤامرة"  ك��ان 
نف�سه. فقبل وفاته، �سجل براديل ر�سالة بهدف الرتفيه 
ع��ن احل��ا���س��ري��ن عند ق��ربه وق��ت دف��ن��ه، وف��ق��ا مل��ا ذكرته 
اأندريا،  ابنته  وكتبت  "اإندبندنت" الربيطانية.  �سحيفة 
"اأف�سل  باأنه  ح��دث  ما  "تويرت" ت�سف  على  ح�سابها  يف 
اإىل  مظهر احتفايل وودي لوداع �سخ�س ميت"، م�سرة 
اأن الر�سالة امل�سجلة مت ت�سغيلها من مكرب �سوت موجود 
يف مقربة جماورة. واأو�سحت اأن هذه املوؤامرة ال�سغرة 
كانت رغبة من والدها امليت، واأنه طلب بثها اأثناء جنازته، 
وقالت: "يا له من رجل. اأراد اأن يجعلنا ن�سحك جميعا 
عندما كنا حزينني ب�سكل ل ي�سدق. لقد كان رجال من 

ذلك النوع من الرجال املحبني للمرح".

�سوت ر�سيعة من حتت الأر�س
ذه���ب رج���ل ل��ي��دف��ن ج��ث��م��ان اب��ن��ت��ه ال��ت��ي ت��وف��ي��ت حديثا، 
حتت  من  قادما  ر�سيعة  �سوت  �سمع  عندما  �سدم  لكنه 
اأح��دث حالة ت�سلط ال�سوء على عمليات واأد  الأر���س، يف 
اأوتار  املحلية يف ولية  ال�سرطة  الهند. وقالت  البنات يف 
برادي�س �سمايل الهند، اإن هايتي�س �سروهي ذهب ليدفن 
بعد دقائق قليلة من ولدتها، عندما  التي توفيت  ابنته 
ال�سرطة  واأو���س��ح��ت  فخارية.  بقطعة  فاأ�سه  ا�سطدمت 
اإىل وج���ود طفلة  ���س��روه��ي  ان��ت��ب��ه  اللحظة  ت��ل��ك  اأن���ه يف 
اإىل  ال��ولدة وحية داخل القطعة، ف�سارع  ر�سيعة حديثة 
طلب امل�ساعدة واإنقاذها، بح�سب ما ذكرت وكالة "فران�س 
فقد وجد  اإنديا"،  اأوف  "تاميز  ل�سحيفة  ووفقا  بر�س". 
ملفوفة  وكانت  حية  وئ��دت  الر�سيعة  الطفلة  �سروهي 
اأن  "يف وقت ما اعتقدت  بقطعة قما�س وتبكي، م�سيفا: 
ابنتي قد عادت اإىل احلياة". واأو�سح اأن �سوت الر�سيعة 
ح�سبما  كان "قادما فعليا من داخل القطعة الفخارية"، 
ذكرت �سحيفة "غارديان" الربيطانية. ووفقا ل�سحيفة 
"تاميز اأوف اإنديا"، فقد وجد �سروهي الطفلة الر�سيعة 
وئدت حية وكانت ملفوفة بقطعة قما�س وتبكي، م�سيفا: 

اأن ابنتي قد عادت اإىل احلياة". اعتقدت  ما  وقت  "يف 
امل�ست�سفى،  اإىل  الر�سيعة  نقل  مت  اإن���ه  ال�سرطة  وق��ال��ت 
واأنها تتلقى حاليا الرعاية الطبية الالزمة، م�سيفة اأن 

�سيا�سيا حمليا يتكفل مب�ساريف عالجها. املمثلة اال�سكتلندية جوانا فاندرهام حت�سر العر�س االأول لفيلم »لكل الب�سرية«  يف لو�س اأجنلو�س.  )ا ف ب(

كانون تطلق كامريا 
اأك�سن للجيب

كامرا  ك����ان����ون  ����س���رك���ة  اأط���ل���ق���ت 
ال�سغرة،   IVY REC الأك�����س��ن 
و�سهولة  فائقة  التي متتاز مبتانة 

و�سعها يف جيب ال�سروال.
واأو���س��ح��ت ال�����س��رك��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة اأن 
الكامرا اجلديدة ل يتعدى وزنها 
90 غراماً، وميكن تثبيتها يف حزام 
اأو حقيبة، ول ت�ستمل على �سا�سة، 
 30 مل��دة  امل���اء  يف  و�سعها  وتتحمل 
دق��ي��ق��ة ع��ل��ى ع��م��ق م���رتي���ن، كما 
وتتحمل  لل�سدمات  مقاومة  اأنها 
ارتفاع  من  الأر���س  على  ال�سقوط 

ي�سل اإىل مرتين.
تتيح  وط��ارة  بزر  الكامرا  وُت�سغل 
"الإيقاف"  و����س���ع  ب����ني  ال��ت��ن��ق��ل 
 "WLAN الال�سلكية  و"ال�سبكة 
ويتيح  و"الفيديو".  و"ال�سور" 
التطبيق املجاين، املتوفر لالأجهزة 
امل���ح���م���ول���ة ال���ع���ام���ل���ة ب����اأن����دروي����د 
ال�سور  ن��ق��ل  اإ�س"،  اأو  "اآي  واأب����ل 
اإىل ال��ه��ات��ف ال��ذك��ي، ال���ذي ميكن 

ا�ستعماله حمدداً للمنظر اأي�ساً.
التقنية  اجل���وان���ب  ���س��ع��ي��د  وع��ل��ى 
م�ست�سعر  ع��ل��ى  ال��ك��ام��را  تعتمد 
بدقة   3-1 ب���ق���ي���ا����س   CMOS
تخزين  ومي��ك��ن  ميغابيك�سل،   13
ال�����س��ور وم��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و بدقة 
1080 بيك�سل على بطاقة الذاكرة 

.MICROSD اخلارجية
واأعلنت �سركة كانون طرح الكامرا 
والأخ�سر،  ب����ال����وردي،  اجل���دي���دة 
الأ�سواق  يف  والأزرق  وال���رم���ادي، 

العاملية بنحو 130 دولراً.  

القاهرة ال�سينمائي يقدم 27 فيلما عر�س اأول 
وجبة  ال��دول  ال�سينمائي  القاهرة  مهرجان  يجهز 
فيلما   27 ت�سمل  ال��ع��ام  ه���ذا  ل�����رواده  د���س��م��ة  ف��ن��ي��ة 
فيلما   20 بينها  م���رة  لأول  ودول��ي��ا  ع��امل��ي��ا  ت��ع��ر���س 

طويال و�سبعة اأفالم ق�سرة.
م���ن ب���ني الأف������الم ال��ت��ي ت��ع��ر���س ع��امل��ي��ا لأول مرة 
اإيلي  للمخرج  الأخ���رة(  املحطة  )ب��روت  اللبناين 
للمخرج  ال��ف��وت(  يفوت  م��ا  )قبل  والتون�سي  كمال 
جم����دي خل�����س��ر وال����ل����ذان ح�����س��ال خ����الل الأع�����وام 
ل�سناعة  ال��ق��اه��رة  ملتقى  م��ن  دع��م  على  ال�سابقة 

ال�سينما الذي يقام على هام�س املهرجان.
وك���ذل���ك اأف�����الم )م���ن اأج����ل ال��ق�����س��ي��ة( م���ن املغرب 
ال��ع��ار���س��ة( من  و)ع��ل��ى  ج��ل��ون  ب��ن  للمخرج ح�سن 
اأملانيا  تون�س للمخرج �سامي تليلي و)جازمان( من 

و)املنافقون( من الأرجنتني و)القلم( من رو�سيا.
وق�����ال حم��م��د ح��ف��ظ��ي رئ��ي�����س امل���ه���رج���ان يف بيان 
هذا  يف  ال��ت��ق��دم  موا�سلة  على  حري�س  "املهرجان 
امللف عاما بعد اآخر، وتفعيل دوره يف اكت�ساف اأفالم 
جديدة جيدة يقدمها لع�ساق ال�سينما يف م�سر لأول 

مرة".
والأربعني  احل��ادي��ة  ال���دورة  الثقافة  وزارة  وتنظم 
نوفمرب-   29 اإىل   20 من  الفرتة  املهرجان يف  من 

ت�سرين الثاين.
وقال القائم باأعمال املدير الفني للمهرجان اأحمد 
�سوقي "مل يعد مقبول اأن يكتفي مهرجان القاهرة 
والأربعني  احل���ادي���ة  دورت����ه  لإط����الق  ي�ستعد  وه���و 
فكان  الكربى فقط  املهرجانات  اأف��الم  اأه��م  بعر�س 
من البديهي اأن ي�ستهدف فريق الربجمة احل�سول 
على اأكرب عدد من الأفالم املتميزة فنيا يف عر�سها 

العاملي اأو الدويل الأول".
"الأفالم التي ينفرد املهرجان بعر�سها  اأن  واأ�ساف 
العاملي وال��دويل الأول موزعة بن�سب متفاوتة على 
تنفرد  حيث  املختلفة،  املهرجان  وم�سابقات  اأق�سام 
العاملي  عر�سها  يف  اأف��الم  بثالثة  الدولية  امل�سابقة 
كما  الأول،  ال����دويل  عر�سهما  يف  وفيلمني  الأول 
اأفالم  اآفاق ال�سينما العربية بثالثة  تنفرد م�سابقة 

يف عر�سها العاملي الأول".

�سلمى حايك تخ�سع جلل�سة 
عالج �سينية

حايك   لبنانية  �سلمى  اأ�سول  من  املك�سيكية  الأمركية  النجمة  فاجاأت 
التوا�سل  اأح��د مواقع  على  ن�سرت عرب ح�سابها اخلا�س  اجلميع عندما 
الجتماعي �سورة لها بدت فيها وهي تخ�سع جلل�سة عالج الوخز بالأبر 

ال�سينية التي لها فوؤائد كبرة ل�سحة الإن�سان.
واحتفلت �سلمى حايك بال�سورة بو�سول ح�سابها اىل 12 مليون متابع، 
حبكم  على  جميعاً  لكم  ج��داً  ممتنة  "اأنا  بالتايل:  ال�سورة  على  وعلقت 

ودعمكم !!! لقد و�سلت اإىل 12 مليون".
واأ�سافت: "اإبرة لل�سحة والرفاهية متثل كل مليون منكم".

ولقت ال�سورة التي ن�سرتها �سلمى حايك ن�سب اإعجاب كبرة.


