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وفد املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة يختتم 
جولته ال�سحية والتثقيفية جلزيرة �سقطرى

•• �سقطرى -وام:

ناجحة  زي��ارة  والطفولة  للأمومة  االعلى  املجل�س  من  وف��د  اختتم 
واملحا�ضرات  االأن�ضطة  م��ن  ع���ددا  خللها  نظم  �ضقطرى  جل��زي��رة 

التثقيفية والتوعوية الأمهات واأطفال اجلزيرة.
للمجل�س  العامة  االمينة  الفل�ضي  ع��ب��داهلل  ال���رمي  �ضعادة  وق��ال��ت 
اإن الزيارة كانت ناجحة بامتياز بف�ضل  االعلى للمومة والطفولة 
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  االم��ارات  اأم  ل�ضمو  ال�ضديدة  التوجيهات 
مبارك رئي�ضة االحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�س االأعلى للأمومة 
كانت  التي  االأ���ض��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأع��ل��ى  الرئي�ضة  والطفولة 
تتابع زيارة الوفد والنجاح الذي حققه من خلل تنظيم حما�ضرات 
واقبلن  اجلميع  اعجاب  نالت  واالطفال  للمهات  توعوية  تثقيفية 

عليها باهتمام كبري.                                    )التفا�ضيل �س6(

على  ال�سرب  ملياه  مربدا   24 توفر  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
�ساطئي الكورني�س واحلديريات لإ�سعاد ال�سكان والزوار

•• اأبوظبي-الفجر:

تركيب  املدينة  مركز  بلدية  خ��لل  م��ن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأجن���زت 
مربدات ملياه ال�ضرب على كل من �ضاطئ الكورني�س و�ضاطئ احلديريات 
وذلك بهدف اإ�ضعاد رواد ال�ضواطئ وتوفري م�ضادر �ضحية ملياه ال�ضرب يف 
هذه املرافق الرتفيهية العاملية املوا�ضفات . واأ�ضارت بلدية مركز املدينة 
اأرقى  باإيجاد  اأبوظبي  مدينة  بلدية  ال��ت��زام  ع��ن   يعرب  امل�ضروع  ه��ذا  اأن 
يندرج  كما  ال��ع��امل،  م�ضتوى  على  املتكاملة  الرتفيهية  امل��راف��ق  واأف�ضل 

�ضمن املبادرات التي ت�ضاهم يف اإ�ضعاد املجتمع.   )التفا�ضيل �س3(

بتوجيهات حممد بن زايد

من ي�ستفيدون  وفتاة  �ساب   200
 العر�س اجلماعي الثاين لهذا العام يف عدن

بدء الت�سويت على التعديلت الد�ستورية يف م�سر
•• القاهرة -وام:

بداأ امل�ضريون اأم�س ال�ضبت االإدالء باأ�ضواتهم يف خمتلف 
مدن وحمافظات جمهورية م�ضر العربية يف اال�ضتفتاء 
ثلثة  مل��دة  ي�ضتمر  ال��ذي  الد�ضتورية  التعديلت  على 

اأيام. 
متابعة  يف  عملها  العربية  ال���دول  جامعة  بعثة  وب���داأت 
تعديلت  على  اال�ضتفتاء  يف  الت�ضويت  اأي���ام  جم��ري��ات 
الد�ضتور امل�ضري، حيث انت�ضر املتابعون الذين ينتمون 
اإىل 13 جن�ضية عربية يف حمافظات القاهرة واجليزة 

وبع�س حمافظات الوجه البحري والقناة وال�ضعيد.

واأف�����اد ب��ي��ان ����ض���ادر ع���ن اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ام�������س، اأن 
عملية  جوانب  خمتلف  تقييم  على  �ضيعملون  املتابعني 
االقرتاع اأيام اال�ضتفتاء وذلك عرب مقارنة مدى �ضحة 
االإجراءات ومطابقتها ملا هو من�ضو�س عليه يف القانون 
ُيقيم  حيث  للنتخابات،  الوطنية  الهيئة  ق���رارات  ويف 
واج���راءات  االق����رتاع،  افتتاح جل��ان  اإج����راءات  املتابعون 
اإغ����لق جل���ان االق����رتاع،  عملية االق�����رتاع واج������راءات 
يف  والعد  الفرز  عملية  اإج���راءات  تقييم  اإىل  باالإ�ضافة 
غرفة  تقوم  اأن  املقرر  وم��ن  لل�ضتفتاء.  االأخ��ري  اليوم 
عمليات جامعة الدول العربية بالتن�ضيق والتوا�ضل مع 

املتابعني على مدار اأيام االقرتاع.

حمادثات بني قادة االحتجاجات واملجل�س الع�سكري 

النيابة حتقق مع الب�سري يف »تهمتي ف�ساد«

الح�����ت�����لل ي�����س��ت��ه��دف 
طعن عملية  بزعم  فل�سطينيًا 

•• رام اهلل-وكاالت:

االإ�ضرائيلي  اأطلق حر�س احلدود 
يحمل  كان  فل�ضطيني  على  النار 
ا�ضتهداف عدد من  �ضكينا ويريد 
يف  نابل�س  مدينة  ق��رب  عنا�ضره 
اإىل  اأدى  ال��غ��رب��ي��ة، مم��ا  ال�����ض��ف��ة 
اأعلنت  ب��ج��روح، وف��ق��م��ا  اإ���ض��اب��ت��ه 

ال�ضرطة االإ�ضرائيلية، اأم�س.
ال�ضرطة  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
ر���ض��ال��ة عرب  ميكي روزن��ف��ي��ل��د يف 
»فل�ضطينيا  اإن  وات�����ض��اب  تطبيق 
ومن  ع��ام��اً   20 العمر  م��ن  يبلغ 
قرية �ضنرييا اقرتب من عنا�ضر 
)ح���ر����س احل�������دود( وه����و يحمل 
من  اأف����رادا  اأن  واأ���ض��اف  �ضكيناً«. 
اأط��ل��ق��وا النار  امل���وج���ودة  ال���ق���وات 
عليه واأ�ضابوه، م�ضريا اإىل اأن اأياً 

من العنا�ضر مل ي�ضب.
االإ�ضرائيلية  االإذاع����������ة  ووف������ق 
العامة، فاإّن الفل�ضطيني يف حالة 

»حرجة«.

م���ا ي���ع���رف ب��ح��ك��وم��ة ال���وف���اق يف 
للت�ضدي  العام  النفري  طرابل�س 

للجي�س.
ويف املقابل، اأكد متحدث اأن قوات 
طرابل�س،  يف  ال����وف����اق  ح��ك��وم��ة 
الليبي،  الوطني  للجي�س  املناوئة 
بقيادة امل�ضري خليفة حفرت، بداأت 
طرابل�س،  ق��رب  م�����ض��اداً  هجوماً 

ال�ضبت.
املتحدث  املجعي،  وقال م�ضطفى 
با�ضم العملية الع�ضكرية حلكومة 
مرحلة  ب����داأن����ا  »ل���ق���د  ال�����وف�����اق: 
ال���ه���ج���وم و�����ض����درت االأوام��������ر يف 
للتقدم  االأوىل  ال�ضباح  ���ض��اع��ات 

وك�ضب مزيد من االأرا�ضي«.
اجلي�س  اأن  امل�����ض��ادر  ذك����رت  ك��م��ا 
بعد منطقة  اإىل ما  تقدم  الليبي 
مرتات  كيلو   7 ب���  ال��رب��ي��ع  وادي 

حتى عني زارة.

ا�ستباكات بني ال�سرطة وحمتجي ال�سرتات ال�سفراء يف باري�س
•• باري�س-رويرتز:

وقعت ا�ضتباكات بني  بع�س املحتجني وال�ضرطة يف باري�س ام�س ال�ضبت، 
وه���و ال�����ض��ب��ت ال��ث��ال��ث وال��ع�����ض��ري��ن ع��ل��ى ال���ت���وايل الح��ت��ج��اج��ات ال�ضرتات 
اإىل  ي��ع��ودون  قد  ال�ضغب  مثريي  اأن  من  ال�ضلطات  حتذير  بعد  ال�ضفراء 

العا�ضمة الفرن�ضية ليت�ضببوا يف موجة جديدة من العنف.
واأظهرت لقطات لتلفزيون رويرتز ع�ضرات املحتجني امللثمني وهم ير�ضقون 
قوات ال�ضرطة باحلجارة يف و�ضط العا�ضمة الفرن�ضية، كما اأ�ضعلوا النار يف 
باإطلق  ال�ضرطة  وردت  النارية.  ال��دراج��ات  من  وع��دد  القمامة  �ضناديق 
اأحد  يحملها  الفتة  على  وُك��ت��ب  ال�����ض��وت.   وقنابل  للدموع  امل�ضيل  ال��غ��از 
الفقراء؟«. وُكتب  اأجل نوتردام، ماذا عنا نحن  املتظاهرين »املليني من 

على الفتة اأخرى »كل �ضيء من اأجل نوتردام وال �ضيء للبائ�ضني«.

•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي«  الوطني  »اجلي�س  اأعلن 
امل�����ض��ري خ��ل��ي��ف��ة حفرت،  ب���ق���ي���ادة 
ب�������ض���ط ����ض���ي���ط���رت���ه ع����ل����ى ع����دة 
القتال  مواقع جديدة يف حماور 
بالعا�ضمة طرابل�س. وقال مركز 
ب�»اجلي�س  احل����رب����ي  االإع���������لم 
ال��وط��ن��ي ال��ل��ي��ب��ي« يف ب��ي��ان ن�ضر 
على  �ضفحته  يف  ال�ضبت،  اأم�����س 
موقع في�ضبوك”قواتنا تتقدم .. 
الوفاق  ميلي�ضيات  تن�ضحب  فيما 

وتتقهقر يف جميع املحاور«.
واأ�������ض������اف ال����ب����ي����ان  »ت���ع���زي���زات 
املحاور  ملختلف  و�ضلت  ع�ضكرية 
وكتائب  ع�����ض��ك��ري��ة  األ����وي����ة  م���ن 
اأقرب  يف  املعركة  حل�ضم  للجي�س 

وقت بعون اهلل«.
»ميلي�ضيات  اأن  ال��ب��ي��ان  وت���اب���ع 

•• اخلرطوم-وكاالت:

فتحت النيابة العامة يف ال�ضودان 
املعزول  ال��رئ��ي�����س  ���ض��د  ب��لغ��ني 
غ�ضل  ب���ت���ه���م  ال����ب���������ض����ري،  ع����م����ر 
االأم���وال وح��ي��ازة اأم���وال �ضخمة 
قال  قانوين، ح�ضبما  دون م�ضوغ 
م�ضدر ق�ضائي ل�»رويرتز«، ام�س 

ال�ضبت.
النيابة  وكيل  اأن  امل�ضدر  واأ�ضاف 
املجل�س  م����ن  امل���ك���ل���ف  االأع�����ل�����ى 
اأمر  الع�ضكري مبكافحة الف�ضاد، 
ال�ضابق  الرئي�س  على  بالقب�س 
متهيدا  ع���اج���ل  وب��ا���ض��ت��ج��واب��ه 

لتقدميه للمحاكمة.
�ضتقوم  النيابة  اأن  امل�ضدر  وذك��ر 
ال�ضابق  ال��رئ��ي�����س  ب��ا���ض��ت��ج��واب 
امل��وج��ود داخ��ل �ضجن ك��وب��ر، واأن 
�ضتتخذ  قانونية  اإج��راءات  هناك 
ال�ضابق  النظام  رم��وز  بع�س  �ضد 

املتهمني بالف�ضاد.
�ضودانية،  اإع���لم  و�ضائل  وق��ال��ت 
القوات  م��ن  ف��ري��ق��ا  اإن  ال�����ض��ب��ت، 
امل���������ض����ل����ح����ة واال������ض�����ت�����خ�����ب�����ارات 
اإقامة  م��ق��ر  داه�����م  ال��ع�����ض��ك��ري��ة، 

الرئي�س املعزول.
واأو�����ض����ح����ت ���ض��ح��ي��ف��ة »ال��������راأي 
على  ع����ر  ال���ف���ري���ق  اأن  ال����ع����ام« 

الع�ضكري  املجل�س  اأن  ���ض��ودان��ي��ة 
ال��ب�����ض��ري، يحتجز  اأط������اح  ال�����ذي 
كوبر  �ضجن  يف  ال�ضابق  الرئي�س 

بالعا�ضمة اخلرطوم.
منظمو  �����ض����ع����د  واجل������م������ع������ة، 
دعواتهم  ال�ضودان  يف  االحتجاج 
قائلني  لل�ضلطة،  �ضريع  النتقال 
اإنهم �ضيعلنون عن جمل�س حاكم 
يتوىل  اأن  يف  ي���رغ���ب���ون  م���وؤق���ت 
املجل�س  م����ن  ب�����دال  امل�������ض���وؤول���ي���ة 

الع�ضكري.
ه������ذا واج����ت����م����ع ق��������ادة احل���رك���ة 
االح���ت���ج���اج���ي���ة يف ال���������ض����ودان يف 
املجل�س  م����ع  اأم���������س  اخل����رط����وم 
الع�ضكري االنتقايل، ع�ضية املوعد 
املجل�س  ت�ضكيل  الإع���لن  امل��ح��دد 
املدين الذي �ضيتوىل احلكم بعد 
االإط��اح��ة بعمر الب�ضري، وف��ق ما 

�ضرح اأحد قادة احلركة.
ال�����ق�����ي�����ادي يف »حت����ال����ف  وق��������ال 
احلرية والتغيري« �ضديق يو�ضف 
لفران�س بر�س »املجل�س الع�ضكري 
التحالف«.  م��ع  مباحثات  يعقد 
قادة االحتجاجات اجلمعة  وقال 
ت�ضكيلة  االأح���د  �ضيك�ضفون  اأن��ه��م 
بتمثيل  امل��دين  ال�ضيادي  املجل�س 
�ضيحل حمل  والذي  للع�ضكريني 
االنتقايل  ال��ع�����ض��ك��ري  امل��ج��ل�����س 

كميات كبرية من النقد االأجنبي 
وال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة، ب��ل��غ��ت اأك���ر 
ي������ورو، و351  م���لي���ني   6 م���ن 
جنيه  م��ل��ي��ارات  و5  دوالر،  األ���ف 

�ضوداين.
ع����ن وكيل  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
ال��ن��ي��اب��ة امل��ك��ل��ف ب��االإ���ض��راف على 

م�ضراتة تطلق طائراتها احلربية 
امل��دن��ي��ني يف غريان  ال���ض��ت��ه��داف 
االأر�ضية  دف��اع��ات��ن��ا  واأن  وم����زدة، 
اجلوي  و�ضلحنا  باملر�ضاد.  لهم 

يرت�ضد طائراتهم الإ�ضقاطها«.

يذكر اأن اجلي�س الوطني الليبي 
اأطلق يف الرابع من ال�ضهر اجلاري 
من  طرابل�س  لتطهري  �”عملية 
اجلماعات االإرهابية”. ورداً على 
ذل��ك اأع��ل��ن ف��ائ��ز ال�����ض��راج رئي�س 

البلد  يف  الف�ضاد  ق�ضايا  جميع 
قوله  حممود،  اهلل  عبد  معت�ضم 
اإن النيابة �ضرعت فورا يف تنفيذ 
الع�ضكري  امل��ج��ل�����س  ت��وج��ي��ه��ات 
وال��ق��ي��ام مبهامها يف  االن��ت��ق��ايل، 

مكافحة الف�ضاد.
اأمر بتفتي�س  اأن  واأ�ضاف حممود 

م��ق��ر اإق���ام���ة ال��ب�����ض��ري، وب���اإي���داع 
ال�ضودان  بنك  خزينة  يف  املبالغ 
دعوى  بتقييد  اأمر  كما  املركزي، 
قانون  م���ن  و6   5 امل������واد  حت���ت 
35 من  وامل����ادة  االأج��ن��ب��ي  النقد 

قانون غ�ضيل االأموال.
م�ضادر  ك�����ض��ف��ت  اأي���������ام،  وق����ب����ل 

مواقــيت ال�صالة
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عمومية ال�سحفيني تعتمد تعديالت على النظام االأ�سا�سي
احلمادي : قبول ع�سوية ال�سحفيني يف 

املواقع اللكرتونية والإذاعة والتليفزيون
•• دبي-الفجر:

اأقرت اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية ال�ضحفيني االإماراتية يف اجتماعها 
النظام  على  تعديلت  العاملني،  االأع�����ض��اء  م��ن  ع��دد  بح�ضور  املا�ضي  اخلمي�س 

االأ�ضا�ضي للجمعية فيما يخ�س الع�ضوية للأع�ضاء وجمل�س اإدارة اجلمعية.
 يف بداية االجتماع رحب حممد احلمادي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�ضحفيني 
االإماراتية باالأع�ضاء احلا�ضرين وقال اإن التطورات احلديثة يف ال�ضاحة ال�ضحفية 
واالإعلمية جعلتنا نفكر يف اجراء تعديلت على النظام االأ�ضا�ضي للجمعية الذى 

مل يطراأ عليه اأي تغيري منذ و�ضعه عام 2000 من بداية تاأ�ضي�س اجلمعية.
اأن  االأع�����ض��اء احل��ا���ض��ري��ن، م�ضيفاً  تعديلها على  ال��ت��ي مت  امل���واد  وت��ل احل��م��ادي 
بعد  اإق��راره��ا  ويتم  املجتمع،  تنمية  وزارة  على  االجتماع  قبل  عر�ضتها  اجلمعية 

موافقة اجلمعية العمومية عليها.                                )التفا�ضيل �س9(

•• عدن -وام:

لهذا  الثاين  ال���زواج اجلماعي  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهلل  هيئة  نظمت 
العام يف حمافظة عدن، �ضمن �ضل�ضلة االأعرا�س اجلماعية التي وجه بها 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
والتي  اليمني  ال�ضباب  ا�ضتقرار  لدعم  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
ي�ضتفيد منها 2200 �ضاب وفتاة يف 11 حمافظات مينية، وتاأتي هذه 
املبادرة النوعية �ضمن ا�ضتجابة االإمارات ملتطلبات ال�ضاحة اليمنية من 

الدعم وامل�ضاندة يف جميع املجاالت.
وا�ضتمل العر�س على 200 زيجة بح�ضور وفد من الهيئة اأ�ضرف على 
عدد  امل��را���ض��م  ح�ضر  كما  ب��ذل��ك،  اخلا�ضة  وال��رتت��ي��ب��ات  ال���زواج  مرا�ضم 

واأ�ضرهم  العر�ضان  بجانب  ع��دن  حمافظة  يف  املحليني  امل�ضوؤولني  م��ن 
ومعارفهم.

واأكد الدكتور حممد عتيق الفلحي االأمني العام لهيئة الهلل االأحمر 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  مبادرة  اأن  االإم��ارات��ي 
جتد املتابعة واالهتمام من �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 

احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س الهيئة.
وقال اإن املبادرة تهدف اإىل تعزيز الن�ضيج االجتماعي ومتتني الروابط 
املبذولة لتحقيق االأمن واال�ضتقرار يف اليمن،  العائلية وتدعم اجلهود 
ال�ضاحة  ملتطلبات  االإم����ارات  ا�ضتجابة  �ضمن  ت��اأت��ي  كونها  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

اليمنية من الدعم وامل�ضاندة يف جميع املجاالت.
)التفا�ضيل �س2(

النا�ضطة ال�ضودانية االء �ضلح وحولها املتظاهرين قرب وزارة الدفاع يف العا�ضمة اخلرطوم )رويرتز(

قوات ال�ضرطة الفرن�ضية ت�ضتبك مع ا�ضحاب ال�ضرتات ال�ضفراء )ا ف ب(

قوات اجلي�س الوطني الليبي توا�ضل تقدمها على عدة حماور يف طرابل�س

امليلي�سيات االنقالبية ت�ستعني مبقاتلني اأفارقة

التحالف يبداأ عملية نوعية لتدمري �سبكة احلوثي للطائرات امل�سرية

ال�سدفة جعلت منه رئي�س حكومة:

هكذا اأ�سبح بيدرو �سان�سيز ح�سًنا �سد ال�سعبوية!

ق���ت���ل���ى ب����ه����ج����وم ع��ل��ى 
تركية  ع�سكرية  ق��اع��دة 

•• اخلرطوم-وكاالت:

اإن  ق��ال��ت وزارة ال��دف��اع ال��رتك��ي��ة، 
ا�ضتباكات  يف  قتلوا،  جنود  اأرب��ع��ة 
الكرد�ضتاين  ال��ع��م��ال  ح����زب  م���ع 

بالقرب من احلدود مع العراق.
وذكرت وكالة دمري اأوران للأنباء 
تعر�ضت  ع�����ض��ك��ري��ة  ق����اع����دة  اأن 
ل��ه��ج��وم يف م��ن��ط��ق��ة ���ض��ك��ورج��ا يف 
�ضرق  ج���ن���وب  ه���ك���اري يف  اإق���ل���ي���م 
الرتكي  اجلي�س  دف��ع  مم��ا  تركيا، 
وا�ضعة  ع�����ض��ك��ري��ة  ب��ع��م��ل��ي��ة  ل���ل���رد 

النطاق.
ال����وزارة »ق��ت��ل ُجنديان  واأ���ض��اف��ت 
يف اإط������ار ال��ع��م��ل��ي��ات اجل����اري����ة يف 
منطقة احلدود الرتكية العراقية 
ب��ال��رغ��م م��ن كافة  يف ا���ض��ت��ب��اك��ات 

اجلهود التي بذلت الإنقاذهما«.
اأرب��ع��ة ج��ن��ود قتلوا يف  اأن  واأك����دت 

املجمل، واأ�ضيب �ضتة اآخرون.
امل�ضلحني  اأن  اإىل  واأ���������ض��������ارت 
ن���ار كثيف،  ي��ت��ع��ر���ض��ون الإط�����لق 
اإىل جانب عملية جوية، ومركبات 

دعم يف املنطقة.

امليلي�سيات تن�سحب وتتقهقر يف جميع املحاور

اجلي�س الليبي ي�سيطر على مواقع جديدة بطرابل�س

•• اليمن-وكاالت:

عبده  العميد  اليمني،  اجلي�س  با�ضم  امل��ت��ح��دث  اأع��ل��ن 
جملي، ام�س، اأن ميلي�ضيات احلوثي اأدخلت خلل االأيام 
القارة  م��ن  االأج��ان��ب  املقاتلني  م��ن  ال��ع�����ض��رات  املا�ضية 

االإفريقية اإىل مدينة احلديدة من اجلهة ال�ضمالية.
واأو�ضح جملي اأن امليلي�ضيات احلوثية ت�ضعى من خلل 
اإدخال املقاتلني االأفارقة اإىل تكثيف تعزيزاتها الع�ضكرية 
للقيام باأعمال قتالية �ضد املدنيني وللنق�ضا�س على 

مواقع اجلي�س الوطني.
اأنه  اليمن  يف  ال�ضرعية  دع��م  حت��ال��ف  اأع��ل��ن  ذل���ك،  اإىل 
وقدرات  �ضبكة  لتدمري  نوعية  ا���ض��ت��ه��داف  عملية  ب���داأ 
دار  مع�ضكر  يف  امل�����ض��رية  ل��ل��ط��ائ��رات  احل��وث��ي  ميلي�ضيا 
تدمري  التحالف  واأك��د  �ضنعاء.  العا�ضمة  يف  الرئا�ضة 
موقع ت�ضتخدمه امليلي�ضيا احلوثية االإرهابية لتخزين 

•• الفجر - �سي�سيل ثيبو – ترجمة خرية ال�سيباين 

�ضان�ضيز  بيدرو  يكن  مل  ال�ضدفة،  طريق  عن  رئي�س 
رئي�ضا لي�ضتمّر. بعد و�ضوله اإىل ال�ضلطة يف مدريد 
بحجب  م��ف��اج��ئ  ت�����ض��وي��ت  اإث����ر   2018 ي��ون��ي��و  يف 
الثقة، اعتمد الزعيم اال�ضرتاكي على لعبة حتالفات 

اجلمهوري  احل��ر���س  مبع�ضكر  ط��ي��ار  ب���دون  ال��ط��ائ��رات 
�ضابقاً بدار الرئا�ضة يف �ضنعاء.

العقيد  التحالف  قوات  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  و�ضرح 
ت��رك��ي امل��ال��ك��ي ب���اأن ق��ي��ادة ال��ق��وات امل�����ض��رتك��ة للتحالف 
نفذت فجر ام�س عند ال�ضاعة )3:40( عملية ع�ضكرية 
ن��وع��ي��ة ل��ت��دم��ري ه���دف ع�����ض��ك��ري م�����ض��روع، ع���ب���ارة عن 
لتخزين  االإرهابية  احلوثية  امليلي�ضيا  ت�ضتخدمه  كهف 
الطائرات بدون طيار لغر�س تنفيذ العمليات االإرهابية.« 
اأح���د مع�ضكرات  ت��دم��ريه يف  ال���ذي مت  ال��ه��دف  »وي��ق��ع 
احلر�س اجلمهوري �ضابقاً يف حميط دار الرئا�ضة والتي 
ا�ضتولت عليها امليلي�ضيا احلوثية االإرهابية.« واأو�ضح اأن 
العملية ال�ضتهداف وتدمري ال�ضبكة اخلا�ضة بالقدرات 
التابعة  ط��ي��ار  ب���دون  ل��ل��ط��ائ��رات  اللوج�ضتية  وامل��راف��ق 
اإي���ران  م��ن  امل��دع��وم��ة  االإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي��ة  للميلي�ضيا 

وكذلك اأماكن وجود اخلرباء االأجانب.

الكاتالونيني  االنف�ضاليني  مع  باملخاطر  حمفوفة 
ا�ضم  عليه  اأطلقوا  الذين  ال�ضيا�ضية،  االأعمدة  وكتاب 
»بيدرو املخت�ضر«، عابر ال م�ضتقبل له. وبعد ع�ضرة 
اأ�ضهر، جنح يف قلب االو�ضاع لفائدته، لي�ضبح االوفر 
 28 حظا يف حملة االنتخابات الت�ضريعية املبكرة يف 

اأبريل اجلاري.                  )التفا�ضيل �س12(
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اقبال كبري للت�ضويت على التعديلت الد�ضتورية يف م�ضر )رويرتز(

تركيا  يف  ين�سط  داع�س 
الطرف واأردوغان يغ�س 

•• وا�سنطن-وكاالت:

فر�ضت  الف�����ت�����ة،  خ����ط����وة  يف 
عقوبات  م����وؤخ����راً  وا���ض��ن��ط��ن 
لداع�س  داع���م���ة  ���ض��ب��ك��ة  ع��ل��ى 
لها.  م��ق��راً  تركيا  م��ن  وتتخذ 
الباحثة  ذك��رت��ه��ا  التفا�ضيل، 
الدفاع  »م��وؤ���ض�����ض��ة  يف  امل��ح��ل��ل��ة 
ع��ن ال��دمي��ق��راط��ي��ات« مرييف 
)التفا�ضيل  اأوغ����ل����و.  ط���اه���ر 
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اأخبـار الإمـارات

بتوجيهات حممد بن زايد

العام يف عدن لهذا  الثاين  اجلماعي  العر�س  من  ي�ستفيدون  وفتاة  �ساب   200

�سفارة الدولة يف اإيطاليا تفتتح معر�س ال�سجاد الأفغاين اليدوي حتت �سعار متكني املراأة الأفغانية 

•• عدن -وام:

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����لل االأح���م���ر 
الثاين  الزواج اجلماعي  االإماراتي 
لهذا العام يف حمافظة عدن، �ضمن 
التي  اجلماعية  االأع��را���س  �ضل�ضلة 
وج���ه ب��ه��ا ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�ضيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ا�ضتقرار  ل��دع��م  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 
ي�ضتفيد  وال��ت��ي  ال��ي��م��ن��ي  ال�����ض��ب��اب 
 11 وف��ت��اة يف  ���ض��اب   2200 منها 
حم���اف���ظ���ات مي��ن��ي��ة، وت����اأت����ي هذه 
ا�ضتجابة  �ضمن  النوعية  امل��ب��ادرة 
االإمارات ملتطلبات ال�ضاحة اليمنية 
وامل�����ض��ان��دة يف جميع  ال���دع���م  م���ن 

املجاالت.
200 زيجة  العر�س على  وا�ضتمل 
اأ�ضرف  الهيئة  م��ن  وف��د  بح�ضور 
والرتتيبات  ال����زواج  م��را���ض��م  على 
اخلا�ضة بذلك، كما ح�ضر املرا�ضم 
ع���دد م��ن امل�����ض��وؤول��ني امل��ح��ل��ي��ني يف 
العر�ضان  بجانب  ع��دن  حمافظة 

واأ�ضرهم ومعارفهم.
عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 
لهيئة  ال���ع���ام  االأم������ني  ال���ف���لح���ي 
ال���ه���لل االأح����م����ر االإم�����ارات�����ي اأن 

اأن  ال���������زواج اجل����م����اع����ي، م�����وؤك�����دا 
�ضموه  م�����ن  ال����ك����رمي����ة  امل������ب������ادرة 
االإماراتية  ال��رواب��ط  عمق  جت�ضد 
والثابتة،  ال���را����ض���خ���ة  ال��ي��م��ن��ي��ة 
اال�ضتقرار  حت��ق��ي��ق  يف  وت�����ض��اه��م 
والنف�ضي  واالج��ت��م��اع��ي  االأ����ض���ري 
ال�ضراكة  جم��االت  وت��ع��زز  لل�ضباب 

املجتمعية.
واأ�ضاد مبتابعة �ضمو ال�ضيخ حمدان 
الهلل  نهيان جلهود  اآل  زاي��د  بن 
التي  االإن�ضانية  االإماراتي  االأحمر 
مل ت��ن��ق��ط��ع ع���ن امل��ح��اف��ظ��ة خلل 
ال�������ض���ن���وات امل��ا���ض��ي��ة ..م���ن���وه���ا ان 
الهيئة متيزت دون �ضائر املنظمات 
االأخرى من خلل تبنيها للق�ضايا 
االإن�ضانية والتنموية يف املحافظة.

عن  ال����ع����ر�����ض����ان  ع�����رب  ذل������ك  اإىل 
حلمهم  بتحقيق  البالغة  �ضعادتهم 
يف اال�ضتقرار واحلياة الكرمية، ومل 
�ضملهم عرب هذه الزيجات املباركة 
لهم  اأف�ضل  مل�ضتقبل  توؤ�ض�س  التي 
والأ�ضرهم، وتقدموا بجزيل ال�ضكر 
الر�ضيدة  الدولة  لقيادة  والعرفان 
ويف  عينيها  ن�ضب  و�ضعتهم  التي 
بر�ضم  وب���ادرت  اأول��وي��ات��ه��ا  مقدمة 
هذه  ع��رب  وجوههم  على  الب�ضمة 

املبادرة االجتماعية الرائدة.

•• روما -وام:

اف���ت���ت���ح���ت �����ض����ف����ارة ال������دول������ة يف 
االإي��ط��ال��ي��ة معر�س  اجل��م��ه��وري��ة 
امل�ضنوع  االأف������غ������اين  ال�������ض���ج���اد 
املراأة  “متكني  �ضعار  حت��ت  ي��دوي��ا 
االأفغانية من اأجل م�ضتقبل اأكر 
ن�ضج  على  عملت  اإ�ضراقا” والذي 
اأف��غ��ان��ي��ات، وذلك  ���ض��ج��ادة ن�����ض��اء 
جوفاين  “�ضان  دي���ر  يف   2019
و�ضط  جينوفيزي”  دي  باتي�ضتا 

العا�ضمة االإيطالية روما.
ان�ضجاما  امل��ع��ر���س  اف��ت��ت��اح  وي��اأت��ي 
و �ضمن مبادرة  الت�ضامح  عام  مع 
�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت حممد 
بن زايد اآل نهيان لت�ضليط ال�ضوء 
املراأة  تعي�ضها  التي  الظروف  على 
االأف��غ��ان��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 
فر�س عمل لها تتنا�ضب مع عادات 
يف  ي�ضاهم  مبا  و  بلدها  وتقاليد 
ومينحها  االأفغانية  امل���راأة  متكني 

ال��ف��رد يف  ب��ه يفوق متو�ضط دخ��ل 
كبريا  ج��زءا  يوؤمن  ما  اأفغان�ضتان 
من االحتياجات االأ�ضا�ضية للأ�ضرة 
االأفغانية  امل��راأة  وميكن  االأفغانية 
بكرامة.  واأ���ض��رت��ه��ا  ال��ع��ي�����س  م���ن 
وت��اأ���ض�����س امل�����ض��روع ���ض��ن��ة 2010 
برعاية �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت 
ويتيح  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
�ضرائح  خم��ت��ل��ف  اأم�����ام  ال��ف��ر���ض��ة 
من  لل�ضتفادة  االأفغاين  املجتمع 
االأ�ضا�س  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل��دم��ات 
والتي  امل�������ض���روع  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
املهني  ال���ت���دري���ب  ب���رام���ج  ت�����ض��م��ل 
التعليمي  والربنامج  للرا�ضدين 
برنامج  اإىل  باالإ�ضافة  للأطفال 
املجانية..  ال�����ض��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
للم�ضروع  ال�ضنوي  االإن��ت��اج  ويبلغ 
األ����ف م���رت مربع   25 اأك����ر م���ن 
ويتم  يدويا  املن�ضوج  ال�ضجاد  من 
ل��ل��ع��م��لء م���ن خمتلف  ت��ق��دمي��ه 

اأنحاء العامل.

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  م����ب����ادرة 
اآل ن��ه��ي��ان جتد  حم��م��د ب���ن زاي����د 
املتابعة واالهتمام من �ضمو ال�ضيخ 
اآل نهيان ممثل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 

الهيئة.
تعزيز  اإىل  املبادرة تهدف  اإن  وقال 
ومتتني  االج����ت����م����اع����ي  ال���ن�������ض���ي���ج 
اجلهود  وتدعم  العائلية  الروابط 
املبذولة لتحقيق االأمن واال�ضتقرار 
تاأتي  كونها  اإىل  اإ�ضافة  اليمن،  يف 
�ضمن ا�ضتجابة االإمارات ملتطلبات 

امللئمة  ال���ظ���روف  تهيئة  راأ���ض��ه��ا 
اأن  اإىل  م�����ض��ريا  ال����ض���ت���ق���راره���م«، 
�ضريحة كبرية يف  ال�ضباب ميثلون 
بد  ال  ك��ان  لذلك  اليمني  املجتمع 
ل��ق�����ض��اي��اه��م ون�ضر  م��ن االل��ت��ف��ات 
اأو�ضاطهم،  يف  واالإيجابية  ال�ضعادة 
ويعترب حتقيق تطلعاتهم من اأهم 
عوامل اال�ضتقرار املن�ضود يف اليمن 

ال�ضقيق.
امل��ب��ادرة توؤكد  اأن  ال��ف��لح��ي  واأك���د 
مبجريات  ال��ر���ض��ي��دة  قيادتنا  امل���ام 
واالجتماعية  االإن�ضانية  االأو���ض��اع 

املنا�ضبات  يف  والبذخ  االإ�ضراف  من 
التكافل  قيم  وتعزيز  االجتماعية 
املجتمع  اأف��������راد  ب����ني  وال�����رتاح�����م 
ال���ي���م���ن���ي امل���ت���ج���ان�������س وحم����ارب����ة 
مظاهر التباهي والتفاخر يف مثل 

هذه املنا�ضبات.
واأ���ض��ار اأم���ني ع��ام ال��ه��لل االأحمر 
اإىل اأن االأعرا�س اجلماعية املتبقية 
عام  خ���لل  ت��ب��اع��ا  تنفيذها  �ضيتم 
الت�ضامح االإماراتي يف كل من تعز 
احلديدة،  ال�ضالع،  املخا،  واملكل، 
اأب�����ني، ���ض��ب��وة، وحل�����ج، ..واأ�����ض����اف 

ال�������ض���اح���ة ال���ي���م���ن���ي���ة م����ن ال���دع���م 
وامل�ضاندة يف جميع املجاالت.

واأ�ضاف جت�ضد االأعرا�س اجلماعية 
ال�ضمولية  االإم���������������ارات  ن�����ظ�����رة 
من  اليمنية  ال�ضاحة  الحتياجات 
ال��دع��م وامل�����ض��ان��دة، وت��وؤك��د اهتمام 
ب��ت��وف��ري �ضبل  ال���دول���ة وق��ي��ادت��ه��ا 
والنف�ضي  االجتماعي  اال���ض��ت��ق��رار 
عليه  يقع  ال���ذي  اليمني  لل�ضباب 
اليمن،  يف  واالإعمار  التنمية  عبء 
والعناية  رعايتهم  لذلك البد من 
وعلى  اأم������وره������م  وت���ي�������ض���ري  ب���ه���م 

واالقت�ضادية على ال�ضاحة اليمنية، 
ال�ضباب  بظروف  اهتمامها  ومدى 
حتديات  ي���واج���ه  ال�����ذي  ال��ي��م��ن��ي 
اأج������ل حت��ق��ي��ق حلمه  ك���ب���رية م����ن 
االأ�ضري  اال�ضتقرار  يف  وتطلعاته 

واالجتماعي والنف�ضي.
االقت�ضادية  ال���ظ���روف  اإن  وق����ال 
يف  �ضاهمت  ال��ي��م��ن  يف  ال�ضاغطة 
ال���زواج لذلك  ال�ضباب ع��ن  ع��زوف 
جاءت هذه املبادرة لتحقق العديد 
تقليل  مقدمتها  يف  االأه���داف  م��ن 
نفقات الزواج وتي�ضري �ضبله واحلد 

بالرغم من الظروف التي مير بها 
اجلماعية  االأع��را���س  اأن  اإال  اليمن 
م���ن ���ض��اأن��ه��ا ب���ث االأم������ل واإدخ������ال 
ال�ضباب  ن���ف���و����س  ع���ل���ى  ال���������ض����رور 
ال����ذي����ن ي�������رون م����ن خ���لل���ه���ا اأن 
هناك من يح�س بهمومهم ويهتم 
حت�ضني  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  بق�ضاياهم 

�ضبل ا�ضتقرارهم.
اأع�����رب اح��م��د �ضاملني  م���ن ج��ان��ب��ه 
رب��ي��ع حم��اف��ظ ع���دن ع��ن تقديره 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ل��رع��اي��ة 
ن��ه��ي��ان لهذا  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 

فر�ضة منا�ضبة للعمل.
االف����ت����ت����اح معايل  ح���ف���ل  و����ض���ه���د 
ال�����ض��ي��ن��ات��ور روب���ريت���ا ب��ي��ن��وت��ي – 
ورئي�ضة  ال�ضابقة  ال��دف��اع  وزي���رة 
جمعية االإمارات-اإيطاليا، و�ضعادة 
– نائب  ن����ور  ���ض��ي��دي��ري  ع���ب���دول 

ومنظمات  والفاتيكان  االإيطالية 
غفري  وج��م��ه��ور  امل��ت��ح��دة،  االأمم 
واالأكادمييني  االإع���لم���ي���ني  م���ن 

واملهتمني بالفنون.
وي�����ض��ه��م “ م�����ض��روع ف��اط��م��ة بنت 
خ���لل  م�����ن  زايد”  ب�����ن  حم���م���د 

امل�������ض���روع ف���ر����س ع��م��ل يف جمال 
دون  من  باملنازل  ال�ضجاد  �ضناعة 
التنقل  ع���ن���اء  ال�������ض���ي���دات  حت��م��ل 
مكافحة  يف  ح��ي��وي��ا  دورا  وي��ل��ع��ب 
البطالة يف اأفغان�ضتان والتي بلغت 
الفرتة  خ��لل   65% معدالتها 

اإيطاليا،  ل��دى  اأفغان�ضتان  �ضفري 
برنامج  م����ن  وف�����د  اىل  اإ����ض���اف���ة 
االأغذية العاملي ومنظمة االأغذية 
املتحدة  ل��لأمم  التابعة  وال��زراع��ة 
والقنا�ضل  ال�����ض��ف��راء  م��ن  وع����دد 
اجلمهورية  ل������دى  امل���ع���ت���م���دي���ن 

ل�ضناعة  ال������ري������ادي  ب���رن���اجم���ه 
التنمية  ت����ع����زي����ز  يف  ال���������ض����ج����اد 
خلل  م��ن  امل�ضتدامة  املجتمعية 
4000 حرفية  اأك��ر من  متكني 
ال�ضجاد  اإن����ت����اج  يف  م��ت��خ�����ض�����ض��ة 
ال���ي���دوي االأف����غ����اين.. ح��ي��ث يتيح 

امل��ا���ض��ي��ة. وي��ع��د امل�����ض��روع منوذجا 
يف  امل�ضتدامة  التنمية  مل�ضروعات 
من   90% اأن  حيث  اأفغان�ضتان 
الن�ضاء  م��ن  ب��امل�����ض��روع  ال��ع��ام��لت 
االأرام��������ل..  م���ن  م��ن��ه��ن   30%
للعاملني  ي��وم��ي��ا  دخ����ل  وي���وف���ر 

2019دائرة الق�ساء يف اأبوظبي تفتتح ا�سرتاحة للإعلميني يف مبناها اجلديد من  الأول  الربع  خلل  الزواج  منح  من  م�ستفيدا   374
•• اأبوظبي-وام:

افتتحت دائرة الق�ضاء يف اأبوظبي 
مبنىها  يف  االإعلميني  ا�ضرتاحة 
انطلقاً  وذل��ك  اجل��دي��د  الرئي�س 
م��ن روؤي��ت��ه��ا ن��ح��و ت��ع��زي��ز العلقة 
مع االإعلم على اأ�ض�س من التعاون 
والتكامل الوظيفي، واإيجاد قاعدة 
للتن�ضيق بني الطرفني مبا يحقق 
اإر�����ض����اء  االأه����������داف امل�������ض���رتك���ة يف 

اال�ضتقرار واالأمن املجتمعيني.
واأكد �ضعادة امل�ضت�ضار يو�ضف �ضعيد 
ال��ع��ربي وك��ي��ل دائ����رة ال��ق�����ض��اء يف 
اأب��وظ��ب��ي خ���لل االف��ت��ت��اح حر�س 
ت�ضهيلت  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ال����دائ����رة 
انطلقاً  ل���لع���لم���ي���ني،  ن��وع��ي��ة 
ال�ضيخ من�ضور بن  من روؤي��ة �ضمو 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�ضة،  ����ض���وؤون  وزي����ر  ال�������وزراء 
باأبوظبي  ال��ق�����ض��اء  دائ����رة  رئ��ي�����س 
ال��ف��ع��ال م��ع املجتمع  ال��ت��وا���ض��ل  يف 
واإمي������ان ���ض��م��وه ب��ح��ق امل��ج��ت��م��ع يف 
اإي�ضال  يف  االع���لم  ودور  امل��ع��رف��ة، 
اإىل  ر����ض���ال���ة ال�����دائ�����رة ..م���������ض����رياً 
الدائرة  رئ��ي�����س  ���ض��م��و  ت��وج��ي��ه��ات 
خمتلف  م��ع  العلقة  تعزيز  ح��ول 
و���ض��ائ��ل االإع�����لم ع��ل��ى اأ���ض�����س من 
امل�ضوؤولية واالحرتام وحتت �ضقف 
ال���ق���ان���ون. واأو�����ض����ح ���ض��ع��ادة وكيل 
القانون يف دولة  اأن  الق�ضاء  دائرة 
االإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة قد 

•• دبي-وام:

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  اع���ت���م���دت 
م���ن منح  م�����ض��ت��ف��ي��داً   374 اأ���ض��م��اء 
من  االأول  ال����رب����ع  خ�����لل  ال��������زواج 
باإجمايل  2019م  اجل����اري  ال��ع��ام 
مت  دره��م  األ��ف  و180  مليوناً   26
�ضرفها للم�ضتفيدين وحتويلها اإىل 
ح�ضاباتهم امل�ضرفية واإخطارهم من 
الق�ضرية  الن�ضية  الر�ضائل  خ��لل 
 70 ال���زواج  منحة  قيمة  تبلغ  حيث 
األ�����ف دره�����م ت�����ض��رف دف���ع���ة واح����دة 
عليه  ت��ن��ط��ب��ق  مم����ن  ل��ل��م�����ض��ت��ف��ي��د 
بنت  وقالت معايل ح�ضة  ال�ضروط. 
عي�ضى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع 
اإن اأهداف منح الزواج تتوافق وروؤية 
حكومة دولة االإمارات وتعك�س اإرادة 
الوزارة املتمثلة يف »اأ�ضرة متما�ضكة.. 
تظل  الأن  �ضعيا  م��ت��لح��م«  جمتمع 
االأ�����ض����ر امل��ت��م��ا���ض��ك��ة امل����زده����رة ن���واة 
اأن منح  ..موؤكدة  االإماراتي  املجتمع 
املواطنني  ال���زواج بني  ال���زواج حتفز 
االأ�ضر  بناء  اأ�ضا�س  على  وامل��واط��ن��ات 
ال�ضلت  وتعزيز  واملتينة  امل�ضتقرة 
اأن  منطلق  م��ن  بينها  االج��ت��م��اع��ي��ة 
لتنمية  رئي�ضية  دعامة  هي  االأ���ض��رة 
وا�����ض����ت����ق����رار امل���ج���ت���م���ع واالأوا�������ض������ر 
هي  وامل�ضتدامة  امل��ت��ج��ذرة  االأ���ض��ري��ة 

حافز �ضعادة الوطن واملواطن.
واأ�ضارت معاليها اإىل اهتمام وحر�س 
االأ�ضرة  بناء  على  الر�ضيدة  قيادتنا 

االأم������������وال نحو  روؤ����������س  وح�����رك�����ة 
الدولة.

�ضلح  الدكتور  اأو���ض��ح  جهته  م��ن 
االت�ضال  ق��ط��اع  م��دي��ر  اجلنيبي؛ 
بدائرة  الدويل  والتعاون  املوؤ�ض�ضي 
ا�ضرتاحة  اأن  اأبوظبي،  يف  الق�ضاء 
الق�ضاء  دائ������رة  يف  االإع���لم���ي���ني 
ت��ت�����ض��م��ن ع��������دداً م����ن اخل����دم����ات 
بهدف  ل����لإع����لم����ي����ني  امل����ق����دم����ة 
ت�����ض��ه��ي��ل ع��م��ل��ه��م، وم���ن���ه���ا وج����ود 
للإجابة  اإع��لم��ي��ني  اأخ�����ض��ائ��ي��ني 
االإعلميني  ا���ض��ت��ف�����ض��ارات  ع��ل��ى 
واأجهزة  ل��ه��م  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ق��دمي 
حا�ضوب مرتبطة ب�ضبكة االإنرتنت 
اإنهاء  م���ن  االإع���لم���ي���ني  ل��ت��م��ك��ني 

للعلقة  وا���ض��ح��ة  م��لم��ح  و���ض��ع 
بني االإعلم والق�ضاء، حيث يوؤكد 
امل�ضرع وكذلك كافة مواثيق حقوق 
التي  واالإقليمية  الدولية  االإن�ضان 
وق��ع��ت عليها دول���ة االإم����ارات على 
علنية  حماكمة  يف  املتقا�ضني  حق 
املحاكمة  ���ض��م��ان��ات  م���ن  ك���واح���دة 
العلقة  اأهمية  العادلة، مما يربز 
ب��ني االإع����لم وال��ق�����ض��اء يف تعزيز 
ثقة املجتمع بالق�ضاء الذي يعترب 
م���ن اأه����م ع���وام���ل حت�����ض��ني �ضورة 
وعاملياً،  حم��ل��ي��اً  اب��وظ��ب��ي  اإم������ارة 
مم���ا ���ض��ي��ن��ع��ك�����س ب���ال�������ض���رورة على 
واملجتمعي،  االأم���ن���ي  اال���ض��ت��ق��رار 
وبالتايل املكانة التناف�ضية للإمارة 

اإىل  اإ�ضافة  ال��دائ��رة  داخ��ل  عملهم 
قانونية،  وم���راج���ع  ك��ت��ب  ت���وف���ري 
وال����ع����دي����د م����ن و����ض���ائ���ل ال���راح���ة 

وال�ضيافة.
واأ�����ض����اف ال���دك���ت���ور اجل��ن��ي��ب��ي اأن 
افتتاح ا�ضرتاحة االإعلميني ياأتي 
اعتمدتها  متكاملة  خطة  اإط��ار  يف 
اإعلم  تر�ضيخ  نحو  الق�ضاء  دائ��رة 
ق�ضائي م�ضوؤول قائم على �ضفافية 
االإعلم  ح��ري��ة  واح����رتام  الق�ضاء 
الناظم  ال����ق����ان����ون  ����ض���ق���ف  حت����ت 
اأن  اإىل  ..م�����ض��رياً  ال��ع��لق��ة  ل��ه��ذه 
من  ع����ددا  �ضي�ضهد   2019 ع���ام 
اخل��ط��وات يف ه��ذا االجت��اه �ضيعلن 

عنها تباعاً.

تعك�ضه  وال���ذي  وامل��ت��وازن��ة  امل�ضتقرة 
واالجتماعية  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل���ب���ادرات 
قيادتنا  حت���ر����س  ال���ت���ي  ال���ن���وع���ي���ة 
وبذلك  اإط���لق���ه���ا  ع��ل��ى  ال��ر���ض��ي��دة 
اليوم  االإم����������ارات  دول������ة  اأ����ض���ب���ح���ت 
اأف�����ض��ل خدمات  من��وذج��ا يف ت��ق��دمي 
ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة و���ض��ب��اق��ة يف 
ورفاهية  وك����رام����ة  رف���ع���ة  حت��ق��ي��ق 

املواطنني يف �ضتى جماالت احلياة.
مدير  خليل  وحيدة  اأ���ض��ارت  بدورها 
من  ع����دد  اإىل  ال�������زواج  م��ن��ح  اإدارة 
املنحة  لنيل  وال�����ض��واب��ط  ال�����ض��روط 
املنحة  لطلب  املتقدم  يكون  اأن  وهي 
وزوج��ت��ه م��ن م��واط��ن��ي ال��دول��ة واأال 
يقل �ضن الزوج عن 21 �ضنة ميلدية 
و�ضن الزوجة عن 18 �ضنة ميلدية 
عند عقد الزواج واأن يكون ال�ضخ�س 
غري ق��ادر على نفقات ال��زواج لكونه 
من ذوي االإمكانيات والدخل املحدود 

امل�ضاعدات  م��ن  ي�ضتفيدون  مم��ن  اأو 
�ضايف  ي���ت���ج���اوز  واأال  االج��ت��م��اع��ي��ة 
األ��ف دره��م بعد ا�ضتقطاع   25 دخله 
بدل التقاعد وبدل ال�ضكن اإن وجد. 
يقدم  اأن  ال�������ض���روط  ت��ت�����ض��م��ن  ك��م��ا 
تتجاوز  ال  م��دة  خ��لل  املنحة  طلب 
ت���اري���خ ع��ق��د ال����زواج  م���ن  اأ���ض��ه��ر   6
وزوجته  امل��ن��ح��ة  ط��ال��ب  ي��ل��ت��زم  واأن 
واملحا�ضرات  ال���������دورات  ب��ح�����ض��ور 
اإع����داد«  »ب��رن��ام��ج  ال��ت��وع��وي��ة �ضمن 
املجتمع  تنمية  وزارة  تنظمها  والتي 
ت��اري��خ التقدم  خ��لل م��دة �ضنة م��ن 
بطلب منحة الزواج وا�ضتيفاء طالب 
املطلوبة  وامل�ضتندات  للوثائق  املنحة 
اأ�ضهر   3 خ���لل م���دة ال ت��زي��د ع��ل��ى 
من تاريخ تقدمي الطلب واأال يكون 
املتقدم قد ا�ضتفاد من منحة الزواج 

اأي  م��ن  اأو  �ضابق  وق��ت  اأي  يف  املالية 
منحة اأخرى يف الدولة اأو م�ضاركته 
يف اأي عر�س جماعي اأال يكون طالب 
امل�ضتندات  وب�����ض��اأن  م��ت��زوج��ا.  املنحة 
وال��وث��ائ��ق ال��ت��ي ي��ج��ب اأن ت��ق��دم مع 
طلب احل�ضول على املنحة اأو�ضحت 
عن  �ضورة  ت�ضم  اأنها  خليل  وحيدة 
ال�����زواج م�����ض��دق م���ن املحكمة  ع��ق��د 
املخت�ضة و�ضورة عن بطاقة الهوية 
ال����زوج وال���زوج���ة ووثيقة  ل��ك��ل م��ن 
ملقدم  ال�ضهري  ال��دخ��ل  �ضايف  تثبت 
ال��ط��ل��ب مب���ا يف ذل����ك ���ض��ه��ادة راتب 
تف�ضيلية من جهة العمل، واإفادة عن 
ملكية االأرا�ضي والعقارات والرخ�س 
التجارية واأي م�ضتندات اأو اإجراءات 
اأخرى ذات علقة ترى وزارة تنمية 

املجتمع �ضرورة اإرفاقها.



األحد    21   إبريل    2019  م   -   العـدد  12611  
Sunday   21   April   2019  -  Issue No   12611

03

اأخبـار الإمـارات
بنك الدم يف اأبوظبي يجمع 34 األف وحدة العام املا�سي

•• اأبوظبي-وام:

اإح����دى من�ضاآت  ال��ط��ب��ي��ة،  ال�ضيخ خليفة  مل��دي��ن��ة  ال��ت��اب��ع  ال���دم  ب��ن��ك  اأك���د 
بالدم  التربع  كميات  اأن  “�ضحة”  ال�ضحية  للخدمات  اأبوظبي  �ضركة 
كامًل خلل العام املا�ضي 2018 بلغت 34 األفاً و67 وحدة، يف زيادة 
 32 بها  املتربع  الوحدات  بلغ عدد  �ضبقه حيث  ال��ذي  العام  وا�ضحة عن 
األفاً   28 بالدم  املتربعني  وبلغ عدد   ..2017 عام  وح��دات  وت�ضعة  األفاً 
خلل  م��ن  ال��دم��وي��ة  بال�ضفائح  للتربع  بالن�ضبة  اأم���ا  م��ت��ربع.  و621 
 433 2018 تربع بها  2799 وح��دة عام  ال��دم فكانت  عملية ف�ضادة 
متربعاً مقابل 2675 وحدة عام 2017. وكان للذكور الن�ضبة االأكرب 
من التربع حيث بلغت ن�ضبتهم %86 يف مقابل %14 للإناث وكانت 
الن�ضبة االأعلى للأ�ضخا�س بني الفئة العمرية ما بني 26 اإىل 36 �ضنة 

%31 علماً  45 �ضنة والتي بلغت  اإىل   36 %43 وبعدها  حيث بلغت 
17 عاماً. وقالت الدكتورة  باأن ال�ضن املحددة لبداية التربع بالدم هي 
خليفة  ال�ضيخ  ملدينة  التابع  ال��دم  لبنك  الطبي  املدير  اأوم��زي��ان  نعيمة 
2018 �ضهد  “ اأن عام  االإمارات” وام  اأنباء  الطبية يف ت�ضريح لوكالة 
اأفراد  وع��ي  اإىل  ذل��ك  يعود  و  ب��ال��دم  ال��ت��ربع  زي���ادة ملحوظة يف عمليات 
املجتمع باأهمية التربع الطوعي للدم اإ�ضافة اإىل تكثيفنا حلملت التربع 
بالدم حيث مت اإجناز خلل العام املا�ضي 530 حملة للتربع بالدم من 
خلل وحدة التربع املتنقلة بالتعاون مع �ضركائه من �ضركات القطاعني 
واملوؤ�ض�ضات،  واجل��م��ع��ي��ات  وامل���دار����س  واجل��ام��ع��ات  واخل���ا����س،  احل��ك��وم��ي 

لت�ضجيع املوظفني والطلب على التربع بالدم.
اأن  م��وؤك��دة  خمتلفة،  دم  عينات  توفري  يف  اأ�ضهموا  املتربعني  اأن  واأف���ادت 
مع  تتفق  و�ضارمة  دقيقة  لفحو�س  تخ�ضع  الدموية  ال��وح��دات  جميع 

املعايري العاملية ل�ضمان اأعلى درجات �ضلمة املري�س، من بينها فح�س 
نق�س املناعة املكت�ضبة، وفريو�س ابي�ضا�س الدم، وفريو�س التهاب الكبد 
من  التاأكد  وبعد  الفحو�س،  من  وغريها  والزهري،  و»ج«،  »ب«  الوبائي 
�ضلمتها ت�ضرف للم�ضت�ضفيات كلٌّ ح�ضب حاجته. و�ضددت على اأن عملية 
التربع بالدم ال توؤثر على �ضحة املتربع، بل تعمل على تن�ضيط وجتدد 
 450 اأن كمية الدماء امل�ضحوبة ال تزيد عن  الدورة الدموية مو�ضحة 
ملم وهي كمية �ضرعان ما يعو�ضها اجل�ضم خلل 24 �ضاعة تقريباً عن 
طريق ال�ضوائل التي يتناولها املتربع..م�ضرية اإىل اأن كل وحدة دم متربع 

بها كفيلة باإنقاذ ما ي�ضل اإىل ثلثة اأ�ضخا�س.
و لفتت اإىل اأن لدى بنك الدم باأبوظبي متربعني دائمني ت�ضل ن�ضبتهم 
كل  تربعهم  يقدمون  وه��م  �ضنوياً  املتربعني  اإج��م��ايل  م��ن   48% اإىل 
وعلى  االأوق���ات  ك��ل  يف  االإن�����ض��اين  ال��ن��داء  تلبية  اإىل  ويت�ضابقون  �ضهرين 

مدار ال�ضنة، م�ضاهمًة منهم يف اإنقاذ حياة الكثري من املر�ضى املحتاجني 
الثل�ضيميا  مر�ضى  مثل  املر�ضى  من  الكثري  اأن  مو�ضحًة  ال��دم،  لنقل 
واالأنيميا املنجلية والذين ياأخذون العلج الكيميائي قد يحتاجون اإىل 
الزعابي  اإمي��ان  الدكتورة  دعت  وبدورها  اأ�ضابيع.   3 كل  املتربعني  دم��اء 
رئي�ضة ق�ضم املختربات واأمرا�س الدم يف مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية يف 
ت�ضريحها لوام كافة اأفراد املجتمع ممن ي�ضتطيعون التربع اإىل امل�ضاركة 

بهذا العمل الطواعي النبيل بهدف اإنقاذ احلياة.
االآن،  الدم ال بديل له حتى  اأن  اإال  اأن مع تطور الطب والعلم  واأ�ضافت 
اإيقاف  مت  حيث  املحلي  ال��ت��ربع  على  ال��دول��ة  يف  كليا  يعتمدون  واأن��ه��م 
ا�ضترياد الدم من خارج الدولة منذ �ضنوات عديدة، ومن خلل التربع 
املنتظم لكل من ي�ضتطيع التربع ميكنهم تغطية احتياجات الدولة من 

الدم.

اأبوظبي ت�ست�سيف الأربعاء املقبل املوؤمتر الدويل »الت�سامح يف القوانني والت�سريعات«
•• اأبوظبي -وام:

تنظيم  عن  الت�ضامح  وزارة  اأعلنت 
الت�ضامح  »مفهوم  ال��دويل  امل��وؤمت��ر 
والقوانني«  والت�ضريعات  النظم  يف 
اأب��وظ��ب��ي وذلك  املقبل يف  االأرب��ع��اء 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع امل�����رك�����ز ال������دويل 
الدينية  وال����درا�����ض����ات  ل���ل���ق���ان���ون 
بالواليات  يونغ  بريغهام  بجامعة 
القانون  ،وكلية  االأمريكية  املتحدة 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  بجامعة 
مب�ضاركة خ��رباء دوليني من كافة 
القانون  جم���ال  يف  ال��ع��امل  اأن���ح���اء 

الد�ضتوري وحقوق االإن�ضان.
وي��ه��دف امل��وؤمت��ر ال��ذي بحث كافة 
املتعلقة  واالأف�����ك�����ار  ال��ت�����ض��ري��ع��ات 
االإن�ضانية  وال���ك���رام���ة  ب��ال��ت�����ض��ام��ح 
والفل�ضفي  ال��ق��ان��وين  املنظور  م��ن 
عام  ت�����ض��ور  اإع������داد  اإىل  وال���دي���ن���ي 
للأطر  تنفيذية  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 
والدولية  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 
وت�����ض��ل��ي��ط ال�������ض���وء ع���ل���ى امل���ب���ادئ 
الواردة يف وثيقة االأخوة االإن�ضانية 
والعي�س  العاملي  ال�ضلم  اأج��ل  م��ن 
بتوقيعها  ق����ام  وال���ت���ي  امل�������ض���رتك 

ك�������ول دره����������ام م����دي����ر م���وؤ����ض�������س، 
القانونية  للدرا�ضات  املركزالدويل 
للقانون  بريجهام  بكلية  والدينية 
االأمريكية  امل���ت���ح���دة  ب����ال����والي����ات 
االإن�ضانية  »ال��ك��رام��ة  ح��ول  كلمتة 
رئي�ضي  ك����ع����ن����وان  وال����ت���������ض����ام����ح 
امل���ط���روح���ة خلل  ل��ل��م��و���ض��وع��ات 
ال�ضيد جان  ي��ت��ن��اول  ث��م  امل���وؤمت���ر«، 
للحريات  اخل��ا���س  املبعوث  فيجل 
ال��دي��ن��ي��ة خ���ارج ال��ت��ح��اد االأوروب�����ي، 
مو�ضوع  االأوروب������ي������ة  امل��ف��و���ض��ي��ة 
االإن�ضانية:  وال���ك���رام���ة  »االأخ�������وة 
االإن�ضان«  حلقوق  والثمار  اجل��ذور 
وبعده يتحدث ال�ضيد تور ليندهام 
االإن�ضان  حلقوق  الرنويجي  املركز 
وي���ط���رح »ال��ت�����ض��ام��ح واالإح��������رتام، 
وال���ك���رام���ة االإن�����ض��ان��ي��ة م���ن خلل 
ال��ب��ح��ث ع���ن اأر���ض��ي��ة م�����ض��رتك��ة يف 
جمال حقوق االإن�ضان«، ثم يتحدث 
م��ع��ايل ال�����ض��ي��خ ن��ه��ي��ان م���ب���ارك اآل 
الكلمة  يف  الت�ضامح،  وزي��ر  نهيان، 
للموؤمتر  ال��ر���ض��م��ي��ة  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
العري�ضة  اخل�����ط�����وط  ل����ي����ط����رح 
واالأه����داف امل��رج��وة م��ن امل�ضاركني 

فيه.

وال����ت����ط����رف، وح���م���اي���ة ال���ك���رام���ة 
االإن�ضانية.

واأ�ضاف معاليه اأن املوؤمتر حتت�ضنه 
اأبوظبي على مدى يومني ويطرح 
البحثية  االأوراق  ع�����ض��رات  خ��لل��ه 
التي  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة  واجل���ل�������ض���ات 
الت�ضريعات  كافة  ط��رح  على  تركز 
ك���م���ا تطرح  وامل���ح���ل���ي���ة،  االأمم����ي����ة 
والت�ضريعات  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���ج���ارب 
املحلية والقوانني احلالية املنظمة، 
اأمله بان يخرج املوؤمتر  معربا عن 
بروؤية �ضاملة تعزز حقوق االإن�ضان 
وحت����رتم ال�����ض��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة لكل 
ع���ل���ى تعزيز  م����ع احل����ر�����س  دول������ة 

الكرامة االإن�ضانية.
وزارة  تنظيم  اأن  معاليه  واأو���ض��ح 
م���ع جامعة  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ت�����ض��ام��ح 
بريغهام  وج����ام����ع����ة  االإم��������������ارات 
االأم��ري��ك��ي��ة ل��ه��ذا امل��وؤمت��ر الدويل 
ال���وزارة  ي��اأت��ي �ضمن حم���اور عمل 
الرابع  البندين  وخا�ضة  الت�ضامح 
املحتوى  اإث�����راء  وه��م��ا  واخل��ام�����س 
ال��ع��ل��م��ي وال���ث���ق���ايف ل��ل��ت�����ض��ام��ح من 
جل�ضات  ع��ن��ه  تتمخ�س  م��ا  خ���لل 
اأن  مي��ك��ن  ال��ع��م��ل  واأوراق  امل���وؤمت���ر 

راي��ن��لن��د ب��االت��ي��ن��ات االأمل��ان��ي��ة، ثم 
يلقى االأ�ضتاذ الدكتورماركو فنتورا، 
�ضيينا،  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ق��ان��ون  اأ���ض��ت��اذ 
الدينية،  ال��درا���ض��ات  مركز  ومدير 
كي�ضلركلمة  برونو  فوندات�ضيوين 
وامل�ضاركة:  االبتكار،  »الدين،  حول 
فيما  املت�ضامح«،  املجتمع  حتديات 
ب�ضتكي،  ج��ن��ان  ال���دك���ت���ورة  ت��ط��رح 
الدويل  القانون  يف  م�ضاعد  اأ�ضتاذ 
االإم����ارات  جامعة  ال��ق��ان��ون،  بكلية 
املتحدة روؤية �ضاملة حول  العربية 
»احل�����ري�����ات ال���دي���ن���ي���ة، احل�����د من 
خطاب الكراهية، وتعزيز الت�ضامح 

:درا�ضات مقارنة«.
الكرامة   : ال��ع��ام��ة  اجل��ل�����ض��ة  اأم�����ا 
وح��ق��وق االإن�����ض��ان وح��ري��ة الدين 
واالعتقاد – اجلزء الثاين فتتناول 
»م��ف��ه��وم ال���ك���رام���ة االإن�����ض��ان��ي��ة يف 
���ض��ي��اق ال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة حلقوق 
حممد  الدكتور  يقدمها  االإن�ضان« 
القانون  يف  م�ضاعد  اأ�ضتاذ  املو�ضى 
العربية  االإم��ارات  الدويل بجامعة 
املتحدة،ثم يتحدث االأ�ضتاذ الدكتور 
الدرا�ضات  اأ����ض���ت���اذ  احل�����ايف  ع���ام���ر 
الدينية بجامعة اآل البيت، وباحث 

ف�ضيلة  اأب�����وظ�����ب�����ي،  يف  م�����وؤخ�����را 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  االأك�������رب،  االإم�������ام 
وقدا�ضة  االأزه�������ر  ���ض��ي��خ  ال���ط���ي���ب، 
الكني�ضة  ب��اب��ا  ف��ران�����ض��ي�����س  ال��ب��اب��ا 
ديل  ب��ون��ت��ا  ،واإع�����لن  الكاثوليكية 
االإن�ضانية  ال��ك��رام��ة  ب�����ض��اأن  اإ���ض��ت��ي 
اإىل  للجميع يف كل مكان، لتتحول 
اأط���روح���ات ق��ان��ون��ي��ة مي��ك��ن لكافة 
من  منها  اال���ض��ت��ف��ادة  ال��ع��امل  دول 
على  والقوانني  الت�ضريعات  خلل 

امل�ضتويني املحلي والعاملي.
وق�����ال م���ع���ايل ال�����ض��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الت�ضامح اإن 
تنظيم االإمارات لهذه النوعية من 
اإمنا  املتخ�ض�ضة  العاملية  املوؤمترات 
يوؤكد مكانة الدولة كعا�ضمة عاملية 
الكم الكبري  اأن  للت�ضامح، مو�ضحا 
من اخلرباء العامليني امل�ضهود لهم 
املوؤمتر  وامل��و���ض��وع��ي��ة يف  ب��ال��ك��ف��اءة 
امل��وؤمت��ر على اخلروج  ق���درة  ي��وؤك��د 
تكون  اأن  ميكن  وتو�ضيات  بنتائج 
ل��ل��م�����ض��رع��ني ح���ول العامل  م��ف��ي��دة 
فيما يتعلق بالقوانني والت�ضريعات 
التي تعزز قيم الت�ضامح والتعاي�س 
العنف  ون����ب����ذ  االآخ��������ر  واح����������رتام 

العامة  اجل��ل�����ض��ات  اأول  وت���ت���ن���اول 
الوطنية  »ال���ت���ج���رب���ة  ل���ل���م���وؤمت���ر 
االإم���ارات���ي���ة ح���ول ال��ت�����ض��ام��ح« من 
القا�ضي  يقدمها  اأطروحات  خلل 
اأحمد �ضعيد النقبي رئي�س حمكمة 
اال�ضتئنافية  اأب��وظ��ب��ي  مبحكمة   ،
»تطبيق  وي����ت����ن����اول  االحت������ادي������ة 
ال���ق���وان���ني وال���ق���واع���د االحت���ادي���ة 
يتناول  ث��م  ب��ال��ت�����ض��ام��ح«،  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
الدقاق،  ال��دك��ت��ورحم��م��د  االأ���ض��ت��اذ 
اخلارجية  وزارة  قانوين،  م�ضت�ضار 
والت�ضريعي  ال���ق���ان���وين  احل������راك 
لدولة االإمارات »من قانون خطاب 
اإع����لن  ح��ت��ى   2015 ال��ك��راه��ي��ة 
العامة  اجل��ل�����ض��ة  اأم�����ا  اأب���وظ���ب���ي«. 
ال��ث��ان��ي��ة ف��ت��ط��رح م��و���ض��وع »حقوق 
واالعتقاد«  الدين  وحرية  االإن�ضان 
اجلل�ضة  وت�����ب�����داأ  االأول،  اجل������زء 
وحرية  »الكرامة  ح��ول  باأطروحة 
منظورات  واالع�����ت�����ق�����اد:  ال����دي����ن 
الدكتور  االأ�ضتاذ  يقدمها  مقارنة« 
جريارد روبرز،اأ�ضتاذ القانون العام، 
الدولة  وفل�ضفة  الكن�ضي،  القانون 
بجامعة  ال���د����ض���ت���وري  وال���ق���ان���ون 
ت�����ري�����ور، وزي������ر ال����ع����دل يف والي����ة 

ت�ضكل اإثراءا لهذا املحتوى، اإ�ضافة 
الدولية  اجل��ه��ود  يف  امل�ضاهمة  اإىل 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت�����ض��ام��ح واإب�������راز ال����دور 

الرائد للدولة يف هذا املجال.
واأ�ضاد معاليه بالدور الكبري الذي 
تقوم به القيادة الر�ضيدة - لتعزيز 
قيم الت�ضامح حمليا ودوليا ممثلة 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  يف 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�ضمو  و����ض���اح���ب  اهلل«  »ح���ف���ظ���ه 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع������اه اهلل« 
بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  و�ضاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
حيث جت�ضد دولة االإمارات العربية 
احلكيمة  قيادتهم  ظل  يف  املتحدة 
االإن�ضاين  والتعاون  الت�ضامح  واحة 

على م�ضتوى العامل.
ويطرح اليوم االأول للموؤمتر كافة 
مناق�ضتها  �ضيتم  التي  املو�ضوعات 
من خلل عدة حما�ضرات واأوراق 
ع��م��ل، وي��ب��داأ امل��وؤمت��ر ب��ع��دة كلمات 
عامة حيث يقدم االأ�ضتاذ الدكتور: 

لدرا�ضات  امللكي  املعهد  يف  اأكادميي 
»الت�ضامح يف  ب���االأردن عن  االأدي���ان 

الن�ضو�س الدينية«.
اأما فعاليات اليوم الثاين للموؤمتر 
ف����ريك����ز ع����ل����ى ت����ع����زي����ز ال����ك����رام����ة 
والت�ضامح عن طريق القانون: نحو 
مبادرات قانونية عملية« ويقدمها 
الذي  دره��ام  الدكتور كول  االأ�ضتاذ 
ي���ق���وم ب��ت�����ض��ك��ي��ل جم��م��وع��ات عمل 
ت���رك���ز ع��ل��ى و����ض���ع ع����دة م���ب���ادرات 
املتعلقة  الت�ضريعات  ح��ول  عملية 
جل�ضات  وت�����ض��ت��م��ر  ب���ال���ت�������ض���ام���ح، 
اليوم  م��دار  على  املجموعات  ه��ذه 
التي  اخلتامية  باجلل�ضة  وتنتهي 
تقدمي النتائج وحتديد االإجراءات 
تعزيز  يف  ق��دم��ا  للم�ضي  ال��لزم��ة 
قيم الت�ضامح والكرامة االإن�ضانية. 

»اأبوظبي للكتاب« تتويج لنه�سة الإمارات الثقافية
•• اأبوظبي-وام: 

29 يوم  ال�  ال��ذي ينطلق يف دورت��ه  ال��دويل للكتاب  اأبوظبي  ميثل معر�س 
املكانة  على  وتاأكيداً  االإم��ارات��ي��ة،  الثقافة  لنه�ضة  تتويجاً  املقبل،  االأرب��ع��اء 

الرفيعة التي حتتلها على خارطة العامل.
الن�ضر  ب�ضناعة  االرت���ق���اء  اإىل  امل��ت��ن��وع��ة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ع��رب  امل��ع��ر���س  وي�����ض��ع��ى 
فيما  وفعااًل  متقدماً  عربياً  منوذجاً  لتقدم  واملنطقة  االإم��ارات  يف  والكتاب 
يتعلق بحماية حقوق امللكية الفكرية، اإ�ضهاماً يف تعزيز علقة النا�ضئة من 
ال�ضباب والطلبة باالأن�ضطة الثقافية واالإبداعية ليكونوا رجال الغد املزدهر 
فكراً وعلماً واأدباً وثقافًة وليكونوا �ضّناع قرار �ضعوبهم يف م�ضرية النه�ضة 

الثقافية امل�ضتدامة.
وحقق املعر�س على مدى ال� 28 دورة املا�ضية قفزات نوعية نحو االحرتافية 
يف �ضناعة الكتاب وبناء من�ضة ثقافية جتمع النا�ضر باملوؤلف وتقل�س امل�ضافة 
بني الكتاب والقراء ومتد ج�ضور التلقي والتوا�ضل الثقايف بني دور الن�ضر 
العربي  الثقايف  الواقع  امل�ضتجد حول  النقا�س  العاملية واملرتجمني وتطرح 

والعاملي.
اأع����داد زوار امل��ع��ر���س وامل�����ض��ارك��ني ف��ي��ه وال��ك��م ال��ك��ب��ري من  ويعك�س ت��ن��ام��ي 
االإ�ضدارات التي يعلن عنها خلله حجم التاأثري واملكانة التي بات يحتلها 
املعر�س، كما يوؤكد على مدى التقدم واالزدهار الذي حققته اإمارة اأبوظبي 
يف جمال �ضناعة املعار�س وقدرتها على ا�ضتقطاب الفعاليات العاملية الكربى 
يف خمتلف القطاعات م�ضتفيدة من املوقع املميز الذي متتلكه وقدرتها على 

تلبية كافة متطلبات واحتياجات مثل هذه الفعاليات ال�ضخمة.
القراءة  ثقافة  تر�ضيخ  اإىل   1981 ع��ام  يف  بداياته  منذ  املعر�س  وي�ضعى 

واالطلع ورفع الوعي وتو�ضيع املدارك وتعزيز املعرفة لدى اجلميع واأ�ضبح 
اليوم جزءاً من اال�ضرتاتيجية الهادفة اإىل حتويل اأبوظبي اإىل مركز رئي�ضي 

يف عامل الن�ضر اإ�ضافة اإىل كونه نافذة االإمارات اإىل املعرفة واالبتكار.
املعر�س  اأن  الري�س  اأب��و  علي  ال�ضحفي  والكاتب  االإم��ارات��ي  ال��روائ��ي  واأك��د 
جلميع  االإب��داع��ي  والعمل  االأف��ك��ار  بتلقي  للحتفاء  ثقافيا  عر�ضا  ميثل 
ال�ضعوب، كما اأنه ياأتي كتتويج لنه�ضة معرفية اإن�ضانية تزدهر بها االإمارات 
وقد اأ�ضبحت عا�ضمتها اأبوظبي نقطة تلقي جلميع التجارب واالإبداعات 

الثقافية من كافة اأ�ضقاع االأر�س.
للعقول  والتقاء  وال�ضعادة  للفرح  اأبوظبي  تقدمها  عامة  دعوة  »هي  وق��ال: 
اأن  مو�ضحا  اجت���اه«،  ك��ل  يف  ومعرفتها  علمها  اأري���ج  �ضتنر  التي  واالأف��ك��ار 
بني  م��ا  فالعلقة  اأي�ضاً  باالإن�ضان  احتفاء  ه��و  الكتاب  مبعر�س  االحتفاء 
ملتقى  مبثابة  اأ�ضبح  املعر�س  اأن  واأ�ضاف  اأزلية.  علقة  واالإن�ضان  الكلمة 
اأن اختيار دولة الهند  اإىل  دويل لكل املثقفني واملفكرين يف العامل، م�ضريا 
الدولية  ال�ضبغة  ه��ذه  على  ت��اأك��ي��دا  يعترب  ال���دورة  ه��ذه  يف  ���ض��رف  ك�ضيف 

والريادة العاملية.
من جهته قال الكاتب الروائي �ضعيد البادي اإن املعر�س يعد تظاهرة ثقافية 
دولية تقدمها االإمارات للعامل وجتمع بني جنباتها كبار الكتاب واملثقفني 
احل�ضارة  تغني  التي  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات  لتبادل  ال��ع��امل  دول  جميع  م��ن 
ويرفع  واالط��لع  القراءة  ثقافة  ير�ضخ  املعر�س  اأن  اإىل  ..الفتا  االإن�ضانية 
الوعي واملعرفة لدى جميع اأفراد املجتمع كما يعزز علقة النا�ضئة والطلبة 

باالأن�ضطة الثقافية واالإبداعية ليكونوا رجال الغد املزدهر.
واأكد اأن املعر�س بات ميثل وجهة ح�ضارية لدولة االإم��ارات تعك�س �ضيا�ضة 
الت�ضامح واالنفتاح لديها على جميع �ضعوب العامل، مو�ضحا اأن الثقافة هي 

اإحدى اأدوات القوة الناعمة التي جتيد دولة االإمارات ت�ضخريها ملد ج�ضور 
التوا�ضل مع االآخرين وتعزيز مكانتها االإقليمية والدولية.

األف قدم   26 وت�ضهد دورة هذا العام من املعر�س الذي يقام على م�ضاحة 
مربع م�ضاركة اأكر من 1000 عار�س من 50 دولة، �ضيعر�ضون اأكر من 
500 األف عنوان يف خمتلف العلوم واملعاف واالآداب وبلغات متعددة، اإ�ضافة 
اإىل اأكر من 80 فعالية ثقافية وترفيهية وتعليمية، وا�ضت�ضافة جمموعة 

خمتارة من املوؤلفني واالأدباء والفنانني من خمتلف دول العامل.
املعر�س  م�ضاحات  حجز  عن  باأبوظبي  وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  وك�ضفت 
بالكامل مع وجود اأكر من 100 نا�ضر على قائمة االنتظار اإذ ي�ضتقطب 
اأب��رز الكتاب واملوؤلفني العامليني ودور  املعر�س يف دورت��ه احلالية نخبة من 
والعامل  املنطقة  اأن��ح��اء  خمتلف  من  املبدعني  والفنانني  املرموقة  الن�ضر 
اأوكري الفائز بجائزة البوكر واملوؤلف �ضارو بريرييل الذي مت  ومنهم بني 
حتويل ق�ضة حياته اإىل الفيلم امل�ضهور »ليون« وزين الدين يو�ضفزاي والد 
احلائزة على جائزة نوبل ملال يو�ضفزاي واآخرون، االأمر الذي يوؤكد مكانة 

اأبوظبي كمركز اإقليمي وعاملي للن�ضر.
عار�ضون  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  من  ال�29  ال��دورة  يف  وي�ضارك 
الن�ضر  رك��ن  وه��ي  تفاعلية جديدة  اأرك���ان  انطلق  مع  لغة   30 من  باأكر 
من  رك��ن  كل  ويت�ضمن  الرتفيه،  ورك��ن  امل�ضورة  الق�ض�س  ورك��ن  الرقمي 
االأرك��ان اجلديدة جتارب تفاعلية متميزة ومبتكرة للجمهور من خمتلف 

االأعمار.
واالبتكار يف  التكنولوجيا  اأهمية  على  ال�ضوء  الرقمي  الن�ضر  ركن  وي�ضلط 
�ضناعة الكتاب وتطوير خدمات وحلول الن�ضر حيث ميثل مركزاً ال�ضتك�ضاف 
اأحدث التوجهات يف تطوير املحتوى الرقمي اإذ يقدم جمموعة من اخلرباء 

بقطاع  متعلقة  بناءة  وح��وارات  تفاعلية  واأن�ضطة  حية  تو�ضيحية  عرو�ضاً 
عو�ضة  الراحلة  االإماراتية  بال�ضاعرة  العام  ه��ذا  املعر�س  ويحتفي  الن�ضر. 
�ضيتم  اإذ  املحورية،  ال�ضخ�ضية  ها  بعدِّ العرب”،  “فتاة  ب�  امللقبة  ال�ضويدي، 
تكرميها بت�ضليط ال�ضوء على عطاءاتها االإبداعية واإ�ضهاماتها يف ال�ضاحة 
اأركاناً تفاعلية  الثقافية االإماراتية، اإ�ضافة اإىل اأن هذا العام تقدم الدائرة 
الق�ض�س  ورك���ن  االإل���ك���رتوين،  الن�ضر  رك��ن  وه���ي:  االأوىل،  للمرة  ج��دي��دة 
ومميزة  خمتلفة  جت���ارب  ت��وف��ري  اإىل  �ضعياً  الرتفيهي،  وال��رك��ن  امل�����ض��ورة، 

للتعلم واالبتكار، وق�ضاء وقت مميز للجمهور من كل االأعمار.
وحتل جمهورية الهند هذا العام ك�ضيف �ضرف على املعر�س حيث ت�ضارك 
اإ�ضداراتها  بكثافة  تتميز  التي  الهندية  الن�ضر  دور  م��ن  كبرية  جمموعة 
الكتاب  كبار  ي�ضارك  فيما  القراء،  من  كبرية  �ضرائح  اهتمامات  تلبي  التي 
واملوؤلفون والفنانون الهنود يف الربامج التفاعلية التي مت اإعدادها بالتعاون 
مع ال�ضفارة الهندية يف الدولة حيث تعطي م�ضاركة الهند هذا العام زخماً 
الت�ضامح  ملفهوم  تر�ضيخاً  وذل��ك  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ملعر�س  مم��ي��زاً 
الغني الذي حتت�ضنه وحتتفي به  الثقايف  التنوع  عرب ت�ضليط ال�ضوء على 

االإمارات.
جدير بالذكر اأن “اأبوظبي للكتاب” يعترب من اأ�ضخم املعار�س يف املنطقة 
وفق  وذل��ك  امل�ضاركة  وال��دول  الن�ضر  دور  ناحية عدد  االأو�ضط من  وال�ضرق 
االحتاد الدويل للنا�ضرين حيث يتفوق على معار�س عاملية يف هذا ال�ضاأن، 
وت�ضنف االإمارات �ضمن قائمة الدول االأكر التزاماً بحقوق امللكية الفكرية 
يف العامل. وكان املعر�س قد احتفى باليوبيل الف�ضي يف دورته ال� 25 عام 
2015 وجذب اأكر من 1125 دار ن�ضر حيث �ضارك اأكر من 100 كاتب 

يف ندواته ونقا�ضاته، اإىل جانب اأكر من 248000 زائر.

بلدية مدينة اأبوظبي توفر 24 مربدا ملياه ال�سرب على �ساطئي الكورني�س واحلديريات لإ�سعاد ال�سكان والزوار
•• اأبوظبي-الفجر:

ملياه  م��ربدات  تركيب  املدينة  بلدية مركز  اأبوظبي من خلل  بلدية مدينة  اأجن��زت 
اإ�ضعاد رواد  ال�ضرب على كل من �ضاطئ الكورني�س و�ضاطئ احلديريات وذلك بهدف 
العاملية  الرتفيهية  امل��راف��ق  ه��ذه  يف  ال�ضرب  ملياه  �ضحية  م�ضادر  وتوفري  ال�ضواطئ 
املوا�ضفات . واأ�ضارت بلدية مركز املدينة اأن هذا امل�ضروع يعرب عن  التزام بلدية مدينة 
اأرقى واأف�ضل املرافق الرتفيهية املتكاملة على م�ضتوى العامل، كما  باإيجاد  اأبوظبي 
يندرج �ضمن املبادرات التي ت�ضاهم يف اإ�ضعاد املجتمع ، وكذلك حتويل مرافق اأبوظبي 

الرتفيهية اإىل وجهة مف�ضلة لدى �ضكان اأبوظبي وزوارها و�ّضياحها.
واحلديريات  الكورني�س  �ضاطئي  على  ن�ضرت  اأنها  البلدية  اأ�ضارت  ذاته  ال�ضعيد  على 
و12  الكورني�س  �ضاطئ  على  مربداً   12 تركيب  مت  حيث  ال�ضرب،  ملياه  مربدا   24

مربداً على �ضاطئ  احلديريات.
االأمان  من  عالية  مبوا�ضفات  تتميز  اجلديدة  املياه  م��ربدات  اأن  البلدية  واأو�ضحت 
مل�ضتخدميها ، كما مت اختيار ال�ضكل الهند�ضي واالأل��وان املميزة التي ت�ضيف م�ضهدا 

جماليا يتكامل مع مكونات ال�ضاطئ ومرافقه اخلدمية .

نادي تراث الإمارات يوا�سل تاألقه يف اأيام ال�سارقة الرتاثية
•• ال�سارقة-الفجر:

ي��وم��ي��ا معظم  االإم������ارات  ت����راث  ن����ادي  ج��ن��اح  ي�ضتقبل 
ال�ضارقة  اأيام  ال�ضابعة ع�ضرة من  ال��دورة  زوار فعاليات 
اإذ  ل��ل��رتاث،  ال�����ض��ارق��ة  معهد  ينظمها  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة 
جتذب اأركان اجلناح الرتاثية والعرو�س احلية للحرف 
ال��ي��دوي��ة وال��ربام��ج ال��رتاث��ي��ة اخل��ا���ض��ة ال��ت��ي اأ�ضافها 
النادي، اهتماما منه بهذه االحتفالية، الزوار مبختلف 
م�ضتوياتهم الر�ضمية واالأهلية ومن خمتلف اجلن�ضيات 

وكافة االأعمار. 
 واأ�ضفى النادي على جناحه متيزا وتاألقا نوعيا نهاية 
الذي  للرتاث  العاملي  باليوم  احتفاء  املا�ضي  االأ�ضبوع 
مركزية  احتفاالت  يف  �ضنويا  ال��ن��ادي  باهتمام  يحظى 

العا�ضمة  يف  ل��ه  التابعة  ال��رتاث��ي��ة  القرية  يف  ينظمها 
اأبوظبي، فاأمتع زوار جناحه بعرو�س لفرق فلكلورية، 
ونظم لهم معار�س تراثية واأثراهم بالهدايا الرتاثية 
الرمزية واملطبوعات الرتاثية املتخ�ض�ضة التي يفخر 

بالتزامه باإ�ضدارها منذ تاأ�ضي�ضه.
بالرتاث  واملعنيني  للر�ضميني  ا�ضتقبال اجلناح  و�ضمن 
اإدارة االأن�ضطة يف النادي  قام �ضعيد علي املناعي مدير 
الرتاث  مركز  مدير  ال�ضام�ضي  را�ضد  عائ�ضه  بتكرمي 
اإذ  ال��رتاث��ي��ة،  ال�ضارقة  اأي���ام  ع��ام  من�ضق  ن��ائ��ب  العربي 
يحر�س النادي على تعزيز التعاون مع كافة املوؤ�ض�ضات 
اإثراء ال�ضاحة  واجلهات املماثلة واملعنية بالرتاث بغية 
واملحافظة  ال�ضعبي  امل�����وروث  ن�ضر  يف  ي�ضهم  م��ا  ب��ك��ل 

عليه.
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اأخبـار الإمـارات
�سفري الدولة يف �سيوؤول ي�سارك بحفل افتتاح اأ�سبوع تغري املناخ 

•• �سيوؤول -وام:

�ضارك �ضعادة �ضعادة عبداهلل �ضيف علي النعيمي �ضفري الدولة لدى جمهورية كوريا اجلنوبية 
يف حفل افتتاح “اأ�ضبوع تغري املناخ يف كوريا 2019” الذي اأقامته وزارة البيئة وبلدية �ضيوؤول 
روؤ�ضاء  و  �ضيوؤول  عمدة  �ضون  وون  ب��ارك  ومعايل  البيئة  وزي��ر  ري��ه  ميونغ  جو  معايل  بح�ضور 

البعثات الدبلوما�ضية لدى �ضيوؤول .
مع  ال��ك��وري��ة  هانكانغ  حديقة  يف  االإمارات”   “ �ضجرة  بغر�س  النعيمي  ال�ضفري  �ضعادة  ق��ام  و 
امل�ضاركني يف احلفل ت�ضامناً مع احتفال جمهورية كوريا مبنا�ضبة اأ�ضبوع التغري املناخي 2019 
وتهدف الفعالية اىل احلث على حماية الغطاء النباتي بزراعة اال�ضجار والعناية بها، والتكاتف 
التى ت�ضهم يف  وامل�ضاحة اخل�ضراء  الت�ضجري  زيادة  الت�ضجيع على  البيئة عن طريق  يف حماية 

خلق بيئة نقية ونظيفة.

حممد بن حمد ال�سرقي يفتتح ملتقى الفجرية الدويل الأول للعود
•• الفجرية -وام:

الفجرية  ال�ضرقي ويل عهد  ال�ضيخ حممد بن حمد بن حممد  �ضمو  اأك��د 
العامل،  �ضعوب  ب��ني  وت��ف��اه��م  وح���وار  ت��وا���ض��ل  كلغة  املو�ضيقى  دور  اأه��م��ي��ة 

باعتبارها لغة جامعة ملختلف االأجنا�س واالأطياف والبلدان.
وثمن �ضموه توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو 
املجل�س االأعلى حاكم الفجرية يف تر�ضيخ الفن االأ�ضيل يف االإمارات عامة 
وا�ضتثماره  مبدع  مو�ضيقي  جيل  تاأهيل  خ��لل  من  خا�ضة،  الفجرية  ويف 
بن  اأحمد  ال�ضيخ  و  �ضموه  ح�ضور  خ��لل  ذل��ك  ج��اء  ممنهج.  علمي  ب�ضكل 
حمد بن �ضيف ال�ضرقي ملتقى الفجرية الدويل االأول للعود الذي تنظمه 
اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة، يف مبنى وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 

يف الفجرية مب�ضاركة عازفني على اآلة العود من خمتلف الدول العربية.
تبني  للفنون اجلميلة يف  الفجرية  اأكادميية  العهد بدور  �ضمو ويل  واأ�ضاد 
ت�ضل  مو�ضيقية  مب�ضاريع  للخروج  املتميزة  واملواهب  االإبداعية  الطاقات 
اإىل مرحلة االح��رتاف، موؤكدا اأهمية تعزيز مكانة الفجرية على ال�ضاحة 
رعايتها  خ��لل  م��ن  ال��ف��ن��ان��ني،  جميع  ال�ضتقطاب  وج��ه��ة  لتكون  الفنية، 
لروؤية  ترجمة  وذل��ك  ال��رائ��دة  واملو�ضيقية  والثقافية  الفنية  للفعاليات 
القيادة احلكيمة يف دولة االإمارات العربية املتحدة. وافتتح �ضموه معر�س 
ل�ضناع العود املرافق للحفل املو�ضيقي والذي ت�ضمن عر�ضا ل�ضناعة العود 
من قبل ثلث مدار�س فنية متنوعة يف العاملني العربي واالإ�ضلمي. وكرم 
�ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد بن حممد ال�ضرقي يف ختام احلفل امل�ضاركني 
والرعاة مللتقى الفجرية الدويل االأول للعود، و�ضناع العود.. ثم قدم علي 

�ضموه  اإىل  اجلميلة  للفنون  الفجرية  اأكادميية  عام  مدير  احلفيتي  عبيد 
درعاً تذكاريا ل�ضعار امللتقى. ويف كلمة حفل االفتتاح اأكد مدير عام اأكادميية 
اأكادميية  اأهمية الدعم الكبري الذي حتظى به  الفجرية للفنون اجلميلة 
الفجرية للفنون اجلميلة من �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد ال�ضرقي والذي 
املو�ضيقى  خارطة  على  ب��ارزة  ب�ضمة  الفجرية،  الإم���ارة  يكون  اأن  يف  �ضاهم 
العربية والدولية ..واأ�ضار اإىل اأن ملتقى الفجرية الدويل للعود، يعد االأول 
يف الدولة الذي ي�ضتقطب فنانني من خمتلف الدول العربية، يعزفون على 

اآلة العود التي ترتبع على عر�س االآالت املو�ضيقية الوترية.
وت�ضمن احلفل عزف عدد من املقطوعات املو�ضيقية التي افتتحت مبقطوعة 
لوجنا نهاوند تلها �ضماعي كرد من تاأليف الفنان علي عبيد احلفيتي ثم 
فقرة نهاوند حتت ا�ضم “ اأم �ضعد” من تاأليف املو�ضيقار العراقي الراحل 

االإماراتي  ال��رتاث  الفنانني قطعة مو�ضيقية من  كما عزف   ، ب�ضري  منري 
“احلب  ل��ع��زف  وانتقلوا   “ حمد  “ميحد  االإم���ارات���ي  الفنان  اأغنية  وه��ي 
االأول” على مقام الكرد وموؤلفها عازف العود علي عبيد احلفيتي و توزيع 
الفنان اأ�ضامة اأ�ضماعيل، تلها مقطوعة “ اأنت عمري “ لل�ضيدة اأم كلثوم 
“ الع�ضفور الطائر”  من مقام كرد، ليختتم احلفل مبقطوعة مو�ضيقية 
املوؤلفات املو�ضيقية للمو�ضيقار العراقي الكبري الراحل  اأهم  التي تعد من 

منري ب�ضري.
عهد  ويل  مكتب  م��دي��ر  ال��زح��م��ي  ���ض��امل  ���ض��ع��ادة  املو�ضيقي  احل��ف��ل  ح�ضر 
الفجرية، و�ضعادة املهند�س حممد �ضيف االأفخم مدير عام بلدية الفجرية 
داخل  واملحلية، وجمهور غفري من  االحتادية  الدوائر  وعدد من مديري 

وخارج االإمارة.

تزامنا مع عام الت�سامح 

اأبناء نزلء وموظفي املوؤ�س�سة العقابية والإ�سلحية يحيون »حق الليلة«  و » يوم الرتاث العاملي«
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اح��ت��ف��ل امل��واط��ن��ون وامل��ق��ي��م��ون يف 
اليومني  خ�����لل  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 
�ضهر  من  الن�ضف  بليلة  املا�ضيني 
 « الليلة  ح��ق   « ا���ض��م  �ضعبان حت��ت 
بالتزامن  مع »يوم الرتاث العاملي 
ال��ت��ا���ض��ع ع�ضر  ي�����ض��ادف  ال�����ذي   «
واكت�ضبت  ع��ام  كل  من  ابريل  من 
عام  �ضمن  اأهميتهما  املنا�ضبتان 

الت�ضامح. 
وعظمت االأ�ضر منا�ضبة  حق الليلة 
للرتاحم  ف��ع��ال��ي��ة  م��ن��ه��ا  وج��ع��ل��ت 
واملودة عندما اأقامت احتفاالت يف 
تراثية   اأن�ضطة  تت�ضمن  م�ضاكنها 
متنوعة وتركت االأب��واب مفتوحة 
على  وال�����ض��غ��ار  ال��ك��ب��ار  ال�ضتقبال 

موائد الطعام  وتقدمي الهدايا. 

منهجية املعرفة:
العقابية  امل���وؤ����ض�������ض���ة  و�����ض����ه����دت 
واالإ�����ض����لح����ي����ة ب�������ض���رط���ة راأ�������س 
اخليمة،فعالية » حق الليلة » ويوم 
» الرتاث العاملي » التي ا�ضت�ضافت  

الفلكورية  وال��ع��رو���س  ال�ضعبية 
واالأه���ازي���ج ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي يفوح 
اجلميل  امل����ا�����ض����ي  ع����ب����ق  م���ن���ه���ا 
العريق، كما  وامل���وروث االم��ارات��ي 
ال�ضعبية،  امل����اأك����والت  ت��ق��دمي  مت 
واملعرو�ضات وامل�ضغوالت الرتاثية، 
ومت تقدمي فقرة م�ضابقات ثقافية 
التناف�س  روح  اأح���ي���ت  وت���راث���ي���ة 
واأدخ����ل����ت ال��ب��ه��ج��ة وال�������ض���رور يف 
جانبهم،  وم���ن  اجل��م��ي��ع.  ن��ف��و���س 
العقابية  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ن����زالء  اأ����ض���اد 
بهذه  وذوي�����ه�����م،  واالإ����ض���لح���ي���ة 
موؤكدين  امل��ت��م��ي��زة،  االح��ت��ف��ال��ي��ة 
ب���اأن���ه���ا ق����د ع������ززت ال����وع����ي لدى 
بتنوع  �ضمنها  امل�ضاركني  اأبنائهم 
واختلف  ال�ضعوب  وتنوع  الرتاث 
الهوية  ت���ع���زي���ز  م����ع  ال���ث���ق���اف���ات، 
بها  واعتزازهم  لديهم  االإماراتية 
م�ضيدين  واأ�ضالتها،  وبتاريخها 
ب��ح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة على 
ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ال����ذي ي��ع��د ركيزة 
اأ�ضا�ضية من ركائز الهوية الثقافية 
بني  متعاقباً  التاريخية  واجل��ذور 

االأجيال.

اأبناء النزالء واملوظفني ، وحر�ضاً 
م���ن ���ض��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة على 
امل��ع��رف��ة التي  ت��ط��ب��ي��ق م��ن��ه��ج��ي��ة 
وزارة  اإ�ضرتاتيجية  عليها  تن�س 
تثقيف  خ�����لل  م����ن  ال���داخ���ل���ي���ة، 
وت�����ع�����ري�����ف ج���م���ي���ع امل���������ض����ارك����ني 
وتعزيز  وال���ت���ق���ال���ي���د،  ب���ال���ع���ادات 
البهجة  واإدخال  ال�ضعبي،  املوروث 
الكبار  م���ن  احل�����ض��ور  ن��ف��و���س  يف 

اجلهات  م����ن  وع������دد  ال�������ض���رط���ة، 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل�����ض��ارك��ة م��ث��ل هيئة 
الهلل االأحمر، وجمعية االمارات 
وجمعية  االج��ت��م��اع��ي��ة،  للتنمية 
اخليمة،  ب����راأ�����س  امل��������راأة  ن��ه�����ض��ة 
للتعليم  ح��راء  مدر�ضة  وط��ال��ب��ات 
لتعهدات  وال��ف��خ��ام��ة  االأ���ض��ا���ض��ي، 
االأفراح، وبوفيه اجلوهرة، وحمل 

بر�ضتيج للزهور.

حلماية  العاملي  اليوم  هو  العاملي 
الرتاث االإن�ضاين و�ضونه تاريخياً 
وث��ق��اف��ي��اً كحق م��ن ح��ق��وق االأمم 
هذا  م�ضادفته  مثمناً  وال�ضعوب، 
ال��ع��ام االح��ت��ف��ال ب��� »ح���ق الليلة » 
هذه املنا�ضبة التي تعد اإرثاً ثقافياً 
وت����راث����ي����اً مل��ج��ت��م��ع االإم����������ارات يف 
�ضعبان، وت�ضتهدف  منت�ضف �ضهر 
التعبري عن ال�ضعادة بقرب حلول 

وال�ضغار.
اهلل  عبد  العقيد  االحتفال،  �ضهد 
اإدارة  مدير  نائب  احليمر  حممد 
واالإ�ضلحية،  العقابية  املوؤ�ض�ضة 
و امل��ق��دم ع��دن��ان احل��م��ادي رئي�س 
ق�ضم االإ�ضلح والتاأهيل باملوؤ�ض�ضة، 
وف���ري���ق ال�������ض���ع���ادة، واأُ�����ض����ر ن���زالء 
واالإ�ضلحية  العقابية  املوؤ�ض�ضة 
�ضباط  م�����ن  وع��������دد  وذوي�������ه�������م، 

االإرث الثقايف :
الوطني،  بال�ضلم  االحتفال  ب��داأ 
وت���لوة اآي���ات م��ن ال��ذك��ر احلكيم، 
العقيد  ���ض��ع��ادة  كلمة  ذل���ك  ع��ق��ب 
الذي  احل��ي��م��ر  ع��ب��د اهلل حم��م��د 
اأ�����ض����اد مب����ب����ادرة ف��ع��ال��ي��ت��ي » حق 
 « العاملي  ال���رتاث  ي��وم  و«   « الليلة 
م�ضرحاً باأن يوم الثامن ع�ضر من 
اإب��ري��ل ال���ذي ي��واف��ق ي��وم الرتاث 

�ضهر رم�ضان املبارك، الذي ميثل 
ملا يحمله  وال�ضغار،  للكبار  فرحة 
م��ن م��ع��اين ال��ت��ك��اف��ل؛ واالأج�����واء 
ال�ضهر  بها  يخت�س  التي  املبهجة 
االحتفال  وت�����ض��م��ن  ال��ف�����ض��ي��ل. 
جمموعة من الفقرات الرتفيهية 
تقدمي  منها  املتنوعة،  والثقافية 
للتعليم  ح����راء  م��در���ض��ة  ط��ال��ب��ات 
االأ�ضا�ضي، جمموعة من الرق�ضات 

القن�سل الأمريكي يعرف طلبة العلقات الدولية كيف يكونون دبلوما�سيني يف زيارة له جلامعة ال�سارقةحماكم دبي تنظم »معر�س طريق ال�سفر العا�سر«
•• دبي-الفجر:

افتتح �ضعادة طار�س عيد املن�ضوري 
م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب��ي وبح�ضور  
اأهلي  ح�ضني  ع��ب��دال��رح��ي��م  ���ض��ع��ادة 
الدعم  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
بدر  وال�ضيد  واالت�����ض��ال،  املوؤ�ض�ضي 
احلكومية  ال�ضفريات  مدير  اأهلي 
دن��ات��ا، وال�����ض��ي��د ���ض��لح من�ضور  يف 
مدير تطوير االأعمال وال�ضياحة يف 
القطاع احلكومي يف دناتا، معر�س 
بتنظيم  ال��ع��ا���ض��ر«،  ال�ضفر  »ط��ري��ق 
املوؤ�ض�ضي  والت�ضويق  االت�ضال  اإدارة 
يف حماكم دبي بالتعاون مع »دناتا »، 
اإ�ضعاد موظفيها،  حر�ضاً منها على 
وتفعيل  التعاون  تعزيز  خ��لل  من 
كل  م��ع  اال�ضرتاتيجية  ال�����ض��راك��ات 
واخلا�ضة،  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ب���ه���دف ت���وف���ري اأرق��������ى اخل���دم���ات 

ملوظفي حماكم دبي.
التعريف  امل����ع����ر�����س  خ������لل  ومت 
ب���اآخ���ر ال���ع���رو����س وامل�����ض��ت��ج��دات يف 
وتقدمي  وال�ضفر  ال�ضياحة  جم��ال 
ال�ضيف  بف�ضل  اخلا�ضة  العرو�س 
ال���ذروة لل�ضفر  وال��ت��ي تعترب ف��رتة 

•• ال�سارقة-الفجر:

الدكتور  االأ���ض��ت��اذ  ���ض��ع��ادة  ا�ضتقبل 
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  ح��م��ي��د جم�����ول 
رفيع  وف�������دا  ال�������ض���ارق���ة  ج���ام���ع���ة 
الواليات  قن�ضلية  م��ن  امل�����ض��ت��وى 
املتحدة االأمريكية يف دبي، برئا�ضة 
فيليب  ال��ع��ام  االأم��ري��ك��ي  القن�ضل 
اجلامعة  زار  وال��������ذي  ف�����راي�����ن، 
التعاون مع اجلامعة،  �ضبل  لبحث 
كمال  ال��دك��ت��ور  االأ���ض��ت��اذ  بح�ضور 
الهند�ضة  اأ���ض��ت��اذ  ال��ت��وم��ي،  يو�ضف 
ملركز  امل�ضارك  وامل��دي��ر  امليكانيكية 
يف  النظيفة  والطاقة  النقية  املياه 
معهد ما�ضات�ضو�ضت�س للتكنولوجيا 
)MIT( باأمريكا وع�ضو جمل�س 
واالأ�ضتاذ  ال�ضارقة،  جامعة  اأم��ن��اء 
الدكتور ال�ضديق اأحمد امل�ضطفى 
اجلامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال�������ض���ي���خ، 
واالأ�ضتاذ  االأك���ادمي���ي���ة،  ل��ل�����ض��وؤون 
بالطيب،  ع��ل��ي  م��ع��م��ر  ال���دك���ت���ور 
ل�ضوؤون  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
العليا،  والدرا�ضات  العلمي  البحث 
وال���دك���ت���ور ���ض��لح ط��اه��ر احل����اج، 
ل�ضوؤون  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
عبد  ال��دك��ت��ور  واالأ���ض��ت��اذ  املجتمع، 
القائم  ع���ل���ي،  م���ه���دي  ال�����ض��اح��ب 
باأعمال عميد كلية االآداب والعلوم 

االإن�ضانية واالجتماعية.

والفندقية،  ال�ضياحية  ال��ع��رو���س 
اإىل  امل�ضاركة  حيث ت�ضعى ال�ضركات 
حيث  من  اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي 
خف�س االأ�ضعار وعر�س العديد من 
اخلدمات مثل، تذاكر الدخول اإىل 
ال�ضياحية يف االإمارة  املرافق  بع�س 
التي  االأخ���رى  العرو�س  وع��دد من 
ال�ضيوف من  م��ن  امل��لي��ني  ت��خ��دم 
التفا�ضيل  ب�����اأدق  االه��ت��م��ام  ح��ي��ث 
م�����ض��ارات ج���دي���دة لتنال  وت���ق���دمي 

وال�����ض��ي��اح��ة واال����ض���ت���ج���م���ام، حيث 
�����ض����ارك يف امل���ع���ر����س ال���ع���دي���د من 

الفنادق وال�ضركات العاملية
من جهته اأو�ضح �ضلطان ال�ضويدي 
والفعاليات  الت�ضويق  ق�ضم  رئي�س 
توفري  اأه���م���ي���ة   ، دب����ي  حم���اك���م  يف 
الدائرة  ملوظفي  متميزة  خ��دم��ات 
ال�ضركات  ال��ت��ع��اون م��ع  م��ن خ���لل 
�ضناعة  مب��ج��ال  املخت�ضة  العاملية 
اأف�ضل  لتقدمي  وال�ضفر،  ال�ضياحة 

ر���ض��ا اجل��م��ي��ع، ح��ي��ث حت��ر���س كل 
العرو�س  اأف�ضل  تقدمي  على  منها 
املغرية ت�ضمل رحلت بحرية جتمع 
والت�ضويق،  امل���غ���ام���رة  روح  ب��ي��ن��ه��ا 
م��وؤك��داً ح��ر���س م��دي��ر ع��ام حماكم 
بالعن�ضر  االه����ت����م����ام  ع���ل���ى  دب������ي 
مميزة  خ��دم��ات  وت��وف��ري  الب�ضري، 
اأعلى  لتحقيق  ب��ر���ض��اه��م،  حت��ظ��ى 
ورفع  الوظيفي،  الر�ضا  م�ضتويات 

موؤ�ضر ال�ضعادة لديهم.

واأع�ضاء الهيئة التدري�ضية، 
وخ��لل ه��ذه ال��زي��ارة األ��ق��ى �ضعادة 
ق�ضم  لطلبة  حم��ا���ض��رة  القن�ضل 
االآداب  بكلية  ال��دول��ي��ة  ال��ع��لق��ات 
واالجتماعية  االإن�ضانية  وال��ع��ل��وم 
ب��اجل��ام��ع��ة حت��ت ع���ن���وان: “ كيف 
تطرق  جيًدا”،  دبلوما�ضًيا  ت��ك��ون 
خللها اإىل االأهمية امل�ضتمرة للعمل 
والدبلوما�ضيني  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي 
اإىل  م�����ض��رياً  احل��دي��ث،  الع�ضر  يف 
التوا�ضل  لو�ضائل  املتنامي  ال��دور 
اأخباراً  ت��ق��دم  وال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي 
اإال  ال�ضاعة،  م��دار  على  ومعلومات 
اأنها على الرغم من دورها كو�ضيلة 
العديد  يف  ل��ل��ت��وا���ض��ل  م���ت���ط���ورة 
ميكن  ال  اأن�����ه  اإال  ال���ن���واح���ي،  م���ن 

اجلامعة  مدير  �ضعادة  رح��ب  وق��د 
بلقاء  �ضعادته  واأع��رب عن  بالوفد، 
�ضعادة  عر�س  ث��م  ال��ع��ام،  القن�ضل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ن��ب��ذة ع��ن جامعة 
برامج  من  تطرحه  وما  ال�ضارقة، 
على م�ضتوى برامج البكالوريو�س 
تتميز  وم����ا  ال��ع��ل��ي��ا،  وال����درا�����ض����ات 
ت����ن����وع ثقايف  م�����ن  اجل����ام����ع����ة  ب�����ه 
التدري�ضية  هيئتها  اأع�����ض��اء  ب��ني 
االأمر  الطلبية،  هيئتها  وك��ذل��ك 
اأه��ل��ه��ا الأن ت��ك��ون م��ن اأوىل  ال���ذي 
اجلامعات يف العامل من حيث هذا 
ال��ت��ن��وع، ب��ع��د ذل���ك ج���رت مناق�ضة 
عدد  يف  م�ضتقبل،  ال��ت��ع��اون  �ضبل 
من املجاالت كالتعليم الدبلوما�ضي 
الطلبة  وت����ب����ادل  واالق���ت�������ض���ادي، 

املتعمقة  للمعرفة  بديًل  اعتبارها 
املجال  ال��ع��ام��ل��ني يف  ل��لأ���ض��خ��ا���س 
الدبلوما�ضي، كما حتدث عن كون 
الو�ضل  حلقة  ميثل  الدبلوما�ضي 
والدولة  ميثلها  التي  الدولة  بني 
التي يعمل بها، ومتثيل م�ضاحلها 
االإدارة  ح��ددت��ه  ال���ذي  النحو  على 
جتربته  م���و����ض���ح���ا  احل���ك���وم���ي���ة. 
الدبلوما�ضي  العمل  يف  ال�ضخ�ضية 
االأو�ضط لفرتة  ال�ضرق  يف منطقة 

زمنية طويلة. 
النقا�س مع  باب  بعد ذلك مت فتح 
احل�ضور حول العديد من الق�ضايا 
ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����االإدارة 
يف  املحورية  والق�ضايا  االأمريكية 

ال�ضرق االأو�ضط والعامل.
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اأخبـار الإمـارات
موؤمتر �سحة ورفاهية املراأة يبحث اخلمي�س بدبي اأف�سل ممار�سات الرعاية الطبية

•• دبي -وام:

موؤمتر  املقبل  اخلمي�س  دبي  و�ضناعة  جتارة  غرفة  ت�ضت�ضيف 
اأعمال  ���ض��ي��دات  جمل�س  ينظمه  ال���ذى  امل����راأة  ورف��اه��ي��ة  �ضحة 
جمال  يف  املمار�ضات  اأف�ضل  على  ال�ضوء  ت�ضليط  بهدف  دب��ي 
على  وال��ت��دري��ب  الب�ضرية  والتنمية  ل��ل��م��راأة  الطبية  ال��رع��اي��ة 
ال�ضيدات  وع��ي  وتعزيز  وال�ضعادة  والرفاهية  التاأمل  تقنيات 
العتماد  ال�ضحيحة  ال�ضحية  واملمار�ضات  االأم��ث��ل  باالأ�ضلوب 
امل�ضوؤوليات  بيئة  يف  و�ضحًة  ت��وازن��اً  اأك��ر  حياة  ومن��ط  اأ�ضلوب 
املهنية والعملية. واأ�ضارت �ضعادة الدكتورة رجاء عي�ضى القرق 

رئي�س جمل�س �ضيدات اأعمال دبي اإىل حر�س املجل�س على دعم 
لتحقيق  جهودهن  وتعزيز  دب��ي  يف  واملهنيات  االأع��م��ال  �ضيدات 
يف  م�ضاهمتهن  وزي���ادة  وال���دويل  املحلي  امل�ضتوى  على  النجاح 
منو البيئة التجارية واال�ضتثمارية وجماالت جمتمع االأعمال 
جميع  يف  االقت�ضادية  التنمية  جهود  وتعزيز  والدولة  دبي  يف 

القطاعات.
على  الدائم  وحر�ضها  الر�ضيدة  القيادة  توجيهات  ان  واك��دت 
ال��دول��ة يعترب االأ�ضا�س يف جن��اح م�ضرية متكني  امل���راأة يف  دع��م 
املراأة يف الدولة على ال�ضعد كافة ومنها ريادة االأعمال وتبوئها 
مكانة تليق بها. وقالت اإن اأجندة الفعاليات ال�ضنوية للمجل�س 

غنية ومتنوعة وم�ضممة لرفع م�ضتوى �ضيدات اأعمال دبي يف 
التنمية املهنية وال�ضخ�ضية ورفدهن باملهارات لتح�ضني االأداء 
وتطوير قدراتهن وتعزيز تناف�ضيتهن اإىل م�ضتوى اأف�ضل وفق 

املتطلبات املتغرية ل�ضوق العمل.
وذكرت ان املجل�س نظم 56 فعالية خمتلفة من دورات تدريبية 
اأع��م��ال يف ع��ام 2018 وذلك  وور����س عمل ون���دوات ول��ق��اءات 
بن�ضبة منو بلغت حوايل %70 مقارنة بعام 2017. كما جنح 
املجل�س با�ضتقطاب املزيد من �ضيدات االأعمال اللواتي ا�ضتفدن 
املجل�س على  التي قدمها  وامل��ب��ادرات  الربامج واخل��دم��ات  من 

مدار العام.

البيئة البحرية يف اأيام ال�سارقة الرتاثية ت�ستعر�س املهن والأدوات امل�ستخدمة قدميًا

 •• ال�سارقة ـ الفجر 

الرتاثية  ال�����ض��ارق��ة  اأي�����ام  ���ض��ه��دت 
حتت  ع�ضرة  ال�ضابعة  ن�ضختها  يف 
ح�ضوراً  وَح����رف«،  »ِح��رف��ة  �ضعار: 
كافة  م�����ن  ال������������زوار  م�����ن  الف�����ت�����اً 
برامج  ت�ضمنت  حيث  اجلن�ضيات، 
فر�ضة  اعتربت  متنوعة  واأن�ضطة 
جلميع الدول امل�ضاركة كي تعر�س 
خمتلف جوانب ومكونات وعنا�ضر 
ال�ضعبية  وفنونها  الثقايف  تراثها 
واألعابها التقليدية وخمتلف األوان 
وزوار  ج��م��ه��ور  ليعي�س  املو�ضيقى 
م�ضهد  تفا�ضيل  ال���رتاث  وع�����ض��اق 

بانورامي جميل غني ومتنوع.
ال�ضارقة  اأي��ام  فعاليات  يف  و���ض��ارك 
ن��ظ��م��ه��ا معهد  ال����ت����ي  ال����رتاث����ي����ة 
ال�ضارقة للرتاث، يف خمتلف مدن 

ومناطق اإمارة ال�ضارقة، 60 دولة، 
ل��ت��ك��ون االأي������ام ال���رتاث���ي���ة حمطة 
جذب مهمة وقوية وقبلة للجمهور 
وع�ضاق  وامل��ت��اب��ع��ني  وامل��خ��ت�����ض��ني 
والراغبني  وال��ب��اح��ث��ني  ال�����رتاث 
يف م��ع��رف��ة ت�����راث االإم���������ارات من 
متثل  اأن���ه���ا  ك��م��ا  وم��ق��ي��م��ني  زوار 
وج��ه��ا ح��ي��وي��ا م��ن وج����وه ال���رتاث 
توفره  مب����ا  االإم������ارات������ي  ال���ث���ق���ايف 
الزوار  جلميع  منا�ضب  م��ن��اخ  م��ن 
ا�ضتك�ضاف  م��ن  متكنهم  وخ����ربات 
جماليات حياة املا�ضي عرب اأن�ضطة 
م��ت��ع��ددة ت��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع ال��ك��ث��ري من 
احلفاظ  ن���ح���و  االإم����������ارات  اأب����ن����اء 
االأ�ضيلة  والتقاليد  ال��ع��ادات  على 

واملوروث ال�ضعبي االإماراتي.
وت�������ض���ك���ل ال���ب���ي���ئ���ات جت�����ض��ي��د حي 
ل����ل����ع����ادات وال���ت���ق���ال���ي���د واحل������رف 

ال�ضارقة  الأي������ام  ع�����ض��ر  ال�����ض��اب��ع��ة 
تراثيا  اأنه عر�ضا  الرتاثية، موؤكداً 
غنيا مبفراداته ي�ضتعر�س البيئات  

يف دولة االمارات ب�ضكل واقعي.
ووجه ال�ضكر اجلزيل اإىل  �ضاحب 
�ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
ع�ضو  ال����ق����ا�����ض����م����ي،  حم����م����د  ب�����ن 
ال�ضارقة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
ب���ال���رتاث وحفظه  ع��ل��ى االه��ت��م��ام 
بتنظيم  ال��دائ��م��ة  �ضموه  ومتابعة 
النا�ضئة  االج��ي��ال  تربط  فعاليات 
ب���رتاث االج����داد م��ن مهن وفنون 
بابراز  وااله��ت��م��ام  معي�ضة  ومن��ط 
اأ���ض��اد بدور  ال��ث��ق��ايف، كما  امل����وروث 
معهد ال�ضارقة للرتاث على تنظيم 
وتطورها  الرتاثية  ال�ضارقة  اي��ام 

عاما بعد اآخر.
احل�ضن  دبا  جمعية  دور  ثمن  كما 

الكلها  »ال�����ع�����وم�����ة«  وال�������ض���ح���ن���ة 
حمم�ضة اأو مطحونة.

معر�س  البحرية  البيئة  و�ضمت 
تراثي بحري ا�ضتعر�س جم�ضمات 
املختلفة  القدمية  ال�ضفن  الن���واع 
والغو�س  ال�ضيد  اأدورات  وخمتلف 
واأنواع ال�ضباك واخلريط واالحبال 

امل�ضتخدمة قدميا.
»الطوا�س«  مهنة  وا�ضتعر�س  ه��ذا 
ومهنة  ال����ظ����ه����وري،  ال���ب���ل���ي  ع���ل���ي 
حممد  ع�������ب�������داهلل  »ال���������ق���������لف« 
املالح«  »���ض��ق  وم��ه��ن��ة  ال���ظ���ه���وري، 
ومهنة  الظهوري،  عبداهلل  حممد 
�ضليمان  ح�����ض��ن  ال��ل��ي��خ«  »ط���راق���ة 
الظهوري و«قلدة احلبال« �ضليمان 
الليخ«  و«رواب��ة  الظهوري  عبداهلل 
ال���ظ���ه���وري، و«فلق  ع���ب���داهلل  ع��ل��ي 
الظهوري  اأح���م���د  ع��ي�����ض��ى  امل���ح���ار« 

واملنتجات ، ومن بني هذه البيئات 
وال���ت���ي ج�ضدت  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
ب�ضكل حى العادات واملهن واالدوات 
العديد  لت�ضم  قدميا  امل�ضتخدمة 
بالبحر  امل���رت���ب���ط���ة  احل������رف  م����ن 
واالأ����ض���م���اك م��ث��ل »ال���ق���لف و�ضق 
امل��ال��ح وط��راق��ة الليخ وف��ح��و حبل 
والطوا�س  الليخ  ورواب����ة  الكمبار 
وف���ل���ق امل����ح����ار وق�������لدة احل����ب����ال » 
اللجنة  م���ن  م��ت��م��ي��زة  وم�����ض��ارك��ة 
الن�ضائية »دق امللح وطحن ال�ضحنة 
املتميزة  االع����م����ال  م���ن  وغ���ريه���ا 

لل�ضيدات قدمياً«.
البلي  ع���ل���ي  واأ������ض�����اد ط���ال���ب  ه�����ذا 
البحرية  البيئة  الظهوري م�ضرف 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  وع�������ض���و 
ل�ضيادي  ال��ت��ع��اون��ي��ة  احل�����ض��ن  دب���ا 
للدورة  الكبري  بالتنوع  االأ�ضماك، 

نقله يف ال�ضفائح عند اال�ضتخدام. 
احجام  مبختلف  ال��ل��ي��خ،  وط��راق��ة 
االربعينية   � »الع�ضرينية  الفتحات 
� ال�ضتينية وغريها » بح�ضب حجم 
وان����واع االأ���ض��م��اك، وك��ذل��ك روابة 
ال�ضباك  ب�ضيانة  وامل��ع��ن��ي��ة  ال��ل��ي��خ 

وجتديدها.
 هذا اإىل جانب »فحو حبل الكمبار« 
ال��ن��خ��ل ل�ضناعة  ل��ي��ف  وذل���ك م��ن 
عدد من ان��واع احلبال على ح�ضب 
���م���ك���ه، اأم�������ا ال���ط���وا����س  ق����وت����ه و����ضُ
الغو�س  م����ع����دات  ف��ا���ض��ت��ع��ر���ض��ت 
امل���ح���ار وطرقه  وف���ل���ق  ال���ق���دمي���ة، 
للنوعني  امل�����ض��ت��خ��دم��ة  واالدوات 
ال�ضاحلي وال�ضفد املوجود يف املياه 

بجانب ال�ضخور واجلبال.
فقدمت  ال��ن�����ض��ائ��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ام����ا 
للمالح  وجتهيزه  امللح  دق  ل��ل��زوار 

االأ�ضماك،  ل�����ض��ي��ادي  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
من  العديد  توفري  على  وحر�ضها 
املعرو�ضات والتي اأ�ضهمت يف متيز 
يف  امل�ضارك  البحرية  البيئة  وتنوع 

الفعاليات.
واأو�ضح اأن البيئة البحرية تعد من 
البيئات الهامة كونها ربطت جميع 
لت�ضم  ببع�س،  بع�ضها  احل�ضارات 
م�ضاركتها  خ���لل  البيئة  ج��وان��ب 
العديد من املهن ومنها »القلف« 
والذي ي�ضنع القوارب من اخل�ضب 
على ح�ضب اأنواعها املتعددة »البغلة 
� ال��ب��ت��ي��ل وغ���ريه���ا م���ن االن������واع« 
امل�ضتخدمة  االدوات  وا�ضتعرا�س 
يف �ضناعة القوارب قدميا. ومهنة 
�ضق امل��ال��ح وه��ي ع��ب��ارة ع��ن متليح 
القدمية  ب��ال��ط��ري��ق��ة  االأ����ض���م���اك 
ثم  ف��خ��اري��ة  اأواين  يف  وت��خ��زي��ن��ه 

التي  الن�ضائية  اللجنة  جانب  اإىل 
امل�ضاهمة  البيئة  ل���زوار  اأو���ض��ح��ت 
البحرية  البيئة  يف  للن�ضاء  الكبري 

ب�ضكل عام.
ال�ضارقة  اي����ام  ان  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال�ضابعة  ن�����ض��خ��ت��ه��ا  يف  ال���رتاث���ي���ة 
ع�ضر حتمل العديد من الفعاليات 
اجلديدة،  وال���ربام���ج  واالأن�����ض��ط��ة 
امل�ضتمرة  الفعاليات  اإىل  باالإ�ضافة 
الطفل،  ق��ري��ة  بينها  م��ن  ���ض��ن��وي��اً، 
ح�ضور  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  وال�����ض��وق، 
بيئات االإم��ارات التي ت�ضهد يف كل 
ع���ام اإق���ب���ااًل وت��ف��اع��ًل ح��ي��وي��اً من 
الزوار وع�ضاق الرتاث، وهي البيئة 
والزراعية  وال��ب��ح��ري��ة  اجل��ب��ل��ي��ة 
وال�����ض��ح��راوي��ة وال��ب��دوي��ة، بكل ما 
فيها من عنا�ضر ومكونات ما زالت 

حا�ضرة ويع�ضقها اجلميع.

»تراثنا هويتنا« حتتفل مبختلف اجلاليات يف مالية عجماناملوارد الب�سرية حلكومة دبي تنظم جل�سة حوارية لرت�سيخ ثقافة البتكار لدى املوظفني 
•• دبي -وام:

الب�ضرية  امل�������وارد  دائ������رة  ن��ظ��م��ت 
حل���ك���وم���ة دب������ي ج��ل�����ض��ة ح����واري����ة 
�ضمن  االبتكار”  “اأبطال  بعنوان 
والبحوث  االبتكار  مركز  مبادرات 
ق�ض�س  على  للتعرف  ال��دائ��رة  يف 
ال������دوائ������ر احل�����ائ�����زة على  جن������اح 
راي���ة ب��رن��ام��ج ح��م��دان ب��ن حممد 
�ضرطة  وه����ي:  ال��ذك��ي��ة  للحكومة 
دبي وبلدية دبي ودائرة التخطيط 

والتطوير “تراخي�س”.
ح�ضر اجلل�ضة التي اأقيمت يف مقر 
ال��ب�����ض��ري��ة حلكومة  امل�����وارد  دائ����رة 
حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  بديوان  دبي 
زايد  �ضعادة عبد اهلل علي بن  دبي 
لدائرة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��ف��ل���ض��ي 
امل�������وارد ال��ب�����ض��ري��ة حل��ك��وم��ة دبي 
الدائرة  امل�����ض��وؤول��ني يف  وع���دد م��ن 
امل�ضاركة  ال��دي��وان واجل��ه��ات  وم��ن 
وجاء تنظيمها حر�ضاً من الدائرة 
ا�ضرتاتيجية  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى 
القيمة  ومبادراتها  للبتكار  دب��ي 
وت��ر���ض��ي��خ ث��ق��اف��ة االب���ت���ك���ار لدى 

موظفي حكومة دبي.
واأك������د ����ض���ع���ادة ع��ب��د اهلل ع��ل��ي بن 
االإمارات  دول��ة  اأن  الفل�ضي  زاي��د 
ب�����ض��ك��ل ع����ام ودب�����ي ب�����ض��ك��ل خا�س 
اأهمية  االب���ت���ك���ار  م�������ض���األ���ة  ت�����ويل 
وتتبنى  املبتكرين  وت��رع��ى  ك��ب��رية 
ابتكاراتهم وت�ضجع املوهوبني على 
االبتكار يف خمتلف القطاعات من 
واملحافظة  دبي  مكانة  تعزيز  اأجل 

على تناف�ضيتها عامليا.
املوارد  دائ���رة  ب���اأن  �ضعادته  و���ض��رح 
اأف�ضل  ب��ت��ق��دمي  ت��ل��ت��زم  ال��ب�����ض��ري��ة 

•• عجمان ـ الفجر

دائرة  ل��ل��رتاث احتفلت  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ب��ال��ت��زام��ن م��ع 
املالية يف عجمان مبختلف اجلاليات العاملة فيها من 
والتي تهدف  تراثنا هويتنا«     « خلل تنظيم فعالية 
الثقايف  ب��امل��وروث  وامل��وظ��ف��ني  املتعاملني  تعريف  اىل 

واحل�ضاري، ملختلف اجلن�ضيات املتواجدة يف الدائرة.
للعديد  رئي�ضة  من�ضات  اإق��ام��ة  الفعالية  وت�ضمنت 
العربية  االإم������ارات  وتت�ضمن  وال��ت��ي  اجل��ن�����ض��ي��ات  م��ن 
وجمهورية  والهند  العربية  م�ضر  وجمهورية  املتحدة 
ب��اك�����ض��ت��ان االإ���ض��لم��ي��ة وامل��م��ل��ك��ة االأردن���ي���ة وفل�ضطني 
امل�ضاركون  خللها  عر�س  وتون�س  العراق  وجمهورية 
الثقايف  م����وروث����ه����م  ت��ع��ك�����س  وم���ق���ت���ن���ي���ات  م���ن���ت���ج���ات 
بها  تتميز  ال��ت��ي  امل��ع��امل  واه���م  وتقاليدهم  وع��ادات��ه��م 
الرتاثية  االأغ��اين  بع�س  تقدمي  اإىل  باالإ�ضافة  دولهم 
ال�ضيافة  لتقدمي  �ضعبي  مطبخ  اإقامة  مع  وال�ضعبية، 

للمتعاملني واملوظفني.
واأكدت مرمي الظهوري رئي�س فريق ال�ضعادة بالدائرة 
االمارات  دول��ة  دور  اإب��راز  هو  الفعالية  الهدف من  اأن 
ت�ضتوعب  حيث  للثقافات  حا�ضنة  باعتبارها  الريادي 
واملجتمعات  لل�ضعوب  الرتاثية  امل��وروث��ات  اأر�ضها  على 
الهوية  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ت��ه��دف  ك��م��ا  االأخ������رى، 
باأهمية  وت��ث��ق��ي��ف��ه��م  امل��وظ��ف��ني  ن��ف��و���س  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
املحافظة على املوروث املحلي، وتعزيز ِقيم الت�ضامح يف 

عام الت�ضامح.
واأ�ضافت الظهوري اأن يوم الرتاث العاملي الذي يوافق 
مفردات  لنقل  فر�ضة  يعد  ع��ام  ك��ل  م��ن  اأب��ري��ل   18
اجلهود  مثمنة  للآخر  املختلفة  احل�ضارية  التجربة 
الوطنية التي تبذلها العديد من املوؤ�ض�ضات يف احلفاظ 
الوطني  الرتاث وتوثيقه بهدف تعميق االعتزاز  على 
ل���دى االأج���ي���ال وم���وؤك���دة ع��ل��ى ح��ر���س ال���دائ���رة على 
تعزيز التنوع الثقايف والتعددية، واإبراز معامل الرتاث 

والثقافات املختلفة.

االت�ضال  اإدارة  م��دي��ر  ال��ي��دي��وي 
الب�ضرية  امل��وارد  املوؤ�ض�ضي يف دائرة 
عدة  فيها  و���ض��ارك��ت  دب��ي  حلكومة 
ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة ف���ائ���زة يف راي���ة 
للحكومة  حم���م���د  ب����ن  ح����م����دان 
العقيد  ا���ض��ت��ع��ر���س  ال��ذك��ي��ة ح��ي��ث 
احلمراين  را���ض��د  �ضالح  ال��دك��ت��ور 
للتميز  العامة  االإدارة  نائب مدير 
دب���ي مبادرة  ���ض��رط��ة  وال���ري���ادة يف 
 ”2018 الذكي  ال�ضرطة  “مركز 
يف  للفوز  دب��ي  �ضرطة  اأهلت  والتي 
الدكتورة  ا�ضتعر�ضت  كما   . الراية 
اإدارة  ن�����ض��ي��م حم��م��د رف��ي��ع م��دي��ر 
دبي  بلدية  يف  وال�ضلمة  ال�ضحة 
بلدية  اأه��ل  ال��ذي  منتجي  تطبيق 
 2017 ل��ع��ام  ب��ال��راي��ة  دب��ي للفوز 
حيث حققت مبادرة منتجي قيمة 
وامل�ضتثمرين  لل�ضركات  م�ضافة 
خم�س  لت�ضجيل  ي�����ض��ع��ون  ال���ذي���ن 
املنتجات  ت�ضنيف  من  جمموعات 

املمار�ضات املبتكرة يف جمال املوارد 
“رحلة  ال��ب�����ض��ري��ة وم��ن��ه��ا م���ب���ادرة 
“مركز  م��ب��ادرات  املبتكر” اإح���دى 
الإدارة  التابع  واالبتكار”  البحوث 
معلومات املوارد الب�ضرية بالدائرة 
ي��ت��م م���ن خ��لل��ه��ا ت�ضليط  وال���ت���ي 
احلكومية  االبتكارات  على  ال�ضوء 
وفهم جتارب املبتكرين �ضعيا جلعل 
ح��ك��وم��ة دب���ي م��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى نحو 
والتميز  االبتكار  �ضدارة  ويف  دائ��م 
بن  ح��م��دان  “راية  اأن  اإىل  م�ضريا 
تعد  الذكية”  ل��ل��ح��ك��وم��ة  حم��م��د 
احلكومية  امل���ب���ادرات  م��ن  واح����دة 
اال�ضتثنائية والتي تعنى باملبادرات 
�ضاهمت  والتي  الرائدة  احلكومية 
وت�ضهيل  اإ����ض���ع���اد  يف  ك��ب��ري  ب�����ض��ك��ل 
خمتلف  تلقي  يف  اجلمهور  جتربة 
ل���ه���م بطرق  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات 

مبتكرة وبي�ضر و�ضهولة.
را�ضد  احل����واري����ة  اجل��ل�����ض��ة  واأدار 

ال�ضحية  املكملت  ت�ضمل:  والتي 
والعناية  التجميل  م�ضتح�ضرات 
م�ضادات  ال���ع���ط���ور،  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة، 
اجل��راث��ي��م وامل��ن��ظ��ف��ات م��ن خلل 

اال�ضتخدام الفعال للتكنولوجيا .
وق�����ام اأح���م���د حم��م��د ع��ل��ي يحيى 
والتطوير  التخطيط  دائ����رة  م��ن 
التنظيمي  ال����ذراع  “تراخي�س” 
مل���وؤ����ض�������ض���ة امل������وان������ئ واجل�����م�����ارك 
با�ضتعرا�س  بدبي  احلرة  واملنطقة 
ح�ضلت  ال�ضامل” والتي  “مبادرة 
ع���ل���ى راي������ة ب���رن���ام���ج ح����م����دان بن 
حممد للحكومة الذكية يف دورتها 

الثانية لعام 2014 .
احل�����واري�����ة  اجل���ل�������ض���ة  خ����ت����ام  ويف 
ع���ل���ي بن  ع���ب���د اهلل  ����ض���ع���ادة  ق�����ام 
زاي����د ال��ف��ل���ض��ي ب��ت��ق��دمي ال����دروع 
الفائرة  اجلهات  ملمثلي  التذكارية 
ب��راي��ة برنامج ح��م��دان ب��ن حممد 

للحكومة الذكية.

حممد عبداهلل الظهوري علي عبداهلل الظهوريعبداهلل حممد الظهوري عي�سى احمد الظهوري�سليمان عبداهلل الظهوري علي البلي الظهوريطالب الظهوري ح�سن �سليمان الظهوري

طالب الظهوري: اأيام ال�سارقة الرتاثية عر�س تراثي  غني  باملفردات
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•• راأ�س اخليمة-وام:

الكيميائية  اجل����م����ع����ي����ة  ن����ظ����م����ت 
االأول  ال��ع��ل��م��ي  امل��ل��ت��ق��ى  االإم���ارات���ي���ة 
ال��دول��ي��ة للجدول  ب��ال�����ض��ن��ة  اح��ت��ف��اال 
الدوري للعنا�ضر الكيميائية 2019 
مب�ضاركة وفود من االأ�ضاتذة والطلبة 
من وزارة الرتبية والتعليم والتعليم 
كما  ال���دول���ة.  ع��ل��ى م�ضتوى  اخل��ا���س 
كرمت اجلمعية الفائزين يف امل�ضابقة 
الدولية  بال�ضنة  اخلا�ضة  الكيميائية 
راأ���س اخليمة  وغرفة جتارة و�ضناعة 
العمل  اأوراق  ت��ق��دمي  يف  وامل�����ض��ارك��ني 
الكيميائية  وق���ال���ت  امل��ل��ت��ق��ى.  خ���لل 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�ضام�ضي  م��وزة 
للأمم  العامة  اجلمعية  اإن  اجلمعية 
الدولية  ال�ضنة  اعتمدت هذه  املتحدة 
لليون�ضكو  ال���ع���ام  امل����وؤمت����ر  واأق����ره����ا 
كامل  ع��ام  م��دار  للعمل على  كمبادرة 

بالكيمياء  ال��وع��ي  م�ضتوى  رف��ع  على 
وتطبيقاتها من اأجل حتقيق التنمية 
عرو�ضا  امللتقى  وت�ضمن  امل�ضتدامة. 
ح���ول ان�����ض��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات واجن�����ازات 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة االم���ارات���ي���ة 
وور�س عمل عن “عنا�ضر يف حياتي” 

الكيميائيني  م����ن  ع�����دد  مب�������ض���ارك���ة 
ا���ض��ات��ذة جامعة  ع���دد م��ن  ق���دم  فيما 
ال�����ض��ارق��ة ورق�����ات ع��م��ل ح���ول تاريخ 
اجلدول الدوري للعنا�ضر الكيميائية 
اجل����دول  يف  اجل���دي���دة  و”العنا�ضر 

الدوري« .

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت جامعة نيويورك اأبوظبي عن ح�ضول تري وانغ، طالب 
’قادة امل�ضتقبل العامليني‘، حيث  2022، على زمالة  من دفعة 
للن�ضمام  العامل  اأنحاء  كافة  من  طالباً   17 مع  اختياره  مت 

لربنامج الزمالة لهذا العام.
اجلامعيني  الطلب  العامليني‘  امل�ضتقبل  ’قادة  زمالة  وتختار 
�ضنوياً  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ك��اف��ة  م��ن  االأوىل  ال�����ض��ن��ة  امل��ت��ف��وق��ني يف 
لتقوم  اجلامعي،  التعليم  فر�ضة  على  ذويهم  يح�ضل  مل  ممن 
باإدراجهم يف اإطار برنامج ميتد على مدى ثلث �ضنوات ُيعِني 

باإعداد الطلب لدخول �ضبكة ’فورتي�س‘، التي ُتعد اأول �ضبكة 
ملتزمني  روؤى  واأ���ض��ح��اب  م��وؤث��ري��ن  ق���ادة  ت�ضم  خا�ضة  عاملية 

بنجاح بع�ضهم البع�س وبناء م�ضتقبل اأف�ضل.
الذي  ال�ضيف  الربنامج خلل  املدرجون يف  الطلب  ويخ�ضع 
ثلثة  م��دى  على  مكثف  لتدريب  االأول  الدرا�ضي  عامهم  يلي 
الواليات  اخل��ارج��ي��ة يف  الوطنية  ال��ق��ي��ادة  م��در���ض��ة  اأ���ض��اب��ي��ع يف 
العمر  من  البالغ  واجن  ال�ضيني  الطالب  و�ضينطلق  املتحدة. 
�ضل�ضل  بني  يق�ضيها  يوماً   20 ت�ضتمر  بعثة  يف  عاماً،   20
جبال ويند ريفر يف والية وايومنغ االأمريكية. و�ضيفر�س هذا 
تعلم  للطلب  �ضيتيح  فيما  ونف�ضية  بدنية  حتديات  التدريب 

كيفية اال�ضرت�ضاد يف الرباري والتاأقلم معها، اإذ يهدف لتنمية 
املهارات القيادية ومهارات بناء الفريق.

“اأنا  واجن:  ق��ال  للربنامج،  ان�ضمامه  على  تعليقه  اإط���ار  ويف 
فر�س  واغ��ت��ن��ام  ال��زم��ال��ة  برنامج  اإىل  الن�ضمامي  ج��داً  مم��ن 
كثرية ما كان والداي ليتخيلها، خا�ضًة مع كوين اأول طالب 
جامعي يف اأ�ضرتي، واأتطّلع للقاء زملئي الذين كر�ضوا وقتهم 
االأول  لقائي  اإذ تبني يل يف  االجتماعية،  الق�ضايا  للعديد من 
’قادة امل�ضتقبل‘ ما يفر�ضه هذا الربنامج  مع موؤ�ض�س برنامج 
من حتدياٍت خمتلفة على امل�ضاركني يف �ضبيل حتقيق النمو، واأنا 
متحم�س جداً هذا ال�ضيف للم�ضاركة يف اأول حتدٍّ يل، اأال وهو 

تخطي تدريب القيادة يف براري وايومنغ«. 
فيما  االأن��روب��ول��وج��ي��ا،  بعلم  اهتمامه  بناء  اإىل  واجن  وي�ضعى 
وعلم  والفنون  وال��دي��ن  كال�ضحة  موا�ضيع  على  بعناية  يركز 
اجلينات، و�ضوف يدخل برنامج التوجيه واالإر�ضاد املهني التابع 
ل�’قادة امل�ضتقبل العامليني‘ الذي يقدم اإر�ضادات وتدريبات حول 
الزمالة  ب��ربن��ام��ج  ف���از  ك��م��ا  ال���زم���لء.  جلميع  املهنية  احل��ي��اة 
يف   2022 دفعة  م��ن  �ضني  جيلني  الطالب  اأي�����ض��اً  ال��ع��ام  لهذا 
جامعة نيويورك �ضنغهاي. وي�ضار اإىل اأن زملء ’قادة امل�ضتقبل 
دائمني يف  اأع�ضاء  الربنامج  اإكمال  فور  العامليني‘ �ضي�ضبحون 

�ضبكة ’فورتي�س‘ ذات الع�ضوية احل�ضرية.

طالب بجامعة نيويورك اأبوظبي يح�سل على زمالة قادة امل�ستقبل العامليني

•• ال�سارقة -وام: 

اأك�����د امل��ج��ل�����س اال���ض��ت�����ض��اري الإم�����ارة 
جل�ضته  ان���ع���ق���اد  خ�����لل  ال�������ض���ارق���ة 
�ضمن  مب����ق����ره  ع�������ض���رة  اخل���ام�������ض���ة 
الرابع  العادي  اأعماله لدور االنعقاد 
من الف�ضل الت�ضريعي التا�ضع اأهمية 
دور هيئة الوقاية وال�ضلمة يف اإمارة 
اأرقى  تطبيق  يف  توؤديه  وما  ال�ضارقة 
حفاظاً  وال��وق��اي��ة  ال�ضلمة  معايري 

على �ضلمة االأرواح واملمتلكات.
التي  اجلل�ضة  خلل  املجل�س  وناق�س 
ت��راأ���ض��ت��ه��ا خ��ول��ة ع��ب��دال��رح��م��ن املل 
�ضيا�ضة  اال�ضت�ضاري  املجل�س  رئي�س 
اإم���ارة  ال��وق��اي��ة وال�����ض��لم��ة يف  هيئة 
املهند�س  ال�ضيخ  بح�ضور  ال�����ض��ارق��ة 
ال��ق��ا���ض��م��ي رئي�س  ب���ن ���ض��ق��ر  خ���ال���د 
ال��ه��ي��ئ��ة و ع����دد م���ن امل�������ض���وؤول���ني يف 

الهيئة.
اأحمد �ضعيد اجل��روان االأمني  و قال 
ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����س اال����ض���ت�������ض���اري ان 
الوقاية  ه��ي��ئ��ة  ���ض��ي��ا���ض��ة  م��ن��اق�����ض��ة 
تعزيز  ب����ه����دف  ت����اأت����ي  وال�������ض���لم���ة 

ج���ودة احل��ي��اة يف االإم����ارة م��ن خلل 
ال�ضلمة  م���ع���اي���ري  اأرق�������ى  ت��ط��ب��ي��ق 
�ضلمة  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���اً  وال����وق����اي����ة 
تاأ�ض�ضت  ح��ي��ث  وامل��م��ت��ل��ك��ات  االأرواح 
ال�ضارقة  الوقاية وال�ضلمة يف  هيئة 
املر�ضوم  ع��ل��ى  ب��ن��اًء   2014 ع���ام  يف 
 2014 ل�����ض��ن��ة   55 رق���م  االم�����ريي 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضدره  الذي 
الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي 

ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة 
االخت�ضا�ضات  من  العديد  وللهيئة 
ال�ضوابط  اق��رتاح  اأهمها  من  والتي 
للوقاية  اللزمة  العامة  وال�ضروط 
العامة يف املن�ضاآت من احلوادث واأية 
خماطر اأخرى قد تتعر�س لها تلك 
قاطنيها  اأو  م�ضتخدميها  اأو  املن�ضاآت 
االخت�ضا�ضات  م��ن  ال��ع��دي��د  بجانب 
ال����ت����ي ت�������ض���ك���ل روؤي���������ة ج����وه����ري����ة يف 

اإىل  للو�ضول  الهيئة  عمل  منظومة 
جمتمع اآمن خال من االأخطار.

اأك�����دت رئ��ي�����س املجل�س  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
عبدالرحمن  خ���ول���ة  اال����ض���ت�������ض���اري 
ح��ر���س امل��ج��ل�����س اال���ض��ت�����ض��اري على 
ال�ضلمة  و  ال��وق��اي��ة  ه��ي��ئ��ة  اإع���ط���اء 
ملهامها  ن���ظ���راً  ال��ق�����ض��وى  االأه���م���ي���ة 
اأف�ضل  ت��ق��دمي  يف  املتمثلة  احل��ي��وي��ة 
اأرق�����ى معايري  وت��ط��ب��ي��ق  اخل���دم���ات 

ال��وق��اي��ة وال�����ض��لم��ة ورف���ع م�ضتوى 
الوقاية  ث���ق���اف���ة  وت���ن���م���ي���ة  ال����وع����ي 
يف  واملن�ضاآت  االأف���راد  بني  وال�ضلمة 
ك��اف��ة ق��ط��اع��ات امل��ج��ت��م��ع م��ن خلل 
عملية التوا�ضل املجتمعي وما تبذله 
اأهدافها  لتحقيق  م��ه��ام  م��ن  الهيئة 
ال�ضيما  اإن�ضائها  مر�ضوم  يف  ال���واردة 
اأو  ال�ضلبية  االآث����ار  واإزال����ة  تقليل  يف 
ال�ضارة التي قد تنجم عن احلوادث 

يف املباين وفق ال�ضوابط املعتمدة.
املهند�س  ال�����ض��ي��خ  اأ����ض���اد  ج��ان��ب��ه  م���ن 
خ���ال���د ب����ن ���ض��ق��ر ال��ق��ا���ض��م��ي ب����دور 
مع  وت��وا���ض��ل��ه  اال���ض��ت�����ض��اري  املجل�س 
ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة وامل��واط��ن��ني .. 
التي  اخل��دم��ات  خمتلف  م�ضتعر�ضا 
تقدمها الهيئة مبا ي�ضب يف عمليات 
من  احل�ضري  والتطوير  التخطيط 
خلل حتقيق اأعلى معدالت ال�ضلمة 

ال���ع���ام���ة ل��ل��ق��اط��ن��ني وال���ع���ام���ل���ني يف 
احلماية  �ضبل  كافة  وتوفري  االإم��ارة 

للمن�ضاآت واملمتلكات.
وقال ال�ضيخ خالد بن �ضقر القا�ضمي 
تتمثل  ال��ه��ي��ئ��ة  روؤي�����ة  اأن  ك��ل��م��ت��ه  يف 
ب��ال��و���ض��ول مل��ج��ت��م��ع اآم�����ن خ����ال من 
االأخ���ط���ار ل��ت��ع��زي��ز اإم��ك��ان��ي��ات اإم����ارة 
وتطبيق  والفنية  الب�ضرية  ال�ضارقة 
والوقاية  ال�����ض��لم��ة  م��ع��اي��ري  اأرق�����ى 

ل�����ض��م��ان حماية  و  ع��امل��ي��اً  امل��ع��ت��م��دة 
واملمتلكات  االأرواح  و�ضلمة  املجتمع 
باإمارة  وامل��ن�����ض��اآت  امل��ج��االت  ك��اف��ة  يف 
ادارات  �ضمن  ي��ن��درج  حيث  ال�ضارقة 
الذي  اجل���ودة  تطوير  مركز  الهيئة 
ي��ع��ن��ى ب��امل�����ض��ارك��ة واالإ������ض�����راف على 
اال�ضرتاتيجية  اخل����ط����ة  ت���ط���وي���ر 
اجلودة  اإدارة  نظام  وتطبيق  للهيئة 
امل�����رك�����ز جلنة  وي���������ض����م  ال�������ض���ام���ل���ة 
ا���ض��ت��م��راري��ة االع��م��ال امل�����ض��وؤول��ة عن 
جاهزية اجلهات احلكومية لت�ضدى 
خدماتها  ول��ل���ض��ت��م��رار  ل��ل��م��خ��اط��ر 
احل��ي��وي��ة ب����االإم����ارة ب��االإ���ض��اف��ة اىل 
فريق  يف  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  امل����رك����ز  مت���ث���ي���ل 
ال��ط��وارئ واالأزم���ات . بعدها تداخل 
متناولني  املجل�س  وع�ضوات  اأع�ضاء 
اأك��دت على  التي  املحاور  العديد من 
ال���وق���اي���ة وال�����ض��لم��ة يف  دور ه��ي��ئ��ة 
اخل���دم���ات وتطبيق  اأف�����ض��ل  ت��ق��دمي 
وال�ضلمة  ال��وق��اي��ة  م��ع��اي��ري  اأرق�����ى 
ثقافة  وتنمية  الوعي  م�ضتوى  ورفع 
الوقاية بني االأفراد واملن�ضاآت يف كافة 

قطاعات املجتمع.

ا�ست�ساري ال�سارقة يوؤكد اأهمية دور هيئة الوقاية وال�سلمة يف الإمارة

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ت��زام��ن��ا م��ع اح��ت��ف��االت ال���دائ���رة ب��ع��ام ال��ت�����ض��ام��ح، ب���ادرت 
اإىل  ودي����ة  زي����ارة  تنظيم  اإىل  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  اق��ت�����ض��ادي��ة 
الكني�ضة امل�ضرية القبطية تعزيزا للم�ضوؤولية املجتمعية 
الزيارة  وج��اءت  ال��دي��ان��ات،  بني  الت�ضامح  لقيم  وحتقيقا 
الكني�ضة، والرتحيب بهم يف  التعرف على مرافق  بهدف 
امل�ضتقبلية بني  التعاون  �ضبل  والبحث عن  راأ���س اخليمة، 

الطرفني.
ا�ضتقبل البابا بوال االور�ضليمي مدير وم�ضوؤول الكني�ضة 
املوؤ�ض�ضي  االت�����ض��ال  م��ن مكتب  امل��ك��ون  ال���دائ���رة  اأع�����ض��اء 
وموظفي وموظفات االإدارات واالأق�ضام،  وعرب البابا عن 

�ضعادته واأ�ضرة الكني�ضة بهذه الزيارة، واأثنى على الزيارة 
الودية  موؤكدا اإىل اأن دولة االإمارات قدمت ر�ضالة للعامل 
حول التعاي�س ال�ضلمي واالأخوه االإن�ضانية، ومتثل الدولة 
م��ع جميع  الت�ضامح  رائ��ع��ة يف  وق����دوة  اإي��ج��اب��ي��ا  من��وذج��ا 
اجلاليات، حيث كانت الدائرة من اأوائل اجلهات املبادرة يف 
تعزيز قيمة الت�ضامح بني الديانات بزيارتها اإىل الكني�ضة، 
وقد �ضملت الزيارة جولة تعريفية على مرافق الكني�ضية. 
االت�ضال  مكتب  – مديرة  العيان  عبيد  عائ�ضة  واأ���ض��ارت 
عام  ج��اءت �ضمن خطة  الكني�ضة  زي��ارة  – ب��اأن  املوؤ�ض�ضي 
واإظهار  املوظفني  لدى  الت�ضامح  قيمة  لتعزيز  الت�ضامح 
�ضمات املجتمع االإماراتي كمجتمع �ضلمي وح�ضاري ي�ضعى 
لتعزيز قيمة االحرتام بني الثقافات واالأديان ال�ضماوية.

•• �سقطرى -وام:

اخ��ت��ت��م وف���د م��ن امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى للأمومة 
�ضقطرى  جل��زي��رة  ناجحة  زي���ارة  والطفولة 
نظم خللها عددا من االأن�ضطة واملحا�ضرات 
ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وال���ت���وع���وي���ة الأم����ه����ات واأط���ف���ال 

اجلزيرة.
الفل�ضي  ع���ب���داهلل  ال�����رمي  ����ض���ع���ادة  وق���ال���ت 
للأمومة  االأع���ل���ى  للمجل�س  ال���ع���ام  االأم�����ني 
بامتياز  ناجحة  كانت  ال��زي��ارة  اأن  والطفولة 
ب��ف�����ض��ل ال���ت���وج���ي���ه���ات ال�������ض���دي���دة ل�����ض��م��و اأم 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  االإم���ارات 
املجل�س  رئي�س  العام  الن�ضائي  االحت��اد  رئي�س 
االأعلى  الرئي�س  والطفولة  للأمومة  االأعلى 
تتابع  كانت  التي  االأ���ض��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ض�ضة 
زي��ارة الوفد والنجاح الذي حققه من خلل 
تنظيم حما�ضرات تثقيفية توعوية للأمهات 
واالأطفال نالت اإعجاب اجلميع واأقبلن عليها 

باهتمام كبري.
اأيام من  اأربعة  واأو�ضحت اأن الوفد زار خلل 
�ضقطرى  يف  مناطق  ع�ضرة  من  اأك��ر  جولته 
والتقى مع االهايل خا�ضة االمهات واالطفال 

التي  وال�ضعوبات  احتياجاتهم  على  وتعرف 
تعاين منها املراة ب�ضكل عام يف اجلزيرة.

وذكرت ان اع�ضاء الفريق ا�ضتمع اىل االمهات 
يف  املقامة  امل�ضت�ضفيات  ع��ن  هناك  واالط��ف��ال 
اجلزيرة والتخ�ض�ضات الطبية املتعلقة باالم 
والطفل ومعرفة احتياجاتها خا�ضة م�ضت�ضفى 
خليفة بن زايد ال نهيان الذي اقامته موؤ�ض�ضة 
خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال االإن�ضانية . 
وقد اأ�ضاد اأهايل �ضقطرى بامل�ضاعدات القيمة 
التي تقدمها دولة االم��ارات العربية املتحدة 
لل�ضعب اليمني ال�ضقيق ب�ضفة عامة وجلزيرة 

�ضقطرى خا�ضة وبدور �ضمو ال�ضيخة فاطمة 
اأم االإم�����ارات يف دع���م االأم���ه���ات واالط���ف���ال يف 

اجلزيرة .
وقام وفد املجل�س االعلى للمومة والطفولة 
امل�ضت�ضفى الطبي  الذي �ضم فريقا طبيا من 
ب��زي��ارة اك��ر م��ن ع�ضرة  اأبوظبي  اجل��دي��د يف 
خللها  التقى  �ضقطرى  ج��زي��رة  يف  مناطق 
توعوية  تثقيفية  حما�ضرات  ونظم  باالهايل 
على  معظمها  وت��رك��زت  واالط��ف��ال  للمهات 
اجلوانب ال�ضحية ال�ضرورية التي ت�ضتهدف 

�ضحة االأم ما قبل وبعد الوالدة.

•• ال�سارقة-الفجر:

مع اقرتاب حلول �ضهر رم�ضان الكرمي، نظمت 
“الن�ضف  اح��ت��ف��ال  ل��ل��م��ت��اح��ف  ال�����ض��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
�ضعيها للمحافظة  اإط��ار  �ضعبان“، وذل��ك يف  من 
االأ�ضيلة،  االإم��ارات��ي��ة  والتقاليد  ال��ع��ادات  على 
يف  ال��رتاث  وتعميق  ال�ضعبي،  للموروث  واإح��ي��اء 
ور����س عمل  االح��ت��ف��ال  �ضمل  االأط���ف���ال.   نفو�س 
التقاليد  م���ن  م�����ض��ت��وح��اة  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ون�����ض��اط��ات 
“حتدي  بعنوان  وم�ضابقة  االإم��ارات��ي��ة  ال�ضعبية 
نكهة  احل���دث  منحت  الكنز” ال��ت��ي  ع��ن  البحث 
تلك  اإح��ي��اء  على  الهيئة  حر�ضت  حيث  خا�ضة، 
حتويلها  خ��لل  م��ن  الب�ضيطة  الرتاثية  ال��ع��ادة 
باإدخال  خللها  م��ن  ت��ق��وم  ن��وع��ي��ة،  فعالية  اإىل 
اإىل  باالإ�ضافة  االأط��ف��ال،  وال�ضرورعلى  البهجة 
ا�ضتغللها لتوعيتهم وربطهم برتاثهم.  وت�ضعى 
االحتفالية  خلل  من  للمتاحف  ال�ضارقة  هيئة 
ال�ضارقة   متحفي  يف  متزامن  ب�ضكل  نفذت  التي 
ل��ل��رتاث وب��ي��ت ال��ن��اب��ودة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ح�ضن 
اإدخال  اإىل  البحري،  ال�ضارقة  ومتحف  ال�ضارقة 
البهجة والفرح على قلوب االأطفال وعائلتهم، 
وخ��ل��ق ج��و ت��ف��اع��ل��ي ي�����ض��رتك ف��ي��ه االأه�����ايل مع 
اأوالدهم من خلل م�ضابقات ون�ضاطات ترفيهية 
رفع  على  الوقت  ذات  يف  تعمل  �ضيقة  وتعليمية 
م�����ض��ت��وى ال���وع���ي ب��اأه��م��ي��ة ال�����رتاث االإم����ارات����ي، 
ك��االأل��ع��اب الرتاثية  و����ض���رورة احل��ف��اظ ع��ل��ي��ه، 
اجلديد  اجل��ي��ل  عند  اإح��ي��اءه��ا  اإىل  ن�ضعى  ال��ت��ي 
على  االأخ��رى  اجلن�ضيات  من  االأطفال  وتعريف 

ال�����رتاث االإم����ارات����ي ال����ري ب��ت��ف��ا���ض��ي��ل احلياة 
واالأمهات.  االآب�����اء  عليها  ع��ا���س  ال��ت��ي  ال��ي��وم��ي��ة 
للرتاث  ال�ضارقة  متحف  يف  االحتفالية  وب���داأت 
»حمدان«  قبل  م��ن  للأطفال  خا�س  با�ضتقبال 
و»علياء«، ال�ضخ�ضيتني الكرتونيتني اخلا�ضتني 
اإ�ضراكهم  ث��م  وم��ن  للمتاحف،  ال�����ض��ارق��ة  بهيئة 
اأربعة  ت�ضمنت  الكبري  ال��ف��ن��اء  داخ���ل  األ��ع��اب  يف 
لعبة  ال�ضقلة،  لعبة  ه��ي  ق��دمي��ة  �ضعبية  األ��ع��اب 
التيلة،  ولعبة  بوعربانه،  موتور  لعبة  القحيف، 
على �ضكل جمموعات بواقع اأربعة اأطفال يف كل 
لعبة ومبرافقة م�ضرف يحر�س على ممار�ضتهم 
للعبة بال�ضورة ال�ضحيحة، مع ت�ضجيع من قبل 

ال�ضغار امل�ضاركني وامل�ضاهدين من اجلمهور.
اإق��ب��اال كبرياً،  �ضهد  رك��ن احل��ن��اء  اأن  ب��اال���ض��اف��ة 
حيث ا�ضتخدمت االأ�ضكال الرتاثية التي اعتادت 
التي  الروايب  كر�ضمة  بها،  التزين  على  الن�ضاء 
اأط�����راف االأ���ض��اب��ع ب�ضكل دائ����ري،  ت��و���ض��ع ع��ل��ى 
وغريها،  وجن��م��ة،  وه���لل  والق�ضة،  والغم�ضة، 
ح�ضن  متحف  نظمها  عمل  ور���ض��ة  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
الذين  واالأوالد  للبنات  ال�ضلة  لتزيني  ال�ضارقة 
تزيد اأعمارهم عن ١٢�ضنة. وقد ا�ضتخدم االأطفال 
ال�ضارقة  متحف  وفرها  مواد  االحتفالية  خلل 
ولد  �ضكل  على  اخلي�ضة  كي�س  لتزيني  ل��ل��رتاث 
وبنت يرتدون الزي االإماراتي، وبعد االنتهاء من 
الكي�س يذهب  التزيني وو�ضع رقم على  مرحلة 
الطفل اإىل الدكان الرتاثي، وهناك ح�ضب رقمه 
يبداأ بتجميع حلويات يف كي�ضه، لينتقل االأطفال 
ال�ضارقة  الن�ضاطات يف متحف  االنتهاء من  بعد 

للرتاث اإىل بيت النابودة، حيث تبداأ هناك رحلة 
النابودة“،  دانة  ”البحث عن  الكنز،  البحث عن 
والتي توفرت عنها االإر�ضادات مطبوعة باللغتني 

العربية واالإجنليزية.

حتدي البحث عن الكنز
حظيت م�ضابقة حتدي البحث عن الكنز يف بيت 
ب��اإق��ب��ال الف��ت وتفاعل كبري م��ن قبل  ال��ن��اب��ودة، 
عبارة  كانت  وامل�ضابقة  ال�ضغار،  م��ن  امل�ضاركني 
عن جمموعة مراحل ينبغي للطفل اأن يقوم بها 

للح�ضول على الغنيمة “الكنز«. 
امل�ضارك  الطفل  باأخذ  االأوىل   املرحلة  ومتثلت 
خطوات  ع��ل��ى  ت�ضتمل  اال���ض��ت��ق��ب��ال  م��ن  حقيبة 
التحدي ثم يتجه للقاعة رقم واحد، حيث يجد 
ل�ضيء  �ضورة  عن  داخله  يبحث  خ�ضبي  �ضندوق 
ال��رتاث االإم��ارات��ي، مثل الربقع، املرية،  ما من 
الثانية  امل��رح��ل��ة  تتطلب  فيما  وامل��ه��ف��ة،  امل��دخ��ن 
�ضورة  لت�ضكيل  وتركيبها  قطع  ا�ضتخدام  منه 
لل�ضيء ال���ذي وج��د ���ض��ورت��ه يف ال�����ض��ن��دوق، ويف 
�ضغرية  حقيبة   الطفل  ي�ضتلم  الثالثة  املرحلة 
يقوم  اأن  عليه  لكن  الليلة  ح��ق  حلوى  لتجميع 
واأق�������لم ملونة،  م�����واد  م�����ض��ت��خ��دم��اً  ب��ت��زي��ي��ن��ه��ا 
وت�����ض��ت��م��ل امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة م���ن ال��ت��ح��دي على 
مبا  االإم��ارات��ي  ال�ضيافة  بكرم  لل�ضتماع  فا�ضل 
يقدمها  التي  ال�ضعبية  االأك���لت  اأ�ضهر  ذل��ك  يف 
البحري،  املتحف  يقيمه  ال��ذي  ال�ضعبي  املطبخ 
للأطفال امل�ضاركني وللجمهور. وبعد ذلك يتجه 
التالية حيث يجدون �ضخ�ضية  االأطفال للقاعة 

اأم �ضلوم الكرتونية ال�ضهرية يف انتظارهم، والتي 
يف  الليلة”  “حق  ع��ن  االأ���ض��ئ��ل��ة  بع�س  ت�ضاألهم 
الهدايا عليهم. ويف  وت���وزع  االإم��ارات��ي،  ال���رتاث 
�ضطريتك  ا�ضنع  حت��دي  ه��ي  ال�ضاد�ضة  املرحلة 
وي�ضتمتع  امل����ح����ار  ف���ل���ق  حت�����دي  ث����م  ب��ن��ف�����ض��ك، 
االأط���ف���ال امل�����ض��ارك��ني يف امل��رح��ل��ة ق��ب��ل االأخ����رية 
االأ�ضتوديو  يف  ���ض��ورت��ه��م  ب��ال��ت��ق��اط  ذوي��ه��م  م��ع 
املرحلة  ويف  املنا�ضبة،  ذك���رى  لتخليد  ال��رتاث��ي 
القاعات  اإح����دى  اإىل  االأط���ف���ال  يتجه  النهائية 
امل�ضنوعة  واالإك�����ض�����ض��وار  ال��ه��داي��ا  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث 
من  املتاحف  ال�ضارقة  هيئة  وتعمد  اللوؤلوؤ.  من 
خ��لل االح��ت��ف��ال ب��ه��ذه الليلة الإح��ي��اء امل���وروث 
والتقاليد  بالعادات  االأطفال  وتعريف  ال�ضعبي، 
الرم�ضانية ال�ضعبية، واإبراز وتعزيز قّيم الرتاث 
االإم����ارات����ي وت���دري���ب االأط���ف���ال وال��ن��ا���ض��ئ��ة على 
�ضعبية قدمية، وكذلك تعريف  اكت�ضاب مهارات 
التي  االحتفالية  ه��ذه  مبا�ضي  املجتمع  اأف����راد 
تعمل على توثيق العلقات االجتماعية وتوطيد 
التكافل بني االأه��ل واجل��ريان، ويبث روح املودة 
ويعترب  قلوبهم.  على  ال�ضعادة  واإدخ����ال  بينهم 
االحتفال ب� “حق الليلة”، وهي ليلة الن�ضف من 
االأ�ضيل،  االإم��ارات��ي  ال���رتاث  م��ن  �ضعبان، ج���زءاً 
ال��ذي توارثته االأج��ي��ال، ويحر�س االأط��ف��ال كل 
�ضنة على ا�ضتح�ضاره بالطواف على بيوت احلي 
اأكيا�ضاً خا�ضة م�ضنوعة من  “الفريج” حاملني 
القما�س، ين�ضدون اأغاين االأجداد “عطونا .. اهلل 
يعطيكم . . بيت مكة يوديكم” يف اإحياء لرتاث 

�ضعبي ال زال قائما حتى االآن.

اقت�سادية راأ�س اخليمة تعزز العلقة مع الكني�سة امل�سرية القبطية 

وفد املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة يختتم جولته ال�سحية والتثقيفية جلزيرة �سقطرى

»الكيميائية الإماراتية« تنظم امللتقى العلمي الأول

تعميق الرتاث يف نفو�س االأطفال اأبرز اأهدافهم

هيئة ال�سارقة للمتاحف حتتفي بالن�سف من �سعبان بن�ساطات نوعية 
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اأخبـار الإمـارات

••  اأبوظبي-الفجر:

ملتلزمة  االم�����ارات  جمعية  ف����ازت 
داون بفئة التميز يف جائزة خليفة 
الثانية  دورت��ه��ا  ال��رتب��وي��ة يف حفل 
ع�ضرة الذي اأقيم يف ق�ضر االإمارات 
وذلك يف جمال ا�ضحاب الهمم فئة 

املوؤ�ض�ضات واملراكز.
العديد  اجلمعية  حققت  وق��د  ه��ذا 
م���ن االإجن��������ازات واخل����دم����ات  اإىل 
�ضريكاً  ب��اع��ت��ب��اره  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع 
ا�ضحاب  رع���اي���ة  يف  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��اً 

الهمم.
و�ضلم �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
الرئا�ضة،  ����ض���وؤون  وزي����ر  ال�������وزراء، 
اأمناء جائزة خليفة  رئي�س جمل�س 
منال  للدكتورة  اجلائزة  الرتبوية 
جعرور رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
بح�ضور  داون  مل��ت��لزم��ة  االم����ارات 
اآل  ال�ضيخ نهيان بن مبارك  معايل 

من  وع���دد  الت�ضامح،  وزي���ر  نهيان 
وال�ضعادة وممثلي  واملعايل  ال�ضيوخ 

اجلهات امل�ضاركة يف اجلائزة.
واأك������دت رئ��ي�����ض��ة اجل��م��ع��ي��ة  خلل 
ت�ضلمها اجلائزة اأهميتها يف ت�ضجيع 

من  وامل��ب��دع��ني  املتميزين  وتقدير 
التعليمي  امل����ج����ال  يف  ال���ع���ام���ل���ني 

الرتبوي، حملياً وعربياً.
توفري  اجل��ائ��زة يف  دور  اإىل  ولفتت 
حديثة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ت���رب���وي���ة  ب��ي��ئ��ة 

االبتكار،  ع��ل��ى  ت�����ض��ج��ع  م���ت���ط���ورة، 
واالإب��������داع وال��ت��م��ي��ز، م��ث��م��ن��ًة دعم 
وبرامج  خلطط  الر�ضيدة  القيادة 
بناء  يف  الأه��م��ي��ت��ه  التعليم  ت��ط��وي��ر 
قائمة  راأ���س  االإن�ضان، وو�ضعه على 

اأوجه  بتوفري  الوطنية،  االأولويات 
الدعم اللزمة لتحديثه وتطويره، 

والعناية بالقائمني على اأمره.
واأ����ض���ارت ال��دك��ت��وره م��ن��ال جعرور 
اإىل اأن هذا االإجناز ي�ضب يف تعزيز 
ال��ت��ف��ك��ري االإب�����داع�����ي واالب���ت���ك���اري 
بيئة  وت��ط��وي��ر  اجلمعية،  ملنت�ضبي 
العمل لتحفيزهم على نيل اجلوائز 

يف خمتلف املجاالت.
و�ضعادتها  ف��رح��ت��ه��ا  ع���ن  وع�����ربت 
التي  اجلائزة  هذه  على  باحل�ضول 
تعد اجنازاً قوياً يف تاريخ اجلمعية 
اإن ه���ذه اجل���ائ���زة هي  واأ����ض���اف���ت: 
و����ض���ام ع��ل��ى ���ض��درن��ا الأن���ه���ا حتمل 
قلوبنا،  على  وع��زي��زاً  غ��ال��ي��اً  ا���ض��م��اً 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضم 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل، وهي انعكا�س ملا يوليه 
ودع��م يف جمال  اهتمام  �ضموه من 
اأ�ضحاب  تعليم  ف��ي��ه  مب��ا  التعليم 
اأ�ضا�س  اأن التعليم هو  الهمم، حيث 

وبناء  والتقدم  والتطوير  التنمية 
جيل قوي م�ضلح بالعلم واملعرفة.

واإن الفكر املتقد لقيادتنا الر�ضيدة 
ت�ضطر  الكرام  �ضيوخنا  يف  واملمثلة 
والتطوير  امل�����ض��ت��م��رة  ال��ن��ج��اح��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م فح�ضب  ق���ط���اع  يف  ل��ي�����س 
ب��ل ويف ك��اف��ة امل��ج��االت وه��و النهج 
القائد  ل����ه  واأ����ض�������س  خ���ط���ه  ال������ذي 
ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ض�س  ال��ب��اين 
“طّيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 
متج�ضداً  ن���راه  وال���ذي  ثراه”  اهلل 
التعريف  ع��ن  ال��غ��ن��ي  ح��ا���ض��رن��ا  يف 
التعليمية  امل�����ي�����ادي�����ن  ك����اف����ة  يف 
والرتبوية واالقت�ضادية والثقافية 

واحل�ضارية والعمرانية.
الفوز  ه���ذا  اأن  ج��ع��رور:  واأ���ض��اف��ت 
ي�ضكل حافزاً قوياً لبذل املزيد من 
اأ�ضحاب  ودم����ج  ل��ت��م��ك��ني  اجل���ه���ود 
اخل�ضبة  ال��ب��ي��ئ��ة  ظ���ل  يف  ال��ه��م��م 
واالإم����ك����ان����ي����ات ال���ك���ب���رية وال���دع���م 
الر�ضيدة  قيادتنا  من  ال��لحم��دود 

والت�ضامح  بالتعاي�س  يوؤمن  بلد  يف 
وال�ضلم.

من جانبها اأعربت االأ�ضتاذة/ نوال 
اآل نا�ضر نائب رئي�س جمل�س االإدارة 
وبالنيابة  نف�ضها  ع��ن  ب��االأ���ض��ال��ة 
وذوي  االإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  ع��ن 
متلزمة داون واأ�ضرهم والعاملني 
ال�ضكر  بالغ  معهم واملتطوعني عن 
ال�ضيخ  ل�ضمو  واالم��ت��ن��ان  التقدير 
اآل ن��ه��ي��ان على  م��ن�����ض��ور ب��ن زاي����د 
اأهم  من  تعترب  التي  اجلائزة  ه��ذه 
م�ضتوى  ع���ل���ى  اجل����وائ����ز  واأق��������وى 

الوطن العربي.
اإىل اجن���ازات اجلمعية يف  واأ���ض��ارت 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات االأف�����ض��ل لذوي 
متكينهم  ل�ضمان  داون  م��ت��لزم��ة 
اأف�ضل  م�ضتقبل  ودجمهم وحتقيق 

لهم 
واأ�ضافت اآل نا�ضر : لقد جاء اإجناز 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة �ضمن  ال����دائ����م  امل��ب��ن��ى 
ال�ضمو  �ضاحب  م��ب��ادرات  م�ضاريع 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
رئي�س الدولة يف مقدمة االإجنازات 
تقدمي  يف  التو�ضع  من  مكنت  التي 

اخلدمات كماً ونوعاً.
ف��وز اجلمعية  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ه��ذا 
للكونغر�س  االم����ارات  با�ضت�ضافة 
 2020 داون  مل���ت���لزم���ة  ال���ع���امل���ي 
ال�ضرق  م��رة  يف  وال���ذي يقام الأول 
االأو����ض���ط و���ض��م��ال اف��ري��ق��ي��ا والذي 
واهتمام  ل��دور  عاملية  �ضهادة  يعترب 
االإمارات باأ�ضحاب الهمم من ذوي 
متلزمة داون والذي �ضيقام برعاية 
�ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د 
االأول  الفرع  افتتاح  اىل  باال�ضافة 
هذا   . اأبوظبي  ام���ارة  يف  للجمعية 
جمل�س  اأع�ضاء  احلفل  ح�ضر  وقد 
ذوي  م��ن  الهمم  واأ���ض��ح��اب  االإدارة 
املوظفني  وجميع  داون  م��ت��لزم��ة 
املتطوعني  م��ن  وع��دد  واملخت�ضني 

واأولياء االأمور

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

الثانوية  ال���ف���لح  م��در���ض��ة  ك��رم��ت 
مبنطقة  زاي�������د  م���دي���ن���ة  يف  ب���ن���ني 
�ضلوكيا  املتميزين  الطلب  الظفرة 
االول  ال����درا�����ض����ي  ال��ف�����ض��ل  خ�����لل 
املدر�ضة  ح���ر����س  اط������ار  يف  وذل������ك 
من  مزيد  لبذل  الطلب  حث  على 
ال��ت��م��ي��ز واجل�����د واالج���ت���ه���اد خلل 
من  انطلقا  وذل��ك  الدرا�ضي  العام 
اخل��ط��ط  ال��ط��م��وح��ة ال��ت��ي حتر�س 
وزارة الرتبية والتعليم على تنفيذها 
للرتقاء مب�ضتوى الطالب وتطوير 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  واالرت����ق����اء 
تبذله  وم���ا  التعليمية  ب��امل��خ��رج��ات 
حتديات  ملواجهة  حثيثة  جهود  من 
م�ضكلته  وح���ل  ال���رتب���وي  امل���ي���دان 
تعليمية  ب���ي���ئ���ة  ت����وف����ري  ل�������ض���م���ان 
العملية  جتويد  يف  ت�ضاهم  وتربوية 
ي��ع��م��د  اىل توفري  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مب���ا 
مواجهة  على  وق���ادر  متميز  ط��ال��ب 
التحديات و  ت�ضخري كل االإمكانات 
املتاحة، وتوفري كل الظروف املمكنة 
التعليمية،  بالعملية  ترتقي  ال��ت��ي 
ومواكبة لكل التطورات التي حتدث 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال  يف 
هذه  م��ع  من�ضجمة  ل��ت��ك��ون  ال��ع��امل، 
ال��روؤى. واكد حممد حممود �ضعيد 
ان   الثانوية  ال��ف��لح  مدر�ضة  مدير 
التكرمي خطوة نحو دعم املتميزين 
نهج  ع��ل��ى  االخ���ري���ن  وح���ث  �ضلوكيا 
ال�����ض��ل��وك امل��ط��ل��وب ل��ي��ك��ون��وا �ضمن 
املكرمني يف الف�ضول التالية خا�ضة 
واليات  �ضوابط  ت�ضع  املدر�ضة  وان 
املجتهد  ال��ط��ال��ب  لتحفيز  ت��رب��وي��ة 
لدية  االي��ج��اب��ي��ات  لتعزيز  واملتميز 
ملحظات  او  ن��واق�����س  اأي  وت���ليف 
ع��ل��ى ح��ل��ه��ا وف����ق عمليات  وال��ع��م��ل 
ت���رب���وي���ة و���ض��ل��وك��ي��ة م���درو����ض���ة مبا 
التي  ال�ضلوكية  اللوائح  مع  يتوافق 

اعدتها الوزارة .
ح�ضر ال��ت��ك��رمي  اال���ض��ت��اذة  حممد 

ح�ضام م�ضاعد املدير و عادل حممد 
عبداللطيف اداري باملدر�ضة و حمي 
االخت�ضا�ضي  ع��ب��دال��غ��ن��ي   ال���دي���ن 
االج����ت����م����اع����ي وك�����اف�����ة امل����در�����ض����ني 
وحر�س  امل���در����ض���ة  يف  وال���ع���ام���ل���ني 
الطلب  ت��ه��ن��ئ��ة  ع��ل��ى  امل�������ض���ارك���ون 
جميع  ايل  واال����ض���ت���م���اع  امل���ك���رم���ون 
ال����ط����لب وال���ت���اك���ي���د ع���ل���ى خطط 
الوزارة الطموحة للرتقاء بالعلمية 
اإ�ضرتاتيجية  خ��لل  من  التعليمية 
متكاملة واإتخاذ خطوات تطويرية ، 
ت�ضّب جميعها يف العملية التعليمية، 
وتركز على الطالب واملعلم والبيئة 

املدر�ضية املحفزة، 

التي  ال�ضلوكية  اللئحة  ان   يذكر 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ح��ددت��ه��ا 
 )619( رق�����م  ال���������وزاري  ب���ال���ق���رار 
درج���ة  ان  واك�����دت    2017 ل�����ض��ن��ة 
ال�ضلوك  م�����ادة  يف  ال���ط���ال���ب  جن����اح 
الفتًة  اأدن����ى،  ك��ح��د   ،60% بن�ضبة 
الطالب  ح��ال مل يحّقق  اأن��ه يف  اإىل 
ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة يف ن��ه��اي��ة ك��ل ف�ضل 
ال��ع��ام، حُتجب  نهاية  اأو يف  درا���ض��ي، 
�ضهادته، وتعر�س احلالة على جلنة 
االإج�����راءات  ل��ت��ق��ّرر  ال�����ض��ل��وك،  اإدارة 
الت�ضحيحية امللزمة للطالب، والتي 
ملزماً  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ا���ض��ت��ك��م��ال  ي���ك���ون 
بقرار  ���ض��ه��ادت��ه،  ال��ط��ال��ب  لت�ضليم 

فيما عدا طلبة  ال�ضلوك،  من جلنة 
اللئحة  ح��ذرت  كما  ال�12،  ال�ضف 
اإج��راًء �ضد الطالب   11 من اتخاذ 
يف حال ارتكب اأي خمالفة �ضلوكية.

التي  ال�������ض���ل���وك،  وق�������ّض���م���ت الئ���ح���ة 
ال�ضلوك  درج����ات  م�����ادًة،   17 ت�ضم 
درج����ة   20 اإىل  درج��������ة(   100(
منحها  ي��ت��م  اإذ  امل��ت��م��ي��ز،  ل��ل�����ض��ل��وك 
�ضفاته  تقييم  طريق  ع��ن  للطالب 
معايري،  ثلثة  ح�ضب  ال�ضخ�ضية، 
وتقدير  ال�ضخ�ضي،  التطور  ت�ضمل 
هوية  واح�����������رتام  االإ�������ض������لم  ق���ي���م 
العامل،  وث��ق��اف��ات  ال���دول���ة  وث��ق��اف��ة 
ومهارات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل�����ض��وؤول��ي��ة 

درجة  ال�80  اأم��ا  واالبتكار،  القيادة 
االإيجابي  لل�ضلوك  فتكون  املتبقية، 
امل��ت��وق��ع م��ن ال��ط��ل��ب��ة، وت��ت��اأث��ر هذه 
باحلذف منها، ح�ضب  �ضلباً  الدرجة 
فئات،  اأرب��ع  يف  املت�ضمنة  املخالفات 
وتخ�ضم  الب�ضيطة،  املخالفات  ه��ي 
يرتكبها  خمالفة  لكل  درج��ات  اأرب��ع 
متو�ضطة  وامل���خ���ال���ف���ات  ال���ط���ال���ب، 
درجات  ثماين  وتخ�ضم  اخل��ط��ورة، 
اخلطرة،  واملخالفات  خمالفة،  لكل 
منها،  ل���ك���ل  درج������ة   12 وت��خ�����ض��م 
وامل���خ���ال���ف���ات ����ض���دي���دة اخل����ط����ورة، 

وتخ�ضم 20 درجة لكل منها.
ذوي  ال��ط��ل��ب��ة  اإل��������زام  اإىل  ول���ف���ت���ت 

امل�������ض���ك���لت ال�������ض���ل���وك���ي���ة امل���ت���ك���ررة 
درج�������ة،   60 ع����ل����ى  واحل����ا�����ض����ل����ني 
بااللتحاق بربامج تهدف اإىل تنمية 
ال�ضلوك االإيجابي لديهم وتطويره، 
منوهًة مبكافاأة الطلبة ذوي ال�ضلوك 
الربامج  �ضمن  ب��اإدراج��ه��م  املتميز 
الداخلية واخلارجية للوزارة، بهدف 
ا�ضتمرارية  �ضمان  على  حتفيزهم 

ال�ضلوك املتميز لديهم.
وحّددت اللئحة 10 اأهداف لغر�س 
ال�ضلوك  وممار�ضات  مبادئ  وتعزيز 
االإيجابي، كاأحد املتطلبات الرئي�ضة 
خللق بيئة تربوية وتعليمية �ضاحلة 
االأهداف،  ه��ذه  ب��ني  وم��ن  ومنتجة، 

اجلوهرية  القيم  تعزيز  يف  االإ�ضهام 
ال�ضلوك  وب��ن��اء  االإم�������ارات،  ملجتمع 
االإي����ج����اب����ي ل������دى ال���ط���ل���ب���ة داخ����ل 
واأولياء  الطلبة  وتعريف  امل��در���ض��ة، 
وواجباتهم،  ب��ح��ق��وق��ه��م  اأم����وره����م 
اخلا�ضة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  وب��االأن��ظ��م��ة 
بال�ضلوك، وتوفري مرجعية �ضابطة 
حتّدد القواعد واملعايري واالإجراءات 
واتخاذها  اإليها  االح��ت��ك��ام  ال��واج��ب 
للتعامل مع �ضلوكيات الطلبة، واإعادة 
وتربوياً،  ���ض��ل��وك��ي��اً  ال��ط��ل��ب��ة  ت��اأه��ي��ل 
تاأهيلية  من خلل خدمات وبرامج 
لتتم  ال�ضلوكية،  احتياجاتهم  تلئم 
املدر�ضي،  املجتمع  يف  دجمهم  اإع��ادة 

املتكاملة  ال��ت��ن�����ض��ئ��ة  م���ب���داأ  وت��ع��زي��ز 
القائمة على تكافوؤ وتناغم اجلوانب 
واالجتماعية  وال�ضخ�ضية  املعرفية 

املكونة ل�ضمات كل متعلم.
املتميز  ال�ضلوك  اأن  اللئحة  وبّينت 
ي��ن��درج حت��ت ث��لث��ة حم���اور رئي�ضة 
مبعايريها، اإذ يتم قيا�س هذه املحاور 
من خلل جملة من املوؤ�ضرات التي 
الطالب،  ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ي��ه��ا  ب���ن���اء  ي��ت��م 
ومنحه الدرجة املنا�ضبة لكل موؤ�ضر، 
التطور  ال��ث��لث��ة  امل���ح���اور  وت�����ض��م��ل 
االإ�ضلم  ق��ي��م  وت��ق��دي��ر  ال�ضخ�ضي، 
واح��رتام هوية وتراث وثقافة دولة 
االإمارات وثقافات العام، وامل�ضوؤولية 
القيادة  وم�����ه�����ارات  االج���ت���م���اع���ي���ة 
واالب���ت���ك���ار. وذك�����رت ال��لئ��ح��ة �ضتة 
االإيجابي  ال�ضلوك  لتعزيز  �ضوابط 
ل�����دى ال���ط���ل���ب���ة، مب����ا ي��ت��ن��ا���ض��ب مع 
والدرا�ضية،  ال��ع��م��ري��ة  م��راح��ل��ه��م 
واجل�ضدية،  ال��ع��ق��ل��ي��ة  وق���درات���ه���م 
واأ�ضاليب متنوعة. وحول املخالفات 
ال�����ض��ل��وك��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة، ف��ق��د ح����ّددت 
املخالفات  م��ن  ن��وع��اً   11 ال��لئ��ح��ة 
الب�ضيطة، اأبرزها التاأخر عن طابور 
احل�ضة،  اأث����ن����اء  وال����ن����وم  ال�����ض��ب��اح، 
اأنواع  اأثناء احل�ض�س، و10  واالأك��ل 
اخلطورة،  م��ت��و���ض��ط��ة  ل��ل��م��خ��ال��ف��ات 
منها التغيب عن املدر�ضة، واخلروج 
على  وال��ت��ح��ري�����س  اإذن،  دون  م���ن 
املخالفات  من  نوعاً  و11  ال�ضجار، 
اخلطرة، اأبرزها االعتداء اجل�ضدي، 
بالزملء  وال��ت�����ض��ه��ري  وال�������ض���رق���ة، 
و�ضائل  ع��رب  امل��در���ض��ة  يف  والعاملني 
التوا�ضل االجتماعي، وجلب وحيازة 
م���واد اإع��لم��ي��ة اأو اإل��ك��رتون��ي��ة غري 
نوعاً   11 ح��ّددت  كما  بها،  مرخ�س 
�ضديدة اخلطورة، منها  للمخالفات 
البي�ضاء،  االأ���ض��ل��ح��ة  وح��ي��ازة  ج��ل��ب 
باملدر�ضة،  ح����رائ����ق  يف  وال��ت�����ض��ب��ب 
واالع����ت����داء اجل�������ض���دي امل�������وؤدي اإىل 
املخدرات،  وحيازة  وجلب  االإ�ضابة، 

وبث وترويج اأفكار متطرفة.

لتحفيز الطالب على التميز وااللتزام

مدر�سة الفلح تكرم الطلب املتميزين �سلوكيا خلل الف�سل الدرا�سي الأول

•• دبي-وام:

اخلريية  دب�����ي  ج��م��ع��ي��ة  اأط���ل���ق���ت 
حملتها الرم�ضانية ل�ضهر رم�ضان 

املبارك بتكلفة 22 مليون درهم.
اأمني  م�ضمار  اح��م��د  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
موؤمتر  يف  للجمعية  ال��ع��ام  ال�����ض��ر 
���ض��ح��ف��ي ع��ق��دت��ه اجل��م��ع��ي��ة بهذه 
حماور  ت�ضمل  احلملة  ان  املنا�ضبة 
امل���ري ال��رم�����ض��اين ال���ض��ت��ف��ادة 15 

األ��ف اأ���ض��رة اب��ت��داء م��ن 25 اأبريل 
احل���ايل وح��ت��ى ال��ع��ا���ض��ر م��ن �ضهر 

رم�ضان املبارك.
كما تت�ضمن م�ضروع اإفطار �ضائم 
داخل وخارج الدولة وك�ضوة العيد 
االأ�ضر  م��ن  �ضخ�س  اآالف  خلم�ضة 
امل�ضتفيدة من م�ضاعدات اجلمعية 
م��ن��وه��ا ب���ال���ت���ع���اون م���ع ب��ن��ك دبي 
االإ�ضلمي الذي �ضاهم مببلغ 25 

مليون درهم

•• اأبوظبي-وام: 

تنظم وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني غدا يوما مفتوحا 
يف  عمل  ع��ن  الباحثني  وامل��واط��ن��ات  امل��واط��ن��ني  لتوظيف 
التوطني  ت�ضريع  اإط��ار مبادرة  الظفرة وذل��ك يف  منطقة 
لتوجيهات  تنفيذا  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الظفرة  منطقة  يف 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة باإيجاد ما ال 
يقل عن 10 اآالف فر�ضة عمل للمواطنني يف القطاعني 
اأبوظبي.  اإم�������ارة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  واحل���ك���وم���ي  اخل���ا����س 
بن  ال�ضيخ حمدان  �ضمو  يرعاها  التي  املبادرة  وت�ضتهدف 

زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة توظيف 
األ���ف م��واط��ن وم��واط��ن��ة. وق��ال��ت ف��ري��دة اآل ع��ل��ي وكيل 
وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني امل�ضاعد لتوظيف املوارد 
الب�ضرية الوطنية “ اإن نحو 29 �ضركة تعمل يف قطاعات 
700 فر�ضة  م���ن  اأك����ر  ���ض��ت��وف��ر  اق��ت�����ض��ادي��ة خم��ت��ل��ف��ة 
وظيفية خلل اليوم املفتوح الذي �ضيقام يف �ضالة اأفراح 
مدينة زايد للرجال يف منطقة الظفرة. ودعت املواطنني 
�ضيقوم  ال��ذي  املفتوح  اليوم  يف  امل�ضاركة  اإىل  وامل��واط��ن��ات 
باإجراء  امل�ضاركة  ال�ضركات  يف  التوظيف  م�ضوؤولو  خلله 
مقابلت وظيفية مبا�ضرة مع الباحثني عن العمل االأمر 
املنا�ضبة  الوظائف  على  ح�ضولهم  فر�س  �ضيعزز  ال��ذي 

التي تطرحها ال�ضركات من خلل تلقي عرو�س العمل اأو 
اإبرام العقود ب�ضكل فوري. يذكر اأن وزارة املوارد الب�ضرية 
والتوطني تدير اأيام التوظيف املفتوحة التي تنظمها مع 
�ضركائها يف القطاعني احلكومي واخلا�س من خلل 4 
مراحل ت�ضمل مرحلة االإر�ضاد املهني التي ت�ضتهدف توعية 
الباحث عن العمل باأهمية القطاع امل�ضتهدف والوظائف 
الوظيفية،  للمقابلة  جاهزيته  م��ن  وال��ت��اأك��د  امل��ط��روح��ة 
نظام  خ��لل  من  العمل  عن  الباحثني  ت�ضجيل  ثم  وم��ن 
وظيفية  فر�س  اختيار  العمل  عن  باحث  لكل  يتيح  ذكي 
من ال�ضواغر املطروحة، تليها مرحلة تهيئة الباحث عن 

العمل الإجراء املقابلة الوظيفية وهي املرحلة االأخرية.

»دبى اخلريية« تطلق حملتها الرم�سانية اخلمي�س بتكلفة 22 مليون درهم يوم مفتوح يف منطقة الظفرة لتوظيف األف مواطن ومواطنة مب�ساركة 29 �سركة

حممد �سعيد : التكرمي خطوة نحو دعم املتميزين �سلوكيا وحث االآخرين على نهج ال�سلوك املطلوب
املكرمون : تكرمي املدر�سة حافز نحو بذل املزيد من اجلد واالجتهاد نحو التميز 

دبي تفوز با�ست�سافة الكونغر�س العاملي 2020

جمعية الإمارات ملتلزمة داون تفوز بالتميز يف جائزة خليفة الرتبوية
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حمكمة دبي – ادارة  التنفيذ

تعلن حمكمة دبي – ادارة  التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م  وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع 
االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�س مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�سمي.

#     
1LEXUSES 35028962L2013. . .      01 06 18
2TOYOTACOROLLA34591E2014   09 04 16
3TOYOTAYARIS35914E2014   08 04 16
4TOYOTACAMRY60521C2014 . . .      12 04 17
5TOYOTACOROLLA49329E2014. . .      16 10 16
6HYUNDAIELANTRA21892D2014     09 09 15
7NISSANALTIMA17093L2009    07 10 12
8NISSANPATROL44714K2009     23 01 12
9HYUNDAIAZERA58583I2008         17 05 17
10TOYOTARAV497965F2005(        )      02 05 17
11BMWX524391I2005      28 11 08
12TOYOTAECHO11383K2005    01 11 11
13KIAPREGIO51778D2005. . .      22 11 07
14KIASPORTAGE54021G2006    29 09 07
15MITSUBISHILANCER66782G2006. . .      11 03 07
16MAZDA327761G2006    08 12 07
17TOYOTAYARIS65738F2006     16 08 11
18JINBEISY6480A1B24130H2006. . .         06 08 08
19CHEVROLETAVEO84595G2006(    )    22 10 14
20TOYOTAYARIS62524H2007    03 01 09
21CHEVROLETAVEO42145I2007(        )    25 02 13
22NISSANMT97384C2008. .        17 09 18
23NISSANMT14465J2008(    )        30 05 13
24TOYOTACAMRY56051K2008    22 05 17
25KIASPORTAGE93307J2008(    )        18 02 15
26TOYOTAINNOVA57568K2008(    )      12 01 17
27TOYOTACAMRY69947J2008             07 12 07
28NISSAN240023027M2009(   )       06 08 17
29NISSANTIIDA28720G2009      04 10 18
30KIAOPERIOUS52640M2009    28 03 15
31NISSANTIIDA29932N2011(    )     30 08 16
32TOYOTAHILUX63926I2011      09 03 18
33TOYOTAFORTUNER96171P2011        23 02 18
34MERCEDESCLS 35099885M2012      26 05 17
35MINICOUNTRYMAN37215F2012      29 04 17
36HYUNDAIELANTRA90432N2012   (    )  8   03 10 18
37NISSANTIIDA98331L2012     18 12 17
38TOYOTACOROLLA24011N2012(    )    14 06 17
39HYUNDAISONATA65150H2012   22 01 19
40TOYOTACOROLLA65506O2013. . .       22 02 16
41LEXUSES 35023080L2013. . .        06 11 16
42LEXUSES 35023081L2013. . .        28 01 19
43KIAPICANTO39338D2013           20 09 16
44KIAPICANTO82847C2013           08 05 17
45TOYOTAYARIS93594M2013(    )    23 05 17
46TOYOTACOROLLA93589M2013(    )    12 12 16
47MITSUBISHIL20018971E2013. .        22 03 17
48TOYOTAYARIS46821O2013 (    )     24 04 17
49KIASPORTAGE31852M2013    11 04 17
50TOYOTAHIACE96643M2013        03 01 18
51HONDAPILOT69849M2013   25 04 16
52HYUNDAIACCENT59261M2013(     )      20 07 17
53MITSUBISHICANTER74798K2013         27 05 17
54TOYOTAYARIS63703O2014 . . .       30 09 18
55MITSUBISHILANCER87638C2014. .         
56TOYOTACOROLLA31426P2014. . .       24 05 17
57PEUGEOTPARTNER16391H2014(    )     25 04 17
58TOYOTACOASTER25650P2014(    )     
59CHEVROLETLUMINA26585I2006     02 05 12
60HONDACRV36422H2007    16 05 17
61HUMMERH356006D2008       24 10 09
62DODGECHARGER RT43170B2008     26 08 12
63NISSANURVAN94265J2008     19 09 18
64DODGECHARGER62812N2012        04 10 13
65HYUNDAIACCENT36916M2014. . .       24 03 18
66MITSUBISHIMIRAGE52549B2014. . .       18 11 16
67HYUNDAIACCENT37607M2014. . .       10 12 16
68HYUNDAIACCENT41722M2014. . .       07 12 16
69NISSANQASHQAI72746O2014      21 03 18
70CHEVROLETSPARK69530H2014. . .     12 03 17
71CHEVROLETSPARK66976O2014. . .          24 04 17
72TOYOTAHIACE42327J2008  ( ) (    )        22 03 18
73TOYOTAYARIS51739H2008( ) (    )        02 11 17
74TOYOTAYARIS28065H2008( ) (    )        08 04 18
75TOYOTAHIACE77680H2009        03 09 18
76TOYOTAYARIS72199N2011( ) (    )        27 08 18
77MAZDA348304F2005   03 08 10
78KIAK270086385F2005(    )     08 03 08
79KIACERATO74237A2006  08 03 10
80TOYOTAECHO95489F2005(    )     18 08 10
81PEUGEOT40782048G2006. . .      22 11 06
82MITSUBISHILANCER48108A2008(    )     10 05 14
83TOYOTAYARIS44015C2008( . . . )      29 08 09
84HONDACIVIC32643N2010     17 12 16
85TOYOTAYARIS38763J2011    19 12 12
86VOLKSWAGENSCIRICCO72382B2011      
87HONDACIVIC91310B2012    11 06 17
88NISSANALTIMA31751O2013       
89HYUNDAITUCSON28624O2014       
90NISSANALTIMA78940M2013   03 05 17
91NISSANALTIMA78937M2013   03 05 17
92NISSANSENTRA78943M2013   02 05 17
93NISSANSENTRA78939M2013   02 05 17
94RANGE ROVERSPORT72799F2008       . .   21 10 16
95BMWX519512R2009       . .   20 05 17
96NISSANPICK UP49385G2009        . .   11 10 18
97TOYOTACAMRY51677G2009     . .   12 12 15
98HONDAACCORD32365O2009   . .   30 03 15
99NISSANALTIMA47240B2009  . .   15 09 15
100TOYOTACOROLLA81154O2009   . .   08 12 15
101NISSANTIIDA51408M2009   . .   11 09 17
102HONDAACCORD74677M2009   . .   15 09 14
103TOYOTACOROLLA69167M2010  . .   19 05 14
104TOYOTAYARIS80569F2010        . .   20 12 17
105HONDAACCORD69177Q2010    . .   13 09 16
106NISSANTIIDA31691M2011     . .   03 07 17
107TOYOTACOROLLA19558H2011   . .   03 04 16
108NISSANMICRA78023G2012   . .   05 05 16
109NISSANTIIDA22369R2012          . .   03 11 16
110TOYOTACOROLLA58141G2012  . .   15 02 18
111TOYOTACOROLLA78474G2012    . .   20 07 16
112NISSANALTIMA90181F2012   . .   24 05 17
113NISSANSUNNY28133K2012 . .   25 11 17
114NISSANALTIMA72458N2012  . .   14 04 17
115NISSANX TRAIL53051R2012   . .   20 12 16
116HONDAACCORD97987E2013        . .   27 11 17
117TOYOTACAMRY16519Q2013      . .   31 10 18
118TOYOTAFJ CRUISER54782I2008          07 12 11
119NISSANPATHFINDER22453G2009(       )       25 04 11
120TOYOTACOROLLA77350K2009(   )        25 04 17
121TOYOTACOROLLA89385N2012(    )       25 07 17
122TOYOTACOROLLA91884M2013          23 10 15
123MITSUBISHILANCER36531C2005         11 01 09
124NISSANALTIMA20355F2005      20 01 12
125NISSANTIIDA79629B2006     06 02 12
126NISSANSUNNY95937G2006     05 10 18
127RANGE ROVERSPORT49523Q2010       17 05 17
128AUDIQ75594H2010       19 04 17
129LEXUSES 35023083L2011. . .         20 11 16
130TOYOTAHIACE91768H2012  (        )      25 09 18
131TOYOTAHIACE89496H2012(        )      23 05 17
132NISSANPICK UP17266J2012              05 06 17
133TOYOTAHIACE90325N2012          28 12 15
134TOYOTAYARIS49896C2012. . .          03 07 15
135MITSUBISHIGALANT30424H2013(   )       12 02 18
136MITSUBISHIGALANT28874H2013(   )       08 01 19
137TOYOTACOROLLA72607M2013         31 05 15
138LEXUSES 35023049L2013. . .         20 11 16
139TOYOTAHIACE97743N2013          10 04 17
140TOYOTAHIACE17322C2013. . .         04 08 18
141TOYOTAHIACE66769M2013  . . .       23 03 17
142TOYOTACOROLLA68729M2013. . .       13 05 16
143HYUNDAIELANTRA21190M2013      09 05 16
144TOYOTACOROLLA42039O2013. . .        20 07 17
145TOYOTACOROLLA42033O2013. . .        24 03 18
146TOYOTAHIACE46350M2013              19 07 17
147GREAT WALLWINGLE40287F2013  (    )      25 07 18
148KIASORENTO34054M2013. . .       22 03 18
149NISSANSUNNY35328M2013. . .       20 03 18
150MITSUBISHIPAJERO68011E2014(   )       25 03 18
151AUDIA623064L2014. . .         11 11 16
152TOYOTAYARIS31804J2014. . .        08 10 18
153NISSANALTIMA24561N2014. . .       23 01 18
154NISSANPATHFINDER41592C2014. . .         25 10 16
155TOYOTAHIACE84766O2014         01 01 19
156TOYOTAPREVIA90358P2014          21 02 17
157MITSUBISHIL30092680M2014         08 09 18
158TOYOTAHIACE82725H2014             29 09 18
159TOYOTAHIACE93533P2014           04 02 17
160TOYOTACAMRY14608H2014          11 08 17
161TOYOTAHIACE95404P2014       06 09 18
162CHRYSLER300C52105F2014       
163TOYOTAHIACE42501Q2014            01 05 18
164RENAULTDUSTER56458C2014          25 06 18
165CADILLACSTS7501C2006        27 03 18
166MITSUBISHIL20091823J2013(    )      
167TOYOTACOROLLA55056J2006     16 03 16
168HONDACIVIC91315N2007    07 01 14
169TOYOTAHIACE37553J2008. . .        31 03 18
170KIARIO14402B2008     19 03 13
171TOYOTAAVALON36880K2008       06 04 13
172TOYOTAYARIS21059H2011      26 04 17
173BMW53527474M2011   01 05 16
174NISSANPATROL14155J2012      09 01 18
175NISSANTIIDA24185G2012(    )     23 10 18
176TOYOTACOROLLA15780M2013. . .      24 12 17
177TOYOTAYARIS94095F2013     27 10 17
178TOYOTAHIACE38513O2013  . . .        26 05 18
179TOYOTACAMRY62559M2013    19 01 17
180RANGE ROVERVOGUE60707L2013   28 08 17
181TOYOTAYARIS92422H2014. . .       30 01 18
182MITSUBISHIMIRAGE32724P2014            19 01 18
183MITSUBISHIL30012492I2014            03 03 18
184NISSANSUNNY98496O2014     20 04 16
185MITSUBISHILANCER42436P2014          11 03 18
186NISSANTIIDA68018P2014         22 07 18
187KIAOPTIMA32107O2014     20 04 18
188TOYOTAHIACE18317Q2014       31 03 18
189AUDIQ79364O2012         16 02 17
190TOYOTAHIACE42355N2014          29 09 18
191TOYOTAHIACE42354N2014           29 09 18

192TOYOTAHIACE42276N2014           29 09 18
193RANGE ROVERSPORT59786O2014(    )      
194VOLKSWAGENCADDY53248H2006(    )   05 08 10
195TOYOTAHILUX58672I2007(    )      05 03 18
196PEUGEOT30793586H2007  30 04 17
197TOYOTACOROLLA30977D2009       02 07 17
198PEUGEOT30615752A2009    23 05 10
199BMW523 I2993J2011      19 07 17
200KIARIO26118M2014(    )   11 04 17
201TOYOTACOROLLA21950G2005   (   )    12 03 07
202TOYOTALAND CRUISER43384C2006 (   )    01 07 09
203VOLVOS8069543G2006(   )   (   )    22 05 17
204DODGEDURANGO50963H2006 (   )    02 10 17
205NISSANTIIDA83422C2006(    )  (   )    22 10 17
206HONDACIVIC20617H2006(    )     (   )     
207TOYOTACOROLLA10527D2006(       )  (   )    12 01 16
208CHRYSLERSEBRING10448H2006  (   )    26 04 17
209NISSANALTIMA60568E2006   (   )    09 06 12
210VOLKSWAGENTOUAREG35556C2006   (   )    23 04 17
211TOYOTACOROLLA55306H2007. .     (   )    29 08 18
212TOYOTACOROLLA27547I2007(        )   (   )    19 01 19
213KIASPORTAGE43238I2007  (   )    25 04 17
214MITSUBISHIPAJERO54852B2008    (   )    15 08 16
215MERCEDESC63 AMG60182P2008  (   )    25 04 17
216TOYOTAYARIS51194J2008  (   )    02 05 10
217DODGECALIBER76596N2011  (   )    17 07 17
218HONDAJAZZ71012B2012  (   )    25 02 17
219LEXUSES 35026645L2013 . . .    (   )    08 08 18
220HONDAACCORD20245H2013. . .     (   )    09 12 15
221TOYOTAYARIS90698I2013. . .     (   )    19 01 16
222HONDACIVIC69817H2013. . .     (   )    01 02 16
223NISSANTIIDA16978F2013    (   )    27 06 14
224HONDAODYSSEY28330L2013. . .     (   )    25 09 18
225NISSANSUNNY31603M2013      (   )    29 04 17
226TOYOTAHIACE17608M2013. . .     (   )    27 09 18
227CMCVERYCA45691M2013(    )    (   )    05 02 15
228MITSUBISHIASX40134D2013  (   )    18 04 17
229RANGE ROVERSPORT6101F2014       (   )    03 08 17
230RENAULTDUSTER96118F2014(    )     (   )    25 06 16
231CHEVROLETMALIBU85699P2014. .     (   )    29 01 18
232NISSANTIIDA87245H2007(       )     13 09 12
233MITSUBISHICANTER28073G2005(   )      28 07 16
234OPELASTRA72846J2013       20 02 17
235NISSANPATROL33781P2014. . .      25 04 16
236TOYOTALAND CRUISER52456F2005                29 08 10
237NISSANALTIMA81016F2005(        )           05 09 12
238TOYOTAPRADO91804D2007            01 02 19
239PORSCHECAYENNE7241E2005    01 01 16
240DODGEDURANGO72763E2007      07 07 13
241MITSUBISHILANCER40875I2007(       )      22 05 17
242MITSUBISHILANCER40873I2007(       )      07 02 11
243MAZDA672474I2007    27 09 10
244BMW73098826F2008      13 12 17
245MITSUBISHILANCER92368L2009    06 02 14
246TOYOTAHILUX12212 2009. . .         18 04 12
247TOYOTAHIACE77430L2010     
248MERCEDESS5003564P2012    15 01 17
249MITSUBISHILANCER34458M2013(    )       16 03 17
250HYUNDAIAZERA38694M2013       02 02 18
251TOYOTACOROLLA40514D2013        
252JEEPGRAND CHEROKEE15395O2013    17 02 16
253TOYOTAHIACE72960D2014       13 04 18
254NISSANSENTRA66934P2014. . .         17 01 18
255RANGE ROVERHSE65696N2011   . .     
256CADILLACESCALADE46699H2012   . .    28 01 18
257TOYOTAHIACE82142I2013   (   )     . .    04 06 18
258NISSANALTIMA33510J2007        01 11 12
259YANGZIYZK1021E75452N2011    05 06 17
260CHEVROLETCAPRICE LS50838E2008. . .       07 08 16
261CHEVROLETCAPRICE LS53077E2008. . .        
262CHEVROLETSPARK91552K2009   . . .     26 06 12
263CHEVROLETSPARK86457K2009   . . .     19 06 13
264CHEVROLETTAHOE24436L2013 . . .   1  06 02 16
265GMCYUKON24432L2013. . .   1   
266CHEVROLETTAHOE24465L2014. . .   1  20 09 15
267TOYOTAAURION55153I2007(        )    01 02 19
268NISSANURVAN88684K2009(    )     19 09 11
269NISSANPATHFINDER17950J2012        12 08 18
270TOYOTAYARIS51587H2007(     )     23 02 17
271HYUNDAIACCENT55286L2014    26 12 17
272NISSANALTIMA88035I2008   18 04 17
273KIARIO33172F2007      07 07 11
274NISSANTIIDA31390B2012(    )      23 08 16
275TOYOTACOROLLA52630B2013    19 02 18
276NISSANPATHFINDER80268B2005       14 11 18
277NISSANPATHFINDER17915G2005(    )      13 06 13
278MAZDA635513I2005 . .     17 06 12
279NISSANSUNNY83095A2005(        )    01 02 19
280BENTLEYCONTINENTAL77681H2005    23 07 17
281INFINITI45FX58905G2005    01 11 18
282NISSANPATROL64447B2005   05 02 17
283RANGE ROVERHSE23901G2006. . .    05 08 16
284CHEVROLETTRAILBLAZER9303D2006(       )   30 09 15
285TOYOTACOROLLA93809G2006(    )    19 05 18
286TOYOTAHIACE77618N2006  . . .       07 11 17
287TOYOTACOROLLA86908D2006(    )    17 07 18
288KIAOPTIMA42775E2006(    )     05 10 18
289TOYOTALAND CRUISER83151E2006(    )       06 03 17
290HYUNDAITUCSON15463O2006     24 05 18
291TOYOTALAND CRUISER95468H2006   19 09 18
292HONDACIVIC27679F2006   19 03 17
293TOYOTAHIACE37050F2007. . .       12 09 17
294TOYOTAPREVIA10722J2007. . .     18 12 18
295KIAPICANTO15773C2007         24 03 17
296VOLVOXC9056950I2007     19 03 18
297TOYOTAPRADO97685G2007(   )     15 08 18
298SUZUKISWIFT88357N2007     11 11 18
299CHEVROLETEPICA52597F2007         02 05 17
300TOYOTARAV440360D2007 . . .     13 02 17
301HONDACIVIC66209F2007    05 06 18
302TOYOTAFORTUNER72469A2007. . .     08 02 17
303NISSANX TRAIL75306G2007       07 01 19
304MITSUBISHIL20020588I2007  (          )     13 08 19
305NISSANTIIDA83766A2008. . .     01 02 17
306TOYOTACAMRY99538B2008(    )     25 07 16
307TOYOTAHIACE39209J2008  (          )     30 05 17
308NISSANSUNNY24268D2008(          )     09 09 17
309NISSANURVAN56684H2008  (    )    04 07 17
310HYUNDAISANTA FE77280J2008. .        
311NISSANQASHQAI94030G2008     30 11 10
312TOYOTARAV483185H2008(    )   06 07 14
313CADILLACESCALADE1046G2008      30 08 18
314TOYOTACAMRY98863J2008(    )     13 12 16
315TOYOTAYARIS32041C2008. . .     06 03 18
316ISUZUD MAX51520J2008      12 08 18
317RANGE ROVERVOGUE26266J2008     10 03 17
318NISSANTIIDA79271K2009    06 08 12
319TOYOTACOROLLA62838J2009          03 01 16
320HYUNDAITUCSON70021A2009      17 04 17
321TOYOTAHIACE46545H2009  . . .       02 10 18
322KIAPICANTO74787N2009         25 09 17
323MITSUBISHIPAJERO83023D2009(    )    03 04 18
324TOYOTAHILUX62592D2009    16 03 16
325TOYOTACOROLLA10435M2010           18 05 17
326MITSUBISHILANCER26879O2010       28 01 17
327NISSANSUNNY48659L2010(    )   11 01 17
328DODGECHARGER RT53577F2010     12 08 17
329KIASPORTAGE39925L2011        24 11 16
330TOYOTACOROLLA19568R2011(    )     27 10 18
331NISSANURVAN22510I2011(    )     22 01 17
332NISSANMAXIMA73496I2011     21 06 15
333NISSANPICK UP47402F2011. . .     20 03 18
334MITSUBISHIGALANT16044M2012        07 05 17
335HONDAACCORD40810F2012(     )    03 04 18
336GMCTERRAIN88722M2012    08 11 16
337NISSANTIIDA65768L2012     06 03 18
338HYUNDAIELANTRA37803I2012   (    )  8  03 10 18
339HYUNDAIELANTRA83480G2012(    )  8  03 10 18
340HYUNDAIELANTRA46550I2012(    )  8  03 10 18
341KIAPICANTO89138K2012. . .       18 12 15
342NISSANURVAN70662B2012(   )     09 07 17
343NISSANSUNNY87824N2012. . .     25 12 17
344TOYOTAHILUX13511I2013      05 05 17
345TOYOTACOROLLA11389M2013(    )    24 08 16
346TOYOTARAV412530F2013     13 10 17
347KIARIO22780H2013    09 02 16
348BMW53072427M2013    05 03 18
349NISSANMICRA77982T2013( . . )      19 07 18
350FORDRANGER78915T2013       24 10 18
351RENAULTKOLEOS SUV35813R2014    27 12 17
352LEXUSLX 57060099A2014       02 05 17
353TOYOTAINNOVA13958P2014      20 02 18
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•• اأبوظبي -وام:

علمية  “ اأم�ضية  الثقايف  خولة  “جمل�س  ا�ضت�ضاف 
جماالته  ت��ن��اول��ت  التكميلي  ال��ب��دي��ل  ال��ط��ب  ح���ول 
البحر  ق�����ض��ر  االأم�����ض��ي��ة يف  اأق��ي��م��ت   . واإي��ج��اب��ي��ات��ه 
باأبوظبي بح�ضور حرم �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد 
�ضمو  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 

ال�ضيخة �ضم�ضة بنت حمدان بن حممد اآل نهيان .
�ضمو  ح��رم  اأك���دت  الرتحيبية  كلمتها  م�ضتهل  يف  و 
االأمن  م�ضت�ضار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون  ال�ضيخ 
خليفة  اأح��م��د  ب��ن��ت  خ��ول��ة  ال�ضيخة  �ضمو  ال��وط��ن��ي 
يلعب  “ ب��ات  الثقايف  خولة  “جمل�س  اأن  ال�ضويدي 
دوراً هاما يف ن�ضر الثقافة املجتمعية ويعزز مفاهيم 
احل���ي���اة وي��ب��ث ال��ط��اق��ة االإي��ج��اب��ي��ة م���ن خ����لل ما 

يطرحه من مو�ضوعات غنية.
و رحبت بح�ضور �ضمو ال�ضيخة �ضم�ضة بنت حمدان 
للمجل�س  اأن ح�ضورها  نهيان موؤكدة  اآل  بن حممد 
الثقايف يعك�س مدى حر�ضها ودعمها لتعزيز م�ضرية 
امل���واط���ن���ة وت��ع��ظ��ي��م م�����ض��اه��م��ت��ه��ا يف احلركة  امل������راأة 
الثقافية والفنية يف الدولة وت�ضكيل الوعي الثقايف 

واملعريف لدى املراأة االإماراتية.
الطب  “ مو�ضوع  الثقايف  “ خولة  جمل�س  بحث  و 
املتخ�ض�ضات  من  عدد  مب�ضاركة  والبديل  التكميلي 
يف هذا املجال حيث قدمت الربوفي�ضور نادية را�ضد 
وع�ضو  االكلينيكية  ال�ضيدلة  يف  املخت�ضة  املزروعي 
�ضاملة  نظرة  ال�ضارقة..  جامعة  يف  التدري�س  هيئة 
التكميلي  ال��ب��دي��ل  ال��ط��ب  ودالالت  م��ف��اه��ي��م  ع���ن 

وتاريخه والطرق االأكر �ضيوعاً لعلجاته.
و ق��ال��ت اأن ه���ذا ال��ط��ب ه��و ن��ت��اج ل��رتاك��م اخلربات 
ال�ضخ�ضية واملعتقدات والثقافات واملوروثات ال�ضعبية 
واالأنظمة  واملعارف  الفل�ضفية  والنظريات  واملفاهيم 
التقليدية املختلفة التي جت�ضد هذا النوع من الطب 

الذي يعترب علجا فعاال لكثري من االأمرا�س .
و اأ�ضارت اىل اأن كل جمتمع كان له طب �ضاعد على 
ال�ضيني  الطب  فهناك  الب�ضرية  وا�ضتمرارية  بقاء 
�ضنة والطب  األف  اإىل مئة  ال�ضينيون  الذي يرجعه 
ال��ه��ن��دي ال��ق��دمي وال��ف��رع��وين وال��ي��ون��اين وم��ن ثم 
نتائج  وحقق  االآف���اق  بلغ  ال��ذي  العريق  االإ���ض��لم��ي 
�ضينا  اب��ن  ا���ض��ه��ام��ات  م�ضتعر�ضة   .. ب��اأن��واع��ه  ق��وي��ة 

والرازي يف تطور هذا النوع من الطب .

كما تطرقت الربوفي�ضور املزروعي اىل تطور الطب 
�ضهدها  التي  والتخ�ض�ضات  واالنق�ضامات  احلديث 
وت�ضنيع  وال��ط��ب  ال�ضيدلة  ب��ني  الف�ضل  وعملية 
اىل  لتنتقل  الطبية  باالأع�ضاب  ب��داأت  التي  االأدوي���ة 
االأمر  ال��وراث��ي��ة  والهند�ضة  الكيماوية  ال�ضناعات 
العالية  التكلفة  وا�ضبحت  كبريا  حتديا  خلق  الذي 
البلدان  م��ن  كثري  اقت�ضاد  ت��ره��ق  احل��دي��ث  للطب 
النامية وجتعله بعيدا عن متناول الكثري من �ضكان 
العامل وظهور االقبال على الطب البديل وعلجاته 

الب�ضيطة.
اإن الطب البديل ينظر جل�ضم االن�ضان على  وقالت 
اأي  اأنه وحدة كاملة متكاملة ال جمال للف�ضل بني 
ع�ضو من اأع�ضائه فيما يف�ضل الطب احلديث بني 
حيث  تخ�ض�ضاته  ك��رة  خ��لل  م��ن  اجل�ضم  اأع�ضاء 
الع�ضو  ا�ضبح لكل ع�ضو طبيب خا�س يعالج فقط 
املت�ضرر واالمر الذي �ضعب عملية الت�ضخي�س ومل 
قدر  باملري�س  االهتمام  االأط��ب��اء  معظم  ه��دف  يعد 

اهتمامهم باملر�س نف�ضه.
و ت��ن��اول��ت امل���زروع���ي ال��ع��لق��ة ب��ني ال��ط��ب احلديث 
الطب  الطبني  ك��ل  اأن  م��وؤك��دة   .. ال��ب��دي��ل  وال��ط��ب 

التقليدي والطب البديل مكملن لبع�ضهما البع�س 
اندماجهما  ي��اأت��ي  لذلك  االآخ���ر  اأح��ده��م��ا  يلغي  وال 
اأوال  ب�ضكل �ضحيح مما �ضيعود بالنفع على املري�س 
واأخريا مع �ضرورة تعاون وتكاتف اجلميع مل�ضلحة 
املري�س ولتحقيق املعنى احلقيقي ل�ضمولية الطب.

ال�ضويدي  ح���م���ده  ال���دك���ت���ورة  ق���دم���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
اخ�����ض��ائ��ي��ة ط���ب االأ�����ض����رة وم��ت��خ�����ض�����ض��ة يف الطب 
عن  تعريفية  ورق��ة  الوظيفي  وال��ط��ب  البيولوجي 
العلمية  وال��ن��ظ��ري��ات  وم��ب��ادئ��ه  البيولوجي  ال��ط��ب 
الطب  يف  امل�ضتخدمة  والعلجات  العلج  ومنهجية 

البيولوجي .
اأن الطب البديل يعالج املري�س الذي لديه  واأكدت 
امل��ر���س ول��ي�����س امل��ر���س ال����ذي ي��ع��اين م��ن��ه املري�س 
ب��ل علج  ال�ضكر فقط  م��ر���س  ع��لج  حيث الي��ج��ب 
من  ب��امل��ائ��ة   45 اأن  اىل  م�����ض��رية   .. نف�ضه  امل��ري�����س 
امل��ج��ت��م��ع االم��ري��ك��ي ي��ع��ان��ون م��ن اأم���را����س مزمنة 
اأمرا�س  اىل  ا�ضافة  وال�ضكري  وال�ضرطان  كالربو 
ان��ه��ا يف وقت  اىل  .. الف��ت��ة  اال���ض��ب��اب  غ��ري معلومة 
يعانون  الذين  اال�ضخا�س  من  واح��دة  كانت  م�ضى 
“خذلت”  من اعرا�س مر�ضية غري معروفة وانها 

من جانب الطب احلديث الذي در�ضته وامتهنته ما 
جعلها تلجاأ اىل البحث عن علجات اخرى وتعمقت 
ب��االأوزون...و���ض��وال اىل  وال��ع��لج  البديل  يف الطب 

�ضفائها .
ينظر  البديل  الطب  اأو  التكميلي  الطب  اأن  واك��دت 
مرتابطة  كوحدة  معه  ويتعامل  االإن�ضان  ج�ضم  اإىل 
اال�ضباب  ت�����ض��خ��ي�����س  ي���ح���اول  م��ت��ن��اغ��م��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
علجية  خطة  اىل  للو�ضول  ل��لأم��را���س  اجل��ذري��ة 
نظرية  م�ضتعر�ضة   .. مري�س  بكل  خا�ضة  ف��ردي��ة 
بال�ضموم  اجل�����ض��م  ام���ت���لء  ال���ت���ى جت�����ض��د  اخل������زان 
يوؤدي  ما  والبكرتيا  والفطريات  االلتهابات  وتراكم 
االمرا�س  وظ��ه��ور  اجل�ضم  خ���زان  م��ن  تدفقها  اىل 

امل�ضتع�ضية.
ودع���ت ال�����ض��وي��دي اىل ����ض���رورة ازال����ة ال�����ض��م��وم من 
عاملنا الداخلي واخلارجي من معادن ثقيلة واجهزة 
عالية  كهرومغناطي�ضية  م��وج��ات  ذات  ال��ك��رتون��ي��ة 
ا���ض��اف��ة اىل االب��ت��ع��اد ع��ن ال��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق والنظام 
الغذائي غري املتوازن .. م�ضرية اىل ان بداية العلج 
الغذائي  ال��ن��ظ��ام  وت��غ��ري  االم���ع���اء  م��ن��اع��ة  يف  تكمن 
والفواكه  ب��اخل�����ض��ار  غ��ن��ى  ق��ل��وي  ايل  حم�ضي  م��ن 

الطبيعية.
العلج  ح��ول  تعريفا  ال�ضويدي  الدكتورة  قدمت  و 
يف  االوزون  ي�ضهم  حيث  البديل  وال��ط��ب  ب����االأوزون 
انه  املختلفة كما  ال��دم الأج���زاء اجل�ضم  زي��ادة تدفق 
تقوية جهاز  و  احل��روق  اجل��روح  �ضفاء  ي�ضاعد على 
امل��ن��اع��ة و ق���د اأث���ب���ت ال���ع���لج ب�������االأوزون م���ن خلل 
وتقليل  ال�ضفاء  ي�ضرع عملية  ان  اأنه ميكن  املمار�ضة 
احلاالت  بع�س  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  م�ضلطة   ... االأدوي�����ة 

املر�ضية التي قامت هي بعلجها باالأوزون .
و اكدت الدكتورة حمده ال�ضويدي اأن الطب البديل 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  م�ضتقبل  ه��و  ال��ت��ك��ام��ل��ي 
بنف�ضية  تعتني  متكاملة  علجية  حلواًل  يوفر  الأن��ه 
تتم  التي ال  العوامل  اإىل  وتنتبه  االإن�ضان وعاطفته 

معاجلتها عادة عرب الطب التقليدي.
ح�ضر االأم�ضية هدى خمي�س كانو رئي�س جمموعة 
ملهرجان  الفني  وامل��دي��ر  والفنون  للثقافة  اأبوظبي 
الفكرية  ال�ضخ�ضيات  اأبوظبي ومب�ضاركة نخبة من 
واالأدبية و�ضيدات املجتمع وعدد من قرينات اأع�ضاء 
االإعلمية  االم�ضية  ..واأدارت  الدبلوما�ضي  ال�ضلك 

الدكتورة بروين حبيب.

•• دبي-الفجر:

اأق�������رت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة غري 
ال�ضحفيني  جل���م���ع���ي���ة  ال�����ع�����ادي�����ة 
اخلمي�س  اجتماعها  يف  االإم��ارات��ي��ة 
االأع�ضاء  من  ع��دد  بح�ضور  املا�ضي 
النظام  ع��ل��ى  ت��ع��دي��لت  ال��ع��ام��ل��ني، 
االأ���ض��ا���ض��ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ف��ي��م��ا يخ�س 
اإدارة  وجمل�س  للأع�ضاء  الع�ضوية 
اجل���م���ع���ي���ة.  يف ب����داي����ة االج���ت���م���اع 
رئي�س  احل������م������ادي  حم����م����د  رح�������ب 
ال�ضحفيني  جمعية  اإدارة  جم��ل�����س 
احلا�ضرين  ب��االأع�����ض��اء  االإم��ارات��ي��ة 
ال���ت���ط���ورات احل���دي���ث���ة يف  اإن  وق�����ال 
واالإعلمية  ال�����ض��ح��ف��ي��ة  ال�����ض��اح��ة 
تعديلت  اج�����راء  يف  ن��ف��ك��ر  ج��ع��ل��ت��ن��ا 
للجمعية  االأ���ض��ا���ض��ي  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
تغيري  اأي  ع��ل��ي��ه  ي���ط���راأ  مل  ال�����ذى 
بداية  من   2000 ع��ام  و�ضعه  منذ 
احلمادي  وت���ل  اجل��م��ع��ي��ة.  تاأ�ضي�س 

املواد التي مت تعديلها على االأع�ضاء 
اجلمعية  اأن  م�ضيفاً  احل��ا���ض��ري��ن، 
وزارة  على  االجتماع  قبل  عر�ضتها 
بعد  اإق��راره��ا  وي��ت��م  املجتمع،  تنمية 
عليها.  العمومية  اجلمعية  موافقة 
اإدارة اجلمعية،  رئي�س جمل�س  وقال 

اإن التعديلت اجلوهرية هي يف املادة 
التي تخ�س الع�ضوية والتي ا�ضافت 
حترير  روؤ�����ض����اء   “ ال��ع�����ض��وي��ة  اىل 
االخبار واملحررون يف مراكز االخبار 
واملرا�ضلون  واالذاعية  التليفزيونية 
التليفزيونني  وامل�ضورين  واملذيعون 

وك���ذل���ك ال�����ض��ح��ف��ي��ون وامل���ح���رورون 
االلكرتونيني واملرا�ضلون وامل�ضورون 
االإلكرتونية  امل���واق���ع  يف  ال��ع��ام��ل��ون 
االإخبارية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  االإخ��ب��اري��ة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  م����ن  امل���رخ�������ض���ة 
الع�ضوية  وا����ض���رتط���ت  ل����لإع����لم، 

قد  ل��ل��ع�����ض��وي��ة  امل���ر����ض���ح  ي���ك���ون  اأن 
واالخبار  ال�ضحافة  مهنة  يف  عمل 
بالن�ضبة  ع����ام  ع���ن  ت��ق��ل  ال  ل���ف���رتة 
الرقمي.  االإع���������لم  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
ملدة  بالن�ضبة  اأن��ه  احلمادي،  واأ�ضاف 
مت  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ع�ضوية 
بدال من  �ضنوات  اإىل ثلث  تعديلها 
تر�ضحهم  اإع�����ادة  والي���ج���وز  ���ض��ن��ت��ان، 
متتالية،  دورات  ث���لث  م��ن  الأك����ر 
اأن  االإدارة  جمل�س  لرئي�س  واليجوز 
دورتني  م��ن  الأك���ر  من�ضبه  ي��ت��وىل 
ان��ت��ه��اء اجلمعية  وب��ع��د  م��ت��ت��ال��ي��ني. 
العمومية غري العادية التي اعتمدت 
االأ�ضا�ضي،  النظام  على  التعديلت 
اإىل  االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ان��ت��ق��ل 
اجلمعية  اج���ت���م���اع  اع���م���ال  ج�����دول 
العادية، وناق�س االأع�ضاء  العمومية 
حم�ضر  على  الت�ضديق  احلا�ضرين 
ال�ضابق  العمومية  اجلمعية  اجتماع 
والتقرير االإداري املقدم من جمل�س 

االإدارة عن العام املا�ضي. 
االدارة  جمل�س  اإن  احل��م��ادي،  وق��ال 
ون�ضاط  فعالية   60 من  اأك��ر  نظم 
ال���دورات  منها  املا�ضي  ال��ع��ام  خ��لل 
واملوؤمترات،  وال���ن���دوات  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
اإىل  ب����االإ�����ض����اف����ة  ال���ع���م���ل،  وور���������س 
وامل�ضاركات  امل���ح���ل���ي���ة،  امل�������ض���ارك���ات 
اخل���ارج���ي���ة، يف م���وؤمت���رات ون����دوات 
نظمها  ال�����ت�����ي  ال�����ع�����م�����ل،  وور������������س 
لل�ضحفيني  ال�����������دويل  االحت�����������اد 
واحتاد  ال��ع��رب،  ال�ضحفيني  واحت���اد 
واأي�ضا  االف���ري���ق���ي���ني  ال�����ض��ح��ف��ي��ني 

ال��زي��ارات خ��لل العام احل��ايل لوفد 
اجلمعية اىل القاهرة التي زار فيها 
واالإعلمية  ال�ضحفية  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
و�ضيقوم  العربية،  م�ضر  بجمهورية 
جمل�س االإدارة خلل الفرتة املقبلة 
بتنظيم رحلت م�ضابهة اإىل بروك�ضل 
مع  تدريبية  دورات  واأي�ضا  وفرن�ضا، 
معتمدة،  اأجنبية  �ضحفية  وك���االت 
�ضواء  ف��ي��ه��ا  ال��رتك��ي��ز  �ضيتم  وال��ت��ي 
الدورات  اأو  اخل��ارج��ي��ة  ال��زي��ارات  يف 

التدريبية على �ضباب ال�ضحفيني.
خطة  العمومية  اجلمعية  وناق�ضت 

احلايل،  العام  عن  الن�ضاط  وبرامج 
وم�����ض��روع امل��ي��زان��ي��ة ال��ت��ق��دي��ري��ة عن 
ال��ع��ام احل����ايل، وم��ن��اق�����ض��ة احل�ضاب 
العمومية  وامل���ي���زان���ي���ة  اخل���ت���ام���ي 
اجلمعية  واع��ت��م��دت   ،2018 ل��ع��ام 
ال��ع��م��وم��ي��ة ج�����دول االأع�����م�����ال، كما 
للعام  احل�������ض���اب  م����دق����ق  اخ�����ت�����ارت 
اجتماع  ه���ام�������س  وع����ل����ى  احل��������ايل. 
اجلمعية العمومية، نظمت اجلمعية، 
احتفال حق الليلة مبنا�ضبة منت�ضف 
�ضهر �ضعبان، وقامت بتوزيع الهدايا 

العينية على اأع�ضاء اجلمعية. 

•• نور�سلطان -وام:

اأحمد  ال���دك���ت���ور حم��م��د  ����ض���ع���ادة  ����ض���ارك 
ب��ن ���ض��ل��ط��ان اجل��اب��ر ���ض��ف��ري ال���دول���ة لدى 
جلنة  اجتماعات  يف  كازاخ�ضتان  جمهورية 
وتدابري  التفاعل  مل��وؤمت��ر  امل�ضوؤولني  كبار 
بناء الثقة يف اآ�ضيا الذى ا�ضت�ضافته موؤخرا 
�ضلطان.  ن���ور  ال��ك��ازاخ�����ض��ت��ان��ي��ة  ال��ع��ا���ض��م��ة 
املتعلقة  امل�����ض��ائ��ل  االج��ت��م��اع��ات  ون��اق�����ض��ت 
املزمع عقدها  املوؤمتر  بالتح�ضريات لقمة 
يوم 15 يونيو 2019 يف مدينة دو�ضانبي 

عا�ضمة جمهورية طاجيك�ضتان.

�سفري الدولة بكازاخ�ستان ي�سارك فى اجتماع موؤمتر التفاعل وتدابري بناء الثقة يف اآ�سيا

»جمل�س خولة الثقايف« يبحث جمالت و اإيجابيات الطب البديل التكميلي 

عمومية ال�سحفيني تعتمد تعديالت على النظام االأ�سا�سي

احلمادي : قبول ع�سوية ال�سحفيني يف املواقع اللكرتونية والإذاعة والتليفزيون

•• ال�سارقة-الفجر:

يف جت��رب��ة ف���ري���دة حت��م��ل يف ث��ن��اي��اه��ا ال��ك��ث��ري من 
االأ�ضرار، بني عامل اخليال والواقع، يقدم مهرجان 
العام  ه���ذا  يف  ل�����زواره  للطفل  ال��ق��رائ��ي  ال�����ض��ارق��ة 
ُيج�ضد  ال�����ذي  االأعماق”،  اإىل  “رحلة  م��ع��ر���س 
اأعماق  يف  امل���ث���رية  “نيمو”  ال��ق��ب��ط��ان  م���غ���ام���رات 
البحار وغوا�ضته الهائلة “النوتيلو�س”، وياأخذهم 
فيها،  يعي�س  ك���ان  ال��ت��ي  االأ���ض��ط��وري��ة  ال��ع��وامل  اإىل 
وامل�ضتوحاة من الرواية الكل�ضيكية “ع�ضرون األف 

فر�ضخ حتت املاء”، للموؤلف الفرن�ضي جول فرين.
ون�ضرت “رواية ع�ضرون األف فر�ضخ حتت املاء” الأول 
وُترجمت  الفرن�ضية  باللغة   1870 العام  يف  م��رة 
اإىل اللغة االإجنليزية يف العام 1872، وقد ا�ضتلهم 
من  ومغامراتها  واأحداثها  م�ضاهدها  ف��رين  ج��ول 
قراأها،  التي  الكثرية  والكتب  القارب،  رحلته على 

وجتاربه مع العلماء الذين قابلهم.
عنوان  املذكورة يف  فر�ضخ  األ��ف   20 م�ضافة  وت�ضري 
غوا�ضة  قطعتها  التي  االأفقية  امل�ضافة  اإىل  الرواية 
املاء ولي�س مقدار العمق الذي  “النوتيلو�س” حتت 
اأميال   3 ي�ضاوي  ال��واح��د  والفر�ضخ  اإل��ي��ه،  و�ضلت 

األف   20 ف���اإن  ل���ذا  ك��ي��ل��وم��رتاً،   5.56 اأو  ب��ح��ري��ة 
فر�ضخ ت�ضاوي 111.200 كيلومرتاً، اأما “نيمو” 
كان  ورمب���ا  اأحد”  “ال  تعني  ي��ون��ان��ي��ة  كلمة  ف��ه��ي 
احلقيقي،  ا�ضمه  اإخ��ف��اء  يحاول  “نيمو”  القبطان 
اأو رمبا اختار ا�ضماً جديداً لنف�ضه عندما بداأ رحلة 

الغو�س يف اأعماق البحر.
يقدمه  ال����ذي  االأعماق”،  اإىل  “رحلة  وم��ع��ر���س 
ل����زواره هذا  ال��ق��رائ��ي للطفل  ال�����ض��ارق��ة  م��ه��رج��ان 
العام هو عبارة عن من�ضة تفاعلية طورها و�ضممها 
واأن�ضاأها املتحف البحري الوطني االأ�ضرتايل، على 
هيئة غوا�ضة “النوتيلو�س” اال�ضطورية واخليالية 
ال��زوار على  بتقنيات حقيقية، حيث ي�ضعد  امل��زودة 
اخليايل  ال��ع��امل  ا�ضتك�ضاف  رح��ل��ة  ل��ي��ب��داأوا  متنها 
رح���لت  وروع������ة  “فرين”،  رواي������ة  يف  وال���واق���ع���ي 

ا�ضتك�ضاف اأعماق املحيط.
من  ل��ل��زوار  اأب��واب��ه��ا  “نوتيلو�س”  غ��وا���ض��ة  وتفتح 
خمتلف الفئات العمرية كباراً و�ضغاراً حيث ميكنهم 
اإليها والتعرف من خللها عن كثب على  الدخول 
كما  البحار،  اأع��م��اق  لغوا�ضات  الداخلي  الت�ضميم 
ميكنهم ا�ضتخدام مفاتيح التحكم يف غرفة القيادة، 
املروحة  وت��دوي��ر  امل��ن��اظ��ري  ا���ض��ت��خ��دام  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

خزانة  وا�ضتك�ضاف  الغوا�ضة،  يف  االأ���ض��ّرة  وجت��رب��ة 
البحرية  والكنوز  ب��االأ���ض��رار  املليئة  نيمو  القبطان 
الرائعة، كما يوجد اأي�ضاً  اأرغن اأنبوبي ي�ضتطيعون 

العزف عليه.
ويتيح املعر�س لزواره ال �ضيما االأطفال فر�ضة ارتداء 
وهي  امل���اء،  لت�ضرب  امل�ضادة  الثقيلة  الغو�س  ب��زات 
م�ضنوعة من قطعة واح��دة من املطاط وم�ضممة 
لتحّمل �ضغط املاء الهائل، والتي كانت تعد مبثابة 
ب��ه م��ن م��رون��ة وق���وة، ومع  مل��ا تتمتع  دروع حربية، 
وجود هذه البزات ت�ضهل عملية ا�ضتك�ضاف العوامل 
حتت املاء، مبا يف ذلك حديقة االأخطبوط، و�ضدفة 
ال��ب��ط��ل��ي��ون�����س ال���ع���م���لق، واحل���ب���ار ال���ع���م���لق، اإىل 
جانب جتربة متاهة االأع�ضاب البحرية داخل غابة 
اأتلنتي�س  عامل  وا�ضتك�ضاف  الكبرية،  البحر  ع�ضب 

املفقود.
وي��ت��األ��ف امل��ع��ر���س م���ن خ��م�����ض��ة اأق�����ض��ام ه���ي غرفة 
املعي�ضة،  واأماكن  والبهو،  امللحة،  وغرفة  التحكم، 
االأق�����ض��ام معرو�ضات  امل��ح��رك، وت�ضم ه��ذه  وغ��رف��ة 
املعر�س  تفاعلية و���ض��ور ور���ض��وم واأج��ه��زة، وي��ط��رح 
مو�ضوعات رائعة عديدة من بينها: البيئات البحرية 
الق�ضريات،  �ضاملًة  ت�ضتوطنها  ال��ت��ي  وامل��خ��ل��وق��ات 

والرخويات، والفقاريات، و�ضوكيات اجللد، وتقنيات 
االأبحاث يف جمال علم االأحياء البحرية، ومناظري 
االأفق، وكيفية قيادة وعمل الغوا�ضة، وكيف تغو�س 
وعلم  الغو�س،  التوازن، ومعدات  وتطفو، وخزانات 

االآثار البحرية.

كنوز ومقتنيات يف بهو الغوا�ضة
الكنوز  م��ن  الكثري  ال����زوار  يجد  ال��غ��وا���ض��ة  بهو  يف 
“نيمو” يف  عليها  ع��ر  ال��ت��ي  ال���ن���ادرة  وامل��ق��ت��ن��ي��ات 
اأعماق البحار واملحيطات، ولعل اأكر ما يلفت نظر 
الزائر هنا قر�س “غرينلند” اأو ما يعرف بالقر�س 
البطن  مفتوح  البهو  ه��ذا  يف  يتمدد  ال��ذي  النائم، 
والتي وجد ال�ضيادون بداخلها حيوان رنة بقرونه 
اإىل ج��ان��ب قنبلة مدفع  اأع�����ض��ائ��ه،  وح��واف��ره وك��ل 
يتوقع اأن تكون ربطت ب�ضاق �ضخ�س ما جلعله يغرق 

وكان ن�ضيبه اأن اأكله القر�س.
واأبرز ما مييز املعر�س يتمثل يف كونه مُيكن الزوار 
التعرف على كيفية ت�ضغيل الغوا�ضة، وا�ضتخدامها 
حول  املزيد  ومعرفة  املحيط،  اأعماق  ا�ضتك�ضاف  يف 
عامل ما حتت املاء  كما لو كانوا يف غوا�ضة حقيقية، 
من  جمموعة  لتوفري  خ�ض�ضاً  املعر�س  �ضمم  وقد 

االأجهزة  ذل��ك  يف  مب��ا  ل��ل��زوار  التفاعلية  ال��ت��ج��ارب 
والكهربائية،  امليكانيكية  واملعرو�ضات  التفاعلية، 

وعرو�س ال�ضا�ضة التفاعلية، و�ضا�ضات اللم�س.

ا�ضت�ضراف  االأدب���ي���ة يف  ال��ك��ت��اب��ة  دور  ي���ربز  امل��ع��ر���س 
امل�ضتقبل 

وُيربز املعر�س الدور الذي لعبه ُكّتاب االأدب على مر 
والتنبوؤ باخرتاعات  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  التاريخ يف 
زوار  و���ض��ي��ت��ف��اج��اأ  اإل��ي��ه��ا،  ال��و���ض��ول  ق��ب��ل  امل�ضتقبل 
املعر�س عندما يعرفون اأن بع�س االأ�ضياء التي كان 
فرين قد اخرتعها يف كتاباته اخليالية يف �ضتينات 
اأن  بعد  حقيقة  االآن  اأ�ضبحت  ع�ضر  التا�ضع  القرن 

اخرتعها اأ�ضخا�س اأتوا من بعده.
بالطاقة  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  ال���غ���وا����ض���ات  وع���ل���ى ���ض��ع��ي��د 
اأول  “بريال” االإ�ضبانية  غوا�ضة  كانت  الكهربائية 
اإطلقها  ومت  الكهربائية  بالطاقة  تعمل  غوا�ضة 
الغوا�ضات  جميع  تعمل  وال��ي��وم   1888 ال��ع��ام  يف 
ب��ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، اأم����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����س معدات 
الغو�س فقد يكون فرين قد �ضاهد بع�س الت�ضاميم 
لكن  املاء يف ع�ضره،  التنف�س حتت  االأولية الأجهزة 
مل يتم اخرتاع ن�ضخة عملية من هذه املعدات اإال يف 

اأربعينات القرن الع�ضرين.

ال ت�ضدق كل ما تقراأه
رواية  باملرور على كل ما ورد يف  املعر�س  ال يكتفي 
ير�ضد  ح��ي��ث  املاء”،  حت��ت  ف��ر���ض��خ  األ���ف  “ع�ضرون 
ال��رواي��ة وثبت  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��ي تطرقت  االأم����ور  بع�س 
عدم �ضحتها، وعلى �ضبيل املثال فقد ورد يف الرواية 
 16 عمق  اإىل  و�ضلوا  اأنهم  �ضخ�ضياتها  ل�ضان  على 
األف مرت، يف حني ثبت اأن اأعمق نقطة يف املحيط ال 

تتجاوز 11.034 مرتاً.
كما ورد يف الرواية اأنه كل ما اجتهت الغوا�ضة جنوباً 
اأع�ضا�س  وعليها  العائمة  اجل��زر  من  املزيد  وج��دوا 
طيور القطب اجلنوبي وطائر النوء والبفن، يف حني 
اأن طيور البفن تعي�س فقط يف الن�ضف ال�ضمايل من 
الفظ  حيوانات  على  ينطبق  ذات��ه  واالأم���ر  الكوكب 
يف  قابلتها  باأنها  ال��رواي��ة  �ضخ�ضيات  ذك��رت  وال��ت��ي 
القطب اجلنوبي، وتذكر الرواية اأي�ضاً بداية وقوع 
معارك بني حيتان العنرب واحليتان االأخرى عندما 
وهذا  اجل��ن��وب��ي،  القطب  اإىل  الناوتيلو�س  و�ضلت 
تهاجم احليتان  العنرب ال  الأن حيتان  غري �ضحيح 

االأخرى واحلبار غذاوؤها الرئي�س.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتقبل معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�ضامح، بق�ضره 
م�ضاء اأم�س االأول، اأع�ضاء البعثة التجارية للمجل�س االأ�ضرتايل اخلليجي، 
برئا�ضة معايل مارك فيل الذي �ضغل �ضابقاً من�ضب وزير التجارة ونائب 
رئي�س الوزراء يف احلكومة االأ�ضرتالية. وا�ضتعر�س معايل ال�ضيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان مع اأع�ضاء الوفد االأ�ضرتايل العلقات الثنائية بني 
البلدين، و�ضبل تطويرها، والعمل على زيادة اال�ضتثمار يف املجاالت التي 
تعود بالنفع ل�ضالح البلدين وال�ضعبني ال�ضديقني. من جهته، اأكد معايل 
بيرت وات�ضون اأهمية تبادل الزيارات بني الوفود االأ�ضرتالية واالإماراتية، 
م�ضرياً اإىل اأن هذه الزيارات من �ضاأنها ان تقوي العلقات بني البلدين 

. واأ�ضاف اأن الهدف من هذه الزيارة هو ال�ضعي جلمع ممثلي القطاعات 
احلكومية والدبلوما�ضية واخلا�ضة لتحقيق تبادل جتاري اأف�ضل وتعاون 
مبا  امل�ضرتكة،  وال�ضيا�ضية  االقت�ضادية  املجاالت  ا�ضتك�ضاف  عرب  اأك��رب، 
املهني  والتدريب  والتوظيف  والتعليم  وال�ضحة  احل��رة  التجارة  ي�ضمل 
املتجددة،  وال��ط��اق��ة  وال�ضياحة  وال��ري��ا���ض��ة  وال��ب��ن��اء  اال�ضتثمار  وف��ر���س 
روابط  واإق���ام���ة  ال��ت��ب��ادل��ي��ة  وال���ربام���ج  ال�ضيا�ضات  ت�ضجيع  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
املقابلة  ح�ضر  البلدين.  بني  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  م�ضتدامة 
اململكة  لدى  الدولة  �ضفري  نهيان  اآل  نهيان  بن  �ضخبوط  ال�ضيخ  �ضعادة 
العربية ال�ضعودية وال�ضيخ حممد بن نهيان بن مبارك ال نهيان والقائمة 
باالعمال يف �ضفارة اأ�ضرتاليا لدى الدولة ،ال�ضيدة جويل �ضم�س و�ضعادة 

بنكاج �ضافارا املمثل التجاري لغرب اأ�ضرتاليا .

نهيان بن مبارك ي�ستقبل وفدا برملانيا اأ�سرتاليا

يخو�سون مغامرات القبطان »نيمو« امل�ستوحاة من رواية »ع�سرون األف فر�سخ حتت املاء«

زوار »ال�سارقة القرائي للطفل« ي�ستك�سفون اأ�سرار البحار على منت غوا�سة »نوتيلو�س« الأ�سطورية
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عربي ودويل

ب��ل��غ عدد  اإذ  ت��اري��خ��ي��اً  وال��ث��ان��ي��ة يف اخل���ط���ورة  ال��ك��ون��غ��و  ت�ضيب 
اأرقام  الأح���دث  وف��ق��اً  اأغ�ضط�س،  اآب  اأوائ���ل  منذ   855 ال��وف��ي��ات 
د عمل فرق اإيبوال وجود  ن�ضرتها وزارة ال�ضحة اخلمي�س. وُيعِقّ
جماعات م�ضلحة وميلي�ضيات نا�ضطة منذ 25 عاماً يف مقاطعة 

�ضمال كيفو املتاخمة الأوغندا ورواندا.
علقت منظمة اأطباء بل حدود اأن�ضطتها يف مراكز علج اإيبوال 
يف كتوا وبوتيمبو التي تعر�ضت �ضابقاً لهجمات يف اأواخر �ضباط/

فرباير واأوائل اآذار مار�س.
منذ ذلك التاريخ، زاد عدد الوفيات واحلاالت اجلديدة امل�ضجلة 
يوم  وف���اة  ح��ال��ة  ع�ضرة  اثنتا  �ُضجلت  اإذ  ك��ب��رية،  ب�����ض��ورة  ي��وم��ي��اً 

اخلمي�س وحده. 

مو�ضحا اأن اأحد املهاجمني ُقتل واأ�ضر اأربعة. وقال �ضكان يعي�ضون 
قرب امل�ضت�ضفى اإن اإطلق النار كان “عنيفاً حقاً«.

ال�ضحة  منظمة  م��ن  االأوب���ئ���ة  ع��ل��م  يف  متخ�ض�س  طبيب  ُق��ت��ل 
العاملية يف هجوم �ضنته ميلي�ضيات م�ضلحة على م�ضت�ضفى جامعة 
بوتيمبو. وقالت وزارة ال�ضحة م�ضاء اجلمعة اإن الطبيب “كان 
ي��رتاأ���س اج��ت��م��اع��ا م��ع ف��ري��ق��ه ع��ن��دم��ا اق��ت��ح��م ث��لث��ة م�ضلحني 
القاعة واأطلقوا النار عليهم«. واأدان االأمني العام للأمم املتحدة 
با�ضمه يف بيان  املتحدث  اأنطونيو غوتريي�س هذا الهجوم وقال 
اأي  ادخار  اإىل عدم  الكونغولية  ال�ضلطات  “يدعو  اإن غوتريي�س 
اإىل  الفور  على  واإحالتهم  الهجوم  مرتكبي  على  للتعرف  جهد 
موجة  عا�ضر  حالياً  النزفية  اإيبوال  حمى  انت�ضار  يعد  العدالة«. 

•• بوتيمبو-اأ ف ب:

ُيعالج  م�ضت�ضفى  على  جديداً  هجوماً  الكونغويل  اجلي�س  �ضد 
اإيبوال النزفية فجر ام�س بالقرب  فيه مر�ضى م�ضابون بحمى 
من بوتيمبو، التي تعد بوؤرة للمر�س يف �ضرق جمهورية الكونغو 

الدميقراطية.
ِك��ت��وا ح��ي��ث يجري  ال��راب��ع��ة م�ضت�ضفى  ق��ب��ل  م��ت��م��ردون  ه��اج��م 
يف  م�ضدر  ذكر  ح�ضبما  باإيبوال،  باإ�ضابتها  امل�ضتبه  احل��االت  فرز 

ال�ضرطة لوكالة فران�س بر�س.
“�ضددنا  نغوما  ب��ول  الكولونيل  بوتيمبو  �ضرطة  ق��ائ��د  وق���ال 
هجوم متمردي ماي ماي رغم اأنهم جاوؤوا مدججني بال�ضلح”، 

اأمريكا تعتقل جنديا ل�سلته بهجوم �سفارة بيوجنياجن هجوم جديد على م�ست�سفى يف الكونغو  
•• وا�سنطن-رويرتز:

البحرية  م�ضاة  بقوات  �ضابقا  جنديا  اعتقلت  االأمريكية  ال�ضلطات  اإن  مطلعان  م�ضدران  ق��ال 
االأمريكية كان �ضمن جمموعة قيل اإنها اقتحمت �ضفارة كوريا ال�ضمالية يف العا�ضمة االإ�ضبانية 
القانون  انفاذ  �ضلطات  يف  م�ضوؤول  وق��ال  اإلكرتونية.  اأجهزة  و�ضرقت  �ضباط  فرباير  يف  مدريد 
وم�ضدر قريب من املجموعة اإن كري�ضتوفر اآن اعتقل يوم اخلمي�س ومثل اأمام حمكمة احتادية 
يف لو�س اجنلي�س يوم اجلمعة. ويف تطور مرتبط بذلك داهم اأفراد احتاديون اأمريكيون م�ضلحون 
اأدريان هوجن زعيم جماعة كيوليما للدفاع املدين التي ت�ضعى للإطاحة بالزعيم الكوري  �ضقة 
ال�ضمايل كيم جوجن اأون والتي ينحى باللوم عليها يف الهجوم على ال�ضفارة يف 22 فرباير �ضباط 
وذلك ح�ضبما قال �ضخ�س قريب من هذه اجلماعة دون ذكر تفا�ضيل اأخرى. وقال امل�ضدر اإن 
وقالت  التعليق.  العدل عن  وزارة  وامتنعت  لدى مداهمته.  م�ضكنه  يكن موجودا يف  هوجن مل 
حمكمة اإ�ضبانية اإن جمموعة ت�ضم ما ال يقل عن ع�ضرة اأ�ضخا�س اقتحموا ال�ضفارة يف فرباير 

�ضباط وقاموا بتقييد و�ضرب بع�س االأ�ضخا�س واحتجازهم رهائن ل�ضاعات قبل هروبهم.

ملوا�ضلة  م�ضتعدون  اأنهم  للرئي�س 
نادلر،  ج��ريي  غ��رار  على  العمل. 
رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة يف 
جمل�س ال��ن��واب، ال���ذي اع��ت��رب ان 
ال�ضوء  “ي�ضلط  م���ول���ر  ت��ق��ري��ر 
على اأدلة وحجج مقلقة، تظهر اأن 
الرئي�س ترامب عرقل العدالة”. 
جلنة  رئ����ي���������س  �����ض����ي����ف،  اآدم  اأو 
اال�ضتخبارات القوية، والذي �ضّرح 
االأمريكي  الرئي�س  ت�ضرفات  ب��اأن 
و”ب�����ل  العميق”  للقلق  “مثرية 
�ض�����ك غري نزيهة وغري اأخلقي����ة 

وغري وطنية«.
جمل�س  يف  اأغ��ل��ب��ي��ت��ه��م  وب��ف�����ض��ل 
ال������������ن������������واب، مي������ك������ن ل����ل����ح����زب 
ال�ضهود  ا���ض��ت��دع��اء  ال��دمي��ق��راط��ي 
امل�����ض��ت��ن��دات. وق����د برمج  وط���ل���ب 
العدل  وزي�����ر  ا����ض���ت���ج���واب  ن���واب���ه 
ال����ذي تعر�س  2 م���اي���و،  ي���وم  ب���ار 
مل��وج��ة ان���ت���ق���ادات ك��ب��رية الإدارت�����ه 
طلب  كما  التقرير.  ن�ضر  عملية 
العام  املدعي  من  الدميقراطيون 
مولر االإدالء ب�ضهادته بحلول 23 

مايو.
املع�ضكر  ك��ان  اإذا  النهاية،  يف  لكن 
الدميقراطي يعتزم ا�ضتغلل هذا 
امليدان، فاإن عملية االإقالة ال تزال 
وقد  للغاية.  م�ضتحيلة  فر�ضية 
ي�ضار  اأق�ضى  يف  ن���واب  بع�س  ل��وح 
احل����زب ب��ه��ذا ال��ت��ه��دي��د جم����ددا، 
هذا  رف�����س  اال�ضتبل�ضمنت  ل��ك��ن 
اخل���ي���ار م���رة اأخ�����رى. ف��م��ث��ل هذا 
الف�ضل  م�ضريه  �ضيكون  االإج���راء 
�ضيكون  الأن������ه  االح���������وال،  ك����ل  يف 
ملجل�س ال�ضيوخ، اجلمهوري حالًيا، 
الثلثني  اأغلبية   - الكلمة االأخرية 

ا. �ضرورية اأي�ضً
يراهنون  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  ان  ث��م 
ب�������ض���ك���ل خ����ا�����س ع����ل����ى ال����ت����ن����اوب 
ال�ضيا�ضي بداًل من �ضقوط دونالد 
ترامب. مع بدء حملة االنتخابات 
من  ال��ع��دي��د  ي��ح��اول  التمهيدية، 
امل��ر���ض��ح��ني اإث������ارة ال��ق�����ض��اي��ا ذات 
االأول���وي���ة ل��ل��ن��اخ��ب��ني، م��ث��ل نظام 
التوظيف  اأو  ال�����ض��ح��ي  ال��ت��اأم��ني 
الطلب.  دي�����ون  اأو  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأو 
راأيهم هي  فاأف�ضل طريقة ح�ضب 
الفوز على اجلمهوري يف نوفمرب 

.2020
لوجورنال دي دميان�س

ف��ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل���رئ���ي�������س ال����والي����ات 
“مطاردة  ن��ه��اي��ة  ه���ي  امل���ت���ح���دة، 
ان  اال  ������ض�����ده،  ال�ضاحرات” 
حتليل  الدميقراطيني  خل�ضومه 
اآخ����ر ال���ض��ت��ن��ت��اج��ات ال��وث��ي��ق��ة ... 
الأن���ه ل��ئ��ن مل ت��ع��د ت��زع��ج الزعيم 
“التواطوؤ”  ���ض��ك��وك  اجل��م��ه��وري 
حملته  وف�����ري�����ق  م���و����ض���ك���و  ب�����ني 
العام  امل���دع���ي  ف����اإن  االن��ت��خ��اب��ي��ة، 
بخ�ضو�س  ال�ضيء  نف�س  يقل  مل 
العدالة.  ع��رق��ل��ة  ح���ول  ال�����ض��ك��وك 
يتوىل  ان  الكونغر�س  على  وب���ات 
االم�����ر، وي���اأخ���ذ ب���زم���ام امل���ب���ادرة. 

التف�ضريات:

ما يف�سره املدعي العام مولر
ال���ث���اين م���ن تقريره  امل��ج��ل��د  ان����ه 
املوؤلف من 448 �ضفحة: بعد اأن 
التواطوؤ  االأول  اجل��زء  يف  ا�ضتبعد 
مع الكرملني )حتى لو كان هناك 
ت���دخ���ل رو�����ض����ي(، رف�������س روب����رت 
مولر تبيي�س دونالد ترامب من 
حم��اول��ة ع��رق��ل��ة ال��ع��دال��ة خلل 
ه����ذا االإج��������راء. ون���ظ���ًرا الأن�����ه مل 
فقد  مبا�ضر،  ب�ضكل  ات��ه��ام��ه  يتم 
ذلك  يف  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  راأى 
يف  العدل  وزي��ر  ن�ضر  عند  تربئة، 
اأولًيا  ا  ملخ�ضً مار�س،  �ضهر  نهاية 
اإن  احلقيقة،  ويف  التقرير.  لهذا 

التف�ضري يختلف عن ذلك.
املدعي  ك��ت��ب  االأول،  امل��ل��خ�����س  يف 

التهم  م���ن  ب��احل�����ض��ان��ة  احل�����ايل 
العادية.  امل��ح��اك��م  اأم���ام  اجلنائية 
يف امل��ق��اب��ل، اأك���د روب����رت م��ول��ر يف 
لديه  ال���ك���ون���غ���ر����س  اأن  ت���ق���ري���ره 
واإذا  الرئي�س.  ملحاكمة  الو�ضائل 
مل ي��ق��م ب��ت�����ض��م��ي��ة ه����ذا االإج������راء 
م���ب���ا����ض���رًة، ف���اإن���ه ي�����ض��ري ه��ن��ا اإىل 
ت�ضمى يف  وال��ت��ي  االزاح���ة،  عملية 
“اإميب�ضمنت”،  املتحدة  الواليات 

اإجراءات العزل.
ي�ضيطرون  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  ان 

الن�ضفي  التجديد  انتخابات  منذ 
الكونغر�س،  جمل�ضي  اأح����د  ع��ل��ى 
تو�ضل  وق��د  ال��ن��واب.  جمل�س  اأي 
العديد من النواب الدميقراطيني 
رمى  ل��ق��د  ال��ن��ت��ي��ج��ة:  ن��ف�����س  اإىل 
روب���رت م��ول��ر ال��ك��رة ع��ن عمد يف 
وال��ذي يجب  الكونغر�س،  مع�ضكر 
عليه االآن موا�ضلة هذا التحقيق.

االقالة م�ستحيلة
املعار�ضني  م���ن  ال��ع��دي��د  واأع���ل���ن 

هذا  ي�����ض��ت��ن��ت��ج  مل  “لئن  ال����ع����ام: 
ارتكب  ق��د  ال��رئ��ي�����س  اأن  ال��ت��ق��ري��ر 
ا”.  اأي�ضً يعفيه  ال  ف��ه��و  ج��رمي��ة، 
ال����ذي �ضدر  ال��ت��ق��ري��ر،  ول��ك��ن يف 
ه��ذه اجلملة  تاأتي  ي��وم اخلمي�س، 
التف�ضريات  م���ن  جم��م��وع��ة  ب��ع��د 
التقنية. وين�س املدعي العام على 
اإثبات  م�ضوؤوليته  م��ن  لي�س  اأن���ه 
ي�ضتطيع  الأن���ه ال  ع��رق��ل��ة،  وج���ود 
املتحدة  ال��والي��ات  رئي�س  مقا�ضاة 
اأن  اأخ��رى: ميكن  قانوًنا. وبعبارة 

اأن دونالد ترامب مل  يقول مولر 
يعرقل، ولكنه ال يرى العك�س، واإال 

ف�ضتكون لذلك عواقب جنائية.

ترامب حاول ال�سغط
املدعي وا�ضح جداً يف هذا املقطع 
“اإذا  اخلمي�س:  ي��وم  ك�ضف  ال��ذي 
بعد حتقيق �ضارم،  كنا متاأكدين، 
العدالة  ي��ع��رق��ل  مل  ال��رئ��ي�����س  اأن 
 ... ب�ضكل وا�ضح، لكنا قلنا ذلك”، 
مبا يعني �ضمنّيا احلالة املعاك�ضة. 

الرئي�س  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  ي��ذك��ر  ث���م 
العلن  يف  اأ�ضهر،  لعدة  ح���اول،  ق��د 
حتقيقاته.  اإح����ب����اط  واخل����ا�����س، 
�ضردا  ال�ضفحات  ع�ضرات  وت��ق��دم 
م��ف�����ض��ل ل��ل��م��ك��ائ��د واالأك�����اذي�����ب 
داخل البيت االأبي�س. اأمر دونالد 
القانونية  امل�ضالح  رئي�س  ترامب 
يف الرئا�ضة باإقالة املدعي اخلا�س، 
ال�ضغوط  زي���ادة  اأو  ج���دوى،  دون 
وال�ضهود  ال�����ع�����دل  وزي��������ر  ع���ل���ى 
دف���ع موظفيه  ال��رئ��ي�����ض��ي��ني، مم��ا 

يف  اأو  ال�ضحافة  على  ال��ك��ذب  اإىل 
ذلك،  وم��ع  االإخ��ب��اري��ة.  الن�ضرات 
مل  الزعيم  اأن  مولر  روب���رت  ق��ال 
ينجح يف م�ضعاه الأن “االأ�ضخا�س 
املحيطني بالرئي�س رف�ضوا تنفيذ 

اأوامره اأو متابعة طلباته«.

الكرة يف مرمى الكونغر�س
لذلك، ال ميكن للمدعي العام اأن 
ترامب،  دونالد  مبحاكمة  يو�ضي 
االأمريكي  الرئي�س  يتمتع  حيث 

هل حقا »انتهت اللعبة«:

التحقيق الرو�سي: ما يهدد ترامب بعد تقرير مولر...!
 رمى مولر الكرة عن عمد يف مع�سكر الكونغر�س، والذي يجب عليه االآن موا�سلة هذا التحقيق

ل ميكن للمدعي العام اأن يو�سي مبحاكمة ترامب، لأن الرئي�س الأمريكي يتمتع بح�سانة 

�سيكون الف�سل، م�سري عملية عزل 
الرئي�س من طرف النواب الدميقراطيني

اأكد املدعي العام اأنه لي�س من 
م�سوؤوليته اإثبات وجود عرقلة للعدالة

اأكد روبرت مولر يف تقريره اأن 
الكونغر�س لديه الو�سائل ملحاكمة الرئي�س

ترامب.. تربئة ولكن..

جريي نادلر.. حجج مقلقة

اآدم �ضيف.. ت�ضرفات غري نزيهة

تقرير مولر.. ادانة �ضمنية اال�ضتماع اىل وزير العدل

اللعبة”،  »ان���ت���ه���ت 
دونالد  منت�سرا  كتب 
اخلمي�س  يوم  ترامب 
تويرت،  ح�سابه  على 
ب���ع���د ن�����س��ر ت��ق��ري��ر 
املدعي اخلا�س روبرت 
م���ول���ر، ال�����ذي ط��ال 
انتظاره، ب�ساأن ق�سية 
يف  الرو�سي  التدخل 
االنتخابات  ح��م��ل��ة 
االأمريكية  الرئا�سية 

لعام 2016. 

•• الفجر – خرية ال�سيباين

بيئة لتهريب االأ�سلحة واملقاتلني

داع�س ين�سط يف تركيا واأردوغان يغ�س الطرف
•• وا�سنطن-وكاالت:

الواليات  ف��ر���ض��ت  خ��ط��وة الف��ت��ة،  يف 
�ضبكة  على  عقوبات  م��وؤخ��راً  املتحدة 
داع���م���ة ل��داع�����س وت��ت��خ��ذ م���ن تركيا 
ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل، ذكرت  ل��ه��ا. ويف  م���ق���راً 

طاهر  م��رييف  الدميقراطيات”  عن  الدفاع  “موؤ�ض�ضة  يف  املحللة  الباحثة 
اأوغلو اأّن مكتب مراقبة االأ�ضول االأجنبية التابع لوزارة اخلزانة االأمريكية 
�ضنف يف 16 اأبريل )ني�ضان( احلايل �ضتة اأفراد و�ضركة حتويل اأموال لها 

مكاتب يف تركيا ب�ضبب دورهم يف �ضبكة مالية اأ�ضا�ضية تابعة لداع�س.
املالية  ال�ضبكات  �ضرب  يف  امل�ضتمر  اأن��ق��رة  ف�ضل  �ضبب  الت�ضنيف  ويك�ضف 
كما  الكفاءة  بغياب  يرتبط  ال  الرتكي  الف�ضل  لكّن  اجلهادية.  للمجموعة 

تو�ضح اأوغلو يف �ضياق تقريرها.
ي�ضكل االأفراد ال�ضتة جزءاً من جمموعة �ضبكة الراوي التي ت�ضرّي عملياتها 
يف تركيا والعراق حتت قيادة العراقي م�ضتاق طالب زغري الراوي. وفر�ضت 
�ضخ�ضني  اإىل جانب  اأ�ضقائه  واثنني من  ابنه  على  عقوبات  اخلزانة  وزارة 
من عائلته املو�ضعة. بدءاً من 2017، اأ�ضرفت �ضبكة الراوي على عمليات 
حتويل االأموال من واإىل تركيا ل�ضالح داع�س وفقاً ملا قاله مكتب مراقبة 
االأ�ضول. مب�ضاعدة اأفراد مل يتم االإعلن عن اأ�ضمائهم، نقلت ال�ضبكة املال 

كو�سوفو تعيد 110 من رعاياها من �سوريا  
•• بري�ستينا-اأ ف ب:

معظمهم  �ضوريا،  من  رعاياها  من   110 ال�ضبت  كو�ضوفو  �ضلطات  اأع��ادت 
ن�ضاء تبعن اأزواجهن عند التحاقهم ب�ضفوف اجلهاديني مع اأطفالهن، على 

ما اأعلن وزير العدل اأبيلرد طاهري.
وقال طاهري يف موؤمتر �ضحايف “جرت اليوم خلل ال�ضاعات االأوىل من 
املتحدة،  الواليات  مب�ضاعدة  واالأهمية  احل�ضا�ضية  غاية  يف  عملية  ال�ضباح 
اأع��ادت خللها حكومة كو�ضوفو 110 من الرعايا من منطقة احلرب يف 

�ضوريا«.
اأربعة  اإىل  اإ�ضافة  واأط��ف��ال،  ن�ضاء  اال�ضخا�س  ه���وؤالء  معظم  ب��اأن  واأ���ض��اف 

مقاتلني.
�ضوريا  يف  اجلهاديني  ب�ضفوف  كو�ضوفو  من  مواطن   300 نحو  والتحق 

والعراق، بح�ضب وزارة الداخلية.
لدى  غالبيتهم  واع��ت��ق��ل  ال��دي��ار  اإىل   120 وع���اد   70 ن��ح��و  منهم  وق��ت��ل 

العودة.
املواطنني  ب�ضجن  ي�ضمح  �ضنوات  اأرب��ع  قبل  قانون  على  كو�ضوفو  و�ضادقت 
ال��ب��لد لللتحاق مبجموعات  غ���ادروا  ح��ال  15 عاما يف  اإىل  ت�ضل  ف��رتة 

م�ضلحة يف اخلارج.   

�ضنة  احلكم  على  قب�ضته  فا�ضل هدد 
الرتكي  الرئي�س  ا�ضتخدم   ،2016
رجب طيب اأردوغان جميع املوؤ�ض�ضات 
احلكومية والق�ضائية حتت �ضيطرته 
ل�ضن تطهري �ضيا�ضي �ضد املعار�ضني.  
األف   150 اأك��ر م��ن  اأن��ق��رة  �ضجنت 
معار�س مبن فيهم �ضحافيون واأكادمييون وفنانون بناء على تهم م�ضكوك 
بها مرتبطة باالإرهاب. ومع ذلك، اإّن اجلهاديني املحتجزين يف تركيا غالباً 
ما يتم اإطلق �ضراحهم من دون توجيه اتهامات اأو يتلقون اأحكاماً خمففة، 

خ�ضو�ضاً حني تقارن بالعقوبات التي ُتفر�س على منتقدي احلكومة.
بيئة  ت�ضكيل  يف  تركيا  ت�ضتمر  داع�����س،  بهزمية  بالتزامها  تتبجح  ح��ني  يف 
تهرب  خمططات  ت�ضهيل  يف  اأي�ضاً  وال��ب��ارز  ال�ضرعي  غ��ري  للتمويل  ب���ارزة 
اإيران وفنزويل من العقوبات. يجب على الواليات املتحدة اأن حت�س اأنقرة 
�ضيا�ضاتها  واإنهاء  االإره��اب  متويل  جتاه  ت�ضاهل  �ضفر  �ضيا�ضة  اعتماد  على 

املت�ضاحمة مع ال�ضبكات اجلهادية داخل البلد. 
وال�ضحافيني  االأك��ادمي��ي��ني  �ضجن  ع��ن  عو�ضاً  اأّن���ه  اأوغ��ل��و  طاهر  وت�ضيف 
اإنفاذ  م���وارد  على  ال��رتك��ي��ز  اأن��ق��رة  على  ينبغي  امل��ع��ار���ض��ني،  وال�ضيا�ضيني 
القانون بحق ال�ضبكات واملمولني اجلهاديني الذين يهددون االأمن القومي 

الرتكي. 

عرب حمافظة �ضام�ضون الواقعة �ضمال تركيا لدعم قادة التنظيم يف العراق 
2018، �ضّغلت ال�ضبكة احلواالت من الفرع  و�ضوريا. بحلول مايو )اأي��ار( 
الرتكي ل�ضركة االأر�س اجلديدة لل�ضريفة التي �ضنفتها الوزارة. ويف وقت 
�ضابق، �ضنف مكتب مراقبة االأ�ضول 11 فرداً اأو كياناً على االأقل يعملون 
يف تركيا ل�ضالح داع�س اأو ل�ضالح جمموعات جهادية اأخرى مثل القاعدة 
اأ�ضا�ضية لتهريب  اأ�ضبحت تركيا بيئة   ،2014 اأو اجلهاد االإ�ضلمي. منذ 

االأ�ضلحة وال�ضيولة واملقاتلني اإىل داع�س داخل �ضوريا.
وعلى الرغم من اأّن وا�ضنطن كررت حتذيراتها اإىل �ضوريا الإقفال ومراقبة 
لداع�س  �ضمحت  اأنقرة  ف��اإّن  �ضوريا،  مع  كيلومرتاً   885 البالغة  حدودها 
الرتكي يف تطهري  �ضاعد اجلي�س  2016، حني  اأرا�ضيها حتى  با�ضتغلل 

اآخر معقل للتنظيم بالقرب من احلدود مع تركيا.
يظهر ت�ضنيف وزارة اخلزانة االأخري اأّن التنظيم ا�ضتمر يف عمله من داخل 
االأرا�ضي الرتكية ومعظم فرتات 2018. اإّن اإخفاق اأنقرة يف قمع ال�ضبكات 
انقلب  منذ  كفاءة.  غياب  م�ضاألة  ال  خيار  م�ضاألة  هو  تركيا  يف  اجلهادية 
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اإن  ال�ضبت  ام�س  قر�ضي  حممود  �ضاه  الباك�ضتاين  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
املتمردين البلوخ الذين قتلوا 14 �ضخ�ضا عند �ضاحل باك�ضتان االأ�ضبوع 
املا�ضي يتمركزون يف اإيران املجاورة، مما يزيد التوتر قبيل زيارة رئي�س 
العلقات بني  االأح��د. وتوترت  اليوم  اإىل طهران  ال���وزراء عمران خ��ان 
اإيران وباك�ضتان خلل ال�ضهور القليلة املا�ضية، وتبادل البلدان االتهامات 
بعدم بذل جهود كافية للق�ضاء على مت�ضددين ُيعتقد اأنهم يتخذون من 
)راجي  تدعى  جديدة  جماعة  واأعلنت  لهم.  م��لذا  احل��دودي��ة  املناطق 
وقتل  اخلمي�س  يوم  وقع  ال��ذي  الهجوم  امل�ضوؤولية عن  �ضاجنار(  اآج��وي 
فيه 14 �ضخ�ضا بعد خطفهم من حافلت بجنوب غرب باك�ضتان. وتعد 
بلوخ�ضتان  اإقليم  تن�ضط يف  اجلماعة مظلة جلماعات متمردة خمتلفة 
بجنوب غرب باك�ضتان على احلدود مع اإيران. وقال قر�ضي اإن باك�ضتان 
م�ضلحي  �ضد  اإج����راءات  باتخاذ  اإي���ران  وط��ال��ب  الهجوم  ب�ضبب  غا�ضبة 
جماعة )راجي اآجوي �ضاجنار(. واأ�ضاف خماطبا ال�ضحفيني يف اإ�ضلم 
التحالف  لهذا  التابعة  اللوج�ضتية  واملخيمات  التدريب  “خميمات  اباد 

اجلديد...موجودة باملنطقة احلدودية االإيرانية«.

�ضابني  )دي��ري(  لندنديري  مدينة  يف  االإيرلندية  ال�ضرطة  اأوقفت 
اأثار  ال�ضمالية،  اإيرلندا  التحقيق يف مقتل �ضحافية يف  على خلفية 

مقتلها موجة اإدانة عاملية.
وقالت ال�ضرطة اإن ال�ضابني عمرهما 18 و19 عاما واأوقفا مبوجب 
بلفا�ضت  يف  لل�ضرطة  م��رك��ز  اإىل  ون��ق��ل  االإره����اب  مكافحة  ق��وان��ني 

للتحقيق.
اأ�ضيبت ال�ضحافية اليرا ماكي )29 عاما( يف راأ�ضها ليل اخلمي�س 
اإنهم من�ضقون جمهوريون  ال�ضرطة  تعتقد  بر�ضا�س من  دي��ري،  يف 
وهو  اجلديد”  االإي���رل���ن���دي  اجل���م���ه���وري  “باجلي�س  م��رت��ب��ط��ون 
جمموعة من�ضقة عن اجلي�س اجلمهوري التاريخي، خلل مواجهات 

مع ال�ضرطة يف ثاين اأكرب مدن اإيرلندا ال�ضمالية.
من  ر�ضالة  مقدمها  ويف  ال�ضحافية  مبقتل  التنديد  ر�ضائل  وتوالت 
�ضديقتها �ضارة كانينغ التي كتبت “اإن قدرات ماكي الرائعة خنقها 

عمل وح�ضي منفرد«.
و�ضم قادة االأحزاب الرئي�ضية يف اإيرلندا ال�ضمالية - والذين عجزوا 
اأ�ضواتهم   - �ضنتني  م��ن  اأك��ر  منذ  للمقاطعة  حكومة  ت�ضكيل  ع��ن 
للتنديد مبقتلها. ون�ضر املحققون لقطات لكامريات مراقبة الأعمال 
ال�ضغب يف حي كريغان يف ديري، اأمل يف احل�ضول على معلومات من 

االأهايل قد ت�ضاعد يف تعقب القتلة.
واأظهرت الت�ضجيلت ال�ضحافية ماكي تقف مع �ضحافيني اآخرين 

قرب عربة لل�ضرطة، وامل�ضلح امل�ضتبه به.
واأظهرت �ضور ن�ضرت على مواقع التوا�ضل االجتماعي �ضيارة و�ضاحنة 
م�ضتعلتني واأ�ضخا�ضا ملثمني يرمون قنابل حارقة ومفرقعات على 

عربات ال�ضرطة.
 

�ضفنا حربية جديدة من  �ضتعر�س  ال�ضني  اإن  اأم�س  قال قائد كبري 
االأ�ضبوع  ه��ذا  يقام  عر�س  خ��لل  وم��دم��رات  نووية  غوا�ضات  بينها 
يف  وذل��ك  البحرية  ال��ق��وات  تاأ�ضي�س  على  عاما   70 م��رور  مبنا�ضبة 

الوقت الذي يتزايد فيه ا�ضتعرا�س ال�ضني لقوتها الع�ضكرية.
جي�س  لتحديث  �ضاملة  خطة  على  بينغ  جني  �ضي  الرئي�س  وي�ضرف 
من  اب��ت��داء  �ضيء  كل  تطوير  خ��لل  من  ال�ضيني  ال�ضعبي  التحرير 
الطائرات ال�ضبح اإىل حاملت الطائرات مع تعزيز ال�ضني وجودها 

يف بحر ال�ضني اجلنوبي وحول تايوان.
يف  م�ضتهدفة  زي���ادة  ع��ن  املا�ضي  ال�ضهر  يف  النقاب  ال�ضني  وك�ضفت 
االإن��ف��اق ال��دف��اع��ي خ��لل ه��ذا ال��ع��ام تبلغ 7.5 يف املئة وه��و معدل 
النمو  امل�ضتهدف من  يتجاوز  املا�ضي ولكن مع ذلك  العام  اأبطاأ من 

االقت�ضادي ال�ضيني.
يف  لل�ضحفيني  البحرية  ال��ق��وات  قائد  نائب  بينغ  ي��ان  ت�ضيو  وق��ال 
مدينة ت�ضينغداو ب�ضرق ال�ضني اإن العر�س البحري الذي يقام يوم 
الثلثاء �ضي�ضم 32 �ضفينة و39 طائرة ومن املرجح اأن ي�ضرف �ضي 

بنف�ضه عليه على الرغم من عدم تاأكيد ال�ضني ذلك. 

عوا�سم

اإ�سالم اباد

لندن

بكني

رئي�س البريو الأ�سبق غار�سيا يوؤكد براءته  
•• ليما-اأ ف ب:

ر�ضالة  يف  االأرب��ع��اء،  انتحر  ال��ذي  غار�ضيا  اآالن  االأ�ضبق  البريويف  الرئي�س  رف�س 
اإليه،  وداع كتبها قبل وفاته ون�ضرت اجلمعة اتهامات الف�ضاد التي كانت موجهة 
رئي�س  االإث���راء �ضخ�ضيا. وكتب  اأج��ل  ر�ضاوى ومل يعمل من  يتلق  اأن��ه مل  موؤكدا 
الدولة االأ�ضبق يف ر�ضالة وداع موجهة اإىل اأبنائه ال�ضتة وتلتها اإحدى بناته خلل 
ت�ضييعه “راأيت اآخرين يتم توقيفهم ب�ضبب وجودهم البائ�س، لكن ما كان يجب اأن 
يتعر�س اآالن غار�ضيا لهذا الظلم وهذا ال�ضريك«. وي�ضيف “مل ولن يكون هناك 
اأي ثروة  اأكرب بكثري من  للتاريخ قيمة  واإث��راء.  ح�ضاب )غري م�ضروع( ور�ضاوى 
 2006 1990، ومن  1985 حتى  الرئا�ضة من  مادية«. تويف غار�ضيا الذي توىل 
راأ�ضه  على  النار  اأطلق  بعدما  عاما   69 عن  امل�ضت�ضفى  يف  االربعاء   ،2011 حتى 
يف منزله عندما كانت ال�ضرطة على و�ضك اعتقاله للتحقيق معه يف تهم ف�ضاد. 
اأموال مرتبطة بف�ضيحة ف�ضاد  وكانت ال�ضرطة تنفذ مذكرة اعتقال بتهم غ�ضل 
“ل�ضت  ر�ضالته  للبناء. وقال غار�ضيا يف  اأوديربي�ضت  وا�ضعة متورطة فيها �ضركة 
اأجل  من  العمل  ويف  ال�ضيا�ضة  يف  بواجبي  قمت  بعدما  االإهانات  لقبول  م�ضطرا 
“اأترك  واأ�ضاف  اأخ��رى«.  حكومات  اأو  �ضعوب  حتققها  مل  اأهدافا  وحققت  �ضعبي 
الأبنائي �ضرف القرارات التي اتخذتها، والأ�ضدقائي ما يفخرون به و�ضتكون جثتي 
اأوكلت اإيل«. وبح�ضب  اأ�ضا�ضا باملهمة التي  رمزا الحتقاري خل�ضومي الأنني قمت 
788 مليون  اأك��ر من عقد  اأوديربي�ضت خلل  وزع��ت  االأمريكية،  العدل  وزارة 
دوالر يف نحو ع�ضر دول يف املنطقة للح�ضول على عقود. واعرتفت املجموعة باأنها 
دفعت ر�ضى بقيمة 29 مليون دوالر يف البريو بني 2005 و2014. ويواجه ثلثة 
روؤ�ضاء بريوفيني اآخرين -- األيخاندرو توليدو )2001-2006( واأويانتا اأوماال 
)2011-2016( وبيدرو بابلو كوت�ضين�ضكي )2016-2018( م�ضاكل مع الق�ضاء 
امل�ضت�ضفى  اإىل  االأربعاء  نف�ضها. ونقل كوت�ضين�ضكي )80 عاما(  الق�ضية  اإطار  يف 

ب�ضبب م�ضكلة يف �ضغط الدم. وكان موقوفا لع�ضرة اأيام منذ 10 ابريل.
 

�سفقة ال�سواريخ الرو�سية دفعت اإىل انهيار اللرية الرتكية 

�سغوط اقت�سادية طويلة الأمد على حكومة اأردوغان

»ال�سرتات ال�سفراء« يعودون اإىل �سوارع باري�س 

االنتخابات يف مدينة  اإع��ادة  اإىل  اأردوغ���ان  الرئي�س  دعا 
بهام�س  والتنمية  العدالة  بعد هزمية حزبه  ا�ضطنبول 

�ضئيل ل�ضالح حزب ال�ضعب اجلمهوري املعار�س. 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  خ�ضارة  اأن  ال�ضحايف  ويعترب 
للنتخابات يف ا�ضطنبول ُتعد هزمية فادحة الأردوغان 
للمدينة يف فرتة  ال�ضيا�ضية كعمدة  بداأ م�ضريته  الذي 
الت�ضعينيات. وكان حزب العدالة والتنمية ي�ضتحوذ على 

•• لندن-وكاالت:

ت��ق��ري��ر ن�ضرته  ل��ي��ف��ي ون�����ض�����ض��رت، يف  ال�����ض��ح��ايف  ح����ذر 
الرئي�س  اأن  من  الربيطانية،  “اإك�ضربي�س”  �ضحيفة 
اأزم���ة اقت�ضادية  ال��رتك��ي رج��ب طيب اأردوغ����ان ي��واج��ه 
ومالية طويلة االأمد ب�ضبب تراجع اللرية الرتكية اإىل 

اأدنى م�ضتوياتها. 
تتفاقم  ���ض��وف  االأزم����ة  ه��ذه  اأن  اإىل  ال�ضحايف  وُي�����ض��ري   
اللرية  دع��م  ال��رتك��ي يف  امل��رك��زي  البنك  ف�ضل  ح��ال  يف 
ال�ضيا�ضي  اليقني  ع��دم  حالة  �ضياق  يف  خا�ضة  املتعرة، 

التي تلوح يف االأفق. 
العملة الرتكية قد تعر�ضت ملزيد  اأن  التقرير  ويو�ضح 
اأمام  تراجعت  االأخ���رية؛ حيث  االأي��ام  ال�ضغوط يف  من 
الدوالر االأمريكي ب�ضبب تداعيات االنتخابات ال�ضيا�ضية 
وت�ضاعد التوتر مع الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب. 
اإىل  انخفا�ضاً  االأ���ض��ب��وع  ه��ذا  الرتكية  ال��ل��رية  و�ضهدت 
ال��دوالر االأمريكي؛  اأ�ضهر مقابل  اأدنى م�ضتوى يف �ضتة 
منذ  ق��ب��ل  م��ن  ت�ضهدها  مل  م�����ض��ت��وي��ات  اإىل  و���ض��ل��ت  اإذ 

اأكتوبر)ت�ضرين االأول( 2018. 
وبحلول ال�ضاعة الثانية ظهراً بتوقيت اململكة املتحدة، 
الدوالر  مقابل   5.8066 اإىل  الرتكية  اللرية  هبطت 
االأمريكي. وكانت تركيا قد ك�ضفت االأ�ضبوع املا�ضي عن 
املتعر،  االقت�ضاد  اإنعا�س  اأج��ل  م��ن  اإ���ض��لح��ات  حزمة 
املا�ضي.  ال��ع��ام  اأزم���ة  وق���وع  يتعافى منذ  ال���ذي الي���زال 
ال��رتك��ي بريات  امل��ال��ي��ة  اأن وزي���ر  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ل��ف��ت 
البنوك  بتعزيز  تعهد  قد  كان  اأردوغ���ان،  البريق، �ضهر 

مواجهة  ع��ل��ى  مل�����ض��اع��دات��ه��ا  دوالر  م���ل���ي���ارات  ب��خ��م�����ض��ة 
االرتفاع املتوقع يف التخلف عن ال�ضداد يف اأعقاب الركود 
اأن الهيكل  ال��ب��ريق  ال���ب���لد.  واأ����ض���اف  االق��ت�����ض��ادي يف 
االعفاءات  بتقليل  �ضيقوم  الرتكية  للحكومة  اجلديد 
وتخفي�س �ضريبة ال�ضركات تدريجياً، ويف الوقت نف�ضه 
�ضيتم حماربة االقت�ضاد غري الر�ضمي وفر�س �ضريبة 

على الدخل املرتفع ب�ضورة اأكر ان�ضافاً. 
النا�ضئة يف  االأ���ض��واق  برينارد، كبري خ��رباء  ولكن الري 
اأردوغان  اأن حكومة  يرى  لومبارد”  اإ�س  “تي  موؤ�ض�ضة 
لتعزيز  للتطبيق  قابلة  ا�ضرتاتيجية  اإىل  تفتقر  التزال 

اال�ضتقرار املايل. 
حلكومة  اجلديدة  اخلطة  حتقق  اأن  برينارد  وا�ضتبعد 
االأمر  ال��ب��ن��وك،  ميزانيات  تنظيف  يف  تقدماً  اأردوغ����ان 
الذي ي�ضري اإىل وجود �ضغوط مالية واقت�ضادية طويلة 

االأمد. 
ويتفق فرانك غيل، كبري حمللي منطقة اأوروبا وال�ضرق 
مع  بورز”،  اآند  “�ضتاندرد  واإفريقيا مبوؤ�ض�ضة  االأو�ضط 
طرحتها  التي  االإ�ضلحات  حزمة  اأن  معترباً  برينارد، 
حكومة اأردوغان مل توفر اإجابة للت�ضاوؤل االأكر اأهمية 
اال�ضتثمار  ت�ضتحق  الرتكية  العملة  الت��زال  “هل  وه��و 
موديز  الت�ضنيف  وكالة  قالت  اجلمعة،  وي��وم  فيها؟«.  
القليل  �ضوى  توفر  مل  الرتكية  االإ�ضلحات  حزمة  اأن 
على  للم�ضاعدة  غام�س  زمني  وج��دول  التفا�ضيل  من 

ا�ضتعادة االقت�ضاد عافيته. 
اللرية  اأن  اإىل  الربيطانية  ال�ضحيفة  تقرير  ويلفت 
اأن  بعد  االأخ���رية  االأي���ام  يف  لل�ضغط  تعر�ضت  الرتكية 

يف  اأملهم  ع��ن  في�ضبوك  على  املحتجني  بع�س  واأع���رب 
“التاأثر  موجة  اح���رتام  ب��ني  التوفيق  م��ن  يتمكنوا  اأن 
والتنديد  الكاتدرائية  ك��ارث��ة  اأث��ارت��ه��ا  التي  الوطني” 
�ضبت  ي��وم  ك��ل  يطالبون  ال��ذي  ال��دول��ة  رئي�س  ب�ضيا�ضة 

با�ضتقالته.
ا�ضتياء  الكاتدرائية  الوطني حول  االإجماع  واأثارت هذا 
بع�س املحتجني، وال �ضيما مع تعهد بع�س كبار اأثرياء 
اإعادة  اليورو للم�ضاهمة يف  فرن�ضا مبنح مئات مليني 

اإعمار نوتردام.
تويرت  على  ال�ضفراء  ال�����ض��رتات  م��ن  العديد  وت�����ض��ارك 

•• باري�س-اأ ف ب:

يعود املتظاهرون من حركة “ال�ضرتات ال�ضفراء” اإىل 
�ضوارع باري�س وعدد من املدن الفرن�ضية لتوجيه “اإنذار 
جديد” اإىل الرئي�س اإميانويل ماكرون بعد ا�ضبوع طغى 

عليه احلريق يف كاتدرائية نوتردام.
ويف يوم ال�ضبت الثالث والع�ضرين من احل��راك، يلتقي 
من  اأي����ام  ق��ب��ل  العا�ضمة  يف  رئي�ضي  ب�ضكل  امل��ح��ت��ج��ون 
اإعلن الرئي�س اخلمي�س االإ�ضلحات املزمعة على �ضوء 
اأنحاء  النقا�س الكبري الذي نظمته احلكومة يف جميع 
البلد، بعدما اأرجاأ الك�ضف عنها احرتاما مل�ضاعر التاأثر 
التي غمرت فرن�ضا والعامل جراء احلريق يف الكاتدرائية 

التي تعترب من اأبرز معامل فرن�ضا.
وذكرت بع�س ال�ضحف ال�ضبت مذكرة �ضادرة عن قائد 
“كتلة  اأن  باري�س ديدييه الملان يحذر فيها من  �ضرطة 
ت��ت��األ��ف من  األ��ف��ي �ضخ�س  اإىل   1500 م��ن  رادي��ك��ال��ي��ة 
حمتجني متطرفني وعنا�ضر من احلراك االحتجاجي” 

قد ت�ضعى لزرع الفو�ضى يف العا�ضمة الفرن�ضية.
واأعلن وزير الداخلية كري�ضتوف كا�ضتانري اجلمعة عن 
ال�ضبت يف  ودرك���ي  �ضرطي  األ��ف  �ضتني  م��ن  اأك��ر  تعبئة 
اأن “خمربني تواعدوا على  جميع اأنحاء البلد موؤكدا 
االلتقاء جمددا يوم غد يف بع�س مدن فرن�ضا، يف تولوز 

ومونبولييه وبوردو، وخ�ضو�ضا يف باري�س«
اأن يوم التظاهرات  اأو�ضح  ال�ضرطة  اأن م�ضوؤوال يف  غري 
�ضيكون مبثابة  اأن��ه  املحتجون  اأعلن  ال��ذي  اجلديد هذا 
“حتذير” ثان للحكومة بعد حتذير 16 اآذار/مار�س، 

�ضيكون “اأقل �ضدة بقليل«.
 16 يف  به  اأح�ض�ضنا  ال��ذي  بالغليان  ن�ضعر  “ال  واأو���ض��ح 
الي�ضار”،  اأق�����ض��ى  ج��ان��ب  م��ن  وخ�ضو�ضا  اآذار/م���ار����س، 
ل��لأول من  قواهم حت�ضبا  على  “يحافظوا  اأن  مرجحا 
تقليديا  ي�ضهد  ال���ذي  ال��ع��م��ل  ع��ي��د  ي���وم  اأيار/مايو”، 

م�ضريات نقابية.
ال�ضبت  يوم  التظاهرات يف  اآذار/م��ار���س �ضمت   16 ويف 
من  وحم��ت��ج��ني  رادي��ك��ال��ي��ني  نا�ضطني  ذاك  الع�ضرين 
ال�����ض��ف��راء امل��ط��ال��ب��ني مب���زي���د م���ن القدرة  ال�������ض���رتات 
اأعمال  فجرت  وامل��ب��ا���ض��رة،  وال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال�ضرائية 
ما  ال�ضانزيلزيه،  ج��ادة  على  �ضيما  وال  وح��رق  تخريب 

اأدى الحقا اإىل اإقالة قائد �ضرطة باري�س.
ومن املقرر اأن جتري اربع تظاهرات يف باري�س، مل تاأذن 

ال�ضلطات اإال باثنتني منها.
والعن�ضر اجلديد هذه املرة يف العا�ضمة اأن قائد �ضرطة 
كاتدرائية  حميط  يف  جتمع  اأي  ال�ضبت  حظر  باري�س 

نوتردام حيث كان بع�س املحتجني يعتزمون التجمع.
“ا�ضتفزازا �ضرفا”.  �ضيكون  اأن هذا  ديديه الملان  وقال 
واأ�ضاف “من غري املنطقي اأن يجعل املتظاهرون خم�ضة 
نوتردام”،  ب��ج��وار  ي��ع��ربون  �ضخ�س  اآالف  ع�����ض��رة  اإىل 
اآالف ال�ضياح وامل��ارة ما زالوا يتقاطرون  اأن  اإىل  م�ضريا 
يوميا اإىل القطاع لتفقد الكاتدرائية وال�ضلة اأمامها.

و�ضيكون حجم امل�ضاركة مو�ضع مراقبة يف ختام اأ�ضبوع 
طغى فيه احلريق على حراك ال�ضرتات ال�ضفراء الذي 
يطالبون منذ خم�ضة اأ�ضهر بقدرة �ضرائية اأكرب ومزيد 

من الدميوقراطية املبا�ضرة.

ال�ضلطة يف هذه املدينة وهي املركز التجاري لرتكيا ملدة 
25 عاماً قبل هزميته يف االنتخابات االأخرية. 

ويختتم التقرير باأن �ضفقة اأردوغان مع رو�ضيا ل�ضراء 
اأنظمة ال�ضواريخ الرو�ضية قد دفعت اإىل انهيار اللرية 
الرتكية اأي�ضاً؛ ال�ضيما اأنها اأثارت التوترات بني حلفاء 
�ضد  عقوبات  بفر�س  املتحدة  ال��والي��ات  وه��ددت  الناتو 

تركيا ب�ضبب هذه ال�ضفقة. 

غداة  بوريو  اأوليفييه  الكاتب  ن�ضرها  �ضاخرة  تغريدة 
جميح  ي�����ض��ك��ر  ه��وغ��و  “فيكتور  ف��ي��ه��ا  وج����اء  احل���ري���ق 
املانحني االأ�ضخياء الذين هبوا لنجدة نوتردام دو باري 
يف  للبوؤ�ضاء”،  اأجل  ويدعوهم للقيام باالأمر نف�ضه من 
اإ�ضارة اإىل اثنتني من اأبرز روايات الكاتب الفرن�ضي من 
دو  )ن��وت��ردام  نوتردام”  “اأحدب  ع�ضر  التا�ضع  ال��ق��رن 

باري�س( و”البوؤ�ضاء«.
املا�ضي  ال�ضبت  ال�ضفراء  ال�ضرتات  تظاهرات  وجمعت 
وفق  باري�س،  يف  اآالف  خم�ضة  بينهم  �ضخ�س  األ��ف   31

االأرقام الر�ضمية التي ينق�ضها املحتجون بانتظام.

�سناتور دميقراطية تدعو الكوجنر�س اإىل م�ساءلة ترامب 
 •• وا�سنطن-رويرتز:

عن  االأمريكية  الرئا�ضة  انتخابات  تناف�س خلو�س  التي  ال�ضيوخ  وارن ع�ضو جمل�س  اإليزابيث  قالت 
احلزب الدميقراطي اإنه يتعني على الكوجنر�س بدء اإجراءات م�ضاءلة الرئي�س دونالد ترامب بهدف 
تقول  تويرت  وارن على  وكتبت  روب��رت مولر.  املحقق اخلا�س  تقرير  ورد يف  ما  ب�ضبب  وذل��ك  عزله 
ال�ضيا�ضية  االعتبارات  املنتخبون من احلزبني  امل�ضوؤولون  اأن ينحي  ت�ضتدعي  املخالفة  “فداحة هذه 
جانبا واأن يقوموا بواجبهم الد�ضتوري«. واأ�ضافت “يعني هذا اأن على املجل�س بدء اإجراءات م�ضاءلة 
رئي�س الواليات املتحدة«. ووارن هي اأول مر�ضحة رئي�ضية من بني املناف�ضني على نيل تر�ضيح احلزب 
يف  رو�ضيا  تدخل  ب�ضاأن  مولر  تقرير  اإع��لن  من  ي��وم  بعد  الرئي�س  م�ضاءلة  اإىل  تدعو  الدميقراطي 
ومل يثبت مولر تواطوؤ فريق حملة ترامب مع مو�ضكو   .2016 انتخابات الرئا�ضة االأمريكية عام 
ومل يوجه اتهاما للرئي�س بعرقلة �ضري العدالة ولكن التقرير قدم تفا�ضيل كثرية ملحاوالت ترامب 

اإحباط التحقيق.

عاماً(   64( مابي�س  مع  التحقيق  ب��داأ  ُم�ضَيّ�س«. 
وهو ثاين اأغنى رجل يف البلد، ومع عدة اأ�ضخا�س 
تعود  اأوروبية  اأم��وال  اختل�س  ق�ضية  اآخرين، يف 
مبجمعه  وترتبط   ،2008-2007 عامي  اإىل 

الفندقي “ين دو �ضيغون” قرب براغ.
اأح��داً ما  اأك��ن �ضيا�ضياً، ف��اإّن  “لو مل  وق��ال بابي�س 

كان لي�ضمع بالفندق«.
�ضدي،  التاآمر  يوا�ضلون  “النا�س  اأّن  اإىل  واأ���ض��ار 
12 عاماً  والنب�س يف املا�ضي. هذه الق�ضية تعود 
عائلته  ت�ضتهدف  اتهامات  وو�ضف  الوراء”،  اإىل 

ب”القبيحة«.

•• براغ-اأ ف ب:

اأعلن رئي�س وزراء ت�ضيكيا امللياردير اندراي بابي�س 
اأم�س اأّنه لن ي�ضتقيل حتى اإذا جرى توجيه االتهام 

اإليه باالحتيال بخ�ضو�س منح اأوروبية.
واأو�ضت ال�ضرطة االأ�ضبوع املا�ضي بتوجيه االتهام 
ال��وزراء ب�ضبب ق�ضية مرتبطة مببلغ  اإىل رئي�س 
مليوين يورو، ما �ضيجعله يتعر�س حلكم بال�ضجن 

بني خم�ضة اأعوام وع�ضرة اأعوام.
و�ضّرح بابي�س ل�ضحيفة “دني�س” التي ميتلكها، 
االأمر  اإّن  اأق��ول  البداية  الأنني منذ  اأ�ضتقيل  “لن 

ال��رئ��ي�����س الت�ضيكي  اأع��ل��ن اخل��م��ي�����س  م��ن ج��ان��ب��ه 
ميلو�س زميان الذي ميلك �ضلحية اإقالة رئي�س 

الوزراء، اأّنه لن ُيقدم على ذلك.
و�ضرح اأّن “رئي�س وزراء متهم، ال يعني اأّنه رئي�س 
يف  “انو”  ب��اب��ي�����س  ح���زب  وي��ب��ق��ى  م�����دان«.  وزراء 
الق�ضية  هذه  برغم  ال��راأي،  ا�ضتطلعات  �ضدارة 
واتهامات اأخرى حول اأّن الرجل عمل مع ال�ضرطة 

ال�ضيوعية ال�ضرية يف الثمانينيات.
من   33% ب����دع����م  “انو”  ح�������زب  وي����ح����ظ����ى 
الت�ضيكيني، بح�ضب ا�ضتطلع اأجراه معهد “كنتار 

يليه حزب القرا�ضنة ب19%. �ضز”، 

رئي�س وزراء ت�سيكيا لن ي�ستقيل  

دوي انفجار واإطلق نار يف و�سط كابول  

•• كابول-اأ ف ب:

اأعلن م�ضوؤولون اأفغان اأن انتحاريني 
وم�����ض��ل��ح��ني ن���ف���ذوا ه��ج��وم��ا م���ا زال 
م�ضتمرا بالقرب من اإحدى الوزارات 
اأ�ضابيع  يف و�ضط كابول، مما يقو�س 

من الهدوء يف العا�ضمة االأفغانية.
ووقع الهجوم قرب وزارة االت�ضاالت 
ب��ني طالبان  امل��ح��ادث��ات  انهيار  غ��داة 
االأفغانية.  احل��ك��وم��ة  ع��ن  وممثلني 
م�ضوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  مل  لكن 

عنه.
ال�ضحة  وزارة  ب��ا���ض��م  ن��اط��ق  وذك����ر 
جرحوا  اأ�ضخا�س  �ضتة  اأن  االأفغانية 

يف الهجوم.
و����ض���درت م��ع��ل��وم��ات م��ت�����ض��ارب��ة عن 
اإذ حت���دث م�����ض��وؤول��ون من  ال��ه��ج��وم 
خمتلف االأجهزة عن م�ضاركة ثلثة 
اأربعة مهاجمني. ومل يعرف عدد  اأو 

االنتحاريني اأو امل�ضلحني منهم.
و�ضرح املتحدث با�ضم وزارة الداخلية 
ن�ضرت رحيمي اأن دوي انفجار �ضمع 
قرابة ال�ضاعة 11،40 )07،10 ت 

غ( تله اإطلق نار متقطع.
وقال امل�ضوؤول االأمني يف كابول اأمان 
الدين �ضريعتي لوكالة فران�س بر�س 
اأربعة  اأن  ه��ي  لدينا  “املعلومات  اإن 
وزارة  ق����رب  م��ه��اج��م��ني مت��و���ض��ع��وا 
االت�ضاالت ويخو�ضون ا�ضتباكات مع 

قوات االأمن االأفغانية«.
ت���وي���رت، ك��ت��ب��ت وزارة  وع���ل���ى م���وق���ع 
االإعلم اأن ثلثة انتحاريني هاجموا 

مركزا للربيد يف وزارة االت�ضاالت.
م���ن ج��ه��ت��ه، حت����دث اجل������رنال �ضيد 
ق���ائ���د �ضرطة  حم��م��د رو�����ض����ان دي����ل 
يرتدون  مهاجمني  اأربعة  عن  كابول 
ا���ض��ت��ه��دف��وا �ضريحا  ال�����ض��رط��ة  ب���زات 
تلفزيون  ال��وزارة. وقال  بالقرب من 

“تولو” اإن اأحدهم قتل.
التلفزيون  بثها  م�ضاهد  واأظ���ه���رت 
الدخان  من  �ضغرية  �ضحابة  املحلي 

ت��ت�����ض��اع��د ق���رب ال�������وزارة، ف��ي��م��ا كان 
ب��ع�����س االأ����ض���خ���ا����س ي���خ���رج���ون من 

نوافذ يف طبقات منخف�ضة.
وك���ت���ب رج����ل ي���دع���ى ���ض��ي��د جيلين 
ج�����لن ع���ل���ى م���وق���ع ف��ي�����ض��ب��وك اأن����ه 
ع��ال��ق داخ���ل ال�����وزارة. وق���ال “�ضلوا 
اأ���ض��ب��ح قريبا  اأج��ل��ن��ا الأن ال��ع��دو  م��ن 
جدا منا. هجوم انتحاري على وزارة 
فران�س  تتمكن  ومل  االت�ضاالت”. 

بر�س من التحقق من �ضحة الر�ضالة 
على الفور. �ُضمع اإطلق نار متقطع 
االنفجار،  على  �ضاعة  من  اأك��ر  بعد 
وف��ر���ض��ت ق����وات االأم�����ن ط��وق��ا على 

املوقع.
تقع وزارة االت�ضاالت يف و�ضط كابول 
املنطقة  م��ن  كيلومرتين  ب��ع��د  ع��ل��ى 
اخل�������ض���راء جم��م��ع االأج����ان����ب الذي 
م�ضددة.  اأم��ن��ي��ة  الإج�����راءات  يخ�ضع 

التجاري  احل���ي  ه��ي  املنطقة  وه���ذه 
العديد  وت�ضم  املدينة  يف  الرئي�ضي 
مبنى  ويتاألف  الكبرية.  الفنادق  من 
طابقا،   18 م��ن  االت�����ض��االت  وزارة 

ويعتقد باأنه االأعلى يف كابول.
وي����اأت����ي ال���ه���ج���وم ب��ع��د اأ����ض���ب���وع على 
اإع��لن حركة طالبان اإط��لق هجوم 
ف�ضل الربيع وو�ضط ا�ضتمرار املعارك 

يف اأنحاء اأفغان�ضتان.
وكان فرع تنظيم داع�س يف افغان�ضتان 
نفذ العديد من الهجمات الدامية يف 

كابول.
و�ضهدت العا�ضمة يف االأ�ضابيع القليلة 
الن�ضبي  ال��ه��دوء  م��ن  ف��رتة  املا�ضية 
بعد عام مروع �ضجلت خلله �ضل�ضلة 
�ضخمة  قنبلة  ومنها  الهجمات  من 
اأخفيت يف �ضيارة اإ�ضعاف واأودت بحياة 

اأكر من 100 �ضخ�س.
ويف ال���دوح���ة م��ن��ي��ت ج��ه��ود اإح����لل 
كربى  بنك�ضة  اأفغان�ضتان  يف  ال�ضلم 
اجلمعة مع االإعلن عن اإرجاء لقاء 
وم�ضوؤولني  طالبان  حركة  بني  مهم 
من احلكومة االأفغانية اإىل اأجل غري 
العدد  ح���ول  خ���لف  ب�ضبب  م�ضمى 
ال��ك��ب��ري م��ن امل��وف��دي��ن ال��ذي��ن تريد 

كابول اإر�ضالهم.
امل���ح���ادث���ات يف وقت  ان���ه���ي���ار  وي����اأت����ي 
ح�ضا�س و�ضط ا�ضتمرار اأعمال العنف 
على  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  ت�ضيطر  بينما 
حيث  اأفغان�ضتان  اأرا�ضي  ن�ضف  نحو 
3804 مدنيني ال�ضنة املا�ضية  قتل 

بح�ضب ح�ضيلة االأمم املتحدة.

�سلفا كري يدعو م�سار 
للعودة اإىل جوبا  

 •• جوبا-اأ.ف.ب:

كري  �ضلفا  ال�ضودان  جنوب  رئي�س  دعا 
م�ضار  ري��اك  املتمردين  زعيم  ال�ضبت 
اإىل  عاجل”  “ب�ضكل  ال����ع����ودة  اإىل 
وطنية،  وح��دة  حكومة  لت�ضكيل  جوبا 
“هدم”  التاأخر  ���ض��اأن  م��ن  اأّن  واع��ت��رب 
البلد  ه��ذا  يف  بال�ضلم  ال�ضعب  اآم���ال 
ووفق  اأهلية.  ح��رب  م��ن  يعاين  ال��ذي 
�ضبتمرب  اأيلول  يف  موقع  �ضلم  اتفاق 
م��ن قبل اأط����راف ال�����ض��راع ال���ذي بداأ 
ت�ضكيل  ي���ت���وج���ب   ،2013 ن���ه���اي���ة 
حكومة وحدة وطنية انتقالية يف اأجل 
اأّن ري���اك م�ضار  اأي���ار م��اي��و. غ��ري   12
ال���ذي وّق���ع االت���ف���اق، ط��ل��ب اخلمي�س 
اإذ اعترب  اأ���ض��ه��ر،  ���ض��ت��ة  اإرج������اًء م��دت��ه 
حالياً  ت�ضمح  ال  االأمنية  ال��ظ��روف  اأّن 
بعودته اإىل العا�ضمة جوبا للم�ضاركة 
للرئي�س.  نائباً  ب�ضفته  احلكومة  يف 
وقال م�ضوؤولني يف حركته، اإنّه يتواجد 

حالياً يف اخلرطوم بال�ضودان.
اإىل  ح����دي����ث  ك�����ري يف  ����ض���ل���ف���ا  وق��������ال 
الف�ضح،  ع���ي���د  مل��ن��ا���ض��ب��ة  ال�����ض��ح��اف��ة 
اأدع���و  واأن����ا  ب��ع��د،  ي��ت��اأخ��ر  “الوقت مل 
ب�ضكل عاجل  ال��ع��ودة  اإىل  م�ضار  ري��اك 
اإىل جوبا كي نتمكن من العمل �ضوياً 
احلكومة  ت�ضكيل  م�ضار  على  وب�ضرعة 

االنتقالية التي جرى اإحياوؤها. 
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تقدمي اعلن ا�ضهاري عما �ضيفعله 
اإذا كانت لديه اأغلبية كافية«.

الرئي�ضية  ال���ره���ان���ات  ان  ي��ب��ق��ى،   
اآخر.  م��ك��ان  يف  م��وج��ودة  للحملة 
الكاتالونية  االأزم����ة  ت�ضببت  ل��ق��د 
خريف  يف  االن��ف�����ض��ال  وحم���اول���ة 
اللعبة  حت���ري���ك  يف   2017 ع����ام 
ظهور  ت��داع��ي��ات��ه  م��ن  ال�ضيا�ضية، 
اليمني،  اأق�����ض��ى  يف  ج���دي���دة  ق����وة 
ف����وك���������س، وال�����ت�����ي ت�����ل�����ّوح ب����راي����ة 
املخاطر  �ضد  االإ���ض��ب��اين  الكربياء 
اال�ضرتاكيني  وتتهم  االنف�ضالية، 
بالرغبة يف “ك�ضر وحدة اإ�ضبانيا” 
االأحزاب  مع  التحالف  خ��لل  من 
االنف�ضالية. »كان لظاهرة فوك�س 
ذات  الكهربائية  ال�����ض��دم��ة  ت��اأث��ري 
ع��واق��ب م��ت��ع��ددة، اح��دث��ت �ضرخا 
الي�ضار،  تعبئة  واع��ادت  اليمني،  يف 
كما يو�ضح اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية 
ب��اب��ل��و ���ض��ي��م��ون. ويف حم��اول��ة ملنع 
ه��ج��رة االأ����ض���وات، ان��ط��ل��ق احلزب 
املزايدة  يف  و�ضيودادانو�س  ال�ضعبي 
ب��خ��ط��اب وط���ن���ي ي��ق��ب��ل ال��ل��ع��ب يف 
حتديد  ب������دل  ف����وك���������س،  م�����ي�����دان 
ال��ن��ه��اي��ة ترك  اخ��ت��لف��ات��ه��م��ا. ويف 
هذا االداء ف�ضاء الو�ضط اىل بيدرو 
باعتباره  ي����ربز  ال�����ذي  ���ض��ان�����ض��ي��ز، 
اخل���ي���ار امل���ع���ت���دل ال���وح���ي���د«.  ويف 
مواجهة موجة انتقادات خ�ضومه، 
اخ��ت��ار ال��زع��ي��م اال���ض��رتاك��ي فعل 
لهجة ت�ضاحلية: اختار اأن ي�ضتمر 
يف طريق احلوار، راف�ضا اخل�ضوع 
البتزاز االنف�ضاليني يف ال�ضلطة يف 
“م�ضروع  عن  ومدافعا  بر�ضلونة، 
“توحيد  اأج���ل  م��ن  جامع”،  ب��ل��د 
ويبدو  االإ�ضبان وعدم ت�ضادمهم”. 
ثمارها  ت��وؤت��ي  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن 
باإمكان  ي��زال  ال  ولكن  االآن،  حتى 
ن���ربة احل��م��ل��ة واي��ق��اع��ه��ا ق��ل��ب كل 
الأن  مييني،  حتالف  واإق��ام��ة  �ضيء 
يقولون  الناخبني  من  باملائة   41
يف  �ضي�ضوتون  ملن  �ضيقررون  اإنهم 
اخلط ال�ضوي االخري قبل �ضناديق 

االقرتاع.

يف االثناء، كان قادرا على ا�ضتخدام 
ق�ضاها  ال��ت��ي  ال��ق�����ض��رية  ال���ف���رتة 
االإ�ضبانية  احل��ك��وم��ة  راأ������س  ع��ل��ى 
لل�ضتقرار،  ك�ضانع  ذات��ه  لتاأكيد 
يف مواجهة ميني بل بو�ضلة جراء 
االإغ��������راء ال�����ض��ع��ب��وي م��ن��ذ دخ���ول 
يف  ال�ضيا�ضي  امل�����ض��ه��د  اىل  ف��وك�����س 

دي�ضمرب املا�ضي.
ق��ب��ل اأق����ل م���ن اأ���ض��ب��وع��ني، تعطي 
ال�ضدارة  ال��������راأي  ا����ض���ت���ط���لع���ات 
ال������ض�����رتاك�����ي�����ي ح���������زب ال����ع����م����ال 
 27 بن�ضبة  االإ�ضباين  اال�ضرتاكي 
بفارق  متقدمني  باملائة،   31 اإىل 
ك��ب��ري ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ني يف احلزب 
 24 اإىل  ب���امل���ائ���ة   19( ال�����ض��ع��ب��ي 
ب��امل��ائ��ة(، وال��ذي��ن م��ا زال����وا القوة 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة ال���ث���ان���ي���ة، ح���ت���ى وان 

اأظهروا انح�ضارا ال ميكن اإنكاره.

»رميونتادا” مذهلة
اأن  اإىل  ال������دالئ������ل  ك�����ل  وت���������ض����ري 
املر�ضحني اال�ضرتاكيني ي�ضتفيدون 
من االنق�ضام الكبري لليمني، حيث 
نف�س  على  اأح���زاب  ثلثة  تتناف�س 
ال�ضوؤال  ل��ك��ن  االن��ت��خ��اب��ي.  امل��ج��ال 
ترجمة  �ضتتم  ك��ي��ف  م��ع��رف��ة  ه���و، 
اإىل مقاعد  واالف�ضلية  امليزة  هذه 
وم���ا  م�����دري�����د،  يف  ك���ورت���ي�������س،  يف 
ه���و م���ي���زان ال���ق���وى ب���ني خمتلف 

اخل�ضوم؟
الت�ضويت،  ن��ت��ي��ج��ة  ك���ان���ت  م��ه��م��ا 
�ضان�ضيز  بيدرو  “رميونتادا”  ف��اإن 
�ضتكون مذهلة. فقد متكن، خلل 
ع����ام واح������د، م���ن اإخ�������راج احل���زب 
الزجاجة،  ع��ن��ق  م��ن  اال���ض��رتاك��ي 
ا من  ك��ون��ه �ضخ�ضً م��ن  واالن��ت��ق��ال 
اإىل  ال��ث��ان��ي��ة يف ح���زب���ه،  ال����درج����ة 
جلميع  املف�ضل  امل��ر���ض��ح  ي��ك��ون  اأن 
ا���ض��ت��ط��لع��ات ال�����راي، يف ح��ني اأن 
يزداد  مييني  حتالف  ف��وز  احتمال 

ابتعادا.
يبقى اأن نرى مع من ي�ضتطيع اأن 
يحكم. قد يوؤدي تراجع بودميو�س 
الي�ضار،  على  االت��ف��اق  تعقيد  اإىل 

وق���د ي��ف�����ض��ل ب���ي���درو ال��ل��ج��وء اإىل 
�ضمح  اإذا  �ضيودادانو�س،  ليرباليي 
على  االعتماد  بتجنب  احل�ضاب  له 
الكاتالونيني،  االنف�ضاليني  دع��م 
كاأقلية من  اأن يحكم  اختار  اإذا  اإال 
ذات  توافقات  االعتماد على  خلل 

هند�ضة متغرية.
»ت��ت��م��ّث��ل ق��وت��ه يف اأن����ه مت��ّك��ن من 
الق�ضرية،  عمله  ف��رتة  ا���ض��ت��خ��دام 
ويقّدم  دول��ة،  رج��ل  �ضورة  لينحت 
يقول  معقول”،  ك��خ��ي��ار  ن��ف�����ض��ه 
العلوم  اأ����ض���ت���اذ  ب����اري����و  ا����ض���رتي���د 
فالن�ضيا.  ب��ج��ام��ع��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
ي���ع���ط���ي نغمة  ك���ي���ف  ع�����رف  ف���ق���د 

رف�ضها  ال��ت��ي   ،2019 ميزانيته 
الربملان يف فرباير املا�ضي.

اأ�ضتاذ  ����ض���امي���ون،  ب��اب��ل��و  وي���ق���ول 
ت�ضارلز  بجامعة  ال�ضيا�ضية  العلوم 
امل��ه��ارة هي  “اإن  الثالثة مب��دري��د: 
ار�ضدته  اأف�ضل  الف�ضل  هذا  جعله 
ياأتي  ان�����ه  الرابحة”.  وورق����ت����ه 
باعتباره  االن���ت���خ���اب���ات  اإىل  االآن 
�ضفحة  ط��ّي  اأراد  ال���ذي  ال�ضخ�س 
االأزمة، بفر�س �ضرائب ت�ضاعدية 
ل�ضالح  اجتماعية  و�ضيا�ضة  اأك��ر، 
اأن  مب��ا  لكن،  الو�ضطى.  الطبقات 
القيام  ل��ه  ي�ضمحوا  مل  خ�ضومه 
�ضوى  ب���اإم���ك���ان���ه  ي��ك��ن  ب���ذل���ك، مل 

 22 بن�ضبة  للأجور  االأدن��ى  للحد 
يذهب  اأن  دون  ب��امل��ائ��ة،   3 ف��ا���ض��ل 
وجود  لعدم  بكثري،  ذلك  اأبعد من 
م�����ن احل����ل����ف����اء لدعم  ي���ك���ف���ي  م�����ا 
مل�ضروع  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ط��م��وح��ات 

جديدة، ليقطع رمزيا مع اجلانب 
راخوي.  ماريانو  ل�ضلفه،  املتحّجر 
“ن�ضوية  ح��ك��وم��ة  بت�ضكيل  اأواًل، 
الن�ضاء  ت�����ض��ك��ل  ح��ي��ث  واأنثوية”، 
االأغلبية. اأو عن طريق فتح ميناء 

فالن�ضيا يف يونيو 2018 للجئي 
رمزية،  ل��ف��ت��ة  “االكواريو�س”، 
اىل  االإ������ض�����ارة  خ���لل���ه���ا  م����ن  اأراد 
املناق�ضات  قلب  اإىل  اإ�ضبانيا  دخول 

االأوروبية حول اأزمة املهاجرين.

 �سعقة فوك�س
�ضاهمت  على اجلانب االقت�ضادي، 
يف  ق�ضاها  ال��ت��ي  القليلة  االأ���ض��ه��ر 
وارادته  ت�ضجيل رغبته  من�ضبه يف 
املذهل  رفعه  م��ع  امل�ضار،  تغيري  يف 

اليمني املتطرف يتهم اال�سرتاكيني بالرغبة يف »ك�سر وحدة اإ�سبانيا« بتحالفهم مع االأحزاب االنف�سالية
تعطي ا�ستطلعات الراأي ال�سدارة لل�سرتاكيني بفارق كبري على املحافظني 

ك��ل  ت�������س���ري   
الدلئل اإىل اأن 
احلزب  مر�سحي 
ال����س���رتاك���ي 
ي�����س��ت��ف��ي��دون

م���ن ان��ق�����س��ام 
ال�����ي�����م�����ني

م��واج��ه��ة  يف 
انتقادات  موجة 
خ�������س���وم���ه، 
الزعيم  اختار 
ال����س���رتاك���ي
ف���ع���ل ل��ه��ج��ة 
ت�������س���احل���ي���ة

�ضيودادانو�س.. ج�ضر جناة حمتمل لل�ضرتاكيني

فوك�س.. اليمني املتطرف يقلب املعادلة

ينت�ضر للحوار مع االنف�ضاليني

تراجع بودميو�س قد يعّقد مهمة �ضان�ضيز

بيدرو �ضان�ضيز.. رميونتادا مذهلة

ال�سدفة جعلت منه رئي�س حكومة:

هكذا اأ�سبح بيدرو �سان�سيز ح�سًنا �سد ال�سعبوية...!
املزايدات بني مكونات اليمني تركت الو�سط اإىل بيدرو �سان�سيز، ليربز كاخليار املعتدل الوحيد

•• الفجر - �سي�سيل ثيبو 
 ترجمة خرية ال�سيباين 

�سان�سيز  بيدرو  يكن  مل  ال�سدفة،  طريق  عن  رئي�س 
رئي�سا لي�ستمّر. بعد و�سوله اإىل ال�سلطة يف مدريد 
يف يونيو 2018 اإثر ت�سويت مفاجئ بحجب الثقة، 
حتالفات  لعبة  على  اال���س��رتاك��ي  الزعيم  اعتمد 
الكاتالونيني  االنف�ساليني  مع  باملخاطر  حمفوفة 
عليه  اأطلقوا  الذين  ال�سيا�سية،  االأعمدة  وكتاب 
عابر ال م�ستقبل له. وبعد  ا�سم “بيدرو املخت�سر”، 
ع�سرة اأ�سهر، جنح يف قلب االو�ساع لفائدته، لي�سبح 
الت�سريعية  االنتخابات  حملة  يف  حظا  االوف���ر 

املبكرة يف 28 اأبريل اجلاري.

دعوة اإىل اإقالة بولتون لتجنب »احلروب الفا�سلة«
ب�ضكل دائم عن اأفكاره اجليدة، و�ضجعوه على حروب خا�ضرة- واملخاطرة 

من دون اأ�ضباب وجيهة بخو�س حروب جديدة. 
واأ�ضاف اأن بولتون يعمل منذ زمن يف احلكومة ومراكز الراأي يف املوؤ�ض�ضة 
اخلارجية  بال�ضيا�ضة  يتعلق  ما  يف  و�ضفاته  لكن  وا�ضنطن،  يف  احلاكمة 
االأكر  واملثال  املتحدة.  للواليات  بالن�ضبة  مبا�ضر  ب�ضكل  كارثية  كانت 
و�ضوحاً يف هذا ال�ضاأن، اأن بولتون كان من بني املوؤيدين الرئي�ضيني لغزو 
العراق عام 2003 )وللتذكري، مل يكن ثمة وجود لتنظيم القاعدة اأو 
داع�س يف العراق، قبل الغزو الذي دفع نحوه بولتون(، وها هو ال يزال 
“مربر كلياً”. واالأدل��ة كثرية  باأنه  اإي��اه  يدافع عن هذا اخلطاأ، وا�ضفاً 
على عدم اإبدائه الندم. وهو كان دعا اإىل ق�ضف اإيران ودافع مبا�ضرة عن 
عمليات “تغيري النظام” )كما فعل يف كوريا ال�ضمالية وليبيا و�ضوريا 
للنتخابات  احلملة  خ��لل  ت��رام��ب  اعترب  ولطاملا  وف��ن��زوي��ل(.  وك��وب��ا 

•• وا�سنطن-وكاالت:

ديفي�س يف جملة  اإل.  دان��ي��ال  امل��ت��ق��اع��د  االأم��ري��ك��ي  ال��ك��ول��ون��ي��ل  ن��ا���ض��د 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  االأمريكية،  اإنرت�ضت”  “نا�ضيونال 
بالكفاءة  يتمتعون  باأ�ضخا�س  الرئي�ضيني  امل�ضت�ضارين  بع�س  ا�ضتبدال 
ويتوافقون مع وجهات نظره وي�ضتطيعون تنفيذ روؤيته، ليتجنب خو�س 
حروب فا�ضلة، الفتاً اإىل اأن اأول هوؤالء امل�ضت�ضارين غري الفعالني الذين 

يجب اأن يرحلوا هو م�ضت�ضار االأمن القومي جون بولتون. 
ع��دد من  ترامب حيال  اأن غرائز  املا�ضيني  العامني  ُثبت يف  اإن��ه  وق��ال 
واإمنا  ال�ضيا�ضة اخلارجية، مل تكن �ضائبة فقط  الرئي�ضية يف  الق�ضايا 
كانت ثمةحاجة اإليها يف �ضياق ت�ضحيح ال�ضيا�ضات. ومع ذلك، فاإنه منذ 
التحول  اإىل  اأق��رب م�ضت�ضاريه  بع�س  دفعه  االأبي�س،  البيت  اإىل  دخوله 

 16 ا�ضتمرت  العراق كان مبثابة كارثة  اأن غزو   2016 الرئا�ضية عام 
 32 اأكر من  وجرح  اأمريكياً  4568 جندياً  مقتل  عاماً-اأ�ضفرت عن 
األفاً اآخرين- لذلك، فاإن تكرار اخلطاأ يف اإيران �ضيكون اأمراً اأ�ضواأ بكثري، 
حيث اأن اإيران اأكرب من العراق، واكر اكتظاظاً بال�ضكان، ولديها قدرة 

اأكرب على الرد. 
االإطلق  على  لي�ضت �ضرورية  اإي���ران  اأن مهاجمة  ي�ضيف  ذل��ك،  وم��ع   
التقليدي والنووي  للحفاظ على االأمن القومي االأمريكي، الأن ردعنا 
ال�ضربات  ���ض��اأن  اأج���ل غ��ري م�ضمى. وم��ن  اإىل  ك���اٍف لردعهم  م��ن  اأك���ر 
الع�ضكرية �ضد اإيران اأن ت�ضعف ب�ضكل ال لب�س فيه اأمننا وتطلق نتائج 
قد تخرج عن �ضيطرة اأي �ضخ�س. ونظراً اإىل اأنه مل يتعلم من الدرو�س 
النظام  تغيري  اإىل  دعوته  بولتون يف  ي�ضتمر  العراق،  الفا�ضلة من غزو 
ترامب  اإليه  دع��ا  ك��ان  ما  مع  ذل��ك  ويتعار�س  �ضريح.  ب�ضكل  االإي���راين 

عليه  ف�ضيتعني  انتخابه،  اإع��ادة  اأراد  ما  واإذا  االنتخابية.  حملته  خلل 
 .2020 ال��ث��اين(  )ت�ضرين  نوفمرب  وحتى  االآن  م��ن  تغيريات  اإج���راء 
البداية هو م�ضت�ضارون يفهمون تفكريه يف  اإليه ترامب من  ما يحتاج 
ال�ضيا�ضة اخلارجية، ويتوافقون مع وجهات نظره، وتكون لديهم القدرة 
على حتويل روؤية الرئي�س اإىل واقع عملي. مل تكن لدى م�ضت�ضار االأمن 

القومي ال�ضابق اأو احلايل هذه القدرة. 
واأ�ضار اإىل خبري يف وا�ضنطن يدعى دوغل�س ماكغريغور، وهو حا�ضل 
على دكتوراه وو�ضع العديد من الكتب حول االأمن القومي، قائًل اإنه 
خلل 30 عاماً تقريباً الحظت كان م�ضيباً يف ما يتعلق بق�ضايا االأمن 
القومي الرئي�ضية الواحدة تلو االأخرى. وهذا الرجل قريب من غريزة 
ترامب يف ال�ضيا�ضة اخلارجية وهو على عك�س بولتون و�ضلفه اإت�س. اآر. 

ماكما�ضرت، فاإنه قادر على و�ضع روؤية الرئي�س مو�ضع التنفيذ

مقتل 13 بر�سا�س م�سلحني يف املك�سيك  
 •• مك�سيكو �سيتي-رويرتز:

قالت ال�ضلطات املك�ضيكية اإن م�ضلحني قتلوا بالر�ضا�س 
م��ي��ن��ات��ي��ت��لن يف والية  ���ض��خ�����ض��ا يف ح��ان��ة مب��دي��ن��ة   13
برياكروث املطلة على خليج املك�ضيك يف اأحد اأ�ضواأ املذابح 
يف ال��ب��لد م��ن��ذ ت���ويل ال��رئ��ي�����س اأن���در����س م��ان��وي��ل لوبيز 
اأوبرادور ال�ضلطة. وقال متحدث با�ضم حكومة برياكروث 
اإن املهاجمني املجهولني فتحوا النار  بعدما جاءوا للبحث 
عن رجل يف حانة بجنوب �ضرق ميناتيتلن. وُقتل �ضبعة 
ال��ذي وقع  ال��ن��ار  اإط���لق  ن�ضاء وطفل يف  رج��ال وخم�س 

على مقربة من م�ضفاة نفط يف ميناتيتلن وهي واحدة 
احلكومية  النفط  �ضركة  تديرها  م�ضاف  �ضت  ب��ني  م��ن 
اأن  املتحدث  وذكر  )بيميك�س(.  مك�ضيكانو�س  برتوليو�س 
الدافع وراء القتل غري وا�ضح. وتعاين برياكروث الغنية 
ال�ضيا�ضي  الف�ضاد  وف�ضائح  الع�ضابات  عنف  من  بالنفط 
ال�ضلطة يف  اأوب�����رادور  لوبيز  وت���وىل  ���ض��ن��وات.  ع��دة  منذ 
دي�ضمرب كانون االأول متعهدا باحلد من العنف يف البلد 
األ��ف �ضخ�س منذ نهاية   200 اأك��ر من  التي قتل فيها 
عام 2006 يف حروب بني ع�ضابات املخدرات وا�ضتباكات 

بينها وبني قوات االأمن.

كوريا ال�سمالية تندد بت�سريحات بولتون »الغبية«  •• �سيول-اأ ف ب:

ان��ت��ق��دت م�����ض��وؤول��ة ك���ب���رية يف 
م�ضت�ضار  ال�����ض��م��ال��ي��ة  ك����وري����ا 

االأمن القومي االأمريكي جون بولتون ام�س معتربة اأنه اأدىل 
النووي  ال�����ض��لح  ن��زع  حم��ادث��ات  ح��ول  “غبية”  بت�ضريحات 
عن تلك  “مفيد”  اأن يخرج �ضيء  اأن��ه ال ميكن  وحم��ذرة من 

الت�ضريحات.
يف  يانغ  بيونغ  تنتقده  كبري  اأم��ريك��ي  م�ضوؤول  ث��اين  وبولتون 
اأن و�ضفت وزير اخلارجية مايك  املا�ضية، بعد  القليلة  االأي��ام 
بومبيو اخلمي�س “باملتهور” وطالبت با�ضتبعاده من املحادثات 

حول الربنامج النووي املحظور لكوريا ال�ضمالية.
وت��اأت��ي ت��ل��ك ال��ت�����ض��ري��ح��ات ب��ع��د ���ض��اع��ات ع��ل��ى اإع����لن الدولة 

“جميعهم  اأ����ض���اف���ت  ل��ك��ن��ه��ا 
واأغبياء  دم��ث��ني  غ��ري  ي��ب��دون 

بالن�ضبة يل«.
�ضي  اأي  يتحقق  “لن  وتابعت 
التي تنم عن  الت�ضريحات  ا�ضتمرت هذه  مفيد معك يف حال 

عدم اكرتاث«.
ويف املقابلة مع بلومربغ قال بولتون اإنه من اأجل ح�ضول قمة 
ثالثة بني ترامب وكيم، ال بد من “موؤ�ضر حقيقي من كوريا 
عن  بالتخلي  اال�ضرتاتيجي  القرار  اتخاذهم  على  ال�ضمالية 

االأ�ضلحة النووية«،
املقبلة مع  لقمته  بالكامل”  “م�ضتعدة  اإدارة ترامب  اإن  وقال 
الزعيم الكوري ال�ضمايل م�ضيفا باأن االإدارة جاهزة “للتفاق 

الكبري«.

املعزولة اإجراء جتربة على نوع جديد من االأ�ضلحة.
ف�ضل  منذ  يانغ  وبيونغ  وا�ضنطن  بني  كلمي  ترا�ضق  وي��دور 
والرئي�س  اأون  جونغ  كيم  ال�ضمايل  الكوري  الزعيم  بني  قمة 

االأمريكي دونالد ترامب يف وقت �ضابق هذا العام.
ويف مقابلة مع وكالة بلومربغ ن�ضرت االأربعاء، ح�س بولتون 
بيونغ يانغ على تقدمي “موؤ�ضر حقيقي” لرغبتها يف التخلي 

عن االأ�ضلحة النووية.
اأوردته وكالة االأنباء الر�ضمية لكوريا ال�ضمالية، قالت  ويف رد 
نائبة وزير اخلارجية �ضوي �ضون هوي اإن ت�ضريحات بولتون 

قد تكون اأظهرت “عدم فهم لنوايا الزعيمني«.
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املال والأعمال
جمل�س دبي مل�ستقبل الذكاء ال�سطناعي يبحث �سبل تهيئة بيئة حمفزة وحا�سنة للمواهب

كافة احتياجات اجلهات املعنية. واأكد معايل عمر بن �ضلطان العلماء اأن روؤية 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  �ضاحب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” تركز على توفري بيئة حمفزة وحا�ضنة 
القت�ضاد معريف م�ضتقبلي م�ضتدام يتيح الفر�س لل�ضركات النا�ضئة واملواهب 
ال�ضخمة  والبيانات  اال�ضطناعي  الذكاء  على  تعتمد  اأعمال  لتاأ�ضي�س  ال�ضابة 

لتطوير خمتلف القطاعات احليوية.
واأ�ضار معاليه اإىل اأهمية توظيف التكنولوجيا احلديثة يف خمتلف القطاعات 
االقت�ضادية واحلكومية واخلا�ضة لتاأ�ضي�س قطاعات جديدة واحت�ضان االأفكار 

واملواهب الواعدة وجذب املزيد من اال�ضتثمارات من خمتلف اأنحاء العامل.
اجتماعه  خ��لل  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  مل�ضتقبل  دب��ي  جمل�س  اأع�ضاء  وناق�س 
االأول اأبرز التحديات املحلية والعاملية التي تواجه قطاع الذكاء اال�ضطناعي، 
اأبرز  وا���ض��ت��ع��ر���ض��وا  التنظيمية،  وال��ق��وان��ني  الت�ضريعات  جم���ال  يف  وخ��ا���ض��ة 

ال�ضراكات يف �ضركة اإليمنت اأي اآي. واأكد رونالدو م�ضحور الرئي�س التنفيذي 
على  امل�ضاريع  واأ���ض��ح��اب  االأع��م��ال  رواد  ت�ضجيع  اأهمية  كوم”  دوت  “�ضوق  ل��� 
وتطوير  اال�ضطناعي  الذكاء  قطاع  دخ��ول  على  واملحلي  االإقليمي  امل�ضتوى 
تقنياته املتنوعة يف م�ضاريع مبتكرة، واإتاحة الفر�ضة لهم للتوا�ضل والتعاون 
حا�ضنات  دور  تطوير  عن  ف�ضًل  العاملية،  وال�ضركات  احلكومية  اجلهات  مع 
وم�ضرعات االأعمال للرتقاء مبنظومة الدعم احلكومي واخلا�س لتوظيف 

الذكاء ال�ضطناعي يف قطاعات حمددة وفق معايري مدرو�ضة بعناية.
الكثري  وج��ود  اإىل  �ضتانفورد،  جامعة  م��ن  اخلطيب  اأ���ض��ام��ة  ال��دك��ت��ور  واأ���ض��ار 
بالتعاون مع  التعليم  املتاحة لل�ضتفادة منها وخا�ضة يف قطاع  الفر�س  من 
اآلية اختبار  االإم��ارات، ويجب تخطيط  اجلامعات الوطنية والعاملية يف دولة 
اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  توظيف  ودع���م  تطبيقها،  قبل  احلديثة  التكنولوجيا 

ل�ضالح االإن�ضان، وتعزيز التعاون العاملي امل�ضرتك.

•• دبي -وام:

الذي  االأول  اجتماعه  يف  اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  مل�ضتقبل  دب��ي  جمل�س  ناق�س 
عقد برئا�ضة معايل عمر بن �ضلطان العلماء وزير دولة للذكاء اال�ضطناعي، 
خطط وتوجهات تعزيز ريادة دبي يف القطاعات امل�ضتقبلية، وبحث دور الذكاء 
اال�ضطناعي يف تعزيز مكانة دبي كمدينة م�ضتقبلية عاملية. ويهدف جمل�س 
اأطلقها  التي  للم�ضتقبل  دبي  اأحد جمال�س  اال�ضطناعي  الذكاء  مل�ضتقبل  دبي 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو 
للم�ضتقبل،  دبي  اأمناء موؤ�ض�ضة  رئي�س جمل�س  دبي  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
التكنولوجيا  تبني  باأهمية  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني  وع��ي  تعزيز  اإىل 
احلديثة يف املجاالت احليوية مثل التعليم وال�ضحة وريادة االأعمال واالبتكار 
اإىل تهيئة بنيئة ت�ضريعية وتنظيمية تلبي  ف�ضًل عن دعم االأبحاث الرامية 

ال��ت��ط��ورات يف ه���ذا ال��ق��ط��اع يف اجل��وان��ب احل��ك��وم��ي��ة واالق��ت�����ض��ادي��ة. وي�ضم 
املجل�س نخبة من امل�ضوؤولني احلكوميني واخلرباء وممثلي ال�ضركات اخلا�ضة 
الدولة  وزي��ر  العلماء  �ضلطان  عمر  معايل  ويرتاأ�ضه  االأكادميية،  واملوؤ�ض�ضات 
للذكاء اال�ضطناعي نائب الع�ضو املنتدب ملوؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل، وي�ضمل يف 
ع�ضويته كل من الدكتور حمد العور رئي�س ق�ضم اأدلة الفيديو وال�ضور لدى 
االإدارة العامة للأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية يف �ضرطة دبي، وحممد بوحمره 
مدير اأول لدى اإدارة تقنية املعلومات يف موانئ دبي العاملية، ورونالدو م�ضحور 
نيويورك  ك��اراو من جامعة  وماثيو  “�ضوق دوت كوم”،  ل�  التنفيذي  الرئي�س 
اأبوظبي، والدكتور اأ�ضامة اخلطيب من جامعة �ضتانفورد، واأ�ضامة برقي مدير 
توراخيا  وديفيانك  “كرمي”،  �ضركة  يف  اال�ضطناعي  والذكاء  البيانات  قطاع 
اأي��اد ره��وان من  اأعمال يف جمال التكنولوجيا والدكتور  وهو م�ضتثمر ورائ��د 
وتطوير  لل�ضرتاتيجية  التنفيذي  املدير  نائب  داال  وعمر  تي  اآي  اإم  جامعة 

ق�سر المارات ينظم جولة ترويجية يف مملكة البحرين واملدير العام يرحب بزوارها 

عجمان ت�ست�سيف منتدًى عامليًا عن �سريبة القيمة امل�سافة 

دبي ت�ست�سيف اأول ملتقى للمخرتعني اخلليجيني

» اآداب �سوليو�سنز«  تطلق م�سروع »FICE« اأول بور�سة 
عملت رقمية جلذب امل�ستثمرين يف الدول العربية وال�سلمية

�ضوليو�ضنز”   اآداب   “
الدكتور  ت��ع��ي��ني  ع���ن 
الفهيم  ����ض���ل���ي���م���ان 
اأ�ضا�ضياً  م�����ض��ت�����ض��اراً 
اإ�ضرتاتيجّياً  و�ضريكاً 
  .FICE بور�ضة  يف 
و�����������ض����������ّدد ال����ف����ه����ي����م 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة وج����ود 
للم�ضتثمرين  ���ض��وق 
جمال  يف  امل�����ض��ل��م��ني 
بالعملت  ال����ت����داول 

اأن  مو�ضحاً  واالأ�ضهم، 
موؤ�ضرات النمو االإقت�ضادي للدول امل�ضلمة اليوم تعترب 
مع  امل��ال  �ضوق  يف  انخراطها  �ضبيل  يف  اإيجابية  علمة 

حتقيق اإجمايل اأرباح 3 مليارات دوالر.
واأ�ضار ال�ضيد تورزان اإىل اأّن م�ضروع “ اآداب �ضوليو�ضنز” 
ُجدد  عملء  اإن�ضمام  اإمكانية  م��ع  واع��د  م�ضتقبٌل  ل��ه 
يوؤثر  مم��ا  وال��ت��ج��ارة  ال��ع��م��لت  ل�����ض��وق  وم�ضتخدمني 
االإجمايل  امل��ال  وراأ���س  العملة  قيمة  ارتفاع  مبا�ضرًة يف 

لل�ضوق.

•• دبي-الفجر:

دولة  يف  امل�ضجلة  �ضوليو�ضنز”  اآداب   “ �ضركة  اأطلقت 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مل��وؤ���ض�����ض��ه��ا ال�����ض��ي��د تيمور 
تورزان، م�ضروعها اجلديد الأول بور�ضة عملت رقمية، 
احلديث  االأ���ض��ل��وب   -IEO االأويل  ال��ت��ب��ادل  وع��ر���س 
 FICE«First با�ضم  الرقمية،  بالعملت  للتداول 
اأول   -»Islamic Crypto Exchange
امل�ضلمني  امل�ضتثمرين  جل��ذب  رقمية  ع��م��لت  بور�ضة 
التداول  ال��دول العربية واال�ضلمية. و مّت  يف خمتلف 
االأوىل  للمّرة   IEO االأويل  التبادل  عر�س  مب�ضروع 
يف يناير 2019، مما اأف�ضح الطريق اأمام جيٍل جديد 
تورزان  ال�ضيد  وُي�ضري  العملت،  وتبادل  ال��ت��داول  من 
ال�ضريعة  اأ�ض�س  ُتطابق  امل�ضروع  هذا  موا�ضفات  اأّن  اإىل 
االإ�ضلمية يف تبادل العملت والتجارة. و�ضتتيح من�ضة 
للم�ضتثمرين واملُتداولني حول العامل اإظهار   FICE
ق��درات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م يف جم���ال ال���ت���داول امل����ايل عرب 
االإنرتنت، كما تهدف اإىل �ضمان جودة معّززة االأ�ضول 
امل�ضتثمرين  اإدراج  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ���ض��اف��ًة  ال��ب��ور���ض��ة،  يف 
واملتحم�ضني للعملت الرقمية امل�ضلمني. واأعلنت �ضركة 

•• املنامة-الفجر: 

ن��ظ��م ف��ن��دق ق�����ض��ر االإم�������ارات جولة 
اليوم  البحرين  مملكة  يف   ترويجية 
واملزايا  اخل���دم���ات  ب���اأه���م  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
التي يقدمها الق�ضر لزواره و�ضيوفه 
ال��ب��ح��ري��ن  خ���لل عطلة  م��ن مملكة 
اإجازات  ومو�ضم  امل��ب��ارك  الفطر  عيد 
اجلولة  ح�ضر   . ال��ع��ام  لهذا  ال�ضيف 
ال��ت��ي اأداره������ا حم��م��د ال��ع��ل��وي مدير 
اإدارة العلقات العامة يف فندق ق�ضر 
و�ضائل  ممثلي  من  العديد  االم���ارات 

االإعلم  البحرينية .
ورح���ب ال��ع��ل��وي ب��االإع��لم��ي��ني خلل 
اأقيم يف فندق فور�ضيزنز  حفل ع�ضاء 
ق�ضر  مب�����زاي�����ا  ل���ل���ت���ع���ري���ف  امل����ن����ام����ة 
االإمارات ، قائل ” ي�ضعدين اأن اأرحب 
اأحد  االإم������ارات،  ف��ن��دق ق�ضر  ب��ك��م يف 
والذي  اأب��وظ��ب��ي  يف  الرئي�ضة  امل��ع��امل 
يقدم الثقافة العربية وكرم ال�ضيافة 

يف اأف�ضل حاالتها ».
ف���ن���دق ق�ضر  ف���ري���ق ع���م���ل  واأط�����ل�����ق 
االم��ارات خلل هذه اجلولة عرو�ضاً 
القادمني  ل���ل���زوار  خ��ا���ض��ة  ت��روي��ج��ي��ة 
مو�ضم  خ��لل  البحرين  مملكة  م��ن  
العيد وال�ضيف لهذا العام .ليمنحهم 
ب���اإج���ازة �ضيفية  اال���ض��ت��م��ت��اع  ف��ر���ض��ة 
ت��ف��وق اخل��ي��ال يف رب���وع ه���ذا الق�ضر 
ب��ق��ع��ة مثالية  ي��ح��ت��ّل  ال�����ذي  امل��ه��ي��ب 
�ضاحرة ُتربز مكانته الرائدة يف قطاع 
العلوي  واأو�ضح  الفاخرة.    ال�ضيافة 
“ اأنه ميكن لل�ضيوف التمتع باإجازة 
اأ�ضطورية عرب اال�ضتفادة من العر�س 
ال�����ض��ي��ف��ي اخل���ا����س وب��خ�����ض��م ي�ضل 

ق�سر االمارات وال�سيافة 
العربية اال�سيلة 

القادمني  ل��ل�����ض��ي��اح  ح���دي���ث���ه  ووج������ه 
” اننا  ال��ب��ح��ري��ن  ق��ائ��ل  م��ن مملكة 
ندعوكم اإىل التمتع بتجربة ال�ضيافة 
العربية يف اأف�ضل حاالتها من خلل 
زيارة اأي من مطاعمنا االأربعة ع�ضر، 
حيث باإمكانكم االختيار من بني عدد 
واملحلية  العاملية  االأط��ب��اق  م��ن  كبري 
يف مطعم لو فيندوم برا�ضريي الذي 
ي��ق��دم ب��وف��ي��ه ع��امل��ي ف��اخ��ر، و املطعم 
االإم��ارات��ي ال�ضهري م��زالي ال��ذي يعد 
م��ن امل��ط��اع��م ال��ف��ري��دة م��ن نوعها يف 
دول����ة االم������ارات و احل��ائ��ز ع��ل��ى عدة 
كبرية  يقدم جمموعة  اأن��ه  اإذ  ج��وائ��ز 
ومتنوعة من االأطعمة ت�ضل اىل اكر 
من 100 طبق من املاأكوالت املحلية 
ميزالونا  مطعم  الق�ضر  ي�ضم  كما   .
االإيطايل و مطعم ال�ضياد للماأكوالت 
هكا�ضان  مطعم  و  الطازجة  البحرية 
ال�ضيني ومطعم باربيكيو الق�ضر على 
ال�ضاطئ “ وقال املدير العام خماطبا 
تبحث  كنت  اإن   ” البحريني  ال�ضائح 
فاإن  الراحة  و  عن مكان لل�ضرتخاء 
الق�ضر هو الوجهة االأمثل حيث ي�ضم 
85 هكتاراً من احلدائق اخلارجية و 
املرافق الرتفيهية و حو�ضي �ضباحة و 
ن��ادي ق�ضر االإم���ارات ال�ضحي و يقع 
الرملي  البحر  �ضاطئ  على  الق�ضر 
و  ك��ي��ل��وم��رت،   1.3 اإىل  ي�����ض��ل ط��ول��ه 
باحليوية  امل��ل��ي��ئ��ة  االأن�����ض��ط��ة  مل��ح��ب��ي 
ي�����ض��م��ل ال��ق�����ض��ر اأرب�����ع م��لع��ب تن�س 
و م��رك��ز ال��ري��ا���ض��ات امل��ائ��ي��ة و مراكز 

اللياقة البدنية “

واالأ�ضواق على االندماج يف االقت�ضاد 
املوؤ�ض�ضات  فيها  تن�ضهر  بوتقة  وخلق 
اجلماهري  اأن�����واع  جميع  تلبي  ال��ت��ي 
م����ن جميع  ال���ن���ا����ض���ئ���ة  امل�������ض���ت���ه���دف���ة 
“اإن  بان�ضال:  واأ�ضاف  العامل.  اأنحاء 
ال�ضغرية  ال�ضركات  �ضوق  يف  امل�ضهد 
واملتو�ضطة يتغري با�ضتمرار، مدعوًما 
الع�ضر  يف  اجل����دي����دة  ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات 
احللول  اع���ت���م���اد  وي���ع���د  احل����دي����ث. 
اأكر  تقدم  التي  املتقدمة  املحا�ضبية 
م��ن جم���رد امل���ي���زات االأ���ض��ا���ض��ي��ة، مما 
يوفر نتائج �ضريعة و�ضل�ضة، وي�ضمن 
ي�ضكل  وال�ضريع، مما  ال�ضهل  التو�ضع 
اأمراً حيوياً لنجاح ال�ضركات ال�ضغرية 
ا�ضرتاتيجية  ومي���ث���ل  وامل��ت��و���ض��ط��ة، 
على  املنتدى  وعمل  للأعمال.  مهمة 
تلبية هذا الطلب من خلل الغو�س 
وفهم  للنجاح  االأ�ضا�ضية  املكونات  يف 

نب�س اأعمالهم«.

املحا�ضبة  ب����رن����ام����ج  اع����ت����م����اد  ومت 
بوا�ضطة  ب��ت��ايل  اخل��ا���س  ال�ضريبية 
دولة  يف  لل�ضرائب  االإحتادية  الهيئة 
تب�ضيط  اىل  ي��ه��دف  وه���و  االإم������ارات 
امل�ضافة  ال��ق��ي��م��ة  ���ض��ري��ب��ة  ام���ت���ث���ال 
املا�ضي،  العام  مدار  وعلى  لل�ضركات. 
اأك����ر م���ن 50000  ���ض��اع��دت ت���ايل 
ب��ل��وائ��ح �ضريبة  االل���ت���زام  ���ض��رك��ة يف 
القيمة امل�ضافة يف االإم��ارات العربية 

املتحدة واململكة العربية ال�ضعودية. 

اكت�ضاف  باإمكانكم  حيث  املنطقة  يف 
االختيارات  و  االأن�ضطة  م��ن  العديد 
للعائلت  املنا�ضبة  ال�ضنة  م��دار  على 
نعدكم  ” اإن���ن���ا  وق�����ال  الأن��ف�����ض��ك��م  اأو 
و�ضائل  خ���لل  م��ن  تن�ضى  ال  ب��اإق��ام��ة 
الراحة الفاخرة واخلدمة ال�ضخ�ضية 
يقع  جميل  ق�ضر  هو  الفندق  اأن  كما 
وتعترب  به  خ��لب خا�س  �ضاطئ  على 
واج����ه����ت����ه م�����ن اأج�����م�����ل االإجن�����������ازات 
مهند�ضيه  ا�ضتخدم  حيث  امل��ع��م��اري��ة 
الإن�ضاء  الرخام  و  الذهب  وم�ضمميه 
من  واح��د  يجعله  مم��ا  فاخر  منتجع 
االجتماعات  واأماكن  الفنادق  اأف�ضل 
اإث����ارة ل��لإع��ج��اب يف العامل  واأك��ره��ا 
وجناحاً  فاخرة  غرفة   394 ي�ضم  و 

ملكياً ».

مثالية  عطلة  لتوفري  لهم  واالث����ارة 
االإمارات  ق�ضر  الأن  واالأمهات  للآباء 
هو املكان املثايل للأطفال على الدوام 
من  الكثري  هناك  ان  العلوي  وذك��ر   .
ال��ت��ي جتعلهم  ل��لأط��ف��ال  االأن�����ض��ط��ة 
م�ضغولني طوال اليوم بينما ي�ضتمتع 
واال�ضتمتاع  ب����ال����راح����ة  ال������وال������دان 
اأجواء  االإم��ارات يف  بالعطلة يف ق�ضر 

مفعمة بالراحة والهدوء
املدير  كرامر  مارتن  ق��ال  جانبه  من 
العام للفندق “ نحن �ضعداء للرتحيب 
م������ن  مملكة  ال����ق����ادم����ني  ب���ال�������ض���ي���اح 
او للعمال  للرتفيه  �ضواء  البحرين 
وامل��ن��ا���ض��ب��ات ال��ر���ض��م��ي��ة واخل���ا����ض���ة »  
واأو�ضح ان ق�ضر االإم��ارات يعد املكان 
املثالية  ال��ع��ط��لت  لق�ضاء  االأف�����ض��ل 

االإقامة.  ح���ج���وزات  ع��ل��ى   ٪25 اإىل 
اإ�ضافة  ال�����ض��ي��وف،  �ضي�ضتمتع  ك��م��ا 
اأ�ضعار  على  املّذهلة  التخفي�ضات  اإىل 
ي��وم��ي فاخر  اإف��ط��ار  ببوفيه  ال��غ��رف، 
غرفة،  ل��ك��ل  اأق�����ض��ى  ك��ح��دٍّ  ل�ضيفني 
مع فر�ضة الدخول املجاين اإىل لوجن 

الق�ضر عند حجز جناح.  »
واأ�ضاف قائًل “ ت�ضري هذه العرو�س 
اخل��ا���ض��ة خ��لل ال��ف��رتة م��ن 6 مايو 
وب�ضعر   2019 �ضبتمرب   30 ح��ت��ى 
بوفيه  �ضاملة  للغرفة  دره���م   990
ف���ان���دوم  “لو  م��ط��ع��م  يف  االإف�����ط�����ار 
ب���را����ض���ريي«. ي��وف��ر ق�����ض��ر االم�����ارات 
العديد من املفاجاآت املثرية للأطفال 
ب��رف��ق��ة ذوي��ه��م خ���لل ال��ع��ط��لت من 
امل��ل��ئ باملتعة  خ���لل ق�����ض��ر االأط���ف���ال 

•• عجمان-الفجر: 

ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  “منتدى  اختتم 
القيمة  ���ض��ري��ب��ة  ح����ول  وامل��ت��و���ض��ط��ة 
�ضركة  ن��ظ��م��ت��ه  وال�����ذي  امل�ضافة”، 
يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه  �ضوليو�ضينز”  “تايل 
املدراء  من  وا�ضعة  مب�ضاركة  عجمان 
املحا�ضبة  ق��ط��اع  يف  ال���ق���رار  و���ض��ن��اع 
واالإمتثال ال�ضريبي. وتناول املنتدى 
القيمة  �ضريبة  تطبيق  تعزيز  �ضبل 
ال�ضغرية  ال�������ض���رك���ات  يف  امل�������ض���اف���ة 
االإم��ارات عموماً  دولة  واملتو�ضطة يف 
واإم��ارة عجمان على وجه خ�ضو�س. 
ورك������ز احل������دث ع���ل���ى ع���ر����س حلول 
ف��ع��ال��ة ل���زي���ادة ك���ف���اءة ال��ع��م��ل و�ضط 
�ضيما  وال  املنطقة  االأع��م��ال يف  تطور 
ال�ضغر  املتناهية  ال�ضركات  قطاع  يف 
اأن  ال�����ض��روري عليها  ب���ات م��ن  ال��ت��ي 
املحا�ضبية  االأمت����ت����ة  ن��ح��و  ت��ت��ح��ول 

وامل��ق��ي��م��ني فيها،  امل��ن��ط��ق��ة  مل��واط��ن��ي 
التناف�ضية  ال��ق��درة  رف��ع  يف  وت�ضاهم 
لذلك  ال�ضناعة.  هذه  يف  واالإنتاجية 
ك���ان م��ن امل��ه��م اأن ن��ق��دم ل��ه��م الدعم 
تنميتهم  ل�ضمان  يحتاجونه  ال���ذي 
امل�ضتمرة وزيادة م�ضاهمتهم يف الناجت 
امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل.  وه���دف املنتدى 
حتديات  ملختلف  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  اىل 
كفاءتها«.  ل��زي��ادة  اليومية  االأع��م��ال 
االأو�ضط  ال�ضرق  مبادرة  ملوقع  ووفًقا 
ال�ضركات  ق��ط��اع  مي��ث��ل  لل�ضتثمار، 
ال�ضغرية واملتو�ضطة عادة ما يرتاوح 
اإج����م����ايل  م����ن   40% و   10 ب����ني 
االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  العمالة 
ب��اأك��م��ل��ه��ا، وتلعب  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ض��م��ال 
عجمان دوراً مهماً يف تعزيز الن�ضاط 
العربية  االإم��ارات  االقت�ضادي لدولة 
اأكرب  ع��دداً  االإم��ارة  املتحدة. وت�ضجع 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  م��ن 

خلل مراقبة االأداء، واالإدارة املالية، 
واالمتثال الفعال ويف الوقت املنا�ضب. 
وناق�س املنتدى خلل فعالياته اأهمية 
النقدية  اأعمالها  يف  ال�ضركات  حتكم 
واإدارات�����ه�����ا وم��و���ض��وع��ات ج��م��ة مثل  
مركز  واإدارة  امل���خ���زون  اإدارة  اإت���ق���ان 
التكاليف  ومراقبة  والتكلفة  ال��رب��ح 
االأعمال  وت��ق��اري��ر  التكلفة  وحت��ل��ي��ل 
االكت�ضاف  واأه��م��ي��ة  االم��ت��ث��ال  واإدارة 
“فيغا�س  ق��ال  ب���دوره،  والت�ضحيح.  
يف  االأع���م���ال  ق�ضم  رئ��ي�����س  بان�ضال”، 
“تايل �ضوليو�ضنز” ال�ضرق االأو�ضط: 
“تعترب ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة 
ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ل��لق��ت�����ض��ادات يف 
خا�س  وب�ضكل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 
و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف 
كبرية  ن�ضبة  تنتمي  حيث  اإف��ري��ق��ي��ا، 
اإىل هذا القطاع. وهي  ال�ضركات  من 
كبرية  عمل  فر�س  توليد  يف  ت�ضاعد 

القيمة  ل�ضريبة  ام��ت��ث��ال��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز 
�ضدد  امل���ن���ت���دى،  امل�������ض���اف���ة. وخ������لل 
م�ضت�ضار �ضريبة  “�ضاكب علي �ضاه”، 
االإداري  وال�ضريك  امل�ضافة  القيمة 
على  لوجيك”  “دايناميك  ل�ضركة 
لتتبع  الفّعالة  الو�ضائل  تبني  اأهمية 
من���و ال�����ض��رك��ات م���ن خ����لل ت�ضخري 
بالكامل  االآلية  املحا�ضبة  حلول  ق��وة 
وع��ن�����ض��ر االأع���م���ال االأ���ض��ا���ض��ي��ة. كما 
التنظيمية  االه����ت����م����ام����ات  ت����ن����اول 
الرئي�ضية باالإ�ضافة اإىل حلول فعالة 
من حيث التكلفة لتحقيق اأداء مايل 

وعمليات جتارية قوية.
و������ض�����ه�����د احل�����������دث ت�������ب�������ادل ه�������ادف 
ل��ل��م�����ض��ارك��ني ل���ل���خ���ربات واالأف����ك����ار 
اكت�ضب  ك��م��ا  ال��ب��ع�����س.  بع�ضهم  م��ع 
ن��ظ��ر جديدة  وج���ه���ات  احل���ا����ض���رون 
اأعلى  رب���ح���ي  م���ع���دل  ح����ول حت��ق��ي��ق 
وتقدمي جتربة حم�ضنة للعملء من 

م���ف���ت���وح جلميع  اب���ت���ك���ار  خم���ت���رب 
الداخل  م���ن  ال��ب�����ض��ري��ة  ال��ع��ق��ول 
واخل��ارج يعمل على مدار ال�ضاعة 
حلل حتديات حمددة يتم طرحها 
احلكومات  اأو  املوؤ�ض�ضات  قبل  من 

املحلية اأو االحتادية.
و���ض��ت��ت��ي��ح اآل���ي���ة ل��ت��ق��ي��ي��م االأف���ك���ار 
امل���ت���داول���ة عربها  واالق����رتاح����ات 
احللول  اأ���ض��ح��اب  ت��ك��رمي  و�ضيتم 
اجل����ذري����ة وال���ن���وع���ي���ة ال���ت���ي يتم 
اختيارها وفق املعايري وال�ضوابط 
واجلمارك  ال���وزارة  حتددها  التي 
امللكية  ح��ق��وق  ح��ف��ظ  �ضيتم  ك��م��ا 
الفكرية للمبادرات وكافة االأفكار 
املن�ضة  على  املقدمة  واالب��ت��ك��ارات 
االأفكار  اأ���ض��ح��اب  ح��ق��وق  واأي�����ض��ا 
واالب��ت��ك��ارات امل��ن��ف��ذة وذل���ك وفقاً 

للإجراءات املعمول بها بالدولة.

•• دبي -وام:

ت�ضت�ضيف مدينة دبي اأول ملتقى 
وذلك  اخلليجيني  للمخرتعني 
حت���ت رع���اي���ة م��ع��ايل ���ض��ل��ط��ان بن 
االقت�ضاد  وزي��ر  املن�ضوري  �ضعيد 
وب����اإ�����ض����راف امل���خ���رتع االإم����ارات����ي 
اأحمد عبداهلل جمان يومي 3 و4 

مايو املقبل يف جامعة دبي.
حممد  عي�ضى  الربوفي�ضور  واأك��د 
اأن  دب��ي  جامعة  رئي�س  الب�ضتكي 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ق���ادة 
دول  ت��ب��ق��ى  اأن  ع��ل��ى  ح��ري�����ض��ون 
امل���ن���ط���ق���ة من�����وذج�����اً ي���ح���ت���ذى به 
ل��ل��ح��داث��ة وال��ت��ط��وي��ر ع���رب دعم 
م�ضرية االبتكار التي باتت مطلباً 

اأ�ضا�ضا يف العامل املعا�ضر.
املخرتعني  م���ل���ت���ق���ى  اإن  وق�������ال 
اخل��ل��ي��ج��ي��ني ي���اأت���ي ان��ط��لق��ا من 
ح���ر����س ج��ام��ع��ة دب����ي ع��ل��ى ن�ضر 
بناء  م���ف���ه���وم  وت���ر����ض���ي���خ  ال����وع����ي 
لبذل  االأج��ي��ال  ال��ق��درات وحتفيز 
امل�����زي�����د م�����ن اجل�����ه�����ود وال���ع���م���ل 

بطريقة مبتكرة.
وق����ال امل��خ��رتع االإم����ارات����ي احمد 
امللتقى  ف��ك��رة  اإن  جم���ان  ع��ب��داهلل 
ان��ب��ث��ق��ت م���ن خ���لل ح�����وارات مع 
اخلليجيني  املخرتعني  ال��زم��لء 
مت خ��لل��ه��ا ال��رتح��ي��ب م���ن عدد 
لبحث  املبا�ضر  للقاء  منهم  كبري 
حت����دي����ات االب����ت����ك����ار واالخ��������رتاع 
ل���دى امل��خ��رتع��ني م��ن ك��اف��ة دول 
امل��ن��ط��ق��ة واأ����ض���ب���اب ت���راج���ع جهود 
ت�ضجيل براءات االخرتاع وارتفاع 
لتنفيذ  املا�ضة  واحلاجة  تكاليفها 

خم��ت��ل��ف ال��ع��ق��ول امل��ب��دع��ة وطرح 
االأف�����ك�����ار وال����ت����ح����دي����ات وت����ب����ادل 
اخل���ربات وال��ت��ج��ارب مب��ا ي�ضاهم 
يف دعم وت�ضجيع املبدعني واإيجاد 
وهي  ق��درات��ه��م  لتنمية  م�����ض��اح��ة 
اأ�ضا�ضيا من  مبادرة لتوجيه جزءا 
اجلديدة  االأج��ي��ال  اإىل  فعالياتنا 
يف  قدراتهم  وتطوير  لتحفيزهم 
جم��ال االإب����داع واالب��ت��ك��ار لتعزيز 
مكانة دبي كاأر�س للمواهب تهتم 
باالأجيال القادمة تنفيذا للمبادئ 
اأطلقها  ال���ت���ي  ل���دب���ي  ال��ث��م��ان��ي��ة 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 

را�ضد اآل مكتوم.
من�ضة  اأول  العقول  بوابة  ومتثل 
وطنية جتمع املفكرين واملبتكرين 
وامل�����ب�����دع�����ني وامل�����خ�����رتع�����ني من 
خمتلف اأنحاء العامل حتت مظلة 

التوا�ضل  و����ض���ائ���ل  ع���رب  واح������دة 
االج���ت���م���اع���ي وت���ت���ي���ح ع������ددا من 
اخلدمات من اأبرزها توفري قاعدة 
املبتكرة  ب��ال��ع��ق��ول  غ��ن��ي��ة  ب��ي��ان��ات 
�ضواء من داخل الدولة اأو خارجها 
التنموية  امل����ج����االت  خم��ت��ل��ف  يف 
لطرح  من�ضة  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل 
املوؤ�ض�ضات  ق��ب��ل  م���ن  ال��ت��ح��دي��ات 
القطاع  اأو  احل���ك���وم���ي���ة  �����ض����واء 
اإي���ج���اد احللول  ب���ه���دف  اخل���ا����س 
ومعاجلات لهذه التحديات و�ضبل 

جتاوزها م�ضتقبل.
اأداة  العقول”  “بوابة  وت�����ض��ك��ل 
القطاع  االبتكار يف  لقيادة  حيوية 
ب�����ال�����دول�����ة مب�����ا يف ذل����ك  ال�����ع�����ام 
واملواطنني  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
املن�ضة  ���ض��ت��ع��د  اإذ  وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن 
مبثابة  ال���ذك���ي���ة  االإل����ك����رتون����ي����ة 

ه���ذه االخ���رتاع���ات وخ��ل��ق علقة 
ت����ع����اون وت���ع���ا����ض���د وت���ك���ام���ل مع 
وامل�ضتثمرين  امل��ال  راأ���س  اأ�ضحاب 
�ضواء كانوا موؤ�ض�ضات عامة اأمثال 
االأعمال  التجارة وجمال�س  غرف 

اأو رجال ورواد االأعمال.
وك����ان امل��خ��رتع االإم����ارات����ي احمد 
�ضاحب  ك����رم����ه  وال��������ذي  جم������ان 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” �ضمن قائمة اأوائل االإمارات 
وبت�ضجيع من �ضمو ال�ضيخ حمدان 
بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل 
ع��ه��د دب���ي ق��د اأجن���ز ال��ع��دي��د من 
امل��ي��دال��ي��ات امل��ا���ض��ي��ة يف ع���دد كبري 
واالخرتاع  االبتكار  حت��دي��ات  م��ن 
املتحدة  ال�����والي�����ات  يف  ال���ع���امل���ي���ة 

بل  ودوره��ا  املهمة  امل�ضوؤولية  تلك 
يتجاهلونها اأحياناً عن غري ق�ضد 
البع�س  ع��ن��ه��ا  ي��ت��غ��ا���ض��ى  يف ح��ني 
وت�ضميم  ت�ضور  �ضابق  االآخ��ر عن 

بهدف جني االأرباح.
وي�������ض���رتك يف امل����ب����ادرة ع����دد من 
املوؤ�ض�ضات احلكومية ومن القطاع 
البوابة  وتعمل  بالدولة  اخل��ا���س 
للتفاعل  م�����ض��اح��ة  اإت����اح����ة  ع��ل��ى 
ق���ادة وم�����ض��وؤول��ني ومفكرين  ب��ني 
وخمرتعني  ومبدعني  ومهنيني 
خمتلف  م������ن  اأع�������م�������ال  ورواد 
ما  وه��و  واالأن�ضطة  التخ�ض�ضات 
تبادل  اأم����ام  وا���ض��ع��اً  امل��ج��ال  يفتح 
والتجارب  واخل����ربات  امل��ع��ل��وم��ات 
املمار�ضات  اأف�ضل  على  واالط���لع 
املعمول بها يف خمتلف القطاعات 

االقت�ضادية والتنموية.

واملانيا  وب��ري��ط��ان��ي��ا  االأم��ري��ك��ي��ة 
و�ضوي�ضرا وغريها وتتويجا لذلك 
اأحمد  جائزة  دبي  جامعة  اأطلقت 
ن�ضاطات  �ضمن  للخرتاع  جمان 
م��رك��ز ال����ري����ادة واالب���ت���ك���ار الذي 
يعمل على و�ضع روؤية �ضاملة حول 
وعلقتها  املجتمعية  امل�����ض��وؤول��ي��ة 
با�ضتدامة التكنولوجيا واالبتكار.

املجتمعية  امل�����ض��وؤول��ي��ة  اأن  واأك�����د 
ع���ل���ى قطاع  ك���ب���ري  ت�����اأث�����ري  ل���ه���ا 
التكنولوجيا وم�ضتقبلها واأن هذه 
العامل  تكون  اأن  يجب  امل�ضوؤولية 
قطاع  وت���ط���وي���ر  دف�����ع  يف  االأه�������م 
التكنولوجيا على امل�ضتوى العاملي 
مفقودة  االأه��م��ي��ة  ه���ذه  اأن  غ���ري 
الرتكيز  اخل����ربة يف  ق��ل��ة  ن��ت��ي��ج��ة 
على دور املبتكرين ورواد االأعمال 
ال���ذي���ن ي��ت��غ��ا���ض��ون اأح���ي���ان���اً عن 

وم������ن ج���ان���ب���ه ق������ال االإع�����لم�����ي 
اأم�������ني عام  ن���ق���ي  ع���ب���دال���رح���م���ن 
اللجنة  ال�ضحفيني ع�ضو  جمعية 
املبادرات  ه��ذه  اإن  للملتقى  العليا 
تعك�س ما تلعبه دولة االإمارات من 
دور مهم يف تر�ضيخ ثقافة االإبداع 
باأ�ضواقها  ف��ق��ط  لي�س  واالب��ت��ك��ار 
ال�ضعيدين  على  واإمن��ا  الداخلية 
االإق��ل��ي��م��ي وال������دويل وذل����ك عرب 
تبني العديد من املبادرات الرائدة 
ال��ت��ي ت��خ��دم ه���ذا ال��ت��وج��ه وتعزز 
احت�ضان  ال��دول��ة على  ق���درة  م��ن 

االأفكار اجلديدة واخللقة.
العقول”  “بوابة  اأن  واأ�����ض����اف 
ت�ضكل مبادرة نوعية اإذ تعمل على 
اإث��راء بيئة االإب��داع واالبتكار على 
توفري  خ����لل  م���ن  دويل  ن���ط���اق 
ق��ن��اة ذك��ي��ة ل��ل��ت��وا���ض��ل ف��ي��م��ا بني 

»تراخي�س« موانئ وجمارك دبي حت�سل على 5 �سهادات اأيزو
•• دبي-وام:

الذراع التنظيمية ملوؤ�ض�ضة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة بدبي  “تراخي�س”  ح�ضلت لدائرة التخطيط والتطوير 
على خم�س �ضهادات من املنظمة الدولية للمعايري«ISO« يف اإدارة نظام ال�ضكاوي و اإدارة نظام اجلودة واإدارة نظام اأمن 
اأن  “تراخي�س”  ل�  التنفيذي  املدير  العبار  اأكد عدنان  و  واإدارة نظام ال�ضحة وال�ضلمة.  البيئة  واإدارة نظام  املعلومات 
الدائرة حتر�س ويف اإطار خطتها اال�ضرتاتيجية 2019 - 2021 على تعزيز ثقافة الرتكيز على املتعاملني وايجاد 
ها املحرك الرئي�س لعملية التطوير امل�ضتمر  قنوات توا�ضل تفاعلية معهم ت�ضجعهم على تقدمي اآرائهم ومقرتحاتهم بعدِّ

وبالتايل االرتقاء بجودة اخلدمات التي تقدمها لهم مبا يحقق �ضعادتهم متا�ضياً مع توجيهات القيادة الر�ضيدة.

نقل مراكز البيانات والتطبيقات اخلا�سة
 ب� » اقت�سادية دبي« اإىل من�سة دبي »بال�س«

•• دبي -وام:

اأعلنت دائرة التنمية االقت�ضادية و”دو” التابعة ل�ضركة االإمارات للت�ضاالت 
والتطبيقات اخلا�ضة  البيانات  نقل جميع مراكز  املتكاملة عن جناحهما يف 
بالدائرة اإىل من�ضة دبي “بال�س” امل�ضتندة اإىل ال�ضحابة يف اإجناز جديد هو 
االأول من نوعه منذ اإطلق املن�ضة اململوكة واملدارة من قبل مكتب دبي الذكية 
وتقدم من�ضة دبي “بال�س” التي اأطلقها مكتب دبي الذكية  يف عام 2017. 
بالتعاون مع دو حمفظة متكاملة و�ضاملة من احللول االفرتا�ضية املتقدمة 
اإىل  اإ�ضافة  االإن��رتن��ت  على  احلكومية  اجلهات  مواقع  مبتطلبات  واخلا�ضة 
تطبيقاتها وقواعد بياناتها وخدماتها امل�ضرتكة على من�ضة املدينة الذكية. 
اأعلنت  التي  اأوائ��ل اجلهات احلكومية  التنمية االقت�ضادية من  دائ��رة  وكانت 
احللول  م��ن  باال�ضتفادة  التزامها  ع��ن   2017 للتقنية  جيتك�س  اأ�ضبوع  يف 
واخلدمات املتطورة التي تقدمها املن�ضة. وباعتبارها العمود الفقري الرقمي 
ملدينة دبي فقد �ضاهمت املن�ضة القائمة على ال�ضحابة يف توفري خدمات بنية 
حتتية اأكر فعالية من حيث التكاليف مما مكن دائرة التنمية االقت�ضادية 
من توفري ما ي�ضل اإىل 82? من تكلفة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
مقارنة بتكاليف البنية التحتية التقليدية لتكنولوجيا املعلومات على مدار 

خم�س �ضنوات.
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املال والأعمال
بلدية دبي تعلن عن الفر�س ال�ستثمارية للحدائق العامة الكربى يف الإمارة

امل�ضرتك  العمل  لتعزيز  روان���دا، 
التنوي���ع  اإىل  ال�ضعي  خ��لل  م��ن 
والتو�ضع يف �ضراكاتنا مع خمتلف 
دول العامل لرت�ضيخ مكان�ة دولة 
للتجارة  عاملي  كمركز  االإم����ارات 

واال�ضتثمار.
واأع������رب ���ض��ع��ادت��ه ع���ن اأم���ل���ه باأن 
اآفاق  دف��ع  يف  املُلتقى  ه��ذا  ُي�ضهم 
والتن�ضيق بني جمتمعي  التعاون 
والرواندي  االإم���ارات���ي  االأع��م��ال 
مب���ا ي��خ��دم ت��وج��ه ال��غ��رف��ة نحو 
االإفريقية  االأ�����ض����واق  اك��ت�����ض��اف 
ا�ضرتاتيجية  ���ض��م��ن  ال����واع����دة 
عملها الرامية لتنمية ال�ضادرات 
املحلية،  ال�����ض��ن��اع��ي��ة  للمنتجات 
وال�������دف�������ع ب��������اإب��������راز ال����وج����ه����ات 
اال�ضتثمارية اأمام القطاع اخلا�س 
امل�ضاريع  الإق�����ام�����ة  االإم������ارات������ي 
القطاعات  خمتلف  يف  امل�ضرتكة 
واملجاالت احليوية، وزيادة فر�س 
ودعمها يف جميع  والتقدم  النمو 

املجاالت.

•• ال�سارقة-الفجر:

اإىل  �ضمن خطط عملها الهادفة 
تعزيز مكانة ال�ضارقة اال�ضتثمارية 
خمتلف  مع  بٌناءة  �ضراكات  وبناء 
جتارة  غرفة  ُتنظم  ال��ع��امل،  دول 
مع  وبالتعاون  ال�ضارقة  و�ضناعة 
النا�ضئة  ل��لأ���ض��واق  ب��وث��و  ���ض��رك��ة 
“رواندا  ع���ن���وان  حت���ت  ُم��ل��ت��ق��ى 
عر�س ا�ضتثماري” وذلك املوافق 
ليوم 23 اأبريل اجلاري، بح�ضور 
ممثلني وم�ضوؤولني عن احلكومة 
الرواندية واأبرز امل�ضتثمرين على 

م�ضتوى الدولة.
وي����اأت����ي امل��ل��ت��ق��ى ال�����ذي ي��ع��ق��د يف 
ال�ضارقة،   لغرفة  الرئي�س  امل��ق��ر 
�ضلطان  عبداهلل  �ضعادة  بح�ضور 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ع��وي�����س 
ال�ضارقة،  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة 
و����ض���ع���ادة ي��ا���ض��م��ني دل��ي��ل��ة اّم����ري 
القن�ضلية  ب����اأع����م����ال  ال���ق���ائ���م���ة 
لدى  روان����دا  جلمهورية  ال��ع��ام��ة 

ُم�������ض���ي غرفة  ال���ع���وي�������س  واأك�������د 
اأهداف  ُقدماً يف حتقيق  ال�ضارقة 
لقيادتنا  ال���وط���ن���ي���ة  االأج�����ن�����دة 
ال���ر����ض���ي���دة م���ن خ��������������������������لل تبني 
الربامج واآليات العمل املوؤ�ض�ض�����ية 
يف  ُت�ض�����هم،  اأن  �ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي 
مبختلف  التنمية  عجلة  دع������م 
ن�ضب��������و  م���ا  وه����ذا  ال��ق��ط��اع��ات 
ا�ضتقبالنا  خ����لل  م���ن  اإل��ي�����������������������ه 
جمهورية  ح���ك���وم���ة  مل���������ض����وؤويل 

مع  التن�ضيق  خ��لل  من  قدراتها 
يف  الر�ضمية  احلكومية  اجل��ه��ات 
االقت�ضادي  ال�����ض��اأن  ذات  روان����دا 
املمار�ضات  اأف�����ض��ل  تكري�س  ع��رب 
وزيادة  والتنموية،  االقت�ضادية 
م�����ع�����دالت ال����ت����ب����ادل ال���ت���ج���اري 
وت�����ن�����������ض�����ي�����ط ع����م����ل����ي����ة ت����دف����ق 

اال�ضتثمارات.

دول���ة االإم�����ارات، وع���دي بها�ضني 
�ضريك اأول لدى �ضركة تريدوايز، 
و�ضاجنيف غوبتا املدير التنفيذي 
ورئ��ي�����س اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة لدى 
وزهارا  املالية،  اإفريقيا  موؤ�ض�ضة 
لدى  التنفيذي  الرئي�س  م��ال��ك 
وامل�ضت�ضار  كابيتال  فينور  كرو�س 
للأ�ضواق  ب��وث��و  جم��م��وع��ة  ل���دى 

تطوير  على  حتر�س  الغرفة  اإن 
وتعزيز  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ع��لق��ات 
واال�ضتثماري،  التجاري  التبادل 
رواندا  وجمهورية  ال�ضارقة  بني 
وبحث �ُضبل تدعيم املوا�ضيع ذات 
االه��ت��م��ام امل�����ض��رتك ال��ت��ي تخدم 
لدى  االأع��م��ال  جمتمعي  م�ضالح 

اجلانبني.

النا�ضئة، ويناق�س امللتقى جماالت 
التعاون ما بني جمهورية رواندا 
بالعلقات  للإرتقاء  وال�ضارقة، 
من  مزيد  نحو  بينهما  الثنائية 

النمو واالزدهار.
�ضلطان  ع���ب���داهلل  ����ض���ع���ادة  وق�����ال 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ع��وي�����س 
ال�ضارقة  و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 

مُيثل  املُلتقى  اأن  �ضعادته  واأ�ضاف 
اأوا�ضر  ل��دع��م  حقيقية  ف��ر���ض��ة 
التعاون اال�ضتثماري واآليات دعمه 
والعوائد  روان���دا،  جمهورية  م��ع 
مبا  ال�ضراكة  ه��ذه  م��ن  املنتظرة 
غرفة  ا�ضرتاتيجية  مع  يتما�ضى 
ت�ضهيل  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�����ض��ارق��ة 
ازدهار قطاعات االأعمال، وتعزيز 

بالتعاون مع �سركة بوثو لالأ�سواق النا�سئة

غرفة ال�سارقة تنظم ُملتقى »رواندا عر�س ا�ستثماري« لتعزيز قطاعات الُبنى التحتية والبناء
العوي�س: املُلتقى يهدف اإىل تكري�س اأف�سل املمار�سات االقت�سادية والتنموية يف اأفريقيا

الهوائية،  الدراجات  وتاأجري  البحرية  والرحلت  االأطفال  واألعاب  وال�ضواء 
ف�ضًل عن طيف وا�ضع من املرافق، مثل مركز دبي دولفني ومدينة الطفل 
التي ت�ضم اأق�ضام عر�س خمتلفة، وا�ضتقبلت احلديقة ما يقارب 3.8 مليون 

زائر خلل ال 3 �ضنوات املا�ضية.
اأما حديقة املمزر الذكية فتمتاز مب�ضاحتها ال�ضا�ضعة وموقعها الفريد على 
رمال ال�ضاطئ الذهبية حيث تتعدد املناطق واملواقع الرتفيهية والرتويحية 
الت�ضهيلت  خ��دم��ات  احلديقة  وت��وف��ر  ال��رائ��ع��ة.  احلديقة  حتت�ضنها  التي 
ال�����ض��ال��ي��ه��ات وامل���لع���ب الريا�ضية  ال�����ض��اط��ئ��ي��ة واأل���ع���اب االأط���ف���ال وت���اأج���ري 
ال�ضاطئية، ف�ضًل عن امل�ضابح ومن�ضة التزحلق باالألواح، اإ�ضافة اإىل الكثري 
احلدائق  زوار  من  ع��دد  اأك��رب  احلديقة  وت�ضتقبل  املتنوعة.   االأن�ضطة  من 
اإم��ارة دب��ي، حيث و�ضل ع��دد ال��زوار خ��لل ال 3 �ضنوات  العامة الكربى يف 

املا�ضية اإىل ما يقارب 5.7 مليون زائر.

للم�ضتثمرين  االأول  اخل��ي��ار  لتظل  وري��ادت��ه��ا،  تناف�ضيتها  على  حمافظتها 
ورجال االأعمال الباحثني عن اأف�ضل امللذات والفر�س اال�ضتثمارية«.

اال�ضتثمار  اإدارة  مدير  �ضالح  حممد  جنيب  ال�ضيد  قال  اأخ��رى،  ناحية  من 
ببلدية دبي اأن هناك فر�س ا�ضتثمارية عديدة متاحة مبا يف ذلك اال�ضتثمار 
التابعة للبلدية وهي: اخلور وزعبيل  العامة الكربى  يف �ضتة من احلدائق 
وم�ضرف واملمزر وال�ضفا، اإ�ضافة اإىل احلديقة القراآنية التي افتتحتها بلدية 

دبي موؤخًرا يف منطقة اخلوانيج.
يقارب  ما  ا�ضتثمار  اإىل  املطروحة  الفر�س  “تهدف  ال�ضاأن:  واأ�ضاف يف هذا 
%10 من م�ضاحة كل حديقة لتنفيذ م�ضاريع ا�ضتثمارية وندعو امل�ضتثمرين 
كذلك بتقدمي اأفكارهم يف هذا املجال لدرا�ضة الطرق املثلى التي من املمكن 

اأن تكون جمدية.
ومتتاز حديقة اخلور مبرافقها وخدماتها املميزة، ومنها مناطق الرحلت 

•• دبي –الفجر: 

العامة  االإم��ارة  ا�ضتثمارية متعددة يف حدائق  دبي عن فر�س  بلدية  اأعلنت 
التابعة للدائرة، وذلك من خلل م�ضاحات الفعاليات، وتخ�ضي�س م�ضاحات 
خمتلفة للمطاعم واالأن�ضطة التجارية املختلفة وفتح الباب اأمام امل�ضتثمرين 
لكل  ا�ضتثمارية  وذلك �ضمن خريطة  كذلك  اال�ضتثمارية  اأفكارهم  لتقدمي 

حديقة.  
و�ضرح املهند�س داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، اإىل اأن الدائرة تهدف 
ممار�ضة  وت�ضهيل  اال�ضتثمار  لت�ضجيع  الر�ضيدة  القيادة  توجهات  دع��م  اإىل 

االأعمال للم�ضتثمرين يف االإمارة. 
توفري  م��ن خ��لل  اإ�ضهامات كبرية  دب��ي  بلدية  “تقدم  ال��ه��اج��ري:  واأ���ض��اف 
بيئة ملئمة وحمفزة لل�ضتثمار، بتعزيز االقت�ضاد املنوع يف دبي، و�ضمان 

�سمن جهوده للرتويج لعام الت�سامح ودعم ممار�ساته يف بيئة االأعمال

جمل�س �سيدات اأعمال دبي ينظم موؤمتر �سحة ورفاهية املراأة يف 25 اأبريل اجلاري

»كهرباء ال�سارقة« تفوز بجائزة دولية يف جمال التنمية اخل�سراء
•• ال�سارقة -وام:

املركز  من  اخل�ضراء  التنمية  بجائزة  ال�ضارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  ف��ازت 
» جلهودها يف جم��ال احلفاظ على   Iqbc  « واالإنتاجية  للجودة  ال��دويل 
البيئة وتخفي�س االنبعاثات الكربونية والتوعية باأهمية التنمية امل�ضتدامة 
التغري  ل�ضئون  املتحدة  االأمم  من  اإجن��از  �ضهادة  على  وح�ضولها  واأهدافها 

املناخي على مدار عامني متتاليني.
ومت تكرمي الهيئة ومنحها درع التميز �ضمن فعاليات اأ�ضبوع البنية التحتية 

للمدن الكبرية الذي نظمه املركز يف دبي .
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  رئي�س  الليم  را���ض��د  املهند�س  ال��دك��ت��ور  ���ض��ع��ادة  واأك���د 
وفق  م�ضتدامة  حتتية  وبنية  بيئة  حتقيق  ت�ضتهدف  الهيئة  اأن  ال�ضارقة 
اأرقى املوا�ضفات واملقايي�س العاملية تتميز باملرونة والذكاء ملواكبة متطلبات 

امل�ضتقبل بال�ضراكة مع كافة اجلهات املحلية والعاملية.

واأو�ضح اأن قطاع البنية التحتية يف جمال الطاقة واملياه ومراعاة اال�ضتدامة 
يف كافة امل�ضروعات يعترب اأحد اأبرز القطاعات التي حتظى باهتمام �ضاحب 
االأعلى  املجل�س  القا�ضمي ع�ضو  �ضلطان بن حممد  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
واالجتماعي  االق��ت�����ض��ادي  التقدم  عجلة  دف��ع  يف  ل��دوره��ا  ال�ضارقة  ح��اك��م 

ولتواكب ما �ضهدته اإمارة ال�ضارقة من تطور ح�ضاري وعمراين.
واأ�ضار الدكتور را�ضد الليم اإىل اأن هيئة كهرباء ومياه ال�ضارقة و�ضعت �ضمن 
ا�ضرتاتيجيتها واأولوياتها م�ضاألة التزامها بتحقيق التنمية امل�ضتدامة التي 
ل�ضمان  امل�ضتدام  االأخ�ضر  والنمو  واالبتكار،  املعرفة  ت�ضخري  على  تعتمد 
اإط��ار روؤيتها  البيئة وذل��ك يف  حتقيق االزده��ار االقت�ضادي واحلفاظ على 
حول ت�ضريع وترية التكنولوجيا واالبتكار كحل فاعل للت�ضدي لتداعيات 

تغري املناخ.
واأو�ضح اأن الهيئة و�ضعت برناجما حمددا لتخفي�س االنبعاثات الكربونية 
ت�ضاهم يف  التي  امل�ضروعات  العديد من  تنفيذ  �ضمل  البيئة  واحلفاظ على 

بالطاقة  ال�ضوارع  اإن���ارة  م�ضروعات  مثل  الكربونية  االنبعاثات  تخفي�س 
باأف�ضل  املعباأة  املياه  اإنتاج  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  وا�ضتخدام  ال�ضم�ضية 
الفواتري  والغاء  االنتاج  وح��دات  انتاج  حمطات  كفاءة  رف��ع  وكذلك  ج��ودة 
اإجناز  يف  املتقدمة  الربامج  وا�ضتخدام  اإلكرتونية  اإىل  وحتويلها  الورقية 
وح�ضول  االجن��از  ه��ذا  حتقيق  يف  �ضاهم  مما  امل�ضرتكني  خدمة  معاملت 

الهيئة على هذه ال�ضهادة الدولية.
ال�ضحة  مكتب  رئ��ي�����س  ال��ك��اظ��م  ف��اط��م��ة  املهند�ضة  اأو���ض��ح��ت  جانبها  م��ن 
جهود  لدعم  تهدف  وا�ضرتاتيجيتها  الهيئة  خطة  اأن  والبيئة  وال�ضلمة 
امل�ضتدام  العمراين  والتطوير  النظيفة  الطاقة  تكنولوجيا  ون�ضر  تطوير 
والبحث والتطوير وت�ضجيع ال�ضراكات العاملية وتعزيز دور ال�ضباب ومتكني 
املراأة يف كافة املجاالت املتعلقة ب�ضكل رئي�ضي باحلد من تداعيات تغري املناخ 

ومتهيد الطريق نحو م�ضتقبل م�ضتدام.
اإن الهيئة م�ضتمرة يف العمل بالتعاون مع كافة اجلهات واملنظمات  وقالت 

د. رجاء القرق: عام الت�سامح م�ساحة رحبة الإطالق الطاقات يف جمتمع 
�س��يدات االأعمال وتعزيز قي�م التن�وع والتع�دد الثقايف يف بيئة اال�ستثمار

النقا�ضية  اجل���ل�������ض���ات  وت������ب������داأ 
حتت  اأوىل  ب��ج��ل�����ض��ة  ل���ل���م���وؤمت���ر 
وال�ضحة  “ ال��ه��رم��ون��ات  ع��ن��وان 
كل  مب�ضاركة  للمراأة”  التنا�ضلية 
من  �ضانت  روزايل  ال��دك��ت��ورة  م��ن 
�ضميث  و���ض��ويف  برميافريا  ع��ي��ادة 
فّراج  وم��رمي  هيلث”  “نابتا  من 
وتقام   .MBC جم��م��وع��ة  م���ن 
بعد ذلك جل�ضة خا�ضة عن اليوغا 
وفوائدها، تقدمها “ديل وارين” 
تقدم  اأخ���������رى  ج���ل�������ض���ة  ي��ت��ب��ع��ه��ا 
“اأندريا  ال��دك��ت��ورة  خ��لل��ه��ا  م��ن 
الن�ضائح  جمموعة من  تو�ضاتو” 
ملواجهة  ل����لأه����ل  وال���ت���و����ض���ي���ات 
االجتماعي  ال��ت��وا���ض��ل  حت���دي���ات 
ال���ت���ي ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا اأط��ف��ال��ن��ا يف 

الع�ضر احلايل.
خا�ضة  بجل�ضة  امل��وؤمت��ر  وي�ضتمر 
ح�����ول االك���ت���ئ���اب م����ا ق���ب���ل وبعد 
الدكتورة ماري  ال��والدة مب�ضاركة 
فيفامو�س.  ع��ي��ادة   م��ن  توم�ضون 
حول  ثانية  نقا�ضية  جل�ضة  وتقام 
وكيفية  امل����زم����ن  االأمل  م���ف���ه���وم 
الذهني  التدريب  عرب  مواجهته 
والعقلي، حيث تدير هذه اجلل�ضة 
تطوير  م����دي����ر  ح���ل���ب���ي،  ن����ادي����ن 
االأعمال يف جمل�س �ضيدات اأعمال 
دب���ي، ومب�����ض��ارك��ة ال��دك��ت��ور هاري 
هورجان من مركز علم االأع�ضاب 
ويل�ضون  وب��ه��ار  دب���ي،  االأمل����اين يف 
فولن�س  “مايند  ����ض���رك���ة  م�����ن 

االإمارات”.
ال��ف��رتة الثانية من  وت��ق��ام خ��لل 
للنقا�س،  ح��ل��ق��ات  ث���لث  امل���وؤمت���ر 
االأوىل ب��اإدارة باميل دوران��ت من 
االأو�ضط”  ال�����ض��رق  “دايابوينت 
تناول  ع����ادات  ع��ل��ى  التغلب  ح���ول 
والثانية  ال�ضحية،  غ��ري  الطعام 
ب�����اإدارة ب��ه��ار وي��ل�����ض��ون م��ن �ضركة 
حول  “مايند فولن�س االإمارات”، 
والثالثة  ال�����ض��ع��ادة،  وراء  ال�ضعي 

حول الطب التجان�ضي.

•• دبي-الفجر: 

ل���دع���م عام  م����ب����ادرات����ه  اإط�������ار  يف 
وتر�ضيخ  ال����دول����ة  يف  ال��ت�����ض��ام��ح 
مفاهيمه وممار�ضاته بني رائدات 
ي�ضتعد جمل�س  دب��ي،  االأع��م��ال يف 
لتنظيم  دب�����ي  اأع�����م�����ال  ����ض���ي���دات 
م���وؤمت���ر ���ض��ح��ة ورف���اه���ي���ة امل�����راأة 
مقر  يف  اجل�����اري  اأب���ري���ل   25 يف 
غ����رف����ة جت�������ارة و����ض���ن���اع���ة دب����ي. 
بهدف ت�ضليط ال�ضوء على اأف�ضل 
الرعاية  جم�����ال  يف  امل���م���ار����ض���ات 
الطبية للمراأة والتنمية الب�ضرية، 
التاأمل  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  وال��ت��دري��ب 
وتعزيز  وال�������ض���ع���ادة،  وال��رف��اه��ي��ة 
االأمثل  باالأ�ضلوب  ال�ضيدات  وع��ي 
ال�ضحيحة  ال�ضحية  واملمار�ضات 
العتماد اأ�ضلوب ومنط حياة اأكر 

ال���ربام���ج واخل���دم���ات وامل���ب���ادرات 
مدار  ع��ل��ى  املجل�س  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 

العام.

تنوع حماور املوؤمتر 
اأعمال  ���ض��ي��دات  جم��ل�����س  وي��ن��ظ��م 
�ضركة  م��ع  بالتعاون  امل��وؤمت��ر  دب��ي 
االإمارات”،  ف��ول��ن�����س  “مايند 
دبليو  “بي  ���ض��رك��ة   م���ن  وب���دع���م 
فايلنت”،  و”عيادة   »PwC �ضي 
ب��ج��ل�����ض��ة خا�ضة  امل����وؤمت����ر  وي����ب����داأ 
حول التدريب الذهني والتعاطف 
“مايند  ���ض��رك��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ذات���ي 
كلمة  تليها  االإمارات”،  فولن�س 
اإميان  ال��دك��ت��ورة  قبل  م��ن  خا�ضة 
اأبي �ضرور من عيادة فايلنت حول 
الك�ضف  واأهمية  الوقائية  ال�ضحة 

املبكر. 

تعزز قدرات �سيدات االأعمال
الفعاليات  اأج����ن����دة  اإن  وق����ال����ت 
ال�ضنوية للمجل�س غنية ومتنوعة 
�ضيدات  م�ضتوى  لرفع  وم�ضممة 
املهنية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  دب����ي  اأع���م���ال 
باملهارات  ورف��ده��ن  وال�ضخ�ضية، 
لتح�ضني االأداء وتطوير قدراتهن 
م�ضتوى  اإىل  تناف�ضيتهن  وتعزيز 
املتغرية  املتطلبات  وف���ق  اأف�����ض��ل، 
ل�����ض��وق ال��ع��م��ل. وك�����ض��ف��ت ع���ن اأن 
املجل�س نظم 56 فعالية خمتلفة 
عمل  وور����س  تدريبية  دورات  م��ن 
ون����دوات ول���ق���اءات اأع��م��ال يف عام 
منو  ب���ن�������ض���ب���ة  وذل��������ك   ،2018
مقارنة   ،70% ح�����وايل  ب��ل��غ��ت 
املجل�س  جن��ح  كما   .2017 ب��ع��ام 
�ضيدات  م���ن  امل���زي���د  ب��ا���ض��ت��ق��ط��اب 
االأع���م���ال ال��ل��وات��ي ا���ض��ت��ف��دن من 

جمتمع االأعمال يف دبي والدولة، 
وتعزيز جهود التنمية االقت�ضادية 
اإىل  ال��ق��ط��اع��ات. الف��ت��ة  يف جميع 
التزام جمل�س �ضيدات اأعمال دبي 
الثقايف،  والتنوع  الت�ضامح  بتعزيز 
م�ضاحة  الت�ضامح  عام  يتيح  حيث 
رحبة الإطلق الطاقات يف جمتمع 
املفاهيم  وتعزيز  االأعمال  �ضيدات 
والتعدد  التنوع  وقيم  االإن�ضانية 
توجيهات  اأن  م����وؤك����دة  ال���ث���ق���ايف، 
القيادة الر�ضيدة وحر�ضها الدائم 
على دع��م امل���راأة يف ال��دول��ة يعترب 
االأ���ض��ا���س يف جن��اح م�ضرية متكني 
املراأة يف الدولة على ال�ضعد كافة 
وتبوئها  االأع���م���ال  ري�����ادة  وم��ن��ه��ا 

مكانة تليق بها.

اأجندة فعاليات �سنوية غنية 

توازناً و�ضحًة، يف بيئة امل�ضوؤوليات 
املهنية والعملية. مل�ضاعدتهن على 
والتاأقلم  املهنية  حياتهن  متابعة 
ال�ضخ�ضي  النجاح  وحتقيق  معها 

واملهني.

دعم �سيدات االأعمال 
لزيادة م�ساهمتهن يف البيئة 

اال�ستثمارية
واأ����ض���ارت ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ورة رجاء 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����ق����رق،  ع��ي�����ض��ى 
اأع��م��ال دب���ي، اإىل حر�س  ���ض��ي��دات 
امل����ج����ل���������س ع����ل����ى دع��������م ����ض���ي���دات 
االأعمال واملهنيات يف دبي، وتعزيز 
على  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  ج��ه��وده��ن 
وزيادة  وال��دويل،  املحلي  امل�ضتوى 
البيئة  من�����و  يف  م�������ض���اه���م���ت���ه���ن 
التجارية واال�ضتثمارية وجماالت 

�سلطة واحة دبي لل�سيليكون تنال 
�سهادة »ليد« اليلتينية ملبنى »هاي باي«

•• دبي - الفجر

اأعلنت �ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي لل�ضيليكون، 
باي«  »ه��اي  مبنى  ح�ضول  ع��ن  ام�س  املتكاملة،  التكنولوجية  احل��رة  املنطقة 
 »LEED« �ضهادة  على  الواحة  قبل  من  بالكامل  اململوك   »High Bay«
وال�ضيانة  الت�ضغيل  فئة  ع��ن  القائمة  للمباين  الرابعة  الن�ضخة  البلتينية 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  امل��ط��رو���ض��ي،  جمعة  ال��دك��ت��ور  وت�ضلم    .»O+M«
 »LEED« للعمليات و�ضوؤون العملء يف �ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون، �ضهادة
االأمريكي  للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س  رام��ان��وج��ام،  ماهي�س  من  البلتينية 
للأبنية اخل�ضراء بح�ضور املهند�س خليل �ضعلن، نائب رئي�س اأول - العمليات 

واخلدمات يف �ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون وممثلني من اجلهتني. 
ومت اإدراج املبنى على موقع arcskoru.com االأول على م�ضتوى املنطقة 
و�ضمن اأف�ضل ع�ضرة مباين على م�ضتوى العامل يف اال�ضتدامة. كما يعد “هاي 
 »LEED« باي” اأول مبنى يح�ضل على اعتماد الن�ضخة الرابعة من موؤ�ض�ضة
و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف   )O+M( وال�ضيانة  العمليات  فئة  عن 
االأمريكي  املجل�س  من  املقدم   ،Earth( )LEED برنامج  �ضمن  اأفريقيا، 
للأبنية اخل�ضراء. ويف تعليقه على هذا االإجناز، قال الدكتور جمعة املطرو�ضي: 
“نفخر باإجنازنا اجلديد الذي يوؤكد على التزام �ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون 
ل�ضركاء  اخلدمات  اأف�ضل  توفري  ت�ضمن  التي  العاملية  املعايري  وتطبيق  بتبني 
االأعمال يف الواحة. كما يعك�س فوزنا بهذه ال�ضهادة اجلهود التي تبذلها دولة 
االإمارات العربية املتحدة يف �ضبيل توفري بيئة ُتلهم القطاعني العام واخلا�س 
لل�ضتمرار يف تطوير م�ضاريع ترقى مب�ضتويات امل�ضاريع الداعمة لل�ضتدامة. 
وخري دليل االجناز الذي حققته اإمارة دبي موؤخراً  من خلل ح�ضولها على 
والت�ضميم  الطاقة  يف  – الريادة  باملدن  اخلا�س  العاملي  البلتيني  الت�ضنيف 
البيئي »LEED«. نحن على ثقة باأن هذا االجناز الذي حققته دبي �ضيحفز 

ال�ضركات واملناطق احلرة االأخرى يف الدولة واملنطقة لتحذو حذوها«. 
وبهذا االجناز يرتفع عدد مباين �ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون احلا�ضلة على 
على  �ضابقاً  ح�ضلت  قد  كانت  حيث  مباٍن  ثلثة  اإىل  البلتينية  »ليد«  �ضهادة 

�ضهادة »ليد« البلتينية للمقر الرئي�ضي للواحة ومبنى »تكنوبوينت«. 
وفق  البيئي  البعد  ذات  امل��ب��ادرات  بالعديد من  لل�ضيليكون  دب��ي  واح��ة  وت��ق��وم  
ا�ضرتاتيجيتها الذكية، ومنها ا�ضتبدال م�ضابيح االإنارة التقليدية البالغ عددها 
2000 وحدة يف ال�ضوارع والطرقات واملباين العامة مب�ضابيح LED املوفرة 

للطاقة، مما وفر اأكر من 50٪ من اإجمايل اال�ضتهلك.  
كما تتيح م�ضابيح ال�ضوارع املرتابطة مع نظام اإدارة املباين املدمج الذي تطبقه 
�ضلطة الواحة ت�ضغيل اإ�ضاءة ال�ضوارع ب�ضكل م�ضتمر وم�ضتقل، والتحكم عن بعد 
للإ�ضاءة واإدارتها، ما ي�ضهم يف تر�ضيد اال�ضتهلك، واالإبلغ عن اأداء امل�ضابيح 
حال تعطلها وحتديد االأعطال، مما يتيح ال�ضيانة الفورية، اإ�ضافة اإىل مراقبة 
اأحوال الطق�س وجودة الهواء.  كما اعتمدت واحة دبي لل�ضيليكون �ضيا�ضة اإعادة 
تكرير املياه ومبادرات الري الفعالة ، وعاجلت 2.5 مليار جالون من املياه يف 
حمطة معاجلة مياه ال�ضرف ال�ضحي منذ تركيبها. كما متتلك �ضلطة واحة 
دبي لل�ضيليكون نظام الري الذكي الذي يروي حالياً اأكر من 3000 �ضجرة 
نخيل �ضمن م�ضاحة تبلغ 70،000 مرت مربع. فيما تطمح �ضلطة واحة دبي 
لل�ضيليكون اإىل تو�ضيع نطاق تغطية الري الذكي اإىل 200،000 مرت مربع 
بحلول عام 2020 وهو ما ميثل حوايل 20٪ من امل�ضاحات اخل�ضراء العامة 
يف املنطقة احلرة.  وعلى م�ضتوى كفاءة ا�ضتهلك الطاقة، حققت �ضلطة واحة 
املبادرات  ع��دد من  املجال من خ��لل  ه��ذا  اإجن���ازات كبرية يف  لل�ضيليكون  دب��ي 

البيئية والذكية التي مت تنفيذها يف الواحة.
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املال والأعمال

•• ال�سارقة-الفجر:

لل�ضتثمار  ال�ضارقة  مكتب  نظم 
يف  “ا�ضتثمر  امل��ب��ا���ض��ر  االأج��ن��ب��ي 
مع  بالتعاون  موؤخراً  ال�ضارقة”، 
جمل�س االأعمال ال�ضيني، ملتقى 
بني  وال��ط��ري��ق  احل����زام  “اأعمال 
ال�ضارقة وال�ضني” يف مقر غرفة 
بهدف  ال�ضارقة،  و�ضناعة  جت��ارة 
الفر�س  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  ت�����ض��ل��ي��ط 
التي  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة وال�����ض��راك��ات 
يوفرها القطاعان العام واخلا�س 
يف االإمارة لل�ضركات وامل�ضتثمرين 

ال�ضينيني.
�ضعادة  ب��ح�����ض��ور  امل��ل��ت��ق��ى  اأق���ي���م 
االقت�ضادي  امل�ضت�ضار  ج���ني،  يل 
العامة  القن�ضلية  يف  وال��ت��ج��اري 
يف  ال�ضعبية  ال�����ض��ني  جل��م��ه��وري��ه 
�ضاوغو  الوفد  دب��ي، يف حني �ضم 
هان، نائب رئي�س �ضركة البرتول 
عن  بالنيابة  ال�ضينية،  الوطنية 
وعدداً  ال�ضيني،  االأعمال  جمل�س 
ح�ضر  كما  املجل�س،  اأع�����ض��اء  م��ن 
امللتقى من جانب اإمارة ال�ضارقة، 
�ضعادة مروان بن جا�ضم ال�ضركال، 
الرئي�س التنفيذي لهيئة ال�ضارقة 
)�ضروق(،  والتطوير  لل�ضتثمار 
النائب  ب��وخ��اط��ر  ول��ي��د  و���ض��ع��ادة 
الثاين لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
جتارة و�ضناعة ال�ضارقة، وحممد 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل�����ض��رخ،  جمعة 

ملكتب “ا�ضتثمر يف ال�ضارقة«.
ومب�ضاركة �ضعادة خالد احلرميل، 
الرئي�س التنفيذي للمجموعة يف 
و���ض��ه��اب احلمادي،  ب��ي��ئ��ة،  ���ض��رك��ة 
للإعلم  ال�ضارقة  مدينة  مدير 
)����ض���م�������س(، وج���ا����ض���م احل���م���ادي، 
التجارية  امل�ضاريع  تطوير  مدير 
ال�ضارقة  ����ض���رك���ة  يف  اجل����دي����دة 
واأحمد  االأ�ضول،  الإدارة  القاب�ضة 
االأعمال  تطوير  م��دي��ر  احلليان 
للبحوث  ال�������ض���ارق���ة  جم���م���ع  يف 
وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا واالب�����ت�����ك�����ار، 
واإمي���ري����ض���ون ب�����ارك، م��دي��ر عام 
“غلف  االأعمال يف �ضركة  تطوير 
عام  م��دي��ر  ل���ني،  ول��ي��و  تايرن”، 
دب���ي  ف�����رع  “�ضاتك”-  ����ض���رك���ة 

واالإمارات ال�ضمالية.
ال����ذي ح�ضره  امل��ل��ت��ق��ى،  وت���ن���اول 
امليزات  �ضينياً،  م�ضتثمراً   140
توفرها  ال����ت����ي  وال���ت�������ض���ه���ي���لت 
امل��ن��اط��ق احل����رة االق��ت�����ض��ادي��ة يف 
ال�ضينيني  للم�ضتثمرين  االإم��ارة 
باعتبارها  واملحتملني،  احلاليني 
باجتاه  اأع��م��ال��ه��م  لتو�ضيع  ب��واب��ة 
والعاملية،  االإق��ل��ي��م��ي��ة  االأ�����ض����واق 
“ا�ضتثمر  م��ك��ت��ب  ي�����ض��ع��ى  ح��ي��ث 

تنظيم  خ��لل  م��ن  ال�ضارقة”  يف 
امللتقى اإىل تو�ضيع قاعدة ال�ضركاء 
من خمتلف اأنحاء العامل، ال �ضيما 
امل�ضتثمرين ال�ضينيني  وتعريفهم 
ب��ال��ف��ر���س ال���واع���دة ال��ت��ي تزخر 
واطلعهم  ال�����ض��ارق��ة،  اإم����ارة  بها 
والت�ضهيلت  اخل����دم����ات  ع���ل���ى 
املرنة  االقت�ضادية  والت�ضريعات 
االإم�������ارة ملجتمع  ت��وف��ره��ا  ال���ت���ي 

االأعمال.
امللتقى يف ظ��ل ما  ان��ع��ق��اد  وي��اأت��ي 
بني  الثنائية  ال��ع��لق��ات  ت�ضهده 
االإمارات وال�ضني من تطور ومنو 
ب��ع��د زيارة  ك��ب��ريي��ن، وخ�����ض��و���ض��اً 
جمهورية  رئي�س  بينغ  ج��ني  �ضي 
االإمارات  لدولة  ال�ضعبية  ال�ضني 
امل��ا���ض��ي، وال��ت��ي تكللت  يف ي��ول��ي��و 
بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف اإىل 
بني  وال��ت��ج��ارة  اال�ضتثمار  تعزيز 
م�ضرتك  بيان  واإ���ض��دار  البلدين، 
ي����وؤك����د ح���ر����س ال���ط���رف���ني على 
ا�ضرتاتيجية  ���ض��راك��ة  ت��اأ���ض��ي�����س 
�����ض����ام����ل����ة وت����ع����م����ي����ق ال����ت����ع����اون 
“احلزام  م���ب���ادرة  �ضمن  بينهما 
علقات  الإق����ام����ة  والطريق” 
واال�ضتثمارية  التجارية  ال�ضراكة 
امل�ضالح  ي��ح��ق��ق  مب���ا  امل�����ض��ت��دام��ة 
باعتبارها  ل��ل��دول��ت��ني،  امل�ضرتكة 
م��ن�����ض��ة الإي�����ج�����اد ف����ر�����س اأك����ر 
ملءمة للم�ضتثمرين ال�ضينيني 
ال����ق����ط����اع����ات  يف  ل����ل�����ض����ت����ث����م����ار 
ال�ضارقة  االقت�ضادية احليوية يف 
الذي  االقت�ضادي  التنوع  ظل  يف 

ت�ضهده االإمارة.
واأطلق مكتب ال�ضارقة لل�ضتثمار 
يف  “ا�ضتثمر  امل��ب��ا���ض��ر  االأج��ن��ب��ي 
خلل امللتقى، ح�ضابه  ال�ضارقة”، 
“وي  ت���ط���ب���ي���ق  ال���ر����ض���م���ي ع���ل���ى 
االأكر   )WeChat( ت�����ض��ات« 

بهدف  ال�������ض���ني،  يف  ا���ض��ت��خ��دام��اً 
التوا�ضل  اأك��ر يف  حتقيق مرونة 
اجلانبني  م��ن  امل�ضتثمرين  ب��ني 
الرقمية  اخل�����دم�����ات  وت����ك����ام����ل 
املكتب  اأن  وخ�����ض��و���ض��اً  ب��ي��ن��ه��م��ا، 
ه��ذا احل�ضاب  م��ن خ��لل  يعر�س 
والت�ضهيلت  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل 
التي تقدمها االإمارة للم�ضتثمرين 
واآخر امل�ضتجدات املتعلقة بالبيئة 

اال�ضتثمارية.
امل�ضت�ضار  ���ض��ع��ادة يل ج��ني،  وق���ال 
االق�����ت�����������ض�����ادي وال������ت������ج������اري يف 
جلمهوريه  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ن�����ض��ل��ي��ة 
“تتمتع  ال�ضعبية يف دبي،  ال�ضني 
طويل  بتاريخ  وال�ضني  االإم���ارات 
الدبلوما�ضية  ال���ع���لق���ات  م����ن 
واالقت�ضادية القوية والتي ترتكز 
التعاون  م��ن  متينة  اأ���ض�����س  ع��ل��ى 
اأ����ض���ه���م���ت هذه  ال���ث���ن���ائ���ي، ح���ي���ث 
�ضركة   5000 بوجود  العلقات 
�ضينية تعمل يف االإمارات العربية 
املتحدة نحو 735 منها م�ضجلة 

وتعمل يف ال�ضارقة«.
تتميز  ال�ضارقة  اإم��ارة  اأن  واأو�ضح 
مب��وق��ع ا���ض��رتات��ي��ج��ي ف��ري��د من 
الذي  احل��ري��ر  طريق  على  نوعه 
مهم  وم��رك��زاً  ب��واب��ة  مبثابة  يعد 
للم�ضتثمرين الذين يتطلعون اإىل 
اإقامة اأعمال يف االإمارات العربية 
املتحدة اأو تو�ضيع اأعمالهم لت�ضمل 

االأ�ضواق االإقليمية والدولية.
وتابع “نتطلع اإىل بناء املزيد من 
البلدين  وال�ضراكات بني  التعاون 
ال�ضينية  ال�ضركات  ع��دد  وزي����ادة 
يف ال�������ض���ارق���ة مل����ا ت��ت��م��ت��ع ب����ه من 
االأجنبي  لل�ضتثمار  جاذبة  بيئة 
امل��ب��ا���ض��ر وال���ف���ر����س ال���ف���ري���دة يف 
القطاعات احليوية للم�ضتثمرين 

ال�ضينيني«.

مروان  �ضعادة  ا�ضتعر�س  ب���دوره، 
الرئي�س  ال�����ض��رك��ال،  ج��ا���ض��م  ب���ن 
الوفد  اأم��ام  ل�)�ضروق(  التنفيذي 
اال�ضتثمارية  ال��ف��ر���س  ال�ضيني 
ال�ضارقة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��واع��دة 
ال�ضينيني،  ل���ل���م�������ض���ت���ث���م���ري���ن 
املقومات  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  م�����ض��ل��ط��اً 
يف  للإمارة  الكبرية  واالمكانيات 
والقطاعات  ال�����ض��ن��اع��ة  جم���االت 
مدعومة  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  احل���ي���وي���ة 
املوانئ  من  متطورة  حتتية  ببنى 
واملناطق  وامل����ط����ارات  ال��ب��ح��ري��ة 
اخلدمات  م���ن  وغ���ريه���ا  احل�����رة 
ال���ع���دي���د من  وال���ت�������ض���ه���ي���لت يف 

القطاعات االأخرى.
من  “نهدف  ال�������ض���رك���ال:  وق�����ال 
م�ضاعدة  اإىل  امللتقى  ه��ذا  خ��لل 
لتطوير  ال�ضينيني  امل�ضتثمرين 
اجلهود  ودعم  اأعمالهم،  وتو�ضيع 
“احلزام  م�������ب�������ادرة  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
�ضراكات  واإق����ام����ة  والطريق”، 
ث��ن��ائ��ي��ة ط��وي��ل��ة االأج������ل مل���ا فيه 
يف  خ�ضو�ضاً  الطرفني،  م�ضلحة 
ال�����ض��ارق��ة من  ب��ه  ظ��ل م��ا تتمتع 
حتتية  وبنية  اقت�ضادية  مقومات 
م��ن توجيه  م��ا ميكننا  م��ت��ط��ورة، 
ال�����ض��ي��ن��ي��ة نحو  اال����ض���ت���ث���م���ارات 
احليوية  االقت�ضادية  القطاعات 
ا�ضتثمارية  ف���ر����س  ت���وف���ر  ال���ت���ي 
ق���ط���اع  ب���������االإم���������ارة، يف  واع����������دة 
واخلدمات  اخلفيفة،  ال�ضناعات 
ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة وال��ن��ق��ل واالإم������داد، 
ال�ضحية  وال��رع��اي��ة  وال��ع��ق��ارات، 

وتكنولوجيا املعلومات«.
اللقاء  ه�����ذا  “ياأتي  واأ������ض�����اف: 
فهم  على  حر�ضنا  م��ن  ان��ط��لق��اً 
احتياجات امل�ضتثمرين ال�ضينيني 
نتمكن  ح����ت����ى  اأف���������ض����ل  ب�������ض���ك���ل 
وتوجيههم  م�������ض���اع���دت���ه���م  م����ن 

االأك�����ر ملءمة  ال��ف��ر���س  ن��ح��و 
االمارات،  دولة  يف  ال�ضتثماراتهم 

واإمارة ال�ضارقة«.
اإمارة  جهود  اإىل  ال�ضركال  واأ�ضار 
وال�ضيا�ضات  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال�����ض��ارق��ة 
ل�ضالح  امل����رن����ة  وال���ت�������ض���ري���ع���ات 
باالإمكانات  منوهاً  امل�ضتثمرين، 
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا امل��ن��ط��ق��ة احل����رة 
ال�������دويل  ال���������ض����ارق����ة  م����ط����ار  يف 
للم�ضتثمرين ال�ضينيني يف جميع 
القطاعات مل�ضاعدتهم على تطوير 

ومنو اأعمالهم يف االمارات.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د حم��م��د جمعة 
ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  امل�����ض��رخ، 
اأن  ال�ضارقة”  يف  “ا�ضتثمر 
لتقدمه  الكثري  لديها  ال�ضارقة 
ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن ال�����ض��ي��ن��ي��ني، من 
الفريد  اجلغرايف  موقعها  خلل 
التي  املتقدمة  التحتية  والبنية 
للأعمال  م��ث��ال��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت�����ض��ك��ل 
االإم��������������ارات وم�����رك�����ًزا  دول��������ة  يف 
ا���ض��رتات��ي��ج��ًي��ا م��ه��ًم��ا ل��ل��ت��و���ض��ع يف 

االأ�ضواق املجاورة.
واأ�ضاف امل�ضرخ “حتر�س ال�ضارقة 
العديد  تنظيم  ع��ل��ى  ب��ا���ض��ت��م��رار 
م����ن ال���ع���رو����س ال���رتوي���ج���ي���ة يف 
لتعريف  الكربى  ال�ضينية  امل��دن 
اال�ضتثمار  ب��ف��ر���س  امل�ضتثمرين 
ا  اأي�ضً ن�ضارك  ونحن  االإم���ارة،  يف 
املبعوثني  م�����ع  م���ه���م���ة  ����ا  ف����ر�����ضً
واالقت�ضاديني  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ني 
التوا�ضل  على  اأج��ل احلفاظ  من 
امل�ضتمر بني جمتمع االأعمال من 
ح�ضاب  اأطلقنا  ول��ه��ذا  اجل��ان��ب��ني 
 )WeChat( ت�ضات«  ال�”وي 
ك����ق����ن����اة ات���������ض����ال ج�����دي�����دة بني 
ال�ضينيني  وامل�ضتثمرين  ال�ضارقة 
يف  ت�������ض���اع���دن���ا  اأن  ����ض���اأن���ه���ا  م�����ن 
من  اأو���ض��ع  �ضريحة  اإىل  الو�ضول 

وتبادل  ال�ضينيني،  امل�ضتثمرين 
املعلومات ذات ال�ضلة حول فر�س 

اال�ضتثمار االأجنبي املبا�ضر«.
امل�����ض��رخ االه��ت��م��ام الكبري  وث��م��ن 
امل�ضتثمرون  ي����ظ����ه����ره  ال���������ذي 
ال�������ض���ي���ن���ي���ون ل���ل����ض���ت���ث���م���ار يف 
االإم�����ارة ال��ت��ي ت��وف��ر ل��ه��م الكثري 
�ضت�ضاعدهم  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  م��ن 
اأع��م��ال��ه��م وحتقيق  ع��ل��ى ت��و���ض��ي��ع 

اأهدافهم اال�ضرتاتيجية.
كما ت�ضمن امللتقى جل�ضة نقا�ضية 
يف  اال���ض��ت��ث��م��ار  “فر�س  ب��ع��ن��وان 
مقومات  ا�ضتعر�ضت  ال�ضارقة” 
االإم��ارة يف  التي توفرها  االأعمال 
املتنوعة  االقت�ضادية  القطاعات 
وذلك  ال�ضينيني  للم�ضتثمرين 
ال�ضارقة  ب��ني  ال�����ض��راك��ة  اإط����ار  يف 
وال�ضني، وعر�س مكتب “ا�ضتثمر 
امليزات  اجلل�ضة  يف  ال�ضارقة”  يف 
ال�ضارقة  مكنت  ال��ت��ي  وامل��ق��وم��ات 
اال�ضتثمارات  جذب  موا�ضلة  من 
ال��ت��ي توا�ضل  االأج��ن��ب��ي��ة اجل��ي��دة 

النمو.
احلرميل،  خالد  �ضعادة  وحت��دث 
للمجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
اأب��������رز  ع������ن  ب����ي����ئ����ة،  �����ض����رك����ة  يف 
ال�ضركة  تقدمها  ال��ت��ي  االأع���م���ال 
املتنامية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وخ���دم���ات���ه���ا 
للنفايات،  املتكاملة  املعاجلة  مثل 
اإىل  واإع����������ادة ال����ت����دوي����ر، داع�����ي�����اً 
ع��ق��د ال�������ض���راك���ات وال���ت���ع���اون مع 
جمال  يف  ال�ضينيني  امل�ضتثمرين 
اإعادة التدوير واخلدمات البيئية 
�ضهاب  اأ���ض��ار  ح��ني  يف  امل�ضتدامة، 
ال�ضارقة  مدينة  مدير  احلمادي، 
للإعلم )�ضم�س( اإىل املزايا التي 
للم�ضتثمرين  امل��دي��ن��ة  ت��ق��دم��ه��ا 
تعتمد  رقمية  مدينة  باعتبارها 
اأحدث التقنيات العاملية يف املجال 

ت�ضكل  اأن��ه��ا  م�ضيفاً  االإع���لم���ي، 
م���ك���ان���اً م��ث��ال��ي��اً ل������رواد االأع���م���ال 
املبدعني. كما اأ�ضار اأحمد احلليان 
االأعمال يف جممع  مدير تطوير 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�ضارقة 
واالبتكار، اإىل املزايا اال�ضتثمارية 
التي يوفرها املجمع والت�ضهيلت 
ال���ت���ي مت��ك��ن��ه م����ن ي���ك���ون وجهة 
وال�ضركات  للم�ضتثمرين  مف�ضلة 
ال��ب��ح��ث��ي��ة يف جماالت  ال�����ض��ي��ن��ي��ة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  م��ث��ل  م��ت��ن��وع��ة 
واملياه  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ب��ي��ن��م��ا حت����دث جا�ضم  وال��ب��ي��ئ��ة، 
امل�ضاريع  احلمادي، مدير تطوير 
�ضركة  يف  اجل����دي����دة  ال���ت���ج���اري���ة 
ال�ضارقة القاب�ضة الإدارة االأ�ضول، 
التي  اال�ضتثمارية  اخلدمات  عن 
اإدارة  يف  للم�ضتثمرين  تقدمها 
االأ������ض�����ول واأن�������ض���ط���ة ال���ع���ق���ارات 
خمتلف  يف  االأع�����م�����ال  وت���ط���وي���ر 

جماالت اال�ضتثمار.
وال�ضني  ال�ضارقة  اإم��ارة  وترتبط 
ب����ع����لق����ات ث���ن���ائ���ي���ة وت�����ع�����اون يف 
التجارة  اأب���رزه���ا  جم����االت،  ع���دة 
يبلغ  حيث  وال�ضياحة،  والثقافة 
املُ�ضّجلة  ال�ضينية  ال�ضركات  عدد 
حتى  ���ض��رك��ة   735 ال�����ض��ارق��ة  يف 
حيث   ،2018 ي���ون���ي���و  ����ض���ه���ر 
ت��وا���ض��ل ه����ذه ال�����ض��رك��ات منوها 
ال�ضارقة  حكومة  �ضيا�ضات  نتيجة 
ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن، ودعم  ال��داع��م��ة 
اأنها  وخ�ضو�ضاً  التحتية،  بنيتها 
ميزانيتها  م��ن   26% خ�ض�ضت 
تطوير  ب����ه����دف   2019 ل����ع����ام 

فيما  التحتية،  بنيتها  وحت�ضني 
قطاع  ل���دع���م   41% خ�����ض�����ض��ت 
وهما  االق���ت�������ض���ادي���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ملبادرة  بالن�ضبة  مهمان  قطاعان 

“احلزام والطريق” ال�ضينية.  
املقيمني  ال�ضينيني  ع��دد  وي��ق��در 
ح��ال��ي��اً يف دول����ة االإم������ارات بنحو 
200،000 �ضخ�س، فيما يوجد 
4،000 �ضركه �ضينية  اأكر من 
قطاعات  ع��ل��ى  ن�ضاطاتها  ت��ت��وزع 
واالإلكرتونيات  والبناء  التجارة 

واالأغذية وامل�ضروبات.
بني  التجارية  العلقات  وو�ضلت 
مرحلة  اإىل  وال�����ض��ني  االإم������ارات 
االإم���ارات  تعترب  حيث  متقدمة، 
العامل  اإىل  ال�ضني  بوابة  مبثابة 
ومنفذ لنحو %30 من �ضادرات 
ال�����ض��ني اإىل ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ما 
ي��ج��ع��ل م��ن��ه��ا الع����ب����اً رئ���ي�������ض���اً يف 
والطريق”،  “احلزام  م����ب����ادرة 
فر�س  ت�ضتمر  اأن  امل��رج��ح  وم���ن 
النمو،  يف  ال�ضينيني  امل�ضتثمرين 
التنويع  �ضيا�ضات  ال �ضيما يف ظل 
دولة  تتبناها  ال��ت��ي  االق��ت�����ض��ادي 

االإمارات واإمارة ال�ضارقة. 
يف  “ا�ضتثمر  م��ك��ت��ب  اأن  ي���ذك���ر 
تقدمي  مهمة  ي��ت��وىل  ال�ضارقة” 
والت�ضهيلت  اخل����دم����ات  ك���اف���ة 
للم�ضتثمرين،  ال��ك��ام��ل  وال��دع��م 
باالأفكار  ت���زوي���ده���م  خ����لل  م���ن 
على  ت�ضاعدهم  التي  واملعلومات 
اال�ضتثمارية  الفر�س  ا�ضتك�ضاف 
الواعدة يف القطاعات الرئي�ضة يف 
اإىل الفر�س  االإم���ارة، واإر���ض��اده��م 
احلقيقية امللئمة لنمو اأعمالهم، 
من  ع��دد  تنظيم  على  يعمل  كما 
ال�ضارقة  ب��ني  االأع��م��ال  ملتقيات 
والكثري م��ن امل��دن وال���دول حول 
ال���ع���امل ل��ت�����ض��ل��ي��ط ال�������ض���وء على 

الفر�س اال�ضتثمارية املتاحة.

يف ملتقى اأعمال نظمه مكتب »ا�ستثمر يف ال�سارقة«
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ال�سفري الربازيلي يثمن الت�سهيلت املقدمة من »ديوا« ل�سركات بلده العاملة يف دبيال�سعبة الربملانية الإماراتية تختتم م�ساركتها فى جلنة التنمية امل�ستدامة باجلمعية الآ�سيوية
•• ناريان مار - رو�سيا - وام:

ال��وط��ن��ي االحت����ادي  ال��ربمل��ان��ي��ة االإم���ارات���ي���ة للمجل�س  ال�����ض��ع��ب��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
االقت�ضادية  بال�ضوؤون  املعنية  ال��دائ��م��ة  اللجنة  اجتماعات  يف  م�ضاركتها 
جمل�س  نظمها  التي  االآ�ضيوية،  الربملانية  باجلمعية  امل�ضتدامة  والتنمية 

الدوما بجمهورية رو�ضيا االحتادية يف مدينة ناريان مار .
عبداهلل  حمد   : م��ن  ك��ل  �ضعادة  االم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�ضعبة  وف��د  ومثل 
بن غليطة الغفلي، واملهند�ضة عزة �ضليمان بن �ضليمان، والدكتورة ن�ضال 

حممد الطنيجي اأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.
تنفيذ  اأنه جرى خلل االجتماع مناق�ضة دعم  الغفلي  �ضعادة حمد   وقال 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة ودور الربملانات يف اجلمعية االآ�ضيوية يف تنفيذها، 
ف�ضل عن عدد من القرارات ب�ضاأن الق�ضاء على الفقر اإ�ضافة اإىل موا�ضيع 

املياه وال�ضحة العامة يف اآ�ضيا للجميع والبيئية وغريها .
االأخذ  االج��ت��م��اع��ات  اإن���ه مت خ��لل  �ضليمان  ع��زة  املهند�ضة  ���ض��ع��ادة  وق��ال��ت 
�ضوق  ق��رار  مب�ضروع  اخلا�ضة  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�ضعبة  مبقرتحات 
املالية و�ضمان اجلهود  ال�ضوؤون  قرار  املتكاملة وم�ضروع  االآ�ضيوية  الطاقة 
لتحقيق النمواالقت�ضادي وم�ضروع قرارب�ضاأن الق�ضاء على الفقر وم�ضروع 
قرار ب�ضاأن دور برملانات اجلمعية الربملانية االآ�ضيوية يف دعم تنفيذ اأهداف 

التنمية امل�ضتدامة.
من جانبها قالت الدكتورة ن�ضال الطنيجي انه مت اعتماد جميع التعديلت 
املقرتحة من املجل�س الوطنى مع بع�س التعديلت اللغوية الب�ضيطه، كما 
طرحه  مت  ملا  امل�ضاركة  ال��وف��ود  جميع  تاأييد  و  املقرتحات  جميع  قبول  مت 
خا�ضة يف القرارات املتعلقة باحلفاظ على موارد املياه و الطاقة املتجددة 

و حتقيق التنمية امل�ضتدامة. 

•• دبي -وام:

ثمن �ضعادة فرناندو لوي�ضليمو �ضايقريجا �ضفري جمهورية الربازيل 
االحتادية لدى الدولة الت�ضهيلت التي تقدمها هيئة كهرباء ومياه 

دبي “ديوا” لل�ضركات الربازيلية العاملة يف االإمارة.
ج���اء ذل���ك خ���لل ا���ض��ت��ق��ب��ال ���ض��ع��ادة �ضعيد حم��م��د ال��ط��اي��ر الع�ضو 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ل�ضعادة ال�ضفري 
الربازيلي حيث جرى بحث تعزيز م�ضاركة الربازيل يف الدورة ال�21 
ملعر�س تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة “ويتيك�س 2019” الذي 
يقام حتت مظلة الدورة ال�ضاد�ضة من االأ�ضبوع االأخ�ضر يف مركز دبي 
اال�ضتدامة”  طليعة  “يف  �ضعار  حتت  واملعار�س  للموؤمترات  ال��دويل 
للطاقة  دب��ي  “معر�س  من  الرابعة  ال��دورة  مع  املعر�س  يتزامن  اذ 

للقت�ضاد  ال��ع��امل��ي��ة  “القمة  م��ن  ال�����ض��اد���ض��ة  وال�����دورة  ال�ضم�ضية” 
االأخ�ضر«.

اللقاء - الذي ح�ضره الدكتور يو�ضف االأكرف  واأكد الطاير خلل 
الب�ضرية  وامل���وارد  االأع��م��ال  دع��م  لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب 
تطوير  لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب  �ضلمان  وليد  واملهند�س 
االأعمال والتميز وخولة املهريي النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع 
الهيئة  بني  التعاون  اأهمية   - احلكومي  واالت�ضال  اال�ضرتاتيجية 
واملوؤ�ض�ضات وال�ضركات الربازيلية وتبادل اأف�ضل اخلربات والتجارب 
اإىل  تطويرها  على  والعمل  واال�ضتدامة  واملياه  الطاقة  يف قطاعات 
اأو���ض��ع واال���ض��ت��ف��ادة م��ن خ��ربات اجل��ان��ب��ني، م�ضتعر�ضا برامج  اآف���اق 
القيادة  روؤي����ة  اإىل حتقيق  ال��ه��ادف��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وم�����ض��روع��ات  وخ��ط��ط 

الر�ضيدة وتعزيز ريادة دولة االإمارات واإمارة دبي عاملياً.

»اقت�سادية اأبوظبي« تنظم ور�سة عمل ل�سركات املطورين والبنية التحتية
•• اأبوظبي-وام:

الوطني  اأبوظبي  القادم يف مركز  الثلثاء  اأبوظبي  االقت�ضادية  التنمية  لدائرة  التابع  اأبوظبي لل�ضتثمار  ينظم مكتب 
للمعار�س ور�ضة عمل ب�ضاأن م�ضاريع ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�س ي�ضارك فيها ممثلو �ضركات املطورين والبنية 
التحتية على م�ضتوى اإمارة اأبوظبي. وتعترب هذه الور�ضة جزءا من برنامج امل�ضرعات التنموية غدا 21 وتاأتي يف اإطار 
2019 مبا يهدف اىل متكني وجذب  1 لعام  ان�ضائه رقم  اأبوظبي لل�ضتثمار مبوجب قانون  مهام وم�ضوؤوليات مكتب 
ا�ضتثمارات القطاع اخلا�س يف اإمارة اأبوظبي. ويعمل مكتب ابوظبي لل�ضتثمار على تعزيز ال�ضراكات بني القطاعني العام 
واخلا�س واال�ضتفادة من خربات القطاع اخلا�س لتطوير وت�ضغيل م�ضاريع تنموية حيوية ورئي�ضة �ضمن م�ضاريع التنمية 

االقت�ضادية امل�ضتدامة التي تنفذها حكومة امارة ابوظبي يف مناطق االمارة الثلث ابوظبي والعني والظفرة.

العدد 12611 بتاريخ 2019/4/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/1192 تنفيذ جتاري
بانو  يا�ضمني   -٢ �����س.ذ.م.م  للتجارة  اك�ضم  ���ض��ده/١-روك�����س  املنفذ  اىل 
النظمة  التنفيذ/اخلليج  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ف��ريوز 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  والب�ضتنة  ال��ري 
درهم   )١63739١.٢6( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�ضامن 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ضتبا�ضر 

املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12611 بتاريخ 2019/4/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/864 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/١-م�ضاريع راجي�س - موؤ�ض�ضة فردية ٢- اي�ضوارى باى دلومل 
التجاري  دب��ي  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  كيوالنى 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ال�ضام�ضي  �ضليمان جابر  ���س.م.ع وميثله:نا�ضر حمد 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢358408.7١( 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�ضامن  دره��م 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12611 بتاريخ 2019/4/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/408  ا�شتئناف جتاري    

اآل �ضالح  امل�����ض��ت��اأن��ف ���ض��ده/ ١- اح��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن اح��م��د ���ض��ال��ح  اىل 
الطنيجي ب�ضفته من ورثة عبدالرحمن الطنيجي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ضتاأنف /�ضفيع حممد حممد �ضديق وميثله:عبدالكرمي مكي 
جعفر املخدوم  قد ا�ضتاأنف / احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم ٢434/٢0١7 
جتاري كلي وحددت لها جل�ضه يوم االربعاء  املوافق ٢0١9/5/٢٢ ال�ضاعة 
١0.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12611 بتاريخ 2019/4/21   

اعالن بالن�شر للح�شور امام )الدائرة اجلزئية( مبحكمة 
عجمان االحتادية االبتدائية 

 يف الدعوى رقم 2019/412 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/احمد ابراهيم خلف اخلفاجي - عراقي اجلن�ضية

نعلمك بان املدعييان/١- هاتريك للخدمات والتعهدات الريا�ضية وميثلها مديرها ال�ضيد:جنم عبد 
حممد ٢- جنم عبد حممد - عراقي اجلن�ضية

قد رفع الدعوى املذكورة اعله يطالب فيها ب���:
املو�ضوع املطالبة مببلغ وقدره )٢٢0800( درهم والفائدة التاأخريية بواقع ٪9

انت مكلف باحل�ضور امام )حمكمة عجمان - الدائرة اجلزئية( مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
يوم اخلمي�س املوافق:٢0١9/4/٢5 ال�ضاعة:8:30 �ضباحا - القاعة رقم 5 وذلك للجابة على الدعوى 
�ضيتم  فانه  عنكم  وكيل  ار�ضال  ع��دم  او  احل�ضور  تخلفكم عن  ح��ال  ويف  بيانات  لديكم من  ما  وتقدمي 

ا�ضتكمال االجراءات القانونية يف غيابكم ، حتريرا يف:٢0١9/4/8
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12611 بتاريخ 2019/4/21   
اعالن للح�شور امام مدير اإدارة الدعوى 

 يف اال�شتئناف رقم 2019/476 جتاري ن�شرا 
بناءا على طلب مكتب اإدارة الدعوى يف حمكمة ال�ضارقة االحتادية اال�ضتئنافية

عارف  حممد   -٢ البناء  م��واد  لتجارة  العوي�س  خالد  �ضركة  �ضدهما/١-  امل�ضتاأنف  اىل 
 - االوىل  ���ض��ده��ا  للم�ضتاأنف  ���ض��ام��ن  وك��ف��ي��ل  ���ض��ري��ك  ب�ضفته  ا���ض��ح��اق  ا���ض��ح��اق حم��م��د 

باك�ضتاين اجلن�ضية
اقام امل�ضتاأنف بنك االحتاد الوطني  اال�ضتنئاف رقم:٢0١9/476 جتاري

انت مكلف باحل�ضور امام مدير اإدارة الدعوى مبحكمة ال�ضارقة االحتادية اال�ضتئنافية 
وتقدمي مذكرة  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  امل���واف���ق:٢4/٢0١9/4  االرب��ع��اء  ي��وم 
املذكور  اال�ضتئناف  للنظر يف  وذلك  امل�ضتندات  كافة  به  اال�ضتئناف مرفقا  على  جوابية 

رقمه اعله بو�ضفك م�ضتاأنف �ضده
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

/عبدالكبري  امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�ضتاين      ، حم���م���د  م����ري 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )AG4021781( رق������م 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  �ضرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�ضفارة الباك�ضتانية

فقدان جواز �سفر
ف��ق��دت امل���دع���وة /م���ى بنت 
تون�ضية      ، ع���م���ر  حم���م���د 
اجلن�ضية - جواز �ضفرها رقم 
يجده  م���ن   )286287Y(
بتليفون  االت�������ض���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم:0502150308

فقدان جواز �سفر
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الفجر الريا�ضي

•• تلبي�سي-الفجر

فى  والريا�ضة  والثقافة  والعلوم  التعليم  لوزير  االأول  النائب  جيورجادزي  ميخائيل  �ضعادة  اأ�ضاد 
جورجيا بامل�ضتوى التنظيمي للأوملبياد اخلا�س الذي اأقيم يف اأبوظبي مار�س املا�ضي موؤكدا اأن ما مت 
حتقيقه من جناح لهذه البطولة الدولية �ضي�ضاف اإىل ما حتققه دولة االإمارات العربية املتحدة من 
اإجنازات متميزة وغري م�ضبوقة معربا عن تطلعه اإىل تطوير العلقات الثنائيًة يف املجاالت الثقافية 

والتعليمية بني البلدين.
الدولة لدى جمهورية جورجيا  النعيمي �ضفري  البا�ضه  �ضعادة عي�ضى عبداهلل  جاء ذلك خلل لقاء 
ميخائيل  ال�ضفري  �ضعادة  ه��ن��اأ  جانبه  م��ن  بتلبي�ضي.  ال����وزارة  مبقر  مكتبه  يف  اجل��ورج��ي  ب��امل�����ض��وؤول 
يف  امليداليات  م��ن  للعديد  وح�ضده  اجل��ورج��ي  الفريق  حققها  التي  االإجن����ازات  على  ج��ي��ورج��ادزي 

االأوملبياد اخلا�س باأبوظبي . 

م�سوؤول جورجي ي�سيد بتنظيم الدولة للأوملبياد اخلا�س

•• دبي - الفجر: 

التا�ضع  ال��ق��ف��ال  ل�����ض��ب��اق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رف���ع���ت 
قدما   60 املحلية  ال�����ض��راع��ي��ة  لل�ضفن  وال��ع�����ض��ري��ن 
ال�ضيخ  �ضمو  من  ورع��اي��ة  بدعم  �ضنويا  يقام  وال��ذي 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حمدان 
امل��ال��ي��ة م��ن درج����ات اال���ض��ت��ع��داد م��ع اق����رتاب موعد 
احلدث الكبري والذي �ضوف ينطلق مب�ضيئة اهلل يوم 

اجلمعة املقبل.
ا�ضتكمال  الكبري  لل�ضباق  املنظمة  اللجنة  وت��ت��اب��ع 
امل��ن��ظ��م��ة واللجان  ب��ال��ل��ج��ن��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات اخل��ا���ض��ة 
املعاونة والتي �ضوف تتحول هذا االأ�ضبوع اإىل جزيرة 
بدء  اج��ل  من  ال�ضباق  انطلقة  مقر  بونعري  �ضري 
اإج��راءات الفح�س وال�ضلمة على املحامل امل�ضاركة 

واال�ضتعداد لبداية ال�ضباق الكبري.
املا�ضي  االأ�ضبوع  بداية  منذ  النادي  مقر  ي�ضهد  كما 

بدء  عن  املنظمة  اللجنة  اإع��لن  مع  مت�ضلة  حركة 
ي�ضتقبل  ح��ي��ث  احل����دث  ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف  ال��ت�����ض��ج��ي��ل 
ال��ن��ادي ال��ي��وم -االأح���د- وغ��دا -االث��ن��ني- ويعد غد 
احلدث  يف  امل�ضاركة  يف  الراغبني  جميع  -الثلثاء- 
ال�ضتكمال عملية الت�ضجيل واإعلن القائمة النهائية 

للم�ضاركني.
وث��م��ن ع��ل��ي ن��ا���ض��ر ب��احل��ب��ال��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
نائب  البحرية  للريا�ضات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة 
ومتابعة  دعم  للحدث  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
�ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم 
انطلق عام  وال��ذي  الكبري  املالية للحدث  دبي وزير 
1991 بفكرة �ضائبة من �ضموه وا�ضتمر من جناح 
اإىل جناح بف�ضل االأيادي البي�ضاء والدعم والرعاية 
التا�ضعة  الن�ضخة  اإىل  ال��ي��وم  احل��دث  اأو���ض��ل��ت  التي 
والع�ضرين م�ضجل ملحمة تلو االأخرى. وقال علي 
نا�ضر باحلبالة اأن �ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل 

توخي  ب�ضرورة  التوجيه  على  يحر�س  ظل  مكتوم 
واإقامة  تنظيم  يف  وال�ضلمة  االأم���ن  معايري  اعلي 
الفعاليات  الإقامة  املنا�ضب  الوقت  واختيار  احل��دث 
لذلك ت�ضع اللجنة املنظمة للحدث يف كل عام امن 
مقدمة  يف  امل�ضاركني  والنواخذة  البحارة  و�ضلمة 
االأولويات. واأو�ضح اأن اللجنة املنظمة لل�ضباق وعلى 
�ضوء توجيهات �ضمو راعي احلدث تعمل على اإقامة 
احلدث يف اأف�ضل الظروف وقد راأت اأن اإقامة ال�ضباق 
كثرية  اأه���داف  يحقق  اأن  ميكن  املقبل  اجلمعة  ي��وم 
تن�ضب يف جناح التظاهرة خا�ضة وان الربع االأخري 
حالة  يف  عديدة  تقلبات  يحمل  العربي  ال�ضهر  من 
الن�ضرة  تطلعنا  كما  وناأمل  الرياح  و�ضرعات  البحر 
يف  ال�ضباق  الإقامة  ممتاز  و�ضع  على  حاليا  اجلوية 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب  واأ���ض��اف  ذات���ه.  امل��وع��د 
اللجنة �ضيكون كبريا على كافة  اأن تركيز م�ضئويل 
الرياح يف  البحر و�ضرعات  التقارير اخلا�ضة بحالة 

الفرتة املقبلة بالتن�ضيق مع املركز الوطني للأر�ضاد 
اجل��وي��ة وال����زالزل وك��ذل��ك االط���لع على ع��دد من 
التعرف  اج��ل  من  املتخ�ض�ضة  االلكرتونية  امل��واق��ع 
على حالة البحر وتوجيه امل�ضاركني بالوقت املنا�ضب 
موعد  وك��ذل��ك  بونعري  �ضري  ج��زي��رة  اإىل  للمغادرة 
النواخذة  جميع  باحلبالة  ونا�ضد  ال�ضباق.  اإق��ام��ة 
الن�ضخة  ���ض��ب��اق  امل�����ض��ارك��ة يف  ال��راغ��ب��ني يف  وامل����لك 
التا�ضعة والع�ضرين حلدث القفال �ضرورة ا�ضتكمال 
موعد  ح��ت��ى  املقبلة  االأي����ام  يف  الت�ضجيل  اإج�����راءات 
اإغلق باب الت�ضجيل واملحدد له يوم الثلثاء املقبل 
اأر���ض��ل جلميع  الت�ضجيل وال���ذي  راب���ط  وذل���ك ع��رب 
الق�ضرية  الر�ضائل  خدمة  ع��رب  وامل���لك  ال��ن��واخ��ذة 
-اأ�س ام اأ�س- اأو باحل�ضور �ضخ�ضيا اإىل مقر النادي 
اإ�ضافة  بامل�ضاركة  اخلا�ضة  ال�ضروط  كافة  وا�ضتيفاء 
اإىل ا�ضتلم اذونات التفرغ. وطالب باحلبالة كذلك 
النواخذة ب�ضرورة مطالعة كرا�ضة تعليمات ال�ضباق 

ال�ضدارة من جلنة ال�ضباقات يف النادي وا�ضتلمها 
اإىل جميع  اأر�ضل  ال��ذي  الرابط  اأو عرب  اللجنة  من 
القانونية  النقاط  على  التعرف  اجل  من  النواخذة 
وبع�س امل�ضتجدات واللوائح التي تهم كل امل�ضاركني 
مبا يف ذلك اللئحة التنظيمية لل�ضوابط واالأنظمة 
اخلا�ضة باإجراءات التواجد يف املياه البحرية ملحمية 

اللجنة  رئي�س  نائب  ون��وه  الطبيعية.  بونعري  �ضري 
املنظمة لل�ضباق يف ختام حديثه اإىل جميع النواخذة 
امل�ضئولة يف جهاز  اإب���لغ اجل��ه��ات  ���ض��رورة  وامل���لك 
حماية املن�ضات احليوية وال�ضواحل يف اإمارات الدولة 
اأو اإبلغ اللجنة املنظمة لدي  على االأرق��ام اخلا�ضة 

التحرك اإىل جزيرة �ضري بونعري.

•• اأبوظبي-الفجر

عا�ضمة  يف  ال���ن���ب���لء  ب�������ض���اط  ع���ل���ى 
العباً   5000 يتناف�س  اجلوجيت�ضو 
100 دول����ة متثل  والع��ب��ة م��ن ن��ح��و 
عر�س  يف  اأج���م���ع  ال���ع���امل  ح�������ض���ارات 
خلله  اجلميع  ي�ضعى  فريد  ريا�ضي 
اإىل نيل اللقب االأغلى وال�ضعود على 
اأبوظبي  بطولة  يف  التتويج  من�ضات 
احلدث  اجلوجيت�ضو  ملحرتيف  العاملية 
الريا�ضي االأ�ضخم واالأبرز على �ضاحة 

اجلوجيت�ضو العاملي.
ود�ضنت البطولة ر�ضميا فعالياتها ام�س 
العاملي  اأبوظبي  مهرجان  مبناف�ضات 
مناف�ضات  �ضهدت  التي  للجوجيت�ضو 
من  اجلوجيت�ضو  �ضغار  ب��ني  متميزة 
خمتلف اأنحاء العامل وكذلك اأ�ضحاب 
لوحات فريدة يف  الهمم حيث قدموا 

االإرادة والعمل اجلماعي.

واأك��������د م���������ض����وؤول����ون وم���������ض����ارك����ون يف 
ت�����ض��ري��ح��ات ل��وك��ال��ة اأن���ب���اء االإم�����ارات 
اليوم  مناف�ضات  هام�س  على  “وام” 
اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  اأن  للبطولة  االأول 
اأ�ضحت  اجلوجيت�ضو  ملحرتيف  العاملية 
البطوالت  اأه�����م  م���ن  واح������دة  ال���ي���وم 
الريا�ضية على م�ضتوى العامل الفتني 
الكبري يف هذه  امل�ضاركة  اأن حجم  اإىل 
االإمارات  دول��ة  مكانة  يوؤكد  البطولة 

كموطن عاملي لريا�ضة اجلوجيت�ضو.
واأ�ضاروا اإىل اأن بطولة اأبوظبي العاملية 
ملحرتيف اجلوجيت�ضو اإىل جانب كونها 
ي��ت��ن��اف�����س اجلميع  ت��ظ��اه��رة ري��ا���ض��ي��ة 
التتويج  من�ضات  اإىل  لل�ضعود  فيها 
مثالية  من�ضة  ت�ضكل  ك��ذل��ك  ف��اإن��ه��ا 
على  امل�ضتقبل  اأجيال  تن�ضئة  اأجل  من 
قيم �ضامية تتمثل يف الت�ضامح واملحبة 

واالإخاء والعمل اجلماعي واالإرادة.
مدير  امل��رزوق��ي  ح�ضني  حممد  وق���ال 

اأب���وظ���ب���ي  م���ه���رج���ان  اإن  ال���ب���ط���ول���ة 
االأوىل  االنطلقة  �ضكل  للجوجيت�ضو 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف  ل��ب��ط��ول��ة 
 ”11 “ ال���  ن�ضختها  يف  اجلوجيت�ضو 
و���ض��ه��د ي���وم ام�����س ح�����ض��ورا جماهريا 
�ضغار  م������������وؤازرة  اأج��������ل  م�����ن  ك����ب����ريا 
العامل  دول  خمتلف  من  اجلوجيت�ضو 
مثالية  اأج������واء  يف  ت��ن��اف�����ض��وا  ال���ذي���ن 
وال�ضعود على  الفوز  اأجل  فريدة من 

من�ضات التتويج.
�ضهدت  ال���ب���ط���ول���ة  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
الدولة  خ��ارج  من  جماهرييا  ح�ضورا 
اجلن�ضيات  خم��ت��ل��ف  م��ن  ف��ال��ع��ائ��لت 
ت��واج��دت يف ال��دول��ة م��ن اأج��ل موازرة 
البطولة  ه���ذه  امل�����ض��ارك��ني يف  اأب��ن��ائ��ه��ا 
م����درج����ات  اأن  ..م�������وؤك�������داً  ال���ع���امل���ي���ة 
لوحات  ال����ي����وم  ����ض���ه���دت  اجل���م���اه���ري 
نوعها عك�ضت مكانة  فنية فريدة من 
الدولة كموجهة مثالية للتعاي�س بني 

جميع اجلن�ضيات.
فالرييوا  رودري���ج���وا  ق��ال  جانبه  م��ن 
احتاد  يف  الفنية  ال�ضوؤون  ق�ضم  مدير 
اال�ضتعداد  اإن  للجوجيت�ضو  االإم���ارات 
العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
منذ  مبكرا  ب��داأ  اجلوجيت�ضو  ملحرتيف 
الن�ضخة املا�ضية للبطولة عام 2018 
ت��ن��ظ��ي��م متميز  وذل�����ك ح��ر���ض��ا ع��ل��ى 
التي  العاملية  البطولة  لهذه  ومثايل 
جتمع نخبة من اللعبني يف خمتلف 

اأنحاء العامل.
اأن��ه مت الرتكيز خ��لل العام  واأ���ض��اف 
اجلاري على جودة املناف�ضات و�ضرورة 
اأن يكون اللعبون حتى يف فئة ال�ضغار 
التي انطلقت اليوم �ضاركوا يف بطوالت 
وهو  ميداليات  على  وح�ضلوا  �ضابقة 
ما ي�ضهم يف تعزيز م�ضتوى املناف�ضات.
ونوه باأن مناف�ضات �ضغار اجلوجيت�ضو 
اأم�س واأ�ضحاب الهمم �ضهدت ح�ضورا 

ج���م���اه���ريي���ا م��ن��ق��ط��ع ال���ن���ظ���ري وهو 
اليوم  اأج��واء فريدة يف  �ضاهم يف خلق 
بني  قوية  مباريات  �ضهد  ال��ذي  االأول 
الظفر  اأج���ل  م��ن  اجلوجي�ضتو  �ضغار 

بامليداليات.
من جانبه قال حممد عبداهلل اأحمد - 
ويل اأمر – اإنه فخور مب�ضاركة ابنه يف 
هذه البطولة العاملية التي تعد مبثابة 
ملتقى احل�ضارات على اأر�س االإمارات 
وطن الت�ضامح ..م�ضريا اإىل اأن فوائد 
بالن�ضبة  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  امل�����ض��ارك��ة يف 
وح�ضب  تقت�ضر  ال  النا�ضئة  للأجيال 
اأي�ضا  ع��ل��ى ح�����ض��د امل��ي��دال��ي��ات واإمن����ا 
خلل  اأب���ن���اوؤن���ا  يتعلمها  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م 
اجلوجيت�ضو  ري��ا���ض��ة  يف  ان��خ��راط��ه��م 
واملتمثلة يف الت�ضامح واملحبة واالإخاء 

واالإرادة والعمل اجلماعي.
بطولة  وفعاليات  مناف�ضات  وت�ضتمر 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�ضو 

حتى 26 اإبريل اجلاري حيث �ضتنطلق 
مع  النا�ضئني  بطولة  مناف�ضات  غ��دا 
االإناث فيما تكون مناف�ضات الذكور يف 
22 اأبريل بينما تقام بطولة االأ�ضتاذة 

االأحزمة  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع  ح��ام��ل��ي  م���ن 
اأبريل   23 يف  االأب���ي�������س  ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء 

للظفر باللقب.
 26 اإىل   24 م����ن  ال����ف����رتة  وخ������لل 

العامل  اأبطال  يتناف�س  اجلاري  اأبريل 
اجلوجيت�ضو  ريا�ضية  يف  امل��ح��رتف��ني 
للفوز باللقب االأرفع يف بطولة اأبوظبي 

العاملية ملحرتيف اجلوجيت�ضو.

اللجنة املنظمة ترفع درجات اال�ستعداد

انطلقة �سباق القفال التا�سع والع�سرين اجلمعة
باحلبالة: �سالمة امل�ساركني اأولوية وترقب حلالة البحر

••  ال�سارقة - الفجر:

االإمارات  بطولة  �ضباقات  �ضل�ضلة  ال��دراج��ات  احت��اد  اختتم 
نظمه  ال���ذي  ال�ضاعة  �ضد  الفرقي  ب�ضباق  الفئات  لكافة 
ال�ضباب  بفئة  واخل��ا���س  احل��م��ري��ة  يف  االأول  اأم�����س  �ضباح 
�ضباب  اأندية  متثل  فرق  فيه  �ضارك  والذي  كلم  مل�ضافة 4 
االأه���ل���ي وال��ن�����ض��ر وال��ت��ع��اون وال�����ض��ارق��ة وال��رم�����س الذين 

تناف�ضوا لتحقيق الزمن االأف�ضل للظفر بلقب البطولة .
وجن���ح ف��ري��ق ن���ادي ال��ن�����ض��ر ال���ذي ي�ضم ال��رب��اع��ي حارب 
الواحد  عبد  وعمر�ضليم  ا�ضحاق  وماجد  حم��راب  حممد 
والفوزبذهبية  االأول  امل��رك��ز  حتقيق  م��ن  حممد  و�ضعيد 

 52 وق���دره  زم��ن  اأف�ضل  حتقيقهم  بعد  البطولة  وك��اأ���س 
كلم   46 بلغ  متميز  �ضرعة  ومب��ع��دل  ثانية  و43  دقيقة 
�ضاعة ونال فريق �ضباب االأهلي دبي امليدالية الف�ضية بعد 
التعاون يف  ن��ادي  فريق  وج��اء  الثاين  املركز  على  ح�ضوله 

املركز الثالث ونال امليدالية الربونزية.
ك��م��ا جن���ح ف��ري��ق ���ض��ب��اب ال��ن�����ض��ر يف ال���ف���وز ب����درع التفوق 
اأعلى ر�ضيد  املو�ضم بعد ح�ضوله على  العام لهذا  الفرقي 
مدار  على  اأقيمت  التي  ال�ضباقات  النقاط يف جمموع  من 
التعاون يف  ن��ادي  277 نقطة وج��اء فريق  املو�ضم وق��دره 
211 نقطة فيما جاء فريق �ضباب  املركز الثاين بر�ضيد 

االأهلي دبي يف املركز الثالث بر�ضيد 210نقاط .

دراجو الن�سر اأبطال �سباق الفرق ودرع التفوق

»اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو« .. ملتقى احل�سارات على ب�ساط النبلء

اخُتتمت م�ضاء اأم�س ال�ضبت فعاليات “مهرجان 
رعاية  اأق��ي��م��ت حت��ت  البحري” ال��ت��ي  ال��ظ��ف��رة 
نهيان ممثل  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو 
مدينة  �ضاطئ  على  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
املرفاأ. واأعرب معايل اللواء الركن طيار فار�س 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  امل��زروع��ي  خلف 
ب��اأب��وظ��ب��ي عن  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال��ربام��ج 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  ال�ضكروالتقدير 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 

و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
امل�ضلحة لتوجيهاتهم امل�ضتمرة الهادفة اإىل �ضون 
املوروث الثقايف لدولة االإمارات واملحافظة عليه 
اللحمدود  والدعمه  القادمة  للأجيال  ونقله 
لكافة االأن�ضطة والفعاليات الرتاثية التي تعزز 
ال���والء واالن��ت��م��اء وت��ر���ض��خ م��ع��اين الهوية  قيم 
ال�����ض��ي��خ حمدان  ���ض��م��و  رع��اي��ة  مثمنا  ال��وط��ن��ي��ة 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة  اآل  ب��ن زاي���د 

امل�ضتمرة جلميع  ومتابعته  للمهرجان،  الظفرة 
الظفرة.  منطقة  يف  وامل��ه��رج��ان��ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأ�ضار عبيد خلفان املزروعي، مدير  ومن جانبه 
اإدارة التخطيط وامل�ضاريع باللجنة، اإىل النجاح 
الذي  والتفاعل  املهرجان،  حققه  ال��ذي  الكبري 
لقيه من قبل زواره موؤكداً حر�س اللجنة على 
املميزة  الفعاليات  م��ن  امل��زي��د  تقدمي  ا�ضتمرار 
اأعرب  ال���دورات املقبلة«. وب��دوره  واجل��دي��دة يف 
لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي،  عتيق  ماجد 

عن  وال��ي��خ��وت،  ال�ضراعية  للريا�ضات  اأبوظبي 
فيما  املهرجان  حققها  التي  ب��االإجن��ازات  فخره 
رواجاً  الق��ت  التي  البحرية  بالريا�ضات  يتعلق 
كبرياً، وح�ضوراً جماهريياً ملفتاً. و�ضهد �ضعادة 
ممثل  دي���وان  وك��ي��ل  ال��رم��ي��ث��ي،  خلفان  �ضلطان 
احلاكم يف منطقة الظفرة، حفل تكرمي اجلهات 
ال��داع��م��ة وال���راع���ي���ة ل��ل��م��ه��رج��ان م���ن اجلهات 
احلكومية واخلا�ضة، لدورهم الكبري يف اإي�ضال 
اأنحاء  جميع  اإىل  االإماراتية  الرتاثية  الر�ضالة 

العامل. و�ضهد مهرجان الظفرة البحري زراعة 
الت�ضامح  قيم  تعميق  على  تاأكيداً  غ��اف  �ضجرة 
واحلوار وتقبل االآخر. وتوجت اللجنة املنظمة 
ملهرجان الظفرة البحري الفائزين يف �ضباقات 
“االأطفال”  ف��ئ��ات  ع��ن  �ضريف”،  ال��ك��اي��ت   “
التتويج  حفل  �ضهد  و”الرجال” و”ال�ضيدات«. 
نهيان  اآل  حممد  بن  حمدان  بن  اأحمد  ال�ضيخ 
االإم����ارات  ���ض��ريف وجل��ن��ة  ال��ك��اي��ت  رئي�س جلنة 
املاء، و�ضعادة �ضلطان  للتجديف والتزحلق على 

خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي وك��ي��ل دي����وان مم��ث��ل احلاكم 
ال�ضدي  ع��ل��ي  وحم���م���د  ال���ظ���ف���رة،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
الظفرة  منطقة  بلدية  ع��ام  م��دي��ر  امل��ن�����ض��وري، 
باالإنابة، والعقيد حمدان �ضيف املن�ضوري مدير 
مديرية �ضرطة منطقة الظفرة، وعي�ضى �ضيف 
خلفان  وعبيد  اللجنة،  رئي�س  نائب  امل��زروع��ي 
وامل�ضاريع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي 
امل�����ض��وؤول��ني وممثلي  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  باللجنة، 

اجلهات امل�ضاركة.

»مهرجان الظفرة البحري« يختتم فعالياته على �ساطئ املرفاأ
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الفجر الريا�ضي

•• دبي - الفجر: 

حممد  بقيادة  احلبتور  فريق  حقق 
فريق  على  م�ضتحقا  ف��وزا  احلبتور 
بنتيجة  مكتوم  اآل  عاليه  ال�ضيخة 
نادي  لبطولة  بطل  ليتوج   )6/4(
ومنتجع احلبتور للبولو”ديزورت” 
اخلتام  م�ضك  تعد  وال��ت��ي   2019
وذل�������ك ب���ع���د م���ن���اف�������ض���ة ق����وي����ة مع 
اال�ضبوع  ت��ب��ارواخ��لل  فريق  ثلثة 
ال�ضيخة  ف��ري��ق  وا���ض��ت��ح��ق  امل��ا���ض��ي 
عالية املركز الثاين فيما حل فريق 
فريق  واح��ت��ل  ف��ري��ق  ثالثا  هي�ضكث 
لو�س ايلريك�س املركز الرابع . وتعد 

البطولة خامتة البطوالت الر�ضمية 
كان  والتي  املو�ضم  هذا  اقيمت  التي 
والتي  الذهبية  دبي   ابرزها بطولة 
ومبنا�ضبة   . رائعة  جناحات  حققت 
ختام املو�ضم املحلي احلايل 2019 
اأعرب رجل االعمال حممد احلبتور 
ع���ن ���ض��ع��ادت��ه ال��ب��ال��غ��ة مب���ا حققته 
ال����ب����ط����والت ال����ت����ي ن���ظ���م���ه���ا ن�����ادي 
ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�ضية 
والعرفان  ال�ضكر  املو�ضم ووجه  هذه 
حممد  ب��ن  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو  اىل 
ن��ائ��ب حاكم  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
ل�ضل�ضلة  الكرمية  رعايته  على  دب��ي 
والتي �ضمت  الذهبية  دبي  بطوالت 

الت�ضنيف  متفاوتة  بطوالت  خم�س 
مب�����ض��ارك��ة ك��وك��ب��ة م���ن امل����ع جنوم 

اللعبة يف العامل .
كما وجه احلبتور ال�ضكر اىل الفرق 
امل�ضاركة يف ن�ضاط املو�ضم امل�ضرم ويف 
بقيادة  االم�����ارات  ف��ري��ق  مقدمتهم 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة م��ي��ث��اء ب��ن��ت حممد 
اآل مكتوم وفريق ابوظبي  بن را�ضد 
وفريق  ال��ي��ب��ه��وين  ف���ار����س  ب���ق���ي���ادة 
غ��ن��ت��وت ب��ق��ي��ادة ي��و���ض��ف ب��ن د�ضمال 
زيدان  عمرو  بقيادة  زي���دان  وف��ري��ق 
وف��ري��ق دي����زرت ب���امل ب��ق��ي��ادة را�ضد 
ال��ب��واردي  وفريق ذئ��اب دبي بقيادة 

حبتور احلبتور وفريق احلبتور .

بطولة لالأكادمييات
ان هناك بطولة  ون��وه احلبتور اىل 
�ضوف تنطلق يوم غد االثنني الأول 
احلبتور  اكادميية  بطولة  هي  م��رة 
اربعة  فيها  �ضي�ضارك  والتي  للبولو 
ف��رق وت��ق��ام اي���ام االث��ن��ني واالربعاء 
ن���ادي ومنتجع  واجل��م��ع��ه مب��لع��ب 
والتي  والفرو�ضية  للبولو  احلبتور 
جديدا  وجها   12 م�ضاركة  �ضت�ضهد 
م�ضاركة ثلثة  �ضروطها  اب��رز  ومن 
الع��ب��ني م��ن االك��ادمي��ي��ة اىل جانب 
اال  �ضريطة  واح���د حم���رتف  الع���ب 
ي��ح��رز امل��ح��رتف اي ه��دف او يلعب 
الفر�ضة  لتتاح  جزائية  �ضربة  اي��ة 

الكاملة للرباعم والوجوه اجلديدة 
 . وت��ث��ب��ت ج��دارت��ه��ا  ال��ث��ق��ة  لتكت�ضب 
�ضهدت  قد  اخلتامية  املباراة  وكانت 
ب����ادر احلبتور  ت��ن��اف�����ض��ا ق��وي��ا ح��ي��ث 
ب��ال��ت��ق��دم ب��ه��دف ل��ل��ج��وك��ر رج���ا ابو 
فريق  ادرك  ما  �ضرعان  ثم  العينني 
ال�ضيخة عاليه التعادل ثم عاد فريق 
احلبتور للتقدم وعزز تقدمه بهدف 

ثالث يف نهاية ال�ضوط االول .
ويف ال�ضوط الثاين ا�ضاف كل فريق 
ال�ضوط  ح����ال  وه����و  ه���دف���ا ج���دي���دا 
احلبتور  بتقدم  انتهى  الذي  الثالث 
م���ق���اب���ل ثلثة  اأه���������داف  ب��خ��م�����ض��ة 
اأه���داف وي��اأت��ي ال�ضوط ال��راب��ع وهو 

احلبتور  ل��ي�����ض��ي��ف  احل�����ض��م  ����ض���وط 
بدايته  يف  واالخ��ري  ال�ضاد�س  هدفه 
عالية  ال�����ض��ي��خ��ة  ف���ري���ق  وي�����ض��غ��ط 
ويحاول ادراك التعادل ويحرج فريق 
احلبتور حمرزا هدفه الرابع اال ان 

الوقت مل ي�ضعفه للتعوي�س لتنتهي 
 )6/4( احل���ب���ت���ور  ب���ف���وز  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
والكوؤو�س  البطولة  ك��اأ���س  ويح�ضد 
مباراة  ام����ا   . ل��لع��ب��ني  ال��ذه��ب��ي��ة 
والرابع  ال��ث��ال��ث  امل��رك��زي��ن  حت��دي��د 

اخلتامية  امل����ب����اراة  ���ض��ب��ق��ت  وال���ت���ي 
على  هي�ضكيث  فريق  فيها  ف��از  فقد 
مناف�ضه فريق لو�س ايلريك�س فارق 
ون�ضف  اأه��داف  وب�ضتة  الهانديكاب 

الهدف مقابل �ضتة اأهداف .

•• دبي-الفجر

توج فريق �ضي اآر فلمنغو الربازيلي للمرة الثانية 
على التوايل بلقب الن�ضخة التا�ضعة من “بطولة 
التي  �ضنة”،   16 حتت  القدم  لكرة  الدولية  دب��ي 
من  الفرتة  خلل  الريا�ضي  دبي  جمل�س  نظمها 
10 اإىل 19 اأبريل واحت�ضنت مناف�ضاتها ملعب 
 8 فيها  و�ضاركت  باملمزر  دبي  االأهلي  �ضباب  نادي 

فرق حملية وعاملية.
اأم���ني عام  اآل رح��م��ة م�ضاعد  اأم����ان  ن��ا���ض��ر  وق���ام 
جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���ض��ي وال��ن��ج��م ال��ع��امل��ي عمر 
وامليداليات  ال��ب��ط��ول��ة  ك���اأ����س  بت�ضليم  ك��ان��وت��ي��ه 
الربازيلي  فلمنغو  اآر  �ضي  ف��ري��ق  اإىل  الذهبية 
بح�ضور علي عمر البلو�ضي مدير اإدارة التطوير 
الريا�ضي باملجل�س رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة 
واأحمد �ضامل املهري مدير البطولة ومدير ق�ضم 

االأكادمييات باملجل�س.
البطولة  يف  املميزين  ال��لع��ب��ني  ت��ك��رمي  مت  كما 
ح��ي��ث ف���از ال��لع��ب ع��ب��داهلل ال���ردي���ف م��ن فريق 
الهلل ال�ضعودي بلقب اأف�ضل هداف يف البطولة، 
كما فاز اللعب دييغو داما�ضينو دو �ضانتو�س من 
اأف�ضل العب يف  بلقب  الربازيلي  فريق فلمنغو 
البطولة، وفاز �ضيلز اأو�ضرتيزين�ضكي من فريق 
مرمى  ح��ار���س  اأف�����ض��ل  بلقب  دورمت��ون��د  برو�ضيا 
ال�ضعودي  ال���ه���لل  ف��ري��ق  وت�����ض��ل��م  ال��ب��ط��ول��ة،  يف 
امليداليات الف�ضية، كما ت�ضلم فريق اأتلتيكو مدريد 
االإ�ضباين امليداليات الربونزية. ومت تكرمي طاقم 
اأدار ال��ب��ط��ول��ة وامل��ك��ون م���ن: عمر  احل��ك��ام ال���ذي 
ال�����ض��اح��ة، عبدالرحمن  ح��ك��م  امل��ن�����ض��وري  غ��ري��ب 
العلي  اأحمد  خالد  اأول،  م�ضاعد  حكم  الها�ضمي 
ح��ك��م م�����ض��اع��د ث����اين، وع��م��ر حم��م��د ح�����ض��ن حكم 
رابع. وقال نا�ضر اأمان اآل رحمة م�ضاعد اأمني عام 

دبي  بطولة  “ا�ضتطاعت  الريا�ضي:  دبي  جمل�س 
تاأتي �ضمن  التي  اأهدافها  اأهم  اأن حتقق  الدولية 
الريا�ضي،  دب���ي  ملجل�س  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
للفرق  كبرية  فنية  فائدة  البطولة  قدمت  حيث 
رفع  يف  واأ�ضهمت  فيها،  �ضاركت  التي  االإم��ارات��ي��ة 
اخلربة  واإك�ضابهم  وتاأهيلهم  اللعبني  م�ضتوى 
املطلوبة من خلل خو�س عدد كبري من املباريات، 
ويظهر اأثر بطولة دبي الدولية وا�ضحا يف نتائج 
الفرق املحلية بكافة امل�ضابقات، كما اأن اأثرها امتد 
اإىل رفد انديتنا بعدد كبري من اللعبني الذين 
بطولة  يف  حاليا  وين�ضطون  البطولة  يف  �ضاركوا 
دوري اخلليج العربي مع فرقهم وميثلون الوطن 
يف خمتلف املحافل الدولية من خلل م�ضاركتهم 
يف الفريق االأول ملنتخبنا الوطني، لذلك تعد هذه 
البطولة اأحد اأهم الربامج التي ينظمها جمل�س 
اإىل  تنظيمها  خ��لل  م��ن  وي�ضعى  الريا�ضي  دب��ي 

وتقدمي  اأنديتنا  يف  وال�ضباب  النا�ضئني  تطوير 
ال���دع���م ال�����ض��ام��ل ل��ل��م��وه��وب��ني م��ن��ه��م م���ن خلل 
غمار  خو�س  من  متكنهم  التي  اخل��ربة  اإك�ضابهم 
الفرق  ل��ق��ي��ادة  وتاأهيلهم  االح��رتاف��ي��ة  التجربة 

واملنتخبات الوطنية م�ضتقبًل ».
اآر ف��لم��ن��غ��و ال��ربازي��ل��ي بلقب  وف����از ف��ري��ق ���ض��ي 
ال�ضعودي  الهلل  ف��وزه على فريق  بعد  البطولة 
واح��د بعدما خا�ضا  اأه��داف مقابل هدف  بثلثة 
وال��ق��وة من  عليها احلما�س  م��ث��رية غلب  م��ب��اراة 
رائًعا،  فنياً  م�ضتوى  الفريقان  وق��دم  دقيقة،  اأول 
الهدف  ت�ضجيل  من  فلمنغو  فريق  متكن  حيث 
ورغم  االأول،  ال�ضوط  20 من  الدقيقة  االأول يف 
امل��ت��ك��ررة من  ال��ه��لل ال�ضعودي  حم���اوالت ف��ري��ق 
ت�ضجيل هدف التعادل اإال اأن ال�ضوط االأول انتهى 
بتقدم فلمنغو، ويف بداية ال�ضوط الثاين متكن 
فريق الهلل من ت�ضجيل هدف التعادل، واأتاحت 

لياقة العبي فريق فلمنغو من اأن ال�ضيطرة على 
ال�ضوط الثاين لي�ضجلوا هدف التقدم يف منت�ضف 
ال�ضوط ومن هدف الفوز يف الثواين االأخرية من 
ويحققوا  ل�ضاحلهم  امل��ب��اراة  لينهوا  ج��زاء  �ضربة 

اللقب الثاين يف البطولة ويحتفظوا بالكاأ�س.
ويف مباراة حتديد �ضاحب املركز الثالث ا�ضتطاع 
ي�ضيطر  اأن  االإ����ض���ب���اين  م���دري���د  اأت��ل��ت��ي��ك��و  ف��ري��ق 
وا�ضتطاع  انطلقها  منذ  امل��ب��اراة  جم��ري��ات  على 
�ضباب  فريق  مرمى  يف  اأه���داف  اأرب��ع��ة  ي�ضجل  اأن 
االأه��ل��ي دب���ي ل��ي��ن��ال امل��ي��دال��ي��ة ال��ربون��زي��ة وكاأ�س 
املركز الثالث، يف حني �ضجل فريق �ضباب االأهلي 
دب��ي ه��دف واح��د فقط يف امل��ب��اراة ويخرج باملركز 

الرابع.

اإ�سادة
التطوير  اإدارة  مدير  عمر  علي  ق��دم  جانبه  م��ن 

اللجنة  رئي�س  الريا�ضي،  دبي  مبجل�س  الريا�ضي 
املنظمة �ضكره لكل اجلهات التي دعمت البطولة 
واأ�ضهمت يف حتقيق جناًحا كبرًيا للن�ضخة التا�ضعة 
واأبوظبي  دبي  قناتي  بدور  م�ضيداً  البطولة،  من 
املباريات  نقل  على  حر�ضتا  اللتان  الريا�ضيتني 
جلماهري  الفر�ضة  لتتيح  مبا�ضرة  ال��ه��واء  على 
اإدارة  �ضكر  كما  البطولة،  ملتابعة  امل�ضاركة  الفرق 
نادي �ضباب االأهلي دبي على توفري امللعب الر�ضمي 

للنادي يف املمزر الإقامة البطولة عليه.
امل���ن���ظ���م���ة جهود  ال���ل���ج���ن���ة  ث���م���ن رئ���ي�������س  ك���م���ا 
ال�ضركاء  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  وال���داع���م���ني  ال����رع����اة 
لل�ضياقة،  االإم��ارات  معهد  وهم:  اال�ضرتاتيجيني 
���ض��رط��ة دب����ي، ط����ريان االإم�������ارات، ���ض��ي��ارات اأودي 
اإىل  النابودة، وجلنة دوري املحرتفني، باالإ�ضافة 
الرعاة الداعمني وهم: بوكاري �ضويت، واأكوافينا، 

ومركز الفيفا الطبي. 

اأ����ض���دل ال�����ض��ت��ار ع��ن ن��ه��ائ��ي��ات بطولة 
للعام  ل��ل�����ض��ط��رجن  ال����دول����ة  م����دار�����س 
 ،2019-2018 احل���ايل  ال��درا���ض��ي 
بقاعة  ال�ضطرجن  احت��اد  نظمها  التي 
الريا�ضي،  ال���ث���ق���ايف  م��ل��ي��ح��ة  ن������ادي 
150 طالب وطالبة لكافة  مب�ضاركة 
النهائيات  وح�ضر  الدرا�ضية،  املراحل 
�ضرحان  ال��دك��ت��ور  الفائزين،  وتتويج 
ح�ضن املعيني رئي�س احتاد ال�ضطرجن، 
وم�ضبح �ضعيد بالعجيد الكتبي رئي�س 
الثقايف  مليحة  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
الريا�ضي ومهدي عبدالرحيم االأمني 
ال�ضطرجن،  الحت�����اد  امل�����ض��اع��د  ال���ع���ام 
املدير  �ضامي  اأح��م��د  نهى  وال��دك��ت��ورة 
الثقايف  م��ل��ي��ح��ة  ل���ن���ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الريا�ضي.
واأ�ضفرت مرحلة ال�ضف االأول للأوالد 
عن فوز �ضبرتا�س بال من دبي باملركز 
ال�ضارقة  م��ن  ال�ضباغ  واأح��م��د  االأول 
ال��ث��اين وال��ث��ال��ث ح�����ض��ن حم��م��ود من 
املرحلة للإناث، فازت  دبي، ويف نف�س 
االأول  باملركز  ال�ضارقة  م��ن  �ضوانيكا 
دب���ي والثالث  م���اي���وري م��ن  وال���ث���اين 

الهنوف اجل�ضمي من راأ�س اخليمة.
ل���لأوالد،  ال��ث��اين  ال�ضف  مرحلة  ويف 

احلمادي  اأح���م���د  االأول  ب��امل��رك��ز  ف���از 
�ضانكار  �ضاجني  والثاين  ال�ضارقة  من 
م��ن دب��ي وال��ث��ال��ث اأح��م��د اإح�����ض��ان من 
للإناث،  املرحلة  نف�س  ويف  ال�ضارقة، 
�ضينق من  زي��ان��ا  االأول  ب��امل��رك��ز  ف���ازت 
دب�����ي، وال���ث���اين م��ن��ى ع��ل��ي م���ن راأ�����س 
من  اجل�ضمي  رمي  وال��ث��ال��ث  اخل��ي��م��ة 
الثالث  ال�ضف  مرحلة  ويف  ال�ضارقة، 
�ضيانث  االأول  ب��امل��رك��ز  ف���از  ل������لأوالد 

وال���ث���اين �ضلطان  دب����ي  م���ن  ك��ري�����ض��ن��ا 
عبيد ال�ضويدي من ال�ضارقة والثالث 
ويف  عجمان،  من  �ضايل  عبدالرحمن 
م��رح��ل��ة االإن�����اث ف���ازت ب��امل��رك��ز االأول 
نا�ضر  حور  والثاين  دبي  من  كو�ضيكا 
علي  غل  والثالث  اخليمة،  راأ���س  من 

جابر من راأ�س اخليمة.
وت�ضدر اليك�س جورج من دبي مرحلة 
ل��لأوالد، والثاين حمد  ال�ضف الرابع 

والثالث حمدان  ال�ضارقة،  �ضعيب من 
املرحلة  ال�ضارقة، ويف نف�س  عبيد من 
للإناث، كو�س كو�ضاي من دبي والثاين 
حل جمال اأمني من دبي والثالث مها 
عبداللطيف من راأ�س اخليمة، ويف فئة 
باملركز  ف��از  ل���لأوالد  اخلام�س  ال�ضف 
ويحيي  دب��ي  م��ن  �ضيف  م�ضفر  االأول 
والثالث  ال��ث��اين  ال�ضارقة  م��ن  �ضعيب 
نف�س  ويف  ال�ضارقة،  من  جمال  اأحمد 

امل��رح��ل��ة ل��لإن��اث ف���ازت ب��امل��رك��ز االأول 
مرمي رادمان من دبي والثاين ديبيكا 
كري�ضنا  ا�ضيكا  والثالث  دبي  من  ناير 
من ال�ضارقة. وح�ضل عبداهلل حممود 
من دبي على املركز االأول لفئة املرحلة 
ال�ضاد�ضة للأوالد، والثاين �ضعود جابر 
من  عي�ضى  حمد  وال��ث��ال��ث  لل�ضارقة، 
للإناث، ح�ضلت  الفئة  نف�س  ويف  دبي 
حبيبة كرار من دبي على املركز االأول 
وحنني جمال من دبي الثاين ومرمي 
املعيني من ال�ضارقة يف املركز الثالث، 
فاز  ل���لأوالد،  ال�ضابع  ال�ضف  فئة  ويف 
باملركز االأول حممد عبدالرحمن من 
دبي والثاين عبدالرحمن الطاهر من 
جوثري  فاي�ضال  وال��ث��ال��ث  ال�����ض��ارق��ة، 
من دبي ويف نف�س الفئة للإناث، فازت 
علي  اآل  �ضيف  فاطمة  االأول  ب��امل��رك��ز 
والثاين  االأول  ب��امل��رك��ز  ال�����ض��ارق��ة  م��ن 
والثالث  دبي  من  الكعبي  اأحمد  عنود 
اأحلم را�ضد من دبي. ويف فئة ال�ضف 
الثامن للأوالد، ت�ضدر خالد الطاهر 
والثاين  امل�ضابقة،  قمة  ال�ضارقة  م��ن 
�ضعيد  والثالث  دب��ي  من  فامي  �ضعيد 
را�ضد مر�ضول من عجمان، ويف نف�س 
ال��ف��ئ��ة ل����لإن����اث، ف�����ازت ح���ن���ان خليل 

والثاين  االأول  ب��امل��رك��ز  ال�����ض��ارق��ة  م��ن 
والثالث  دب����ي  م���ن  ب���اجن���ر  م���اي���ت���ايل 
ال�ضف  فئة  ويف  ال�ضارقة،  من  رو�ضانا 
ال��ت��ا���ض��ع ل�����لأوالد، ف���از ب��امل��رك��ز االأول 
حمد بدر من ال�ضارقة والثاين خليفة 
عي�ضى من دبي والثالث يو�ضف حممد 
للإناث  الفئة  نف�س  ويف  عجمان  م��ن 
ري��ان حممد من  االأول  باملركز  ف��ازت 
ال�����ض��ارق��ة وال���ث���اين ب��راي��ك��ان��اي��ر من 
النا�ضر م��ن دبي.  ت��اال  وال��ث��ال��ث  دب��ي 
للأوالد  العا�ضر  ال�ضف  مرحلة  ويف 
ف��از ب��امل��رك��ز االأول ات���ارف رام���ود من 
ال�����ض��ارق��ة وال��ث��اين ���ض��ادي ك��ي��وان من 
ال�ضارقة ويف نف�س الفئة للإناث، فازت 
ال�ضارقة  باملركز االأول نور �ضالح من 
والثاين غالية حممد من دبي والثالث 
وت�ضدر  عجمان.  من  علي  اآل  عائ�ضة 

اأحمد من دبي قمة فئة ال�ضف  �ضامل 
ل��لأوالد والثاين ح�ضام  احل��ادي ع�ضر 
ن��ف�����س الفئة  ح�����ض��ن م��ن ع��ج��م��ان ويف 
عائ�ضة  االأول  باملركز  ف���ازت  ل��لإن��اث، 
الزهراء  ون���ور  ال�ضارقة  م��ن  �ضرحان 
املركز  يف  ال�������ض���ارق���ة  م���ن  خ�����ض��ري��ان 
الثاين، ويف مرحلة ال�ضف الثاين ع�ضر 
جاء يف املركز االأول للأوالد كاثريكب 
ج��ا���ض��م��ه��ري م���ن دب����ي وال���ث���اين �ضامل 
والثالث  ال�����ض��ارق��ة  م��ن  عبدالرحمن 
حممد مر�ضول من عجمان، ويف فئة 
االأول مرمي  امل��رك��ز  ت�����ض��درت  االإن����اث 
عي�ضى من دبي والثاين رمي خليل من 
ال�ضارقة والثالث عائ�ضة الزعابي من 
راأ�س اخليمة. ووجه الدكتور �ضرحان 
املعيني رئي�س االحتاد ال�ضكر اإىل نادي 
على  ال���ن���ادي  اإدارة  وجم��ل�����س  مليحة 

ال�ضكر  وجه  كما  النهائيات  ا�ضت�ضافة 
امل��در���ض��ي��ة على  ال��ري��ا���ض��ة  اإىل احت����اد 
التعاون املثمر مع االحتاد، وقال: تعد 
البطوالت  اأه���م  م��ن  امل��دار���س  بطولة 
للعبة  بالن�ضبة  الطلبي  الن�ضاط  يف 
منجم  املدار�س  اأن  خا�ضة  ال�ضطرجن، 
امل���واه���ب وه���ن���اك ق���اع���دة ك���ب���رية من 
بطوالت  يف  وال���لع���ب���ات  ال���لع���ب���ني 
امل���دار����س، وه���و ن��ف�����س ت��وج��ه االحت���اد 
ي�����ض��ري عليها  ال��ت��ي  واال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
واكت�ضاف  القاعدة  تو�ضيع  يف  االحت��اد 
امل����واه����ب وه����و م���ا حت��ق��ق م���ن خلل 
الت�ضفيات  يف  ����ض���واء  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه 
م�ضتوى  على  كبري  ع��دد  جمعت  التي 
التي  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اأو  ال��دول��ة  م��دار���س 

�ضارك فيها 150 طالب وطالبة.

الهالل ال�سعودي يف املركز الثاين واأتلتيكو مدريد يحل ثالًثا يف البطولة

جمل�س دبي الريا�سي يتوج فلمنغو بلقب دولية دبي 

منطقة دبي التعليمية تت�سدر نهائيات بطولة مدرا�س الدولة 
الفردية لل�سطرجن بر�سيد 14 ميدالية ذهبية

»احلكم ال�سغري« ت�سجع الأطفال على ممار�سة 
ريا�سات الدفاع عن النف�س

•• ال�سارقة-الفجر

ال�ضارقة  مهرجان  م��ن  ال�11  ال���دورة  فعاليات  ا�ضت�ضافت 
القرائي للطفل، يف مركز اإك�ضبو ال�ضارقة، فعاليات “احلكم 
ال�ضغري” التي ينظمها نادي ال�ضارقة لريا�ضات الدفاع عن 

النف�س.
األعاب  ميثلون  طفًل  ال�ضغري” 60  “احلكم  يف  وي�����ض��ارك 

بهدف  وال��ك��ارات��ي��ه،  وال��ت��اي��ك��وان��دو  واجلوجيت�ضو  اجل����ودو، 
التعريف باأهمية ريا�ضات الدفاع عن النف�س ودورها يف تعزيز 
ثقافة الثقة بالنف�س، ودعوة االأطفال ال�ضغار للنت�ضاب اإىل 

النادي وت�ضجيعهم على ممار�ضة هذه الريا�ضات.
خ�ض�س  حيث  املهرجان،  اأي��ام  م��دى  على  الفعالية  وت�ضتمر 
االأطفال  خللها  من  ي��وؤدي  لعبة  لكل  م�ضاركاً   15 النادي 
امل�ضاركون  يتوجه  حيث  بالتناوب،  واحل��ك��ام  اللعبني  دور 

اإىل اأماكن جتمع اجلمهور يف املهرجان ويقدمون �ضرحاً عن 
والتحكيم  التمارين  تنفيذ  اإىل جانب  االأرب��ع  االأل��ع��اب  ه��ذه 

اأمامهم.
ك��م��ا ي���وزع ال���ن���ادي، ال���ذي ي�ضم 1522 الع��ب��اً والع��ب��ة يف 
التعريف  تت�ضمن  امل��ه��رج��ان،  يف  �ضغرية  كتيبات  �ضفوفه، 
التحفيز على  ال��ن��ادي يف  االأل��ع��اب ودور  ه��ذه  م��ن  بكل لعبة 

ممار�ضتها.

احلبتور يفوز ببطولة ال� »ديزورت 2019 « وفريق »عاليه« و�سيفا يف ختام الن�ساط املحلي للبولو
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ب��رز امل��داف��ع ال��ه��ول��ن��دي فريجيل ف��ان داي���ك وامل��ه��اج��م رح��ي��م �ضرتلينغ 
والبلجيكي اإدين هازار �ضمن الئحة املر�ضحني جلائزة العب العام التي 
لكرة  املمتاز  االإنكليزي  ال��دوري  املحرتفني يف  اللعبني  رابطة  متنحها 

القدم، والتي غاب عنها حاملها امل�ضري حممد �ضلح.
وهيمن ليفربول ومان�ض�ضرت �ضيتي اللذان يتناف�ضان بقوة هذا املو�ضم على 
لقب الدوري، على الئحة املر�ضحني التي اأعلنت ال�ضبت، قبل نحو اأ�ضبوع 

من منح اجلائزة يف حفل يقام يف لندن يف 28 ني�ضان/اأبريل احلايل.
واأدرجت اأ�ضماء ثلثة من العبي �ضيتي يف اللئحة النهائية املوؤلفة من 
اأغويرو  �ضريخيو  االأرجنتيني  واملهاجم  ل�ضرتلينغ  هي  مر�ضحني،  �ضتة 
فهي  الباقية  الثلثة  االأ�ضماء  اأم��ا  �ضيلفا.  ب��رن��اردو  الربتغايل  واجلناح 

لهازار وفان دايك وزميله يف ليفربول ال�ضنغايل �ضاديو مانيه.
وبح�ضب مكاتب املراهنات االإنكليزية، يتقدم فان دايك املر�ضحني لنيل 

مناف�ضة  يف  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  فيه  �ضاهم  مو�ضم  بعد  ال�ضيما  اجلائزة، 
املمتاز،  ال����دوري  لقب  على  وب������ل������وغ ال��������دور فريقه 
ن�����ض��ف ال���ن���ه���ائ���ي ل�������دوري اأب���ط���ال 

اأوروبا.
العامل  م���داف���ع يف  اأغ���ل���ى  و���ض��اه��م 
الذي ان�ضم اىل الفريق االأحمر يف 
من   2018 الثاين/يناير  كانون 

�ضاوثمبتون، يف احلفاظ على نظافة 
املو�ضم،  ه����ذا  م����رة   18 ف��ري��ق��ه  ���ض��ب��اك 

الدوري  20 هدفا فقط يف  ودخ��ول مرماه 
املمتاز.

�ضرتلينغ  على  داي��ك  ف��ان  يتقدم  ال��ره��ان��ات،  وبح�ضب 
الذي �ضجل 17 هدفا واأ�ضاف ت�ضع متريرات حا�ضمة يف 

املباريات التي خا�ضها، قبل لقاء توتنهام هوت�ضرب ال�ضبت 
�ضمن املرحلة اخلام�ضة والثلثني من الدوري املمتاز.

العمر،  م��ن  ال�24  يف  وك��له��م��ا  و�ضرتلينغ،  �ضيلفا  ور���ض��ح 
جلائزة اأف�ضل العب �ضاب اأي�ضا، علما باأن الدويل االإنكليزي 

نالها يف املو�ضم املا�ضي.
وغ����اب ���ض��لح ع��ن ال��لئ��ح��ة يف م��و���ض��م��ه ال��ث��اين م��ع الفريق 

االإن��ك��ل��ي��زي ب��ع��د ان��ت��ق��ال��ه م��ن روم���ا االإي���ط���ايل. وب���رز املهاجم 
اأف�ضل  املا�ضي، واختري  املو�ضم  امل�ضري ب�ضكل كبري يف  ال��دويل 
العب، وكان هداف الدوري املمتاز مع 32 هدفا، يف رقم قيا�ضي 

لبطولة اإنكليزية من 38 مرحلة.

لكن �ضلح عانى هذا املو�ضم من تراجع موقت يف اأدائه التهديفي، اذ �ضام 
عن الت�ضجيل لثماين مباريات متتالية يف خمتلف امل�ضابقات، قبل اأن يفك 

�ضاوثمبتون  ���ض��د  يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة وال���ث���لث���ني يف ذل����ك 
من  ني�ضان/اأبريل. وعلى رغم ذلك، اخل�����ام�����������س 

����ض���لح ه����ذا امل���و����ض���م يف ي����ت���������ض����اوى 
الدوري ������ض�����دارة  ه��دايف  ترتيب 
بر�ضيد امل����م����ت����از  اأغ���وي���رو  م��ع 
 1 هدفا لكل منهما.9

القيادة  املا�ضي يف موقع  املو�ضم  �ضيتي بطل  بقي مان�ض�ضرت 
نحو االحتفاظ بلقب الدوري االإنكليزي املمتاز لكرة القدم، 
بعد  ليفربول،  اأم��ام  واح��دة  نقطة  بفارق  لل�ضدارة  بعودته 
اخلام�ضة  امل��رح��ل��ة  يف  هوت�ضرب  توتنهام  �ضيفه  على  ف���وزه 

والثلثني اأم�س .
امل���درب االإ���ض��ب��اين جو�ضيب غ��واردي��وال للمرة  وت��ف��وق فريق 
بنتيجة  اأم�س  عليه  وف��از  توتنهام،  على  اأي��ام  خ��لل  الثانية 

معنويا  م����ن����ه  ل����ي����ث����اأر  م�����ن -1�ضفر، 
النهائي  رب���ع  ال����دور  اإق�����ض��ائ��ه م��ن 

اأوروب��ا هذا  اأبطال  مل�ضابقة دوري 
االأ�ضبوع.

الفريقان  وخ��ا���س 
م���������ب���������اراة 

ال���ق���اري، انتهت  ال��ن��ه��ائ��ي  اإي����اب ن�ضف  م��ذه��ل��ة االأرب���ع���اء يف 
باإق�ضاء �ضيتي بفارق االأهداف امل�ضجلة خارج القواعد، اذ فاز 
على توتنهام 4-3 يف مان�ض�ضرت، بعدما كان خ�ضر �ضفر1- 
ذهابا يف لندن. واأكد غوارديوال اأن االإق�ضاء كان �ضعبا معنويا 
على العبيه، ال�ضيما واأنهم �ضجلوا هدفا يف الدقيقة 3+90 

كان ليوؤهلهم، لكنه األغي بداعي الت�ضلل.
ع�ضرة  نحو  يف  الفريقني  بني  الثالثة  ال�ضبت،  مباراة  واأت��ت 
اأيام، على قدر اأقل من االإثارة، لكن نتيجتها اأبقت �ضيتي يف 
اذ ت�ضدر  ال��دوري،  ال�ضليم �ضعيا للحتفاظ بلقبه يف  امل�ضار 

بفارق نقطة اأمام ليفربول )86 مقابل 85(.
و�ضيخو�س ليفربول مباراته �ضمن هذه املرحلة االأحد �ضد 
على  �ضيتي  مان�ض�ضرت  �ضيكون  فيما  �ضيتي،  كارديف  �ضيفه 
يف  يونايتد،  وم�ضيفه  ج���اره  �ضد  االأرب��ع��اء  مرتقب  م��وع��د 

مباراة موؤجلة بينهما من املرحلة احلادية والثلثني.
وقال غوارديوال “اليومان املا�ضيان كانا �ضعبني جدا علينا. 
 )...( اليوم  املمتاز  ال���دوري  لقب  نخ�ضر  ان  اإمكاننا  يف  ك��ان 
كلعب، مل يكن يف اإمكاين اأن اأقوم مبا قام به العبو فريقي 
االأثر  وجت����اوز  ال��ف��وز  م��ن  متكنهم  اىل  اإ����ض���ارة  يف  اليوم”، 

املعنوي للإق�ضاء القاري.
اأ�ضاف “اللقب )االإنكليزي( ال يزال بني يدينا«.

االإنكليزي  ال��دوري  تواليا يف  العا�ضر  ف��وزه  �ضيتي  وحقق 
هذا املو�ضم، بف�ضل هدف يف الدقيقة اخلام�ضة لل�ضاب 
االأول له مع فريقه  ع��ام��ا(، هو  ف��ودن )18  فيل 
يف ال����دوري امل��م��ت��از، وال�����ض��اب��ع ل��ه ه��ذا امل��و���ض��م يف 

خمتلف امل�ضابقات.
اأ�ضتوعب  “مل  امل��ب��اراة  بعد  ف���ودن  وق���ال 
مت��ام��ا م���ا ق��م��ت ب���ه ب��ع��د، ل��ك��ن��ن��ي �ضعيد 
لتمكني من م�ضاعدة الفريق على ت�ضجيل 
ال��دوري االإنكليزي  الهدف. هذا هو هديف االأول يف 

املمتاز، و�ضيبقى معي اىل االأبد«.
لكن �ضيتي الذي خرج بنتيجة اإيجابية من لقاء ال�ضبت على 
ب�ضاأن  ال�ضمالية، �ضيكون يف ترقب  املدينة  ملعب االحت��اد يف 
جنمه البلجيكي كيفن دي بروين الذي خرج م�ضابا قبل اأقل 
من ع�ضر دقائق على نهاية ال�ضوط االأول. وا�ضطر اللعب 
الدويل هذا املو�ضم للغياب لفرتتني طويلتني ب�ضبب اإ�ضابته 
مرتني يف الركبة )اآب/اأغ�ضط�س وت�ضرين الثاين/نوفمرب(.

و�ضيكون �ضيتي يف حاجة ما�ضة خلدمات �ضانع األعابه الذي 
االأبطال  دوري  يف  توتنهام  �ضد  امل��ب��اراة  يف  كبري  ب�ضكل  ب��رز 
هذا االأ�ضبوع وزّود زملءه بالتمريرات احلا�ضمة، مع تبقي 
اأربع مباريات له يف الدوري املحلي )منها املباراة املوؤجلة مع 
يف  واتفورد  �ضد  اإنكلرتا  كاأ�س  نهائي  اىل  اإ�ضافة  يونايتد(، 

اأيار/مايو املقبل على ملعب وميبلي يف لندن.  18
يف املقابل، دخل فريق املدرب االأرجنتيني ماوري�ضيو بوكيتينو 
مباراة اليوم من دون قائده حار�س املرمى الفرن�ضي هوغو 

لوري�س الذي حل بدال منه االأرجنتيني باولو غاتزانيغا.
اإ�ضابة  م��ن  يعاين  لوري�س  اأن  امل��ب��اراة  قبل  بوكيتينو  واأك���د 
ع�ضلية “طفيفة” اآثر على �ضوئها عدم املخاطرة باإ�ضراكه 
اليوم، متوقعا اأن يتمكن من العودة الثلثاء خلو�س املباراة 

املوؤجلة من املرحلة 33 �ضد ال�ضيف برايتون.
بفارق  موقتا  الثالث  امل��رك��ز  اىل  تقدم  ال��ذي  توتنهام  وب���داأ 
ال�ضبت  امل��ب��اراة  اأر�ضنال،  لندن  �ضمال  يف  غرميه  اأم��ام  نقطة 
ب�ضكل �ضاغط وكاد مهاجمه الكوري اجلنوبي �ضون هيونغ-

ال��ث��ال��ث��ة، ي�ضجل ه��دف��ه ال��راب��ع يف ثلث  م��ني يف ال��دق��ي��ق��ة 
مباريات �ضد �ضيتي، بعد هدف يف الذهاب واثنني يف االإياب 
�ضمن ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا. لكن الت�ضديدة القوية 
للدويل الكوري حولها حار�س �ضيتي الربازيلي اإيدر�ضون اىل 

ركلة ركنية.
الوحيد من هجمة  الهدف  الرد بت�ضجيل  و�ضارع �ضيتي اىل 
باجتاه  الكرة  فيها  ورف��ع  �ضيلفا،  ب��رن��اردو  الربتغايل  قادها 
الهداف  تواجد  حيث  توتنهام  حار�س  ملرمى  االأي�ضر  القائم 
عر�ضية  بتحويلها  ليقوم  اأغ��وي��رو،  �ضريخيو  االأرجنتيني 
راأ�ضية اىل فودن الذي ارمتى نحوها وحولها راأ�ضية لداخل 

ال�ضباك )5(.
و�ضغط توتنهام �ضريعا بعد الهدف ال�ضيما عرب االخرتاقات 
الدمناركي  زم��ي��ل��ه  م��ع  امل��ذه��ل  وال��ت��ع��اون  ل�����ض��ون  ال�ضريعة 
كري�ضتيان اإريك�ضن. وكانت للأخري ت�ضديدة قوية من داخل 
املنطقة اأبعدها اإيدر�ضون )14(، قبل اأن يهدد �ضون مرمى 
�ضيتي )16( باخرتاق �ضريع وجد املدافع الفرن�ضي اإميريك 
دون  وح���ال  لت�ضديدته  الت�ضدي  م��ن  متكن  ال���ذي  الب���ورت 

توجهها نحو املرمى.
ومل يتوقف خطر الكوري، اذ قام مبجهود فردي رائع قبيل 
امللعب  منت�ضف  من  منطلقا  بدقيقة،  االأول  ال�ضوط  نهاية 
املنطقة،  داخ��ل  من  املرمى  نحو  لي�ضدد  املدافعني،  م��راوغ��ا 

لكن اإيدر�ضون كان باملر�ضاد.
اأي  دون  م��ن  ال��ث��اين  ال�ضوط  يف  الفر�س  الفريقان  وت��ب��ادل 
اأب���رز حم��اول��ة ع��رب رحيم �ضرتلينغ الذي  اخ���رتاق، وك��ان��ت 
االأملاين  البديل  71 متريرة عر�ضية من  الدقيقة  تلقى يف 
لوروا �ضانيه، و�ضددها بي�ضراه من م�ضافة قريبة ارتدت من 

القدم اليمنى حلار�س توتنهام.
دقيقتني مب��ح��اول��ة من  بعد  م���ورا  ل��وك��ا���س  ال��ربازي��ل��ي  ورد 
م�ضافة قريبة، لكن كرته ارتدت من ج�ضم احلار�س الربازيلي 

اإيدر�ضون.

�سلح غائب عن قائمة الأف�سل يف الدوري 

�سيتي يف موقع القيادة بعد فوزه على توتنهام 

اأع��ل��ن��ت وح���دة ال��ن��زاه��ة يف األ��ع��اب ال��ق��وى اإي��ق��اف العداء 
الكيني اأ�ضبل كيربوب، البطل االأوملبي ل�ضباق 1500 م 
يف اأوملبياد بكني 2008 وبطل العامل ثلث مرات، على 

خلفية ثبوت تناوله املن�ضطات.
وكان العداء الكيني البالغ 29 عاما موقوفا ب�ضكل موقت 
منذ �ضباط فرباير 2018 على خلفية فح�س من�ضطات 
اريروبويتني )“اإيبو”(  مادة  اآثار  اأظهر وجود  اإيجابي 

املحظورة، اأجري يف اأيلول �ضبتمرب من عام 2017.
الدويل  ل��لحت��اد  التابعة  التاأديبية  املحكمة  ت��اأخ��ذ  ومل 
عن  ال��دف��اع  فريق  قدمها  التي  باحلجج  القوى  الأل��ع��اب 
االأوك�ضيجني  يف  “النق�س  اأن  معتربة  الكيني،  ال��ع��داء 
يربر  ال  املكثف  ال��ب��دين  والتمرين  االرت��ف��اع  اىل  العائد 
من  اأخ����ذت  ال��ت��ي  ال��ب��ول  ع��ي��ن��ة  يف  وج����ود م����ادة اإيبو” 

الريا�ضي الكيني.
اىل حمكمة  الق�ضية  رف���ع  االأخ����ري  اإم��ك��ان  يف  ي���زال  وال 
اإيقافه  ف��رتة  ب��اأن  علما  �ضوي�ضرا،  يف  الريا�ضي  التحكيم 
حتت�ضب ب���دءا م��ن اإي��ق��اف��ه امل��وق��ت )ال��ث��ال��ث م��ن �ضباط 
عام  م��ط��ل��ع  ح��ت��ى  ب��ال��ت��ايل  و�ضتمتد   ،)2018 ف��رباي��ر 

.2022
فقط  لي�س  “القرار  بر�س  فران�س  لوكالة  ال��ع��داء  وق��ال 
اأي�ضا  ج��ي��دا  ل��ي�����س  ه��و  ب��ل  اإيل،  بالن�ضبة  ق��وي��ة  ���ض��رب��ة 

لريا�ضة األعاب القوى«.
املن�ضطات و�ضاأوا�ضل  اأتناول  اأنني مل  “لطاملا قلت  وتابع 
لن  اأنني  يعني  القرار  هذا  كان  واإن  براءتي،  عن  الدفاع 
االأربعة  االأع����وام  يف  ال�ضباقات  يف  امل�����ض��ارك��ة  م��ن  اأمت��ك��ن 

مذنب  اأنني  يعتقد  كله  العامل  الأن  حزين  االأم��ر  املقبلة 
مكافحة  راأ���س حربة يف  اأنني  املن�ضطات، يف حني  بتناول 

املن�ضطات«.
القوى  الأل��ع��اب  �ضربة  ك��ي��ربوب  تن�ضط  ق�ضية  و�ضكلت 
نالت من عداء توج بطل للعامل  واأنها  الكينية، ال�ضيما 
ل�ضباق 1500 م يف اأعوام 2011، و2013 و2015، 
ح�ضاب  على  نف�ضه  لل�ضباق  االأوملبية  الذهبية  نيله  بعد 
البحريني من اأ�ضل مغربي ر�ضيد رمزي الذي جرد من 
2008 يف هذا ال�ضباق على خلفية  اأوملبياد بكني  ذهبية 

ق�ضية من�ضطات اأي�ضا.
)“وادا”(  املن�ضطات  ملكافحة  الدولية  الوكالة  واأطلقت 
 ،2016 االأول/دي�����ض��م��رب  ك��ان��ون  يف  كينيا  يف  حتقيقا 
األعاب  يف  النزاهة  ووح��دة  الكينية  الوكالة  مع  بالتعاون 
االأكر  املن�ضطة  امل��واد  اأن  التحقيقات  واأظ��ه��رت  ال��ق��وى، 
م�ضوؤولو  واع��ت��رب  واإي��ب��و.  ال��ن��ان��درول��ون  ه��ي  ا�ضتخداما 
الوكالة الدولية يف حينه اأن كينيا “تواجه حاليا م�ضكلة 

خطرية يف مو�ضوع املن�ضطات«.
وك�ضفت الفحو�س ان نتيجة عينات 138 ريا�ضيا كينيا 
عن  الك�ضف  اخ��ت��ب��ارات  خ��لل  معظمها  ايجابية،  ج��اءت 

املن�ضطات يف املناف�ضات الر�ضمية.
لكن “وادا” �ضددت يف اأيلول �ضبتمرب 2018 على عدم 
وجود دليل على نظام تن�ضط ممنهج يف كينيا، على عك�س 
بعد  الريا�ضة  ع��امل  ك��ربى  ف�ضيحة  ه��زت  حيث  رو�ضيا 
 2011 الدولة بني  تن�ضط ممنهج برعاية  ك�ضف وجود 

و2015.

اإيقاف العداء الكيني 
كيربوب اأربعة اأعوام 

حرم بارما �ضيفه ميلن من نقطتني غاليتني 
يف ال�����ض��راع ع��ل��ى م��رك��ز م��وؤه��ل ل����دوري اأبطال 
 1-1 اأوروب��ا يف املو�ضم املقبل، بانتزاعه التعادل 
يف  ال�ضبت  مباراتهما  م��ن  االأخ���رية  الدقائق  يف 
املرحلة الثالثة والثلثني من الدوري االإيطايل 

لكرة القدم.
امل�����درب ج��ي��ن��ارو غ���ات���وزو املباراة  ودخ����ل ف��ري��ق 
ال��دوري، وكان  باحثا عن فوزه الثاين تواليا يف 
يف  الت�ضجيل  بافتتاح  م���راده  حتقيق  م��ن  قريبا 
الدقيقة 69 بكرة راأ�ضية قوية للإ�ضباين �ضامو 
اليمنى  اجل��ه��ة  م���ن  ع��ر���ض��ي��ة  ب��ع��د  كا�ضتييخو 

ملواطنه �ضو�ضو.
لكن ب��ارم��ا ف��اج��اأ ال��ف��ري��ق ال��ل��وم��ب��اردي و�ضجل 

هدف التعادل يف الدقيقة 87 بركلة حرة متقنة 
نفذها الربتغايل برونو األفي�س، جتاوزت حائط 
ال��دف��اع��ي ووج�����دت ط��ري��ق��ه��ا اىل ي�ضار  ال�����ض��د 

احلار�س جانلويجي دوناروما.
 56 اىل  ر�ضيده  م��ي��لن  رف��ع  النتيجة،  وب��ه��ذه 
الرتتيب،  الرابع يف  نقطة وحافظ على مركزه 
اآخ���ر امل��راك��ز امل��وؤه��ل��ة ل����دوري اأب��ط��ال اأوروب�����ا يف 
املو�ضم املقبل، لكنه يواجه احتمال الرتاجع اىل 
احلايل  �ضاحبه  متكن  ح��ال  يف  اخلام�س  املركز 
روما )54 نقطة( من الفوز على م�ضيفه انرت 
ميلن الثالث )60 نقطة( يف مباراة بارزة من 

هذه املرحلة تقام يف وقت الحق ال�ضبت.
اأتاالنتا  ت��ه��دي��د  نف�ضه حت��ت  م��ي��لن  ي��ج��د  ك��م��ا 

على  �ضيفا  يحل  ال���ذي  نقطة(   53( ال�ضاد�س 
نابويل الثاين يف ختام مباريات املرحلة االإثنني.
االأبطال  دوري  اىل  التاأهل  عن  ميلن  ويبحث 
-2013 ب��ع��د م�����ض��ارك��ت��ه االأخ������رية يف م��و���ض��م 

القارية  امل�ضابقة  بلقب  توج  باأنه  علما   ،2014
وعانى   .2007 ع���ام  اآخ��ره��ا  م���رات  �ضبع  االأم 
املا�ضية،  الفرتة  يف  النتائج  �ضعيد  على  ميلن 
يف  متتالية  انت�ضارات  خم�س  من  �ضل�ضلة  فبعد 
ال����دوري امل��ح��ل��ي، اك��ت��ف��ى ب��ف��وز واح���د وتعادلني 
اأما  االأخ���رية.  ال�ضت  املباريات  هزائم يف  وث��لث 
املركز  يف  نقطة   36 اىل  ر�ضيده  فرفع  ب��ارم��ا، 
الثالث ع�ضر، بعدما حقق التعادل الثالث تواليا 

له يف الدوري اإثر �ضل�ضلة من ثلث هزائم.

بارما يحرم ميلن من نقطتني غاليتني 

•• ال�سارقة- الفجر: 

من�ضة  اىل  ال�ضعود  م��ن  خطوة  بعد  على  احل�ضن  دب��ا  ن��ادي  فريق  اأ�ضبح 
قدم  ل��ك��رة  االم�����ارات  ���ض��ب��اب  دوري  م��ن  االأوىل  الن�ضخة  ببطولة  ال��ت��ت��وي��ج 
ال�ضاالت التي تتوا�ضل على ملعب �ضالة املجمع الريا�ضي يف نادي مليحة 
الثقايف الريا�ضي يف االماراة البا�ضمة وتقدم اجل�ضور عبدامللك جاين رئي�س 
اللجنة التنفيذية لكرة ال�ضاالت و�ضهاب العو�ضي م�ضرف م�ضابقات ال�ضباب 
التحكيم،وح�ضن عبا�س احلمادي  اللجنة وم�ضوؤول  ال�ضحي ع�ضو  وعبداهلل 

وفي�ضل  اللعبة  ع��ام  وم�ضرف  للألعاب  الظفرة  �ضركة  جم��ل�����س،اإدارة  ع�ضو 
االأهلي  �ضباب  م��درب  عبدالبا�ضط  الظفرة،وعبداهلل  فريق  مدير  عبداهلل 
املنت�ضي بثلثية املو�ضم يف م�ضابقات،رجال كرة ال�ضاالت واملدرب الربتغايل، 
روري جيماريت�س مدرب دبا احل�ضن وجمع غفري من اأبناء اللعبة احت�ضدوا 
يف �ضالة نادي مليحة.   وكان فريق نادي دبا احل�ضن قد حقق فوزا الفتا 
8-4 يف قمة  ن��ادي خورفكان بنتيجة  وم�ضتحقا على غرميه وج��اره فريق 
اجلولة الثالثة وتالق فريق دبا احل�ضن وقدم م�ضتوى باهرا وتقدم بنتيجة 
واهدر ركلة تراكمية وردت   2-3 املباراة  اىل  عاد  خورفكان  ولكن  -3�ضفر 

له العار�ضة والقائم اكر من كرة لينتهي ال�ضوط االأول 3-2 ويف ال�ضوط 
ب��ا���ض��راره على  ال��ث��اين ارت��ك��ب اجل��ه��از الفني لفريق خ��ورف��ك��ان خطا ف���ادح 
اللعب بطريقة )الباور بلي ( خ�ضو�ضا اذا ماو�ضعنا يف االعتبار ان الفريق 
كان رائعا يف اجلزء االأخري من ال�ضوط االأول و�ضكل خطرا كبريا على دبا 
التي  �ضباكه  وا�ضتقبلت  غاليا  الفني  اخلطا  ثمن  خورفكان  ودف��ع  احل�ضن 
كانت مفتوحة على م�ضراعيها ب�ضبب عدم وجود حار�س مرمى 5 اهداف يف 
ال�ضوط الثاين فيما مل ينجح خورفكان يف ت�ضجيل �ضوى هدف واحد فقط 
واحتاد   1-4 الظفرة  على  مليحة  ف��وز  عن  املباريات  بقية  نتائج  وا�ضفرت 

3-1 لي�ضبح دبا احل�ضن  9-1 والظفرة على الن�ضر  كلباء على احلمرية 
املركز  يف  ومليحة  مباريات   5 من  نقطة  مرتاحا يف ال�ضدارة بر�ضيد 13 
الثالث بر�ضيد  املركز  4 مباريات والظفرة يف  الثاين بر�ضيد 7 نقاط من 
اأي�ضا وخورفكان يف املركز لرابع بر�ضيد 6 نقاط  4 مباريات  7 نقاط من 
واحتاد كلباء يف املركز اخلام�س بر�ضيد 3 نقاط والن�ضر يف املركز ال�ضاد�س 
بر�ضيد نقطة واحدة واحلمرية يف املركز ال�ضابع واالأخ��ري من دون ر�ضيد 
وجتمع مباريات اجلولة الرابعة يوم اجلمعة القادم بني مليحة واحتاد كلباء 

واحلمرية مع الن�ضر والظفرة مع خورفكان والن�ضر مع احتاد كلباء. 

احل�سن يقرتب من ح�سم دوري �سباب االإمارات لكرة ال�ساالت

فوز الظفرة على الن�سر واحتاد كلباء على احلمرية
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جمتمع االمارات

ق�سر الإمارات يدعو �سيوفه والزوار اإىل خيمته الرم�سانية 
الرم�ضانية  خيمته  اإىل  وال����زوار  ال�ضيوف  االإم����ارات  ق�ضر  ف��ن��دق  ي��دع��و 
املُذهلة، املكان املثايل للإفطار وال�ضحور يف املدينة. وتقع اخليمة املُ�ضّممة 
خ�ضي�ضاً للحتفاء بال�ضهر الف�ضيل على ترا�س الق�ضر، و�ضتوفر اإطلالت 
اأنحاء  جميع  يف  املنت�ضرة  املريحة  املقاعد  وت��وف��ر  ال�ضاطئ.  على  خ��لب��ة 
اخليمة م�ضاحات مريحة لل�ضتمتاع بالوقت مع االأ�ضدقاء والعائلة طوال 
�ضهر رم�ضان املبارك. ومن خلل م�ضاحة كبرية مفتوحة لتناول الطعام 
من بوفيهات االإفطار اإ�ضافة اإىل �ضالة منف�ضلة وجمل�س خا�س، �ضي�ضتمتع 

ال�ضيوف باأف�ضل االأطباق التقليدية.

ومهارات  جديدة،  فنية  تقنيات 
اكت�ضبها  م�������ض���وق���ة،  اإب����داع����ي����ة 
ال�ضارقة  مهرجان  زوار  �ضغار 
ال���ق���رائ���ي ل��ل��ط��ف��ل ب����دورت����ه ال� 
يف  ح����ال����ي����اً  ي����ق����ام  ال�������ذي   ،11
حتى  وي�ضتمر  ال�ضارقة  اك�ضبو 
خلل  اجل���������اري،  اأب�����ري�����ل   27
اأقيمت  التي  التفاعلية  الور�ضة 
ب����ع����ن����وان )ل���ن�������ض���ن���ع ال���������ورق(، 
الطفل.  رك���ن  ف��ع��ال��ي��ات  ���ض��م��ن 
وع��رف��ت ال��ور���ض��ة ال��ت��ي قدمها  
بابادوبولو�س  ي��ان��ي�����س  ال��ف��ن��ان 
م��ن ال��ي��ون��ان، االأط���ف���ال بطرق 
الورق  ق�ضا�ضات  تدوير  اإع���ادة  
ورق  اإىل  ال��ق��دمي��ة، وحت��وي��ل��ه��ا 
تعريفهم  ج���ان���ب  اإىل  ي������دوي، 
االأوراق   ت�ضكيل  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى 

مبختلف اأ�ضكالها.
واأق���ي���م���ت ال���ور����ض���ة ال��ت��ي القت 
اإع�����ج�����اب وان����ده����ا�����س ال��������زوار، 
بطريقة مبتكرة ومبدعة، حيث 
قام امل�ضاركون بتقطيع ق�ضا�ضات 
باملاء  وو�ضعها  القدمية،  ال��ورق 
لفرتة ق�ضرية ومن ثم �ضربها 
الطعام، ومن  بخلط حت�ضري 
ث��م و�ضعها يف ق��وال��ب وم��ن ثم 
جتفيفها، لت�ضبح بالنهاية اأوراق 
يف  ا�ضتخدامها  ميكن  كرتونية 

دائرة الت�سجيل العقاري بال�سارقة حتتفل ب� »حق الليلة«
املجتمعية،  م�ضوؤوليتها  وتاأكيد  املنا�ضبات  كافة  اإحياء  على  حر�ضها  �ضمن 
احتفلت دائرة الت�ضجيل العقاري بال�ضارقة بليلة الن�ضف من �ضعبان )حق 
الليلة(، عرب توزيع الهدايا وتقدمي احللويات واالأكلت ال�ضعبية القدمية 
على املوظفني وعملء الدائرة، وباالإ�ضافة اىل ذلك زار وفد من الدائرة 
م�ضت�ضفى جامعة ال�ضارقة وذلك الإ�ضفاء جو من الفرحة وال�ضعادة وال�ضرور 

على االأطفال املر�ضى واملوظفني بامل�ضاركة بهذه الفعالية الرتاثية. 
العقاري  الت�ضجيل  دائ����رة  م��دي��ر  ���ض��ال��ح  اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ���ض��ع��ادة  و���ض��رح 
�ضعبان،  الثاين من  الن�ضف  اإحياء  على  �ضنوياً  الدائرة  بال�ضارقة: حتر�س 
العريقة،  االإم��ارات��ي��ة  والتقاليد  القيم  تر�ضيخ  يف  منها  م�ضاهمة  وذل���ك 

واإدخال الفرح يف نفو�س املوظفني واملتعاملني واملجتمع ككل.

النجمة الكوميدية �سيماء �سيف: »ال�سارقة القرائي« 
فر�سة للرتقاء باملحتوى املعريف املقدم للطفل العربي

ال�ضارقة  م��ه��رج��ان  اأن  �ضيف  �ضيماء  الكوميدية  امل�ضرية  الفنانة  اأك���دت 
العربي،  للطفل  املقدم  املعريف  باملحتوى  للطفل فر�ضة للرتقاء  القرائي 
م�ضرية اإىل اأن االإعلم العربي يفتقر اإىل املواد القادرة على جذب ال�ضغار 

وتعليمهم مقارنة باالإعلم يف الكثري من بلدان العامل.
جاء ذلك خلل جل�ضة حوارية اأدارتها ال�ضاعرة االإماراتية �ضيخة املطريي، 
�ضمن فعاليات الدورة ال�11 من مهرجان ال�ضارقة القرائي للطفل الذي 
تنظمه هيئة ال�ضارقة للكتاب، خلل الفرتة من 17 اأبريل اجلاري وحتى 
“ا�ضتك�ضف  �ضعار  حت��ت  ال�����ض��ارق��ة،  اإك�ضبو  م��رك��ز  يف  ذات���ه  ال�ضهر  م��ن   27

املعرفة. 
وتناولت اجلل�ضة التي �ضهدت تفاعًل كبرياً من احل�ضور، جتربة الفنانة 
وانطلقة م�ضوارها يف عامل الفن والتمثيل، حيث بينت اأنها قدمت العديد 
اأكر  نف�ضها  وجدت  اأنها  غري  املتنوعة،  الفنية  االأطياف  ذات  االأعمال  من 

قرباً من الربامج الكوميدية التي تعنى بالطفل.
واأكدت الفنانة اأنها �ضلكت طريق الفن املخ�ض�س للأطفال، نظراً للعفوية 
ف�ضًل  �ضجيتهم،  على  يتحدثون  جتعلهم  وال��ت��ي  ال�ضغار،  ميتلكها  التي 
وتربوية  توعوية  الذي يحمل م�ضامني  الهادف  االإعلمي  املنتج  �ضح  عن 
ال��ذات دون  اإط��ار كوميدي يتيح لل�ضغار فر�ضة التعبري عن  للأطفال، يف 

قيود.

تربيد ُتعلن عن تعيني بدر اللمكي 
رئي�ًسا تنفيذًيا جديًدا لل�سركة 

للتربيد  الوطنية  ال�ضركة  اأعلنت   
امل���رك���زي )ت���ربي���د(، ���ض��رك��ة تربيد 
امل��ن��اط��ق االإق��ل��ي��م��ي��ة ال���رائ���دة التي 
االإم���ارات مقًرا لها، عن  تتخذ من 
رئي�ًضا  ال��ل��م��ك��ي  �ضعيد  ب���در  تعيني 
اعتباًرا  لل�ضركة  ج��دي��ًدا  تنفيذًيا 

من 21 اإبريل 2019.
�ضّرح  التعيني،  ه��ذا  على  وتعليًقا 
ال��ق��ب��ي�����ض��ي، رئي�س  ع���ب���داهلل  خ��ال��د 
قائل:  تربيد  �ضركة  اإدارة  جمل�س 
اللمكي  ب��ب��در  اأرح�����ب  اأن  ي�����ض��رين 
توؤهله  وا�ضعة  بخربة  يتمتع  ال��ذي 
املرحلة  يف  ال�ضركة  بتوجيه  القيام 
القادمة ال�ضرتاتيجية التنمية التي 
تعزيز  وك��ذل��ك  ال�����ض��رك��ة  تنتهجها 
والت�ضغيلي.  امل����ايل  االأداء  ك���ف���اءة 
الكبرية  ب���در  خ���ربة  اإّن  واأ�����ض����اف: 
م�ضاهمًة  �ضت�ضاهم  القطاع  ه��ذا  يف 
ال�ضركة  م�ضاعي  حتقيق  يف  قيمة 
وزيادة  اأع��م��ال��ه��ا  لتو�ضيع  ال��رام��ي��ة 

كفاءتها وحتقيق اأهداف النمو.

»نا�سئة ال�سارقة« يح�سدون اأربع ميداليات منها ذهبيتان
االإمارات  ملهارات  الوطنية  امل�ضابقة  يف  متقدمة  نتائج  ال�ضارقة  نا�ضئة  حقق 
2019م، التي نظمها مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني و�ضط 
49 مهارة وتخ�ض�س  402 مواطن ومواطنة يف  تناف�ضية قوية بني  اأج��واء 
هند�ضي و�ضناعي وتكنولوجي، على مدار ثلثة اأيام متتالية يف مركز اأبوظبي 
نا�ضئة  الطنيجي من مركز  �ضلطان  للمعار�س. حيث ح�ضد كل من  الوطني 
الذيد امليدالية الذهبية، وعبد الرحمن يو�ضف وعبد اهلل احلو�ضني امليداليتني 
العزيز  عبد  ف��از  فيما  الكهربائية،  التو�ضيلت  فئة  يف  والربونزية  الف�ضية 

احلمادي من نا�ضئة خورفكان بذهبية حلول برجميات تقنية املعلومات.

�سغار »ال�سارقة القرائي« يحولون الورق امل�ستخدم اإىل بطاقات الأعياد

ريك�سو�س باب البحر يعود مبهرجان مايو 
منع�ًسا  م�سهد احلفلت املو�سيقية يف راأ�س اخليمة

حممد بن نعيف  يكّرم
 الدكتور عبداهلل مبارك الكعبي

بن  �ضيف  االإم��ارات��ي حممد  وامل���وؤرخ  ال�ضاعر  ك��رم 
ن��ع��ي��ف ال��ع��ام��ري يف جم��ل�����ض��ه مب��دي��ن��ة ال��ي��ح��ر يف 
منطقة ال��ع��ني  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل م��ب��ارك الكعبي 
لدوره  ت��ق��دي��راً  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ض��ع��ادة  منظمة  ع�ضو 
ون�ضر  واالجتماعي  االإن�ضاين  العطاء  يف  الريادي 
من  عدد  بح�ضور  وذلك  والت�ضامح،  اخلري  ثقافة 
كلمات  احل��ف��ل  وتخلل  وامل��واط��ن��ني،  ال�ضخ�ضيات 
�ضرف  على  ع�ضاء  اأقيم  ثم  املكّرم،  اأ�ضادت مب�ضرية 

املدعوين.

ال����رب����ع اخل�������ايل، �ضمن  ل�������ض���ح���راء 
اأق�ضى  ل��ل��ج��م��ي��ع  ت�����ض��م��ن  اأج��������واء 
درجات االأناقة والراحة. فباالإ�ضافة 
اإىل االإنرتنت عايل ال�ضرعة وو�ضائل 
ال�����غ�����رف واخل�����دم�����ات  ال������راح������ة يف 

�ضة، ميكن لل�ضيوف  املثالية املُتخ�ضّ
اال���ض��ت��م��ت��اع ب��ال��دخ��ول امل��ج��اين اإىل 
الرمال وركوب  والتزلج على  امل�ضبح 
مبمار�ضة  واال���ض��رتخ��اء  ال���دراج���ات 

تن�س الطاولة.

الرائعة على مدار  باأنغامهم  امل�ضرح 
لل�ضيوف  ومي���ك���ن  اأي��������ام.   خ��م�����ض��ة 
 2019 مايو  مبهرجان  اال�ضتمتاع 
من خلل باقات االإقامة املميزة التي 
يقدمها ريك�ضو�س باب البحر، والتي 
الفاخرة  الغرف  من  طيف  تت�ضمن 

االأن��ي��ق��ة. حيث ميكنهم  واالأج��ن��ح��ة 
االختيار من �ضمن جمموعة �ضاملة 
املميزة،  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  امل����راف����ق  م���ن 
اال�ضتثنائية،  ال����غ����رف  وخ����دم����ات 
واالإط������لالت اخل��لب��ة ع��ل��ى البحر 
الرائعة.  ال��غ��ن��اء  احل���دائ���ق  ع��ل��ى  اأو 

الذوقية  ال��ت��ج��ارب  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
من  متكنهم  التي  املتنوعة،  العاملية 
اال�ضتمتاع باأروع النكهات على وجبات 
االإفطار والغداء والع�ضاء يف اأي من 
للمنتجع.  التابعة  الفاخرة  املطاعم 
اأول���وي���ات هذا  اأوىل  ال��رتف��ي��ه  وي��ع��د 

ابتداًء  جن���وم،  اخل��م�����س  ذو  املنتجع 
من املغامرات املائية وحتى اجلل�ضات 
العلجية التي يقدمها اأجنانا �ضبا، 
التي  احل��ي��ة  املو�ضيقية  وال��ع��رو���س 
 10:00 ال�ضاعة  من  يومًيا  �ضتبداأ 

ليًل فما بعد يف نادي اإنفورنو.

ل����ي����وا جميع  ت������لل  ف����ن����دق  ي����دع����و 
ال�������ض���ي���وف وال���������زوار ل���ل���ه���روب من 
من  بواحدة  والتمّتع  املدينة  �ضخب 
ال�ضحراوية  الطبيعية  املناظر  اأروع 
ال��ذه��ب��ي��ة م���ع اإق���ام���ة غ��ن��ي��ة حتتفي 
وتت�ضّمن  الف�ضيل  رم�����ض��ان  ب�ضهر 

وجبتي االإفطار وال�ضحور.
اأحمد  اأو����ض���ح  ال��ع��ر���س  وع����ن ه����ذا 
املرجو�ضي، املدير العام لفندق تلل 
املثايل  الوقت  رم�ضان  “ُيعّد  ليوا: 
الج���ت���م���اع ال���ع���ائ���لت واالأ�����ض����دق����اء 
الف�ضيل  ال�ضهر  ب���روح  واالح��ت��ف��ال 
وخ��ل��ق ذك���ري���ات ال ت��ن�����ض��ى. ل��ق��د مّت 
وال�ضحور  االإف��ط��ار  بوفيه  ت�ضميم 
احل�ضري يف الفندق ب�ضكل مدرو�س 
العائلية  االجتماعات  اأج���واء  خللق 
اخليارات  يف  االنغما�س  مع  املُحببة 
الرم�ضانية  االأط���ب���اق  م��ن  ال�ضهية 
رم�ضان  ب�����ض��ه��ر  اح��ت��ف��ل   .« امل��م��ي��زة 
الكرمي مع اإقامة ال تن�ضى يف فندق 
تلل ليوا الذي يوفر مناظر خلبة 

ي����ع����ود م����ه����رج����ان م����اي����و اخل���ا����س 
من  بطيف  البحر  ب��اب  بريك�ضو�س 
�ضتهز  ال��ت��ي  ال�ضخمة  االح��ت��ف��االت 
اأرجاء اإمارة راأ�س اخليمة، و�ضتنطلق 
يف 30 اأبريل وت�ضتمر حتى 4 مايو. 
من  ال��راب��ع��ة  الن�ضخة  و�ضتت�ضمن 
هذا احلفل املو�ضيقي الرائع خم�ضة 
ال��ف��ن.  حيث  اأ�ضماء المعة يف ع��امل 
الذي  ال��ف��اخ��ر  املنتجع  ه��ذا  ي�ضتعد 
ال�ضاحرة،  امل��رج��ان  ج��زي��رة  يف  ي��ق��ع 
وي��ع��د اأب����رز ال��وج��ه��ات ال��ت��ي تتميز 
اخلدمات  ج��م��ي��ع  ���ض��م��ول��ي��ة  مب���ب���داأ 
����ض���م���ن ����ض���ع���ر ال����غ����رف����ة االأ�����ض����ل����ي، 
�ضخم  مو�ضيقي  مهرجان  لتقدمي 
العرو�س  وا���ض��ًع��ا م��ن  ي�����ض��م ط��ي��ًف��ا 
الرتفيهية املميزة يقدمها جمموعة 
ال��ع��امل��ي��ني كميتزكري  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن 
ي��ت��ري، ودوين،  ف��ي��ك��ت��وري��ا، وب�����وراك 
ووي��ل��ي ول��ي��ام، ودي جيه ب���اور، ودي 
�ضيلهبون  ال��ذي��ن  ن��ي��ج��رتي��ن��و  ج��ي��ه 

ا�ستعدادات ا�ستقبال ال�سيوف بالتقاليد الرم�سانية يف فندق تلل ليوا 

اإعلن اأ�سماء الفائزين باملو�سم الثاين من »ديرفيلدز �ستار« ملواهب الأطفال
  

 اختتم ديرفيلدز مول بنجاح املو�ضم الثاين من �ضباق )ديرفيلدز �ضتار( ملواهب االأطفال ، وقد كانت املناف�ضة متاحة لكافة اأع�ضاء نادي الدير الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 4 �ضنوات و12 �ضنة، 
حيث متكنوا من ا�ضتعرا�س مواهبهم يف الرق�س والغناء والعزف على االآالت املو�ضيقية. 

وقد تفوق الطفل بيرت اآنتوين روزاليتا وعمره 8 �ضنوات، على امل�ضاركني ال� 109 جميعهم، حا�ضًدا بذلك كاأ�س البطولة االأكرب، كما حظيت الطفلة هانا كو�ضي مبرتبة الو�ضيف االأول، ليكون 
الطفل في�ضنو بادريناث و�ضيًفا ثانًيا. وح�ضل الفائزون الثلثة على الكوؤو�س وق�ضائم الت�ضوق والهدايا املقدمة من املحال التجارية امل�ضاركة. 

ومن جانبه، قال ال�ضيد ماثيو ريه، مدير اإدارة االأ�ضول لدى ديرفيلدز مول معلًقا بهذا ال�ضدد: اأهنئ كافة امل�ضاركني على مواهبهم الرائعة، لقد متيز عدد كبري من امل�ضاركني خلل الت�ضفيات، 
لذلك كان اختيار ثلثة فائزين فقط اأمًرا غايًة يف ال�ضعوبة على جلنة التحكيم. لقد �ضررنا با�ضتك�ضاف هذه املواهب امللهمة ، وي�ضعدين حًقا اأن اأعلن اأن دولة االإمارات العربية املتحدة �ضيكون 

لديها اكتفاٌء ذاتٌي من النجوم والراق�ضني واملو�ضيقيني الرائعني يف امل�ضتقبل. 



يّدعي وجود قنبلة لُيخرج حبيبته من عملها
البلغ  تهمة  االأم��ري��ك��ي��ة،  ن��ي��و مك�ضيكو  م��ن والي���ة  رج���ل  ي��واج��ه 
الكاذب، بعد اأن اأبلغ بوجود قنبلة يف اأحد املتاجر، لتتمكن حبيبته 

من مغادرة العمل.
األقي  اإن هارون غوترييز )26 عاماً(،  وقالت �ضرطة لوفينجتون 
بوجود  بتهديد  يت�ضل  فيما  املا�ضي  االإث��ن��ني  ي��وم  عليه  القب�س 
فرباير  يف  دوالر"  "فاميلي  �ضل�ضلة  م��ت��اج��ر  اأح���د  داخ���ل  قنبلة 
)�ضباط( املا�ضي. ومت القب�س على ال�ضاب، بعد اأن متكنت ال�ضرطة 
اأبلغ عن وج��ود قنبلة، عن طريق  ال��ذي  املت�ضل  اإىل  من الو�ضول 
مراجعة �ضجلت االت�ضاالت الهاتفية وم�ضادرها، بح�ضب �ضحيفة 

هريالد". "ميامي 
ه��ذه احل��ي��ل��ة، حتى مينح  اإىل  غ��وت��ريي��ز  للمحققني، جل��اأ  ووف��ق��اً 
حبيبته فر�ضة للخروج من عملها واللقاء بها، ووجهت له تهمة 
البلغ الكاذب وترويع املواطنني، ويواجه حكماً بال�ضجن ملدة 18 

�ضهراً يف حال اإدانته بهذه التهم.

ولدة تواأم بفارق 3 اأ�سهر.. ويف عامني خمتلفني
اأ�ضهر   3 اأملانيا بفارق  يف �ضابقة من نوعها، ُولدت طفلتان تواأم يف 

بينهما، لتحتفل كل منهما بعيد ميلدها يف عام خمتلف. 
 ،2018 الثاين(  نوفمرب)ت�ضرين   17 يف  االأوان  قبل  ليانا  ول��دت 
عندما ك��ان��ت وال��دت��ه��ا اأوك�����ض��ان��ا يف االأ���ض��ب��وع 26 م��ن احل��م��ل، ويف 
22 فرباير)�ضباط( املا�ضي، و�ضلت ليوين، بعد 4 اأيام من تاريخ 
والدة  "بعد  امل�ضت�ضفى  با�ضم  متحدثة  وق��ال��ت  امل��ت��وق��ع.  ال����والدة 
الطفلة االأوىل، اأغلق عنق الرحم مرة اأخرى، لتبقى الطفلة داخل 
اأوك�ضانا  اأن  االأط��ب��اء  ق��رر  املخا�س،  تقل�ضات  توقف  وم��ع  ال��رح��م، 
رئي�س  �ضيلينربغر  اأووي  الدكتور  وقال  احلمل".  متابعة  ميكنها 
واأردنا  للغاية،  الظروف جيدة  "كانت  امل�ضت�ضفى  االأمومة يف  ق�ضم 
يف  ممكنة  فرتة  اأط��ول  بالنمو  الثانية  للطفلة  ال�ضماح  نحاول  اأن 
وق�ضت  ي��وم��اً،   97 الطفلتني  والدة  ب��ني  ال��ف��ارق  وك���ان  الرحم". 
الرعاية، وبعد والدة  االأوىل بعد والدتها يف وحدة  االأ�ضابيع  ليانا 
االأوىل  للمرة  ال�ضقيقتان  التواأم ب�ضحة جيدة، اجتمعت  �ضقيقتها 

اأخرياً، ح�ضب �ضحيفة مريور الربيطانية.

�ساكن البحر يواجه الإعدام 
يواجه رائد االأعمال االأمريكي ت�ضاد الوارتوف�ضكي الذي ا�ضتثمر 
اتهمته  اأن  ب��ع��د  االإع�����دام  ع��ق��وب��ة  "البيتكوين"  عملة  يف  ث��روت��ه 
البحرية التايلندية بانتهاك �ضيادة البلد من خلل بناء "منزل 

بحري" قبالة �ضاحل جزيرة بوكيت.
الوارتوف�ضكي  ت�ضاد  اأن  "الغارديان" الربيطانية  �ضحيفة  وذكرت 
ناديا،  با�ضم  املعروفة  ثبيديت،  �ضوبراين  التايلندية  و�ضديقته 
اإنها �ضتتخذ اإجراءات  اأن قالت ال�ضلطات التايلندية  اختفيا بعد 

قانونية �ضد الزوجني لبناء منزل "�ضرقي".
وقام الوارتوف�ضكي ببناء منزل بطول 20 مرًتا على بعد 12 ميًل 
كان  املنزل  اأن  على  الوارتوف�ضكي  اأ�ضر  فيما  ال�ضاطئ،  بحرًيا من 
على بعد 13 ميًل من ال�ضاطئ، وبالتايل خارج الوالية الق�ضائية 
عملة  م�ضتخدمي  رواد  م��ن  ال��وارت��وف�����ض��ك��ي  اأن  ي��ذك��ر  ل��ت��اي��لن��د. 
بيتكوين الرقمية، وهو رجل اأعمال ي�ضتثمر يف بناء املنازل واملدن 
ال  والتي  الوطنية،  الق�ضائية  ال��والي��ات  خ��ارج  البحار  يف  العائمة 

تخ�ضع بالتايل للقوانني وال�ضرائب يف اأي بلد.
وك����ان ال��وارت��وف�����ض��ك��ي ي��ع��م��ل م��ه��ن��د���ًض��ا ل��ل��ربجم��ي��ات يف اجلي�س 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خدمة ترا�سل تعلن نهاية خدماتها خلل اأ�سابيع
بعد نحو 14 عاما من اخلدمة ومع تراجع ملحوظ يف اأعداد امل�ضتخدمني، اأعلنت �ضركة "بلك بريي" اأنها �ضتوقف 
مايو  من  والثلثني  احلادي  بحلول   ،"BBM" ن�ضخة امل�ضتهلك من خدمة الرتا�ضل اخلا�ضة بها املعروفة با�ضم
املقبل. وال ُيْعَرف بالتحديد عدد م�ضتخدمي تطبيق "بلك بريي ما�ضنجر"، لكنه نال �ضعبية وا�ضعة منذ اإطلقه 

�ضنة 2005، وامتاز بخا�ضية الت�ضفري التي تتيح درجة عالية من االأمان.
لكن ال�ضركة اأو�ضحت اأن تطبيق "BBMe" �ضيظل متاحا اأمام م�ضتخدمي اأجهزة "اأندرويد" و"اإ�س اأو اإ�س"، حتى 

ي�ضتفيدوا من خدماته.
و�ضيكون باإمكان م�ضتخدمي الهواتف الذكية ا�ضتخدام التطبيق ب�ضكل جماين خلل ال�ضنة االأوىل، وبعدها، �ضيتعني 

عليهم دفع ر�ضوم ت�ضل اإىل 2.5 دوالر يف كل �ضتة اأ�ضهر.
"وات�ضاب"  مثل  الفوري  للرتا�ضل  اأخ��رى  تطبيقات  اإىل  امل�ضتخدمني  ان�ضراف  بريي" من  "بلك  �ضركة  وعانت 

و"ما�ضنجر" و"تلغرام"، وقررت اأال مت�ضي قدما يف حماوالت دعم املن�ضة.
وبو�ضع م�ضتخدمي ن�ضخة امل�ضتهلك من التطبيق، اأن يقوموا بحفظ �ضورهم ور�ضائل يف الوقت احلايل، الأنها لن 

تظل متاحة بعد 31 مايو املقبل.
و�ضكل "بلك بريي ما�ضنجر"، اأحد اأبرز خدمات الهاتف، يف وقت �ضابق، ومنذ �ضنة 2013، �ضار متاحا مل�ضتخدمي 

اإ�س". اأو  "اأندرويد" و"اإ�س 
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رجل اأم دمية؟.. املذيع الآيل يثري ال�سخرية 
بداأت قناة تلفزيونية رو�ضية تقدمي االأخبار عن طريق مذيع اآيل، يف خطوة 

اأثارت ردود فعل مت�ضاربة، اأغلبها �ضاخرة، و�ضط امل�ضاهدين.
االأخ��ب��ار على  "األيك�س" تقدمي  ا�ضم  اأط��ل��ق عليه  ال��ذي  االآيل  امل��ذي��ع  وب���داأ 
النووية  والتقنية  الزراعة  حول  م�ضتجدات  وعر�س   ،"24 "رو�ضيا  قناة 
يحرك  اأن  ي�ضتطيع  ال  للجدل  املثري  االآيل  املذيع  لكن  اأخ��رى.  وموا�ضيع 
يقوم  الن�ضرة  ينتهي من تقدمي  راأ�ضه وبع�س ملمح وجهه، وحني  �ضوى 
اإن  االجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  على  معلقون  وق��ال  بذراعيه.  بالتلويح 
الطبيعة،  عن  البعد  كل  البعيدة  وملحمه  االآيل  للمذيع  املريب  ال�ضكل 
جنحا يف انتزاع �ضحكات امل�ضاهدين، ال اهتمامهم املعتاد لدى اال�ضتماع اإىل 

االأخبار، فيما ت�ضاءل البع�س �ضاخرا عما اإذا كان املذيع رجل اأم دمية.
كما مل ي�ضلم املذيع األيك�س من االنتقادات املهنية، اإذ قال معلقون اإنه من 
ال�ضحفيني الذين يقومون بن�ضر الدعاية ل�ضالح احلكومة، وو�ضفوه ب�"اآلة 

االأخبار امل�ضللة"، وبالتايل ف�"هو ال يختلف عن زملئه االآدميني".
اأنه تكلفته  بالكامل يف رو�ضيا، م�ضيفة  الروبوت م�ضنوع  اإن  القناة  وتقول 
املالية و�ضلت اإىل مليون روبل اأي ما يقارب 15 األف دوالر، وبداأت عملية 
العام  م��ن  وق��ت الح��ق  تنتهي يف  اأن  املرتقب  وم��ن   2017 �ضنة  اإن��ت��اج��ه يف 
األيك�س،  امل��ذي��ع  اأداء  يف  راأي��ه��م  ح��ول  م�ضاهديها  ال��ق��ن��اة  و���ض��األ��ت  اجل����اري. 
وا�ضتف�ضرت حول ما اإذا كان من املمكن اأن يكت�ضح املذيعون امل�ضهد االإعلمي 

م�ضتقبل، فيما جاءت معظم الردود �ضلبية.

يحقق رقمًا قيا�سيًا باأكرب ر�سم يف العامل 
اأك��رب ر�ضم يف  اأجن��ز  بعدما  عاملياً  قيا�ضياً  حقق فنان قرب�ضي مراهق رقماً 

العامل بلغت م�ضاحته 3486 قدما مربعا.
ل�ضلحفاة  عملقة  �ضورة  اأك��رب  بر�ضم  عاماً(   17( دزاغيغيان  األيك�س  ق��ام 
االأنظار  للفت  منه  حماولة  يف  البل�ضتيكية،  النفايات  بها  حتيط  بحرية 
العامل والذي  اأنحاء  ال�ضواطئ يف جميع  له  الذي تتعر�س  البيئي  للتلوث 

يوؤثر ب�ضكل �ضلبي على احلياة البحرية.
ي�ضتغرق  "قد  لوحته  من  الهدف  مو�ضحاً  �ضحفي  لقاء  يف  األيك�س  وق��ال 
ت�ضبح  االأح��ي��ان  من  الكثري  ويف  ال�ضنني،  مئات  البل�ضتيكية  امل��واد  حتلل 
احلياة البحرية حما�ضرة باالأكيا�س والنفايات البل�ضتيكية ما يوؤثر عليها 

وعلى �ضحة االإن�ضان الذي يقتات عليها".
يلحق  ال��ذي  التلوث  اإىل  االنتباه  لفت  لوحتي  من  الهدف  "كان  واأ���ض��اف 
البيئي  والنظام  الب�ضر  توؤثر عواقبه على  الذي  البحرية،  باحلياة  ال�ضرر 

باأكمله".
يذكر باأن األيك�س قام بجمع التربعات اأثناء حفل اأقامته مو�ضوعة غيني�س 
للأرقام القيا�ضية يف نيقو�ضيا، ل�ضالح جمعية احلماية البحرية القرب�ضية، 

توبا بويوك�ستون 
تعود لل�سعر الطويل

توبا  ال����رتك����ي����ة  ال���ن���ج���م���ة  ع�������ادت 
الطويل،  ل��ل�����ض��ع��ر  ب��وي��وك�����ض��ت��ون 
بدايتها  يف  ب���ه  اإ���ض��ت��ه��رت  وال�����ذي 
ال��ف��ن��ي��ة، وذل���ك ب��ع��د ف���رتة طويلة 
اإعتمدت فيها على ت�ضريحة ال�ضعر 

الق�ضري.
�ضور  يف  ب��وي��وك�����ض��ت��ون  وظ���ه���رت 
الطويل  ال�ضعر  ب�"لوك"  ج��دي��دة 
متابعو  اأث�����ن�����ى  وق������د  ال���ك���ث���ي���ف، 
التوا�ضل  مواقع  عرب  بويوك�ضتون 
االإج��ت��م��اع��ي،  على ج��م��ال وجهها 
ب��ال�����ض��ع��ر ال��ط��وي��ل، م��وؤك��دي��ن اأنه 

زادها جاذبية واأنوثة.
"ج�ضور  م�������ض���ل�������ض���ل  اأن  ُي�����ذك�����ر 
اأع����م����ال  اآخ�������ر  ك������ان  واجلميلة" 
ال����درام����ي����ة، حيث  ب���وي���وك�������ض���ت���ون 
النجم  اأم����ام  ب��ط��ول��ت��ه  ���ض��ارك��ت يف 
ال���رتك���ي ك��ي��ف��ان�����س ت��ات��ل��ي��ت��وغ، يف 
مل�ضل�ضل  فيه  ر  حت�ضّ ال��ذي  الوقت 
جديد، على اأن يكون عمًل تاريخياً 
عن حقبة ال�ضلطان حممد الفاحت، 
اأم����ام ال��ن��ج��م ال��رتك��ي ج��ي��م يغيت 

اأوزوم اأوغلو.

اأزهار ت�سبح �سفافة بعد املطر
قد ال تعد زه��رة ديفيليا غ��راي، زه��رة ملفتة 
اأن  ب��ه��ا دون  ال���ك���ث���ريون  ل��ل��ن��ظ��ر، ح��ي��ث مي���ر 
ودون  امل�ضتديرة،  البي�ضاء  بتلتها  يلحظوا 
اأن ي��ع��ل��م��وا ب��اأن��ه��ا ت��ت��م��ي��ز ب�����ض��م��ة ف���ري���دة من 
نوعها تتمثل يف حتولها اإىل زهرة �ضفافة عند 

ملم�ضة املاء لها.
ال����زه����رة ع��ل��ى ���ض��ف��وح اجلبال  وت��ن��م��و ه����ذه 
احلرجية يف املناطق االأكر برودة يف اليابان، 
وتتفتح يف منت�ضف الربيع وتبقى حتى اأوائل 

ال�ضيف. 
وت��ت��م��ي��ز ه����ذه االأزه��������ار ب�����اأن ب��ت��لت��ه��ا تكون 
مع  ولكن  جافة،  تكون  عندما  نا�ضعة  بي�ضاء 
مما  متاماً،  �ضفافة  ت�ضبح  املطر،  هطول  ب��دء 
يعطيها مظهراً �ضبحياً. وعندما يتوقف املطر 

وجتف البتلت، تعود اإىل حالتها الطبيعية.
باأن الزهور �ضجعت الباحثني يف جمال  يذكر 
�ضطوح  لتطوير  العمل  على  ال��ن��ان��و،  تقنيات 
بهدف  ل��ل��م��اء  ت��ع��ر���ض��ه��ا  ع��ن��د  ���ض��ف��اف��ة  ت�ضبح 
ا�ضتخدامها يف جماالت علمية عديدة، وفق ما 

ورد يف موقع "اأوديتي �ضنرتال".

ي�ساب بجلطة بعد 50 �ساعة يف مقهى اإنرتنت
ُنقل رجل �ضيني يبلغ من العمر 42 عاماً اإىل امل�ضت�ضفى 
يف حالة خطرة بعدما اأم�ضى زهاء 50 �ضاعة متوا�ضلة يف 

مقهى للإنرتنت. 
امل��راق��ب��ة يف  ك���ام���ريات  �ضجلته  ف��ي��دي��و  وب��ح�����ض��ب مقطع 
املكان، فقد و�ضل الرجل الذي مل يعرف ا�ضمه اإىل مقهى 
االإنرتنت يف �ضباح احلادي والع�ضرين من مار�س )اآذار( 
اأبريل  م��ن  ال��ث��اين  م�ضاء  حتى  مكانه  يف  وب��ق��ي  امل��ا���ض��ي 
)ني�ضان( اجلاري.  وعندما تنبه موظفو مقهى االإنرتنت 
اإىل و�ضع الرجل، قاموا بتفقده ليكت�ضفوا باأنه غري قادر 
على الكلم اأو احلركة، ما دفعهم اإىل نقله اإىل امل�ضت�ضفى 
عل الفور، حيث �ضخ�س االأطباء اإ�ضابته بجلطة �ضديدة 
ال��رج��ل باجللطة  اإ���ض��اب��ة  ال��دم��اغ.  ومل يت�ضح وق��ت  يف 
املراقبة  ك���ام���ريات  اأن م��راج��ع��ة ���ض��ور  ال��دم��اغ��ي��ة، غ��ري 
اأو�ضحت للأطباء باأن اجللطة حدثت قبل 24 �ضاعة من 
كان  الرجل  ف��اإن  االأطباء  وبح�ضب  امل�ضت�ضفى.   اإىل  نقله 
ميكن اأن يتماثل لل�ضفاء لو مت نقله اإىل امل�ضت�ضفى يف مدة 

زمنية ترتاوح بني 3 و 6 �ضاعات بعد اإ�ضابته باجللطة. 
ومل يت�ضح بعد فيما اإذا كان الرجل �ضيتعافى ب�ضكل كامل، 
اأو اإن كان �ضيعاين من اأ�ضرار مزمنة يف دماغه، بح�ضب ما 

نقل موقع "اأوديتي �ضنرتال" االإلكرتوين. 

اختبار للحم�س النووي يدمر حياة زوجني 
قرر زوجان بريطانيان مل يذكر ا�ضمهما، القيام باختبار 
احلم�س النووي ملعرفة املزيد عن تاريخ عائلتيهما، االأمر 

الذي حول حياتهما اإىل جحيم ال يطاق. 
27 ع��ام��اً متحم�ضة  ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ��ة م��ن  امل�����راأة  وك��ان��ت 
الكت�ضاف بع�س االأ�ضياء املهمة عن اأ�ضلفها وتاريخ عائلة 
زوجها، اإال اأنها فوجئت مبعلومة عن اأحد اأقارب زوجها 

دفعتها لطلب االنف�ضال عنه.
وبعد اإجراء االختبار وبع�س االأبحاث عن �ضجرة عائلتي 
قاتًل  كان  الرجل  اأ�ضلف  اأحد  باأن  امل��راأة وزوجها، تبني 
مت�ضل�ضًل ما فاجاأ الزوجة ودفعها لطلب االنف�ضال عن 
قمنا  "لقد  ح���دث:  عما  ال��رج��ل متحدثاً  وق���ال  زوج��ه��ا. 
باختبار احلم�س النووي عرب موقع اآن�ض�ضرتي، وح�ضلنا 
على معلومات عن اأحد اأ�ضليف الذي كان قاتًل مت�ضل�ضًل 
�ضيء ال�ضمعة، ف�ضاألت والدي عنه، واأخربين باأن املعلومات 

�ضحيحة، واأنه مل يكن على علقة وثيقة به"
فوجود  االنف�ضال،  يف  زوجتي  رغبة  اأفهم  "ال  واأ���ض��اف: 
اأف��راده��ا ذوي  ب��اأن كل  �ضخ�س جمرم يف العائلة ال يعني 
التوا�ضل  م��واق��ع  متابعو  تفاعل  وق��د  اإجرامية"  ميول 
االجتماعي مع ق�ضة الرجل، ون�ضحوه باأن ينف�ضل عن 
زوجته ويبحث عن امراأة اأخرى تقّدره، بح�ضب ما نقلت 

�ضحيفة "مريور اأونلين" الربيطانية.

جناة الأر�س من انفجار هائل 
ر�ضد علماء فيزياء انفجارا مغناطي�ضيا هائل على �ضطح 
ال�ضم�س كان من املتوقع اأن ينتج عنه اأ�ضرار كبرية على 
اأن  الهندي،   "18 "نيوز  تلفزيون  االأر���س. وذك��ر  كوكب 
الرياح ال�ضم�ضية الناجتة عن االنفجار املغناطي�ضي كانت 
املغناطي�ضي،  االأر���س  ا�ضطرابا ت يف جمال  �ضتت�ضبب يف 

وبالتايل اأ�ضرار "كبرية" على جميع التقنيات.
ريو�سوك �سيكيا، اأ�سغر طفل يف العامل البالغ من العمر �ستة اأ�سهر، مع والديه قبل يوم واحد من موعد خروجه املقرر من 

م�ست�سفى يف اأزومينو، يف اليابان حيث ولد يف 1 اأكتوبر 2018 وكان يزن 258 جراًما فقط. رويرتز

في�سبوك ي�ستعد لإ�سافة 
تقنية مل يطلبها اأحد

ع�����ل�����ى غ�����������رار ك���������ربى �����ض����رك����ات 
"في�ضبوك"  ت��ب��ذل  التكنولوجيا، 
م�ضاعد  ل��ت��ط��وي��ر  مكثفة  ج��ه��ودا 
تقارير  قالت  فيما  جديد،  �ضوتي 
عملق  م�ضتخدمي  اإن  �ضحفية 
يطلبوا  "مل  االجتماعي  التوا�ضل 

هذه التقنية".
ال�ضركة  وب��ه��ذه اخل��ط��وة، حت���اول 
الرقمية  امل�������ض���اع���دات  م��ن��اف�����ض��ة 
ب�ضعبية  حت���ظ���ى  ال���ت���ي  االأخ��������رى 
التابعة  "األيك�ضا"  م��ث��ل  ك���ب���رية، 
اخلا�ضة  و"�ضريي"  ل�"اأمازون"، 
ب�"اأبل"، و"اأ�ضي�ضتنت" التي متلكها 

"غوغل".
رقمي  م�ضاعد  تطوير  اأج���ل  وم��ن 
ذكي، ت�ضعى "في�ضبوك" اإىل اإدخال 
ال�ضوت  مكرب  ا�ضتخدام  اإمكانية 
االجتماعية  �ضبكتها  اإىل  للو�ضول 
التابعة  الفوري  الرتا�ضل  وخدمة 

لها "ما�ضنجر".
�ضي"  ب��ي  اإن  "�ضي  �ضبكة  وذك����رت 
"في�ضبوك"  فريق  اأن  االأمريكية، 
الذي يعمل على التقنية، يتوا�ضل 
ال�ضوت  م����ك����ربات  م��������وردي  م����ع 

الذكية.
غري  "من  اإن�����ه  ال�����ض��ب��ك��ة  وق���ال���ت 
في�ضبوك  ت��ت�����ض��ور  ك��ي��ف  ال��وا���ض��ح 
الرقمي  م�����ض��اع��ده��ا  ا����ض���ت���خ���دام 
منذ  تنفيذه  ب���داأ  ال���ذي  اجل��دي��د، 

اأوائل العام املا�ضي".
امل�ضاعد  ا���ض��ت��خ��دام  املحتمل  وم��ن 
الرقمي املنتظر على مكرب ال�ضوت 
املرئية  "بورتال" للدرد�ضة  الذكي 
الواقع  ن��ظ��ارات  اأو  ال�����ض��وت��ي��ة،  اأو 
اأو  "اأوكولو�س"،  االف����رتا�����ض����ي 
امل�ضتقبلية  امل�ضروعات  من  غريها 

ل�"في�ضبوك".

�سرقة مرعبة يف و�سح النهار
اأفريقيا،  �ضائحة يف جنوب  حلظة مرعبة عا�ضتها 
حتت  �ضيارتها  �ضرقة  على  �ضخ�ضان  اأق��دم  عندما 
تهديد ال�ضلح، ح�ضبما اأظهر فيديو �ضجل عملية 

ال�ضرقة يف جوهان�ضربغ.
ومل يكتف اأحد البلطجية بتهديدها بال�ضلح، بل 
ال�ضائحة  الإجبار  ال�ضيارة،  نافذة  على  النار  اأطلق 
لها  �ضديقة  ل��زي��ارة  ناميبيا  من  القادمة  ال�ضابة 
"ديلي  اأف��ادت �ضحيفة  اأفريقيا، ح�ضبما  يف جنوب 

ميل" الربيطانية.
قد  عاما،   19 العمر  من  البالغة  ال�ضابة،  وكانت 
اأوق���ف���ت ���ض��ي��ارت��ه��ا خ����ارج ب��واب��ة جم��م��ع �ضكني يف 
ران���دب���ورغ مب��دي��ن��ة ج��وه��ان�����ض��ربغ، ع��ن��دم��ا اندفع 
"بي  ط���راز  م��ن  الريا�ضية  ب�ضيارتهم  الل�ضو�س 
الفولك�ضفاغن  ���ض��ي��ارت��ه��ا  و����ض���دم���وا  دبليو"  اأم 

ال�ضغرية.
�ضيارتهم  م���ن  ال��ل�����ض��و���س،  م���ن  اث���ن���ان  وت���رج���ل 
وان��دف��ع��وا ب��اجت��اه ���ض��ي��ارة ال��ف��ت��اة، ق��ب��ل اأن يطلق 

اأحدهما النار على النافذة فيما وقف الثاين على 
غطاء ال�ضيارة االأمامي.

اأجرباها على  ال�ضيارة،  وبعد حتطيم زجاج نافذة 
اأظهرت لقطات  اخل��روج منها ب�ضد �ضعرها، حيث 
الفتاة  ال�ضكني  للمجمع  التابعة  املراقبة  كامريا 
الحقا وهي تبكي وت�ضرخ و�ضط الطريق، لكن مل 

يتقدم اأحد مل�ضاعدتها.
الفتاة  ك���ان���ت  اإع������لم حم��ل��ي��ة،  ل��و���ض��ائ��ل  ووف���ق���ا 
جامعة  يف  ال����ط����ب  ت����در�����س  ال����ت����ي  ال���ن���ام���ي���ب���ي���ة، 
ال�ضرقة  حلظة  ب�ضديقتها  تت�ضل  جوهان�ضبريغ، 

قرب بوابة املجمع ال�ضكني.
40 دقيقة،  ومتت ا�ضتعادة ال�ضيارة امل�ضروقة بعد 

حيث قام اجلريان جميعا مبطاردة ال�ضارقني.
ف��اإن كل ما ح�ضل  املرافق لل�ضرقة،  ورغ��م الرعب 
عليه ال�����ض��ارق��ون ه��و ه��ات��ف ال��ف��ت��اة ال��ذك��ي، حيث 
متت ا�ضتعادة الكمبيوتر املحمول وحقيبتها وباقي 

اأغرا�ضها الدرا�ضية التي كانت يف ال�ضيارة.

لوران�س ت�سع اللم�سات 
الأخرية على زفافها

تتح�ضر املمثلة العاملية جنيفر لوران�س وخطيبها كوك ماروين لدخول القف�س 
الذهبي قريباً ح�ضب ما اأ�ضارت بع�س امل�ضادر املطلعة . وقد ر�ضدتهما عد�ضات 
الباباراتزي وهما يتجوالن يف مدينة نيويورك مع �ضم�ضار عقارات بهدف �ضراء 

منزل جديد.
واأفادت امل�ضادر عينها ان زفاف الثنائي لن يكون مو�ّضع بل �ضيقت�ضر احل�ضور 

على العائلتني.
ماروين  ك��وك  م��ن  خطوبتها  اعلنت  ق��د  ل��وران�����س   جنيفر  املمثلة  اأن   ي��ذك��ر 
�ضالة جليد�ضتون  الفنية يف  للأعمال  وهو مدير معر�س  قبل فرتة ق�ضرية 

بنيويورك، بداية �ضباط الفائت بعد ق�ضة حب ا�ضتمرت الأ�ضهر بينهما.


