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»الت�سامح« و»الوطني لالإعالم« 
يطلقان ملتقى »اإثراء املحتوى املعريف«

•• دبي-وام:

�أطلق معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�سامح �أم�س 
ملتقى “�إثر�ء �ملحتوى �ملعريف يف جمال �لت�سامح” يف دبي مب�ساركة 
نخبة من �لكتاب و�لنا�سرين و�لباحثني و�ملوؤثرين و�ملبدعني �ل�سباب 

وو�سائل �لإعالم �لتقليدية و�حلديثة، و�لفنانني.
جاء ذلك بح�سور معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد �جلابر وزير دولة 
رئي�س �ملجل�س �لوطني لالإعالم، و�سعادة عفر�ء �ل�سابري �ل�سابري 
�ملدير �لعام مبكتب وزير �لت�سامح، و�سعادة من�سور �ملن�سوري مدير 
�لتنفيذي  �ملدير  �لنعيمي  وع��ب��د�هلل  ل��الإع��الم  �لوطني  �ملجل�س  ع��ام 
للربنامج �لوطني للت�سامح بالإنابة، وعدد من �لقياد�ت �لإعالمية 

و�لفكرية و�لأكادميية.                       
        �لتفا�سيل )�س7(

انطالق منتدى اخلليج العربي اخلام�س للمعلمني باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

منتدى  من  �خلام�سة  �لن�سخة  فعاليات  �أبوظبي  يف  �أم�س  �نطلقت 
�خلليج �لعربي �خلام�س �لذي تنظمه وز�رة �لرتبية و�لتعليم حتت 
�أبريل   11 “ وي�ستمر حتى  .. نهج حياة  �لإيجابي  “ �لتعليم  �سعار 
باأبوظبي  �لإمار�تية  �ملدر�سة  �ملنتدى يف مبنى  �فتتاح  ،�سهد  �جلاري 
�إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم و�سعادة  معايل ح�سني بن 
�ل��رتب��ي��ة و�لتعليم  وك��ي��ل وز�رة  �ل��رح��م��ن �حل��م��ادي  ع��ب��د  �مل��ه��ن��د���س 
�لوز�رة  وكيل  �ل�سو�لح  مرو�ن  و�سعادة  �مل�ساندة  و�خلدمات  للرقابة 
�لوكيل  �لقا�سمي  خلود  و�سعادة  �لعام  للتعليم  �لكادميية  لل�سوؤون 
�مل�ساعد لقطاع �لرقابة و�سعادة مطر �لهاملي �لوكيل �مل�ساعد لقطاع 

�خلدمات �مل�ساندة .                                    �لتفا�سيل )�س2(

فرقاطتان اأمريكيتان جتليان جنودا من العا�صمة الليبية

اجلي�س الليبي يدفع ب�سالح اجلو اإىل معركة طرابل�س
•• طرابل�س-وكاالت:

�لع�سكرية  �ل����ق����ي����ادة  �أع����ل����ن����ت 
�لأمريكية يف �أفريقيا )�أفريكوم(، 
�أم�س �لأحد، عن �إجالء عدد من 
�لبحر،  ع��رب  ليبيا  م��ن  �ل���ق���و�ت 
ت�سهده  �ل������ذي  �ل���ت���وت���ر  ب�����س��ب��ب 

�لبالد منذ �خلمي�س �ملا�سي.
وق������ال ت���وم���ا����س و�ل����ده����اوزي����ر، 
�ملتحدث با�سم �لقيادة �لع�سكرية 
بيان،  يف  �أفريقيا،  يف  �لأمريكية 
على  �لأم����ن����ي����ة  “�حلقائق  �إن 
�لأر�س تزيد تعقد �لو�سع ب�سكل 
م��ت�����س��ارع، ول مي��ك��ن �ل��ت��ن��وؤ مبا 

�سيحدث«.
ت�����س��ج��ي��ل م�����س��ور قيام  و�أظ����ه����ر 
بعملية  �أم��ريك��ي��ت��ني  ف��رق��اط��ت��ني 
�لإجالء غربي طر�بل�س، يف وقت 
ت��و����س��ل ق���و�ت �جل��ي�����س �لوطني 
�مل��دي��ن��ة يف  ن��ح��و  �ل��زح��ف  �لليبي 
من  لتحريرها  ع�سكرية  عملية 

�مليلي�سيات.
بيانها  يف  “�أفريكوم”  و�أع���رب���ت 
عن �لتز�مها ب�”�لدعم �لع�سكري 
ومكافحة  �لدبلوما�سية  للبعثات 
�لإره������������اب وت����ع����زي����ز �ل�������س���ر�ك���ة 
�أنحاء  �لأم��ن يف جميع  وحت�سني 

�ملنطقة«.

�سنت طائر�ت للجي�س  �إىل ذلك، 
�ل��وط��ن��ي، �م�����س �لأح�����د، غ���ار�ت 
�مل�سلحة  �جل��م��اع��ات  م��و�ق��ع  على 
�لليبية  �ل��ع��ا���س��م��ة  حم���ي���ط  يف 
ط��ر�ب��ل�����س، وذل���ك ل��ل��م��رة �لأوىل 
عملية  ب������دء  م����ن  ي����وم����ني  ب���ع���د 

�لكر�مة«. “طوفان 
وق����ال����ت م�������س���ادر م���ي���د�ن���ي���ة  �إن 
�ل������غ������ار�ت �����س���ت���ه���دف���ت م���و�ق���ع 
يف  طر�بل�س،  جنوبي  �مليلي�سيات 
�أول ق�سف جوي من قبل �جلي�س 

منذ بدء �لعملية.
م�ساء  �أط�����ل�����ق،  �جل���ي�������س  وك�������ان 
“طوفان  ع���م���ل���ي���ة  �خل���م���ي�������س 
دحر  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �لكر�مة” 
�جلماعات �مل�سلحة من �لعا�سمة، 
يف  �جل����و  ����س���الح  ي��ق��ح��م  �أن  دون 

�لعمليات �لع�سكرية.
مو�قعه  ب��ع�����س  ت��ع��ر���س  �أن  ب��ي��د 
�أح��ي��اء م��دن��ي��ة لغار�ت  �مل��ت��ق��دم��ة 
�مل�سلحة  �جل���م���اع���ات  ق���ب���ل  م����ن 
�ملرتبطة بحكومة �لوفاق، دفعت 

على ما يبدو �جلي�س للرد.  
فقد جاءت غارة �جلي�س �لوطني 
��ستهد�ف  ع���ل���ى  ����س���اع���ات  ب���ع���د 
�لتابعة  �حل���رب���ي���ة  �ل����ط����ائ����ر�ت 
للجي�س  مو�قع  �لوفاق  حلكومة 

�لوطني قرب طر�بل�س.

وك����ان �جل��ي�����س �ل��وط��ن��ي جنح 
على  ����س���اع���ة   72 ن���ح���و  ب���ع���د 
حتقيق  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �ن���ط���الق 
ت���ق���دم لف�����ت ع���ل���ى �أك������ر من 

حمور يف �لعا�سمة طر�بل�س.
و��ستهل �جلي�س �لليبي تقدمه 
�ملت�سددة  �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ل��دح��ر 
على  بال�سيطرة  طر�بل�س  من 
و�لعزيزية  ور�سفانة  منطقتي 
همت  �سا و . تيجيتني � �سرت ل �
�خلاطفة  �ل�����س��ي��ط��رة  ع��م��ل��ي��ة 
ع��ل��ى ور���س��ف��ان��ة و�ل��ع��زي��زي��ة يف 

��ستعادة �جلي�س ملطار طر�بل�س 
�أن ي�����س��ت��م��ر يف  �ل������دويل، ق��ب��ل 
من  �لعا�سمة  باجتاه  �لزحف 
حم�������اور �جل����ن����وب و�جل����ن����وب 
�مليلي�سيات  م��ك��ب��د�  �ل���غ���رب���ي، 

خ�سائر فادحة.
�ل�سريع  �ل��ت��ق��دم  �أن  و�ل��الف��ت 
ل���ق���و�ت �جل��ي�����س ع��ل��ى معظم 
ج���ب���ه���ات �ل����ق����ت����ال ج������اء رغ���م 
�جلو  ���س��الح  �إىل  �للجوء  ع��دم 
و�ل����دب����اب����ات، ح�����س��ب م����ا �أك����د 
�ملتحدث با�سم �جلي�س �لليبي.

املبعوث الأممي ي�صل �صنعاء للقاء قادة امللي�صيات

خ�سائر كبرية للحوثيني يف اإب.. وقبائل العود تدعو للنفري

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أك������د جم��ل�����س �ل����دف����اع و�لأم������ن 
�لوطني يف �ل�سود�ن، بعد �جتماع 
برئا�سة عمر �لب�سري على �سرورة 
�ملحتجني  مطالب  �إىل  �ل�ستماع 
من  ���س��ري��ح��ة  “ميثلون  �ل���ذي���ن 
�سر�ئح �ملجتمع”، يف وقت يعت�سم 
�لرئي�س  �إقامة  �أم��ام مقر  �لآلف 

�ل�سود�ين و�سط �خلرطوم.
�جتماع  ع���ق���ب  �مل���ج���ل�������س،  و�أك�������د 
“جمع  �أه���م���ي���ة  ه���ي���ئ���ت���ه،  ك���ام���ل 
�ل�سالم  وحتقيق  �لوطني  �ل�سف 
�لعقل  ل�سوت  �لحتكام  و�سرورة 
نحو  �لن�����زلق  �ل���ب���الد  لتجنيب 
وكالة  نقلت  م��ا  ح�سب  �لفنت”، 
جلنة  لالأنباء.و�أعلنت  �ل�����س��ود�ن 
�ل�سود�ن،  يف  �مل��رك��زي��ة  �لأط���ب���اء 
�أم�����س �لأح����د، �رت��ف��اع ع��دد قتلى 
�أ�سخا�س   5 �إىل  �ل���ت���ظ���اه���ر�ت 
لها،  تعر�سو�  باإ�سابات  متاأثرين 

ي��رب��ط �خلرطوم  ق��ري��ب��ا  ج�����س��ر� 
�لقريب  بحري  �خل��رط��وم  بحي 
م���ن م��ق��ر �جل��ي�����س، مم���ا ت�سبب 
�سخمة،  م����روري����ة  ب��اخ��ت��ن��اق��ات 
�لآلف،  ����س���ه���ود.و����س���ارك  وف�����ق 
�ل�سبت، يف �مل�سرية �لتي تعد هي 
�حلركة  �ن��دل��ع��ت  منذ  �لأ���س��خ��م 
�لحتجاجية يف دي�سمرب �ملا�سي، 
و�سلو� خاللها للمرة �لأوىل �إىل 

مقر �لقيادة �لعامة للجي�س.
ومل يتدخل �جلي�س لكن عنا�سر 
�لذين  �ل�سغب،  مكافحة  �سرطة 
�أطلقو�  �مل��ج��م��ع  ق���رب  �ن��ت�����س��رو� 
ل����ل����دم����وع على  �مل�������س���ي���ل  �ل�����غ�����از 
بينما  لتفريقهم،   �ملتظاهرين 
رد �لبع�س باإلقاء �حلجارة، وفق 
�ل�سود�ن  ع��ي��ان.وي�����س��ه��د  ���س��ه��ود 
مناه�سة  م�ستمرة  �ح��ت��ج��اج��ات 
دي�سمرب   19 م��ن��ذ  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
�لبد�ية  يف  �ن���دل���ع���ت  �مل���ا����س���ي، 
ونق�س  �لأ���س��ع��ار  �رت��ف��اع  ب�سبب 

دون احلاجة اإىل »خدمات« ترامب:
هذه العوامل الأخرى التي اأ�سعفت احللف الأطل�سي...!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

�ل�سيا�سية،  �جلغر�فيا  يف  دك��ت��ور  مونغرينييه،  �سيلف�سرت  ج��ان  �لباحث 
و�أ�ستاذ م�سارك يف �لتاريخ و�جلغر�فيا، وباحث يف �ملعهد �لفرن�سي لل�سيا�سة 

�جلغر�فية )جامعة باري�س VIII فين�سان - �سان دوين(.
حيث  بباري�س،  �لوطني  للدفاع  �لعليا  �ل��در����س��ات  معهد  يف  �سابق  مدقق 
�لق�سايا  �أطروحته حول  2007 عن  لعام  �لعلمية  حت�سل على �جلائزة 
�جليو�سيا�سية للم�سروع �لفرن�سي للدفاع �لأوروبي.  )�لتفا�سيل �س13(

�ملتظاهرين  �آلف  يو��سل  فيما 
خارج  �لتو�يل  على  �لثاين  لليوم 
يف  للجي�س  �لعامة  �لقيادة  مقر 
برحيل  م��ط��ال��ب��ني  �خل����رط����وم، 

نظام �لرئي�س عمر �لب�سري.
لليوم  �ل�سود�نيني  �آلف  وجتّمع 
�لثاين على �لتو�يل، �لأحد، خارج 
للجي�س  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  م��ق��ر 
�سعار�ت  م���رددي���ن  �خل���رط���وم  يف 

مناه�سة حلكومة �لب�سري.
وهتف �ملتظاهرون، �لذين ق�سى 
�ل��ع��دي��د م��ن��ه��م ل��ي��ل��ة )�ل�����س��ب��ت - 
�ملح�سن،  �مل���ق���ر  خ�����ارج  �لأح�������د( 
ومقر  �لدفاع،  وز�رة  ي�سم  �ل��ذي 
�لب�سري  ع��م��ر  �ل��رئ��ي�����س  �إق���ام���ة 
ح����ري����ة«.ويف  ع����د�ل����ة،  “�سالم، 
�لأثناء، ت�سهد عدد من �لوليات 
�ل�سود�نية تظاهر�ت غا�سبة من 
م�سري�ت  يف  �لأ���س��خ��ا���س  �آلف 
�ل�سرطة  و�ج��ه��ت��ه��ا  م��ن��ف�����س��ل��ة، 
�ل�سود�نية بالغاز �مل�سيل للدموع، 

•• اليمن-وكاالت:

�سقط عدد من عنا�سر ميلي�سيات 
�حلوثي بني قتيل وجريح ووقوع 
عنيفة  م����و�ج����ه����ات  يف  �أ������س�����رى 
�لتابعة  �ل���ع���ود  ج��ب��ه��ة  ���س��ه��دت��ه��ا 
�ل����ن����ادرة �سرق  مل���دي���ري���ة  �إد�ري��������اً 

حمافظة �إب.
�ندلع  ميد�نية  م�سادر  و�أك���دت 
ميلي�سيا  ب��ني  عنيفة  ��ستباكات 
�لوطني  �حلوثي وق��و�ت �جلي�س 
م��ن �جلهة  ���س��رت  ج��ب��ل  مبحيط 
�أدت  �ل����ع����ود  ب��ج��ب��ه��ة  �ل�����س��رق��ي��ة 
وج���رح���ى  ق���ت���ل���ى  ����س���ق���وط  �إىل 
�حلوثية  �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ا  ���س��ف��وف  يف 
و�غ��ت��ن��ام م��ع��دلت وق���اذف �آر بي 
ج��ي وذخ��ائ��ر متنوعة وع��دد من 

�لآليات �لتابعة للميلي�سيا.
�أ�سرى  و�أ���س��اف��ت م�����س��ادر وق���وع 
باأيدي  �حل��وث��ي��ة  �مليلي�سيا  م��ن 
�لوطني ومن بني  قو�ت �جلي�س 
�أ�سرهم  ج���رى  �ل��ذي��ن  �لأ����س���رى 
�أح����د عنا�سر  �مل��و�ج��ه��ات  خ���الل 
�سالح  �أك�����رم  وي���دع���ى  �مليلي�سيا 

حممد �جل�سوبي
و�أك�������دت م�������س���ادر م��ت��ط��اب��ق��ة �أن 
ق��ب��ائ��ل �ل���ع���ود دع����ت ل��ل��ن��ف��ري يف 
و�سددت  �حلوثية  �مليلي�سيا  وج��ه 

عريفث�س،  م���ارت���ن  �ل��ي��م��ن،  �إىل 
�لأح��د، �إىل �سنعاء للقاء قياد�ت 
تاأجيل  بعد  �حلوثي  ميلي�سيا  يف 

�للقاء �أم�س.
وي�����ر�ف�����ق غ���ري���ف���ث�������س �جل������ر�ل 
لولي�سغارد،  مايكل  �ل��دمن��ارك��ي، 
يف  �لن��ت�����س��ار  �إع����ادة  رئي�س جلنة 
�حلديدة، وذلك لعقد �جتماعات 
ب�ساأن  �مل���ي���ل���ي�������س���ي���ات  ق�������ادة  م����ع 
تطبيق �ملرحلة �لأوىل من �إعادة 
مو�نئ  تت�سمن  و�لتي  �لنت�سار، 
�حلديدة و�ل�سليف ور�أ�س عي�سى 
باملر�فق  �مل���رت���ب���ط���ة  و�مل����ن����اط����ق 

�لإن�سانية.
�أف��ادت م�سادرنا  فيما  ذلك  ياأتي 
ب�����������اأن ط�����������ري�ن حت������ال������ف دع�����م 
�ل�سرعية يف �ليمن �سن 4 غار�ت 
بالي�ستية  �سو�ريخ  خم��ازن  على 
تابعة مليلي�سيا �حلوثي يف مع�سكر 

عمد.
�ل����غ����ار�ت  �أن  �مل�������س���ادر  و�أك��������دت 
مبا�سرة  �إ����س���اب���ات  ع���ن  �أ���س��ف��رت 
�سنحان  مب���دي���ري���ة  ل���ل���م���خ���ازن 

جنوب �لعا�سمة �سنعاء.
من  عن�سر�ً   30 نحو  قتل  كما 
بانفجار  �حل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
�ساروخ بالي�ستي يف عملية �إطالق 

فا�سلة جنوب �لعا�سمة �سنعاء.

لتفريق �ملتظاهرين.
ويف �أح��دث ح�سيلة، �أف��ادت جلنة 
�لأط���ب���اء �مل��رك��زي��ة ب��ارت��ف��اع عدد 
قتلى �لتظاهر�ت �إىل 5 �أ�سخا�س 
تعر�سو�  ب���اإ����س���اب���ات  م��ت��اأث��ري��ن 
ل���ه���ا �ل�����س��ب��ت خ���الل.وت���ت���ز�م���ن 
�لح���ت���ج���اج���ات، �ل���ت���ي دع�����ا لها 

يتعاون  بعقوبة كل من  وتوعدت 
�أو يتو�طاأ مع �مليلي�سيا �لنقالبية 
للنيل من جبل وخمالف �لعود.

قبائل  �أن  م�������س���ادر  و�أ�����س����اف����ت 
�إىل  �ل�����ع�����ود ع�������ززت مب���ق���ات���ل���ني 
و��ستنفرت  ���س��رت  ج��ب��ل  حم��ي��ط 
م��ن �ل��ق��رى و�ل��ع��زل ب��امل��ئ��ات من 

�ل�سود�نيني”  �ملهنيني  “جتمع 
ل�����ل�����م�����ظ�����اه�����ر�ت، مع  �مل�����ن�����ظ�����م 
 6 لن��ت��ف��ا���س��ة  �ل�34  �ل����ذك����رى 
�أطاحت  �ل��ت��ي   ،1985 �أب���ري���ل 
�ل��رئ��ي�����س �لأ����س���ب���ق جعفر  ح��ك��م 

�لنمريي.
و�أغلق بع�س �ملتظاهرين ب�سخور 

حميط  يف  �ل��ق��اط��ن��ني  �أب���ن���ائ���ه���ا 
ذود�ن  مرتفعات  ويف  �لعود  جبل 
و�لذين فتكو� مب�سلحي �مليلي�سيا 

�حلوثية.
�مل��دن��ي��ون م��ن �لق�سف  و����س��ت��ك��ى 
�لع�سو�ئي �لذي ت�سنه �مليلي�سيات 
�مل��ت��م��رك��زة يف جبل  �لن��ق��الب��ي��ة 

ل���ل���ي���وم �خل����ام���������س على  ب�������س���م 
�مليلي�سيا  ق�سفت  حيث  �ل��ت��و�يل، 
وق���رى  ذود�ن  ق����رى  ع�����س��و�ئ��ي��ا 
ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع موجة  �ل��ف��ج��رة 
ل���الأ����س���ر يف قرى  ك���ب���رية  ن������زوح 

�لعود.
ه�����ذ� وو�����س����ل �مل���ب���ع���وث �لأمم�����ي 

ا�ستيطانية  وح���دة   770
حل��م  ب���ي���ت  يف  ج����دي����دة 

 رام اهلل -وام:
�ملجل�س  ي�����س��م��ى  م���ا  ����س���ادق   ••
وبلدية  ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ات  �لأع���ل���ى 
�أم�س  �لإ�سر�ئيلية  عيليت  بيتار 
�لوحد�ت  م���ن  �مل���ئ���ات  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
م�ستوطنة  يف  �ل����س���ت���ي���ط���ان���ي���ة 
ج” �جلاثمة على  عيليت  “بيتار 
�أر����س��ي م��و�ط��ن��ي ق��رى حو�سان 
بيت  غرب  فوكني  وو�د  ونحالني 

حلم جنوب �ل�سفة �لغربية.
مدير  ب���ري���ج���ي���ة  ح�������س���ن  وق�������ال 
م��ك��ت��ب ه��ي��ئ��ة م���ق���اوم���ة �جل����د�ر 
�إن  ب��ي��ت حل���م  و�ل���س��ت��ي��ط��ان يف 
�مل�����س��ادق��ة مت��ت على ب��ن��اء 770 
وحدة ��ستيطانية .. لفتا �إىل �أنه 
مت قبل ثالثة �أيام �مل�سادقة على 
 “ م�ستوطنة  وح��دة يف   70 بناء 

مك�ساد” جنوب �سرق بيت حلم.
و���س��ن��ت ق�����و�ت �لح����ت����الل فجر 
�أم�س حملة �عتقالت و�قتحامات 

يف �أنحاء متفرقة بال�سفة.
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اأكرث من 15 األفا ا�ستفادوا من خدمة 
الرعاية ال�سحية املنزلية يف الظفرة

•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت م�ست�سفيات �لظفرة م�سروع خدمات �لرعاية �ل�سحية �ملنزلية �لذي يهدف 
�لطبية  للخدمات  مماثلة  �ملنزلية  �ل�سحية  �خلدمات  من  جمموعة  توفري  �إىل 

�لتي تقدم يف �مل�ست�سفيات.
�لذين  للمر�سى  �ل�سحية  �لرعاية  خدمات  بتقدمي  متكامل  طبي  فريق  يقوم  و 
�إىل  �حل�سور  م��د�وم��ة  ي�ستطيعون  ل  و  طبية  عناية  �ل�سحية  حالتهم  تتطلب 

�مل�ست�سفى للعالج.
وبلغ عدد �مل�ستفيدين من م�سروع �لرعاية �ملنزلية يف خمتلف مدن منطقة �لظفرة 

منذ بدء �لعمل به عام2018 15262- مري�ساً ومري�سه.
�ل�سحي  �لتاأمني  �سركة  معايري  ��ستيفاء  يتطلب  �خلدمة  ه��ذه  على  وللح�سول 
وحاجته  �ل�سحية  �ملري�س  حلالة  وتقديره  �حلالة  على  �مل�سرف  �لطبيب  وق��ر�ر 

خلدمة �لرعاية �ل�سحية �ملنزلية.          �لتفا�سيل )�س2(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
ملك البحرين يف وفاة ال�سيخة عائ�سة بنت �سلمان 

•• اأبوظبي-وام:

“حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  بعث �ساحب 
�آل خليفة ملك  عي�سى  بن  حمد  �مللك  جاللة  �أخيه  �إىل  تعزية  برقية  �هلل” 
�آل  حمد  بن  �سلمان  بنت  عائ�سة  �ل�سيخة  وف��اة  يف  �ل�سقيقة،  �لبحرين  مملكة 
خليفة. كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة 
ملك  خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  جاللة  �إىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي   ،

مملكة �لبحرين �ل�سقيقة.

قو�ت �جلي�س �لوطني �ليمني ي�سيطرون على جبل �سرت )� ف ب(

�جلي�س �لليبي يتقدم على جميع �ملحاور يف طر�بل�س)رويرتز(

مقاربة تر�مب تربك �جلميع ولكن..

�ل�سود�نيون يو��سلون تظاهر�تهم 

��ستمر�ر ق�سف �إدلب وحميطها من قبل  �لقو�ت �حلكومية

قتلى مدنيون يف اإدلب بق�سف للقوات احلكومية

جمل�س الدفاع والأمن يدعو لال�صتماع اإىل مطالب املحتجني

ارتفاع عدد قتلى تظاهرات ال�سودان.. والآلف يحت�سدون اأمام قيادة اجلي�س

•• دم�شق-وكاالت:

قتل 13 مدنيا على �لأقل بق�سف 
�ل�سورية  �حل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���ق���و�ت 
ع����دة يف حمافظة  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى 
�أ�سابيع  �لتي تتعر�س منذ  �إدل��ب، 
�لق�سف،  ع��م��ل��ي��ات  يف  ل��ت�����س��ع��ي��د 
حلقوق  �ل�سوري  للمر�سد  وفقا 
�ملر�سد،  م��دي��ر  �لإن�������س���ان.وذك���ر 
“قتل  �ل����رح����م����ن:  ع���ب���د  ر�م�������ي 
بينهم  �لأق�����ل  ع��ل��ى  م��دن��ي��ني   9
ط��ف��ل، م��ن ج���ر�ء ق�سف مدفعي 
�لنظام”،  ل����ق����و�ت  و�����س����اروخ����ي 
5 م��ن��ه��م ق��ت��ل��و� يف  �أن  م��و���س��ح��اً 
و3  �ل��ن��ريب،  قرية  على  �لق�سف 
يف مدينة �سر�قب و�آخ��ر يف قرية 

�خلوين، يف حمافظة �إدلب.
ك��م��ا �أح�������س���ى �مل���ر����س���د م��ق��ت��ل 4 
م�سياف  م���دي���ن���ة  يف  م���دن���ي���ني 
�ل���و�ق���ع���ة حت����ت ���س��ي��ط��رة ق����و�ت 
�ل��ن��ظ��ام يف �ل��ق��ط��اع �ل��غ��رب��ي من 

حمافظة حماة )و�سط(.
�ل�سورية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  و�أوردت 
�أن  جهتها  م��ن  )�سانا(  �لر�سمية 
�لق�سف طال م�ست�سفى م�سياف 
�لقتلى  م��ن  �ثنني  و�أن  �ل��وط��ن��ي، 

هما من “كو�در” �مل�ست�سفى.
وت����اأت����ي ح�����س��ي��ل��ة ق��ت��ل��ى �لأح�����د 
مدنياً   30 م��ن  �أك��ر  مقتل  بعد 
جر�ء  من  �ملا�سي،  �لأرب��ع��اء  منذ 
ق�����س��ف �ل���ق���و�ت �حل��ك��وم��ي��ة على 

لها،  �إدل�������ب وم���ن���اط���ق حم����اذي����ة 
ت�سيطر عليها هيئة حترير �ل�سام 

)�لن�سرة �سابقاً(.
وت��خ�����س��ع �إدل�����ب م���ع �أج������ز�ء من 
حم����اف����ظ����ات جم����������اورة لت����ف����اق 
وتركيا  رو����س���ي���ا  �إل���ي���ه  ت��و���س��ل��ت 
�إقامة  ع��ل��ى  ن�������ّس  ���س��وت�����س��ي،  يف 
بعمق  �ل�����س��الح  م��ن��زوع��ة  منطقة 
15و20 كيلومرت�ً،  يرت�وح بني 
قو�ت  بني  �لتما�س  خطوط  على 
�ل�سام  حت��ري��ر  وه��ي��ئ��ة  �ل���ن���ظ���ام، 
�إل  �سغرية.  �أخ��رى  وجمموعات 
�أنه مل يتم ��ستكمال تنفيذه بعد.

�ل�سوري  �خلارجية  وزي��ر  و�ت��ه��م 
�أنقرة  �خل��م��ي�����س،  �مل��ع��ل��م،  ول��ي��د 

�ملعار�سة  ل��ل��ف�����س��ائ��ل  �ل���د�ع���م���ة 
بعرقلة تنفيذ هذ� �لتفاق.

تلكاأ  “كما هو معروف من  وقال 
م�سيفاً  تركيا”  ه��و  تنفيذه  يف 
زلنا  م���ا  ���س��ر�ح��ة  ب��ك��ل  “نحن 
�سوت�سي،  �ت���ف���اق  ت��ن��ف��ي��ذ  ن��ن��ت��ظ��ر 
ولكن �أي�ساً لل�سرب حدود ويجب 

�أن نحرر هذه �لأر�س«.
عزمها  دم�����س��ق  ك�����ررت  ول���ط���امل���ا 
����س��ت��ع��ادة �مل��ن��اط��ق �خل���ارج���ة عن 
����س���ي���ط���رت���ه���ا، وحت������دي������د�ً �إدل������ب 
�ملقاتلني  ����س���ي���ط���رة  وم����ن����اط����ق 
�سوريا،  و�سرق  �سمال  يف  �لأك���ر�د 
�أو عرب  �مل��ف��او���س��ات  ع���ن ط��ري��ق 

�لقوة �لع�سكرية.
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اأخبـار الإمـارات

اأبوظبي للتنمية ميول 78 م�سروعا بقيمة 4 مليارات درهم 
•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  ي�سع 
متويل م�ساريع �لقطاع �ل�سحي يف 
�لدول �لنامية �سمن �أهم �أولوياته 
تاأثري�ً  �لقطاعات  �أك��ر  باعتباره 

على حياة ماليني �ل�سكان .
�ل�سندوق  م���ول  �ل�����س��دد  ه���ذ�  ويف 
يف  متنوعا  م�����س��روع��ا   78 ح���و�يل 
�جمالية  بقيمة  �ل�سحي  �لقطاع 
 16 دره����م يف  م��ل��ي��ار   4.1 ب��ل��غ��ت 

دولة حول �لعامل.
ويعك�س �هتمام �ل�سندوق بالقطاع 
ت��اأ���س��ي�����س��ه حر�سه  م��ن��ذ  �ل�����س��ح��ي 
�لر�مية  �لعاملية  على دعم �جلهود 
لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 
�ملتحدة،  �لأمم  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
على  �ل��ق�����س��اء  جم���ال  يف  �سيما  ل 
�لأوبئة و�لأمر��س وتقلي�س �أعد�د 
توفري  جانب  �إىل  �لأطفال  وفيات 
�خلدمات �ل�سحية �لأ�سا�سية �لتي 
وتدعم  �ل�سكان  معانات  م��ن  حت��د 

��ستقر�رهم �لجتماعي.
ت���ق���ري���ر له  وذك������ر �ل�������س���ن���دوق يف 
�إن  �ل��ع��امل��ي  �ل�سحة  ي��وم  مبنا�سبة 
�ل�سحة حتتل مكانة هامة يف �أجندة 
�ل�سندوق،  ميولها  �لتي  �مل�ساريع 
حيث �أن توفري �ملتطلبات �ل�سحية 
ت��ع��د ركيزة  ل��الإن�����س��ان  �لأ���س��ا���س��ي��ة 
جمتمعه  بناء  من  متكنه  �أ�سا�سية 

و�مل�ساهمة يف رفعته وتطوره.
حممد  �سعادة  قال  �ملنا�سبة  وبهذه 
�سيف �ل�سويدي مدير عام �سندوق 

ز�يد يف موريتانيا و�لذي يعد ثاين 
�أكرب م�ست�سفى يف نو�ك�سوط حيث 
�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  �مل�����س��روع  وف���ر 
ملاليني  �ل���ع���الج���ي���ة  و�خل�����دم�����ات 
عام  ت��د���س��ي��ن��ه يف  م���ن���ذ  �ل�������س���ك���ان 
�لذي  �مل�ست�سفى  وي�سم   1995
مرت  �آلف   3 م�ساحة  ع��ل��ى  �أق��ي��م 
غرف  وثمان  �سرير�ً   185 مربع 
للعمليات.  وجم���ه���زة  خم�����س�����س��ة 
تطوير  يف  �مل�����س��ت�����س��ف��ى  و����س���اه���م 
�ملقدمة  �ل���ع���الج���ي���ة  �خل�����دم�����ات 
�لطبية  �لرعاية  وتوفري  لل�سكان 

�سمن �أعلى �مل�ستويات �لعاملية.
ر�نيا  �مل��ل��ك��ة  م�����س��ت�����س��ف��ى  وي��ع��ت��رب 
ر�ئد�  �لأردن منوذجا  لالأطفال يف 
مولها  �ل��ت��ي  �ل�سحية  للم�ساريع 
ت��ع��ن��ى بتوفري  و�ل���ت���ي  �ل�����س��ن��دوق 
و�لعالجية  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل����دم����ات 
ب�����س��ك��ل خ���ا����س حيث  ل����الأط����ف����ال 
طبي  �سرح  �أول  �مل�سروع  ه��ذ�  يعد 
م��ت��خ�����س�����س ل���ع���الج �لأط����ف����ال يف 
منذ  �مل�ست�سفى  ت��رك  وق��د  �لأردن 
تاأثري� مبا�سر� على حياة  تاأ�سي�سه 
من  و�مل���ر�ج���ع���ني  �مل���ر����س���ى  �آلف 
يتعامل  حيث  و�أ���س��ره��م  �لأط��ف��ال 
�ألف   200 �أك���ر م��ن  م��ع  ���س��ن��وي��اً 
لها  ويوفر  خا�سة،  مر�سية  حالة 

�لعالج �ملنا�سب.
كما �أحدث مركز حممد بن خليفة 
�لبحرين  يف  للقلب  �لتخ�س�سي 
قيمته  مبا  �ل�سندوق  موله  �ل��ذي 
550 مليون درهم نقلة نوعية يف 
�لقلب  �أم��ر����س  وع��الج  ت�سخي�س 

�إن�ساء �لعديد من �ملر�كز �ل�سحية 
�ملجهزة  �ل���ك���ربى  و�مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
لتحقيق  �حل��دي��ث��ة  �مل��ع��د�ت  بكافة 
�لرعاية �ل�سحية �ل�ساملة لل�سكان، 
وم��ك��اف��ح��ة �لأم�����ر�������س و�لأوب����ئ����ة 
�ل���ن���اج���م���ة ع����ن ن��ق�����س �خل���دم���ات 

�ل�سحية.
�لعاملي  �ل�سحة  يوم  �أن  �إىل  و�أ�سار 
كافة  لت�سافر  مهمة  منا�سبة  ه��و 
�أهد�ف  حتقيق  �سبيل  يف  �جل��ه��ود 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�������س���ت���د�م���ة و�لل����ت����ز�م 
لتح�سني  فعلية  خ��ط��و�ت  ب��ات��خ��اذ 
�ل����ظ����روف �ل�����س��ح��ي��ة ل��ل�����س��ك��ان يف 
�ل����دول �ل��ت��ي ت��ع��اين م��ن نق�س يف 

�خلدمات �ل�سحية و�لعالجية.
وت���ن���وع���ت �مل�������س���روع���ات �ل���ت���ي قام 
قطاع  يف  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  �ل�������س���ن���دوق 

�ل�سندوق  �إن  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي 
رك���ز يف مت��وي��الت��ه ع��ل��ى �أح���د �أهم 
ت�ساهم يف حتقيق  �لتي  �لقطاعات 
وهو  �مل�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية  �أه�����د�ف 
يرتبط  ح��ي��ث  �ل�����س��ح��ي  �ل���ق���ط���اع 
هذ� �لقطاع ب�سحة �لأف��ر�د ب�سكل 
�أن توفري بيئة  �إىل  مبا�سر م�سري� 
نه�سة  يف  ي�سهم  �سليمة  �سحية 
�مل��ج��ت��م��ع��ات وي��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 

�لتنمية �لقت�سادية �مل�ستد�مة.
و�أ�ساف �سعادته �أن �ل�سندوق �تخذ 
�ل�سنو�ت  خ���الل  ف��ع��ل��ي��ة  خ���ط���و�ت 
�ملا�سية يف �سبيل حت�سني �لأو�ساع 
�ل�سحية لل�سكان يف خمتلف �لدول 
�حل�سول  م��ن  ومتكينهم  �لنامية 
ب�سورة  �لأ�سا�سية  �خل��دم��ات  على 
جيدة، حيث قام �ل�سندوق بتمويل 

�إقامة  ب���ني  �ل�����س��ح��ي��ة،  �خل���دم���ات 
و�لعياد�ت  �ملتكاملة  �مل�ست�سفيات 
�لتخ�س�سية،  �ل�سحية  و�مل���ر�ك���ز 
مبا فيها تلك �ملخ�س�سة لأمر��س 
و�ملجهزة  و�ل����ق����ل����ب،  �ل�������س���رط���ان 

باأحدث �ملعد�ت �لطبية.
ك���م���ا ك���ث���ف �ل���������س����ن����دوق ج���ه���وده 
�لتنموية يف دعم �لرب�مج �ل�سحية 
�لتي  �مل�����س��اع��د�ت  فعالية  ل�سمان 
�لن�ساء  ل��ف��ئ��ة  خ���ا����س���ة  ي��ق��دم��ه��ا 
و�لأطفال، حيث دعم 18 برناجماً 
�ملوؤ�س�سات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ���س��ح��ي��اً 
�ملحلية و�ملنظمات �لعاملية وتوفري 
�لإمد�د�ت �حليوية من �لتطعيمات 
على  للق�ساء  �ل���الآزم���ة  و�لأدوي�����ة 

�لأمر��س �ملعدية.
�ل�سيخ  م�ست�سفى  �ل�سندوق  ومول 

�لدم  بنك  �مل��رك��زة  �لعناية  �لكلى 
من  وغريها  �جلر�حية  �لعمليات 
وتهدف  �مل��ت��خ�����س�����س��ة.  �ل���ع���ي���اد�ت 
�ل�سندوق  م��ول��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل�����س��اري��ع 
�إىل حت�سني �خلدمات �ل�سحية يف 
تركمان�ستان، من خالل �إن�ساء �ستة 
مر�كز �سحية �ساملة ب�سعة 480 
���س��ري��ر�ً، وت��ط��وي��ر وت��اأه��ي��ل بع�س 
وبناء  �لقائمة.  �ل�سحية  �ملن�ساآت 
بالإ�سافة  �لكلى،  لأم��ر����س  مركز 
�آر�سمان  م�سحة  تاأهيل  �إع��ادة  �إىل 
وتزويدها بكامل �لأجهزة و�ملعد�ت 
�لعناية  وغ���رف  �حلديثة  �لطبية 

�ملركزة.
�ملعروف  م�����س��ت�����س��ف��ى  ي���ه���دف  ك��م��ا 
تقدمي  �إىل  �لقمر”  “جزر 
�لتخ�س�سية  �ل�سحية  �خل��دم��ات 
�ل�سحي  �مل���������س����ت����وى  ل���ت���ح�������س���ني 
�لقمري  ل��ل�����س��ع��ب  و�لج���ت���م���اع���ي 

على م�ستوى �ملنطقة، وي�سم �ملركز 
�حلديثة  �لطبية  �لأج��ه��زة  �أف�سل 
�ملو�كبة للتطور�ت �لعاملية يف عالج 
�ملركز  ي�ستمل  �ل��ق��ل��ب.  وج���ر�ح���ة 
�ل��ع��ي��اد�ت �خل��ارج��ي��ة وق�سم  ع��ل��ى 
و�ل�سيدلية  و�ل��ت�����س��وي��ر  �لأ���س��ع��ة 
�لتعقيم  وق�سم  �لطبيعي  و�لعالج 
�لبناء  م�س��احة  وتبلغ  و�ل��ط��و�رئ. 
�أل�����ف مرت   44 ل��ل��م��رك��ز ح�����و�يل 

مربع، وي�سم 148 �سرير�ً .
وم���ن �أه����م �مل�����س��اري��ع �ل��ت��ي مولها 
�ل�سحي  �ل���ق���ط���اع  يف  �ل�������س���ن���دوق 
�ل�سيخ  م�������س���ت�������س���ف���ى  م�����������س�����روع 
ز�ي����د مب��ن��ط��ق��ة م��ن�����س��اأة ن��ا���س��ر يف 
 150 �سعته  ت��ب��ل��غ  و�ل����ذي  م�����س��ر 
�لتجهيز�ت  ك��اف��ة  ي�سمل  ���س��ري��ر�ً 
�ل���ط���ب���ي���ة كما  �مل�����ع�����د�ت  و�أح���������دث 
من  �ل��ع��دي��د  �مل�ست�سفى  يت�سمن 
م��ن��ه��ا غ�سيل  �ل��ط��ب��ّي��ة  �ل����وح����د�ت 

بتمويل  �ل�������س���ن���دوق  ق�����ام  ح���ي���ث 
مباين  ت���اأه���ي���ل  �إع���������ادة  م�������س���روع 
توريد  و�أي�سا  �مل��ع��روف  م�ست�سفى 
�لالزمة  �لطبية  �ملعد�ت  وتركيب 
وق�سم  و�لإنعا�س  �لعمليات  لق�سم 

�لولدة.
بناء  م�������س���روع  ي���ه���دف  ذل�����ك  �إىل 
ح�سرموت  م�����س��ت�����س��ف��ى  وت��ط��وي��ر 
باليمن  و�ل���ط���ف���ول���ة  ل����الأم����وم����ة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع �ل����ه����الل �لأح���م���ر 
ب�سعة  م�ست�سفى  لبناء  �لإم��ار�ت��ي 
لتوفري  �إ����س���اف���ًة  ���س��ري��ر�   150
و�لتجهيز�ت  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل����ع����د�ت 
�لرعاية  ب���ر�م���ج  ل��دع��م  �ل���الزم���ة 
�لن�ساء  ل�������س���ري���ح���ة  �ل�������س���ح���ي���ة 
و�لأطفال ملختلف �أرجاء �ملحافظة 
ومت��ك��ني �مل��ر�ج��ع��ني و�مل��ر���س��ى من 
�حل�سول على �خلدمات �ل�سرورية 

يف جمال �لرعاية �ل�سحية.

اأكرث من 15 األفا ا�ستفادوا من خدمة الرعاية ال�سحية املنزلية يف الظفرة
•• اأبوظبي-وام:

�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات  م�����س��روع  �ل��ظ��ف��رة  م�ست�سفيات  �أط��ل��ق��ت 
�ل�سحية  �خل��دم��ات  من  جمموعة  توفري  �إىل  يهدف  �ل��ذي  �ملنزلية 

�ملنزلية مماثلة للخدمات �لطبية �لتي تقدم يف �مل�ست�سفيات.
�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات  ف��ري��ق ط��ب��ي متكامل  ي��ق��وم  و 
للمر�سى �لذين تتطلب حالتهم �ل�سحية عناية طبية و ل ي�ستطيعون 

مد�ومة �حل�سور �إىل �مل�ست�سفى للعالج.
وبلغ عدد �مل�ستفيدين من م�سروع �لرعاية �ملنزلية يف خمتلف مدن 
15262- مري�ساً  �لعمل به عام2018  منطقة �لظفرة منذ بدء 

ومري�سه.
وللح�سول على هذه �خلدمة يتطلب ��ستيفاء معايري �سركة �لتاأمني 
�ل�سحي وقر�ر �لطبيب �مل�سرف على �حلالة وتقديره حلالة �ملري�س 

�ل�سحية وحاجته خلدمة �لرعاية �ل�سحية �ملنزلية.
�ل��ظ��ف��رة من  �ل��ت��اب��ع مل�ست�سفيات  �مل��ن��زل��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  ي��ت��ك��ون ف��ري��ق  و 
موظفني من تخ�س�سات طبية خمتلفة جمهزين باملعد�ت و�لأدو�ت 
ب��اأع��ل��ى معايري �جل���ودة يف  ه��ذه �خل��دم��ة  �ل��الزم��ة لتقدمي  �لطبية 

�لرعاية �ل�سحية �ملنزلية.
و تتم مر�جعة �ل�سجل �لطبي للمري�س قبل موعد �لزيارة ومن ثم 

�لت�سال به لتحديد �ملوعد �ملنا�سب للزيارة .

تاك�سي دبي تخف�س تعرفة العداد ملطار اآل مكتوم  
 •• دبي-وام:

�أعلنت موؤ�س�سة “تاك�سي دبي” بهيئة �لطرق و�ملو��سالت عن خف�س تعرفة 
فتح عد�د مركبات �لأجرة �ملخ�س�سة لنقل �مل�سافرين �لقادمني عرب مطار 
خالل  وذلك  �ملائة  يف   75 �آل مكتوم �لدويل “دبي ورلد �سنرت�ل” بن�سبة 
�ل��ف��رتة م��ا ب��ني 16 �أب��ري��ل �جل���اري وح��ت��ى 30 م��اي��و �ملقبل و�ل��ت��ي �سيتم 
خاللها �إغ���الق �مل���درج �جل��ن��وب��ي يف م��ط��ار دب��ي �ل���دويل 45 ي��وم��ا لإجناز 
�لرحالت  من  جزء  وحتويل  للمدرج  �لكامل  و�لتحديث  �لتطوير  عمليات 

�جلوية �إىل مطار �آل مكتوم �لدويل.
تاك�سي دبي  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �ملدير  �آل علي  �لدكتور يو�سف حممد  و�أك��د 
و�أقل  �أ�سرع  �لآن  �أ�سبح  �ل��دويل  مكتوم  �آل  مطار  من  �مل�سافرين  �نتقال  �أن 
5 در�ه��م بخ�سم  �إىل   20 تكلفة حيث مت تخفي�س تعرفة فتح �لعد�د من 

�أجرة موؤ�س�سة تاك�سي دبي ..م�سري�  �ملائة مل�ستخدمي مركبات  75 يف  يبلغ 
�إىل �أن هذه �ملبادرة تتز�من مع م�سروع تطوير �ملدرج �جلنوبي يف مطار دبي 
�لدويل �لذي ي�ستغرق 45 يوما مما �سيوؤدي �إىل زيادة حركة �مل�سافرين عرب 
مطار �آل مكتوم �لدويل “دبي ورلد �سنرت�ل” بن�سبة 700 يف �ملائة خالل 
تلك �ملدة. وقال “ ��ستحدثنا �أي�ساً خدمة مركبات �لأجرة لتنّقل �ملتعاملني 
يف  ت�سهم  جديدة  �إ�سافية  كخدمة  �ل��دويل  مكتوم  �آل  مطار  يف  بالت�سارك 
�أ�سبح باإمكان �أكر من  تخفي�س �لتكاليف على �مل�سافرين �لقادمني حيث 
خمتلفة  وجهات  لعدة  بها  و�لو�سول  و�ح��دة  �أج��رة  مركبة  �رت��ي��اد  متعامل 
وتوفري  �لن��ت��ظ��ار  م��دة  وتقليل  �مل�سافرين  �ل��رك��اب  نقل  لعملية  ت�سهياًل 
�لنفقات وذلك �نطالقاً من غاياتنا �ل�سرت�تيجية �ملتمثلة بالت�سغيل �ملتميز 
و�إ�سعاد �لنا�س و�لتز�م “تاك�سي دبي” بتقدمي �أف�سل ما لديها من خدمات 

ملتعامليها لإثر�ء جتربتهم ومو�كبة طموحاتهم وتوقعاتهم “.

انطالق منتدى اخلليج العربي اخلام�س للمعلمني باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�نطلقت �أم�س يف �أبوظبي فعاليات �لن�سخة �خلام�سة من منتدى �خلليج 
�لعربي �خلام�س �لذي تنظمه وز�رة �لرتبية و�لتعليم حتت �سعار “ �لتعليم 

�لإيجابي .. نهج حياة “ وي�ستمر حتى 11 �أبريل �جلاري.
�سهد �فتتاح �ملنتدى يف مبنى �ملدر�سة �لإمار�تية باأبوظبي معايل ح�سني بن 
�إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم و�سعادة �ملهند�س عبد �لرحمن 
�مل�ساندة  و�خل��دم��ات  للرقابة  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �حل��م��ادي 
�لعام  للتعليم  لل�سوؤون �لكادميية  �لوز�رة  �ل�سو�لح وكيل  و�سعادة مرو�ن 
مطر  و�سعادة  �لرقابة  لقطاع  �مل�ساعد  �لوكيل  �لقا�سمي  خلود  و�سعادة 
�لهاملي �لوكيل �مل�ساعد لقطاع �خلدمات �مل�ساندة و�سعادة لبنى �ل�سام�سي 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لعمليات �ملدر�سية وعدد من قياد�ت وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم .
ويندرج منتدى �خلليج �لعربي للمعلمني �لذي ي�سهد م�ساركة و��سعة من 
كو�در تربوية خليجية من دول جمل�س �لتعاون حتت مظلة �أ�سبوع �لتدريب 
�لتخ�س�سي �لذي �أطلقته وز�رة �لرتبية و�لتعليم وهو �أو�سع تدريب على 
م�ستوى �لدولة �إذ ي�سارك به قر�بة 26 �ألف معلم ومعلمة وعدد من كو�در 
�خلا�سة  و�لرتبية  �لعلمية  �ملخترب�ت  �خت�سا�سي  من  �لرتبوي  �مليد�ن 
و�خت�سا�سي م�سادر �لتعلم و�لقياد�ت �ملدر�سية. ويت�سمن �ملنتدى - �لذي 
82 مدربا يف مبنى  500 ور�سة تدريبية يقدمها  �أي��ام -  ي�ستمر خم�سة 

�ملدر�سة �لإمار�تية يف �أبوظبي ويف معهد تدريب �ملعلمني بعجمان .
�لرتبوية  �خل��رب�ت  تبادل  للمعلمني  تتيح  ثرية  م�ساحة  �ملنتدى  ويعترب 
16 جهة متعاونة ويت�سمن  ب��ه  وي�����س��ارك  �ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا  د�خ���ل  م��ن 
يف  تنفذ  تدريبية  ور�سة   260 تت�سمن  �لأوىل  �ل��ور���س  من  جمموعتني 
�ملدر�سة  مبنى  تدريبية يف  ور�سة  و214  بعجمان  �ملعلمني  تدريب  معهد 
فيما  مدربا   82 عليها  ي�سرف  �أبوظبي  يف  �أ  خليفة  مدينة  يف  �لإمار�تية 

و�سل عدد �ملتطوعني يف �ملنتدى �إىل 120 متطوعا.
و�لرتبويني  �ملد�ر�س  وق��ادة  �ملعلمني  �إىل متكني  �ملنتدى  �ملنتدى  ويهدف 
�لإيجابي  �لتعليم  مفاهيم  وت�سمني  غنية  �إيجابية  تعلم  بيئة  تهيئة  من 
�أولياء  دور  وتفعيل  �ل��ط��الب��ي  �لإر����س���اد  وخ��ط��ة  �لطلبة  �سلوك  �إد�رة  يف 
�لتعليم �لإيجابي يف  �لتعليمية وكذلك قيادة  �لأمور ك�سريك يف �لعملية 
و�إعالء  و�لتنوع  �ل�سلوك و�ح��رت�م �لختالف  �ملد�ر�س من خالل منذجة 
طاولة  تنظيم  �ملنتدى  وي�سهد  و�لإجن��از  و�لعمل  و�ل�سحة  �لت�سامح  قيم 
�إىل جانب كو�در  م�ستديرة مب�ساركة قياد�ت من وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

�مليد�ن �لرتبوي.
وتعزيز  لتلبية  مبتكرة  تعلم  ��سرت�تيجيات  تبني  على  �ملنتدى  وي��رك��ز 
حاجات �لطلبة وتعزز �لإيجابية وتوفري بيئة عمل �إيجابية تعزز مفاهيم 
و�لأخالقية  �لإيجابية  �لقيادة  مناذج  بتفعيل  �ملجتمعي  و�لرفاه  �ل�سعادة 

كما وي�سعى �ملنتدى �إىل توظيف مفاهيم علم �لنف�س �لإيجابي يف تعزيز 
مو�طن �لقوة �ل�سخ�سية للطلبة.

و�لتكنولوجيا  للعلوم  بالتعاون مع جامعة خليفة  �ملنتدى  �ل��وز�رة  وتنفذ 
�لتقنية  وكليات  �ل�سارقة  وجامعة  �لقا�سمية  وجامعة  �لإم���ار�ت  وجامعة 
�لعليا وكلية �لإمار�ت للتطوير �لرتبوي ووز�رة �سوؤون �لرئا�سة و�لأر�سيف 
�لوطني ووز�رة �لد�خلية وبرنامج خليفة للتمكني �أقدر و�إك�سبو 2020 
تطوير  و�سركة  �ت�سالت  و�أكادميية  و�لثقافة  لل�سياحة  �أبوظبي  ود�ئ��رة 
�لإيجابي  للتعليم  جيلوجن  ومعهد  للتعليم  و�أل��ف  �لتعليمية  للخدمات 
وي�سهد �ملنتدى عدة �أور�ق عمل متخ�س�سة يقدمها نخبة من �ملخت�سني 

و�خلرب�ء.
ويهدف �أ�سبوع �لتدريب �لتخ�س�سي �لذي �أطلقته وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�لتعلم  �أدو�ت  لتمكينهم من  �ل��رتب��وي  �مل��ي��د�ن  ك��و�در  م��ه��ار�ت  تعزيز  �إىل 
�حلديثة مبا يدعم توجهات �لدولة لإعد�د كو�در ب�سرية كفوؤة وقادرة على 
قيادة دفة �لتطوير و�لتحديث و�سول لالنتقال لع�سر �لقت�ساد �ملعريف .

�ملعلمني  وي�ستهدف  �لدولة  مناطق  كافة  �لتخ�س�سي  �لتدريب  وي�سمل 
لوز�رة  �لتابعة  �حلكومية  ب��امل��د�ر���س  �لتخ�س�سات  مبختلف  و�مل��ع��ل��م��ات 
مرتبطة  تدريبية  برب�مج  �إحلاقهم  خ��الل  من  وذل��ك  و�لتعليم  �لرتبية 
ب��امل��ن��اه��ج و�مل�����و�د �ل��در����س��ي��ة ح��ي��ث مت �إع�����د�د ح��ق��ائ��ب ت��دري��ب��ي��ة م��ن قبل 

متخ�س�سني بوز�رة �لرتبية بالتعاون مع عدة جهات �أخرى .
��ستد�مة  من  �تخذت  �لرتبية  وز�رة  �أن  �حلمادي  ح�سني  معايل  و�أو���س��ح 
�لتطوير نهجا لها من خالل �إيجاد حر�ك تربوي م�ستمر ومتو��سل قادر 
على جمار�ة �أحدث �لتجارب �لتعليمية �لر�ئدة مبا يعود بالنفع على بيئة 

�لتعليم يف �لدولة حتت مظلة �ملدر�سة �لإمار�تية.
وبني معاليه �أن �لتدريب �لتخ�س�سي يعترب من�سة مثالية لكو�در �مليد�ن 
�جل��ودة وهو  درج��ة عالية من  �ل��رتب��وي لكت�ساب خ��رب�ت جديدة وعلى 
�لأمر �لذي نحر�س عليه كل �حلر�س يف �لوز�رة لإمياننا �لر��سخ باأهمية 
دولتنا  توجهات  ترجمة  يف  �ملحوري  ودوره  �لرتبوية  منظومتنا  يف  �ملعلم 

�ملرتبطة بالتعليم على �أر�س �لو�قع.
وقال : “ �إن وز�رة �لرتبية ت�سعى �إىل متكني �ملعلم وجعله �أكر قدرة على 
�لتدريب  ��ستحدثت  �ل��وز�رة  �أن  �إىل  لفتا  �لتعليمية،  �مل�ستجد�ت  مو�كبة 
و�أ�ساليب  ط��رق  و�بتكار  �لتعليمية  �مل�ستجد�ت  �آخ��ر  ملو�كبة  �لتخ�س�سي 
�مل�ساركة  على  قائمة  تعليمية  بيئة  خلق  �ساأنها  م��ن  وت��رب��وي��ة  تعليمية 
و�لتفاعل �لبناء و�لإيجابي بني خمتلف مكونات �مليد�ن �لرتبوي.” ويلعب 
�لتدريب �لتخ�س�سي دور� حموريا و�أ�سا�سيا يف تطوير �ملنظومة �لتعليمية 
للطلبة متكنهم من  ملهمة  موؤهلة  تربوية  ك��و�در  �إع��د�د  �لدولة عرب  يف 
�متالك مهار�ت ع�سرهم وقادرة على حتويل �لتحديات �إىل فر�س لإيجاد 
�لقيادية  للهيئات  متميزة  كفاءة  حتقيق  نحو  و�سعيا  ومبتكر  مبدع  جيل 
و�ل�سرت�تيجيات  و�لتقنيات  �مل��ه��ار�ت  من  �ملعلمني  ولتمكني  و�لتعليمية 

يحقق  مبا  �لتكنولوجي  و�لت�سارع  �لرقمنة  ع�سر  يف  بالتعليم  �خلا�سة 
وز�رة  لأه��د�ف  وحتقيقا  �لإمار�تية  �ملدر�سة  وتطلعات  �ملن�سودة  �لأه��د�ف 

�لرتبية و�لتعليم �ل�سرت�تيجية.
�إن وز�رة �لرتبية و�لتعليم حتث  من ناحيته قال �سعادة مرو�ن �ل�سو�لح 
�خلطى لتوفري بيئة تعليمية ع�سرية مبو��سفات عاملية حتاكي �لتطور�ت 
�ملتطورة يف  �لتكنولوجيا  �ل�ستفادة من  �لتعليم عرب  �ملت�سارعة يف جمال 
خدمة �لأغر��س �لرتبوية و�لتعليمية لفتا �إىل �أن فل�سفة �لوز�رة مبنية 
على �لهتمام يف �لعمق �ملعريف للمعلم بجانب متكينه من �ملحتوى �لدر��سي 
للمادة وهو ما ينعك�س على قدرته على �لإبد�ع و�لبتكار و�لإ�سهام تاليا يف 
�ملعلمني  باقي  مع  م�سرتكة  در��سية  م�ساريع  و�إن�ساء  تكوين  من  متكينه 

و�ل�ستفادة من �لتجارب �ملتميزة �لتي يزخر بها ميد�ننا �لرتبوي.
�لقيادة  �ل��دو�م بدعم ورعاية من قبل  �لتعليم حظي وعلى  �أن  �إىل  ولفت 
�لر�سيدة وهو ما يجعلنا يف �سباق مع �لزمن كي نلبي ��ستحقاقات �ملرحلة 
�ملقبلة و�لتي تقوم �أ�سا�سا على �ملعرفة و�لبتكار لذلك تعكف �لوز�رة وب�سكل 
مت�سمر على تطوير كفايات كو�درها �لرتبوية كي جتاري خطط �لدولة 

�لطموحة �لهادفة لالنتقال لع�سر �لقت�ساد �لقائم على �ملعرفة.
وبني �أن �لتدريب ير�عي جانبني هامني وهما �إك�ساب �ملعلمني �لقدرة على 
مو�جهة �مل�ساكل �لتي تقابلهم يف �لبيئة �لتعليمية و�إيجاد �حللول �ملنا�سبة 
�لو�حد من خالل  �لفريق  باأ�سلوب  �لعمل  �إىل جانب رفدهم مبهارة  لها 
بث روح �لإيجابية فيما بينهم وهو ما من �ساأنه �إك�سابهم �أ�ساليب �لتفكري 
�لإبد�عي و �لإيجابي مبينا �سعادته �أن �لأ�ساليب �حلديثة يف �لتعليم تعتمد 
�لتقليدية  �لأ�ساليب  عن  بعيد�  �لطلبة  مع  �ملعرفة  م�ساركة  �أ�سلوب  على 
�لقائمة على �لتلقني بحيث ي�سبح �لطلبة منتجني للمعرفة وكل ذلك لن 
يتاأتى �إل من خالل �إيجاد معلم قادر على توجيه دفة �لعلمية �لرتبوية 

بحرفية ومهنية.
�ملهنية يف  و�لتنمية  �لتدريب  �إد�رة  قالت خولة �حلو�سني مديرة  بدورها 
وز�رة  معلمي  ي�ستهدف  �لتخ�س�سي  �لتدريب  �إن  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم، ومن كافة �لتخ�س�سات من خالل فريق من �ملدربني 
مت تاأهيله لهذ� �لدور و�سيعقد �لتدريب �لتخ�س�سي خالل �لفرتة 7 �إىل 
�جلاري مبعدل 25 �ساعة تدريبية ينفذها 1375 مدربا يف  �أبريل   11

مو�قع تدريبية.  204
و�أكدت جاهزية �ملو�قع �لتدريبية من �لناحية �لتقنية ومنا�سبة �لقاعات 
 204 عددها  �لبالغ  �لتدريبية  �ملقار  توزيع  مت  وقد  للتدريب  �لتدريبية 
موقع بناء على جمتمعات �لتعلم �ملهنية بالدولة و�سيتم �لتدريب يف معهد 
و�لتنمية  �لتدريب  �إد�رة  �إىل  �لتابعة  �لتدريب  وم��ر�ك��ز  �ملعلمني  تدريب 
نخبة  �ختيار  مت  فيما  �ل�سرقية  و�ملنطقة  �خليمة  ور�أ����س  دب��ي  يف  �ملهنية 
من �ملتميزين �لذين ميتلكون �لقدر�ت و�لكفايات �لالزمة للتدريب عن 

طريق نظام �ملدرب �ملعتمد ويبلغ عددهم 600 مدرب معتمد . 

مركز الظفرة للمحافظة على 
احلياة ينفذ حملة توعوية

•• اأبوظبي-وام:

 - �لظفرة  مل�ست�سفيات  �لتابع  �حلياة  على  للمحافظة  �لظفرة  مركز  �أطلق 
�إحدى من�ساآت �سركة �أبوظبي للخدمات �ل�سحية “�سحة” - حملة توعوية 
حتت �سعار “ �سهر مار�س �سهر منقذ �لقلب “ وذلك بالتز�من مع �حلملة 

�لعاملية �لتي تنظمها �سنويا جمعية �لقلب �لأمريكية.
تدريب  كمركز  ومعتمد  مرخ�س  �حلياة  على  للمحافظة  �لظفرة  ومركز 
دويل من قبل جمعية �لقلب �لأمريكية لكافة �لدور�ت �لأ�سا�سية و�ملتقدمة 
�لدور�ت  �إىل  �إ�سافة  و�لرئوي  �لقلبي  بالنعا�س  جلميع �لعمار و�خلا�سة 

�خلا�سة بال�سعافات �لأولية.
ومنذ تاأ�سي�س �ملركز قامت �د�رة م�ست�سفيات �لظفرة باحلر�س على جتهيز 
مركز �لتدريب باأحدث �لأجهزة و�ملعد�ت ذ�ت �لكفاءة و�جلودة �لعاملية وفق 

�على معايري �ل�سالمة �لدولية.
�لدور�ت  و�جن��ح  �ل��رب�م��ج  �أف�سل  تقدمي  على  �لعليا  �لد�رة  من  وحر�سا 
قامت بتعزيز �ملركز وذلك عن طريق توفري مدربني موؤهلني ومرخ�سني 
��ست�سارين  �أطباء  من  �لظفرة  مل�ست�سفيات  �لتابع  �لطبي  �لكادر  من  دوليا 

و�خ�سائيني �إ�سافة �إىل �لكادر �لتمري�سي.
�لقطاع  يف  للعاملني  �لطبية  �ل��دور�ت  كافة  وتقدمي  بغطية  �ملركز  ويقوم 
�ل�سحي ومنها “دعم �حلياة �ل�سا�سي ودعم �حلياة �لوعائي �لقلبي �ملتقدم 
ودعم �حلياة �ملتقدم لالأطفال وبرنامج �لنعا�س لالأطفال حديثي �لولدة 
�خلا�سة  �لدور�ت  �ىل  و�لتدريب �لعملي متعدد �ملهن يف �لتوليد” �إ�سافة 
لبقية  �لرجفان  ومزيل  �لكهربائية  �ل�سدمة  وجهاز  �لأولية  بال�سعافات 
�ملحلي  �ملجتمع  توعية  �إىل  �حلملة  وت��ه��دف  ���س��و�ء.  ح��د  على  �لقطاعات 
حال  عند  �إنقاذهم  يف  و�مل�ساعده  �لبالغني  �لأ�سخا�س  مع  �لتعامل  بكيفية 
�لإجر�ء  �إن  �إذ  �لقلب وذلك بخطوتني  لتوقف مفاجىء يف عمل  �لتعر�س 

�ل�سريع وح�سن �لت�سرف �سي�ساعد�ن على �إنقاذ حياة �مل�ساب.
�لقطاعني  �سملت  �لظفرة  منطقة  يف  موؤ�س�سات   4 يف  �حلملة  تنظيم  ومت 
�حلكومي و�خلا�س و�لقطاع �لتعليمي حيث بلغ �جمايل عدد �مل�ستفيدين 

من �لربنامج �لتدريبي يف هذه �حلملة 83 متدربا ومتدربة.
�إجر�ء  كيفية  ح��ول  �ملجتمع  لأف��ر�د  تثقيفية  حما�سر�ت  �حلملة  و�سهدت 
�لقيام  مع  فقط  �ليدين  با�ستخد�م  للبالغني  و�ل��رئ��وي  �لقلبي  �لإنعا�س 
بالتعريف  �خلا�سة  �لتوعوية  �لن�سر�ت  توزيع  مت  كما  �لعملي..  بالتطبيق 
لالإنعا�س  �ملتكررة  �لأ�سئلة  على  و�لإجابة  �لقلب  منقذ  �سهر  مار�س  ب�سهر 
م�ست�سفيات  تبذلها  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  �مل�����س��ارك��ون  و�أ���س��اد  و�ل��رئ��وي.  �لقلبي 

�لظفرة وحر�سها على ن�سر �لوعي �ل�سحي يف منطقة �لظفرة.

دبي ت�ست�سيف موؤمترا عامليا للتعليم الهند�سي 
•• دبي-وام:

يومني  مدى  وعلى  غد�ً  �لهند�سي  للتعليم  �لعاملي  �ملوؤمتر  دبي  ت�ست�سيف 
�لتعليم  ع��امل��ي��ا يف جم���ال  خ��ب��ري�   150 دب���ى مب�����س��ارك��ة  ريك�سو�س  ب��ف��ن��دق 
جمال  يف  �ملمار�سات  �أف�سل  يعر�سون  �لعامل  �نحاء  جميع  من  �لهند�سي 
كو�سيلة  �ل��ط��الب  تفاعل  حتفيز  على  �حل���دث  �لهند�سي.ويركز  �لتعليم 

جديدة للتعليم ودمج �لبتكار يف مناهج �لتعليم �لهند�سي.
باجلامعة  �لهند�سة  كلية  م��ن  ��سرت�تيجي  وتنظيم  �مل��وؤمت��رب��دع��م  ي��ق��ام 
و�سر�كة  �لكهربائيني  للمهند�سني  �لدولية  و�جلمعية  بدبي  �لمريكية 
�سيليم  وموؤ�س�سة  و�مل��وؤمت��ر�ت  للفعاليات  دب��ي  موؤ�س�سة  م��ع  ��سرت�تيجية 
لتنظيم �ملوؤمتر�ت . وقال �لدكتور عالء ع�سماوي رئي�س للجنة �لتنفيذية 
�إن  ب��دب��ي  ب��اجل��ام��ع��ة �لم��ري��ك��ي��ة  �ل��ه��ن��د���س��ة  ل��ل��م��وؤمت��ر عميد كلية  �ل��ع��ل��ي��ا 
للتعليم  دول��ي��ا  م��رك��ز�  منها  يجعل  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت  دب���ي  ��ستقطاب 
للجامعات  �لنب�س �حلي  �لفعالية هي  تعد هذه  وم�ساركة �خل��رب�ت حيث 

�ملحلية و�لدولية للرقي بجودة �لتعليم يف �لقطاع �لهند�سي .
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اأخبـار الإمـارات

احلكام يعزون  ملك البحرين يف وفاة ال�سيخة عائ�سة بنت �سلمان
بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
�مللك حمد بن  �أخيه جاللة  �إىل  �ل�سارقة برقية تعزية ومو��ساة  �لأعلى حاكم 
عي�سى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�سقيقة، يف وفاة �ل�سيخة عائ�سة بنت 

�سلمان بن حمد �آل خليفة.
و�أعرب �سموه يف برقيته عن �سادق مو��ساته وخال�س تعازيه، د�عياً �هلل �سبحانه 
وتعاىل �أن يتغمد �لفقيدة بو��سع رحمته ور�سو�نه وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم 

�أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن.
و�سمو  �ل�سارقة  نائب حاكم  �لقا�سمي  �سلطان  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سمو  بعث  كما 
�ل�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�سارقة 
�ل�سارقة  حاكم  نائب  �لقا�سمي  �سلطان  ب��ن  �سامل  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  و�سمو 
برقيات تعزية مماثلة �إىل جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة 

�لبحرين �ل�سقيقة.
 كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى 
�آل خليفة  �مللك حمد بن عي�سى  �أخيه جاللة  �إىل  حاكم عجمان برقية تعزية 
ملك مملكة �لبحرين �ل�سقيقة، يف وفاة �ل�سيخة عائ�سة بنت �سلمان بن حمد 

�آل خليفة.
و�أع��رب �سموه يف برقيته عن خال�س عز�ئه و�سادق مو��ساته يف وفاة �لفقيدة 
..�سائاًل �ملوىل عز وجل �أن يتغمدها بو��سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم 

�أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن.
كما بعث �سمو �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�سمو �ل�سيخ 
�إىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب  �لنعيمي  ر����س��د  ب��ن  نا�سر 

جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�سقيقة.

كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �لفجرية برقية تعزية �إىل �أخيه جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة 
ملك مملكة �لبحرين �ل�سقيقة بوفاة �ل�سيخة عائ�سة بنت �سلمان بن حمد �آل 

خليفة.
كما بعث �سمو �ل�سيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�سرقي ويل عهد �لفجرية 

برقية تعزية مماثلة �إىل جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة.
كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن ر��سد �ملعال ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�أم �لقيوين برقية تعزية �إىل جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة 

�لبحرين �ل�سقيقة، بوفاة �ل�سيخة عائ�سة بنت �سلمان بن حمد �آل خليفة.
كما بعث �سمو �ل�سيخ ر��سد بن �سعود بن ر��سد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين برقية 
تعزية مماثلة �إىل جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين 

�ل�سقيقة.
كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى 
�آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  جاللة  �أخيه  �إىل  تعزية  برقية  �خليمة  ر�أ���س  حاكم 
خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�سقيقة يف وفاة �ل�سيخة عائ�سة بنت �سلمان بن 

حمد �آل خليفة.
و�أع��رب �سموه يف برقيته عن خال�س عز�ئه و�سادق مو��ساته يف وفاة �لفقيدة 
..�سائاًل �ملوىل عز وجل �أن يتغمدها بو��سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم 

�أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن.
كما بعث �سمو �ل�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر �لقا�سمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة 
�آل خليفة ملك مملكة  برقية تعزية مماثلة �إىل جاللة �مللك حمد بن عي�سى 

�لبحرين �ل�سقيقة.

»م�ساندة« تنفذ حت�سينات مرورية على �سارع ال�سيخ زايد بن �سلطان ب� 97 مليون درهم 
•• اأبوظبي-وام:

�أعمال م�سروع  �لعامة »م�ساندة« تنفيذ  �أبوظبي للخدمات  با�سرت �سركة 
�لتح�سينات �ملرورية ل�سارع �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان » �سارع �لقرم �ل�سرقي« 
جميع  �أك��م��ل��ت  �أن  بعد  وذل���ك  دره���م،  مليون   97 تبلغ  تقديرية  بتكلفة 

�لأعمال و�لتجهيز�ت �لأ�سا�سية لذلك.
و تقوم حاليا با�ستكمال �أعمال نقل �خلدمات �ملتعار�سة و�لعمل على تو�سعة 
�لطريق، بالتعاون و�لتن�سيق مع د�ئرة �لنقل ود�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين 
للتوزيع  �أبوظبي  و�سركة  �أبوظبي  ل�سرطة  �لعامة  و�ل��ق��ي��ادة  و�لبلديات 

ومركز �لتحكم و�ملر�قبة وعدد من �جلهات �لأخرى ذ�ت �لعالقة.
�إىل  �ل��وز�ر�ت  �سارع  �مل�سروع يبد�أ من تقاطع  �إن  » م�ساندة«  وقالت �سركة 
تقاطع �سارع ق�سر �لبحر .. فيما �سيتم تو�سعة �سارع �ل�سيخ ز�يد من �سارع 
5 حار�ت  باإ�سافة ح��ارة لي�سبح  �إىل �سارع �سالمة بن بطي وذل��ك  ظفري 
�ل��ذروة وتقليل  �أوق��ات  �مل��روري��ة يف  ، بهدف ��ستيعاب �لكثافة   4 ب��دل من 
�لزدحام �ملروري، �إذ �إن �ل�سارع يعترب و�سلة رئي�سية بني �ملناطق �خلارجية 

وجزيرة �أبوظبي.

عرقلة  �أي  دون  من  �مل�سروع  يف  �لتو�سعة  �أعمال  �ستنفذ  �أنها  �إىل  و�أ���س��ارت 
�ستتم  حيث  وح��ي��وي��ا،  رئي�سيا  طريقا  باعتباره  �ل�����س��ارع  يف  �مل���رور  حلركة 
�مل�ستخدمة  �مل�سار�ت  �ملركبات باملحافظة على  �ملحافظة على حركة تدفق 
وتفادي �إغالقها، لفتة �إىل �أن �مل�سروع يعمل فيه 600 عامل لإجنازه يف 
غ�سون 165 يوما وفق �خلطة �ملعتمدة للتنفيذ نظر� لأهمية �مل�سروع مع 

�للتز�م باأرقى �ملو��سفات و�ملعايري �لعاملية.
و�أكدت » م�ساندة » حر�سها على حتقيق �أف�سل معايري �ل�سالمة �ملرورية 
�ملروري �لآمن مبا  �لتدفق  �لبيئية، وحتقيق  ومر�عاة �سروط �ل�ستد�مة 
�ملجتمع  تطلعات  حتقيق  وكذلك  �لتحتية،  �لبنية  مكونات  تعزيز  ي�سمن 
نحو �إيجاد �لطرق �لآمنة ذ�ت معايري �ل�سالمة �لعاملية، مبا يتما�سى مع 

�لروؤية �مل�ستد�مة للدولة.
وبينت �أنه �سيتم �ملحافظة على مظالت �ل�سرت�حة باإز�لة بع�س �ملظالت 
�ملتعار�سة مع �لتو�سعة �ملقرتحة و�إعادة بنائها مع �حلفاظ على �لت�سميم 
بنف�س �لطر�ز �ملعماري وذلك يف ظل �أهمية وجود هذه �ملظالت �لتي ت�سكل 
�لعمل  يتم  �أن��ه  �إىل  �أبوظبي، م�سرية  �إم��ارة  تاريخيا وح�ساريا يف  مظهر� 
لتوفري  �ل�سرت�تيجيني  و�ل�سركاء  �حلكومية  �جلهات  جميع  مع  حاليا 

وعدم  �ملو�فقات  على  للح�سول  �مل�سروع  يف  �لعمل  مهام  وت�سهيل  �لدعم 
�ملمانعة �ملطلوبة لت�سليم �لأ�سول، �إىل جانب تن�سيق نقل وحماية �أ�سول 

�خلدمات �لرئي�سية و�لقائمة �ملتعار�سة مع �لتو�سعة �ملقرتحة.
و�سددت على �لتز�مها �لتام بتقدمي �أرقى �ملعايري من خالل �إد�رة وتنفيذ 
�مل�ساريع �خلدمية لأفر�د �ملجتمع، و�سول �إىل �أعلى درجات �لتميز، ف�سال 
عن تلبية �لحتياجات �خلدمية لأفر�د �ملجتمع، وتنفيذ م�ساريع �لتطوير، 
و�رتفاع  �لإم��ارة  لتتنا�سب مع حجم منو  �لتحتية  �لبنية  وتعزيز مكونات 
و�حتياجات  و�لتطوير،  �لتنمية  متطلبات  مع  يتالءم  ومبا  �سكانها،  عدد 
و�خلدمات  �ملر�فق  مب�ستوى  �لرت��ق��اء  تعزيز  جانب  �إىل  �ملحلي،  �ملجتمع 

لتتنا�سب مع هذ� �لنمو وفق ما يدعم معايري �لتنمية �مل�ستد�مة.
�إط��ار روؤيتها �لر�مية  �أف��ادت د�ئ��رة �لنقل باأن �مل�سروع ياأتي يف  من جهتها 
�أبوظبي  �إم��ارة  يف  �أف�سل  حلياة  وم�ستد�م  متكامل  نقل  قطاع  �إر���س��اء  �إىل 
�سبكة طرق  و�إن�ساء  �جل��ودة  عالية  بنية حتتية  لتوفري  �ملبذولة  و�جلهود 
�ملعايري  �أف�سل  مع  وتتما�سى  و�ملجتمع  �لفرد  حاجات  تلبي  ومو��سالت 
�لتي  �لتحتية  �لبنى  �إر���س��اء  جانب  �إىل  �لإم���ارة،  �قت�ساد  وتخدم  �لعاملية 
تدعم �لقت�ساد �ملحلي وت�ساهم يف توطيد �أركان �لتنمية �مل�ستد�مة و�إ�سعاد 

�ملجتمع ورفاهيته.
و�أو�سحت �لد�ئرة �أن �أعمال �لتو�سعة �جلديدة و�لتح�سينات �ملرورية ل�سارع 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �ست�ساهم ب�سكل كبري وفعال يف ت�سهيل حركة �ل�سري 
و�ملرور وتخفيف �لزدحام وحتقيق �لن�سيابية وكذلك رفع كفاءة �ل�سالمة 
�إطار �جلهود �لتي  �ملرورية و�لأم��ان على �لطريق، حيث ياأتي �مل�سروع يف 
تبذلها د�ئرة �لنقل باإمارة �أبوظبي ممثلة مبركز �لنقل �ملتكامل، لتعزيز 

�ن�سيابية �حلركة �ملرورية يف �لإمارة.
من ناحيته �أ�سار مركز �لنقل �ملتكامل �إىل �أن �أعمال �لتح�سينات �ملرورية 
ل�سارع �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان ت�ستمل على نظام “�إ�سار�ت �لتحكم بتدفق 
�ملركبات” �أو ما يعرف ب� “ Ramp Metering “ على جميع مد�خل 
�سارع �ل�سيخ ز�يد، و�لذي �سي�سهم يف تقليل تدفق �ملركبات على �ل�سارع يف 

�أوقات �لذروة مما �سيوؤدي بدوره �إىل تخفيف �لزدحام �ملروري.
ونا�سد �ملركز م�ستخدمي �لطريق �سرورة �تباع �إر�ساد�ت �ل�سالمة �ملرورية 
�أعمال �مل�سروع يف موقع �لعمل، وت�سافر  و�إبد�ء �ملرونة �لالزمة لت�سهيل 
يف  وجعلها  �حل�ساري  �أبوظبي  �إم���ارة  مظهر  على  �حل��ف��اظ  يف  جهودهم 

�أجمل و�أبهى �سورة.

تهدف اإىل تخريج جيل من اخلرباء واملخت�صني  

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم الدورة التخ�س�سية التدريبية الثانية يف جمال ال�سالمة املرورية

حتريات �سرطة دبي تقدم التوعية ل�100 م�ستثمر

•• اأبوظبي –الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي ممثلة 
و�أ�سول  �لتحتية  �لبنية  قطاع  يف 
�لبلدية �أم�س �لدورة �لتخ�س�سية 
�لثانية بعنو�ن )هند�سة �ل�سالمة 
�مل����روري����ة( و�مل��ع��ت��م��دة دول���ي���اً من 
جمعية مدققي �ل�سالمة �ملرورية 
)SoRSA( وت�ستمر �لدورة على 
�أيام متو��سلة، وهي  مدى خم�سة 
وت��ق��دمي كفاء�ت  �إع���د�د  م��ن  دورة 
م��ن �حلا�سلني  م��و�ط��ن��ة  وك����و�در 
يف  وحملية  دولية  �عتماد�ت  على 
جم���ال �ل�����س��الم��ة �مل���روري���ة، ولهم 
ب��ارزة يف خدمة جمتمع  �إ�سهامات 

وكذلك  وت���ط���ب���ي���ق���ه،  ب����ه  ل��ل��ع��م��ل 
�لتحديات  وم���ن���اق�������س���ة  ع����ر�����س 
و�ل�سعوبات �لتي تو�جه �لعاملني 
�لطرق  م�ساريع  و�سيانة  �إد�رة  يف 
بال�سالمة  وثيق  ب�سكل  و�ملرتبطة 
�سبق  م��ا  جميع  �إن  كما  �مل���روري���ة، 
من �ساأنه �لعمل على رفع م�ستوى 
�مل���روري���ة ع��ل��ى طرقات  �ل�����س��الم��ة 
�لإم������ارة وحت�����س��ني ج����ودة �حلياة 
ب�����س��ف��ة عامة  مل��ج��ت��م��ع �لإم��������ار�ت 
وجم��ت��م��ع �إم�������ارة �أب���وظ���ب���ي على 
�ل�سدد  وجه �خل�سو�س. ويف هذ� 
تتقدم  �أبوظبي  مدينة  بلدية  فاإن 
�ل�سركاء  جلميع  �جلزيل  بال�سكر 
مل�ساركتهم  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ني 

�ملرورية، وحر�ساً منها على تاأهيل 
�ل�سالمة  جم�����ال  يف  خم��ت�����س��ني 
�مل�����روري�����ة ح��ا���س��ل��ني ع���ل���ى �أرق�����ى 
�لفني  و�لتاأهيل  �لتدريب  معايري 
ثقافة  مع  يتو�فق  مبا  و�مل��ي��د�ين، 

و�سلوك جمتمع �لإمار�ت.
�لبنية  ق���ط���اع  �أك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�لتحتية و�أ�سول �لبلدية �أن �لدورة 
�لكفاء�ت  ع���دد  زي����ادة  �إىل  ت��ه��دف 
�ل�سالمة  جم������ال  يف  �ل���وط���ن���ي���ة 
�مل��روري��ة، وذل��ك ب��اإع��د�د وتخريج 
و�ملخت�سني  �خل������رب�ء  م���ن  ج��ي��ل 
يف �مل���ج���ال ع��ل��ى م�����س��ت��وى �إم�����ارة 
للح�سول  يوؤهلهم  مب��ا  �أب��وظ��ب��ي، 
على �سهادة مدقق �سالمة مرورية 

�إم�������ارة �أب���وظ���ب���ي وحت��ق��ي��ق روؤي����ة 
�لإم�����ارة يف ت��وف��ري جم��ت��م��ع �أكر 
�أماناً، ورفع م�ستوى وجودة �حلياة 
على طرق �لإمارة، وذلك من �ساأنه 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  مكانة  رفع 
�لدعم  ت���ق���دمي  يف  ر�ئ������دة  ك��ج��ه��ة 
للكو�در  �ل���الزم  و�لتطوير  �لفني 
�لهند�سية  �مل��ج��الت  يف  �لب�سرية 

�ملتخ�س�سة.
 وت��اأت��ي ه��ذه �ل����دورة م��ن منطلق 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �ل����ت����ز�م 
و�����س����رك����ائ����ه����ا �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ني 
و�لقيادة  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة  )ب��ل��دي��ة 
بالدور  �أبوظبي(  ل�سرطة  �لعامة 
�ل�سالمة  جم������ال  يف  �ل������ري������ادي 

ح�سب  ف���ري���ق،  رئ��ي�����س  �أو  ع�����س��و 
�مليد�نية  و�ل���ت���ج���رب���ة  �خل�������رب�ت 
�مل����رت����ب����ط����ة مب�����ج�����ال �ل�������س���الم���ة 
كفاءة  رف����ع  وب���ال���ت���ايل  �مل����روري����ة، 
�لإم��ارة وتو�فقها مع  �سبكة طرق 
�����س���رت�ط���ات �ل�����س��الم��ة �مل���روري���ة 
�لدولية، مبا يحقق �ملحافظة على 

�أرو�ح م�ستخدمي �لطريق.
للدورة  �لأ�سا�سية  �لأه���د�ف  وم��ن 
�لأف���ر�د  ك��ف��اءة  رف��ع  �لتخ�س�سية 
�لعاملني، بالطالع على �لتجارب 
�ل���دول���ي���ة يف جمال  و�مل���م���ار����س���ات 
للوقوف  �مل������روري������ة،  �ل�������س���الم���ة 
ع��ل��ى �أف�����س��ل��ه��ا مب���ا ي���ت���و�ف���ق مع 
�لإمار�ت،  جمتمع  و�سلوك  ثقافة 

•• دبي-الفجر:

�ل���ل���و�ء عبد�هلل  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س��ور 
خ���ل���ي���ف���ة �مل���������ري، �ل����ق����ائ����د �ل���ع���ام 
بن  �سلطان  و�سعادة  دب��ي،  ل�سرطة 
جمرن، مدير عام د�ئرة �لأر��سي 
و�لأم���������������الك، وع���������دد م�����ن ك���ب���ار 
�لتنفيذيني،  و�مل������در�ء  �ل�����س��ب��اط 
ون����خ����ب����ة م������ن ق���������ادة �ل�������س���رك���ات 
و�مل�ستثمرين  �ل�سيا�سات  وو��سعي 
و�سيد�ت  و�ل��دول��ي��ني  �لإقليميني 
�لإد�رة  نظمت  �لأع���م���ال،  ورج����ال 
�ل����ع����ام����ة ل���ل���ت���ح���ري���ات و�مل���ب���اح���ث 
�جل���ن���ائ���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع د�ئ�����رة 
»ملتقى  �أم�س،  �لأمالك،  �لأر��سي 
�لأم���ن �لإل��ك��رتوين �ل��ع��ق��اري«، يف 
فندق �لعنو�ن دبي مول، مب�ساركة 
نحو 100 م�ستثمر، وذلك بهدف 
رفع �لوعي و�لثقافة حول �أ�ساليب 
وتاأمني  �لإل����ك����رتوين،  �لح��ت��ي��ال 
�حل�����س��اب��ات �ل��ب��ن��ك��ي��ة، و�جل���ر�ئ���م 
�لقت�سادية، و�لبيتكوين، و�لقطاع 
له  يتعر�سون  ق��د  وم���ا  �ل��ع��ق��اري، 
ب�����س��ب��ب �لع���ت���م���اد �مل���ت���ز�ي���د على 
�لتقنيات �لرقمية، �لتي تلعب دور�ً 

حيوياً يف منو �لأعمال �لتجارية. 
و�أك�����������د �ل����ع����م����ي����د ج�����م�����ال ����س���امل 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  �جل�����الف، 
�جلنائية،  و�مل��ب��اح��ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
دب���ي  �إم���������ارة  �أن  ك���ل���م���ت���ه،  خ������الل 
�ل�ستثمارية  ج��اذب��ي��ت��ه��ا  ت��و����س��ل 
حا�سنة  مكانتها  مر�سخة  ع��امل��ي��اً، 
لل�سركات  م���ت���ف���ردة،  ����س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
و�مل�ستثمرين  �لأع����م����ال  ورج������ال 

 12630 �لرقمي، بنحو  �لف�ساء 
بينها  م����ن  �إل����ك����رتون����ي����ة،  دوري�������ة 
ملتابعة  خم�س�سة  دوري��ة   1155
ح�������س���اب���ات �ل��ن�����س��ب و�لح���ت���ي���ال، 
ح�سابات  ملتابعة  دوري���ة  و1994 
�ملمنوعة،  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
ح�سابات  مل��ت��اب��ع��ة  دوري�����ة  و376 
ملتابعة  دوري����ة  و327  �لت�سهري، 

ح�سابات �نتحال �سفة �لغري. 
�لن�سب  ب��الغ��ات  ت�سهد  و�أ���س��اف: 
وبالغات  �لإل��ك��رتوين  و�لحتيال 
�لإئتمانية،  �ل���ب���ط���اق���ات  ت���زوي���ر 
�لنت�سار  ب�سبب  ملحوظاً،  �رتفاعاً 
�ل����و������س����ع ل���ت���ق���ن���ي���ات �مل���ع���ل���وم���ات 
حياة  يف  �لإلكرتونية  و�لت�سالت 
�لنا�س، وقد تلقت »حتريات  عامة 
 649 �ملا�سي،  �لعام  دب��ي«  �سرطة 
بالغاً بالن�سب و�لحتيال، ومتكنت 
ب��ف�����س��ل ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا �مل���ت���ط���ورة من 
�لدولة،  د�خ��ل  متهماً   90 �سبط 
تتعلق  فكانت  �لبالغات  بقية  �أم��ا 
بح�سابات خارج �لدولة، كما تلقت 
�لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث 
�أي�ساً،  �مل��ا���س��ي  �ل���ع���ام  �جل��ن��ائ��ي��ة 
�لبطاقات  ب��ت��زوي��ر  ب��الغ��اً   170
 28 خاللها  �سبطت  �لإئتمانية، 

متهماً د�خل �لدولة. 

حمالت وبالغات
ول����دى ����س���وؤ�ل �ل��ع��م��ي��د �جل����الف، 
�لتوعوية  �حل��م��الت  فاعلية  ع��ن 
�لعامة،  �إد�رت���ه  نفذتها  �لتي  �لتي 
�لإلكرتونية،  للجر�ئم  للت�سدي 
�مل�ستمرة  و�ل�سر�كة  بالتعاون  �أ�ساد 

�لق���ت�������س���ادي���ة، م���ا �أك�����س��ب��ه��ا ثقة 
�لتجارية  �ل����ع����الم����ات  خم���ت���ل���ف 
�لتي  و�ملرموقة،  �لعريقة  �لعاملية 
�تخذت من دبي مركز�ً لال�ستثمار 
بالتقدم  و�ث��ق��ة  وم�����س��ت  و�ل��ن��م��و، 
وكلها  �لإي������ر�د�ت،  �أع��ل��ى  وحتقيق 
ث���ق���ة ب����ق����درة ����س���رط���ة دب������ي على 
�لتالعب،  م��ن  ع��الم��ات��ه��ا  ح��م��اي��ة 

ومنتجاتها �لفاخرة من �لتقليد.
مكافحة  �إد�رة  جن��ح��ت  وت����اب����ع: 
�جلر�ئم �لقت�سادية �لعام �ملا�سي 
و�لقب�س  ق�سية،   499 ب�سبط 
م��ن حمرتيف  471 م��ت��ه��م��اً  ع��ل��ى 
و��ستعادة  و�ل���ت���زي���ي���ف،  �ل���ت���زوي���ر 
م�سبوطات جتاوزت قيمتها �ملليار 
مكافحة  ق�سم  �سجل  حيث  دره��م، 

وذلك  و�ل���دول���ي���ني،  �لإق��ل��ي��م��ي��ني 
قدرتها  لتعزيز  د�ئ��م  �سعي  �سمن 
�ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة، وب��ن��اء بيئة 
م��الئ��م��ة ل��الأع��م��ال يف �لأ����س���و�ق، 
و�عدة،  ��ستثمارية  ف��ر���س  وخ��ل��ق 
يف ظل �لأمن و�لأمان و�ل�ستقر�ر 
على  دب���������ي  ������س�����رط�����ة  وح�������ر��������س 
�لإلكرتونية  �جل��ر�ئ��م  ��ست�سر�ف 
خطة  على  ب��الرت��ك��از  �مل�ستقبلية، 
ت�ستمل  �ل�سركاء،  مع  دقيقة  عمل 
ع��ل��ى �أف�������س���ل �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات، وفق 

�أهد�ف ��سرت�تيجية و��سحة.

 ريادة عاملية
بريادة  دب���ي  �إم�����ارة  تتميز  وق����ال: 
م���ك���اف���ح���ة �جل����ر�ئ����م  ع����امل����ي����ة يف 

جر�ئم �لتزوير و�لتزييف مع 41 
ق�����س��ي��ة، ومت��ك��ن م���ن ���س��ب��ط 63 
متهماً، بينما �سجل ق�سم مكافحة 
 263 �لتجارية و�لقر�سنة  �لغ�س 
 272 �سبط  م��ن  ومتكن  ق�سية، 
ق�سم  ����س���ج���ل  ح�����ني  يف  م���ت���ه���م���اً، 
 104 �لح��ت��ي��ال  �لن�سب  ج��ر�ئ��م 
 136 �سبط  م��ن  ومتكن  ق�سية، 

متهماً. 

دوريات اإلكرتونية
وم��ن ج��ان��ب �آخ���ر، �أو���س��ح �لعميد 
مدير  �جل��������الف،  �����س����امل  ج����م����ال 
�لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث 
�سرطة  »حت���ري���ات  �أن  �جل��ن��ائ��ي��ة،  
دب������ي« ت���ت�������س���دى ل��ل��م��ج��رم��ني يف 

�مل�����س��رتك يف هذ�  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي 
�إعادة  �إمكانية  يف  و�ملتمثل  �ملجال 
ت����ق����دمي �ل�����������دورة ل���ف���ئ���ة �أخ������رى 

�لفاعلة يف �إعد�د وتقدمي مو��سيع 
و�لتي  �لتدريبية،  �ل��دورة  وفقر�ت 
�لتعاون  من  للمزيد  ن��و�ة  �ستكون 

وللمقاولني  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  م���ن 
قطاع  يف  �لعاملني  و�ل�ست�ساريني 

�لطرق و�لنقل �لربي.

هذه  تنظيم  و�سيتم  �ملا�سي،  �لعام 
عام  يف  بالتدرج  �لثالث  �حلمالت 

 .2019

مناخ جاذب
�ملدير  ر����س��د،  علي  ماجدة  وقالت 
و�إد�رة  ت�سجيع  لقطاع  �لتنفيذي 
�ل����س���ت���ث���م���ار �ل���ع���ق���اري يف د�ئ�����رة 
�لأر����س��ي و�لأم����الك: يعك�س هذ� 
و�لتكامل  �ل��ت��ع��اون  م���دى  �مللتقى 
ب���ني �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف دبي 
و�ل���ت���ي ت�����س��ب ج���ل �ه��ت��م��ام��ه��ا يف 
تهيئة  ويف  دب�����ي  ����س���ك���ان  �إ�����س����ع����اد 
لال�ستثمار�ت،  �جل�������اذب  �مل����ن����اخ 
�لنهو�س مب��دى وعي  خ��الل  م��ن 
كافة  وت�سخري  �مل�ستثمر  ون�����س��ج 
�حلكومية  و�لطاقات  �لإمكانيات 
�لأعمال  ممار�سة  �سهولة  لتعزيز 

وجذب �ل�ساتثمار�ت.

مع هيئة تنظيم �لت�سالت ومركز 
دب��ي ل��الأم��ن �لإل���ك���رتوين، وقال: 
“�أمن ح�سابك” يف  جنحت حملة 
خماطر  حول  �جلمهور  وعي  رفع 
�لتي  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لخ����رت�ق����ات 
�ل�سخ�سية  �حل�����س��اب��ات  ت�ستهدف 
�لتو��سل �لجتماعي،  على مو�قع 
 624 �مل��ا���س��ي  �ل��ع��ام  �سجلنا  وق��د 
ب���الغ���اً، يف ح���ني �أن���ن���ا مت��ك��ن��ا من 
�لحتيال  “كافح  ح��م��ل��ة  خ����الل 
حول  �لتوعية  م��ن  �لإلكرتوين” 
�حل�سابات  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  خم��اط��ر 
بالغاً   884 م�سجلني  �لوهمية، 
ك���ان حلملة  بينما  �مل��ا���س��ي،  �ل��ع��ام 
�لإلكرتوين”  ل����الب����ت����ز�ز  “ل 
بالتعريف  ك���ب���ري  حم������وري  دور 
�ملبتزون،  يتبعها  �لتي  بالأ�ساليب 
�لإب���الغ  ع��ل��ى  �جل��م��ه��ور  وت�سجيع 
بالغاً   191 م�����س��ج��ل��ني  ع��ن��ه��م، 

و�أ�سافت: �إن �ملردود �لذي يحققه 
م�ستويات  �أدن��ى  �سمن  �ل�ستثمار 
�مل���خ���اط���ر و�ح�������د �أه�������م �ل���رك���ائ���ز 
�أهم  وم��ن  للم�ستثمر،  �لأ�سا�سية 
ت��ل��ك �مل��خ��اط��ر ه��ي م��ع��دل �لأم���ن 
تبد�أ  ع���دة،  �أ���س��ك��ال  يتخذ  و�ل����ذي 
على  و�لأم����ن  �ل�سخ�سي  ب��الأم��ن 
�مل��م��ت��ل��ك��ات و�لأم�����ن �لإل���ك���رتوين، 
�لأر��سي  د�ئ����رة  دور  ي��اأت��ي  وه��ن��ا 
و�لأمالك يف دبي و�لقيادة �لعامة 
�أف�سل  ت���وف���ري  يف  دب����ي  ل�����س��رط��ة 
مظلة  حتت  �ل�ستثمارية  �لفر�س 
�أمنية �ساملة ومو�سعة تغطي كافة 
�مل�ستويات، وتعزز ثقة م�ستثمريينا، 
وذلك باتخاذ �خلطو�ت و�لتد�بري 
�أي  دوى  حت�����ول  �ل���ت���ي  �ل����الزم����ة 
مت�س  قد  ممار�سات  �أو  �خ��رت�ق��ات 
حلقوقهم  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن  م��ل��ك��ي��ة 

�لعقاري. 
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد ال�سارقة يكرم الفائزين بجائزة ال�سارقة للعمل التطوعي 

حاكم ال�سارقة ي�سهد اجلل�سة الفتتاحية للربملان العربي للطفل

•• ال�شارقة-وام:

�لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
�سلطان بن حممد  �ل�سيخ  �سمو  كرم  �ل�سارقة،  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  ع�سو 
بن �سلطان �لقا�سمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�سارقة، �سباح �ليوم، �لفائزين 
بجائزة �ل�سارقة للعمل �لتطوعي يف دورتها �ل� 16، وذلك يف ق�سر �لثقافة. 
�ساهد  �لكرمي،  �لقر�آن  بينات من  �آي��ات  تلته  �لوطني،  بال�سالم  �حلفل  ب��د�أ 
�لأمريكية  �ل�سارقة  م��در���س��ة  طلبة  م��ن  متثيلياً  ع��ر���س��اً  بعدها  �حل�����س��ور 

�لدولية فرع �ل�سارقة تناول �أهمية �لتطوع وفو�ئده على �لفرد و�ملجتمع.
فيها  كلمة قدمت  �أمناء �جلائزة  رئي�س جمل�س  �ملري  �سعادة عفاف  و�ألقت 
�لقا�سمي  �سلطان  �سلطان بن حممد بن  �ل�سيخ  �إىل �سمو  �ل�سكر و�لتقدير 
ويل عهد ونائب حاكم �ل�سارقة على تف�سل �سموه بت�سريف �حلفل وتكرمي 

�لفائزين ودعم �سموه �ملتو��سل للجائزة.
وقالت “ ُيعد �لعمل �لتطوعي يف دولة �لإم��ار�ت جزء� من �لن�سيج �لثقايف 
و�لجتماعي �لذي قامت عليه �لدولة، فكان �لعمل �لتطوعي متو�جد�ً بقوة 
موؤ�س�س  ق��ام  �أن  �إىل  وتطورها،  قيامها  ركائز  �أح��د  وه��و  �لحت��اد  قيام  قبل 
باعادة  �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه  ز�يد بن �سلطان  �ل�سيخ  �ملغفور له  �لدولة 
�لتاأكيد على هذه �لقيمة �لر�قية ومنحها �نطالقة ودفعة متجددة ل زلنا 
�ملجتمع  مو�قف  خالل  من  تظهر  ر��سخة  كقيمة  هذ�  يومنا  حتى  نعي�سها 
باأفر�ده يف �لتكافل �لجتماعي و�لعطاء دون مقابل يف �لعديد من �ملجالت، 
ونظر�ً لأهمية �لعمل �لتطوعي جند �أن قيادتنا �لر�سيدة قد �أر�ست دعائمه 
و�ملوؤ�س�سات  تدعمه  فالت�سريعات  �ساماًل؛  وطنياً  موؤ�س�سياً  بعد�ً  ومنحته 
�ملعنية بالتطوع تعددت يف كافة �إمار�ت �لدولة ليعم عطاوؤها د�خل وخارج 

�لدولة”.
هناك  �أن  تظهر  �لإم��ار�ت  لدولة  �لإح�سائية  �ملوؤ�سر�ت  �أن  �ملري  و�أو�سحت 
�رتفاعاً متز�يد�ً يف �أعد�د �ملتطوعني وكذلك يف عدد �ملبادر�ت �ملجتمعية �لتي 
تتاح كفر�س تطوعية متنوعة �ملجالت، حيث بلغ عدد �ملتطوعني يف من�سة 
�إمار�ت – تطوع 385 �ألفا، فيما بلغ عدد �ملوؤ�س�سات �مل�ساركة باملن�سة نحو 
418 موؤ�س�سة حملية و�حتادية، م�سرية �إىل �أن �إمارة �ل�سارقة د�ئما حتتل 
�ملو�قع �لريادية يف خمتلف ميادين �لعطاء بتوجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة؛ 
حيث كان �إطالق جائزة �ل�سارقة للعمل �لتطوعي عام 2001 كاأول منارة 
�لتطوعي  �لعمل  رو�د  �ملتطوعني،  لتتويج  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  م�ستوى  على 

و�لعطاء �لإن�ساين �سمن روؤية ثاقبة بعيدة �ملدى.
بعدها �ألقى جا�سم �حلمادي �لأمني �لعام للجائزة كلمة قال فيها “ �إن جائزة 
�ل�سارقة للعمل �لتطوعي، لي�ست جمرد جائزة، و�إمنا هي منظومة متكاملة 
متخ�س�سة يف تعزيز وحتفيز �لعمل �لتطوعي على م�ستوى خمتلف �لفئات 
�سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �أر�د لها �ساحب  �ملجتمع، كما  �لعمرية من 
بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة، �سمن روؤيته �لتي 

بناها �أكر من ثالثة عقود يف تنمية �لن�سان”.
2018، تكون �جلائزة قد حققت  �أنه ومع نهاية عام  �إىل  و�أ�سار �حلمادي 
%88 من خطتها �ل�سرت�تيجية لالأعو�م 2017 - 2019، �لتي �رتكزت 
�لتناف�س  حتفيز  يف:  �أه��د�ف��ه��ا  ومتثلت  م��ب��ادرة،  و19  حم���اور  �أرب��ع��ة  على 
�لأعمال  ودع��م  �ملجتمعية،  �مل�سوؤولية  مفهوم  ون�سر  �لتطوعي،  �لعمل  يف 

�لتطوعية �لفردية و�ملوؤ�س�سية، وحتقيق �لتميز �ملوؤ�س�سي يف �أد�ء �جلائزة.
ولفت �لأمني �لعام للجائزة يف كلمته �إىل �لعديد من �لفعاليات و�لأن�سطة 
و�ملبادر�ت �لتي تنظمها �جلائزة لتعزيز جو�نب �لتنمية �لإن�سانية و�ملجتمعية، 
م�سري�ً �إىل �أن هذه �لدورة متيزت بعدد بلغ 104 متقدمني للجائزة خالل 

�ملرحلة �لأوىل، وقد مت �ختيار 77 م�ساركاً للمرحلة �لثانية.
و�ألقى حممد خمي�س �لكتبي كلمة �لفائزين قدم فيها �ل�سكر و�لتقدير �إىل 
�إد�رة �جلائزة على حر�سهم على تقدير �ملتطوعني وتكرميهم، مما ي�سهم يف 
تعزيز روح �لتطوع و�سط �لأفر�د و�ملوؤ�س�سات يف �ملجتمع و�لتناف�س �ل�سريف 
خلدمة �لوطن، وغر�س قيم �لعطاء �لبناء يف نفو�س �جليل �لنا�سئ وتعزيز 

دور �لتطوع يف �إمارة �ل�سارقة.
ويل  �لقا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  تف�سل  بعدها 
وهم:  �ل�سابق،  �جلائزة  �أمناء  جمل�س  بتكرمي  �ل�سارقة  حاكم  ونائب  عهد 
�لأمريي،  ح�سني  �أم��ني  �لدكتور  و�سعادة  �لقطامي،  حممد  حميد  معايل 
و�سعادة  �سريف،  �هلل حممد  عبد  و�سعادة  دمل��وك،  بن  �سلطان مطر  و�سعادة 
يو�سف حممد ح�سن، و�سعادة حممود خري �هلل حجي، و�سعادة توحيد حممد 

طاهر.

�أ�سرة  وه��م:  �لتطوعي،  �لعمل  يف  �ملخ�سرمة  �ل�سخ�سيات  �سموه  ك��رم  كما 
�ملغفور له حممد عبد�هلل �خليال، و�سعادة �لدكتور طارق �سلطان بن خادم، 

و�سو�سن جعفر �لفاهوم.
نالت  حيث  �لفائزين،  تكرمي  مت  �لتطوعية،  �لفر�س  �سناعة  جم��ال  ويف 
جهة  �أف�سل  لفئة  �لأول  �ملركزين  جائزة  �ل�سارقة  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة 
�لتهجد،  �سالة  تنظيم  م�سروع  عن  �لتطوعية  للفر�س  �سانعة  حكومية 
�ل�سحر�وي،  �ل�سرطة  منتزه  م�����س��روع  ع��ن  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ج��ائ��زة  وك��ذل��ك 
بينما نالت هيئة �ل�سارقة للكتاب �ملركز �لثالث عن م�سروع تنظيم معر�س 

�ل�سارقة �لدويل للكتاب.
ويف جمال �ملبادرة باأعمال تطوعية، مت تكرمي �لفائزين وهم: �أف�سل جهة 
�أهلية  �أف�سل موؤ�س�سة  فئة  و�لقرى، ويف  �ل�سو�حي  �سوؤون  د�ئ��رة  حكومية: 
�ملركز  ويف  �ملعلمني،  �لأول: جمعية  �ملركز  تطوعية جاء يف  باأعمال  مبادرة 

�لثاين: جمل�س �ساحية �خلالدية.
رو�فد  فريق  ج��اء  تطوعية  باأعمال  م��ب��ادر  تطوعي  فريق  �أف�سل  فئة  ويف 
فئة  ويف   .. �لأول  �مل��رك��ز  يف  �لأم���ريي  للحر�س  �لعامة  �لإد�رة  م��ن  �لعطاء 
�أف�سل فرد مبادر باأعمال تطوعية نال �ملركز �لأول: حممد ح�سني �أحمد �آل 
علي، ونال �ملركز �لثاين عبد �لبا�سط حممد �أحمد مرد��س، بينما نال �ملركز 

�لثالث رو�سة حممد �سعد.
بلدية  نالت  حيث  �لفائزين،  تكرمي  مت  �لتطوعي،  �لعمل  دع��م  جم��ال  ويف 
للعمل  د�عمة  �أف�سل جهة حكومية  فئة  �لأول عن  �ملركز  �لبطائح  منطقة 
�لتطوعي، ونالت �سركة تالل �لعقارية �ملركز �لأول يف فئة �أف�سل موؤ�س�سة 
�إبر�هيم  جرب  فتحي  �ملهند�س  ون��ال  �لتطوعي،  للعمل  د�عمة  خا�س  قطاع 

عفانة �ملركز �لأول يف فئة �أف�سل فرد د�عم للعمل �لتطوعي.
ويف فئة �لفائزين يف جمال �مل�ساركات �لتطوعية، مت تكرمي كل من: يف فئة 
�أف�سل فرد م�سارك باأعمال تطوعية، نال �ملركز �لأول حممد خمي�س مطر 
بينما  �مل��ه��ريي،  علي  عبيد  علي  ح�سة  �لثاين  �ملركز  ونالت  �لكعبي،  �سامل 
نال �ملركز �لثالث علي حممد علي مو�سى .. ويف فئة �أف�سل �أ�سرة م�ساركة 
باأعمال تطوعية، نالت �أ�سرة علي دروي�س مبارك �سامل �لزعابي �ملركز �لأول، 
�إياد علي ح�سن �لغامن يف �ملركز �لثاين، و�أ�سرة �سلوى جمعة  �أ�سرة  وجاءت 
وهي:  باجلائزة  �لفائزة  �لأخ��رى  �لأ�سر  جانب  �إىل  �لثالث،  �ملركز  يف  ف��رج 

�أ�سرة �ملرحوم طالل عيد بالل جا�سم �لبلو�سي، و�أ�سرة عبد �هلل �نطاني�س 
�جلالد، و�أ�سرة ر��سد �سامل �سعيد علي �لكندي.

ويف فئة �أف�سل طالب جامعي م�سارك باأعمال تطوعية، مت تكرمي كل من: 
عالية علي عبد �لكرمي �جل�سمي باملركز �لأول، وجو�هر حمزة جمعة عبيد 

�مليل يف �ملركز �لثاين، وحممد �سلمان حممد حاجي يف �ملركز �لثالث.
ويف فئات جنوم �لتطوع، مت تكرمي كل من: جنوم �لتطوع من �حللقة �لثانية 
�لزعابي،  �سعد خليفة، يو�سف  �سامل �سالم، وخليفة  �سعبان  وهم: عبد �هلل 
و�سم�سة علي عبيد �لنقبي، وبتول كفاح عبد �حل�سني �لتميمي، وعفر�ء علي 
دروي�س مبارك �لزعابي، ودعاء �إياد علي �لغامن، ومايد حممد خلفان �ملر .. 
ويف فئة جنوم �لتطوع من �ملرحلة �لثانوية، مت تكرمي كل من: علياء مو�سى 
وعبد  �ل��زع��اب��ي،  م��ب��ارك  دروي�����س  علي  وجميلة  �لبلو�سي،  حممد  �إب��ر�ه��ي��م 

�لرحمن علي دروي�س مبارك �لزعابي، وهامن �سعبان �سامل �سالم.
لطيفة  كل من:  تكرمي  �خلا�سة، مت  �لفئات  بالدم من  �ملتربعني  فئة  ويف 
حم��م��د ن��ا���س��ر �ل���زرع���وين، وع��ب��د�مل��ط��ل��ب حم��م��د خ��ري �ل�����س��ع��ب، وعبد�هلل 
جمال  وحممد  م�سطفى،  توفيق  حبيب  وج��الل  �ل�سام�سي،  �سيف  �سلطان 

�سومان، ور��سد حمد �ل�سمالن، و�أحمد كرم ح�سن كرم �لبلو�سي.
كما تف�سل �سمو ويل �لعهد ونائب حاكم �ل�سارقة بتكرمي �لرعاة و�لد�عمني 
للدورة �ل� 16 للجائزة، وهم: بيت �ل�سارقة �خلريي، وغرفة جتارة و�سناعة 
�ل�سارقة، وهيئة �ل�سارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون، ود�ئرة �حلكومة �لإلكرتونية، 
ود�ئرة �لأوقاف، ومدر�سة �ل�سارقة �لأمريكية �لدولية مل�ساركتهم بفقرة يف 

�فتتاح �حلفل.
�ل�ساد�سة ع�سر، وهم:  �ل��دورة  �لتطوع يف  �متياز�ت جنوم  رع��اة  تكرمي  ومت 
عن  �لدفاع  لريا�سات  �ل�سارقة  ون��ادي  و�ل�سباق،  للفرو�سية  �ل�سارقة  ن��ادي 
�لقر�س  وم��رك��ز  �لأ���س��ن��ان،  لطب  م�سلمي  نعمت  �ل��دك��ت��ور  وم��رك��ز  �لنف�س، 

�لأبي�س للغو�س، ومركز بينونة �لطبي.
ح�سر �حلفل �إىل جانب �سموه �ل�سيخ �سامل بن عبد�لرحمن �لقا�سمي رئي�س 
مكتب �سمو �حلاكم، و�سعادة �للو�ء �سيف �لزري �ل�سام�سي قائد عام �سرطة 
وعدد  �لتطوعي،  للعمل  �ل�سارقة  جائزة  �أمناء  جمل�س  و�أع�ساء  �ل�سارقة، 
كبري من مدر�ء �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�لقطاع �خلا�س و�مل�سوؤولني و�أولياء 

�لأمور و�لإعالميني.

•• ال�شارقة-وام:

حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  �أك���د 
�لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة �أن �لتاأ�سي�س 
برملانية  بيئة  يف  ق�ساياهم  ط��رح  على  لالأطفال  �ل�سحيح 
من  متكنهم  ب��ن��اءة  ب�سخ�سية  تن�سئتهم  يف  ي�سهم  مهيئة 
�مل�ساركة �لفاعلة يف تطوير بلد�نهم وممار�سة �لدميقر�طية 
�أل��ق��اه��ا يف  �ل��ت��ي  �سموه  كلمة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  �حلقيقية. 
�لتي  للطفل  �لعربي  للربملان  �لفتتاحية  �جلل�سة  �فتتاح 

عقدت �م�س يف �ملجل�س �ل�ست�ساري لإمارة �ل�سارقة.
للطفل  �لعربي  �ل��ربمل��ان  باأع�ساء  كلمته  يف  �سموه  ورح��ب 
�أهلهم  �أنهم بني  �ملتحدة موؤكد�  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  يف 
لتاأدية  يلزمهم  ما  كافة  لهم  �سيوفرون  �لذين  و�إخ��و�ن��ه��م 
للطفل  �لعربي  �لربملان  �أهمية  �إىل  �سموه  م�سري�  مهامهم 

�لذي كان حلما و�أ�سبح حقيقة على �أر�س �ل�سارقة.
للطفل  �لعربي  �لربملان  بظهور  �سعادته  �سموه عن  و�أع��رب 
بهذه �ل�سورة �لر�قية و�حل�سارية خا�سة �أنه جاء باإ�سر�ف 
تاأييد  على  �سموه  مثنيا  �لعربية  �ل���دول  جامعة  ومو�فقة 
ه��و وجميع  �لغيط ودع��م��ه  �أب��و  �أح��م��د  �ل��ع��ام معايل  �أمينها 
من عمل على �لتح�سري للربملان �لعربي للطفل من كافة 

�لدول �لعربية من م�سوؤولني وخمت�سني.
�لتجربة �لربملانية  �إن  �ل�سارقة  �ل�سمو حاكم  وقال �ساحب 
�سنو�ت طويلة من خالل  �ل�سارقة منذ  ب��د�أت يف  لالأطفال 
جمل�س ���س��ورى �لأط���ف���ال �ل���ذي ت��خ��رج م��ن��ه �ل��ك��ث��ري ممن 
على  �ل��ق��درة  ولديهم  �ملجتمع  يف  فاعلة  عنا�سر  �أ�سبحو� 
�مل�ساركة يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�ملجل�س �ل�ست�ساري 

لإمارة �ل�سارقة و�مل�ساهمة يف �سنع �لقر�ر.
�إىل  �ملهمة  �لربملان  ر�سالة  بحمل  �لأع�ساء  �سموه  و�أو���س��ى 
دولهم ونقل ما ر�أوه من جتربة مميزة يف �سورى �لأطفال 
بال�سارقة حتى ي�ستفاد منها.. لفتا �إىل �لكثري من �لوفود 
�لتي حر�ست على �لطالع على هذه �لتجربة �لتي يعك�س 
�إي�سال  على  وحر�سهم  �كت�سبوه  �ل���ذي  �ل��وع��ي  �أع�سائها 

�سوتهم حتى لو مل يحالفهم �لفوز بالع�سوية.
�ل�����س��ارق��ة ���س��اف��ح ق��ب��ل بد�ية  وك���ان ���س��اح��ب �ل�سمو ح��اك��م 
�جلل�سة �لفتتاحية �أع�ساء �لربملان �لعربي للطفل متمنيا 
بعدها  ل��ت��ب��د�أ  �لعربية  مو��سيعهم  ط��رح  يف  �لتوفيق  لهم 
ع�سوة  �ل�سعيدي  منى  قدمتها  �لتي  �لفتتاحية  �جلل�سة 
لتتلو بعدها  �لكويت  دولة  �لعربي للطفل وممثلة  �لربملان 
وممثلة  للطفل  �ل��ع��رب��ي  �ل��ربمل��ان  ع�سوة  �ملعلم  ب��ن  رح���اب 

�ململكة �ملغربية �آيات من �لذكر �حلكيم.

و�ألقى معايل �أحمد �أبو �لغيط �لأمني �لعام جلامعة �لدول 
�إىل  و�لمتنان  �ل�سكر  �آي��ات  �أ�سمى  فيها  رفع  كلمة  �لعربية 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
�خلرية  جهوده  على  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�سو 
يف  مب��ا  �لعربي  �لتنموي  �لعمل  وتعزيز  دع��م  يف  و�ل�سباقة 

ذلك جمال �لرتقاء باأو�ساع �لطفولة يف �ملنطقة �لعربية.
وقال » ياأتي �إن�ساء هذه �لآلية �لعربية �لتي تعد �لأوىل من 
نوعها يف �لعامل وليد قر�ر �سدر عن جمل�س جامعة �لدول 
�لعربية على م�ستوى �لقمة ثم �حت�سن هذه �لفكرة ورعاها 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
�لعربية  �ل��دول  �لأط��ف��ال من  ليتو�فد  منه  مب��ب��ادرة طيبة 
للم�ساركة يف �أعمال �لدورة �لأوىل للربملان �لعربي للطفل 
حقهم  يف  �ملنرب  ه��ذ�  لهم  يتيحها  بتطلعات  وحاملني  �آملني 
بامل�ساركة يف مناق�سة ق�ساياهم وهو حق �أ�سيل ن�ست عليه 
�تفاقية �لأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل و�لتي �سادقت عليها 

معظم �لدول �لعربية«.
�إنني لعلى   « �لعربية  �ل��دول  �لعام جلامعة  �لأم��ني  و�أ�ساف 
ثقة يف �أن هذ� �ملنرب �سيكون ج�سر� لتو��سل �لأطفال �لعرب 
و�أد�ة تن�سئة وتثقيف لهم وفق منهج علمي وعملي وتربوي 
هدفه �لرئي�سي غر�س قيم ومفاهيم �لدميقر�طية و�لعمل 
�لعربي �سخ�سية  �لطفل  �لآخ��ر وجلعل �سخ�سية  و�ح��رت�م 
م�ساهمة يف تناول ق�ساياه ومعربة عنه وهي م�سوؤولية نعد 
جميعا �سركاء فيها نحو �أبنائنا �لذين ننظر �إليهم باعتبارهم 
�لناجح  و�ل�ستثمار  �لعربية  للمجتمعات  �حلقيقية  �لروة 

يف غد وم�ستقبل تنعم فيه �سعوبنا بالتقدم و�لرفاهية«.
وحول ريادة �ل�سارقة يف رعاية �لطفولة وخرب�تها �ملتميزة 
�لتي �ست�ستثمر يف �لربملان �لعربي للطفل قال �أبو �لغيط » 
تزد�د ثقتي يف جناح هذه �لتجربة �لعربية يف �سوء �خلرب�ت 
�لطفولة  ق�سايا  مع  �لتعامل  يف  �ل�سارقة  لإم��ارة  �ملتقدمة 
�لعامل  م�ستوى  للطفل على  ك��اأول حا�سرة عربية �سديقة 
خالل  من  �لوطني  �مل�ستوى  على  ر�ئ��دة  جتربة  و�متالكها 
برملان �سورى �لأطفال وهو ما ياأتي لي�سيف �إىل �لإجناز�ت 
�لتي حققتها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لتعامل مع 
ملف �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 2030 وذلك بف�سل �لدعم 
�ملتو��سل �لذي توليه �ل�سلطات �ملعنية بالإمار�ت للنهو�س 

بالتعامل مع خمتلف ملفات �لتنمية �ل�ساملة«.
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  يف  �لعربية  �جل��ام��ع��ة  دور  �إىل  و�أ���س��ار 
يف  �لأط��ف��ال  و�سعية  على  �ل�سلبية  و�نعكا�ساتها  �ل��ك��ب��رية 
�لكبرية  �لتحديات  �لرغم من  » على  �لعربية قائال  �لدول 
�حلالية  �مل��رح��ل��ة  خ��الل  �لعربية  منطقتنا  ت�سهدها  �ل��ت��ي 

�نعكا�سات �سلبية و��سعة على و�سعية �لأطفال  وما لها من 
�لعربية ل تقف  ف��اإن �جلامعة  �لعربية  �ل��دول  يف ع��دد من 
ياأتي على  يو�جهونه من حتديات  �إز�ء ما  �لأي��دي  مكتوفة 
ر�أ�سها حتدي �لإرهاب �لذي يحاول ��ستقطابهم وجتنيدهم 
�جل�سدية  و�سالمتهم  و�لعقلي  �لنف�سي  ت��و�زن��ه��م  وي��ه��دد 
�أن��وه يف ه��ذ� �لإط��ار بالقر�ر �لهام  يف كل حلظة. و�أح��ب �أن 
�ل�سادر يف هذ� �ل�ساأن عن �لقمة �لعربية �لأخرية يف تون�س 
�لق�سية  ه��ذه  �إي���الء  �إىل  للطفل  �ل��ع��رب��ي  �ل��ربمل��ان  و�أدع����و 
تهدد  �لتي  �لق�سايا  �أه��م  �إح��دى  كونها  �لو�جبة  �لأول��وي��ة 
وم�ستقبل  �لعربية  �لأ���س��رة  وبنية  �لعربي  �لقومي  �لأم���ن 

�ملجتمعات �لعربية«.
» �سنعمل يف هذ�  �لعربية  �ل��دول  �أمني عام جامعة  و�أ�ساف 
�لإط��ار على دعم كل خطوة ت�سبو خللق و�قع مغاير يعزز 
تنقذ  �أن  باإمكانها  �لطفل.. فخطوة �سغرية  ويدعم حقوق 
�أخ��رى ت�ساعد يف و�سع  طفال من بر�ثن �لإره��اب وخطوة 
�لطفل  حقوق  يحمي  قانون  �أو  ت�سريع  و��ست�سد�ر  خطط 
و�لتاريخ  وم�ستقبل..  حا�سر�  جميعا  لنا  جناحا  ميثل  مبا 
�أطفال  م��رة  لأول  ت�سم  عربية  من�سة  �إط��الق  �لآن  ي�سهد 
جتمعهم وحدة �مل�سري �مل�سرتك يف �إطار برملان عربي يناق�س 
ق�ساياهم وت�ساغ تو�سياته باأيديهم وتعر�س على متخذي 
�ل��وط��ن �لعربي م��ن خ��الل �لآل��ي��ات �ملتخ�س�سة  �ل��ق��ر�ر يف 

بجامعة �لدول �لعربية لإقر�رها و�عتمادها عربيا«.
�لفل�سطيني و�سموده  �لطفل  �إىل حتدي  �لغيط  �أبو  و�أ�سار 
عرب �لإ�سر�ر على �لتعليم رغم �لظروف �ل�سعبة �ملحا�سرة 
�أبناوؤنا �لفل�سطينيون حتت  �أبد� ما يعانيه  وقال » ل نن�سى 
من  ف��ق��ط  ل��ي�����س  حم����روم  �لفل�سطيني  �ل��ط��ف��ل  �لح���ت���الل 
�أن  يف  �لب�سيط  حقه  م��ن  ب��ل  �لأ�سا�سية  �لطبيعية  حقوقه 
�لغار�ت  �آمنا من �خلوف ومن  ي�سميه وطنا  يحيا يف مكان 
ذلك  م��ن  وبالرغم  و�حل�سار  و�لقمع  و�مل��د�ه��م��ات  �جل��وي��ة 
على  ق���درت���ه  ي����ز�ل  ول  �لفل�سطيني  �مل��ج��ت��م��ع  �أث���ب���ت  ف��ق��د 
�لتعليم حتى �سارت  �لإ�سر�ر على  �لتحدي و�ل�سمود عرب 
�لعامل  �لأدن�����ى يف  ب��ني  م��ن  فل�سطني  �لأم���ي���ة يف  م��ع��دلت 
�لفل�سطينيني  يجرد  �أن  �أر�د  رمبا  �لبع�س  �أن  غري  �لعربي 
�ملتحدة جتمد  �ل��ولي��ات  ف��ر�أي��ن��ا  �لأخ���ري  �ل�سالح  م��ن ه��ذ� 
م�ساهمتها يف �لأون��رو� �لتي يتعلم يف مدر��سها نحو ن�سف 
مليون طفل فل�سطيني كل عام«. و�ألقت متار �سامي مطري 
ع�سوة �لربملان �لعربي للطفل ممثلة دولة فل�سطني كلمة 
بالنيابة عن �أع�ساء �لربملان قالت فيها » �إنه ل�سرف عظيم 
�للقاء معكم  بهذ�  �ليوم  �أن نحظى  �لعرب  �أطفال  لنا نحن 
و�أن نت�سرف بح�سور �فتتاح برملان �لطفل �لعربي بال�سارقة 

هذ� �لربملان �لذي �سيكتبه �لتاريخ وي�سجله باأحرف من نور 
يف حا�سر �لطفولة �لعربية ويف م�ستقبلها«.

�ل�����س��م��و حاكم  �إىل ���س��اح��ب  ���س��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا  وق���دم���ت 
�لدول  و�إىل جامعة  �لربملان  باإن�ساء  �ل�سارقة على مكرمته 
�ل��ع��رب��ي��ة وق��ال��ت » م��ن ���س��ارق��ة �ل��ع��روب��ة و�ل��ث��ق��اف��ة وبا�سم 
نرفع  وقر�هم  ومدنهم  بلد�نهم  خمتلف  يف  �لعرب  �أطفال 
�ل�سمو  ل�ساحب  �لم��ت��ن��ان  وخال�س  �لتقدير  �آي���ات  �أ�سمى 
�لقا�سمي ع�سو �ملجل�س  �لدكتور �سلطان بن حممد  �ل�سيخ 
مقر  باإن�ساء  وتف�سله  مكرمته  على  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى 
�حللم  ليتحول  �ل�سارقة  باأر�س  و��ست�سافته  �لربملان  لهذ� 
و�ل�سكر  �للحظة  ه��ذه  يف  �لآن  نعي�سها  ماثلة  حقيقة  �إىل 
�أبو  �أحمد  �لعام معايل  و�أمينها  �لعربية  �لدول  �إىل جامعة 
�لغيط لأنكم �أ�س�ستم لنا هذ� �لربملان �لذي يجمع كل �أطفال 
�أنف�سهم ويناق�سو� ق�ساياهم و�أن يبنو�  �لعرب ليعربو� عن 
�أنف�سهم وي�سقلو� مهار�تهم و�إبد�عاتهم و�أن يعدو� �أنف�سهم 

للم�ستقبل �لز�هر خري �إعد�د«.
م��ن هذ�  �أن جن��ع��ل  �لأط���ف���ال  ن��ح��ن  » م�سممون  و�أ���س��اف��ت 
�لقيم  �إىل  و  �لنجاح  �إىل  ونب�سنا وطريقنا  �لربملان �سوتنا 
�ل��ن��ب��ي��ل��ة و���س��ن��ج��ع��ل م��ن��ه ب��ي��ت��ا ج��م��ي��ال ل��ل��ع��روب��ة و�ل�سالم 
�أ�سا�سا  و�ل���وئ���ام و���س��ن��ك��ون ق����دوة ل��زم��الئ��ن��ا و���س��ن��ك��ون م��ع��ا 

�أهله وجمتمعه بكل  متينا جليل عربي يقوم بو�جبه جتاه 
م�سوؤولية و�حرت�م من �أر�س �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومن 
نبقى  ب��اأن  نعاهدكم  �لعرب  �أطفال  نحن  �جلميلة  �ل�سارقة 
�لآمال  عن  �ملعرب  �ل�سوت  نكون  و�أن  لكم  �لأوف��ي��اء  �لأب��ن��اء 

و�لطموحات«.
للربملان  �إجر�ئية  جل�سة  جرت  �لفتتاحية  �جلل�سة  وعقب 
من  عبد�ملجيد  حم��م��ود  ���س��ري��ف  ت��ر�أ���س��ه��ا  للطفل  �ل��ع��رب��ي 
�أكرب �لأع�ساء �سنا جرى خاللها  �لعربية  جمهورية م�سر 
طرح �أع�ساء وع�سو�ت �لربملان لآر�ئهم وت�سور�تهم مل�ستقبل 

�لعمل يف �لربملان ومناق�سة ق�سايا �لطفولة.
ح�سر �جلل�سة �لفتتاحية �إىل جانب �ساحب �ل�سمو حاكم 
�لقبي�سي  ع��ب��د�هلل  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة  م��ن معايل  ك��ل  �ل�سارقة 
رئ��ي�����س��ة �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي و�ل�����س��ي��خ ف���اه���م بن 
�سلطان �لقا�سمي رئي�س د�ئرة �لعالقات �حلكومية و�ل�سيخ 
حممد بن حميد �لقا�سمي مدير د�ئرة �لإح�ساء و�لتنمية 
�ل�ست�ساري  �ملجل�س  رئي�س  �مل��ال  خولة  و�سعادة  �ملجتمعية 
لإمارة �ل�سارقة و�سعادة حممد عبيد �لزعابي رئي�س د�ئرة 
�لت�سريفات و�ل�سيافة و�سعادة �أمين عثمان باروت �أمني عام 
�لربملان �لعربي للطفل وعدد من �مل�سوؤولني و�ل�سادة �أع�ساء 

جلنة ��ست�سافة �ل�سارقة ملقر �لربملان �لعربي للطفل.
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اأخبـار الإمـارات
فاطمة بنت مبارك تعزي قرينة ملك 

البحرين بوفاة ال�سيخة عائ�سة بنت �سلمان
•• اأبوظبي-وام:

رئي�سة  �لعام  �لن�سائي  �لحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  بعثت 
�لأ�سرية  �لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لأعلى  �لرئي�سة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
برقية تعزية ومو��ساة �إىل �ساحبة �ل�سمو �مللكي �لأمرية �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل 
خليفة قرينة ملك مملكة �لبحرين رئي�سة �ملجل�س �لأعلى للمر�أة بوفاة �ل�سيخة 

عائ�سة بنت �سلمان بن حمد �آل خليفة.
مو��ساتها  خال�س  ع��ن  برقيتها  يف  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  و�أع��رب��ت 
وتعازيها يف وفاة �لفقيدة .. د�عية �هلل عز وجل �أن يلهم �أ�سرتها و�آل خليفة �لكر�م 

�ل�سرب و�ل�سلو�ن و�أن ي�سكنها ف�سيح جناته.

�سلطان بن زايد يعزي ملك البحرين 
بوفاة ال�سيخة عائ�سة بنت �سلمان

•• اأبوظبي-وام:

بعث �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �ساحب �ل�سمو 
�آل  �مللك حمد بن عي�سى  �إىل جاللة  �لدولة برقية تعزية  رئي�س 
خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�سقيقة، بوفاة �ل�سيخة عائ�سة بنت 
�آل خليفة. و�أع��رب �سموه يف برقيته عن خال�س  �سلمان بن حمد 
ولالأ�سرة  �ملغفرة  لها  �هلل  �سائال  �لفقيدة  يف  ومو��ساته  تعازيه 

�لكرمية جميل �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

�سلطان بن زايد يعزي بوفاة من�سور بن 
نا�سر اآل �ساملني املن�سوري

•• العني-وام:

 قدم �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �ساحب �ل�سمو رئي�س 
�لدولة و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له باذن �هلل، من�سور بن نا�سر �آل 
�ساملني �ملن�سوري، وذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �سموه ع�سر �أم�س 
�إىل جمل�س �لرو�سة �ل�سرقية يف مدينة �لعني. وكان يف ��ستقبال �سموه 
مبارك  �لفقيد  و�سقيقا  �ملن�سوري  �ساملني  بن  �سعيد  بن  عبيد  ..�ل�سيخ 
تعازيه  ���س��ادق  ع��ن  �سموه  و�أع���رب  �لفقيد.  �أه���ل  م��ن  وبع�س  وحم��م��د، 
لأ�سرة وذوي �لفقيد ..د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

طحنون بن حممد يوؤدي �سالة اجلنازة على 
جثمان من�سور نا�سر اآل �ساملني املن�سوري

•• العني-وام:

يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  �ل�سيخ  �سمو  �أدى 
منطقة �لعني، ظهر �م�س، �سالة �جلنازة على جثمان من�سور نا�سر 
�آل �ساملني �ملن�سوري -رحمه �هلل- وذلك يف م�سجد �ملعرت�س �لكبري 
يف مدينة �لعني. كما �أدى �ل�سالة �ل�سيخ ذياب بن طحنون �آل نهيان 
و�ل�سيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان مدير تنفيذي مكتب �سوؤون �أ�سر 
�ل�سهد�ء يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي وعدد من �مل�سوؤولني وجمع من 
�ملو�طنني و�ملقيمني. وقد �سيع جثمان �ملغفور له �إىل مثو�ه �لأخري 

يف مقربة �ملطاوعة يف مدينة �لعني.

خليفة بن طحنون: خميم »الفخر الربيعي« يهدف اإىل التنمية املهارات لدى اأبناء ال�سهداء
••اأبوظبي-وام:

�ختتمت فعاليات خميم »�أبناء �لفخر �لربيعي« �لذي �أقامه 
�أبوظبي  ب���دي���و�ن ويل ع��ه��د  �أ���س��ر �ل�����س��ه��د�ء  م��ك��ت��ب ����س���وؤون 
�ملغربية  �لعا�سمة  يف  �ل�����س��ه��د�ء  �أب��ن��اء  م��ن  ع���دد  مب�����س��ارك��ة 
�إىل تقدمي  �لهادفة  �ملكتب  �إط��ار مبادر�ت  �لرباط وذل��ك يف 

كافة �أ�سكال �لرعاية و�لدعم لأبناء و�أ�سر �ل�سهد�ء.
تنفيذي  مدير  نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  وق��ال 
مكتب �سوؤون �أ�سر �ل�سهد�ء يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.. �إن 
تنظيم هذ� �ملخيم وغريه من �لفعاليات و�ملبادر�ت �ملوجهة 
�ساحب  لتوجيهات  تنفيذ�  ي��اأت��ي  وذوي��ه��م  �ل�����س��ه��د�ء  لأ���س��ر 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 
على  يحر�س  �ل���ذي  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب 
متابعة �سوؤون �أبناء �ل�سهد�ء وتقدمي كافة �أ�سكال �لدعم لهم 
طاقاتهم  و�ب���ر�ز  �لتعليمية  باملجالت  يتعلق  فيما  وخا�سة 

و�إمكانياتهم ومو�هبهم �ملختلفة.
�سخ�سية  �سقل  �إىل  ي��ه��دف  �ل��رب��ي��ع��ي  �مل��خ��ي��م  �إن  و�أ����س���اف 

�مل�����س��ارك��ني ف��ي��ه وتنمية م��ه��ار�ت��ه��م وب��ن��اء ق��در�ت��ه��م ف�سال 
و�لرتفيه  �ل��ت��درب  م��ن  و����س��ع��ة  م�ساحة  لهم  يتيح  �أن���ه  ع��ن 
بالفائدة  عليهم  ي��ع��ود  �ل���ذي  بال�سكل  �لأوق����ات  و����س��ت��غ��الل 
�ملرجوة وي�ساعدهم على �د�رة �سوؤونهم �حلياتية ويزيد من 
�لتي  �لعريقة  و�لقيم  �لثقايف  للموروث  �ملعرفية  �حل�سيلة 

متيز �أبناء �لمار�ت.
و�أ�ساد �ل�سيخ خليفة بن طحنون بالزيارة �لكرمية �لتي قام 
بها �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
منطقة �لظفرة �إىل خميم »�أبناء �لفخر �لربيعي« يف �لرباط 
وما تركه ح�سور �سموه وتفاعله مع �أبناء �ل�سهد�ء من �ثر 
�إىل  م�سري�  �ملخيم  يف  و�لعاملني  �لأب��ن��اء  نفو�س  يف  �إيجابي 
�أن هذه �لزيارة تعك�س �لهتمام �لكبري �لذي توليه �لقيادة 
�حلكيمة لأبنائها �أبناء �ل�سهد�ء يف متابعة �أمورهم و�ملبادر�ت 
�طالق  مو��سلة  يف  �ل�����س��دي��دة  وتوجيهاتهم  بهم  �خل��ا���س��ة 

�ملبادر�ت �لهادفة �لتي تعود عليهم وعلى �ملجتمع بالفائدة.
و�سم �ملخيم يف دورته �لربيعية �لتي �أقيمت يف �أو�خ��ر �سهر 
تر�وحت  �لذين  �لوطن  �سهد�ء  �أب��ن��اء  من  جمموعة  مار�س 

�أعمارهم بني 10 و22 عاما.. و�سهد �لعديد من �لأن�سطة 
و�لفعاليات �لرتفيهية و�لتعليمية �لتي لقت تفاعال حما�سيا 
�أ�سر  �سوؤون  مكتب  يقدمه  مبا  �أ�سادو�  �لذين  �مل�ساركني  من 
�ل�سهد�ء يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي لأبناء �ل�سهد�ء وذويهم 
ت�ساهم يف متكينهم يف  نوعية هادفة  وب��ر�م��ج  م��ب��ادر�ت  من 

خمتلف �ملجالت.
و�أن�سطة  فعاليات  �أي��ام ت�سمن   6 ��ستمر  �لذي  �ملخيم  وكان 
و�لعالقات  �لقدر�ت  تنمية  ��ستهدفت  و�جتماعية  ريا�سية 
طريق  عن  �مل�ساركني  ل��دى  �مل�سوؤولية  وحتمل  �لجتماعية 
�مل��ت��ع��ددة وتعاونه  �لن�ساطات  �ل��ف��رد م��ع زم��الئ��ه يف  ����س��ر�ك 
�إىل تزويدهم  �إ���س��اف��ة  �لأع���م���ال  �إجن����از خم��ت��ل��ف  م��ع��ه��م يف 
ت��و���س��ع م��د�رك��ه��م وثقافاتهم  مب��ع��ل��وم��ات وخ����رب�ت ج��دي��دة 

�لأمر �لذي ي�سهم يف زرع �لقيم �لإيجابية لديهم.
ويعد �ملخيم �لربيعي لأبناء �لفخر �لن�سخة �لثانية من هذه 
�ملبادرة �لتي �أطلقها مكتب �سوؤون �أ�سر �ل�سهد�ء مع �جلهات 
�لر�سمية �لأخرى يف �لدولة من �أجل تقدمي �لدعم �لكامل 

وتاأمني �لرعاية و�لهتمام لأ�سر �سهد�ء �لوطن.

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية
ل�سركة امل�ستثمر الوطني �س.م.خ »ال�سركة «

ي�سر جمل�س �إد�رة �سركة �مل�ستثمر �لوطني �أن يدعوكم حل�سور �جتماع �جلمعية �لعمومية �ملقّرر عقده يف قاعة بني يا�س بفندق �ملفرق، 
�أبوظبي، يف متام �ل�ساعة �خلام�سة م�ساًء من  يوم �لثالثاء �ملو�فق 23 �أبريل 2019.

جدول الأعمال
1- �ل�ستماع �ىل تقرير جمل�س �لإد�رة عن ن�ساط �ل�سركة ومركزها �ملايل عن �لفرتة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 و�لت�سديق عليه.

2-  �ل�ستماع �ىل تقرير مر�جعي �حل�سابات عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 و�لت�سديق عليه. 

3- مناق�سة ميز�نية �ل�سركة وح�ساب �لأرباح و�خل�سائر عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 و�لت�سديق عليهما.

4- �إبر�ء ذمة �أع�ساء جمل�س �لإد�رة عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018.  

5- �إبر�ء ذمة مدققي �حل�سابات عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب2018.  

6- تعيني مدققي ح�سابات �ل�سركة وحتديد �أتعابهم.

قرارت خا�صة: 
1- مناق�سة م�ساألة �سر�ء �ل�سركة لعدد من �أ�سهمها ل يزيد عن %10 من ر�أ�سمالها كاأ�سهم خزينة و�ملو�فقة عليها. 

2- �لت�سديق على قر�ر تعيني ع�سوي جمل�س �إد�رة ل�سد �ل�سغور �حلا�سل خالل �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2018.

مالحظات:
1- لكل م�ساهم م�سجل يف �سجل �أ�سهم �ل�سركة لدى �سوق �أبوظبي �ملايل بتاريخ 22 �أبريل 2019 حق ح�سور �جلمعية �لعمومية لل�سركة 

وله �أن ينيب عنه من يختاره من غري �ل�سادة �أع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركة حل�سور �لجتماع �أعاله مبوجب توكيل خا�س ثابت كتابة على 
�أ�سل منوذج �لتوكيل �ملرقم �ل�سادر عن �ل�سركة و�ملبني يف �لدعوة �ملر�سلة بالربيد �مل�سجل لكل م�ساهم يف �ل�سركة ويجب �أن ل يكون �لوكيل 
�ل�سركة )وميثل  �مل�ساهمة يف  �ل�سركة فيما عد� �ملمثلني للموؤ�س�سات و�ل�سركات  ر�أ�س مال  %( من  �أكر من )5  بهذه �ل�سفة على  حائز�ً 
�أو ت�سليمها �ىل مقر  �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �لتوكيل لدى �سوق  �إي��د�ع  �أن يتم  �لنائبون عنهم قانونا( وميكن  ناق�س �لأهلية وفاقديها 
�ل�سركة �لرئي�سي قبل يومني على �لأقل من �لتاريخ �ملحدد لالجتماع وذلك لتدوينها يف �ل�سجالت �خلا�سة ويكون له �حلق يف �لت�سويت 

يف �جلمعية �لعمومية.
%( من جمموع ر�أ�س مال  2- �سيكون �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية �سحيحاً �ذ� ح�سره عدد من �مل�ساهمني ميثلون على �لأقل )50 

�ل�ساعة �خلام�سة م�ساًء من يوم �لثالثاء  �لثاين على  �لقانوين لهذ� �لجتماع ف�سوف ينعقد �لجتماع  �لن�ساب  �ل�سركة، و�ذ� مل يكتمل 
�ملو�فق 30 �أبريل 2019 يف ذ�ت �ملكان مبن ح�سر. 

3- تعترب �لتوكيالت �ل�سادرة حل�سور �لجتماع �لأول �سحيحة و نافذة لأي �جتماعات لحقة ما مل يتم �إلغاوؤها �سر�حة من قبل �مل�ساهم 

باإ�سعار يوجه �ىل �أمني �سجل م�ساهمي �ل�سركة �ل�سادة/ �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية وذلك قبل يومني على �لأقل من موعد �لجتماع 
�لالحق، لال�ستعالم، هاتف رقم: 6128666-02 �أو رقم 02-6192319. 

4- يكون �ساحب �حلق بح�سور �جتماع �جلمعية �لعمومية هو �مل�ساهم �مل�سجل يف �سجل م�ساهمي �ل�سركة يف نهاية �ليوم �ل�سابق لتاريخ 

�لجتماع. على �أن يتم �حل�سور قبل �ساعة على �لأقل من �لوقت �ملحدد لالجتماع.
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العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/زين لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2295990 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �يه �ف �نرتنا�سيونال �س.م.ح ذ.م.م

AF INTERNATIONAL FZC LLC

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �لفاروق �نرتنا�سيونال �س.م.ح

AL FAROOQ INTERNATIONAL F.ZC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/د�عم �لدولية للمقاولت �لعامة ذ.م.م  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1144110 
تعديل ن�سب �ل�سركاء/خلفان ر��سد �حمد �ملر �لكعبي من 26% �ىل %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ثيدور� جنالء حد�د %16
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة د�نه وليم حد�د %16

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة زينه حد�د %17
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف دروي�س حممد علي �ملن�سوري

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �دهم �خلليل
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف فادي خوري

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لكرمي �خلليل
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
وتنظيف  لل�سيانة  �ل�س�����ادة/�سيزر  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ملباين ذ.م.م رخ�سة رقم:1178120 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عبد�هلل حمد �سعيد �جلنيبي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �ميان حممد عدنان �لهدله %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �حمد هامل خلفان �لقبي�سي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حازم يا�سني مهر�ت

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�سادية خالل 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بالك �ند و�يت للمقاولت �لعامة ذ.م.م  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1012815 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة فريد زهر �لدين حم�سا�س %20

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/

تعديل ن�سبة �ل�سيخ �سعيد بن خليفه بن �سلطان �ل نهيان من 40% �ىل %20

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/

تعديل ن�سبة حم�سن علي حمد عبد�هلل �ملري 60% �ىل %40

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة علي حممد علي �سامل �ملرر �ملري %20

تعديل ن�ساط/��سافة مقاولت حمطات معاجلة �ل�سرف �ل�سحي )4220301(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ور�سة �سهاد�ت للحد�دة و�للحام

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1168273 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد �بو �سهاد �سالح �حمد %16

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حممد �بو �سهاد�ت �سالح �حمد من مالك �ىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ حممد �بو �سهاد�ت �سالح �حمد من 100% �ىل %17

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �بوطاهر �سالح �حمد %16
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/عمر هادي عبد�هلل هادي �ل�سعدي من وكيل خدمات �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ عمر هادي عبد�هلل هادي �ل�سعدي من 0% �ىل %51
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لإعالن/ �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/ ور�سة �سهاد�ت للحد�دة و�للحام
SHAHADAT BLACKSMITH & WELDING WORKSHIOP

�ىل/ور�سة �سهاد�ت للحد�دة ذ.م.م
SHAHADAT STEEL WORKSHOP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمل عثمان غنى خلياطة �ملالب�س �لن�سائية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1044011 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة فرهاد �لعامل حممد جعفر �لعامل %16

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/�سامل خلفان �سعيد نا�سر �لهطايل من وكيل خدمات �ىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ �سامل خلفان �سعيد نا�سر �لهطايل من 0% �ىل %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/جاهور علم موكتل ح�سني من مالك �ىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ جاهور علم موكتل ح�سني من 100% �ىل %17
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد فريد �لعامل حاجي %16

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعالن/ �جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/ حمل عثمان غنى خلياطة �ملالب�س �لن�سائية

OTHMAN GHANI LADIES TAILORING SHOP
�ىل/حمل عثمان غنى خلياطة �ملالب�س �لن�سائية ذ.م.م

OTHMAN GHANI LADIES TAILORING SHOP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بيجر للهو�تف �ملتحركة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1561089 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/علي �سعيد �سامل �سعيد �لرميثي من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ علي �سعيد �سامل �سعيد �لرميثي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد عبد�لكرمي �لزعبي %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعالن/ �جمايل من م�ساحة 3.60*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/ بيجر للهو�تف �ملتحركة

PEGAR MOBILE PHONES
�ىل/بيجر للهو�تف �ملتحركة ذ.م.م

PEGAR MOBILE PHONES LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
�ل�سخ�س  �سركة   - للقرطا�سية  �ل�س�����ادة/�لمل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لو�حد ذ.م.م   رخ�سة رقم:1021811 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد علي حممد ح�سن باطوق %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سانتيبهافان مادهافان موهانان %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سالح عبد�هلل �سالح جمعه �ملعمري

تعديل لوحة �لإعالن/ �جمايل من م�ساحة 6.70*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/ �لمل للقرطا�سية - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
ALAMAL STATIONERY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/�لمل للقرطا�سية ذ.م.م
AL AMAL STATIONERY LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/فو�لة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2523794:مليل�س للحلويات  رخ�سة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�ور�ق  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1009599:لورد خلياطه �لر�قيه  رخ�سة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
�لعني  رو�سة  �لتجاري  بال�سم   CN رقم:1008430 
تعديل  طلب  بالغاء  �لعامه  و�ل�سيانه  للمقاولت 

�لرخ�سة و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/حمل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

د�ر �لفن للحلي �ملقلدة و�لك�س�سو�ر�ت
رخ�سة رقم:CN 1011997 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة 

�بو �سعيد للمقاولت �لعامة
رخ�سة رقم:CN 1110466 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حممد 

بدر �لكثريي لعمال تركيب �حلجر
رخ�سة رقم:CN 1913100 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

كون�سبت لدارة املطاعم ذ.م.م
�لتجارية  �ملحكمة   - �لبتد�ئية  �أبوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء 

بتاريخ:2019/2/13 بد�ئرة �لق�ساء يف �مارة �بوظبي تقرر حل وت�سفية 

�سركة كون�سبت لد�رة �ملطاعم ذ.م.م رخ�سة رقم:CN1142281 وتعيني 

كل  وعلى  لل�سركة  ق�سائي  كم�سفي  �ملطرو�سي  عبد�هلل  �ل�سيدة/مرمي 

من له �ي مطالبات �ن يتقدم مب�ستند�ته �لثبوتية وذلك خالل 45 يوم 

من تاريخه وذلك على �لعنو�ن �لتايل:�أبوظبي - �خلالدية - ثالث بناية 

جموهر�ت  بناية  نف�س   - �حل�سن  ق�سر  �مام   - �لكربى  �ملحالت  خلف 

تليفون:026331500   -  02 �مليز�نني - مكتب  �سابقا - طابق  د�ما�س 

- فاك�س:026330703.

امل�صفي الق�صائي/مرمي عبداهلل املطرو�صي

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

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

 اإعـــالن �شطب قيد
�جنينريينج  د�مييونغ  �سركة  �ل�سادة/�سركة  باأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
�جلنوبية(   ، جمهورية   ، كوريا  )�جلن�سية:  ليمتد  كون�سرت�ك�سن  �أند 
قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: 
 Sheikha Fatima Bint Al - Hamdhan Street ، Ahbabi
رقم  حتت  و�ملقيدة   )46158 �س.ب:   Building Al Ain Tower
)5364( يف �سجل �ل�سركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون 
�لحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن �ل�سركات �لتجارية وتعديالتة و 
�لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن �عتماد دليل �جر�ء�ت 
�حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�س�سة  �ملن�ساآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س 
يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  ��سحاب �حلق يف  �ل�سادة  . يرجى من  بالدولة 
باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على 
�لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�ساد �إد�رة �لت�سجيل �لتجاري �س.ب:)901( 

- �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/فل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فليفر للع�سائر
رخ�سة رقم:CN 2106618 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
�ل�سويطي  �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب لل�سيانة �لعامة  رخ�سة رقم:1109653 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حمد حممد �سيف حممد �ملنذري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف علي ر��سد �سلطان �سيف �ل�سخري
تعديل ورثة/حذف �حمد علي ر��سد �سلطان �ل�سخري

تعديل ن�ساط/حذف �عمال تبليط �لر�سيات و�جلدر�ن )4330019(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/خري �ملدينة للخيام و�لطر�بيل

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1132556 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة خليفه �سامل ر��سد �لفال�سي %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد يو�سف حممد ف�سل %49

تعديل وكيل خدمات/ حذف خليفه �سامل ر��سد �لفال�سي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد يو�سف حممد ف�سل

تعديل لوحة �لإعالن/ �جمايل من م�ساحة 1*3 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/ خري �ملدينة للخيام و�لطر�بيل
KHAIR AL MADEENA TENTS & TARPAULIN

�ىل/�لليو�ن لالطار�ت ذ.م.م
AL LIWAN TYRES LLC

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني - منطقة �ل�سناعية - بناية حممد ر��سد حممد ر��سد �لنعيمي 
�ىل �لعني �ملنطقة �ل�سناعية �ل�سفرة 269163 269163 ورثة حممود �حمد حممد �ل�سبلي

تعديل ن�ساط/��سافة جتارة �طار�ت �ل�سيار�ت ولو�زمها )4530005(
تعديل ن�ساط/حذف خياطة وجتهيز �خليام و�لطر�بيل )1392001.1(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

يعلن �ل�سيد/ خلفان عبد �هلل ز�يد بوحميد �ملزروعي )�إمار�تي 
�جلن�سية( عن فقد�ن �سهاد�ت ��سهم �سادرة من بنك )�بوظبي 

�لوطني( بالأرقام �لتالية:
1 - رقم �ل�سهادة)493(.
2 - رقم �ل�سهادة)561(.

3 - رقم �ل�سهادة)3481(.

4 - رقم �ل�سهادة)3545(.

5 - رقم �ل�سهادة)6967(.

6 - رقم �ل�سهادة)7033(.

7 - رقم �ل�سهادة)9900(.

8 - رقم �ل�سهادة)9950(.
 على من يجدهما �لرجاء ت�سليمها لبنك )�أبوظبي �لأول( �و 

�لت�سال على تلفون رقم )0508133882( م�سكور�.

فقدان �سهادات ا�سهم
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

و�لت�سويق  �لت�����س��ال  �إد�رة  نظمت 
فعالية  دب�����ي،  مب��ح��اك��م  �مل��وؤ���س�����س��ي 
���س��ح��ي��ة ت���وع���وي���ة ت���ز�م���ن���اً م���ع يوم 
م�سمى  حت�����ت  �ل����ع����امل����ي  �ل�������س���ح���ة 
و�ل������ذي  للجميع”،  “�ل�سحة 
د���س��ن��ُه ���س��ع��ادة ع��ب��د�ل��رح��ي��م ح�سني 
لقطاع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر  �أه����ل����ي 
و�لتي  و�لت�����س��ال،  �ملوؤ�س�سي  �ل��دع��م 
�لد�ئرة  موظفي  جميع  ��ستهدفت 
و�مل���ت���ع���ام���ل���ني ف���ي���ه���ا، ح���ر����س���اً من 
تعزيز  ع���ل���ى  دب�����ي  د�ئ�������رة حم���اك���م 
ولتثقيف  �لغذ�ئية،  �ل�سالمة  ُنظم 
�أهمية  ع���ل���ى  �مل���وظ���ف���ني  وت���وع���ي���ة 
و�لهتمام  �لأم���ر�����س  م��ن  �ل��وق��اي��ة 
لغاية  �ل��ع��ام��ة، حت��ق��ي��ق��اً  ب��ال�����س��ح��ة 
خطة دبي 2021 “�أفر�ٌد متعلمون 
�ل�سحة.«.   وم����وف����ورو  وم��ث��ق��ف��ون 
رئي�س  �ل�����س��وي��دي  �سلطان  و�أو����س���ح 
مبحاكم  و�لفعاليات  �لت�سويق  ق�سم 
دبي، �أن �ليوم �لعاملي لل�سحة حملة 

على  للرتكيز  �لأف���ر�د  تدعو  عاملية 
�ملعلن عنها عاملياً،  �مل�ساكل �ل�سحية 
�لتي  �مل��ج��الت  �ستى  على  و�لرتكيز 
بالأولوية، كما  �لقلق وحتظى  تثري 
�أو�سح �سبب �ختيار م�سمى “�ل�سحة 
وجاء  للفعالية  ع��ن��و�ن��اً  للجميع” 
ذلك تاأكيد�ً وحتقيقاً لهدف �لإد�رة 
و�سالمتها  �ل�سحة  مفهوم  ن�سر  يف 

�ل�سحية  و�مل�����س��اك��ل  �لأم���ر�����س  م��ن 
�ملختلفة.

�لفعالية  ب���اأن  �ل�����س��وي��دي،  و�أ����س���اف 
ج���اءت �ن��ط��الق��اً م��ن ح��ر���س د�ئرة 
�ملحافظة  �أهمية  على  دب��ي  حماكم 
�لثقافة  ون�سر  �لعامة  �ل�سحة  على 
و�ملتعاملني  �ملوظفني  بني  �ل�سحية 
يف د�ئ�����رة حم��اك��م دب����ي، وب�����اأن هذه 

لإي�سال  و���س��ي��ل��ة  ت��ع��ت��رب  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
للمجتمع  �لطبية  �جل��ه��ات  ر���س��ال��ة 
�لتوعية  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  ب��اأه��م��ي��ة 
باأمناط  يتعلق  م��ا  ك��ل  و�لر���س��اد يف 

�حلياة �ل�سحية.
و�أ�سار �ل�سويدي، مت توفري حافالت 
�إقباًل  �سهدت  و�لتي  بالدم،  للتربع 
ك��ث��ي��ف��اً م���ن م��وظ��ف��ي حم���اك���م دبي 

و�ملتعاملني فيها، فقد �أْجرت �حلملة 
نقل  عربة  يف  �ل��الزم��ة  �لفحو�سات 
�لدم، لختبار دم �ملتربِّعني و�لتاأكد 
من خلّو �لدم من �أي م�ساكل، وذلك 
ل��ل��ت��اأك��د م���ن ���س��الم��ة و����س���ول �لدم 
توفري  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ل��م��ري�����س، 
�لأ�سخا�س،  وتوجيهه  لإر�ساد  ق�سم 
�لذين يعانون من م�ساكل يف �لدم. 

و�لتقدير  ب���ال�������س���ك���ر  وج������ه  وق������د   
لل�سركات �ملتعاونة يف �لفعالية وهم: 
�لتابعة  �ل�سكري  �أ���س��دق��اء  جمعية 
للمجل�س �لأعلى لالأ�سرة بال�سارقة، 
�لتخ�س�سي،  �لم�����ار�ت  م�ست�سفى 
�أمريكان  ع���ي���ادة  ف��ي��ج��ني،  �أت���الن���ت���ا 
�يو�سرين،  ل��الأ���س��ن��ان،  �ك�سلين�ست 

ميديا بريج.

•• دبي-وام:

�أطلق معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
يف  �مل��ع��ريف  �ملحتوى  “�إثر�ء  ملتقى  �أم�����س  �لت�سامح 
جمال �لت�سامح” يف دبي مب�ساركة نخبة من �لكتاب 
و�لنا�سرين و�لباحثني و�ملوؤثرين و�ملبدعني �ل�سباب 

وو�سائل �لإعالم �لتقليدية و�حلديثة، و�لفنانني.
جاء ذلك بح�سور معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد 
�جلابر وزير دولة رئي�س �ملجل�س �لوطني لالإعالم، 
و���س��ع��ادة ع��ف��ر�ء �ل�����س��اب��ري �ل�����س��اب��ري �مل��دي��ر �لعام 
�ملن�سوري  من�سور  و�سعادة  �لت�سامح،  وزي��ر  مبكتب 
م��دي��ر ع����ام �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي ل���الإع���الم وعبد�هلل 
�لوطني  ل��ل��ربن��ام��ج  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لإعالمية  �لقياد�ت  من  وع��دد  ب��الإن��اب��ة،  للت�سامح 

و�لفكرية و�لأكادميية.
�إىل  ت��ه��دف  متخ�س�سة  ج��ل�����س��ات   6 �مل��ل��ت��ق��ى  و���س��م 
�ملعريف  �ملحتوى  و�إث��ر�ء  لتطوير  بتو�سيات  �خل��روج 
و�لنا�سرين”،  “�لكتاب  وه��ي  ب��الم��ار�ت،  للت�سامح 
�ل�سباب”،  و”�ملبدعني  �ل�سباب”،  و”جمال�س 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����س��ل  ورو�د  �لفني”،  و”�لإنتاج 

و�ملبدعني �ل�سباب، و�لتعليم.
ووجه معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان - يف 
للم�ساركني  �ل�سكر   - �مللتقى  �فتتاح  خ��الل  كلمته 
�مللتقى،  �إ���س��ه��ام��ات��ه��م وج��ه��وده��م يف ج��ل�����س��ات  ع��ل��ى 
�لوطني  و�مل��ج��ل�����س  �ل��ت�����س��ام��ح  وز�رة  نظمته  �ل����ذي 
�ملحتوى  �إث��ر�ء  يف  �لعمل،  خطط  ملناق�سة  لالإعالم، 
�ملعريف يف جمال �لت�سامح، خا�سة ما يتعلق بو�سائل 
�لإعالم ودور �لن�سر، و�ملوؤثرين يف و�سائل �لتو��سل 
�لجتماعي و�لُكتاب و�لفنانني ورموز �لثقافة و�لفكر 
�ل�سبابية،  و�ملجال�س  �ل�سباب  و�ملوؤلفني  �ملجتمع،  يف 
مبا ي�سهم يف ت�سكيل �حلياة يف �إمار�تنا �لعزيزة على 

بني  �لإيجابي  و�لتو��سل  �لتعاي�س  من  ثابتة  �أ�س�ٍس 
�جلميع من �أجل حتقيق �خلري و�لرخاء و�ل�ستقر�ر 

للجميع.
و�أعرب عن �عتز�زه بالروؤية �حلكيمة ملوؤ�س�س �لدولة 
نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ  �لو�لد  له  �ملغفور 
�لب�سر  خ�سو�سيات  �ح��رت�م  يف  ثر�ه”  �هلل  “طيب 
�لتنوع و�لتعددية  ومعتقد�تهم و�ختيار�تهم وقبول 
و�لعمل  �ل��ت��ع��اون  �أو�����س���ر  وتعميق  خ�سائ�سهم  يف 
�مل�سرتك بني جميع �لنا�س من �أجل حتقيق �ل�سعادة 
�لت�سامح يف فكر  �أن  وج��ودة �حلياة للجميع، موؤكد� 
لتعاليم  حي  جت�سيد  هو  �ملوؤ�س�س  �لقائد  و�إجن���از�ت 
�لإ�سالم �حلنيف، وهو �حلياة يف �سالم مع �لآخرين 

و�لنفتاح عليهم باإيجابية.
و�أو�سح �أن �لت�سامح هو �حلر�س �لكامل على توفري 
�حلياة �لكرمية جلميع �ل�سكان، وهو �للتز�م بتحقيق 
�لعدل و�مل�ساو�ة �أمام �لقانون للتعامل مع �ل�سر�عات 
كما  و�ل�سالم،  �ملحبة  لن�سر  فعالة  و�أد�ة  و�لنز�عات، 
و�مل�ستد�مة  �لناجحة  �لتنمية  لتحقيق  �لطريق  �أنه 
وكذلك  �ملن�سود،  و�لقت�سادي  �لجتماعي  و�لتقدم 
عالقات  وب��ن��اء  �ل��ع��امل،  يف  �لإم����ار�ت  مكانة  لتاأكيد 

دولية �إيجابية مع كل �لأمم و�ل�سعوب.
و�أ�سار �إىل �أن �لإمار�ت يف ظل قادتها �ملخل�سني ت�سري 
على خطى موؤ�س�س �لدولة بالقول و�لعمل و�للتز�م 
�ل��ق��وي ب���اأن ي��ك��ون �ل��ت��ع��اون ب��ني �لب�سر و�لح���رت�م 
�لعزيز،  �لوطن  هذ�  يف  حياة  �أ�سلوب  بينهم  �ملتبادل 
�نعقاد هذ�  نتقدم معاً مبنا�سبة  �أن  “ي�سرفنا  قائال 
و�لح���رت�م  �لتقدير  وف��ائ��ق  �ل�سكر  بعظيم  �مللتقى 
�إىل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�هلل” و�ساحب  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س 

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�مل�سلحة، و�إىل  �لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب 
�ملجل�س  �أع�ساء  �ل�سيوخ  �ل�سمو  �أ�سحاب  �إخ��و�ن��ه��م 
�لأع����ل����ى، ح��ك��ام �لإم��������ار�ت ب��ف��ائ��ق �ل�����س��ك��ر وعظيم 
�لمتنان جلهودهم �ملباركة كي تظل �لإمار�ت د�ئما 

هي بلد �حلكمة و�ل�سالم، وبلد �لتقدم و�لتنمية.
�أن �مللتقى يركز على تنمية �ملعرفة  و�أ�ساف معاليه 
�لإن�سان  تنمية  يف  ي�سهم  مب��ا  �لت�سامح  جم���ال  يف 
ودعم  �لع�سر،  ه��ذ�  يف  و�لعمل  �حلياة  من  ومتكينه 
�رتباطه باملجتمع من حوله وت�سجيعه على �ل�سلوك 
�لأخالقي �لنبيل، موؤكد� �أن �إثر�ء �ملحتوى �ملعريف يف 
جمال �لت�سامح ينطلق من قناعة قوية باأن �لإن�سان 
�ملجتمع  بناء  �أ�سا�س  هو  و�سلوكه  وقدر�ته  مبعارفه 
�لهوية  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  ك��م��ا  و�مل�����س��امل،  �مل��ت�����س��ام��ح 
و�لرتباط  و�ملعتقد�ت،  باملبادئ  و�لتم�سك  �لوطنية 
�لناجح  �لتعامل  على  و�ل��ق��درة  و�ل���رت�ث  بالتاريخ 

و�ملثمر بني �جلميع ومع �جلميع.
�لت�سامح �ستنفذ برناجما  �أن وز�رة  �أكد معاليه  كما 
���س��ام��ال ل��ل��ت��األ��ي��ف و�ل��رتج��م��ة و�ل��ن�����س��ر يف جمالت 
ي�����س��ت��ه��دف ج��م��ي��ع ف��ئ��ات �ل�سكان  �ل��ت�����س��ام��ح ك���اف���ة، 
�لتقليدية  �لو�سائط  وبلغات خمتلفة م�ستفيدة من 
و�لرقمية، كما �ستعمل �لوز�رة على �إيجاد مناخ عام 
�ملوؤلفني  م��ع  �مل��ع��ارف تعمل  ه��ذه  �إن��ت��اج  ي�سجع على 
و�لتعاون، مع  بالتن�سيق  وتقوم  و�لأدب��اء،  و�لفنانني 
موؤ�س�سات �ملجتمع كافة، �إ�سافة �إىل تطويع �ملعارف 

�لعاملية، مبا يتفق و�حتياجات �ملجتمع و�لإن�سان.
دعم  على  د�ئ��م��ا  تعمل  �لت�سامح  وز�رة  �أن  و�أو���س��ح 
�لتاألف وت�سجيع �لبتكار و�لتفكري �لذكي و�لنفتاح 
�لعامل يف ظل  �لنافعة يف  �لتجارب  �لو�عي على كل 
ع��ن �لتطرف  ب��ع��ي��د�ً  �مل�����س��ت��ق��ب��ل،  �إىل  ن��ظ��رة و�ث��ق��ة 

و�لت�سدد و�ملغالة.

�سر�كة  يف  للدخول  بامللتقى  �مل�ساركني  معاليه  ودعا 
�لوطن،  ه���ذ�  �لإن�����س��ان يف  تنمية  �أج����ل  م��ن  ف��ع��ال��ة 
و�لرت���ق���اء مب��ع��ارف��ه وم���د�رك���ه وق���در�ت���ه ك��ي يكون 
مو�طناً �ساحلاً يف هذ� �لع�سر، و�لإ�سهام يف ت�سكيل 
م�سرية �ملجتمع ورفع م�ستوى �حلو�ر فيه وتو�سيل 
ثقافة  ون�سر  �لهد�مة  �لأفكار  ونبذ  �لناجحة  �لآر�ء 
�لتعاي�س و�لت�سامح و�ل�سالم، موؤكد� �أهمية �ل�سر�كة 
�لفاعلة لأن يكون �ملحتوى �ملعريف يف جمال �لت�سامح 
على  و�ل��ت��ع��رف  �ل���ذ�ت  على  للتعرف  ج��ي��دة  و�سيلة 
�لع�سر  حت��دي��ات  ملناق�سة  ف��ع��اًل  و�أ���س��ل��وب��اً  �لآخ�����ر، 

و�لتعامل معها بثقة و�قتد�ر.
وع���رب ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب��ت��وق��ي��ع م���ذك���ر�ت ت��ف��اه��م بني 
كبد�ية  لالإعالم،  �لوطني  و�ملجل�س  �لت�سامح  وز�رة 
�ملجل�س  مع  �لتعاون  �أن  ..مو�سحا  �أو�سع  ل�سر�كات 
و�سائل  دور  ت��اأك��ي��د  �إىل  ي��ه��دف  ل���الإع���الم  �ل��وط��ن��ي 
ن�����س��ر ثقافة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة و�حل���دي���ث���ة، يف  �لإع�������الم، 
دعم  ويف  �ل��ع��امل،  �ملجتمع  يف  و�ل��ت��ع��ارف،  �لتعاي�س 
�ع���ت���ز�ز �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني، ع��ل��ى �ل�����س��و�ء، بقيم 
�لت�سامح و�ل�سالم يف فكر ز�يد ويف فكر قادة �لإمار�ت 

ويف �سلوك �أبناء وبنات �لإمار�ت.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه “�إن �ل��ه��دف م��ن ه���ذ� �ل��ت��ع��اون هو 
حتقيق �لإعالم �لفعال عن �أن�سطة وبر�مج �لت�سامح 
يف �لدولة و�لعمل معاً من �أجل �إعد�د مو�د وخطط 
�أجل  م��ن  بالت�سامح  متعلقة  فعالة  �إع��الم��ي��ة  عمل 
للت�سامح  فر�ساناً  �أنف�سهم  �لإع��الم��ي��ون  ي�سبح  �أن 
مع  �مل�سرتك  �لعمل  �أن  موؤكد�  و�لعامل،  �ملجتمع  يف 
�ملجل�س �لوطني لالإعالم �سيمكن وز�رة �لت�سامح من 
و�ل�سباب،  �لأطفال،  �ملجتمع  فئات  كل  �لتو��سل مع 
�ملو�طنني و�ملقيمني على  �ل�سن من  و�لن�ساء، وكبار 

�ل�سو�ء«.
و�أع����رب ع��ن �أم��ل��ه ب���اأن ي��ك��ون �ل��ع��م��ل �مل�����س��رتك بني 

لدولة  �حل�ساري  �لوجه  ُيظهر  نحٍو  على  �جلميع 
�لمار�ت، ويوؤكد �لعتز�ز بالهوية �لوطنية وتعميق 
�لعامل، متمنيا  �لإن�ساين مع  �لتو��سل  على  �لقدرة 
�أن ي�سمل ذلك كل و�سائل �لإعالم، و�أن نعمل معا يف 
�سبيل تنظيم �أن�سطة وفعاليات جتذب �جلمهور و�إىل 
�لإعالم،  وو�سائل  �لت�سامح  وز�رة  بني  قوية  عالقة 
بحيث يكون لالإعالم دور مهم يف �لت�سامح، م�سري�ً 
�إىل �أن للت�سامح من جانب �آخر دور�ً مهماً يف تطوير 
عمل و�سائل �لإعالم، وعلى نحو يوؤدي �إىل خطو�ت 

فعالة لتاأكيد دور �لإعالم يف حتقيق جودة �حلياة.
..�أكد  �لن�سر  دور  �حت��اد  مع  بالتعاون  يتعلق  وفيما 
�لتو��سل  �أه��م��ي��ة  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ  م��ع��ايل 
�إىل �ملتلقني  �إ�سافة  �لُكتاب و�ملوؤلفني يف �لدولة  مع 
لهذه �لنتاجات من تربويني و�أولياء �أمور وغريهم 
يهتمون  �لتي  و�ملو�سوعات  �ملجالت  حتديد  بهدف 
�إنتاجهم  ون�سر  �ملطلوبة  �ملعرفة  �إنتاج  ثم  بها، ومن 
على  ب��ق��در�ت��ه��م  و�لح��ت��ف��اء  بهم  �ملجتمع  وت��ع��ري��ف 
�إىل توفري  �إ�سافة  �لت�سامح،  �إنتاج �ملعرفة يف جمال 

�حلو�فز ومنح �جلو�ئز عن كل عمل نافع ومفيد.
و�أو�سح �أن عالقة �لوز�رة مع دور �لن�سر تهدف �إىل 
تعبئة كل �جلهود وبث �ملزيد من �حليوية و�لن�ساط 
يف بيئة �لفكر و�لإبد�ع يف دولتنا �لعزيزة باعتبار �أن 
ذلك جزء مهم للغاية، من ثروة �لوطن، و�أن يكون 
وعاًء  �لعربية  �للغة  ت��ك��ون  �أن  �إىل  ح��اف��ز�ً  �ل��ت��ع��اون 

لإنتاج �ملعرفة يف جمال �لت�سامح �أي�سا.
ون��ب��ه �إىل �أن���ه م��ن خ���الل �ل��ع��م��ل �مل�����س��رتك ميكننا 
ت�سجيع جهود �ملبدعني من �أبناء وبنات �لدولة من 
�أجل �أن تكون �ملعارف �أدو�ت فعالة ملو�جهة حتديات 
لتالقي  ج�سر�  د�ئ��م��ا  �لإم����ار�ت  تكون  حتى  �لع�سر 

�حل�سار�ت و�لثقافات يف تناغم وتنا�سق.
جمال  يف  �ملجتمعية  �ل�����س��ر�ك��ات  “�أن  معاليه  و�أك���د 

لبلدنا  �ل��ك��ب��ري  ح��ي حل��ب��ن��ا  ه��ي جت�سيد  �ل��ت�����س��ام��ح 
�لإمار�ت وحر�سنا على حتقيق �أهد�فها وطموحاتها 
ك��اف��ة، م��ا ميثله ذل��ك م��ن وح��دة �لعمل �لوطني يف 
�سبيل ن�سر قيم �لإمار�ت يف حتقيق �ل�سعادة و�ل�سالم 

و�لتعاي�س و�لرخاء«.
�أحمد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �أك���د  م��ن جهته 
�جلابر �أهمية �لدور �لذي ي�سطلع به رو�د �لإعالم 
�لت�سامح  قيم  وتر�سيخ  ن�سر  جت��اه  و�لفن  و�لثقافة 
�لكبري  �ل��دع��م  عاليا  ..مثمنا  �لإن�سانية  و�لإخ����وة 

�لذي تقدمه �لقيادة �لر�سيدة لهذه �لقطاعات.
و�لفكري  و�ل��ث��ق��ايف  �لإع���الم���ي  �مل��ح��ت��وى  �إن  وق����ال 
و�لفني هو �لو�سيلة �لأ�سهل و�سول و�لأكر �نت�سار� 
يف �ملحتمعات، ونحن فخورون بالتعاون بني �ملجل�س 
وموؤ�س�سات  �ل��ت�����س��ام��ح  ووز�رة  ل���الإع���الم  �ل��وط��ن��ي 
وقطاعات �لإعالم و�لثقافة و�لتعليم و�لفن ورو�دها 
لبحث �لأفكار و�عتماد منهجيات تدعم �نتاج حمتوى 
ثري ومتنوع ير�سخ �أ�س�س �لت�سامح و�لقيم و�لثو�بت 
�إىل  �إ�سافة  �لإمار�تي  �ملجتمع  �لوطنية �ل�سيلة يف 
تنفذها  �لتي  و�مل�ساريع �خلالقة  بالنماذج  �لتعريف 
�لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �حلكومية  �مل��وؤ���س�����س��ات  وتتبناها 
مبا ي�سمن ��ستمر�رية هذه �لر�سالة �لإن�سانية من 
بال�سكر  وت��وج��ه معاليه  �ل��ق��ادم��ة.  �لأج��ي��ال  خ��الل 
نهيان وزير  �آل  نهيان بن مبارك  �ل�سيخ  �إىل معايل 
�لت�سامح على �هتمامه وم�ساركته بفاعاليات �مللتقى 
و�إىل جميع �جلهات و�ملوؤ�س�سات و�لأف��ر�د �لد�عمني 
�سيقدم  �مللتقى  هذ�  �أن  معاليه  و�أو�سح  و�مل�ساركني. 
�إث��ر�ء �ملحتوى �ملعريف  �إ�سافات مبتكرة وق��ادرة على 
دولة  يف  �لإن�ساين  و�لتاآخي  �لت�سامح  ملبادئ  �مل�ستند 
لالإعالم  �لوطني  �ملجل�س  �سيعمل  حيث  �لإم���ار�ت، 
ع��ل��ى در�����س���ة �مل��خ��رج��ات و�لأف����ك����ار ك��ب��د�ي��ة ملرحلة 

تطبيق ما هو منا�سب منها.

»الت�سامح « و»الوطني لالإعالم « يطلقان ملتقى » اإثراء املحتوى املعريف «

•• دبي-وام:

�أكد �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي، �سرورة تكامل وتنا�سق نهج �لعمل �حلكومي بني خمتلف 
�جلهات، ومو��سلة �لعمل على خلق عقول قيادية مبدعة قادرة على جتاوز 
�لتحديات ومو�كبة تغري�ت �مل�ستقبل، �سعياً نحو ترجمة روؤية �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
و�لنخب  �لكو�در  تاأهيل  على �سرورة  �سموه  “رعاه �هلل” م�سدد�ً  دبي  حاكم 
من �أبناء �لدولة، خللق جيل جديد من �لقياد�ت �ملوؤهلة لتويل زمام �لقيادة 
م�سرق  م�ستقبل  ل�سمان  دب��ي  لها  ت�سعى  �لتي  �ل�سد�رة  م�سرية  ومو��سلة 

وم�ستد�م.
جاء ذلك خالل لقاء �سمو ويل عهد دبي، �سباح �ليوم يف ند �ل�سبا، قياد�ت 
�ل�سيخ  �سمو  بح�سور  بدبي،  �حلكومية  �جلهات  من  ع��دد  يف  �لثاين  �ل�سف 
مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي �لنائب �لأول لرئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي، و�سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
للطري�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإم��ار�ت �لنائب �لثاين لرئي�س 
ديو�ن  ع��ام  م��دي��ر  �ل�سيباين  ع��ب��د�هلل  حممد  وم��ع��ايل  �لتنفيذي،  �ملجل�س 
�ساحب �ل�سمو حاكم دبي، و�سعادة عبد �هلل حممد �لب�سطي �أمني عام �ملجل�س 

�لتنفيذي.
�حلكومي،  �لعمل  متابعة  على  �سموه  ح��ر���س  �إط���ار  يف  �ل��ل��ق��اء  ه��ذ�  وي��اأت��ي 

و�لتو��سل مع قياد�ت �ل�سف �لثاين يف حكومة دبي، وتر�سيخ نهج �لعمل بروح 
�لفريق �لو�حد، ومبا ي�سهم يف تعزيز مكانة حكومة دبي �لر�ئدة و�ل�سباقة يف 

تلبية حاجات �لفرد و�ملجتمع.
وثّمن �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم جهود قياد�ت �ل�سف 
�سموه  �لو�قع، موؤكد�ً  �أر�س  روؤية و��سرت�تيجية دبي على  �لثاين يف ترجمة 
متابعته �لد�ئمة مل�ساهمتهم يف تعزيز تناف�سية دبي ودفع عجلة �لتقدم مبا 
�سموه على ثقته بهم وبزمالئهم  يخدم غاياتنا وروؤيتنا �مل�ستقبلية، م�سدد�ً 
يف �حل��ك��وم��ة وع��ل��ى ق��درت��ه��م ع��ل��ى ح��م��ل �مل�����س��وؤول��ي��ة وم��و�ك��ب��ة �لتطلعات 

و�لطموحات.
ووجه �سموه حديثه لقادة �ل�سف �لثاين يف حكومة دبي قائاًل: “نحن فريق 

و�حد، و�أنا �أحد �أفر�ده، �أفخر بكم وبزمالئكم يف كافة �جلهات، لدينا حتديات 
كثرية، �إل �أنني على ثقة باإمكانياتكم يف تخطيها، فاأنتم �أملنا وقوتنا لتحقيق 
دبي  و�إم��ارة  �لدولة  ��سم  ليظل  و�لريادة  �لتميز  �ل�سد�رة ومو��سلة م�سرية 
“علمنا �ساحب �ل�سمو  �ساخماً يف �ستى �ملحافل �لدولية، ». و�أ�ساف �سموه: 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم �أنه ل وجود لكلمة م�ستحيل، وبتعاوننا معاً 
وفق  �لو�حد  �لفريق  بروح  �لعمل  وعلينا  �لإجن��از�ت،  �سن�سنع  و�حد  وبقلب 
نهج تكاملي يتعدى �لأطر �ملوؤ�س�سية وي�سع �مل�سلحة �لعامة قبل كل �سيء«. 
�أخرى تهدف �إىل تعزيز �لعمل  وياأتي هذ� �للقاء �سمن �سل�سلة من لقاء�ت 
من  تعزز  �لتي  �خلالقة  و�لأف��ك��ار  �لتطويرية  �ملقرتحات  وط��رح  �جلماعي 

ريادة وتناف�سية دبي على خمتلف �لأ�سعدة.

حمدان بن حممد يلتقي قيادات ال�سف الثاين يف حكومة دبي

بلدية الظفرة تعيد تاأهيل اأعمدة الإنارة  
•• منطقة الظفرة-وام:

�لرياح  �ملتاأثرة بحركة  تاأهيل �سبكة �لنارة  �إعادة  �لظفرة  �نهت بلدية منطقة 
�لتقلبات �جلوية خالل  ب�سبب  �لظفرة  �لتي هبت على مدن منطقة  �لن�سطة 
�لفرتة �ملا�سية حيث مت �إعادة تاأهيل 65 عمود� يف مدينة �ملرفاأ بالإ�سافة �إىل 

تبديل وتركيب �أكر من 25 عمود � قدميا يف مدينة ز�يد.
ولتجنب تاأثري �لأ�سجار �لعالية �ملال�سقة لأعمدة �لإنارة قامت �لبلدية بق�س 
�أكر من 60 �سجرة بال�سارع �لعام يف مدينة ز�يد وذلك بالتعاون مع �ل�سركاء 

�ل�سرت�تيجيني.
و�أكدت بلدية منطقة �لظفرة �كتمال ��ستعد�د�ت كافة فرق �لطو�رئ و�لأزمات 

للتعامل مع �أي طارئ مبدن �ملنطقة.
�ل��ط��و�رئ و�لأزم���ات وف��ور تلقيها  ب��اأول من خ��الل مكتب  �أول  وتتابع �لبلدية 

�لبالغات و�لر�سد لأي جتمعات للرمال تقوم قطاعات �لبلدية باإز�لتها فور�.
وتعمل  باملنطقة  �لطرق  وم�ستخدمي  �ل�سكان  �سالمة  على  �لبلدية  وحتر�س 

على تذليل كافة �ل�سعوبات خا�سة خالل �أوقات �لطو�رئ و�لأزمات.
993 يف حال  �ل�ساخن  �لقاطنني �لت�سال على �خلط  �لبلدية جميع  وتهيب 

وجود �أي جتمعات رمال �أو �سقوط �أ�سجار على �لطرق.

•• اأبوظبي-الفجر:

نفذت مديرية �خلدمات �لطبية بقطاع �ملالية 
مع  وبالتن�سيق  �أب��وظ��ب��ي،  ب�سرطة  و�خل��دم��ات 
�سفر�ء �ل�سعاده يف �إد�رة �مل�سرتيات و�مل�ستودعات 
�ل�سحه  ي��وم  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  �ساملة  توعية  حملة 

�لعاملي يف مبنى �إد�رة �مل�سرتيات .
على  تركز  متنوعة  فعاليات  �ملديرية  قدمت  و 
ثقافة �لتربع بالدم، وتعزيز مفهوم �لإ�سعافات 
�ل�سحي  و�ل��غ��ذ�ء  �لأول��ي��ة،  �ل�سحية  و�لرعاية 
و�أهمية  �لأدوي��ة،  مع  �لتعامل  وكيفية  �ل�سليم، 

�ل��ت��ط��ع��ي��م ل���ل���وق���اي���ة م����ن ب��ع�����س �لأم�����ر�������س، 
وغريها.

و�أو�سح �لر�ئد طبيب علي �ملنهايل رئي�س ق�سم 
فرع  ب��رن��ام��ج  �أن   ، ب��امل��دي��ري��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل�سحة 
�لتثقيف �ل�سحي ركز على توعية منت�سبي  �د�رة 
و�سباط  �سباط  م��ن  و�مل�ستودعات  �مل�سرتيات 
�ل�سف و�لأفر�د، بالوقاية من �لأمر��س �ملزمنة 
��ستمر�ر  �إىل  �ج��ر�ء فحو�س طبية م�سري�ً  و   ،
�خلطة عرب حمالت توعية طو�ل �لعام، لرفع 
م�ستوى �لثقافة �ل�سحية لدى �لأفر�د، و�إجر�ء 
لتكون  وتر�سيخها  �لالزمة،  �لطبية  �لفحو�س 

جزء�ً من �أولوياتهم �ل�سحية.
وحث �ملنت�سبني على �سرورة  �لفح�س �لدوري 
�مل�سوؤولية  �أهميةتعميق  موؤكد�ً  �لأمر��س   من 
�ملجتمعية يف جمال �لعناية و�لرعاية �ل�سحية، 

حفاظاً على �سالمة �جلميع.
�ل��ط��ب��ي��ة ب�سرطة  وك���ان���ت م��دي��ري��ة �خل���دم���ات 
�أب���وظ���ب���ي، ق���د �أط��ل��ق��ت خ��ط��ة ت��وع��ي��ة �سحية 
معرفتهم  لزيادة  �ملجتمع  و�أف���ر�د  للمنت�سبني، 
باملعلومات �ل�سحية، وجتنب م�سببات �لأمر��س 
على  وت�سجيعهم  �كت�سافها،  يف  وم�ساعدتهم 

ممار�سة �ل�سلوكيات �ل�سحيحة. 

توعية �سحية ملنت�سبي » م�سرتيات « �سرطة اأبوظبي

حماكم دبي تنظم فعالية » ال�سحة للجميع « تزامنًا مع يوم ال�سحة العاملي
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وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9
 ، �لال�سلكية  �ل���رتدد�ت  هو�ئيات   ، وبالتحديد   ، �لإر���س��ال  خطوط  وم��ع��د�ت  �لال�سلكية  �ل���رتدد�ت  هو�ئيات 
كابالت متحدة �ملحورو�أجز�وؤها ، ملحقات �لكو�بل متحدة �ملحاور، وبالتحديد ، حمر�سات �لإر�سال ، و�سائل 
مطابقة �ملمانعة وحتديد �لأطو�ر، �سا�سات مر�قبة �لأطو�ر، مر�سد�ت �لرموز �لال�سلكية للهو�ئيات ، ومنار�ت 
، هو�ئيات  �ملكروويف  �أمو�ج  ، هو�ئيات  �لنقطية  �لهو�ئيات   ، �لأ�سا�سية  ، هو�ئيات �ملحطات  �لإ�سار�ت  عو�ئق 
ثنائية �ل�ستقطاب ، هو�ئيات بعيدة كهربائية مائلة لالأ�سفل ، هو�ئيات و�مياك�س وهو�ئيات عري�سة �لنطاق 
،كابالت �لرتدد�ت �لال�سلكية �مل�سعة ، للتطبيقات �لد�خلية وتطبيقات �لأنفاق ، وكابالت �لألياف �لب�سرية 
، �أدو�ت تق�سيم �لإ�سارة لالأجهزة ذ�ت �لرتدد�ت �لال�سلكية ، هو�ئيات د�خلية ، منتجات ، معد�ت ، جتهيز�ت 
 ، �ل��رتدد�ت  �أطياف  ، حلول تعتمد على �ملوقع و�إد�رة  ومكونات ملحطات مو�قع متنقلة لالت�سالت عن بعد 
وبالتحديد ، معد�ت حتويل متحدة �ملحور، هو�ئيات ل�سلكية ، ناقالت تردد�ت وم�ستقبالت تردد�ت ، من�سات 
ت�سغيل وح�سابات ذ�ت مو�قع متنقلة ، �إد�رة �ل�سبكات و�أدو�ت �لختبار، وبالتحديد، �أطباق �لأقمار �ل�سناعية 
�لرتدد�ت  روؤو���س   ، بعد  �لت�سالت عن  �سبكات  لتح�سني  �ل�سبكات  بر�مج تطوير   ، و�مل�ستقبالت  �ملعاجلات   ،
�لال�سلكية عن بعد ، كابالت رغوية متحدة �ملحور، وكابالت خا�سة ذ�ت تردد�ت ل�سلكية ، و�سالت �لكابالت 
، جممعات و�سالت �لكابالت ، كابالت عري�سة �لنطاق وجممعات �لكابالت ، �أدلة �لأمو�ج للرتدد�ت �لعالية 
�ملعدنية لال�ستخد�م يف  �لفولذية  �لتحتية  �لبنية  ، مكونات  �لال�سلكية  بالرتدد�ت  �لعالية  �لطاقة  وتزويد 
�ملعد�ت  دعم  ومن�سات   ، �لكابالت  دعم  عنا�سر   ، �لهو�ئيات  حامالت   ، وبالتحديد   ، �لال�سلكية  �لت�سالت 
و�لرتكيب ، ملحقات �لكابالت ، وبالتحديد و�قيات �لأمو�ج ، �سد�د�ت �لكابالت و�ملهايئات ، �أدو�ت �لتاأري�س ، 
مكونات �لرتدد�ت �لال�سلكية �لن�سطة لتمديد �ل�سبكات �لال�سلكية و�لتغطية بخ�سو�س �لإ�سار�ت ، �لو�سالت 
تكر�رية  �أجهزة   ، ثالثية  بلك�سر�ت   ، ثنائية  بلك�سر�ت   ، �مل�سرتك  �لنطاق  ذ�ت  �لال�سلكية  للرتدد�ت  �لقارنة 
، مكونات  �لقنو�ت  �أب��ر�ج ، م�سخمات �لطاقة متعددة  ، م�سخمات ثنائية �لجت��اه ، م�سخمات مركبة على 
ل�سلكية يف �ملباين ، �سبكات ، و�أنظمة تتاألف من من�سات ت�سغيل حتتوي على مر�سالت وم�ستقبالت �لبيانات 
، �سبكات ل�سلكية وبو�بات جلمع �لبيانات ، �أنظمة�لت�سالت �لتوزيعية ، ومكونات تتاألف من من�سات ت�سغيل 
�لأمو�ج  ، موجهات  �ليبانات  وبو�بات جلمع   ، �سبكات ل�سلكية   ، بيانات  حتتوي على م�ستقبالت ومر�سالت 
�ل�سلبة  �لأم��و�ج  موجهات   ، �لال�سلكية  �ل��رتدد�ت  وتزويد  �لعالية  و�لطاقة  �لعالية  للرتدد�ت  �لإهليلجية 
�لهو�ئيات  �أنظمة  ، معد�ت �سغط  �لال�سلكية  �ل��رتدد�ت  وتزويد  �لعالية  و�لطاقة  �لعالية  للرتدد�ت  و�ملرنة 
يف  م�ستخدمة  ومنتجات  �أج��ه��زة   ، �لال�سلكية  �ل���رتدد�ت  ذ�ت  �لإر���س��ال  وه��و�ئ��ي��ات  خطوط  يف  لال�ستخد�م 
�ت�سالت  �ألياف ب�سرية م�ستخدمة يف  وذ�ت  �سلكية ول�سلكية  ، مكرر�ت  وبالتحديد   ، �لت�سالت �خلليوية 
نطاقات  يف  رئي�سي  ب�سكل  �لال�سلكية  �لتحتية  �لبنية  ومنتجات  �ملباين  يف  �لد�خلية  و�لت�سالت  �ملحمول 
�لرتدد�ت �خلليوية و �أنظمة �لت�سالت �ل�سخ�سية لغر�س تو�سيع نطاق �ت�سالت �لبيانات و�ل�سوت ثنائية 
، مكرر�ت  بالتحديد   ، �لأ�سا�سية ومعزز�ت �لإر�سال و�ل�ستقبال  ، ومنتجات تو�سيع جمال �ملحطات  �لجتاه 
�لال�سلكية  �لت�سالت  �أج��ه��زة   ، �لأ�سا�سية  �ملحطات  �ت�سالت  نطاق  لتو�سيع  �لجت��اه  ثنائية  وم�سخمات 
�لأجهزة   ، �لهو�ئيات  وبالتحديد   ، و�أجز�ئها   ، �خلدمات  يف  �ل��رتدد�ت  و��ستخد�م   ، و�ل�سخ�سية  و�خلليوية 
�لت�سال  وه��و�ت��ف  �لهو�ئيات  مو��سفات  و��ستقبال  و�إر���س��ال  وتعديل  لتح�سني  و�للكرتونية  �لكهربائية 
 ، و�أج��ز�ئ��ه��ا  �مل�ستقبالت  و�ملر�سالت  �مل�ستقبالت   ، �ملر�سالت   ، �لهو�ئيات  م�ساند   ، وبالتحديد   ، �لال�سلكي 
�لهو�تف  حتويل  �أجهزة   ، �لأ�سا�سية  �ملحطات   ، �لتوزيعية  �لهو�ئيات   ، �لإر�سال  مكرر�ت   ، �لإر�سال  معزز�ت 
�لنقالة ، �مل�سخمات، �ملر�سحات ، �لبلك�سر�ت �لثنائية، �ملجمعات ، �ملو�سالت ، �لو�سالت �لقارنة ، و�أجز�ئها 
و�ملجمعات �لفرعية لها ، بر�مج �إجر�ء �ملكاملات وبر�مج معاجلة �لإ�سار�ت �لرقمية �خلا�سة لال�ستخد�م يف 
خدمات �لت�سالت �خلليوية و�ل�سخ�سية و�لرتدد�ت �لال�سلكية ، مر�سالت وم�ستقبالت �لألياف �لب�سرية 
وتلفزيون  �لهو�تف  �أجل  من   ، و�ل�سخ�سية  و�خلليوية  �لال�سلكية  لالت�سالت  �ملعلومات  و��ستقبال  لإر�سال 
�أجل �ختبار وقيا�س وحتديد �سمات ومو��سفات �لإ�سار�ت ذ�ت �لرتدد�ت �لال�سلكية  �لكابل ، و�لوحد�ت من 
يف خدمات �لت�سالت �لال�سلكية و�خلليوية و�ل�سخ�سية ، هو�ئيات �لإر�سال �لتلفزيوين ، هو�ئيات �ملحطات 
�لأر�سية ، �أجهزة �سبكات �لكومبيوتر ، �لأجهزة �ملحيطية و�مللحقات ، بالتحديد ، �جل�سور �حللقية ، بطاقات 
ذ�ت  �لإر���س��ال  خطوط   ، �ملحاكاة  وبطاقات   ، �ملاآخذ  تو�سيع  بطاقات   ، �مل�سرتك  �لت�سال  بطاقات  �ملهايئات، 
�ملوجات �لكهربائية و�لألياف �لب�سرية ذ�ت �لإ�سعاعات ، بر�مج �لكومبيوتر لال�ستخد�م يف �ل�سبكات وربط 
�سبكات �مل�ستخدمني ، معد�ت �لإر�سال �لكهربائية ، و بالتحديد �لهو�ئيات و�لأعمدة وحمدد�ت �ملو�قع ، �أدلة 
�لأم��و�ج لتزويد �لطاقة �لعالية و�ل��رتدد�ت ذ�ت �لأم��و�ج �لال�سلكية ، خطوط �لإر�سال �لكهربائية ، معد�ت 
وكابالت   ، �ملائلة  �لأزو�ج  �ملحور،  كابالت متحدة  وبالتحديد   ، �لت�سالت  كابالت  �ملحور،  �لتحويل متحدة 
�لب�سرية  �لأل��ي��اف  كابالت   ، �ملائلة  �لأزو�ج  وذ�ت  �ملحور،  متحدة  �ملختلطة  و�لكابالت   ، �لب�سرية  �لأل��ي��اف 
وو�سالتها ، �لأ�سالك �لكهربائية على �سكل كابالت جممعة ، كابالت �لت�سال �ملتبادل و�ملتد�خل ، مهايئات 
�لت�سالت ، و�سالت �لت�سالت ، �ملقاب�س ، �ملاآخذ ، وكتل �لت�سالت ، �أجهزة �لت�سال عن بعد �لتي تعمل 
على تكر�ر وتغيري �سكل و�سيغة �لإ�سار�ت من حمطات �لبيانات و�أجهزة �لتحكم ، وم�ساند �لت�سالت عن 
�ملعد�ت   ، كوحد�ت  موزعة  جميعها  و�لكابالت  �لت�سالت  معد�ت  ودعم  لحتو�ء  و�ل�سد�د�ت  �مل�سابك   ، بعد 
�لتي تركب خ�سي�ساً يف �ملنزل لدعم �لت�سالت �لكهربائية ذ�ت �لألياف �لب�سرية ، وبالتحديد ، �لإطار�ت 
، �لكابينات ، و�أجهزة �إد�رة �لكابالت �لعمودية و�لأفقية ، لوحات وجهية تركب خ�سي�ساً لو�سالت كهربائية 
وو�سالت �ألياف ب�سرية، �أجهزة �لكومبيوتر، بالتحديد ، �أجهزة ذ�ت نقاط لإدخال �لبيانات �لال�سلكية لو�سل 
�إدخال �لطاقة متو�سطة  �أجهزة �لت�سال �لال�سلكي ، و�ملعد�ت �مل�ستخدمة يف �ل�سبكات ، وبالتحديد معد�ت 
�لنطاق و�ألو�ح �لتجميع ، �سناديق متديد �لأ�سالك للمناطق �لكهربائية ، بر�مج �لكومبيوتر من �أجل �إد�رة 

ومر�قبة و�لتحكم بو�سالت �لبنية �لتحتية ل�سبكات �لت�سالت.
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/04/28 وحتى 

تاريخ: 2029/04/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

EAT 67052

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 32064
باإ�سم : بريت�س �أمريكان توباكو  )بر�ند�س( �إنك.

وعنو�نه: 2711 �سنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنغتون ، ديالوير 19808، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ: 2000/02/06 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 23580 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :34
�ل�سجائر ، �لتبغ ، منتجات �لتبغ ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لولعات ، �لكربيت .

 2019/06/28 يف:  حلماية  �نتهاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ع�سر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية 
وحتى تاريخ: 2029/06/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

EAT 9775

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل :  

نا�س �ند ��سو�سيوت�س
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 303572          بتاريخ :2018/12/19    
 بيانات �لأولوية :  

با�سم :  بي �م جي �ند�سرتيز �س م ح
وعنو�نه : �جلزيرة �حلمر� – �ملنطقة �حلرة – ر��س �خليمة    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

و�سف �لعالمة : �لكلمة  4K مكتوبة باأحرف لتينية
 �ل�سرت�طات :  

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  علي  �إع��رت����س  لدية  من  فعلي 
�لإقت�ساد �أو �إر�سالة بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل :  

نا�س �ند ��سو�سيوت�س
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 303075        بتاريخ :2018/12/12    
 بيانات �لأولوية :  

با�سم :  بي �م جي �ند�سرتيز �س م ح
وعنو�نه : �جلزيرة �حلمر� – �ملنطقة �حلرة – ر��س �خليمة    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

و�سف �لعالمة : �لعبارة Days 7 مكتوبة باأحرف لتينية مع رقم 7 بخط مميز
�ل�سرت�طات : 

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  علي  �إع��رت����س  لدية  من  فعلي 
�لإقت�ساد �أو �إر�سالة بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/123 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/04/15 الثنني  يوم  م�صاء   6:00 ال�صاعة 

�صده عيادة الدكتور راجان جلرب العظام التخ�ص�صيه او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                 الو�صف     �صعر التقييم  

                                        ادوات ومعدات عيادة       11,100 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

حكـــومــة دبـــــي- �صلطـة واحـة دبـي لل�صيليكـون

�إع��الن رق��م 2019/13
بيانات  بع�س  تعديل   / �إل��غ��اء  ع��ن  لل�سيلكون  دب��ي  و�ح���ة  �سلطة  تعلن 
�أي  �أو جهة  ، فعلى كل �سخ�س  �إع��الن  بكل  �لرخ�س ح�سبما هو حم��دد 
تاريخ  �أ�سبوعني من  �ملخت�سة خالل  �ملحكمة  �إعرت��س مر�جعة  �أو  حق 

�لإعالن دون حتمل �ل�سلطة  �أدنى م�سئولية جتاه حقوق �لغري.
اإلغــاء الرخ�صـة:

العنــــوان: دبي,  دولة الإمارات العربية املتحدة- �صلطة واحـة دبــي لل�صيليكــون

تغيري الأ�صم التجاري /ال�صكل القانوين:

رقم �لرخ�سة
2738
1589
1913
2158
2082
1443

�ساحب �لرخ�سة:    
 EZ PARTS TEC - FZCO                                         ي زد بارت�س تيك - �س م ح�
CHEFXCHANGE - FZE                                               سف �إك�ست�سينج - م م ح�

 SMART LEADS - FZCO                                                 سمارت ليدز - �س م ح�
Mantra IT Solutions FZE                               مانرت� �أي تي �سوليو�سنز - م م ح
HA ENTERPRISE FZCO                                   ت�س �أيه �نرتبر�ي�س - �س م ح�
WINGSPHERE FZE                                                                  وينج�سفري م م ح

رقم �لرخ�سة

1599

To                        ل�سم �لتجاري �جلديد�
AVEROS – FZE

�أفريوز - م م ح

From                   ل�سم �لتجاري �لقدمي�
AVEROS – FZCO

�أفريوز - �س م ح

العدد 12600 بتاريخ 2019/4/8

�ملزروعي  بوحميد  ز�يد  �هلل  ر��سد خلفان عبد  �ل�سيد/  يعلن 
من  �سادرة  ��سهم  �سهاد�ت  فقد�ن   عن  �جلن�سية(  )�إم��ار�ت��ي 

بنك )�بوظبي �لوطني( بالأرقام �لتالية:
1 - رقم �ل�سهادة)2709(.
2 - رقم �ل�سهادة)3482(.
3 - رقم �ل�سهادة)6968(.
4 - رقم �ل�سهادة)9901(.

 على من يجدهما �لرجاء ت�سليمها لبنك )�أبوظبي �لأول( �و 
�لت�سال على تلفون رقم )0508133882( م�سكور�.

فقدان �سهادات ا�سهم

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني   8  اإبريل  2019 العدد 12600 

فقد �ملدعو / حممد ��سفاق 
باك�ستاين      ، ر�ه��������ام  ج�����ام 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
يجده  م��ن   )1846621(
عليه �لت�سال بتليفون رقم  

0568749104

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د �مل���دع���و / ر�����س���د علي 
باك�ستاين      ، ع��ل��ي  ولي�����ت 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
يجده  م��ن   )1818451(
�ق���رب  ت�����س��ل��ي��م��ه �ىل  ع��ل��ي��ه 
�ل�سفارة  �و  ���س��رط��ة  م��رك��ز 

�لباك�ستانية

فقدان جواز �سفر
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•• دبي-وام:

�طلقت موؤ�س�سة نور دبي حملة �سحية 
�لتي  �لت�سامح”  روؤي�����ة   “ وت��وع��وي��ة 
ف��ح��و���س��ات طبية  ت��وف��ري  �إىل  ت��ه��دف 
�لدينية  �ل���ع���ب���ادة  ب���ي���وت  خم��ت��ل��ف  يف 
�أنحاء  من م�ساجد وكنائ�س يف جميع 
�لت�سامح  عام  مبنا�سبة  وذل��ك  �لدولة 
فحو�سات  �حلملة  وت�سمل   .  2019
نظر جمانية من خالل عيادة �لعيون 
نور  موؤ�س�سة  بر�مج  �إح��دى   - �ملتنقلة 
دبي و�حلائزة على جائزة برنامج دبي 
لالأد�ء �حلكومي �ملتميز - وفحو�سات 
�سباب  جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أ���س��ن��ان 
و�لفحو�سات  ب��دب��ي  �ل�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
�إ���س��اف��ة �ىل توفري  �ل��ع��ام��ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
فر�س للتربع بالدم. وتاأتي جميع هذه 
من  �لت�سامح  روح  لتعزيز  �لأن�سطة 
خالل توفري فر�س للحو�ر و�لتو��سل 
و�ل���ت���ع���اون ب���ني �ل��ث��ق��اف��ات و�لأدي������ان 

�ملختلفة. وقالت �لدكتورة منال ترمي 
جمل�س  وع�سوة  �لتنفيذية  �لرئي�سة 
حملة  �إن  دب���ي..  ن��ور  موؤ�س�سة  �أم��ن��اء 
روؤية �لت�سامح تاأتي تنفيذ� لتوجيهات 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
باأن يكون عام 2019 عاما للت�سامح 
�إىل تعزيز  يف دول��ة �لإم���ار�ت وتهدف 
ب��ني خمتلف  �ل��دم��ج  روؤي���ة قيادتنا يف 

�أنه ومنذ  �لثقافات و�حل�سار�ت حيث 
�ط���الق ب��ر�م��ج م��وؤ���س�����س��ة ن���ور دب���ي يف 
�ل�سمو  �ساحب  قبل  من   2008 عام 
�آل مكتوم  ر����س��د  ب��ن  �ل�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
“رعاه �هلل” تقوم  �ل��وزر�ء حاكم دبي 
�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  بتقدمي  �ملوؤ�س�سة 
�لعامل  دول  خمتلف  يف  للمحتاجني 
و�مل��ن��اط��ق �ل��ن��ائ��ي��ة ب��غ�����س �ل��ن��ظ��ر عن 

وبد�أت  �جل��ن�����س.  �أو  �ل��دي��ن  �أو  �ل��ع��رق 
كني�سة  يف  �لأول  ن�����س��اط��ه��ا  �حل��م��ل��ة 
 2019 دب�����ي  يف  م�����رمي  �ل���ق���دي�������س���ة 
 400 م��ن  لأك���ر  وق��دم��ت خدماتها 
�حلملة  ه��ذه  ت�ستهدف  حيث  �سخ�س 
توفري  خ��الل  من  م�ستفيد   3000
�لطبية  و�خل��دم��ات  عيون  فحو�سات 
�لأخرى �ملجانية يف خمتلف �ملوؤ�س�سات 
�لدينية يف �لدولة. و�أ�سادت �لدكتورة 

و�لعظيم  �لكبري  ب��ال��دور  ت��رمي  منال 
�لذي تقوم به دولة �لإم��ار�ت متمثلة 
�أبناء  ت��دع��و  �ل��ت��ي  �لر�سيدة  بقيادتها 
قيم  وت���ر����س���ي���خ  ت���ع���زي���ز  �إىل  ���س��ع��ب��ه��ا 
�ل��ت�����س��ام��ح و�ل���وق���وف ي���د� ب��ي��د لبناء 
ح�سارتها..  و�إع���������الء  م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا 
ونبذ  �ل��ت�����س��ام��ح  ث��ق��اف��ة  �أن  م��و���س��ح��ة 
�ل�سامية  �ل���ث���ق���اف���ات  م����ن  �ل��ت��م��ي��ي��ز 
�لذي  �لإم������ار�ت  �سعب  يف  و�مل��ت��اأ���س��ل��ة 
ع��رف��ه��ا م��ن��ذ �ل���ق���دم و����س��ت��م��ده��ا من 
�لذي  �لإ�سالمي �حلنيف  دينه  خالل 
يدعو دوما �إىل �لت�سامح ونبذ �لتمييز 
و�لعنف وقبول �لآخر بالرغم من �أي 
�ختالف �سو�ء يف �لديانات �أو �لثقافات 
�أو �ملعتقد وكل هذ� ما تربى عليه �أبناء 
ز�ي������د. ����س���ارك يف �حل��م��ل��ة �أك�����ر من 
�ل�سباب  جمل�س  م��ن  متطوعا   40
�ل��ت��اب��ع لهيئة �ل�����س��ح��ة ب��دب��ي مب��ا يف 
�ملخت�سني  و�ل��ف��ن��ي��ني  �لأط���ب���اء  ذل���ك 
ب�سحة �لعني وموظفي �لإد�رة. و�أكد 

�ل��دك��ت��ور خ��ال��د ل���وت���اه ط��ب��ي��ب مقيم 
هيئة  �ل�����س��ب��اب يف  ورئ���ي�������س جم��ل�����س 
�لكبري  �ل����دور  �أه��م��ي��ة  ب��دب��ي  �ل�سحة 
�ل����ذي ت��ق��وم ب��ه ه��ي��ئ��ة �ل�����س��ح��ة بدبي 
�ملجتمعية  �خل���دم���ة  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  يف 
�حتياجاتهم  ورعاية  �ل�سباب  وتوجيه 
ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ار�ت��ه��م ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
�لو�سول �إىل �لغايات �ملرجوة منهم يف 
خدمة �لوطن و�ملجتمع.. مو�سحا �أن 
�لطب خدمة �إن�سانية مبنية على قيم 
جمل�س  و�أن  �لتمييز  وع��دم  �لت�سامح 
�ىل  ي��ه��دف  �لهيئة  يف  �ل�سحة  �سباب 
�ملمار�سات  يف  �ل��ق��ي��م  ه����ذه  ت��ر���س��ي��خ 
�ل��ي��وم��ي��ة ل��ل�����س��ب��اب ع���رب �مل�����س��ارك��ة يف 
ب���ر�م���ج ت��ط��وع��ي��ة وجم��ت��م��ع��ي��ة. ومن 
“روؤية  ح���م���ل���ة  ت�����س��ت��م��ر  �أن  �مل����ق����رر 
�لت�سامح” حتى نهاية �لعام و�ست�سمل 
ما  �ل��دول��ة  يف  للعبادة  د�ر   14 زي���ارة 
ب���ني م�����س��اج��د وك��ن��ائ�����س يف �لم�����ار�ت 

�ملختلفة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

�لنقبي  �ل�سم  �أح��م��د  �لعقيد  ك�سف 
مدير عام �لعمليات �ملركزية بالقيادة 
�لعامة ل�سرطة ر�أ�س �خليمة بالإنابة 
�حلو�دث  عدد  موؤ�سر  �نخفا�س  عن 
�مل����روري����ة �ل��ن��اجت��ة ع���ن �ل���در�ج���ات 
�لنارية خالل �لثالث �أعو�م �ملا�سية 
16 ح��ادث��ا خالل  وق��ع نحو  ، حيث 
عنه  ن��ت��ج   2018 �مل��ن�����س��رم  �ل���ع���ام 
فيما   ،  16 و�إ����س���اب���ة  وف�����اة  ح��ال��ت��ا 
22 ح��ادث��ا خ���الل �لعام  ن��ح��و  وق���ع 
2017 نتج عنه وفاة و�حد و�إ�سابة 
 2016 يف  ح���ادث���ا   44 و   ،  23
ن��ت��ج ع��ن��ه 4 وف��ي��ات و44 �إ���س��اب��ة ، 
�مل��ب��ذول��ة يف  وذل����ك بف�سل �جل��ه��ود 
على  و�لتفتي�سي  �ل��ت��وع��وي  �مل��ج��ال 
ح��د �ل�����س��و�ء �ل��ت��ي ي��ق��وم بها �سباط 
و�أف���ر�د �إد�رة �مل��رور و�ل��دوري��ات كاًل 
و�لتي   ، وموقعه  �خت�سا�سه  ح�سب 
�لطريق  كافة م�ستخدمي  ت�ستهدف 

، وذلك جت�سيد�ً لإ�سرت�تيجية وز�رة 
�لطرق  جعل  �إىل  �لر�مية  �لد�خلية 

�أكر �أمناً .
 ج������اء ذل������ك خ������الل �إط���������الق ف���رع 
�ل��ت��وع��ي��ة و�لإع�����الم �مل����روري ب����اإد�رة 

�لتوعوية  للحملة  و�لدوريات  �ملرور 
�لدر�جات  ��ستخد�م  خم��اط��ر  ح��ول 
تر�أ�سها  �ل���ط���ري���ق  ع���ل���ى  �ل����ن����اري����ة 
مدير  �حلب�سي  ح��م��د�ن  �أول  �مل���الزم 
�ل�سباط  من  وع��دد�ً  بالإنابة  �لفرع 

م��ع عطلة  ، وذل��ك تز�مناً  و�لأف����ر�د 
زيارة  ع��ل��ى  ��ستملت  وق���د   ، �ل��رب��ي��ع 
بالإمارة  �ل��ربي��ة  �ملناطق  م��ن  ع���دد�ً 
و�للتقاء مبرتاديها من م�ستخدمي 
�لرباعي  �ل����دف����ع  ذ�ت  �ل�����در�ج�����ات 

�ملخت�سة  �لتجارية  �ملحالت  وزي���ارة 
خا�سة  �ل��در�ج��ات  ��ستئجار  �أو  ببيع 
�لأم��اك��ن و�مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي تكر فيها 
حو�دث �لده�س �أو �لت�سادم وتوجيه 
�لن�سائح و�لإر�ساد�ت لهم ، بالإ�سافة 
�لف�سفورية  �ل�����س��رت�ت  ت��ق��دمي  �إىل 
�رتد�ء �خلوذة  و�لتاأكيد على  عليهم 
�لأمن  ب��ا���س��رت�ط��ات  يتعلق  م��ا  وك��ل 
�لر�كب  �أو  �ل�سائق  على  و�ل�سالمة 
من  و�سالمتهم  حمايتهم  ل�سمان 

خماطر �حلو�دث .
   و�����س����دد ع���ل���ى �أه����م����ي����ة �لل����ت����ز�م 
�ل�سادرة  و�لتعليمات  بالتوجيهات 
و�إت��ب��اع �لأن��ظ��م��ة و�ل��ق��و�ع��د �ملعمول 
و�سرورة  �ل��دول��ة  م�ستوى  على  بها 
�ل��ت��ز�م �أول��ي��اء �لأم���ور بها م��ن حيث 
�أب��ن��ائ��ه��م جيد�ً  وم���ر�ق���ب���ة  م��ت��اب��ع��ة 
لتفادي  م��ن��ه��م  �لأط�����ف�����ال  خ���ا����س���ة 
 81 للبند  وف��ق��اً  �مل��روري��ة  �ملخالفة 
من �لقر�ر �ل��وز�ري رقم 178 لعام 
و�إج�����ر�ء�ت  ق��و�ع��د  ب�����س��اأن   2017

�ل�سبط �ملروري بعدم �رتد�ء �خلوذة 
�أثناء قيادة �لدر�جة من قبل �ل�سائق 
�أو ع��دم �رت���د�ء �خل���وذة �أث��ن��اء قيادة 
�ل���در�ج���ة م��ن ق��ب��ل �ل���ر�ك���ب بوقوع 
غر�مة قيمتها 500 درهم وت�سجيل 
�ملادة  تن�س  كما   ، مرورية  نقاط   4
�مل������روري  �ل����ق����ان����ون  92 م����ن  رق�����م 
��ستخدم  م���ن  ك���ل  ع��ل��ى  �لحت�������ادي 

�لثالث  ذ�ت  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �ل���در�ج���ة 
عجالت فاأكر على �لطريق بغر�مة 
وحجز  دره�����م   3000 �إىل  ت�����س��ل 

�لدر�جة ملدة 90 يوم .
�ملركزية  �لعمليات  ع��ام  مدير  ودع��ا 
وم�ستخدمي  �جل���م���ه���ور  ب���الإن���اب���ة 
�ل��ط��ري��ق وق���ائ���دي �ل����در�ج����ات �إىل 
�لتعاون مع عنا�سر �ل�سرطة يف ن�سر 

�حلملة و�حرت�م �لقانون ، موؤكد�ً باأن 
كافة  �ل��ط��ري��ق  م�ستخدمي  �سالمة 
م�سوؤولية م�سرتكة يتحملها �ل�سائق 
و�أن  �لطريق  �لأم��ور وعابر  و�أول��ي��اء 
�سرطة ر�أ���س �خليمة لن تتهاون مع 
�أي �سلوكيات �سلبية �أو قيادة متهورة 
للخطر  �لآخ��ري��ن  حياة  تعر�س  ق��د 

متمنياً �ل�سالمة للجميع .

•• دبي-الفجر:

/�إبريل  �ل�سهر  �لإ�سالمية و�لأوق��اف يف هذ�  لل�سوؤون  �لعامة  �لهيئة  تطلق 
�إطار  يف  وذل��ك  بعد  عن  �لكرمي  �لقر�آن  لتعليم  �لذكية  �ملن�سة  2019م 
��ستعد�د�ت �لهيئة ل�ستقبال �سهر رم�سان �ملبارك �سهر �لقر�آن، ويت�سق هذ� 
مع ر�سالة �لهيئة يف تنمية �لوعي �لديني وتطوير �ملر�كز �لقر�آنية و�بتكار 
كمرجعية  بالعاملية  تت�سف  روؤيتها  ولأن  �ملجتمع،  لإ�سعاد  ذكية  منظومات 
دينية فاإنها تهدف من هذ� �مل�سروع �لر�ئد �إىل تي�سري خدمة حتفيظ �لقر�آن 

�لكرمي وت�سهيل و�سولها �إىل �أكرب �سريحة ممكنة من �أفر�د �ملجتمع.
�ملن�سة  ه��ذه  �أن  �لهيئة،  رئي�س  �لكعبي،  مطر  حممد  �لدكتور  �أو���س��ح  وق��د 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  لتعليم  �فرت��سية  ف�سول  ت��وف��ري  على  تعمل  من�سة  ه��ي 
�لإلكرتوين،  و�لأوق�����اف  �لإ���س��الم��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  م��وق��ع  على 
�أماكن  من  للف�سل  �ملحدد  موعد  يف  �فرت��سياً  �ل��د�ر���س��ون  يجتمع  بحيث 
تو�جدهم دون جمعهم و�قعياً يف مكان حمدد ، و�ستعمل هذه �خلدمة طيلة 
� وباأوقات مرنة تنا�سب �جلميع من �ل�ساعة  � ما عد� �جلمعة  �أيام �لأ�سبوع 

�لثامنة �سباحا وحتى �لثامنة م�ساء موزعة على ثالث فرت�ت ، وبو�قع �أربع 
ح�س�س لكل فرتة ، على �أن يكون �حلد �لأق�سى للد�ر�سني يف كل ح�سة 7 
در��سني، ول تتطلب �خلدمة من �لر�غب بالت�سجيل �سوى �لدخول ل�سفحة 
�ملن�سة وتعبئة �حلقول �ملطلوبة وبعدها ميكنه �ل�ستفادة من �خلدمة مع 
ومنهج  و�لتجويد  ب��ال��ت��الوة  �لخت�سا�س  ذوي  م��ن  وحمفظني  حمفظات 
�لإ�سالمية  لل�سوؤون  �لعامة  �لهيئة  �أنتجته  �ل��ذي  �لكرمي  �لقر�آن  حتفيظ 

و�لأوقاف مبو��سفات تعليمية �بتكارية غري م�سبوقة.
وق���ال رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة: ي��ق��وم م�����س��روع �ملن�سة �ل��ذك��ي��ة ع��ل��ى ت��وف��ري ف�سول 
�فرت��سية لتعليم �لقر�آن �لكرمي عن ُبعد على موقع �لهيئة �لعامة لل�سوؤون 
�إىل  �لدخول  �مل�ستخدم  ي�ستطيع  �لإلكرتوين، بحيث  و�لأوق��اف  �لإ�سالمية 
هذه �لف�سول من �أي موقع جغر�يف يقيم فيه، ول يتطلب ذلك منه �سوى 

�أو �ملوبايل( و�ت�سال �نرتنت  �إلكرتوين للتو��سل )كالكمبيوتر  توفر جهاز 
موجهة  �ملرحلة  هذه  يف  �خلدمة  و�ستكون  �خلدمة.  على  للح�سول  �سريع 
خلدمة �جلمهور د�خل �لدولة، وت�سل كذلك �إىل �لفئات �ملجتمعية �خلا�سة 

)�أ�سحاب �لهمم (.

واأو�صح الكعبي اأن اأهداف هذه املن�صة هي : 
-تطوير خدمات �لهيئة با�ستخد�م �أحدث �لتقنيات لتقدمي خدمات �بتكارية 

متميزة لإ�سعاد �ملجتمع.
جودة  ذ�ت  خدمات  لتقدمي  �لهيئة  روؤي��ة  �سمن  و�ل��ري��ادة  �لتميز  -حتقيق 
عاملية من خالل �إن�ساء من�سة ذكية �فرت��سية لالت�سال و�لتعليم عن ُبعد 
و�لرقابة  �مل�سد�قية  ت�سمن  منهجية  �آليات  وف��ق  �لكرمي،  �ل��ق��ر�آن  خلدمة 

و�جلودة.
توفري  للمجتمع من خالل  �لهيئة  تقدمها  �لتي  نطاق �خلدمات  -تو�سيع 

خدمة �لتحفيظ و�إي�سالها لأكرب عدد ممكن من �جلمهور.
-�مل�ساهمة يف تخفيف �ل�سغط عن  مر�كز وحلقات �لتحفيظ نظر�ً لالإقبال 
�أكرب عدد  باإن�ساء ف�سول در��سية �فرت��سية ت�ستوعب  �لكبري عليها، وذلك 

ممكن من �لر�غبني يف �حل�سول على خدمة �لتحفيظ.
-تلبية �حتياجات �لعديد من �سر�ئح �ملجتمع �لذين يرغبون يف �حل�سول 
– �سكان  �ل�سن  : ) كبار  ذل��ك، مثل  على خدمة �لتحفيظ وي�سعب عليهم 

�ملناطق �لبعيدة و�لنائية – �ملوظفون – طالب �جلامعات ..(.
�ملن�ساآت  – ن���زلء  �لهمم  �أ���س��ح��اب   ( م��ث��ل:  خا�سة  جمتمعية  ف��ئ��ات  -دع���م 
�لعقابية و�لإ�سالحية ( �لذين ي�سق عليهم �لنتظام يف دو�م �ملر�كز، وذلك 
�لهيئة قد  �أن  �إىل  �إليهم وت�سهيلها عليهم. ي�سار  باإي�سال خدمة �لتحفيظ 
2018م لتقييم  �ملن�سة يف �سهر نوفمرب  �لتجريبية لهذه  �ملرحلة  �أطلقت 
تنفيذ  و�سمان  �خلدمة،  لتطوير  �لأول��ي��ة  و�لنتائج  �لأث��ر  وقيا�س  �مل�سروع 

وجتهيز �خلدمة مبتطلباتها �لتقنية و�لفنية و�لعلمية.

•• اأبوظبي-وام:

بالتعاون  �لوطني”  “�لإ�سعاف  يبد�أ 
ب����وز�رة  �لأم���ن���ي  �لإع������الم  �إد�رة  م���ع 
تلفزيونية  ر���س��ائ��ل  ب��ب��ث  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
و�نو�عها  �حل����روق  ب��اإ���س��اب��ات  ت��ع��رف 
و�ل���ط���رق �ل�����س��ل��ي��م��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل معها 
�لفاعلة  �مل�������س���ارك���ة  ����س���م���ن  وذل�������ك 
لالإ�سعاف �لوطني يف حملة “�سالمة 
�لعامة  �لقيادة  �أطلقتها  د�رك” �لتي 
حتى  وت�ستمر  موؤخر�  �مل��دين  للدفاع 

نهاية �سهر مايو �لقادم.
وت����ق����دم �ل���ر����س���ائ���ل �ل���ت���ي ت���ب���ث عرب 
مو�قع  على  �لد�خلية  وز�رة  ح�سابات 
وح�سابات  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����س���ل 
و�إر�ساد�ت  ن�سائح  �لوطني  �لإ�سعاف 

معلومات  تت�سمن  وعلمية  �إ�سعافية 
�لتي تخلفها  �لإ���س��اب��ات  �أن���و�ع  ح��ول 
�حل��ر�ئ��ق مثل �حل���روق �حل��ر�ري��ة �أو 
��ستن�ساق �لغاز�ت �أو �ملو�د �ل�سامة �ىل 

جانب �حلروق �ملنزلية �لأخرى �سو�ء 
وطرق  كيميائية  �أو  كهربائية  كانت 
معها  للتعامل  �لأول���ي���ة  �لإ���س��ع��اف��ات 

و�سبل �لعالج منها.
وتعزيز�  ع��ام��ة  توعية  �سمن  وت��اأت��ي 
�سمن  �حل��ري��ق  م��ع  �لتعامل  لثقافة 
جهود �لدفاع �ملدين و�جلهات �ملعنية 
�ل�سلبية  �لآث������ار  م���ن  �ل��ت��خ��ف��ي��ف  يف 

للحر�ئق.
وع��ل��ق �ل��ل��و�ء ج��ا���س��م �مل���رزوق���ي قائد 
وز�رة  مب���ق���ر  �مل�������دين  �ل�����دف�����اع  ع�����ام 
و��سفا  �مل�ساركة  ه��ذه  على  �لد�خلية 
�إياها باملبادرة �لريادية من �لإ�سعاف 
�لوطني �لذي يقدم ��سهامات هامة يف 
وم�ستويات  �ل�ستجابة  �سرعة  تعزيز 
�ل����وق����اي����ة و�ل���ت���خ���ف���ي���ف م����ن �لآث�������ار 

م�سري�  �حل��ري��ق،  حل����و�دث  �ل�سلبية 
�إىل �أهمية �لعمل �لتكاملي �لتن�سيقي 
�إع��ط��اء �حلمالت  �مل�����س��ت��وى يف  ع���ايل 

�لزخم �لالزم لتحقيق �أهد�فها.

و�أكد �أحمد �سالح �لهاجري �لرئي�س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الإ���س��ع��اف �ل��وط��ن��ي �أن 
�مل�����س��ارك��ة يف ح��م��الت �ل��دف��اع �ملدين 
�ل�سرت�تيجية  �لأه��د�ف  �سمن  تاأتي 
للجهود  وتعزيز�  �لوطني  لالإ�سعاف 
�مل�������س���رتك���ة و�ل���ع���م���ل �مل���ت���ك���ام���ل مع 
�جلهات و�ملوؤ�س�سات �لوطنية �لعاملة 
يف جم�������الت �لإ�����س����ع����اف و�ل���وق���اي���ة 
�مل��دن��ي��ة، وذل���ك يف �سورة  و�حل��م��اي��ة 
ط��رف عن  كل  يتحدث  متو�زن  عمل 
�لهدف  لتحقيق  و�سول  �خت�سا�سه 
�لأ�سا�سي يف تعزيز �حلماية و�لوقاية 
�أف�سل  �إىل  �ل�سالمة  ورفع م�ستويات 

�ملعايري �لدولية �ملطبقة.
ك����م����ا ي���ن���ظ���م �لإ������س�����ع�����اف �ل���وط���ن���ي 
�إطار  �مل��دين يف  �لدفاع  بال�سر�كة مع 

ل�����س��الم��ة د�رك  �ل��ف��رع��ي��ة  �حل��م��ل��ة 
“ربات �لبيوت” دور�ت توعوية لربات 
لتعزيز  �ل�����س��ارق��ة  �إم�����ارة  �ل��ب��ي��وت يف 
م��ف��ه��وم �ل�����س��الم��ة يف �مل���ن���زل ورف���ع 
�لوعي بالأ�ساليب �لوقائية للحد من 
�ملتعلقة  �مل��ن��زل��ي��ة  خم��اط��ر �حل����و�دث 
�ل�سعافية  و�لإر�����س����اد�ت  ب��احل��ر�ئ��ق 
حدوثها  ح�����ال  يف  م��ع��ه��ا  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
�لإ�سعاف  خ���دم���ة  ط��ل��ب  وخ����ط����و�ت 
من  �لتقليل  �أو  �حل���د  ب��ه��دف  وذل���ك 
خم��اط��ر �لإ����س���اب���ات و�حل���ف���اظ على 

�أكرب قدر من �لأرو�ح.
يقدم  �ل��وط��ن��ي  �لإ����س���ع���اف  �أن  ي��ذك��ر 
خ���دم���ات���ه �لإ����س���ع���اف���ي���ة ع���ل���ى م����د�ر 
عرب  �ل�سمالية  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل�����س��اع��ة 
كو�در وفرق �إ�سعافية موؤهلة ومزودة 

�لإ�سعاف  ���س��ي��ار�ت  �أ���س��ط��ول  ب��اأح��دث 
معايري  �أعلى  وفق  �ملتطورة  و�ملعد�ت 
�مل�ست�سفى  ق��ب��ل  م���ا  مل��رح��ل��ة  �ل��ت��م��ي��ز 

ويتيح طلب �خلدمة من خالل رقم 
و�لتطبيق   998 �لإ���س��ع��اف  ط���و�رئ 

. . NA998? لإلكرتوين�

ال�سوؤون الإ�سالمية تطلق املن�سة الذكية لتعليم القراآن عن ُبعد

مرور راأ�س اخليمة يحذر �سائقي الدراجات النارية من حوادث املناطق الربية 

فتح اأبواب »احلديقة القراآنية« للجمهور 
•• دبي-وام:

فتحت بلدية دبي �أبو�ب “�حلديقة �لقر�آنية” - �لتي نفذتها يف منطقة 
�خلو�نيج بدبي على م�ساحة 64 هكتار� وبكلفة �إجمالية ناهزت 200 
�أول  .وبلغ ع��دد زو�ر �حلديقة يف  �أم��ام �جلمهور  مليون دره��م - جمانا 
د�وود  �ملهند�س  ���س��ع��ادة  وق���ال   . ز�ئ���ر  �أل���ف   100 �فتتاحها  م��ن  �أ���س��ب��وع 
�لهاجري مدير عام بلدية دبي �إن بلدية دبي طورت هذه �حلديقة لتعزز 
ثقافية  عنا�سر  من  حتويه  مبا  �لإ�سالمي  �حل�ساري  و  �لثقايف  �ل��دور 
�حلديقة  �أن  وذك��ر   . �ملختلفة  �لثقافات  بني  �حل�ساري  �لتو��سل  تقرب 
م�سروعا  منها  يجعل  ما  �ملبتكر  ومفهومها  �لإ�سالمي  بطابعها  متتاز 
فريد� و�لأول من نوعه على م�ستوى �لعامل . من جانبها قالت فائقة 
ت�ستمل  �لتي  �لعنا�سر  �أهم  �إن من  ببلدية دبي  �ملعمارية  �ملهند�سة  �أكرم 
عليها �حلديقة �لبيت �لزجاجي �لذي ي�سم �لنباتات �ملذكورة يف �لقر�آن 
�لكرمي و�ل�سنة �لنبوية �ل�سريفة وير�عي �لظروف �لبيئية �ملثالية لها . 
وتهدف �حلديقة �إىل مد ج�سور �لتو��سل �لفكري و�لثقايف مع خمتلف 
�ل��ث��ق��اف��ات و�ل��دي��ان��ات و�ل�����س��ع��وب و�ل��ت��وع��ي��ة باملنجز �حل�����س��اري للدين 
�لإ�سالمي يف جمال �لبيئة �لنباتية و�إعد�د قاعدة بيانات علمية لنباتات 
�لزر�عي و�لبحث  �لإنتاج  �لأد�ء يف جمالت  �لعربية ورفع كفاءة  �لبيئة 
روؤية  ووفق  بيئة ع�سرية  قلب  �مل�سروع من  فكرة  تنبثق  فيما  �لعلمي.. 
�لتي  و�ل�سالم  و�ملحبة  �لت�سامح  قيم  لعر�س  ح�سارية  وقيم  �إ�سالمية 

يح�س عليها �لدين �لإ�سالمي .

»الإ�سعاف الوطني« يطلق ر�سائل توعوية للتعريف باإ�سابات احلروق �سمن حملة »�سالمة دارك«

موؤ�س�سة نور دبي تطلق حملة »روؤية الت�سامح«

•• اأبوظبي-وام:

�لقبي�سي  ع��ب��د�هلل  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ثمنت 
رئي�سة �ملجل�س �لوطني �لحتادي مبادرة �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
�فتتاح مقر  �ل�سارقة  ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 

�لربملان �لعربي للطفل و�أمانته �لعامة.
ت��ع��زز مكانة  �مل���ب���ادرة  �أن ه���ذه  و�أك�����دت م��ع��ال��ي��ه��ا 
يف  �ل�ستثمار  يف  ر�ئ���دة  ب�سفتها  �لم����ار�ت  دول���ة 
�مل�ستويني  على  للطفولة  �أوىل  ود�ع��م��ة  �لإن�سان 
�أن �لأط���ف���ال هم  �ل��ع��رب��ي و�ل�����دويل.. لف��ت��ة �إىل 
حر�ست  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  و�أن  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  ث�����روة 
�لطفل  بحقوق  �لعناية  على  �لحت���اد  ق��ي��ام  منذ 
وتقدمي �لدعم و�لعناية و�لهتمام بالطفولة و�أن 
��ست�سافة مقر �لربملان �لعربي للطفل �ليوم هو 
تتويج جلهود �لدولة ومنا�سبة ت�ساف �إىل قائمة 

�أولوية  باعتباره  بالإن�سان  منجز�تها يف �لهتمام 
�أوىل لدى قيادتنا �لر�سيدة وعلى ر�أ�سها �ساحب 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 

�لدولة “حفظه �هلل«.
“ نثمن ونتوجه بجزيل �ل�سكر و�لعرفان  وقالت 
بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �ىل 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى حاكم  �ل��ق��ا���س��م��ي ع�سو  حم��م��د 
�لوعي  ت��ع��زي��ز  يف  �ل��ك��ب��ري  دوره  ع��ل��ى  �ل�����س��ارق��ة 
دولة  يف  لي�س  �لن�سء  ل��دى  �ل�سيا�سية  و�لثقافة 
ب���ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى �لوطن  �لم��������ار�ت ف��ح�����س��ب 
يف  عربيا  �ل�سارقة  ري��ادة  �إىل  م�سرية  �لعربي”.. 
�ساحب  روؤية  �أن  موؤكدة  للطفل..  برملان  تاأ�سي�س 
يف  و�حل�سارية  �لتنموية  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو 
نهو�سها بالطاقات �لفتية و�لأجيال �جلديدة من 
�لهتمام  من  تنطلق  و�لتي  و�ليافعني  �لأط��ف��ال 
ر�أ�سمالنا �لغلى و�لأثمن على  باعتباره  بالطفل 

�لطالق ترتجم فكر مرحلة �لتمكني وتعزز جهود 
�لدولة �لتي مل تتوقف منذ تاأ�سي�س �لحتاد عن 
��ستحد�ث �ملوؤ�س�سات و�ملبادر�ت و�لرب�مج �لر�مية 
وتفعيل  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  �لأط����ف����ال يف  ل���دم���ج 
م�ساركتهم يف جممل �لق�سايا �ملتعلقة بهم �سو�ء 
�لإبد�عي  �أو  �ل�سحي  �أو  �لتعليمي  �مل�ستوى  على 
�ل�سارقة  �م��ارة  �إ�ستثمار  �أن  �ىل  معاليها  م�سرية 
يوما  يكن  �مل�ستقبل مل  �أج��ي��ال  ب��ن��اء  و�ل��دول��ة يف 
بد�أت  و�ل�سرت�تيجيات  فاخلطط  �ل�سدفة  وليد 
�أرب��ع��ني ع��ام��ا وت��ط��ورت موؤ�س�سيا  �أك���ر م��ن  منذ 
لي�سبح لإمارة �ل�سارقة و�لدولة دور ومكانة بارزة 

يف هذ� �ملجال على �ل�سعيدين �ملحلي و�لعربي.
�ل�����س��ارق��ة يحظى  �إم����ارة  �إن �ل��ط��ف��ل يف  و�أ���س��اف��ت 
�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�هتمام  برعاية 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �ل�سارقة وميثل جزء� ل يتجز�أ من روؤيتها 

عام  �لإم���ارة  �أطلقت  حيث  و�حل�سارية  �لتنموية 
�ملبادر�ت  كاأحد  �ل�سارقة  �أطفال  برملان   1997
����س���ورى �أطفال  �أ���س�����س��ت مل��ج��ل�����س  �ل���ت���ي  �ل����ر�ئ����دة 
�ل�سارقة مبا يعك�س ريادة �ل�سارقة يف هذ� �ملجال.

ل�ساحب  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�سكر  معاليها  وت��ق��دم��ت 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
�ل��ق��ا���س��م��ي ع��ل��ى ت��ب��ن��ي م��ق��رتح �مل��ج��ل�����س �لوطني 
�لحتادي باإن�ساء �لربملان �لعربي للطفل وحتويلة 
�ل�سارقة  ��ست�سافة  خالل  من  ملمو�س  و�قع  �ىل 
ملقر �لربملان �لعربي للطفل وتوفري كافة �لدعم 

�للوج�ستي و�لفني.
وثمنت دور جامعة �لدول �لعربية على ما قدمته 
م���ن �ه��ت��م��ام ودع����م ك��ب��ريي��ن ل��ت��اأ���س��ي�����س �لربملان 
�ل�سارقة  ب��اإم��ارة  جل�ساته  وعقد  للطفل  �لعربي 
هو  بالطفل  �لعربية  �جلامعة  �هتمام  �أن  موؤكدة 
�لذي يجب  �لعرب  م�ستقبل  و��ستثمار يف  �هتمام 

�حلا�سر  متغري�ت  ت��ر�ع��ي  روؤى  وف��ق  يت�سكل  �أن 
ومتطلبات �مل�ستقبل.

حر�ست  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  معاليها  و�أو���س��ح��ت 
ع��ل��ى �له���ت���م���ام ب��ال��ط��ف��ل ك�����روة وط��ن��ي��ة متثل 
ذخرية �لبناء و�مل�ستقبل وعملت على تذليل كافة 
�ل�سليمة  �لتن�سئة  دون  حت��ول  �ل��ت��ي  �ل�سعوبات 
فاعال  �ساحلا  ف���رد�  ليكون  �لطفل  ت��وؤه��ل  �ل��ت��ي 
�لت�سريعات  م���ن  ع����دد  خ����الل  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
دولة  �أن  موؤكدة  و�ل�سرت�تيجيات..  و�ل�سيا�سات 
�لإمار�ت و�سعت حماية حقوق �لطفل يف �سد�رة 
�أولوياتها من خالل �لأطر �لقانونية و�لت�سريعية 
وحر�س  روؤي���ة  يج�سد  ومب��ا  �ل��الزم��ة  و�ملوؤ�س�سية 
وت��وج��ي��ه��ات �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة ب�����س��اأن ت��وف��ري كل 
�سبل �لتن�سئة �ل�سليمة لالأطفال ومبا يوؤهلهم هم 
لالإ�سهام بجدية وفاعلية يف بناء �إمار�ت �مل�ستقبل. 
و�أكدت معاليها �أن ��ست�سافة دولة �لمار�ت باإمارة 

�ل�سارقة �ملقر �لد�ئم للربملان �لعربي للطفل �أحد 
ير�سخ  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لتابعة  �ملوؤ�س�سات 
مكانة دولة �لمار�ت يف نهج �ل�سورى �لذي �أ�س�س 
دعائمه �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
وي�ساهم ب�سكل كبري يف دعم م�سرية �لطفولة على 
�لهتمام  يف  نوعية  نقلة  وميثل  �لعربي  �مل�ستوى 
�آر�ئهم  عن  �لأط��ف��ال  لتعبري  ومن�سة  بالطفولة 
�لوعي  تن�سئتهم ورفع  �سي�ساهم يف  ومنرب� مهما 
وتعزيز  �ل��ربمل��اين  بالعمل  �لعربي  �لطفل  ل��دى 
�لعمل  ث���ق���اف���ة �حل�������و�ر و�له����ت����م����ام مب�����س��ت��ق��ب��ل 
�ل��ع��رب��ي��ة وت��ف��ع��ي��ل م�ساركة  �ل����دول  �ل���ربمل���اين يف 
�ل��ي��وم هم  �أط��ف��ال  �أن  �سيما  و�لن�سء ل  �لأط��ف��ال 
�سباب �لغد وعماد �مل�ستقبل حيث �ن تاأهيلهم منذ 
�ل�سغر وممار�ستهم للعمل �لربملاين �سوف يكون 
ل��دي��ن��ا ���س��ب��اب م��وؤه��ل وق����ادر ع��ل��ى �ح����د�ث نقالت 

نوعية يف هذ� �ملجال �حليوي.

اأمل القبي�سي تثمن دور حاكم ال�سارقة يف تعزيز الوعي والثقافة ال�سيا�سية لدى الن�سء 
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-الفجر:

�لتابعة   ”2071 “من�سة  نظمت   
�لجتماعية  �ل����ف����ج����رية  جل���م���ع���ي���ة 
�لثقافية حما�سرة بعنو�ن “��ست�سرف 
خبري  �أل���ق���اه���ا  �ليوم”  م�����س��ت��ق��ب��ل��ك 
مقر  يف  �لكعبي  �سليمان  �ل�ست�سر�ف 
�لفجرية،  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة 
�لظنحاين  خ���ال���د  ����س���ع���ادة  ب��ح�����س��ور 
�لفجرية  �إد�رة جمعية  رئي�س جمل�س 
�لجتماعية �لثقافية و�سلطان جميع 
�لفجرية  غ���رف���ة  ع�����ام  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
مبجال  �ملهتمني  من  غفري  وجمهور 

��ست�سر�ف �مل�ستقبل. 
وقدمت حياة �حلمادي مديرة من�سة 
�ملحا�سر  ع��ن  �سريعة  ملحة   2071
�لكعبي كاأول �سخ�س متخ�س�س على 
��ست�سر�ف  “علم  يف  �ملنطقة  م�ستوى 
ن�سر  ع��ل��ى  ع��م��ل  ح��ي��ث  �مل�ستقبل”، 
مفهوم �ل�ست�سر�ف وتقنياته يف دولة 
�أن ل��دي��ه �ل��ع��دي��د من  �لإم�����ار�ت، كما 
�مل����ب����ادر�ت يف جم���ال �ل���س��ت�����س��ر�ف يف 

�ملوؤ�س�سات �لحتادية يف �لدولة.
بعر�س  حما�سرته  �لكعبي  و��ستهل 
�لتي  �مل�سيئة  �ملحطات  لأب���رز  موجز 
نفذتها �لإم��ار�ت يف جمال ��ست�سر�ف 
�لإع���الن عن  �أب��رزه��ا  وك���ان  �مل�ستقبل 

جمل�س  ���س��وؤون  وز�رة  ُم�سمى  تغيري 
�ل��وزر�ء، لي�سبح وز�رة �سوؤون جمل�س 
�لقمة  يف  وذل���ك  و�مل�ستقبل،  �ل����وزر�ء 
�لعاملية للحكومات عام 2016، حيث 
�حلكومية  �جلهات  جميع  تقييم  يتم 
نتائجها وعلى قدرتها على  بناًء على 

�لبتكار و��ست�سر�ف �مل�ستقبل.
��ست�سر�ف  م��ف��ه��وم  �ل��ك��ع��ب��ي  وع�����ّرف 
معرفة  ع��ل��ى  �ل���ق���درة  ب��اأن��ه  �مل�ستقبل 
�مل�ستقبل وذل��ك من  ما قد يحدث يف 
خالل كونه عملية منهجية ت�ساركية 
�مل��ع��ل��وم��ات �ملتعلقة  ت��ق��وم ع��ل��ى ج��م��ع 
متو�سطة  روؤى  ل��و���س��ع  ب��امل�����س��ت��ق��ب��ل، 

�تخاذ  �إىل  ت��ه��دف  �لأج�����ل،  وط��وي��ل��ة 
�لوقت  يف  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ق��اب��ل��ة  ق�������ر�ر�ت 
تنفيذ  �إىل  �ل�سعي  ثم  ومن  �حلا�سر، 
يف  و�ل�سرت�تيجيات  �لإج���ر�ء�ت  تلك 
��ست�سر�ف  �أن  �إىل  م�سري�ً  �مل�ستقبل، 
و�خلرب�ء  �ملوؤ�س�سات  يعّرف  �مل�ستقبل 
بهدف  �مل�ستقبلية،  �ل��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 
�إجن���������از �خل����ط����ط �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

وحتويلها �إىل فر�س ومبادر�ت.
و�����س���ت���ع���ر����س �خل����ب����ري �لإم������ار�ت������ي 
�لأدو�ت  �أب�����������رز  حم�����ا������س�����رت�����ه،  يف 
�لر�سوم  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �ل���س��ت�����س��ر�ف��ي��ة 
لبناء  �لبيانية  و�لأ�سكال  �لتو�سيحية 

تعتمد  �لتي  و�ل�سيناريوهات  �خلطط 
�إىل �أن  ع��ل��ى �ل��ت��ن��ب��وؤ �مل��ن��ه��ج��ي، لف��ت��اً 
�ل���س��ت�����س��ر�ف ل��ي�����س ت��ن��ج��ي��م��اً و�إمن����ا 
�مل�ستقبل، فالإ�ست�سر�ف ميتد  بو�سلة 
�لتخطيط  بينما  و�أك��ر،  15 عاماً  ل� 
مكماًل  ي��ع��د  �ل�����ذي  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي 
 5 لنحو  مي��ت��د  �ل���س��ت�����س��ر�ف  لعملية 

�سنو�ت و�أكر. 
جامعة  منهجية  عند  �لكعبي  وتوقف 
دول���ة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  �ل���ت���ي  “هيو�سنت” 
�ملعلومات ل�سياغة  �لإم��ار�ت يف جمع 
�إىل  م�سري�ً  �ل�سرت�تيجية،  �خلطط 
وجود �أكر من 36 تقنية ل�ست�سر�ف 
�مل�ستقبل؛ وت�ستخدم كل تقنية �أو �أد�ة 

وفقاً للمو�سوع �ملر�د بحثه. 
مفتوح  ب��ح��و�ر  �ملحا�سرة،   و�ختتمت 
و�لتي  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  ����س��ت�����س��ر�ف  ح����ول 
�أث����ارت �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت�����س��اوؤلت حول 
و�ل�سيناريوهات  �ل��ت��ح��دي��ات  �أه��م��ي��ة  
�ملحتملة حول �لعديد من �ملو�سوعات 
�حلياتية وطرق معاجلتها من خالل 
ثم  �مل�ستقبل..  ����س��ت�����س��ر�ف  �سيا�سات 
من�سة  مديرة  �حلمادي  حياة  قدمت 
�لتميز و�سهادة �لتقدير  درع   2071
تقدير�ً  �لكعبي،  �سليمان  للمحا�سر 
يف  و�لجتماعية  �لوطنية  مل�ساهماته 

خدمة �ملجتمع �لإمار�تي.

•• اأم القيوين-وام:

�ختتمت فعاليات �سوق �أم �لقيوين لالإنتاج �لزر�عي و�حليو�ين �لذي �أقيم 
�ملجل�س  ع�سو  �ملعال  ر����س��د  ب��ن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 

�لأعلى حاكم �أم �لقيوين و��ستمر ملدة 5 �أيام.
و�سهد �سوق �أم �لقيوين لالإنتاج �لزر�عي و�حليو�ين يف يومه �لأخري �� �أم�س 
�لغرير  �سركة  بني  �أول��ي��ة  م��و�د  طن   1100 توريد  عقد  توقيع   �� �لأول 

للمو�رد �لعاملية وم�سنع �لإمار�ت لالأعالف باأم �لقيوين.
وقال هيثم �سلطان رئي�س �للجنة �ملنظمة ل�سوق �أم �لقيوين لالإنتاج �لزر�عي 
و�حليو�ين �إن توقيع �لعقود و�ل�سفقات بني �ل�سركات �لعار�سة �ساهم �إىل 

�ل�����س��وق حيث مت م��ن خ��الل��ه تقريب  �لأخ����رى يف جن��اح  �لفعاليات  ج��ان��ب 
فيما  �ل�سفقات  لإب��ر�م  �ملنا�سبة  �لعرو�س  وتوفري  �ل�سركات  بني  �مل�سافات 
بينها و�لذي بدوره ي�سهم يف تعزيز �لنمو �لقت�سادي يف �لإمارة ودعم ملف 
�لأمن �لغذ�ئي �لوطني حلكومة دولة �لإمار�ت و�سمان ��ستد�مته كركيزة 
�أي��ام يف   5 �أف��ر�د �ملجتمع، كما �ساهم �ل�سوق على مدى  مهمة جل��ودة حياة 

تعزيز دور �لبتكار و�لرتقاء بالإنتاج �لزر�عي و�حليو�ين بني �مل�ساركني.
وبلغ  �جلمهور  من  كبري�ً  �إقباًل  �سهد  �ل�سوق  �أن  �إىل  �سلطان  هيثم  و�أ�سار 
ز�ئ��ر، حيث  �آلف   10 �أك��ر من  �إقامته  ف��رتة  خ��الل  �ل�سوق  زو�ر  عددهم 
�أكر  �ل�سوق م�ساركة  �سهد  �ل�سوق، كما  و�أن�سطة  بفعاليات  �إعجابهم  �أبدو� 
�لع�سوية ومعد�ت  �لزر�عية  �ملنتجات  بيع  50 �سركة عاملة يف جمال  من 

�لنادرة  �لأن��و�ع  �إىل م�ساركة  بالإ�سافة  �لزر�عة و�لإنتاج �حليو�ين،  و�آليات 
و�لطيور  �لبنجابي،  و�ملاعز  �لرحبي  و�ملاعز  �لقزم  �ملاعز  ومنها  �ملاعز  من 

باأنو�ع خمتلفة و�حليو�نات �لأليفة كالأر�نب.
ومت من خالل �ل�سوق تنويع �لأن�سطة و�لفعاليات �لتي ت�سمنت تخ�سي�س 
منطقة للمطاعم �ملتنقلة وركن لالأ�سر �ملنتجة و�أ�سحاب �مل�ساريع �لوطنية 
لدعمهم يف م�ساريعهم وتعزيز م�ساركتهم يف كافة �ملهرجانات و�لفعاليات 
مع  ممتعة  �أوق��ات  لق�ساء  �لأطفال  لألعاب  ركن  تخ�سي�س  �إىل  بالإ�سافة 
�سملت  للجمهور  متنوعة  فقر�ت  تخ�سي�س  مت  كما  �ل�سوق،  يف  عائالتهم 
من  �ملقدمة  �لقّيمة  �جل��و�ئ��ز  على  �ل�سحوبات  و�إج���ر�ء  �مل�سابقات  تنظيم 

�لرعاة و�ل�سركات �لعار�سة ب�سكل يومي يف �ل�سوق.

•• اأبوظبي-وام:

 حتت رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة، تنطلق �خلمي�س 
�ملقبل فعاليات �لدورة �حلادية ع�سرة من مهرجان 
�ساطئ مدينة  ي��ق��ام على  �ل���ذي  �ل��ب��ح��ري  �ل��ظ��ف��رة 
�أبريل  �ملرفاأ يف منطقة �لظفرة وي�ستمر حتى 20 
�جلاري وي�ستمل على �لعديد من �مل�سابقات �ملمتعة 

ملحبي �لريا�سات �لرت�ثية.
و�أع����ل����ن����ت �ل���ل���ج���ن���ة �مل���ن���ظ���م���ة ع����ن �ك���ت���م���ال كافة 
�لرت�ثي  �حل���دث  ه���ذ�  ل�ست�سافة  �ل���س��ت��ع��د�د�ت 
�لزو�ر  باإقبال عدد كبري من  �ل��ذي يحظى  �ملتميز 
و�ل�ساطئية  �لبحرية  �لريا�سات  مبجال  �ملهتمني 
كونه ي�سم 16 فعالية تر�ثية خالل دورته �حلالية 

.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي ع���ق���د �ليوم 
يف جم��ل�����س حم��م��د خ��ل��ف ب��اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ك�����س��ف عن 
�سيف  عي�سى  م��ن  ك��ل  بح�سور  �ملهرجان  تفا�سيل 
�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �مل���زروع���ي 
وعبيد  ب��اأب��وظ��ب��ي  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج 
و�مل�ساريع  �لتخطيط  �إد�رة  مدير  �ملزروعي  خلفان 
ق�سم  رئ��ي�����س  �ل��رم��ي��ث��ي  ر����س��د  وخليفة  �للجنة  يف 
للريا�سات  �أب��وظ��ب��ي  ن��ادي  يف  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل�سباقات 

�ل�سر�عية و�ليخوت.
خلف  ف��ار���س  �ل��ل��و�ء  معايل  بكلمة  �مل��وؤمت��ر  و�فتتح 

و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  رئي�س  �ملزروعي 
عي�سى  عنه  نيابة  �ألقاها  �لتي  و�لرت�ثية  �لثقافية 
�سيف �ملزروعي �أعرب فيها عن �سروره لالإعالن عن 
�إطالق �لدورة �ل� 11 من مهرجان �لظفرة �لبحري 
تز�منا مع “ عام �لت�سامح “ وما يحمله من رمزية 
�ملحبة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�سخ�سية  بطبيعة  مم��زوج��ة 
مع  تعاي�سا  �لإن�ساين  و�لتعاطف  و�ل�سالم  لالإخاء 
�ل�سمو  �ساحب  �أطلقها  �لتي  �لكرمية  �ملبادرة  هذه 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
�لت�سامح  قيم  تعميق  على  تاأكيد�  �هلل”  “حفظه 

و�حلو�ر وتقبل �لآخر.
�ساحب  قبل  م��ن  �لكبري  �ل��دع��م  �أن  معاليه  و�أك���د 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة لكافة 
�لأن�����س��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��رت�ث��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��زز قيم 
�لوطنية  �لهوية  معاين  وتر�سخ  و�لنتماء  �ل��ولء 
ي�سهم يف �إي�سال �لر�سالة �حل�سارية لأبناء �لأجيال 
�سونا  �مل�ستقبل  �أجيال  تتو�رثها  ثم  ومن  �حلالية 
ل���ل���رت�ث، وح��ف��اظ��ا ع��ل��ى م��ف��رد�ت��ه �لأ���س��ي��ل��ة �لتي 
تعرب عن �لعاد�ت و�لتقاليد �لتي متيز �ل�سخ�سية 

�لإمار�تية عرب �لتاريخ.
بن  حمد�ن  �ل�سيخ  ل�سمو  �جلزيل  بال�سكر  وتوجه 
�لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
وحر�سه  للمهرجان  �ل��ك��رمي��ة  �سموه  رع��اي��ة  على 
�لكامل لكافة �لأن�سطة  �لد�ئم على تقدمي �لدعم 

و�لفعاليات �لتي حتت�سنها منطقة �لظفرة .
و�لرب�مج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جلنة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
خالل  م��ن  ت�سعى  ب��اأب��وظ��ب��ي  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية 
ت��ن��ظ��ي��م ه����ذ� �حل�����دث �إىل جت�����س��ي��د ق��ي��م �ل����ولء 
و�لنتماء للوطن و�لقيادة �لر�سيدة �سمن جهودها 
�لأن�سطة  م���ن  �ل��ع��دي��د  م���ع  ل��ل��ت��ف��اع��ل �حل�����س��اري 
للموروث،  �سونا  �لثقافية  �ل��رت�ث��ي��ة  و�لفعاليات 
وتعزيز� لقيم �لأ�سالة ومن ثم ت�سليط �ل�سوء على 
�ل�سياحية  تتميز مبقوماتها  �لتي  �لظفرة  منطقة 
و�لريا�سية،  �ل��رت�ث��ي��ة  للمهرجانات  و�حت�سانها 
مف�سلة  �سياحية  ك��وج��ه��ة  مكانتها  ر���س��خ  م��ا  وه���و 

يق�سدها �لزو�ر بكثافة.
ويف ختام كلمته تقدم بخال�س �ل�سكر و�لتقدير �إىل 
كافة �مل�ساركني يف هذ� �ملهرجان �ل�سنوي، و�ل�سركاء 
�ل�سرت�تيجيني وجميع �لعاملني على �إجناح هذه 
�لقيادة  ودعم  باهتمام  �لتي حتظي  �ملميزة  �ل��دورة 
�لر�سيدة ومن ثم ت�ستقطب �جلمهور من كل مكان 
�إىل تقدمي كل جديد وفريد  �للجنة  حيث تتطلع 
�أج�����و�ء مفعمة  يف م��ه��رج��ان �ل��ظ��ف��رة �ل��ب��ح��ري يف 
بالت�سامح و�لتقارب �لإن�ساين على �أر�س �لإمار�ت، 

منبع �خلري و�ل�سعادة و�لعطاء.
م���ن ج��ان��ب��ه �أك�����د ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان �مل����زروع����ي �أن “ 
مهرجان �لظفرة �لبحري “ ياأتي هذ� �لعام بحلته 
�ل��دور �ملهم �لذي  �أجل �لرتكيز على  �لرت�ثية من 
�لثقايف  �لن�سيج  �إث���ر�ء  يف  �لبحري  �لقطاع  يلعبه 

و�إي�سال  �ل��ظ��ف��رة  ملنطقة  �ل��ع��ري��ق  و�لج��ت��م��اع��ي 
ر�سالة تعليمية وتثقيفية خا�سة بالرت�ث �لبحري 
�ملحلي �إىل جيل �ل�سباب وع�ساق �لريا�سات �ملائية، 
�أكرب نحو هذ� �لرت�ث  وتوجيه �هتماماتهم ب�سكل 
و��سرتجاع �ملا�سي مباآثره و�إرثه من خالل ن�ساطات 
مبا  �ل�ساحر  �ملرفاأ  �ساطئ  على  متنوعة  وفعاليات 
�لإم��ار�ت��ي يف حياة  �لبحري  �ل��رت�ث  يعزز ح�سور 

�ملو�طنني و�ملقيمني و�لزو�ر على حد �سو�ء.
و�أ�سار �ملزروعي �إىل �أن �ملهرجان ي�ستمر يف �لتقدم 
�أهد�فه �ملرجوة برتجمة روؤية  �إىل �لأمام لتحقيق 
خمتلف  يف  �ل�ستد�مة  مقومات  تعزيز  يف  �لقيادة 
�مليادين ويف مقدمتها �حلفاظ على �لرت�ث �لثقايف 
�لإمار�تي و�لرتويج له و��ستقطاب �لزو�ر و�ل�سياح 
�لذين ز�د عددهم يف �لدورة �ل�سابقة عن 70 �ألف 
�لجتماعية  �لأن�����س��ط��ة  ت�سجيع  خ���الل  م��ن  ز�ئ����ر 
مكانة  تر�سيخ  وب��ال��ت��ايل  و�ل��ري��ا���س��ي��ة،  و�لثقافية 
و�لرت�ث  للثقافة  ب���ارزة  كوجهة  �لظفرة  منطقة 

و�ل�سياحة و�لريا�سة.
ت�����س��م��ل �سباق  �ل���ع���ام  �ل�����س��ب��اق��ات ه���ذ�  �أن  و�أو����س���ح 
�ل�����س��ر�ع��ي��ة و���س��ب��اق جنانة  ل��ل��ب��و�ن��ي�����س  ���س��الح��ة 
و�سباق  22 قدما،  فئة  �ملحلية  �ل�سر�عية  للقو�رب 
قدما   60 لفئة  �ملحلية  �ل�سر�عية  للقو�رب  م��روح 
و�سباق �لتفري�س و�سباق �لظفرة للقو�رب �ل�سر�عية 
�لأوملبي  �لتجديف  وبطولة  �لريجاتا   – �حلديثة 
60 قدما  �ملحلية لفئة  �ل�سر�عية  �لقو�رب  و�سباق 

و�سباقات جلنة �لإمار�ت للكايت �سريف �إىل جانب 
م�سابقات �سيد �لكنعد و�ل�سيد بال�سنارة و�مل�سابقات 
مثل  �لرت�ثية  �مل�سابقات  من  و�لعديد  �ل�ساطئية، 
وطبخ  و�ل���رج���ال  للن�ساء  �مل��ح��ل��ي  �ل�سعبي  �ل��ط��ب��خ 

�جلاليات و�خلياطة وعرو�س �لأزياء وغريها.
ولفت �إىل �أن موقع �ملهرجان ي�سم �أن�سطة �لتخييم 
وغريها  �ل�ساطئية  �ملو�سيقية  و�حلفالت  �ملمتعة، 
�لطهي،  حمطات  ومنها:  و�لأن�سطة  �ملفاجاآت  من 
و�ل�سوق �لتقليدي �لذي يلبي رغبات حمبي �لت�سوق 
ويتيح فر�سة تذوق �أ�سهى �ملاأكولت و�مل�سروبات يف 
وقرية  �ل�ساطئ،  ط��ول  على  متتد  �لتي  �لأك�����س��اك 
�لعائلة،  �أف���ر�د  لكافة  �ملتنوعة  وفعالياتها  �لطفل 
و�مل�����س��رح �ل��رئ��ي�����س��ي �ل����ذي ي��ق��دم ف��ع��ال��ي��ات مميزة 
وج���و�ئ���ز ي��وم��ي��ة ل�����زو�ر �مل���ه���رج���ان. وت���ق���دم عبيد 
�لنجاح  ل�سركاء  �جلزيل  بال�سكر  �مل��زروع��ي  خلفان 
�لرعاة و�لد�عمني �لأع��ز�ء من �جلهات �حلكومية 
دي���و�ن ممثل �حل��اك��م يف منطقة   : و�خلا�سة وه��م 
�لظفرة وجهاز حماية �ملن�ساآت �لبحرية و�ل�سو�حل 
منطقة  وبلدية  �لظفرة  منطقة  �سرطة  ومديرية 
�لنفايات /تدوير/ وموؤ�س�سة  �إد�رة  �لظفرة ومركز 
�لإمار�ت للطاقة �لنووية و�سركة �أبوظبي للتوزيع 
ون������ادي ل���ي���و� �ل���ري���ا����س���ي و����س���رك���ة حم��م��د ر�سول 
بينونة  قناة  �لإع��الم��ي  و�ل�سريك  و�أولده  خ��وري 
�ملدير  �ملهريي  �لف�سائية. بدوره قال ماجد عتيق 
�ل�سر�عية  للريا�سات  �أب��وظ��ب��ي  ل��ن��ادي  �لتنفيذي 

و�ل��ي��خ��وت يف ك��ل��م��ة �أل��ق��اه��ا ب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن��ه خليفة 
�لرت�ثية يف  �ل�سباقات  ق�سم  رئي�س  �لرميثي  ر��سد 
�لدورة  �نطالق  منذ  يحر�س  �لنادي  “ �إن  �لنادي 
كل  تقدمي  على  �لبحري  �لظفرة  ملهرجان  �لأوىل 
�لريا�سات  ع�ساق  و�حتياجات  �هتمام  يالم�س  ما 
�لبحرية، حيث ت�سهد �لدورة �حلالية من �ملهرجان 
�ن��ط��الق ���س��ب��اق��ات �ل��ك��ي��اك و�ل��ت��ي ت��ق��ام لأول مرة 
���س��م��ن م��ن��اف�����س��ات �مل��ه��رج��ان وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
�سرطة �أبوظبي. و�أ�سار �ملهريي �إىل �أنه من �ملتوقع 
�أن ي�سل عدد �لبحارة �مل�ساركني يف �لن�سخة �حلالية 
بحار   5000 �أكر من  �لرت�ثية  �ل�سباقات  �سمن 
حيث يبلغ جمموع جو�ئز هذه �مل�سابقات �أكر من 
يزيد  م��ا  م�ساركة  �ملتوقع  وم��ن  دره���م،  ماليني   4
 60 �ل���  ذ�ت  �ل�سباقات  ف��ئ��ات  يف  ق��ارب��ا   250 على 
و�أو�سح  و�لتفاري�س.  و�لبو�ني�س  قدما  و20  قدما 
�أن �للجنة �ملنظمة للمهرجان حر�ست على �ختيار 
�لأح���و�ل  م��ع  للتو�فق  بعناية  �ل�سباقات  م��و�ع��ي��د 
�جلوية �ملنا�سبة، منوها �إىل �أن �لأ�سبوع من �ملهرجان 
�لتفاري�س  من  �لرت�ثية  �ل�سباقات  �إقامة  �سي�سهد 
و�ل��ب��و�ن��ي�����س �ل�����س��ر�ع��ي��ة و�مل��ح��ام��ل �ل�����س��ر�ع��ي��ة فئة 
ي�سهد �لأ�سبوع �لثاين  فيما  قدما  و60  قدما   22
ومنها  �حل��دي��ث  و�لتجديف  �ل�سر�عية  �ل�سباقات 
/�لكاياك/  و�لتجديف  و�لريجاتا  �سريف  �لكايت 
و�لبالغ جمموع جو�ئزها 500 �ألف درهم وي�سارك 

بها �أكر من 500 م�سارك.

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح ختام فعاليات �سوق اأم القيوين لالإنتاج الزراعي واحليواين
الكتبي وال�سام�سي

•• العني-وام:

 ح�سر معايل �ل�سيخ �لدكتور �سعيد بن طحنون �آل نهيان حفل �لإ�ستقبال 
�لذي �أقامه �سامل بن ثعلوب علي �لكتبي مبنا�سبة زفاف جنله مبارك �إىل 
كرمية نا�سر ر��سد بن حمودة �لكتبي. كما ح�سر معاليه حفل �لإ�ستقبال 
�ل�سام�سي مبنا�سبة زفاف جنلها  �لنخرية بطي  �أقامته عائلة غدير  �لذي 

�سعيد �إىل كرمية مبارك �لنخرية بطي �ل�سام�سي .
وح�سر �حلفلني يف �سالة �لظاهر مبنطقة �لعني عدد من وجهاء �لقبائل 

وكبار �ل�سخ�سيات .

•• عجمان- الفجر: 

ن��ظ��م جم��ل�����س ���س��ي��د�ت �أع���م���ال ع��ج��م��ان يف غرفة 
“�جلودة  ب��ع��ن��و�ن  ع��ج��م��ان  ور���س��ة  جت���ارة و�سناعة 
رو�د لالإ�ست�سار�ت  �ل�سيافة” بالتعاون مع  �إد�رة  يف 
�أ�سا�سيات  �ل��ور���س��ة  وت��ن��اول��ت  و�ل��ت��دري��ب،  �لإد�ري�����ة 
�لإد�رة �لناجحة ودور �ل�سيافة يف عملية �لتخطيط 
و�لأعمال  و�مل��وؤ���س�����س��ات  للمنظمات  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي 
�ملختلفة، وركزت على مفهوم �إد�رة �جلودة و�لأ�س�س 
��سرت�تيجيات  و�أه����م  �ل�سيافة  لعمليات  �ملنظمة 
و�آليات  �ل�سيافة  �ل�ساملة يف جمال  حتقيق �جلودة 
�أو �لعمالء  �ل��زو�ر  �لتخطيط ملرحلة ما قبل ق��دوم 
�ل�����س��ي��اف��ة و�آل����ي����ات ���س��ي��اغ��ة بر�مج  وحت�������س���ري�ت 

�ل�سياحية  �مل��ن�����س��اآت  م���ن  ب��ك��ل  �خل��ا���س��ة  �ل�����س��ي��اف��ة 
�حلديث  �ل�سيافة  باأ�سلوب  �لعمالء  �آر�ء  ومعرفة 
م�ستوى  قيا�س  �أج��ل  من  �مل�ستخدمة  �لطرق  و�أه��م 
�ملبتكرة يف جمال  �لفكار  و�أه��م  و�ل�سيافة  �جل��ودة 

تطوير طرق �ل�سيافة �ملتبعة.
�مل�ست�سار  م��ق��ر غ��رف��ة ع��ج��م��ان  �ل��ور���س��ة يف   وق����دم 

�لقت�سادي �سامل ح�سن �لغافري.
�مل�ساركني  وتعريف  �لور�سة  �أهمية  على  �أك��د  حيث 
باأ�س�س �ل�سيافة �لناجحة باعتبارها جزء من تطور 
ومنو �ملوؤ�س�سات وتكوين عالقات ناجحة مع �لعمالء 

و�أ�سحاب �لعالقة بن�ساط �ملوؤ�س�سة.
من جانبها �أو�سحت �لدكتورة �آمنة خليفة �آل علي 
�ملجل�س  �أن  عجمان  �أع��م��ال  �سيد�ت  جمل�س  رئي�س 

حري�س على تنفيذ دور�ت وور�س عمل متخ�س�سة 
�لعمال وع�سو�ت  ور�ئ��د�ت  رو�د  �حتياجات  تو�كب 
�ملجل�س، موؤكدة على �أهميتها  باعتبارها قناة للع�سف 
ب��ني �حل�سور.  �لذهني وت��ب��ادل �لف��ك��ار و�خل���رب�ت 
�مل�ستقبلية  خططه  �سمن  ي�سع  �ملجل�س  �ن  ونوهت 
تنفيذ جملة من �لور�س �لتى تناولت �ملو��سيع �لتي 
و�لد�رة  �لت�سويق  ومنها  �ملجل�س  ع�����س��و�ت  ت��خ��دم 
�ملنتجات ودر����س��ات �جل���دوى وغريها  و�لب��ت��ك��ار يف 
�لقائمة  �ل�سر�كات  �لذي ينعك�س على تفعيل  �لمر 
بني جمل�س �سد�ت �أعمال عجمان وخمتلف �جلهات 
�حلكومية و�خلا�سة. ويف ختام �لور�سة قامت عبري 
�عمال  ���س��ي��د�ت  جمل�س  مكتب  م��دي��ر  �ل��ف��رج  ع��ي��د 

بتوزيع �سهاد�ت �مل�ساركة على �حل�سور.

•• عجمان -الفجر: 

وقعت جامعة عجمان مذكرة تفاهم مع طالل 
�ل��ت��ع��اون بني  تعزيز  ب��ه��دف  �لعاملية  غ��ز�ل��ة  �أب���و 
�جلامعة وطالل �أبو غز�له. وياأتي توقيع �ملذكرة 
�جلامعة  تلعبه  �ل���ذي  �لفاعل  �ل���دور  �إط���ار  ويف 
ت�سهده  �ل��ذي  �ل�سامل  �لتنموي  �مل�سروع  �سمن 
دولة �لإمار�ت، ونظر�ً لرغبة �جلانبني بالتعاون 
وتبادل  م�سرتكة  وفعاليات  �أن�سطة  تنظيم  يف 
�مل�سرتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  و�مل��ع��ل��وم��ات  �خل����رب�ت 
و�لعملية  �لعلمية  �لإمكانيات  م��ن  و�ل�ستفادة 

و�ملهنية لدى �جلانبني.
وقع مذكرة �لتفاهم عن جامعة عجمان �لدكتور 
كرمي �ل�سغري، مدير �جلامعة، وعن طالل �أبو 
�ملدير  �سلبي،  �لأ�ستاذ علي ح�سن  �لعاملية  غز�لة 
يف  وذل���ك  وع��ج��م��ان،  �ل�����س��ارق��ة  ملكتب  �لتنفيذي 

مقر �جلامعة باجلرف.
وعن هذ� �لتعاون، قال �لدكتور كرمي �ل�سغري، 
مع  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  �إن  �جلامعة،  مدير 
�ن�سجاما مع  ي��اأت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �أب���و غ��ز�ل��ة  ط���الل 
��سرت�تيجية �جلامعة �لر�مية �إىل خلق عالقات 

�لعام  �لقطاعني  موؤ�س�سات  م��ع  وق��وي��ة  مم��ي��زة 
و�خلا�س. م�سري� �إىل �أن �لتعاون بني �ملوؤ�س�ستني 
�لأعمال  وري�����ادة  �لب��ت��ك��ار  جم���ايل  يف  �سي�سب 
�ل�سعيدين  على  �مل�سرتكة  �لأه��د�ف  يحقق  مبا 
على  �جل��ان��ب��ان  �سيعمل  حيث  و�ل��ع��امل��ي.  �ملحلي 
تبادل �خلرب�ت يف جمالت �لإبد�ع و�لبتكار مبا 
بني  �مل�سرتكة  �ل�سرت�تيجية  �لأه����د�ف  يحقق 
و�لدور�ت  �ل��ور���س  تنفيذ  خ��الل  م��ن  �جلانبني، 
�ملعرفة،  لتعزيز  �لبتكار  جم��ال  يف  �ملتخ�س�سة 
و�لبتكارية  �لإبد�عية  �لأفكار  وتطبيق  وتبادل 
�أب��و غز�لة  �جلامعة وموظفي طالل  بني طلبة 
�ل��ع��امل��ي��ة ودر�����س���ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا مب���ا ف��ي��ه م�سلحة 

�جلانبني.
�سيطال  �لتعاون  �أن  على  ك��رمي  �لدكتور  و�سدد 
جم����الت �مل��ل��ك��ي��ة �ل��ف��ك��ري��ة وخ�����س��و���س��ا حماية 
م��رك��ز جامعة  م��ع  �لخ����رت�ع  ب����ر�ء�ت  وت�سجيل 
عجمان لالبتكار، بالإ�سافة �إىل تبادل �خلرب�ت 
�آل��ي��ة ت�سغيل خم��ت��رب�ت �لب��ت��ك��ار وفق  يف �إع���د�د 

�أف�سل �ملمار�سات �لعاملية.
من جانبه، �أكد �سعادة �لدكتور طالل �أبوغز�له، 
�أن  �ل��ع��امل��ي��ة،  �أب��وغ��ز�ل��ه  موؤ�س�س ورئ��ي�����س ط��الل 

�ستعزز  �إيجابية  خطوة  يعترب  �لتفاقية  توقيع 
بتوقيع  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن  م��ع��رب�  �لإب�����د�ع،  م�ستوى 
�أف�سل �جلامعات  مذكرة تفاهم مع و�ح��دة من 
يف �ملنطقة، خا�سة و�أن كال �لطرفني يت�ساركان 

ذ�ت �لأهد�ف و�لطموح.
�أبوغز�له  ط���الل  �أن  �أب��وغ��ز�ل��ه  �ل��دك��ت��ور  و�أك����د 
ت��زي��د على  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة وم���ن خ���الل مكاتبها 
110 مكاتب حول �لعامل بالإ�سافة �إىل �لهيئات 
�لتعليمية �لفريدة �لتي متتلكها، �سيكون لها دور 
يف تفعيل مذكرة �لتفاهم. وقال: “هناك حاجة 
ما�سة لتوجيه �لطالب نحو ما ي�سمى ب�سناعة 
�لأوىل،  �لأعمار  �ملعرفة و�لإب��د�ع و�لبتكار منذ 
كان  وه��ذ�  �لتعلم،  نحو  �لتعليم  م��ن  و�لن��ت��ق��ال 
�أبوغز�له  طالل  كلية  لإن�ساء  �لرئي�سي  �ل�سبب 
�جلامعية لالبتكار و�مل�سممة خ�سي�سا لتخريج 
�ملعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����ال  يف  خم���رتع���ني 
�سيء فريد من  �خ���رت�ع  �أن  و�لت�����س��الت، حيث 
ختام  ويف  منها.«  للتخرج  �أ�سا�سي  �سرط  نوعه 
�لدكتور  عجمان  جامعة  م��دي��ر  ق��دم  �لتوقيع، 
للدكتور  وت��ق��دي��ر  ���س��ك��ر  درع  �ل�����س��غ��ري،  ك����رمي 

�أبوغز�له على ح�سوره.

»ور�سة حكومة دبي« حتتفل ب� » يوم ال�سحة العاملي « 
•• دبي-وام:

نظمت “ ور�سة حكومة دبي “ جمموعة من �لفعاليات و�لأن�سطة �حتفال ب� “ يوم 
�ل�سحة �لعاملي “ �لذي ي�سادف �ل�سابع من �سهر �أبريل من كل عام وذلك بالتعاون 
مع “هيئة �ل�سحة يف دبي« . وتاأتي هذه �خلطوة يف �إطار �لتز�م �لور�سة بامل�سوؤولية 
�ملجتمعية ون�سر �لوعي ورفع �مل�ستوى �ل�سحي ملوظفيها وتعزيز ممار�سة �ل�سلوكيات 
�ل�سحية �ل�سلمية كالتغذية �ل�سحية �لمتناع عن �لتدخني و�لن�ساط �لبدين. و�أكد 
�سعادة فهد �أحمد �لرئي�سي نائب �ملدير �لتنفيذي ل�” ور�سة حكومة دبي “ حر�س 
�لور�سة على �لحتفال ب� “ يوم �ل�سحة �لعاملي “ تاأكيد� على �لتز�مها يف زيادة ن�سبة 
�لوعي �ملجتمعي وتر�سيخ �جلانب �لوقائي ملوظفيها باعتبار �سحة و�سالمة �ملو�رد 
و�حلفاظ  تعزيزها  �إىل  د�ئما  ت�سعى  و�لتي  لها  بالن�سبة  ق�سوى  �أول��وي��ة  �لب�سرية 
�لتي  �لتوعوية  و�لرب�مج  �ل�سحية  �لأن�سطة  �لعديد من  �لفعالية  وتخلل   . عليها 
�لتغذية  وحم��ط��ة  �ل�سغط  �ل�سكر  لفح�س  �لطبية  �لفحو�سات  حمطة  �سملت 
�ل�سليمة وحمطة �لقالع عن �لتدخني وحمطتني لال�ست�سار�ت �جللدية و�لطبية 
�ل�سحية  �لتثقيف  وحمطة  و�لعيون  �لعظام  ه�سا�سة  لفح�س  حمطة  عن  ف�سال 
�لتي  �ل�سعادة  �لفعالية حمطة  ت�سمنت  كما  �لهيكلية.  �لع�سلية  �ل�سطر�بات  عن 
مت تنظيمها حلث �ملوظفني على ن�سر �لطاقة �لإيجابية يف بيئة �لعمل و�لتي تبد�أ 
�لأن�سطة  و�سليم، حيث لقت  باحلفاظ على �سحة جيدة ومنط حياة �سحي  �أول 
�ل�سحية تفاعال و��سعا من قبل �ملوظفني �لذين �أكدو� �لتز�مهم بتغيري �سلوكياتهم 

�ل�سحية وتبني ممار�سات جديدة تعزز �سحتهم وحتقق �سعادتهم.

مهرجان الظفرة البحري ينطلق على �ساطئ املرفاأ اخلمي�س

جامعة عجمان توقع مذكرة تفاهم مع طالل اأبو غزالة العامليةجمل�س �سيدات اأعمال عجمان ينظم دورة حول »اجلودة يف اإدارة ال�سيافة«

من�سة 2071 يف الفجرية ت�ستعر�س منهجيات ا�ست�سراف امل�ستقبل   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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�لع�سكرية  للمنطقة  ت��اب��ع��ة  �ل��ي��م��ن��ي،  �جل��ي�����س  م���ن  ق����و�ت  �أح��ب��ط��ت 
من  �ملدعومة  �لإره��اب��ي��ة  �حلوثي  مليلي�سيا  تقدم  حماولة  �خلام�سة، 
�سمال غربي حمافظة  �إىل مناطق حم��ررة يف مديرية عب�س،  �إي��ر�ن 
تقدٍم  �جلي�س �سدت حماولة  قو�ت  �إن  ع�سكري،  وقال م�سدر  حجة. 
فا�سلة مليلي�سيات �حلوثي �لإرهابية على قرية �ملقاطعة �لو�قعة جنوب 
�سرقي مديرية حري�ن �سمال حجة. و�سقط قتلى وجرحى من �مليلي�سيا 
�حلوثية �لإرهابية �لتابعة لإير�ن، فيما ��ستعادت قو�ت �جلي�س عربة 
خفيفة  و�أ�سلحة   ،10 بي  نوع  من  ومدفعا  �إ�سعاف  و�سيارة  ع�سكرية، 
�ل�سرعية  �أخ��رى هاجمت طائر�ت حتالف دعم  ومتو�سطة. من جهة 
عربات  ودم���رت  �لإره��اب��ي��ة  �لنقالبية  للميلي�سيا  جتمعات  باليمن 
حوثية يف مز�رع �جلر وقرية �حلمر�ء جنوب �سرقي مديرية حري�ن.

�أحدث  لتف�سري  باك�ستانياً،  دبلوما�سياً  �لأفغانية  �حلكومة  ��ستدعت 
�ل�سالم  حم��ادث��ات  ب�ساأن  خ��ان  ع��م��ر�ن  �ل����وزر�ء  لرئي�س  ت�سريحات 

�لأفغانية �جلارية، بينما ت�ساعد �لتوتر بني �لبلدين من جديد.
وكتب �ملتحدث با�سم وز�رة �ل�سوؤون �خلارجية �سبغة �هلل �أحمدي على 
تويرت، �أن �لوز�رة ��ستدعت �لدبلوما�سي لالحتجاج على ت�سريحات 

تها “تدخاًل �سريحاً” يف �ل�ساأن �لأفغاين. عدَّ
وهذه ر�بع مرة يف غ�سون �سهر ون�سف تقريباً، تطلب فيها كابول 
�ل�سالم  تتعلق مبحادثات  ت�سريحات  ب�ساأن  �أب��اد  �إ�سالم  من  تف�سري�ً 

�لتي تهدف �إىل �إنهاء �حلرب �مل�ستمرة يف �أفغان�ستان منذ 17 عاماً.
ويف �أو�خر مار�س ��ستدعت �أفغان�ستان �سفريها من �إ�سالم �أباد ب�سبب 
�قرت�ح خان، باأن ت�سكيل حكومة �أفغانية موؤقتة قد ي�سهل حمادثات 
�ل�سالم بني �مل�سوؤولني �لأمريكيني وحركة طالبان. وعاد �ل�سفري بعد 
�قُتطعت  خان  ت�سريحات  �أن  باك�ستان  �أو�سحت  بعدما  ق�سري  وقت 
من �سياقها. لكن و�سائل �إعالم �أفغانية ذكرت �أن خان حتدث جمدد�ً 
عن �لأمر �أم�س �جلمعة �أمام ح�سد يف باك�ستان و�أو�سح �أن ت�سريحاته 

�لأ�سلية كانت “ن�سيحة �أخوية«.

�إن �لإب����ادة �جلماعية يف  ق��ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأمل����اين هيكو م��ا���س 
ها “حتذير�ً لالأجيال  رو�ند� قبل 25 عاماً يجب �أن ينظر �إليها بعدِّ
�لقادمة«.  وقال ما�س من برلني “كلنا نتحمل م�سوؤولية �حلفاظ على 
�لذ�كرة وبذل ق�سارى جهدنا للتاأكد من عدم حدوث �أمر مماثل مرة 
و��سفا �لإبادة �جلماعية باأنها “جرمية ذ�ت �أبعاد ل ميكن  �أخرى”، 
ت�سورها«. و�أ�ساف ما�س �أن �ملجتمع �لدويل مل ير عالمات �لتحذير 
1994، لكنه  �أو�ئ���ل ع��ام  م��ن �ق���رت�ب ح��دوث �لإب���ادة �جلماعية يف 
�لأزم��ات و�لوقاية منها تطورت  �ملبكر عن  �لك�سف  �إج��ر�ء�ت  �إن  قال 
ب�سكل كبري منذ ذلك �لوقت. وبد�أت �لإبادة �جلماعية يف روند� يف 7 
�أبريل عام 1994، حيث قتل ممثلون عن �أغلبية �لهوتو �أفر�د �أقلية 
�ل�سابقة.  �لبلجيكية  �مل�ستعمرة  يف  �لهوتو  من  و�ملعتدلني  �لتوت�سي 
و�نتهت �ملذبحة بعد حو�يل 100 يوم عندما قامت �جلبهة �لوطنية 
ر�وند�  بغزو  �ل��ب��الد،  خ��ارج  تاأ�س�ست  �لتي  “�لتوت�سية”،  �ل��رو�ن��دي��ة 

قادمة من �أوغند� بقيادة بول كاجامي - رئي�س رو�ند� �حلايل.

قال �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، �إنه �تخذ �لقر�ر �ملثري للجد�ل 
بالعرت�ف ب�سم �إ�سر�ئيل ملرتفعات �جلولن عام 1981 بعد تلقيه 

در�سا �سريعا يف �لتاريخ خالل حو�ر ب�ساأن مو�سوع خمتلف.
وق���ال ت��ر�م��ب �أم���ام جتمع �لئ��ت��الف �ل��ي��ه��ودي �جل��م��ه��وري يف ل�س 
فيغا�س، �إنه �تخذ هذ� �لقر�ر �ل�سريع خالل نقا�س مع كبار م�ست�ساريه 
ب�ساأن �ل�سالم يف �ل�سرق �لأو�سط ومن بينهم ديفيد فريدمان �سفري 

�لوليات �ملتحدة لدى �إ�سر�ئيل و�سهره غاريد كو�سر.
“قلت  و�أ�ساف تر�مب و�سط �سحك من �حلا�سرين بال�س فيغا�س 
�أيها �لزمالء �أ�سدو� �إيل معروفا. حدثوين قليال عن �لتاريخ ب�سكل 
وكوريا  �ل�سني  ب�ساأنها:  �أع��م��ل  ك��ث��رية  �أم���ور  ل��دي  تعرفون  �سريع. 
�ل�سمالية«. ويطلب تر�مب عادة �إحاطته بالأمور ب�سكل �سريع ومركز 

وي�ستهر باإعادة �سرده �لرو�يات ب�سكل يت�سمن بع�س �خليال.

عوا�شم

�صنعاء

كابول

برلني

وا�صنطن

ال�سارع اجلزائري يرتقب 
تن�سيب خليفة بوتفليقة

•• اجلزائر-وكاالت:

وجمل�س  �لوطني  �ل�سعبي  �ملجل�س  بغرفتيه،  �جل��ز�ئ��ري  �ل��ربمل��ان  يجتمع 
رئي�س  وتعيني  �جلمهورية  رئي�س  من�سب  �سغور  لإع��الن  �لثالثاء،  �لأم��ة 
�لعزيز  لعبد  خلفا  ل��ل��دول��ة  رئي�سا  �سالح  ب��ن  �ل��ق��ادر  عبد  �لأم���ة  جمل�س 
بوتفليقة �مل�ستقيل يف �لثاين من �أبريل، بح�سب ما �أفاد م�سوؤول يف جمل�س 
�لأمة. و�أفاد مدير �لت�سال مبجل�س �لأمة �سليم رباحي �أن “رئي�س جمل�س 
من�سب  �سغور  لإع��الن  بغرفتيه  �لربملان  �جتماع  �لثالثاء  �سري�أ�س  �لأم��ة 
ملدة  للدولة”  رئي�سا  �سالح  بن  �لقادر  عبد  تعيني  ثم  �جلمهورية،  رئي�س 

�أق�ساها 90 يوما كما ين�س �لد�ستور.
و�أ�ساف �ملتحدث “وقبل ذلك جتتمع جلنة حت�سري �لنظام �لد�خلي جلل�سة 
�لربملان، �لذي يتم �لت�سويت عليه خالل �جتماع �لثالثاء قبل تعيني رئي�س 

�لدولة«.
وتن�س �ملادة 102 من �لد�ستور �جلز�ئري على “وجوب �جتماع �لربملان” 
بعد �أن يبّلغه �ملجل�س �لد�ستوري ب�”�ل�سغور �لنهائي لرئا�سة �جلمهورية” 
ويتويل رئي�س جمل�س �لأمة رئا�سة �لدولة بالنيابة وحت�سري �لنتخابات 

�لرئا�سية خالل ثالثة �أ�سهر، ول يحق له �لرت�سح لها.
�إ�سابته بجلطة يف  �ملري�س منذ  “82 عاما”  و��ستقال �لرئي�س بوتفليقة 
�أبريل، حتت �سغط تظاهر�ت حا�سدة  �لثاين من  2013، يف  عام  �لدماغ 
�أ���س��اب��ي��ع. وك��ان��ت ت��ظ��اه��رة يوم  22 ف��رب�ي��ر و����س��ت��م��رت ل�ستة  �ن��دل��ع��ت يف 
�جلمعة �ل�سابع، �لأوىل بعد ��ستقالة بوتفليقة، رفعت �سعار رف�س “�لباء�ت 
�لثالث”، �أي عبد �لقادر بن �سالح و�لطيب بلعيز رئي�س �ملجل�س �لد�ستوري، 

ونور �لدين بدوي رئي�س جمل�س �لوزر�ء منذ 11 مار�س.

ترامب يتوقع مناف�صة �صديدة يف النتخابات الإ�صرائيلية 

نتانياهو يعتزم �سّم م�ستوطنات ال�سفة يف حال فوزه 

حمتجون �سودانيون ي�ستبكون مع الأمن اأمام مقر الب�سري 
•• اخلرطوم-رويرتز:

مع  ��ستبكو�  �ل�سود�نيني  �ملحتجني  �آلف  �إن  �سهود  ق��ال 
قو�ت �لأمن �أمام مقر �إقامة �لرئي�س عمر ح�سن �لب�سري 
خالل  يبدو  ما  على  مظاهرة  �أك��رب  يف  �خلرطوم  بو�سط 
�مل�ستمر  حكمه  �سد  �أ�سهر  قبل  ب��د�أت  �لتي  �لحتجاجات 
لالأنباء”�سونا”  �ل�سود�ن  وكالة  وقالت  عاما.   30 منذ 
�إن مدنيا تويف متاأثر� بجروح  نقال عن تقارير لل�سرطة 
مدنيون  �أ�سيب  كما  �سغب”  “�أعمال  خ��الل  بها  �أ�سيب 
ورجال �سرطة �أي�سا يف مدينة �أم درمان �لتي �سهدت �أي�سا 
�حتجاجات يف �مل�ساء. وقال بيان من جلنة �أطباء معار�سة 
بارز�  دور�  �لأط���ب���اء  ول��ع��ب  خم��ت��رب.  طبيب  �مل��ت��وف��ى  �إن 
�لأ�سخا�س  ع�سر�ت  خاللها  لقي  �لتي  �لحتجاجات  يف 
حتفهم خالل �لأ�سهر �لثالثة و�لن�سف �ملا�سية. و�أطلقت 
�أم  �مل�سيل للدموع على متظاهرين يف  �لغاز  �لأم��ن  قو�ت 
مقر  ق��رب  باحلجارة  ر�سقوها  متظاهرين  وعلى  درم��ان 
�إقامة �لب�سري. وجتمع �ملحتجون ��ستجابة لدعوة وجهها 
لدفعه  �لب�سري  على  �ل�سغط  تكثيف  ي��ح��اول��ون  ن�سطاء 

�لرئي�س  و�أب��دى  هذ�  �ملقبلة.  �حلكومة  بت�سكيل  وليته 
�لنتخابات  نتائج  �إز�ء  ح��ذًر�  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
�ملناف�سة  “��ستد�د”  متوّقًعا  �لإ�سر�ئيلّية،  �لت�سريعّية 
بني بنيامني نتانياهو ومناف�سه �لرئي�سي بيني غانت�س 

�للذين و�سفهما باأّنهما “رجالن �ساحلان«.
وقبل ثالية �أّيام من �لنتخابات، قال تر�مب يف �ملوؤمتر 
�ل�ّسنوي لالئتالف �ليهودي �جلمهوري يف ل�س فيغا�س 
“َمن �لذي �سيفوز يف �ل�ّسباق “�لنتخابي �لإ�سر�ئيلي”؟ 

�أنا ل�سُت �أدري«.
�ستكون  �مل��ن��اف�����س��ة  �أّن  �إىل  �لأم���ريك���ي  �ل��رئ��ي�����س  و�أ����س���ار 
قبل �أن ُي�سيف  “�سديدًة. �أعتقد �أّنها �ستكون �سديدة”، 

“رُجالن �ساحلان، رُجالن �ساحلان«.
وزر�ئكم  رئي�س  جانب  �إىل  كنُت  “لكّنني  تر�مب  وتابع 
على  �إ�سر�ئيل”  ب�سيادة  لالعرت�ف  �لأبي�س  �لبيت  يف 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�أّنه  نتانياهو  بنيامني  �لإ�سر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أعلن 
يعتزم �سّم �مل�ستوطنات �لإ�سر�ئيلّية يف �ل�سّفة �لغربّية 
ب��ولي��ة ج��دي��دة يف �لنتخابات  ف���وزه  �مل��ح��ت��ّل��ة يف ح���ال 

�لت�سريعّية �لأ�سبوع �ملقبل.
بهذ� �خل�سو�س  �سوؤ�ل  رد� على  نتانياهو  وج��اء موقف 
خالل مقابلة مع �لقناة 12 يف �لتلفزيون �لإ�سر�ئيلي، 

فاأجاب �أن هذ� ما ينوي �لقيام به.
دون  م��ن  “�لإ�سر�ئيلّية”  �ل�����ّس��ي��ادة  “�ساأطّبق  وق����ال 
�لتمييز بني �لُكتل �ل�ستيطانّية “�لأكرب” و�مل�ستوطنات 
�ملعزولة«. وتعترب �مل�ستوطنات �لإ�سر�ئيلّية يف �لأر��سي 
�لفل�سطينّية �نتهاكاً للقانون �لدويل وت�سكل عقبة �أمام 
على  �أقيمت  �إذ  �ل��دول��ي��ة،  �لأ���س��رة  ب���ر�أي  �ل�ّسالم  جهود 
�لدولة  �أن ت�سّكل جزء�ً من  �أر����س فل�سطينّية ُيفرت�س 

�لفل�سطينّية �ملن�سودة.
ويف حال �سمها، فذلك قد يوؤذن ب�سقوط حل �لدولتني 
�إىل جنب  تعي�س جنبا  فل�سطينية  دول��ة  بقيام  �لقا�سي 

مع �إ�سر�ئيل.
�لثالثاء،  �لت�سريعية  �لنتخابات  من  �أي��ام  ثالثة  قبل 
ت��ب��دو ت�����س��ري��ح��ات رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء مب��ث��اب��ة ر���س��ال��ة �إىل 
ون هذ� �حلل �ملطروح قابال  ناخبي �ليمني �لذين ل يعدُّ

للتطبيق.
وكان نتانياهو �أعلن �جلمعة �أّنه �أبلغ �لرئي�س �لأمريكي 
دونالد تر�مب �أّن �إ�سر�ئيل لن تزيل �أي م�ستوطنة ولن 
�أّي  �إط���ار  يف  �مل�ستوطنني  م��ن  و�حد�”  “�سخ�سا  تنقل 

خّطة �سالم يف �مل�ستقبل.
�لتلفزيون  13 يف  �ل��ق��ن��اة  م��ع  �أخ���رى  مقابلة  و�أك���د يف 
�لإ�سر�ئيلي ُبّثت �جلمعة “قلُت �إّنه يجب عدم �إز�لة �أّي 

م�ستوطنة” من �ل�سفة �لغربّية �ملحتلة.
�ل�سالم  خ��ط��ة  يف  و�رد�  ذل���ك  ي��ك��ون  �أن  يف  �سكك  لكنه 
�لأمريكية �لتي يفرت�س �أن تك�سف عنها و��سنطن بعد 

�لنتخابات �لإ�سر�ئيلّية.
هذ�  مثل  على  �ل�سالم  خطة  ن�ست  �إذ�  �أن��ه  م��ن  وح��ذر 

ويعي�س  عليها«.  تو�فق  لن  �إ�سر�ئيل  “فاإن  �لن�سحاب 
�إ�سر�ئيلي يف م�ستوطنات بال�سفة  �أكر من 400 �ألف 
�لغربّية، بينما يعي�س 200 �ألف �آخرون يف م�ستوطنات 

بالقد�س �ل�سرقّية �ملحتّلة.
جميع  على  �سيطرتنا  “��ستمر�ر  �أن  نتانياهو  وت��اب��ع 
�آخ��ر لأّي  �سرط  �لأردن”  نهر  غ��رب  �لو�قعة  �لأر����س��ي 

مبادرة �سالم تطرحها �لوليات �ملتحدة.
�لرئي�س  م��ع  وثيقة  ع��الق��ات  نتانياهو  ُيقيم  ح��ني  ويف 
عّبا�س  حممود  �لفل�سطيني  �لرئي�س  قطع  �لأم��ريك��ي، 
كانون  يف  تر�مب  �أعلن  بعدما  و��سنطن،  مع  �لعالقات 
عا�سمًة  عليها  �ملتنازع  �لقد�س   2017 �لأّول-دي�سمرب 
لإ�سر�ئيل. ويتهم �لفل�سطينيون �إد�رة تر�مب بالنحياز 
لإ�سر�ئيل، ما ي�سقط بر�أيهم �لدور �لتاريخي للوليات 

�ملتحدة كو�سيط يف �لنز�ع �لإ�سر�ئيلي �لفل�سطيني.
�لفل�سطينّية متوقفة منذ  �لإ�سر�ئيلّية  �ل�ّسالم  وجهود 
�لرئي�س  �إد�رة  حم���اولت  �ن��ه��ارت  عندما   ،2014 ع��ام 

ل �إىل حّل. �لأمريكي �ل�سابق بار�ك �أوباما للتو�سّ
�لنتخابات  نتيجة  حيال  �ل�سبت  �حل��ذر  ت��ر�م��ب  ول��زم 
مناف�سة  ت�سهد  �أن  ف��ت��وق��ع  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  �لت�سريعية 
بيني  �ل��رئ��ي�����س  وخ�����س��م��ه  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب���ني  “�سديدة” 

غانت�س.
�أل��ق��اه يف ل���س فيغا�س خ��الل �ملوؤمتر  وق���ال يف خ��ط��اب 
وهي  �جلمهوري”،  �ل��ي��ه��ودي  ل�”�لئتالف  �ل�����س��ن��وي 
جم��م��وع��ة ���س��غ��ط ل��دع��م �جل��م��ه��وري��ني �ل��ي��ه��ود، “َمن 
�لذي �سيفوز يف �ل�ّسباق؟ ل�سُت �أدري. �أعتقد �أن �ملناف�سة 
رُجالن  �ساحلان،  “رُجالن  م�سيفا  �سديدة”،  �ستكون 

�ساحلان«.
لكّنه ذّكر باأنه وقف بجانب نتانياهو يف �لبيت �لأبي�س 
يف 25 �آذ�ر-مار�س “لالعرت�ف ب�سيادة �إ�سر�ئيل” على 

�ل�سطر �لذي حتتله من �جلولن �ل�سوري.
وعدَّ هذ� �لع��رت�ف مبثابة دعم من تر�مب لنتانياهو 

قبل �لنتخابات.
قائمتي  ت�ساوي  �إىل  ل��ل��ر�أي  ��ستطالعات  �آخ��ر  وت�سري 
نتانياهو وغانت�س مع ترجيح فوز رئي�س �لوزر�ء �ملنتهية 

للتنحي. ولوح �ملحتجون بالعلم �ل�سود�ين ورددو� �سعار�ت 
�ملجمع  بو�بات  �أم��ام  و�لعد�لة  و�ل�سالم  باحلرية  تطالب 
�ل���ذي ي��ح��ر���س��ه ج��ن��ود م��ن �جل��ي�����س وي�����س��م �أي�����س��ا وز�رة 
�مل�ساء  وبحلول  �أمنية.  وم��ق��ر�ت  �جلي�س  وق��ي��ادة  �ل��دف��اع 
�أتاح  ه��د�أت حدة �ل�ستباكات مع �بتعاد ق��و�ت �لأم��ن مما 
�إن متظاهرين  �أم��ام �ملجمع. وقال �سهود  ل��الآلف للبقاء 
�لبع�س  وق��ال  ورق�����س��و�.  �لوطنية  �لأغ���اين  رددو�  �سبان 
�إنهم �سيظلون حلني تنحي �لب�سري. و�أ�ساد وزير �لإعالم 
ح�سن �إ�سماعيل وهو �أي�سا �ملتحدث با�سم �حلكومة بالروح 
�ملتظاهرين  مع  �لأم��ن  ق��و�ت  بها  تعاملت  �لتي  �لوطنية 
و�أكد مت�سك �حلكومة بنهج �حلو�ر حلل �لأزمة. و�أ�ساف 
�أن “منهج �لأجهزة �حلكومية وجد �رتياحا و�حرت�ما من 
قبل �ملو�طنني«. وتابع “�لدم �ل�سود�ين هو �أغلى ما يجب 
�أن نحافظ عليه« ويرف�س �لب�سري �لتنحي قائال �إن على 

خ�سومه �ل�سعي لل�سلطة من خالل �سناديق �لقرت�ع.
وقال حممد �سالح “63 عاما” وهو �أ�ستاذ جامعي قدر 
عدد �ملتظاهرين باأكر من مئة �ألف �سخ�س “�ليوم نحن 

نفوز وو�ثقون يف �أن �لنظام �سي�سقط«.

تر�مب  قر�ر  وُيقّدم  �ملحتّلة.  �ل�سورّية  �جل��ولن  ه�سبة 
�لتي  �له�سبة  على  �لإ�سر�ئيلّية  بال�ّسيادة  �لع���رت�ف 
�حتّلتها �إ�سر�ئيل من �سوريا يف حرب 1967 و�سّمتها 
قبل  لنتانياهو  ك��ب��رًي�  دبلوما�سيًّا  ن�����س��ًر�   ،1981 يف 

�نتخابات �لّتا�سع من ني�سان-�أبريل.
وُي����و�ج����ه ن��ت��ان��ي��اه��و م��ن��اف�����س��ًة ���س��ع��ب��ة م���ن غ��ان��ت�����س يف 

�لنتخابات.
ويف خطابه �لذي �ألقاه يف ل�س فيغا�س، مل ُيقّدم تر�مب 
�أّي تفا�سيل تتعّلق باجلدول �لّزمني خلّطة �ل�ّسالم بني 
�لإ�سر�ئيلّيني و�لفل�سطينّيني �لتي يعمل �لبيت �لأبي�س 
�لأ�سابيع  يف  ك�سفها  ُيرتقب  و�ل��ت��ي  عامني  منذ  عليها 
�لتي تلي �لنتخابات �لإ�سر�ئيلية. ويف هذ� �لإطار، جّدد 
�لرئي�س �لأمريكي ثقته يف �سهره جاريد كو�سر �لذي 

يعمل على هذه �خلطة.

يف دول �ملنطقة ب�سكل خا�س، �أكدت دولة �لإمار�ت وفرن�سا و�إيطاليا وبريطانيا 
�لقتال حول مدينة  ب�ساأن  بالغ  بقلق  ت�سعر  �أنها  �لأمريكية،  �ملتحدة  و�لوليات 
»غريان« �لليبية، وحثت جميع �لأطر�ف على وقف �لت�سعيد على �لفور؛ حيث 
�لأمريكية يف  وز�رة �خلارجية  �أ�سدرته  بيان  �لدول �خلم�س يف  قالت حكومات 
و��سنطن �أول من �أم�س: » يف هذه �للحظة �حل�سا�سة من مرحلة �لتحول يف ليبيا 
�إل �إىل �ملجازفة  فاإن �تخاذ �لو�سع �لع�سكري و�لتهديد بعمل �أحادي لن يوؤدي 

بجر ليبيا نحو �لفو�سى.. نعتقد بقوة باأنه ل حل ع�سكريا لل�سر�ع يف ليبيا«.
ولفتت �إىل �أن �إ�سد�ر مثل هذ� �لبيان، �لتي تعد دولة �لإمار�ت �أحد �أهم �أع�سائه، 
ياأتي يف وقت ت�سهد فيه ليبيا حالة من �لتحرك �لتي يقوم بها �جلي�س بالق�ساء 
على �لإرهاب؛ �إذ �أكد �ملتحدث با�سم قو�ت �جلي�س �لوطني �لليبي، �للو�ء �أحمد 
�مل�سماري، �أن عملية طر�بل�س �لع�سكرية ت�ستهدف �لإرهابيني، م�سري� �إىل �أنها 
منف�سلة عن �لعملية �ل�سيا�سية �لتي جتري برعاية �لأمم �ملتحدة، تلبية لند�ء 

•• اأبوظبي -وام:

�لق�سايا  ب�����س��اأن  �لإم�����ار�ت  �سيا�سة دول���ة  “ �أن  �ل�����س��اع��ة  “ �أخ��ب��ار  ن�����س��رة  �أك����دت 
�خلارجية لالإقليم و�لعامل تقوم على نهج ميثل �حلكمة و�لعتد�ل و�لر�سانة 
مظاهر  ت�سهد  �ل��ت��ي  ل��ل��دول  �ل�سيا�سية  و�حل��ل��ول  �مل��و�ق��ف  تبني  �إىل  و�ل��دع��وة 
�أن دولة �لإم��ار�ت توؤكد  من �لتوتر وغياب �لأم��ن. و�أ�سارت يف هذ� �ل�سدد �إىل 
د�ئما وعرب بياناتها ومو�قفها على �لأر�س �سرورة �لرتكاز على �أر�سية �سلبة 
�نطالقا  �ملت�سارعة  �لأط��ر�ف  بني  �لنز�عات  حل  ب�ساأن  و��سحة  و��سرت�تيجية 
من �لطرق �ل�سلمية و�حلو�ر ومبا يوؤ�سل للقو�عد و�ل��روؤى �لتي ر�سخها باين 
�لدولة وموؤ�س�سها �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه 
» . وقالت حتت عنو�ن “ دعم �إمار�تي ثابت جلهود حتقيق �لأم��ن و�ل�سالم يف 
�ملنطقة “ �إنه وحر�سا على �سرورة تر�سيخ �لأمن و�عتماد نهج �حلل �ل�سيا�سي 

�لإجر�مية  �لع�سابات  خطر  م��ن  كاملة  �ل��دول��ة  تطهري  ���س��رورة  يف  �ل�سمري 
و�لإرهابية، و�مليلي�سيات، ك� »د�ع�س« و»�لقاعدة« و»�لإخو�ن �مل�سلمني«، وغريهم، 
و�أ�سارت  ودرن��ة.  �لنفطي  و�لهالل  بنغازي  �سابقا يف  �مل�سلحة  �لقو�ت  فعلت  كما 
�إىل �أنه وبالرغم من تاأكيد دولة �لإمار�ت �أهمية �جتثاث �لإرهاب من جذوره، 
ت�سعى  فاإنها  و�ل���دول،  �ملجتمعات  �أم��ن  حتقيق  �إىل  �لر�مية  �لأه���د�ف  وحتقيق 
�أكدتها  �لتي  �لإن�سانية،  �ملبادئ  كل  و�ح��رت�م  تفعيل  �إىل  فيها  لب�س  وب�سورة ل 
تفاديا  جنيف،  و�تفاقيات  �لإن�سانية  �لدولية  و�لقو�نني  �لإ�سالمية  �ل�سريعة 
وعدم  ليبيا،  يف  و�لأج���ان���ب  �لدبلوما�سية  للبعثات  وح��م��اي��ة  �ل���دم���اء،  ل�سفك 
�لذود بعيد� عن �حلفاظ على ممتلكات و�أرو�ح �ملدنيني و�لأهايل؛ لأنها تدرك 
�لأوطان  لتقدم  �لأ���س��ا���س  ميثل  و�ل�����س��الم،  �لأم���ن  �أ�س�س  تعزيز  على  �لعمل  �أن 
و�ل�سعوب، ولهذ� فاإنها تنخرط يف �أي جهود �إقليمية ودولية؛ ت�ستهدف �لعمل 
على ��ستقر�ر �لدول �لعربية وتنميتها، و�لتعامل مع �لآثار �ملدمرة �لتي خلفتها 

�أم�س عن مركز  �أمن وحياة �سعوبها. ونوهت �لن�سرة - �ل�سادرة  �لنز�عات على 
�لإمار�ت للدر��سات و�لبحوث �ل�سرت�تيجية - �إىل �أن �خلط �ل�سيا�سي �خلارجي 
��سرت�تيجية  �أن ينف�سال عن  �لإم��ار�ت ل ميكن  �لدبلوما�سية لدولة  و�مل�سرية 
من  وممتلكاتهم،  �ل�سعوب  �أرو�ح  على  و�حل��ف��اظ  �لإن�سان  بناء  �أ�سا�سها  وروؤي���ة 
�سبيل  يف  ونوعية  بكفاءة  �ملتو��سلة  و�لتحركات  و�ل�سالم،  �لأم��ن  تعزيز  خالل 
جمموعة  عن  و�أ�سفرت  �لتغيري،  ري��اح  بها  ع�سفت  �لتي  �ملنطقة،  �أزم���ات  �إد�رة 
�سيا�سية  و��سطر�بات  �أمنية،  م�سكالت  �أف��رزت  �لتي  �ل�سيا�سية  �لتعقيد�ت  من 
وحتديات �قت�سادية و�إن�سانية طالت �آثارها دول هذه �ملنطقة و�سعوبها، م�سرية 
�إىل �أن دولة �لإمار�ت �أ�سبحت عن�سر� فاعال وموؤثر� يف �مل�ساعي كافة �لر�مية 
�إىل حتقيق ��ستقر�ر �ملنطقة، كما مدت �أياديها �لكرمية وعنا�سرها �لدبلوما�سية 
�لفاعلة �إىل �أبعد من حدود �ملنطقة، حتى �أ�سبحت رمز� و�أيقونة �سمن ح�سابات 

�لعو��سم �لدولية �لتي تعرف ب� »عو��سم �سنع �لقر�ر �لعاملي«.

اأخبار ال�ساعة : دعم اإماراتي ثابت جلهود حتقيق الأمن وال�سالم يف املنطقة

امل�سماري: معركة طرابل�س �ستك�سف حقيقة دور ال�سراج
•• طرابل�س-وكاالت:

�جلي�س  ب���ا����س���م  �مل���ت���ح���دث  ق�����ال 
�أحمد  �ل���ل���و�ء  �ل��ل��ي��ب��ي،  �ل��وط��ن��ي 
عربية،  ن��ي��وز  ل�سكاي  �مل�����س��م��اري 
حكومة  رئي�س  �إن  �لأح����د،  �أم�����س 
�لوفاق فايز �ل�سر�ج مل يقدم �أي 
تنازلت �أو خطو�ت �إيجابية حلل 
�لأزمة �لليبية، م�سري� �إىل �أنه مل 
يف  �ل�سالم  �أج��ل  من  �سريكا  يكن 
وتركيا  قطر  �إىل  ذه��ب  بل  ليبيا 

ليقابل �لإخو�ن �لإرهابي.
معركة  �أن  �إىل  �مل�سماري  و�أ���س��ار 
دور  حقيقة  �ستك�سف  ط��ر�ب��ل�����س 
�ل�������س���ر�ج �ل�����ذي مل ي��ك�����س��ب �أي���ة 
�سرعية من قبل �لربملان �لليبي، 
باملعركة  ���س��ع��د�ء  “نحن  وق�����ال 
�حلالية ليقف �لعامل على حقيقة 

خلفه  يقف  من  وحقيقة  �ل�سر�ج 
يف �إد�رة �لأمور يف ليبيا«.

�لع�سكرية  �لعمليات  �سري  وح��ول 
يف ط��ر�ب��ل�����س، �أك���د �مل�����س��م��اري، �أن 
�لعمليات ل تز�ل يف بد�يتها منذ 

�نطالقها قبل 72 �ساعة.
ب�سكل  ت�����س��ري  “�لعمليات  وق����ال 
�ملدينة  �أح����ي����اء  دخ��ل��ن��ا  مم����ت����از.. 
�لغربي،  م��ن �جل��ن��وب و�جل��ن��وب 
وهناك ��ستباكات قوية و�مللي�سيات 
�أم و�دي  حت���اول ����س��ت��ع��ادة ط��ري��ق 
�أه����م �لطرق  �ل���رب���ي���ع، وه����و م���ن 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، ن��ح��ن ن��ت��ق��دم يف 
با�سم  �ل��ن��اط��ق  �لآن«.  حم���اور   7
�أن  �أك��د  �لليبي،  �لوطني  �جلي�س 
�ل�سالح  ي�����س��ت��خ��دم  ل���ن  �جل��ي�����س 
�جل�����وي و�لأ����س���ل���ح���ة �ل��ث��ق��ي��ل��ة يف 
م��ع��رك��ة ط��ر�ب��ل�����س ح��ف��اظ��ا على 

وقال  و�ملمتلكات،  �ملدنيني  �أرو�ح 
“هذ� مقيد جد�.. لكن لدينا قوة 
�ساربة من �لعمليات �خلا�سة مل 
تدخل �ملعركة بعد ولديها تدريب 
عال جد� يف �لقتال د�خل �ملدن.. 

�لهجوم ي�سري ب�سكل ممتاز«.
�مل�����������س�����م�����اري �أك����������د ������س����رتج����اع 
�جل��ي�����س ل��ع��دة م��ن��اط��ق وحم���اور 
��سرت�تيجية حول مطار طر�بل�س 
�لدويل، �إ�سافة �إىل منافذ غربي 
�لتي  �مل��ح��اور  وك��ذل��ك  �لعا�سمة، 
تربط �لعا�سمة مبناطق �جلنوب 
�ل�سر�ج  وك�����ان  ����س���رق.   وج���ن���وب 
ق����د دع�����ا يف ك��ل��م��ة م��ت��ل��ف��زة �إىل 
�لت�سدي للقو�ت �لتي تتقدم نحو 
طر�بل�س، معترب� حترك �جلي�س 
�لوطني “�نقالبا على �لتفاهمات 
�أجل  م��ن  �ل�سابق  يف  ج��رت  �ل��ت��ي 

ياأتي  �ل�سيا�سية«.  �لأزم���ة  �إن��ه��اء 
ق��و�ت �جلي�س  تو��سل  فيما  ذلك 
ت��ق��دم��ه��ا د�خ���ل ط��ر�ب��ل�����س �سمن 
�لو��سعة  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
“طوفان �لكر�مة” �لتي �أطلقتها، 
�لعا�سمة من  لتحرير  �خلمي�س، 

�مليلي�سيات �مل�سلحة.
�مل�سماري،  �أح���م���د  �ل���ل���و�ء  و�أك�����د 
طر�بل�س  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ه���دف  �أن 
�لعا�سمة  ت����اأم����ني  يف  ي��ن��ح�����س��ر 
�مليلي�سيات  م�����ن  وحت����ري����ره����ا 

�لإرهابية.
وقال �مل�سماري يف موؤمتر �سحفي، 
�إن هناك تد�بري حلماية �ملدنيني 
�ل��ق��وة �ملفرطة  ����س��ت��خ��د�م  وع���دم 
�لكر�مة”  “طوفان  ع��م��ل��ي��ة  يف 
لتحرير �لعا�سمة من �مليلي�سيات 

�لإرهابية.

ماكرون يدعم و�ساطة الأمم املتحدة يف ليبيا 
 •• باري�س-اأ ف ب:

�لعام  �لأم���ني  م��ع  هاتفيا  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل  �لفرن�سي  �لرئي�س  تباحث 
لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتري�س وجّدد دعمه للو�ساطة �لأممية يف ليبيا 
بح�سب ما �أفاد �لإليزيه، وذلك يف وقت ي�سن �مل�سري خليفة حفرت هجوًما 
�إّن  بيان  يف  �لفرن�سّية  �لرئا�سة  وقالت  طر�بل�س.  �لليبية  �لعا�سمة  على 
ل �إىل” حّل �سيا�سي لالأزمة �حلالّية  “�لزعيمني �سّدد� على �أهّمية “�لتو�سّ
رئي�س  و�ّت��ه��م  �ل���دويل«.  �لأم��ن  جمل�س  وق���ر�ر�ت  �لإن�ساين  للقانون  وفًقا 
ب�”نق�س  حفرت  خ�سمه  �ل�����س��ر�ج  ف��اي��ز  �لليبّية  �ل��وط��ن��ي  �ل��وف��اق  حكومة 
�لعهد” عرب �سّن هجوم على �لعا�سمة طر�بل�س حيث مقّر حكومة �لوفاق، 
“لقد  متلفز  �ل�سر�ج يف خطاب  وق��ال  فيها«.  ر�ب��ح  ل  “حرب  من  حم���ّذًر� 
�لتابعة  �لقّو�ت  �لذي ح�سل من  بعد �لعتد�ء  لل�ّسالم، لكن  �أيدينا  مددنا 
�لنقالب  بذلك  و�إعالنه  وعا�سمتنا  ُمدننا  على  �حل��رب  و�إعالنه  حلفرت 

على �لّتفاق �ل�سيا�سي، لن يجد مّنا �إل �حلزم و�لقّوة«.

 تون�س تزيد احتياطاتها الع�سكرية على حدود ليبيا
•• تون�س-وكاالت:

�هتمام  بكل  تتابع  بالده  �أن  �لفر�تي،  ه�سام  �لتون�سي،  �لد�خلية  وزير  �أكد 
تطور�ت �لأو�ساع يف ليبيا، م�سدد�ً على �أن هناك �حتياطات �أمنية وع�سكرية 
�تخاذ  �لتون�سية  �لد�خلية  وز�رة  و�أعلنت  و�ل�سرقية.  �لغربية  على �حلدود 
�حتياطات �أمنية وع�سكرية خا�سة على �حلدود �لغربية و�ل�سرقية للبالد 
بعد �لتطور�ت �لخرية يف ليبيا، وفق ما �أوردته “بو�بة �لو�سط” �لليبية، 
�أم�س �لأحد. وذكر �لفر�تي يف ت�سريح �سحايف بوجود متابعة بكل �هتمام 
عليه  �أ���س��رف  �ل��ذي  �لقومي  �لأم���ن  “جمل�س  �إن  ق��ائ��اًل  ليبيا،  يف  للو�سع 
�جلمعة �لرئي�س �لباجي قايد �ل�سب�سي �أكد على �سرورة �سبط خطة �أمنية 
لال�ستعد�د لكّل طارئ«. و�أ�سار �إىل �أّن �ملنظومة �مل�سرتكة بني وز�رة �لد�خلية 
ووز�رة �لدفاع �لتون�سية تتطور ح�سب �لظروف. وقال يف ذ�ت �ل�سياق “رغم 
بو�جبها  قائمة  �لأمنية  فاملوؤ�س�سة  مرتفعاً  يعترب  �لتهديد�ت  من�سوب  �أّن 
وهناك يقظة«. و�أعلنت باملو�ز�ة �حلكومة �لتون�سية حالة �لطو�رئ يف كامل 

�أنحاء �لبالد ملدة �سهر، معربًة عن قلقها من �لتطور�ت �لأخرية يف ليبيا. 
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�ملك�سيك و�لأوروغو�ي قد �قرتحتا يف يناير �مل�ساهمة 
يف �حلو�ر بني مادورو وخ�سمه �ملعار�س خو�ن غو�يدو 
�لذي رف�س �أّي نقا�س. وبالإ�سافة �إىل هذين �لبلدين، 
طلب �لرئي�س �ل�سرت�كي �أي�سا �مل�ساعدة من بوليفيا 
�لأور�ق  كل  “فلن�سع  م���ادورو  وق��ال  �لكاريبي.  ودول 
�لإرهابية  �ل��ه��ج��م��ات  ك��ل  ول��ت��ت��وق��ف  �ل��ط��اول��ة،  ع��ل��ى 
و�لكمائن. ومبر�فقة �ملك�سيك وبوليفيا و�لأوروغو�ي 
تنظيم طاولة حو�ر  لفنزويال  �لكاريبي، ميكن  ودول 
يف �أق����رب وق���ت مم��ك��ن م��ع ك��ل �ل��ق��ط��اع��ات«. غ��ري �أن 
غو�يدو يرف�س حتى �لآن �أي نقا�س مع نظام مادورو 
�أن ي�سمح للرئي�س �ل�سرت�كي  �أّن ذلك مُيكن  ويعترب 

بك�سب �لوقت.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

طلب �لرئي�س �لفنزويلي نيكول�س م��ادورو �لبت من 
�ملك�سيك و�لأوروغ����و�ي �إع��ادة �إط��الق �ق��رت�ح و�ساطة 
للم�ساعدة يف حل  �سابق  وق��ٍت  به يف  تقّدمتا  كانتا قد 
�لأزم����ة ب��ني �ل��ن��ظ��ام �ل��ف��ن��زوي��ل��ي وم��ع��ار���س��ي��ه. و�أدىل 
م������ادورو ب��ت�����س��ري��ح��ات��ه ه����ذه خ����الل ي����وم ج��دي��د من 
كار�كا�س  يف  ومعار�سيه  موؤّيديه  من  لآلف  �لتعبئة 
وم��دن �أخ���رى. وق��ال م���ادورو �أم��ام ح�سد من �أن�ساره 
ق��رب ق�سر  �رت���دو� مالب�س ح��م��ر�ء وجتمعو�  �ل��ذي��ن 
دعما  ت��ط��ل��ب  “فنزويال  �ل��رئ��ا���س��ي  م��ري�ف��ل��وري�����س 
ومر�فقة لإجر�ء حو�ر كبري لل�سالم و�لتو�فق«. وكانت 

مادورو يطلب و�ساطة املك�سيك والأوروغواي  
�لي�سار و�لأحز�ب �لعربية لت�سكيل �حلكومة �ملقبلة. وت�سري نتائج 5 ��ستطالعات 
للر�أي يف �إ�سر�ئيل �إىل �أن لئحة غانت�س �ستحظى ب�28 �أو 32 مقعد�، مقابل 26 
�أو 27 مقعد� لليكود من �أ�سل 120 يف �لكني�ست �لإ�سر�ئيلي. لكن من هو بيني 
غانت�س، �لذي ي�سكل حتديا كبري� لنتانياهو يف �لنتخابات �لعامة �لتي �ستجرى 
يف 9 �أبريل �جلاري، ويعد �أقوى مناف�س له على رئا�سة �حلكومة م�ستقبال؟ ولد 
عام  �إ�سر�ئيل  يف  غانت�س،  بنيامني  �حلقيقي  و��سمه  عاما”،   59“ غانت�س  بيني 
و�أب مهاجر من رومانيا يدعى  “ملكة”،  1959، لأم مهاجرة من �ملجر تدعى 
“نوحم غانت�س«. وعمل رئي�سا لهيئة �لأركان �لعامة يف �جلي�س �لإ�سر�ئيلي منذ 
نائب رئي�س  2009، من�سب  �سغل ملدة عامني، بدء� من  �أن  بعد   ،2011 �لعام 
�لهيئة. وخالل عامي 2007 و2009 عمل غانت�س ملحقا ع�سكريا يف �ل�سفارة 
�لإ�سر�ئيلية لدى �لوليات �ملتحدة، وكان يتوىل قيادة �لقو�ت �لربية �لإ�سر�ئيلية 

خالل �حلرب �لإ�سر�ئيلية على لبنان يف 2006.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قبل يومني فقط من �لتوجه �إىل �سناديق �لقرت�ع، ل تز�ل ��ستطالعات �لر�أي 
للجي�س  �ل�سابق  �لعامة  �لأرك��ان  هيئة  رئي�س  بني  “�سر�سة”  مناف�سة  �إىل  ت�سري 

�لإ�سر�ئيلي بيني غانت�س، ورئي�س �حلكومة �حلالية بنيامني نتانياهو.
ويخو�س غانت�س �لنتخابات �لربملانية �لعامة يف �إ�سر�ئيل �سمن حزب جديد �أطلق 
مع حزب  لإ�سر�ئيل”،  “�حل�سانة  بعد حتالف حزبه  �أبي�س”،  “�أزرق  ��سم  عليه 
و�أعلن غانت�س ولبيد عن ت�سكيل �حلزب  بقيادة يائري لبيد.  “يوجد م�ستقبل” 
�جلديد يف 21 فرب�ير �ملا�سي، ملو�جهة حزب �لليكود بزعامة بنيامني نتانياهو، 
بامل�سوؤولية  �لعميق  “بد�فع �حل�س  ج��اءت  �إن هذه �خلطوة  بيان حينها  وق��ال يف 
�لوطنية«. وي�سكل �لتحالف �لي�ساري �جلديد بني لبيد وغانت�س يف حزب “�أزرق 
�لتهديد �لأكرب لتكتل �ليمني بقيادة نتانياهو، �لذي يخ�سى حتالفا بني  �أبي�س”، 

غانت�س.. الطريق اإىل حكم اإ�سرائيل يبداأ من املجر ورومانيا

ت��ك��ون �ل��ه��دف �مل��ح��ت��م��ل م��ن �أجل 
�لتنف  ق��اع��دة  تقع  كما  �لن��ت��ق��ام. 
وتعتقد  “�لركبان”  خميم  ق��رب 
رو�سيا وكذلك نظام �لأ�سد �أن هذ� 
ي��وؤوي مقاتلني من د�ع�س،  �ملخيم 
ويتفق جي�س مغاوير �لثورة �لتابع 
�ملدعوم  �حل���ر  �ل�����س��وري  للجي�س 
رو�سيا  م��ع  �ل���دويل  �لتحالف  م��ن 

و�لأ�سد يف ذلك. 
�أن ح���دوث  �ل��ك��ات��ب��ة م���ن  وحت�����ذر 
خميم  يف  رو�سي  ع�سكري  ت�سعيد 
ي�سكل  �أن  ����س���اأن���ه  م����ن  �ل���رك���ب���ان 
�لأمريكية  للقاعدة  �أمنياً  تهديد�ً 
وكذلك للمدنيني �لنازحني �لذين 
يعي�سون بالفعل يف ظروف مزرية 

يف هذ� �ملخيم. 
�أن  �إىل  �مل����ق����ال  ك���ات���ب���ة  وت��خ��ل�����س 
ب��ه��زمي��ة د�ع�������س �سابق  �لح��ت��ف��ال 
لأو�نه؛ حيث �إن د�ع�س يعيد تنظيم 
ي�ستفيد  �لأ����س���د  ون���ظ���ام  ���س��ف��وف��ه 
م����ن ظ�����ه�����وره  جم��������دد�ً وي���ر�ق���ب 
ميزق  �لتنظيم  لأن  ب�سلبية  ذل��ك 
�لإذعان  على  ويجربها  �ملجتمعات 
للحكومة �ل�سورية و�لن�سمام �إىل 

�جلي�س �ل�سوري. 
“�إذ�  ق���ائ���ل���ة:  �ل���ك���ات���ب���ة  وت��خ��ت��ت��م 
�ل�سوري  �ل�����س��ع��ب  ح���ي���اة  ت��ك��ن  مل 
م��ه��م��ة مب���ا ي��ك��ف��ي، ف��رمب��ا يح�س 
�لع�سكرية  للقاعدة  د�ع�س  تهديد 
�سناع  �ل����ت����ن����ف  يف  �لأم����ري����ك����ي����ة 
�ل�����س��ي��ا���س��ة ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة حقيقة 
لي����ز�ل  �لإره�����اب�����ي  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  �أن 
ب��ع��ي��د�ً ع��ن �ل����زو�ل، ول���س��ك يف �أن 
خالفته �لتو�سعية قد �نتهت ولكن 
ب�سكل  نف�سه  تنظيم  يعيد  د�ع�����س 
لإرهاب  مت���رد�ً  ه  ب��ع��دِّ ��سرت�تيجي 

�ل�سعب �ل�سوري«. 

با�سم �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة، 
موؤمتر  يف  دوغ����ري����ك،  ����س��ت��ي��ف��ان 
���س��ح��ف��ي ع����ق����ده ب���امل���ق���ر �ل����د�ئ����م 
 . نيويورك،  يف  �لدولية  للمنظمة 

وقال دوغريك: 
“ي�سعر زمالوؤنا يف �ملجال �لإن�ساين 
�أنباء  ورود  ��ستمر�ر  �إز�ء  بالقلق 
عن �سقوط �سحايا مدنيني ب�سبب 
منطقة  يف  �ل���ع���د�ئ���ي���ة  �لأع�����م�����ال 
�سوريا  ���س��م��ايل  �لت�سعيد  خف�س 
�سوريا”،  غ��رب  �سمال  يف  وحولها 
“�س�����ام”  �س������بكة  �أوردت  م��ا  وف��ق 

�لإخبارية.
 19 “ُقتل ما ل يقل عن  و�أ�ساف 
�أعمال  ع�����س��ر�ت يف  وج����رح  م��دن��ي��اً 
منزوعة  �مل��ن��ط��ق��ة  د�خ�����ل  �ل��ق��ت��ال 
�ل�سالح يف حمافظتي �إدلب وحماة 
�لأخريين”.  �ل���ي���وم���ني  خ������الل 
�سخ�ساً   13 ق��ت��ل  “كما  و�أردف 
ن�ساء  بينهم  �آخ�����رون،   14 وج���رح 
و�أط����ف����ال، يف غ������ار�ت ج���وي���ة على 

حمافظة �إدلب«.
م��ع ريف  �إدل����ب  وت�سكل حم��اف��ظ��ة 
حماة �ل�سمايل وريف حلب �لغربي 
مناطق “خف�س ت�سعيد” مبوجب 
�سبتمرب-�أيلول  يف  �أب������رم  �ت���ف���اق 
2017 بني تركيا ورو�سيا و�إير�ن 

يف �لعا�سمة �لكاز�خية.
ومنذ بد�ية �لعام �حلايل، تز�يدت 
و�مليلي�سيات  �لأ�سد  ق��و�ت  هجمات 
“خف�س  منطقة  على  ل��ه  �لتابعة 
�ل����ب����الد،  �����س����م����ايل  �لت�سعيد” 
وت�سببت مبقتل و�إ�سابة �ملئات من 

�ملدنيني. 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�سارة  �ل�����س��وري��ة  �ل��ك��ات��ب��ة  ح�����ذرت 
“فورين  هنيدي، يف مقال مبجلة 
�أن  م���ن  �لأم���ري���ك���ي���ة،  بولي�سي” 
ُيهزم  �لإره��اب��ي مل  د�ع�����س  تنظيم 
ولي��ز�ل ويعيد تنظيم �سفوفه يف 
جنوب �سوريا رغم �حتفال و��سنطن 
بهزميته ب�سكل نهائي بعد معركة 
من  و�لع�سرين  �لثالث  يف  �لباغوز 

مار�س -�آذ�ر �ملا�سي. 
ي�سمح  �لأ�����س����د  ن���ظ���ام  �إن  وق���ال���ت 
بذلك لرتهيب �لأقليات يف �سوريا 
�إىل  لالن�سمام  عليها  و�ل�����س��غ��ط 
على  و�حل�سول  �ل�سوري  �جلي�س 
�جلماعات  ب��ط�����س  م���ن  �حل���م���اي���ة 

�لإرهابية مثل د�ع�س. 
�لرئي�س  �إع��الن  من  �لرغم  وعلى 
�لأمريكي دونالد تر�مب �أن د�ع�س 
هزم بن�سبة %100، فاإن �لتنظيم 
ي��ن��ت��ه وي��ق��وم حاليا  �لإره���اب���ي مل 
بالقرب من  �أع�سائه  باإعادة ح�سد 
�سوريا،  بجنوب  �ل�سويد�ء  مدينة 

وهي م�سقط ر�أ�س كاتبة �ملقال. 
منطقة  �أن  ه����ن����ي����دي  وت�����������روي 
على  للرتويع  تعر�ست  �ل�سويد�ء 
�لأ�سد  ن��ظ��ام  م��ن  وم�سمع  م����ر�أى 
�أم����ام �ملذ�بح  �ل���ذي وق���ف ���س��ام��ت��اً 
�أثناء هجومه  د�ع�س  بها  قام  �لتي 
�لر�بع  يف  �ملنطقة  على  �لوح�سي 
و�ل���ع�������س���ري���ن م����ن ي���ول���ي���و -مت����وز 
كان  �لهجوم  ه��ذ�  �ملا�سي. وخ��الل 
�جل��ي�����س �ل�����س��وري ي��ر�ق��ب ب�سمت 
�ملدنيني  لإن�����ق�����اذ  ي���ت���ح���رك  ومل 
ومت  د�ع�س،  مذ�بح  من  �ل�سوريني 
و�إ�سابة  �سخ�ساً   250 قر�بة  قتل 
ع��ن خطف  �أخ��ري��ن، ف�ساًل   300

•• عوا�شم-وكاالت:

م�سافة  ���س��وري��ون  لج���ئ���ون  ق��ط��ع 
�لأر��سي  ب��ني  تف�سل  م���رت�ً،   85
ك��ي يعودو�  �لأردن���ي���ة و�ل�����س��وري��ة، 
ب��د�أت قبل  �إىل وطنهم بعد هجرة 
ثماين �سنو�ت. �إنها م�سافة ل تزيد 
عن طول ملعب لكرة �لقدم، ورمبا 
�أن  �ل��ن��ا���س  معظم  ب��ب��ال  يخطر  ل 
�ج��ت��ي��ازه��ا ي��و���س��ل ن��ح��و ب��ل��د �سهد 

�أحد �أ�سد �ملاآ�سي �لإن�سانية. 
ول���ك���ن ت���ل���ك ك���ان���ت ف���ر����س���ة طال 
من  ل��ع�����س��ر�ت  بالن�سبة  �ن��ت��ظ��اره��ا 
�لأ�سر �ل�سورية �لتي �لتقاها، قبل 
�سبانغلر،  مي�سا  �أ���س��اب��ي��ع،  ب�سعة 
و�ل�سوؤون  �مل�����وؤ�زرة  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر 
�ملتحدة،  �لأمم  ل���دى  �لإن�����س��ان��ي��ة 

عند معرب جابر �لأردين.
وي�سري �سبانغلر لقدوم تلك �لأ�سر 
من عمان ومن خميمي �لزعرتي 
�أقامو�  ح��ي��ث  ل��الج��ئ��ني،  و�لأزرق 
�سوريا  يف  �حل������رب  �ن�������دلع  م���ن���ذ 

حينما ��سطرو� ملغادرة بيوتهم. 
�أولئك  ي��ع��ّد  �مل��ق��ال،  ك��ات��ب  وح�سب 
�لالجئني حمظوظني لأنهم جنو� 
م���ن ح���رب ق�����س��ت ع��ل��ى �أك����ر من 
ن�سوب  �سخ�س، منذ  ن�سف مليون 
م����ار�����س-�آذ�ر قبل   15 �ل��ق��ت��ال يف 

ثماين �سنو�ت.
بذلتها  �إىل جهود  �سبانغلر  ويلفت 
ل�سوؤون  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مفو�سية 
طيلة   ،»UNHCR �لالجئني« 
ث��م��اين ����س���ن���و�ت، ع���رب �ل��ع��م��ل مع 
و�لأردنية،  �لأمريكية  �حلكومتني 

�لإ�سالم،  وج��ي�����س  د�ع�����س  ذل���ك  يف 
و�لتي نفذت عمليات خلطف وقتل 

ن�سطاء �ملعار�سة. 
ورغ���م �دع����اء�ت ن��ظ��ام �لأ���س��د باأنه 
بالكامل  د�ع�����س  على  �لق�ساء  مت 
�ل�سفا  ت��الل  يف  يوليو  هجوم  بعد 
ب�����س��ح��ر�ء ���س��رق �ل�����س��وي��د�ء، فاإن 
�ملحليني،  �ل�����س��ك��ان  م���ن  �ل���ع���دي���د 
عودة  ي���وؤك���دون  �ل��ك��ات��ب��ة،  بح�سب 
�ملا�سي  �ل�سهر  وخ���الل  �لتنظيم. 
�ملحلية  �لدرزية  �لف�سائل  و�جهت 
�أثناء  د�ع�س  مقاتلي  �ل�سويد�ء  يف 

��ستطالعهم للمنطقة. 
ت�سري م�سادر  ذل��ك،  على  وع���الوة 
متعددة يف �ل�سويد�ء �إىل �أن مقاتلي 
�ل�سحر�ء  ع���رب  ي���ه���ّرب���ون  د�ع�������س 
�إىل �سرق  �ل��ب��اغ��وز  �ل�����س��وري��ة م��ن 
�مليلي�سيات  ب��و����س��ط��ة  �ل�����س��وي��د�ء 
بال�سيطرة  تتمتع  �لتي  �لإي��ر�ن��ي��ة 
�لكاملة على �لطريق يف �ل�سحر�ء 
يف م��ق��اب��ل �مل����ال، وق���د و���س��ل عدد 
هّربو�  �ل��ذي��ن  �مل�سلحني  �ملقاتلني 

�إىل �أكر من 1500 مقاتل. 
ه����وؤلء  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب��ة  وت��ل��ف��ت 
تهديد�ً  ي�����س��ك��ل��ون  ل  �مل���ق���ات���ل���ني 
�أي�ساً  ول��ك��ن  فح�سب  ل��ل�����س��وري��ني 
�مل���ت���ح���دة ح��ي��ث توجد  ل���ل���ولي���ات 
ق���اع���دة ع�����س��ك��ري��ة �أم���ري���ك���ي���ة بني 
تالل �ل�سفا وبلدة �لباغوز. ونظر�ً 
فاإن  �لأخ����رية  د�ع�����س  �إىل ه��زمي��ة 
�لقاعدة �لع�سكرية �لأمريكية رمبا 

“مرحباً  قائلة:  مل�سافحتهم  يدها 
�أمريكا«. 

و�سرعان ما عاد �لرجال من �ملركز 
�أملهم  ع����ن  وع�������ربو�  �حل��������دودي 
طبيعية،  حياة  �إىل  �أخ��ري�ً  بالعودة 
�ملتحدة  ل����الأمم  ���س��ك��ره��م  وك�����ررو� 
وفيما  لح����ت����و�ئ����ه����م.  ول����������الأردن 
�أم��ع��ن �أول��ئ��ك �ل��رج��ال �لتفكري يف 
��ستغرق  مدى ق�سر م�سافة رحلة 
�����س����ن����و�ت، رح������ب بهم  حت��ق��ي��ق��ه��ا 
م�����س��وؤول ب��ال��ع��رب��ي��ة ب��ك��ل��م��ات تعزز 

لديهم �لثقة و�لأمل.
ب���الإ����س���ارة لعدم  وي��خ��ت��م �ل��ك��ات��ب 
�ل����ي����ق����ني م������ن ط���ب���ي���ع���ة �حل����ي����اة 
�ل�سوريني  �أول���ئ���ك  ت��ن��ت��ظ��ر  �ل���ت���ي 
�لعائدين، ومن �سيتبعهم. �إذ فيما 
دعت �حلكومة �ل�سورية مو�طنيها 
للعودة، فاإن جذور �ل�سر�ع مل حتل 

بعد.
�مليد�ن،   ورغ���م ه��زمي��ة د�ع�����س يف 
ولهذه  مت�����ام�����اً.  ي���دم���ر  مل  ف���ه���و 
�لأ�����س����ب����اب، و�����س����و�ه����ا، ي���رج���ح �أن 
�لذين  �ل�سوريني  معظم  يو��سل 
�لأردن حياتهم  نحو  هربو� جنوباً 
هناك يف �مل�ستقبل �ملنظور، وخا�سة 
ب�������س���اأن فر�س  ب�����س��ب��ب خم���اوف���ه���م 
نكب  بلد  يف  لهم  بقيت  �قت�سادية 

بحرب مدمرة. 
�ملتحدة  �لأمم  �أك��دت  جانبها،  من 
�أل����ف   90 ي���ق���ل ع����ن  ن������زوح م����ا ل 
�ملا�سني  �ل�سهرين  خ��الل  �سخ�س 
ب�سبب �لعنف �ملت�ساعد يف “مناطق 
خف�س �لت�سعيد” �سمايل �سوريا.

�ملتحدث  ل�����س��ان  ع��ل��ى  ذل����ك  ج����اء 

�لن�ساء و�لأطفال يف  �لع�سر�ت من 
�مر�أة  و�إع����د�م  و�ح���د  ي��وم  غ�سون 
درزية على �لأقل من قبل د�ع�س. 

وت�������س���ف �ل���ك���ات���ب���ة �ل���ه���ج���وم على 
�ل�������س���وي���د�ء ب���اأن���ه ك����ان ج������زء�ً من 
لتنظيم  “�لفز�عة”  ��سرت�تيجية 
�لأ�سل  يف  �نتهجها  و�ل��ت��ي  د�ع�����س 
�خ�ساع  �أج�����ل  م���ن  �لأ�����س����د  ن���ظ���ام 
�لأق���ل���ي���ات �ل��دي��ن��ي��ة �خل��ائ��ف��ة من 
�إىل  �ل�سنية  و�لأغ��ل��ب��ي��ة  �لتنظيم 
-متوز  يوليو  �سهر  وقبل  �سلطته. 
�مل��ا���س��ي ك����ان د�ع�������س م����وج����ود�ً يف 
رئ��ي�����س��ة يف جنوب  ث����الث م��ن��اط��ق 
�سوريا وهي �لريموك يف حمافظة 
درعا، و�للجاة يف �سمال �سرق درعا 
ملحافظة  �ل�����س��رق��ي��ة  و�ل�������س���ح���ر�ء 

�ل�سويد�ء. 
وجن���ح���ت ق�����و�ت ن���ظ���ام �لأ�����س����د يف 
ه���زمي���ة د�ع���������س يف �ل����ريم����وك يف 
وعقب  �مل���ا����س���ي،  “متوز  ي���ول���ي���و 
د�ع�����س �سفقة مع  �ل��ه��زمي��ة ع��ق��د 
�لإير�نيني  وحلفائه  �لأ���س��د  نظام 
�سحر�ء  �إىل  ن��ق��ل��ه��م  �أج������ل  م����ن 
�ل�����س��وي��د�ء �ل�����س��رق��ي��ة، وه���و م��ا مت 
�ملقال،  ك��ات��ب��ة  وب��ح�����س��ب  ب��ال��ف��ع��ل. 
ق���ام���ت ق������و�ت �لأ�����س����د ق���ب���ل �سهر 
�لقرى  ب��اإج��الء  يوليو  هجوم  م��ن 
عمد  كما  �ل�����س��وي��د�ء،  يف  �ل�سرقية 
�سعب  جت���ري���د  �إىل  �لأ����س���د  ن���ظ���ام 
�ل�������س���وي���د�ء م���ن �أ���س��ل��ح��ت��ه��م قبل 
�لهجوم بثالثة �أيام، خا�سة �أولئك 

حياً  �لأم���ل  �إب��ق��اء  على  للم�ساعدة 
�ملاأ�ساة  ه����ذه  ���س��ح��اي��ا  ن��ف��و���س  يف 
�لكربى. وعن طريق توفري �ملاأوى 
و�لرعاية �لطبية و�لغذ�ء و�لدعم 
�لأمم  �أمنت  �أخرى،  و�أ�سياء  �ملايل، 
���ان ���س��الم��ة لجئني  �مل��ت��ح��دة وع���مَّ
�سوريني، حلني متكنهم من �لعودة 

�إىل وطنهم. 
وبنظر غرباء، قد يبدو قر�ر �لعودة 
�ل�سعوبة  �سديد  �أم��ر�ً  �سوريا،  �إىل 
– ولرمبا خيار�ً م�ستحياًل. ولكنه 
�أنف�سهم،  ل��ل�����س��وري��ني  ت���رك  خ��ي��ار 
وبات بع�سهم م�ستعد�ً لتخاذ تلك 

�لفر�س. 
وقبل ب�سعة �أ�سهر وح�سب، مل يكن 
�أم��ام��ه��م ه��ذ� �خل��ي��ار، لكن  متاحاً 
�لأردن  �أع��ل��ن   ،2018 ن��ه��اي��ة  يف 
عن �إع��ادة فتحه معرب�ً وحيد�ً مع 
وبعد  �سوريا.  �ل�سمال،  �إىل  جارته 
�إغالقه منذ عام 2015، �سمحت 
�إعادة �فتتاح �ملعرب لتدفق �أ�سخا�س 
عودة  ومعهم  �لبلدين،  بني  و�سلع 
�إىل نقطة  �إح�سا�س بحياة طبيعية 

عبور �سهدت ��سطر�بات �سديدة. 
وم��ن��ذ �إع����ادة �ف��ت��ت��اح م��ع��رب جابر، 
�سخ�س،   15،000 ح���و�يل  ق���رر 
ن�������س���ب���ة ����س���غ���رية ج��������د�ً م�����ن بني 
600،000 لجئ م�سجلني لدى 
UNHCR يف �لأردن، �ل�ستفادة 
نوع  �أي  �لتطور، ومعرفة  من هذ� 
من �حلياة ينتظرهم عند �جلانب 

�لآخر للحدود. 
وع��ن��د زي��ارت��ه �إىل م��ع��رب ج��اب��ر يف 
وفد  �أول  ب��رف��ق��ة  �مل��ا���س��ي،  �ل�سهر 

من هجوم �ل�سويد�ء، و�أ�سفر ذلك 
ع���ن �حل���ف���اظ ع��ل��ى م��ك��ان��ة نظام 
�لأقليات.  حامي  باعتباره  �لأ���س��د 
ومل تكن هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي 
يعتمد فيها �لأ�سد على �ملتطرفني 
لك�سب �لدعم؛ �إذ عمد يف 2011 
�إطالق  �إىل  �لن��ت��ف��ا���س��ة  ب���دء  ب��ع��د 
�ملتطرفني  م����ن  �ل���ع���دي���د  �����س����ر�ح 
قامو�  �ل��ذي��ن  �لنظام  �سجون  م��ن 
ب��ق��ي��ادة �جل��م��اع��ات �مل��ت��ط��رف��ة مبا 

�ل�سرق  يف  يقيمون  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن 
و�ل�سمال �ل�سرقي. 

“قبل �ساعات من  وتقول �لكاتبة: 
�ل��ه��ج��وم، ق��ام ن��ظ��ام �لأ���س��د بقطع 
�ل��ك��ه��رب��اء ع���ن ت��ل��ك �ل���ق���رى �لتي 
�لفجر،  ق���ب���ل  ل���ه���ج���وم  ت��ع��ر���س��ت 
وبذلك تو�طاأ �لأ�سد مع د�ع�س يف 
مذبحة �ل�سويد�ء حتى يتمكن من 
�لدعاء باأن �لأقليات يف حاجة �إىل 

حماية من نظامه«. 

�ل�سويد�ء  �أن  �ملقال  كاتبة  وتو�سح 
بينهم  �لدينية،  �لأقليات  ت�سكنها 
قليل من  وع��دد  وم�سيحيون  دروز 
ومنذ  �ل��ب��دوي��ة.  �ل�سنية  �لقبائل 
�ل�����دروز يف  �ل�����س��ك��ان  2011 ظ���ل 
�ل�������س���وي���د�ء ع��ل��ى ه��ام�����س �حل���رب 
ينتف�سو�  مل  �إذ  �ل�سورية؛  �لأهلية 
بالكامل،  �أي�ساً  يدعموه  ومل  �سد 
وعلى �لرغم من �أن �ل�سويد�ء ظلت 
حتت �سيطرة �لنظام، فاإن ع�سر�ت 

�للف من �لرجال �لدروز رف�سو� 
�ل�سوري  �جل��ي�����س  �إىل  �لن�����س��م��ام 

�لذي حاول جتنيدهم با�ستماته. 
وُت�سري �لكاتبة �إىل �أن نظام �لأ�سد 
رجال  لرتويع  د�ع�س  على  �عتمد 
�ل�سويد�ء و�جبارهم على �لن�سمام 
�إىل �جلي�س �ل�سوري، وهو ما حدث 
بالفعل، خا�سة بعد �أن �ساعد نظام 
�لأ����س���د يف �إط�����الق جم��م��وع��ة من 
�أ�سهر  ب�سعة  بعد  �ل���دروز  �لن�ساء 

ف عن نف�سه  من ه��وؤلء �سبي ع��رَّ
با�سم حمزه، وقال �إنه يف �ل�سابعة، 
عائلته،  �سوريا مع  خ��رج من  و�أن��ه 

عندما كان ر�سيعاً. 
�ل��ك��ات��ب باحلديث  �ن�����س��غ��ل  وف��ي��م��ا 
�إىل حمزة، �ساهد طفلة �أ�سغر منه 
تقرتب من �لوفد �لأمريكي ومتد 

�ملكان  ي��ج��ري ج��ول��ة يف  �أم��ري��ك��ي 
م���ن���د �إع��������ادة ف���ت���ح �حل��������دود، مل�س 
ك��ات��ب �مل���ق���ال ت���ف���اوؤًل ح�����ذر�ً لدى 
�إىل  و�سلو�  �سخ�س   100 ح��و�يل 
�سر�ع  موقع  عن  خطو�ت  م�سافة 
�سوري،  م��الي��ني   5 ق���ر�ب���ة  �أج����رب 
على �لبحث عن �لأم��ان يف �لأردن 

ولبنان وتركيا، ومناطق �أخرى.
��سطفت  �ل���ع���ب���ور،  ن��ق��ط��ة  وع���ن���د 
�أم��ام مكتب  جمموعة من �لرجال 
خ�س�س لأجلهم، مم�سكني بوثائق 
 UNHCR جل���وء ���س��ادرة ع��ن
لإق��ام��ت��ه��م هناك.  ���س��ف��ة  ت��ع��ط��ي 
�أ�سرهم  ب���ق���ي���ت  �مل�����ك�����ان،  وخ��������ارج 

حافالت  ث��الث  د�خ���ل  بانتظارهم 
بي�ساء. 

و���س��اه��د ك��ات��ب �مل���ق���ال، م���ن خلف 
ن��و�ف��ذ �حل��اف��الت، �أط��ف��اًل �سعد�ء 
با�سمني، حتدث بع�سهم باإجنليزية 
بو��سطة  �آخرون  ة، وتو��سل  مك�سرَّ

مرتجم. 

التنظيم الإرهابي يقوم باإعادة ح�صد اأع�صائه 

كيف تهّرب ميلي�سيات اإيرانية مقاتلي داع�س اإىل ال�سويداء؟

تقرير اأممي: 90 األف نازح �صمال �صوريا خالل �صهرين

ماذا ينتظر الالجئني عند عودتهم اإىل �سوريا؟

اأدلة جديدة تك�سف مكر اإيران قدميًا وحديثًا ماي تدافع عن املحادثات مع املعار�سة حول بريك�ست
•• لندن-وكاالت:

قر�رها  عن  م��اي  ترييز�  �لربيطانية  �ل���وزر�ء  رئي�سة  د�فعت 
بفتح حمادثات مع حزب �لعمال �لربيطاين �ملعار�س �لأ�سبوع 
�ملا�سي، يف �لوقت �لذي حتاول فيه ك�سر �جلمود �لربملاين ب�ساأن 
�إن”تف�سيلها  �لأوروب���ي. وقالت  خ��روج بريطانيا من �لحت��اد 
�لذي  �لت��ف��اق  ت��دع��م  ب��رمل��ان��ي��ة  باأغلبية  �ل��ف��وز  ك���ان  �لقوي” 
تو�سلت �إليه مع بروك�سل يف نوفمرب �ملا�سي. و�أ�سافت يف بيان 
لها  “لقد بذلت كل ما يف و�سعي لإقناع نو�ب حزب �ملحافظني 
�لأغلبية  ي�سكلون  �ل��ذي��ن  �ل��وح��دوي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  و�حل���زب 
�حلكومية لدعم �لتفاق - مبا يف ذلك تاأمني تغيري�ت ملزمة 
قانونياً ملعاجلة خماوف �لنو�ب«. وقالت ماي: “لكن �لربملان 
�إىل  ث��الث م��ر�ت، ولي�س هناك ما ي�سري  �لت��ف��اق  رف�س ه��ذ� 
�إىل  ��سطررت  لذلك  �لقريب.  �مل�ستقبل  يف  متريره  �إمكانية 
�سوى  خيار  لديها  يعد  مل  �أن��ه��ا  م�سيفة  جديد”،  نهج  �ت��ب��اع 
�لتو��سل مع �جلميع د�خل جمل�س �لعموم. ي�سار �إىل �أنه من 

�لتفاق«.  �أ�سكال  من  ما 
�لعمال  حزب  زعيم  لكن 
ج��ريمي��ي ك��ورب��ني �أخرب 
مدينة  يف  �مل����ر������س����ل����ني 
�أن���ه مل يلحظ  ب��ل��ي��م��وث 
يف  كبري”  ت��غ��ي��ري  “�أي 
�لآن.   حتى  م��اي  موقف 
وت��ت�����س��م��ن خ��ط��ة حزب 
جمركياً  �حت���اد�ً  �لعمال 

بريطانيا  ب������ني  د�ئ�������م�������اً 
�لد�خلية لالحتاد  �ل�سوق  و�لن��دم��اج يف  �لأوروب���ي،  و�لحت���اد 
�لأوروبي. ويدفع �لعديد من نو�ب حزب �ملحافظني �ملوؤيدين 
لالحتاد �لأوروبي باجتاه خروج “�سل�س” لبالدهم من �لتكتل. 
�إذ� مت �لتو�سل �إىل �تفاق، ف�سيتم دجمه يف �إعالن �سيا�سي حول 
�لعالقة �مل�ستقبلية بني بريطانيا و�لحت��اد �لأوروب��ي، و�لذي 

ي�ساحب �تفاق �لن�سحاب.

�ملقرر �أن تخرج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي يف 12 �أبريل، 
�أي �تفاق، يف �لوقت �ل��ذي رف�س  �إق��ر�ر  لكن �لربملان ف�سل يف 
ا �خلروج دون �تفاق. و�ستطالب ماي بتاأجيل موعد  �أي�سً فيه 
30 يونيو �ملقبل  �إىل  خ��روج بريطانيا من �لحت��اد �لأوروب���ي 
يف قمة طارئة لزعماء �لحت��اد �لأوروب��ي يوم �لأربعاء �ملقبل، 
مع �إمكانية �خلروج قبل هذ� �لتاريخ يف حال �إقر�ر �تفاق. لكن 
هذه �خلطوة �أثارت غ�سًبا د�خل حزبها، حيث قال �أحد �لوزر�ء 
“بي بي �سي تود�ي” باأن هذ� �خليار �سيكون مثل  يف برنامج 
�مل�ساركة  يعني  ذلك  لأن  �ملحافظني”  حلزب  �نتحار  “ر�سالة 
 25 �إىل   22 �ل��ف��رتة م��ن  �ل��ربمل��ان �لأوروب����ي يف  يف �نتخابات 
�إنه كان من �ل�سروري �لتو�سل �إىل  مايو �ملقبل. وقالت ماي 
�أو �ملخاطرة  باأغلبية برملانية قريًبا  �أن يفوز  حل و�سط ميكن 
�لربيطاين  �ل�سعب  �ختيار  تنفيذ  �أنف�سنا”  على  “نفوت  ب��اأن 
�ملتمثل يف �خلروج من �لحتاد �لأوروب��ي.  ويف وقت �سابق من 
يوم �ل�سبت، قال وزير �خلز�نة �لربيطاين فيليب هاموند �إنه 
“متفائل” باأن �ملحادثات مع حزب �لعمال “�ست�سل �إىل �سكل 

•• وا�شنطن-وكاالت:

بو�ست”  “نيويورك  جملة  �أ���س��ارت  �لأخ���رية،  �فتتاحيتها  يف 
�إي���ر�ين، يف ما  “غدر”  �أو  �أدل��ة جديدة ح��ول حتايل  ل��ربوز 

يتعلق بربناجمها �لنووي و�سيا�ساتها عامة. 
وتلفت �ملجلة �إىل عن�سرين جديدين حيال وجوب �لتعامل 
ب�سدة �أكرب مع �إير�ن. فقد حملت وز�رة �خلارجية �لأمريكية 
يف  �لأمريكيني  �جلنود  من  مئات  مقتل  م�سوؤولية  طهر�ن 
�لعر�ق، فيما يلقي تقرير حديث �ل�سوء على ن�ساطات �إير�ن 
�لنووية �ل�سابقة – وجهودها �ملتو��سلة للكذب ب�ساأنها. ون�سبة 
ل �ملمثل �خلا�س بريان هوك  لتقارير ك�سف عنها موؤخر�ً، حمَّ
�أمريكي،   608 يقل عن  “ما ل  مقتل  “م�سوؤولية”  �إي��ر�ن 
�إح�ساء  يف  �سجلت  �أخ���رى  وف��اة  حالة   100 ع��ن  يزيد  وم��ا 
17% من �إجمايل عدد �لوفيات بني  �سابق، وبن�سبة تقدر ب� 
�لأمريكيني يف �لعر�ق ما بني 2003 �إىل 2011. وذلك ل 
ي�سمل “�آلف �لعر�قيني” �لذين قتلهم وكالء �إير�ن هناك.  
ويف �لوقت ذ�ته، ��ستعان معهد �لعلوم و�لأمن �لدويل ومعهد 

�لدفاع عن �لدميقر�طيات بوثائق ��ستولت عليها �إ�سر�ئيل يف 
�لعام �ملا�سي، ومعلومات �أخرى لتحديد هوية موقع حمتمل 
2003، حت�سري�ً  يف  �إي��ر�ن  نفذتها  نووية  لتفجري�ت غري 
�ملجلة، كل ما ذكر ي�سيف  نووية جوفية.  وح�سب  لتجارب 
�إي��ر�ن �ملقدمة للوكالة  بر�هني جديدة تتناق�س مع مز�عم 
�لدولية للطاقة �لذرية، و�لتي تر�قب �لتز�م �إير�ن ب�سروط 
�أوباما.  وتلفت �ملجلة  �ل�سفقة �لنووية �لتي وقعت يف عهد 
�لبيانات  نف�س  �ل��دويل  و�لأم��ن  �لعلوم  معهد  ��ستخد�م  �إىل 
�إير�ن،  �أن مفاعل فوردو �ملقام حتت �لأر�س يف  للتاأكيد على 
لإنتاج  ي�ستخدم  يور�نيوم  �إنتاج  �أجل  من  دقيقة  بعناية  بني 
قنبلة �أو قنبلتني �سنوياً، و�أنه بد�أ �لعمل يف ذلك �ملفاعل منذ 
�إير�ن  �ع���رت�ف  م��ن  �سنو�ت  خم�س  قبل  �أي   ،2002 ب��د�ي��ة 
�إير�ن  “ت�سميم  �إىل  �جل��دي��دة  �ملعلومات  وت�سري  ب��الأم��ر.  
على ��ستمر�ر �لعمل، حتى �ليوم يف موقع فوردو للتخ�سيب، 
�ملبني على عمق كبري حتت �لأر�س”. ومن جديد، يك�سف كل 
ذلك خد�ع �إير�ن ب�ساأن ن�ساطاتها �لنووية، ويف�سح خططها 

لل�سنو�ت �ملقبلة، عندما ينتهي �أجل قيود �ل�سفقة �لنووية.
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يف  �ل�سيعية  �لإير�نية-  و�لإمربيالية 
�ل�سرق �لأو�سط.

�لق�سايا  ه����ذه  ت��ع��ال��ج  �لأ����س���ا����س،  يف 
ت��ط��ور �خلالفات  لكن  �ل��ن��ات��و،  خ���ارج 
عو�قب  له  يكون  �أن  ميكن  �خلطرية 
د�خل هذ� �لإط��ار )كل هذه �لق�سايا 
وجمالت �ل�سيا�سة ل ميكن جتزئتها 
�إىل �أجل غري م�سمى(. �إن �لطموحات 
�جل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة لإي����������ر�ن، و�ل���رف���ع 
�لتقليدية،  �لأ���س��ل��ح��ة  حل��ظ��ر  �مل��ق��ب��ل 
�لإي���ر�ين،  للجي�س  �ل��ق��ادم  و�ل�سعود 
رو�سية  ب���اأ����س���ل���ح���ة  �مل���ج���ه���ز  ورمب�������ا 
�أن حتجب �لختالف  و�سينية، يجب 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ب���ني  �مل���ق���ارب���ة  يف 
�لرئي�سيني  �لأوروب����ي����ني  وح��ل��ف��ائ��ه��ا 
فرن�سا   :3  - �لأوروب���������ي  )�لحت�������اد 
�لذين  و�أمل���ان���ي���ا(،  �مل��ت��ح��دة  و�مل��م��ل��ك��ة 
�ل�سيء  �لنووية.  �ل�سفقة  على  �بقو� 
�مل��ه��م يف ه���ذ� �جل����زء م��ن �ل��ع��امل هو 
�لغربي  �لثالثي  وحدة  على  �حلفاظ 
و��سنطن - لندن - باري�س، و�حلفاظ 
حللفائنا  �لأم���ن���ي���ة  �مل�������س���ال���ح  ع���ل���ى 
�لإقليميني، و�لأنظمة �لعربية.    �ن 
فيها  �سُيخترب  �لتي  �لكربى  �مل�ساألة 
مع  �لغربي،  �جليو�سيا�سي  �لت�سامن 
ت��د�ع��ي��ات��ه د�خ���ل �ل��ن��ات��و، ه��ي م�ساألة 
ج��م��ه��وري��ة �ل�����س��ني �ل�����س��ع��ب��ي��ة. ولئن 
ي�سر دونالد تر�مب و�إد�رته على هذ� 
منذ  تطرح  �لو�قع،  يف  فاإنها  �مل�ساألة، 
�سنو�ت �للفني، عندما �خرتقت فكرة 
“عقد �للوؤلوؤ” )وهي مقدمة م�سبقة 
ويف  �جلديدة”(.  �حل��ري��ر  “طرق  ل��� 
هذه �حلالة طغت، مرة �أخرى، حروب 
حقيقة  على  �لكبري  �لأو���س��ط  �ل�سرق 
للتحدي  �ل����س���ت���ع���ج���ايل  و�ل����ط����اب����ع 
�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي �ل�������س���ي���ن���ي.     منذ 
�قتنع   ،2008 ع���ام  �مل��ال��ي��ة  �لأزم�����ة 
�ساعتهم قد حانت،  ب��اأن  �ل�سني  ق��ادة 
و�أ�سعلو� �حلر�ئق. فاإىل �ملطالب على 
)بحار  �لآ�سيوي”  �ملتو�سط  “�لبحر 
و�ل�ستيالء  �ل�����س��ني(  و���س��رق  ج��ن��وب 
على مناطق )�نظر “�سيا�سة بولدر” 
وحت����وي����ل �ل�������س���ع���اب �مل���رج���ان���ي���ة �إىل 
�ل�سعود  ين�ساف  ع�سكرية(،  ق��و�ع��د 
�مل����ذه����ل ل����ل����ق����وة.    ع�������س���ك���ري���ا، فتح 
�لوحد�ت  ون�����س��ر  ق��و�ع��د )ج��ي��ب��وت��ي( 
�ملتو�سط  �لأبي�س  �لبحر  يف  �لبحرية 
�ل�سمايل.  و�لقطب  �لبلطيق،  ودول   ،
�جلغر�-�قت�سادي  �ل��ب��ع��د  و�أخ�������رًي�، 
�ل�سيني-�لأمريكي  �لتناف�س  ل��ه��ذ� 
�جللّي )�نظر ب�سكل خا�س �لتهامات 
ه��و�وي وره��ان��ات �جليل  �إىل  �ملوجهة 
بدعم  و��سنطن  وتطالب  �خلام�س(. 
بوجود  وت��ذّك��ر  �لأوروب��ي��ني،  حلفائها 
2 من معاهدة �سمال �لأطل�سي  �ملادة 
)تتحدث عن �للتز�م باتباع �سيا�سات 
لي�ست  وه���ذه  متناغمة(،  �قت�سادية 
نزوة �و بدعة من بدع �لرئي�س �حلايل 

للوليات �ملتحدة.
�أن  ن��وؤك��د حقيقة  دع��ون��ا  باخت�سار،     
�أوروبا  يهم  �جلديد  �ل�سيني  �لتو�سع 
كبري  قو�س  على  تناور  فبكني  ا.  �أي�سً
ميتد من �لقطب �ل�سمايل �إىل �لبحر 
�لأب���ي�������س �مل��ت��و���س��ط ، وت�����س��ت��ث��م��ر يف 
�ملو�نئ �لأوروبية �لرئي�سية، وتعمل يف 
لالقت�ساد  �ل�سرت�تيجية  �لقطاعات 
�لأوروبي، دون معاملة باملثل حقيقية.    
ويف هذ� �لهيكل �و ذ�ك، �سيتعني على 
و�جلديد،  �ل��ق��دمي  �ل��ع��امل��ني  غ��رب��ي��ي 
�ن  �ل�سينية.  �مل�����س��األ��ة  ع��ن  �ل��ت��ح��دث 
مبفرده،  �ل��ن��ات��و  ي��ت��ج��اوز  �مل���و����س���وع 
ولكن مو�سوع “�لناتو �لعاملي” يعود 
رمبا  لالأطل�سي.  �لعابر  �لنقا�س  �إىل 
تكون هذه �سرورة، ويف �لوقت نف�سه، 
�لأمريكي  لاللتز�م  �ملنطقي  �لنظري 

يف �أوروبا.
عن اطلنتيكو

�ن��ه��ا �سكوك  �أك����ر م��ن ���س��ع��وب��ات،   -
ت�سريحات  خم��ت��ل��ف  م��ن  م�����س��ت��وح��اة 
يتعلق مب�سلحة  فيما  تر�مب  دونالد 
تظل  �أن  يف  �مل����ت����ح����دة  �ل�������ولي�������ات 
�لأطل�سي  �ل��ت��ح��ال��ف  يف  م�����س��ت��ث��م��رة 
كان  �إذ�  )�لناتو(.  �لع�سكري  ومت��ّدده 
�لنتقاد�ت  بع�س  �إىل  �لنتباه  يتعني 
ل  �لأم��ري��ك��ي،  �لرئي�س  وجهها  �ل��ت��ي 
�أو  �لأعباء”،  “تقا�سم  ب�����س��اأن  �سيما 
���س��ام��ل م��ع �لأخذ  ن��ه��ج  �إىل  �حل��اج��ة 
من  كاملة  جمموعة  �لع��ت��ب��ار  بعني 
ت���ت���ح���ول فيه  ع�����امل  �ل���ت���ه���دي���د�ت يف 
مو�زين �لقوة نحو �آ�سيا، فلنو�فق على 
�أن ت�سريحات دونالد تر�مب، �ملفاجئة 
خ�سو�سياته،  م��ن  ت��ن��ب��ع  و�مل���ت���ك���ررة، 
عميق  جيو�سيا�سي  حد�س  من  ولي�س 
نو�ح  م���ن  �ل���ق���وة.  ل��ق��و�ن��ني  ف��ه��م  �أو 
كثرية، يو�جه دونالد تر�مب �سعوبة 
و�ملالية  �ملحا�سبية  �ملقاربة  جت��اوز  يف 
�أمريكا؟  يكلف  ك��م  للناتو:  �ل�سرفة 
“بزن�س”  م��ق��ارب��ة  ���س��ت��ك�����س��ب؟  وك����م 

بطريقة ما.
�لعميق  مبعناه  “�ل�سيا�سي”،  �ن  �ل   
ولي�س  )�ل�������س���ي���ا����س���ي  و�جل������وه������ري 
�ل�������س���ي���ا����س���ة(، ل مي���ك���ن �خ���ت���ز�ل���ه يف 
و�مل��������ايل. فهذ�  �لق���ت�������س���ادي  ب���ع���ده 
�لن�ساط �لأ�سلي، �ملتاأ�سل يف �ل�سرط 
�لإن�ساين، له غائيته �لذ�تية وو�سائله 
�مل���خ�������س���و����س���ة )�لأم���������ن �خل����ارج����ي، 
�لقدرة  �أنهما  على  �ملعّرفني  و�ل��ق��وة، 
ع��ل��ى ف��ر���س �إر�دت������ه، �أو �ل��ل��ج��وء �إىل 

�لإكر�ه �أو حتى �لعنف �مل�سلح(.
عالقاته  وج��م��ي��ع  �ل��ن��ات��و  ح��ل��ف  �إن   
تغطيها،  �لتي  و�لع�سكرية  �ل�سيا�سية 
�حللفاء  ل�������س���ال���ح  ف���ق���ط  ت����وج����د  ل 
�لقوة  م��ن  �مل�ستفيدين  �لأوروب���ي���ني 
�لع�سكرية �لأمريكية. يف عامل �لدول 
�حل�سار�ت �ل�ساعدة، تتمتع �لوليات 
على  ن�سبية  و��سبقية  مبيزة  �ملتحدة 
خا�سة  حلفائها.  �لتحريفية:  �لقوى 
ما  خيوط  ن�سجت  ومو�سكو  بكني  �أن 
��سم  م�ستقبال  عليه  يطلق  �ن  يجب 
�ل��ت��ح��ال��ف، حتى ل��و ك��ان غ��ري ر�سمي 
�لأطل�سي  �آخ��ر غري �حللف  ومن نوع 
)رو�سيا �لتابعة يف “�أور��سيا �لعظمى” 

و�ل�سني حمورها(.
لذلك من �ملنطقي و�ملت�سق، �أن ي�سدر 
جمل�سي �لكونغر�س قر�ر�ت ون�سو�س 
��ستمر�ر  ���س��م��ان  �إىل  ت��ه��دف  �أخ����رى 
وتكاد  ع������ام،  ب�����س��ك��ل  �ل���ن���ات���و.  ح���ل���ف 
و�لدبلوما�سية  �ل�سيا�سية  �لأو���س��اط 
و�ل��ع�����س��ك��ري��ة �لأم���ري���ك���ي���ة جُت���م���ع يف 
�ل���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى �أه���م���ي���ة ه����ذ� �حللف 
ترجمات  �ل���ت���وّج���ه  ول���ه���ذ�  وق��ي��م��ت��ه، 
�أوروبا  منطقة  يف  ملمو�سة  ع�سكرية 

و�ملحيط �لأطل�سي.
�لناتو  لإد�م����ة  �لأه��م��ي��ة  ه��ذه  ت�ستند 
�لنهاية،  يف  مو�سوعية.  ع��و�م��ل  �إىل 
ف���اإن ت��ر�ج��ع��ه وزو�ل����ه ل ي��ن��درج، باأي 
حال من �لأح��و�ل، يف قو�نني �لتاريخ 
و�مل��ن��ط��ق �ل��ع��م��ي��ق ل��ل��ن��ظ��ام �ل�����دويل. 
�لت�سور�ت  توؤثر  �أن  ومع ذلك، ميكن 
�رتكاب  درج����ة  �ىل  �ل����ق����ر�ر�ت،  ع��ل��ى 
�أخ����ط����اء ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ك�����ربى. من 
�سيكون  �لأوروب���ي���ني،  �حللفاء  ج��ان��ب 
بالبيانات  ف��ق��ط  �ل��ث��ق��ة  �خل���ط���اأ  م���ن 
لل�سيا�سة  �لأ����س���ا����س���ي���ة  و�مل���ع���ط���ي���ات 
منهم،  للبع�س  وبالن�سبة  �ل��دول��ي��ة، 
و�لعابر  “�ملت�سلل  دور  يف  �ل�ستمر�ر 
زيادة  �جل��م��ي��ع  ع��ل��ى  ي��ج��ب  خل�سة”: 
حتّمل  �أج��ل  من  �لع�سكرية  جهودهم 
ح�ستهم من �لعبء )تقا�سم �لعباء(. 
يف �حلقيقة، ز�د �لإنفاق �لع�سكري يف 
�ل���ق���ارة �ل���ع���ج���وز، ل��ك��ن �ل��غ��ال��ب��ي��ة مل 
2 باملائة )2 باملائة  حتقق بعد هدف 
م��ن �ل��ن��اجت �مل��ح��ل��ي �لإج���م���ايل تنفق 

على ميز�نية �لدفاع(.

الرئي�صية  ــعــوامــل  ال ــي  ه *مـــا 
ـــل  ـــي داخ ــام الـــداخـــل ــص ــ� ــق ــالن ل

املنظمة؟
�ملر�قب  ي��ل��ق��ي  ط��ق��و���س��ي،  ب�����س��ك��ل   -
�ل�����س��وء ع��ل��ى �لخ��ت��الف��ات يف حتليل 
ب���ني حلفاء  و�ل���ت���ه���دي���د�ت  �لأخ����ط����ار 
و���س��ط ���س��رق �أوروب������ا وح��ل��ف��اء جنوب 
�أوروبا. ففي حني ت�سعر بولند� ودول 
ب�ساأن  ب��ال��ق��ل��ق  روم��ان��ي��ا  �أو  �لبلطيق 
�حل������دود �ل�����س��رق��ي��ة لأوروب���������ا، حيث 
فرن�سا  ف���اإن  �ل��رو���س��ي،  �لتهديد  ثقل 
�ل�سماليني  �ل�سكان  وبع�س  و�إيطاليا 
�لآخرين يف �لبحر �ملتو�سط، يف�سلون 
�جلنوب.  م��ن  و�لتهديد�ت  �لأخ��ط��ار 
و�لفو�سى  و�لإره���������اب  )�جل���ه���ادي���ة 
ومناطق  �إفريقيا  �سمال  يف  �ملحتملة 

�ل�ساحل و�ل�سحر�ء(.
ب���ال���ط���ب���ع، ل��ل��ت��و���س��ي��ف ن�����س��ي��ب��ه من 
�حلقيقة، لكنه �ختز�يل. يف مثل هذ� 
�لإي���ر�ين  �لنظام  ن�سع  �أي���ن  �ل��ر���س��م، 
فرن�سا  مثل  دول��ة  ت�سارك  و�نت�ساره؟ 

وت�ساهم  �لإف����ري����ق����ي،  �ل�������س���اح���ل  يف 
بفاعلية يف �لدفاع عن �أوروبا �لقارية 
)تعزيز موقع �لدفاع و�لردع(، وتهتم 
ب�سدة بت�سرفات طهر�ن )تر�قب على 
�ل�سو�ريخ  برنامج  �خل�سو�س  وج��ه 
�لثوري  للحر�س  �لع�سكري  و�لتمركز 
يف �سوريا(. يف �ل�سرق كما يف �جلنوب، 
ترت�كم �لأخطار و�لتهديد�ت وتتحد: 

�نها ل تلغي بع�سها �لبع�س.
ف��������اإن جميع  ذل��������ك،  ع���ل���ى  وع���������الوة 
 ،2014 ع��ام  منذ  �ملتخذة  �ل��ت��د�ب��ري 
جزيرة  ل�سبه  �لع�سكري  �ل�سم  بعد 
�لهجينة”  و”�حلرب  لرو�سيا،  �لقرم 
دونبا�س،  يف  �لكرملني  �أطلقها  �لتي 
ت�سهد على حقيقة وجود �إجماع د�خل 
�لناتو. تتناوب قو�ت من خمتلف دول 
وبولند�،  �لبلطيق،  دول  على  �حللف 
ورومانيا، �أي من �أحد �أطر�ف �لبحر 
�لبلطيق  ب��ح��ر  ع��ل��ى  �مل��ط��ل  �لأ�����س����ود 
�ل��ط��رف �لآخ���ر، �حل���دود باملعنى  �إىل 
)“للمو�جهة”(،  للكلمة  �ل���رم���زي 
متار�س  �أور��سيا”   - “فرو�سيا 
�ل�سرقية  �حل������دود  ع��ل��ى  ���س��غ��وط��ه��ا 
تق�سم.  �أو  تهاجم  �أو  لتهدد  لأوروب���ا 
�لناتو  ف��ع��ل  رد  ق���وة  ����س��ن��اد  وق���د مت 
�أي وحد�ت م�سممة  “بر��س حربة”، 
�لعدو�ن  ح��ال��ة  يف  �ل�����س��ري��ع  للتدخل 

�لقومية �ملعادية للغرب لغر�س وحيد 
هو �لتالعب بالر�أي �لعام. 

�لرو�سية �جلورجية  وج�سدت �حلرب 
يف �أغ�سط�س 2008 �لتهديد �لرو�سي، 
تاركة �آثار� د�خل �لناتو )�نظر �ملفهوم 
ذلك،  وم��ع   .)2010 �ل�سرت�تيجي 
�ل�سبط”.  “�إعادة  ���س��ي��ا���س��ة  ����س���ادت 
وب��دت �حل��رب �ل��ب��اردة �جل��دي��دة، بعد 
وكاأنها  �ل��الزم��ة،  �لتعديالت  �إج���ر�ء 
و��ستندت  �لوىل.  ل��ل��ن�����س��خ��ة  ع�����ودة 
�ل�����ق�����ر�ر�ت �ل���ت���ي �ت���خ���ذت م��ن��ذ عام 
)ميكن  حقيقي  ت��و�ف��ق  �إىل   ،2014
“2 عو�قب  ن��ورد �سرتمي  ل�  �أن يكون 

�سلبية على هذ� �لتو�فق(.
�مل�����و�ق�����ف  �لأو���������س��������ط،  �ل�����������س�����رق  يف 
�أق������ل ت����و�ف����ًق����ا، حيث  و�ل�������س���ي���ا����س���ات 
�لرئي�سية  �لأوروب��ي��ة  �ل���دول  ترف�س 
�لعامل،  �جل��زء من  ه��ذ�  �حلا�سرة يف 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  خطى  على  �ل�سري 
�ل��ن��ووي �لإي����ر�ين  يف نق�س �لت��ف��اق 
يف 14 يوليو 2015 )�أخرج دونالد 
�مل��ت��ح��دة يف مايو  �ل����ولي����ات  ت���ر�م���ب 
�لوحدة  ف����اإن  ذل����ك،  وم���ع   .)2018
م�ساألة  يف  ق��ائ��م��ة  ت����ز�ل  ل  �ل��غ��رب��ي��ة 
بعد  �سُت�سقط  �لتي  �ملحددة  �ل�سروط 
�سو�ريخ  وبرنامج   ،2025-2020
طهر�ن )مبا يف ذلك �سو�ريخ كروز(، 

وله  �لأخري”،  �مل�����الذ  يف  “�ملوؤّمن 
بالطبع تاأثري كبري. وباملعنى �لدقيق 
“��سرت�تيجية  ت���وج���د  ل  ل��ل��ك��ل��م��ة، 
وب�سر�مة، يجب �أن جُنرب  �طل�سية”. 
قرر  “لقد  �يل:  ب�سكل  �لكتابة  على 
حلف �سمال �لأطل�سي ودوله �لأع�ساء 
على  ي��ن��ط��ب��ق  ن��ف�����س��ه  )�لأم��������ر   ”...
�لحتاد �لأوروبي �لذي لي�س �حتاًد�(. 
�أما بالن�سبة لطبيعة �لتهديد�ت، فاإن 
�جلّدة ل تكمن حًقا يف موقف رو�سيا. 
مرحلة   2014 �أح���د�ث  �سبقت  لقد 
طويلة م��ن �ل��ت��وت��ر�ت �ل��ت��ي ب���د�أت يف 
�لت�سعينات، مع هدنة ق�سرية  �أو�خ��ر 
 .2001 �سبتمرب   11 هجمات  بعد 
�لهجوم  ي��وؤك��د  �ن  �ن��ت��ظ��ار  ك��ان فقط 
جورجيا  على  �لهجوم  �أوكر�نيا،  على 
�لأطل�سي  ���س��م��ال  ح��ل��ف  ي��ع��ت��رب  ل��ك��ي 
ودوله �لأع�ساء ر�سمًيا عودة �لتهديد 

�لرو�سي و�تخاذ �لتد�بري �ملنا�سبة. 
 ك�����ان خ���ط���اب ف����الدمي����ري ب���وت���ني يف 
 2007 ف����رب�ي����ر  م��ي��ون��ي��خ  م����وؤمت����ر 
و��سًحا. ومع ذلك، فاإن �سوؤون �ل�سرق 
�إد�رة  ت��ث��ق��ل  ك��ان��ت  �ل��ك��ب��ري  �لأو����س���ط 
��ستمرت  ذل����ك،  ع��ل��ى  ع����الوة  ب���و����س. 
رو�سيا  روؤي�����ة  يف  �ل��ت��ح��ل��ي��الت  ب��ع�����س 
ي��ح��رك قادتها  جم���رد دول����ة م��اف��ي��ا، 
د�فع �لربح يف �ملقام �لأول، ويوظفون 

ع��ل��ى دول����ة ع�����س��و يف �ل��ن��ات��و، وتتاىل 
�لتدريبات و�ملناور�ت.

ت�سريحات  م���ع  ت���ام���ة  ق��ط��ي��ع��ة  ويف 
من  �لأمريكيون  ز�د  تر�مب،  دونالد 
و�سرق  و�سط  يف  �لع�سكري  وج��وده��م 
�رتباط.  �أي فك  لي�س هناك  �أوروب���ا: 
ويف ه���ذ� �جل����زء ن��ف�����س��ه م���ن �أوروب�����ا، 
تدعم �لدبلوما�سية �لأمريكية مبادرة 
�لبحار �لثالثة �لتي �قرتحتها بولند� 
�ثني  �مل��ب��ادرة،  ه��ذه  وت�سم  وكرو�تيا. 
�لبلطيق  ب��ح��ر  ب��ني  ت��ق��ع  دول���ة  ع�سر 
�لأ�سود.  و�لبحر  �لأدرياتيكي  و�لبحر 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  و�ف���ق���ت  �أخ��������رًي�، 
للدبابات  م�����س��ادة  �أ���س��ل��ح��ة  ب��ي��ع  ع��ل��ى 
ي����ز�ل �لإي�������د�ع حتت  لأوك���ر�ن���ي���ا )ل 
�ل�سيطرة �لأمريكية ولن يتم ت�سليمه 
�سن  حالة  يف  �إل  �لأوك����ر�ين  للجي�س 

هجوم رو�سي(.
و�لتهديد�ت  للمخاطر  بالن�سبة  �أم��ا 
�لأبي�س  “�لبحر  م���ن  ت���اأت���ي  �ل���ت���ي 
تعبري  ح��د  )ع��ل��ى  �لكبري”  �ملتو�سط 
لكو�ست(،  و�إي����ف  ب�����ر�ودل  ف��رين��ان��د 
مبا يف ذلك �ل�سرق �لأو�سط و�خلليج 
�لعتبار  يف  ت���وؤخ���ذ  ف��ه��ي  �ل���ع���رب���ي، 
�لأع�ساء..  ودول����ه  �ل��ن��ات��و  ق��ب��ل  م��ن 
دفاعية  دبلوما�سية  �إىل  فبالإ�سافة 
 ، �ملتو�سط  �لأبي�س  �لبحر  يف  ن�سطة 

�جلي�س  ت��دري��ب  مبهمة  �لناتو  ي��ق��وم 
�أنه جزء من �لئتالف  �لعر�قي. كما 
�ل������ذي �����س���ت���ع���اد �مل���و����س���ل )�ل����ع����ر�ق( 
و�ل���رق���ة )����س���وري���ا( م���ن د�ع�������س. ويف 
ليبيا،  يف  �سيا�سي  �ت��ف��اق  وج���ود  ح��ال 
�لنظر يف مهمة تدريب حللف  ميكن 
�لتز�م  ت���ذك���ري  ي��ج��ب  وه����ل  �ل���ن���ات���و. 
�لنوع  ب��اأف��غ��ان�����س��ت��ان؟ يف ه���ذ�  �ل��ن��ات��و 
ك�سبها،  �ل��ت��ي ل ميكن  �حل���روب  م��ن 
م��ن �ملهم �حل��ف��اظ على وج��ود هناك 
مركز  ب��ن��اء  �إع����ادة  �أي  �لأ����س���و�أ،  ودرء 
ع�سبي لالإرهاب. ول ميكن تفوي�س 
للقو�ت  ب��ال��ك��ام��ل  �لإره�����اب  مكافحة 

�ملحلية، ناهيك عن طالبان.
 ُت��ظ��ه��ر ه����ذه �لأم���ث���ل���ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة �أن 
�لأخطار و�لتهديد�ت يتم مو�جهتها، 
يف �ل�سرق وكذلك يف �جلنوب، و�سوًل 
فكرة  ُين�ّسب  وه��ذ�  �لعليا.  �آ�سيا  �إىل 
�لنق�سامات �لتي من �ساأنها تقوي�س 

�لناتو. 
�لرتكية  �مل�����س��األ��ة  �إن  �حل��ق��ي��ق��ة،  يف    

�لنتباه.  �أن جت���ذب  ي��ج��ب  �ل��ت��ي  ه��ي 
�لناتو،  د�خ��ل  بالتز�ماتها  تركيا  تفي 
مو�سكو  ب��ني  �لتكتيكي  �لتقارب  لكن 
�إن  ��سرت�تيجية.  تد�عيات  له  و�أنقرة 
�لرو�سية   400 ����س-  �سو�ريخ  �سر�ء 
�ل���دف���اع �جلوي  م��ن��خ��رط يف  ب��ل��د  يف 
و�ل�������س���اروخ���ي حل��ل��ف �ل���ن���ات���و، ميثل 
�أنقرة  �ستختار  فهل  خالفية.  ق�سية 
���س��و�ري��خ ������س-  400، ح��ت��ى ل��و مل 
حت�سل على طائر�ت �ف 35؟ ميكن 

�أن يتحول �لنز�ع �إىل خط فا�سل.

* كــيــف ميــكــن لــلــّتــحــّولت يف 
تغرّي  اأن  “التهديدات”  طبيعة 

ا�صرتاتيجية الناتو واأهدافه؟
لي�س  �لناتو  حلف  دليل:  تو�سيح   -
للعالقات  عاملًيا  جيو�سيا�سًيا  ف��اع��اًل 
�ل���دول���ي���ة، ول��ك��ن��ه �إط������ار ع���م���ل. يتم 
�ل�سرت�تيجيات  ع���ل���ى  �ل���ت���ف���او����س 
و�ل��ت��ك��ت��ي��ك��ات و�لأه������د�ف ب��ني �ل���دول 
�لأع�������س���اء ف��ي��ه، و�لأق�������وى م��ن��ه��ا هو 

حلف الناتو لي�س فاعاًل جيو�صيا�صًيا 
عاملًيا للعالقات الدولية, ولكنه اإطار عمل

زوال الناتو ل يندرج يف قوانني 
التاريخ واملنطق العميق للنظام الدويل

يف �سرق اأوروبا كما يف جنوبها، ترتاكم املخاطر 
والتهديدات وتتحد ول تلغي بع�سها البع�س

ت�صريحات دونالد ترامب تنبع من خ�صو�صياته, 
ولي�س من حد�س جيو�صيا�صي عميق اأو فهم لقوانني القوة

تناور بكني على قو�س كبري ميتد من 
القطب ال�صمايل اإىل البحر الأبي�س املتو�صط

 يف قطيعة تامة مع ت�صريحات ترامب, زاد 
الأمريكيون  من وجودهم الع�صكري يف و�صط اأوروبا و�صرقها

ي������واج������ه 
ت�����رام�����ب 
���س��ع��وب��ة يف 
جتاوز املقاربة 
امل����ال����ي����ة 
ال�����س��رف��ة 
ل���ل���ح���ل���ف

دون احلاجة اإىل »خدمات« ترامب:

هذه العوامل الأخرى التي اأ�سعفت احللف الأطل�سي...!
••  الفجر – خرية ال�شيباين

يف  دكــتــور  مونغرينييه,  �صيلف�صرت  ــان  ج الــبــاحــث 
التاريخ  يف  م�صارك  واأ�صتاذ  ال�صيا�صية,  اجلغرافيا 
لل�صيا�صة  الفرن�صي  املعهد  يف  وباحث  واجلغرافيا, 
�صان   - فين�صان   VIII باري�س  )جامعة  اجلغرافية 

العليا  الــدرا�ــصــات  معهد  يف  �صابق  مــدقــق  دوين(. 
الوطني بباري�س, حيث حت�صل على اجلائزة  للدفاع 
الق�صايا  حول  اأطروحته  عن   2007 لعام  العلمية 
الأوروبي,  للدفاع  الفرن�صي  للم�صروع  اجليو�صيا�صية 
الفرن�صية,  البحرية  ا �صابط احتياطي يف  اأي�صً وهو 
املدر�صة  يف  للبحرية,  العايل  التعليم  مبركز  ملحق 

مونغرينييه  �صيلف�صرت  جان  وي�صاهم  الع�صكرية.  
ماغازين,  ــك  ــري واأف هــــريودوت  جملة  يف  بانتظام 
اجلغرافيا  كتابة,  يف  توم,  فران�صواز  مع  �صارك  كما 
معهد  يف  ع�صو  وهو   .)2016( لرو�صيا  ال�صيا�صية 
موقع  مع  اجــراه  الذي  احلــوار  هذا  يف  مور.  توما�س 
الفرن�صي  الباحث  يفكك  اللــكــرتوين,  اأطالنتيكو 

زمن  ويف  ال�صبعني,  ذكــراه  يف  الأطل�صي  حلف  واقــع 
اىل  تخرتقه,  التي  الداخلية  والأزمــــات  تــرامــب, 

جانب التحديات التي تواجهه:
* ما هي العوامل الأخرى خارج رئا�صة دونالد ترامب 
“غري التقليدية” التي قد تكون يف جذور ال�صعوبات, 

اأو اإ�صعاف الناتو؟

�لناتو على م�سارف �وكر�نيا

�لتحالف �ل�سيني �لرو�سي من �لتحديات �جلديدة

�لطل�سي حاجة �وروبية �ي�سا

عودة �لتحدي �لرو�سي بات حقيقة قائمة

مقاربة تر�مب تربك �جلميع ولكن..

�حل�سور يف �فغان�ستان �سرورة
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

  2019 اأبريل   8 اليوم الثنني  تنطلق 
ال�صنوي  ال�صتثمار  ملتقى  فعاليات 
2019 يف ن�صخته التا�صعة والتي تقام 
ال�صمو  حتت رعاية كرمية من �صاحب 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم, نائب 
الــوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي – رعاه اهلل, وي�صتمر حتى 
تاريخ 10 اأبريل اجلاري يف مركز دبي 

التجاري العاملي.
وتقام دورة هذا العام من امللتقى حتت 

ال�صتثمار  م�صتقبل  “خارطة  �صعار 
القت�صادات  اإثراء  املبا�صر:  الأجنبي 
الرقمية”,  العوملة  خالل  من  العاملية 
تطوير  ـــاق  اآف امللتقى  يناق�س  حيث 
ال�صتثمارات الدولية مع تركيز خا�س 
الأجنبية  ال�صتثمارات  اأهمية  على 
املــبــا�ــصــرة يف اقــتــ�ــصــاديــات الــــدول. 
اأكرث  العاملي  امللتقى  هذا  يف  وت�صارك 
جل�صاته  و�صت�صت�صيف  دولة,   140 من 
ــن �ــصــنــاع الـــقـــرار واخلـــرباء  عــــددًا م
ال�صتثماريني  والالعبني  وامل�صوؤولني 

الرئي�صيني على م�صتوى العامل.
املهند�س  القت�صاد  وزير  معايل  واأكــد 
�صلطان بن �صعيد املن�صوري, على اأهمية 
كمن�صة  ال�صنوي  ال�صتثمار  ملتقى 
ال�صتثمارات  ملناق�صة اجتاهات  عاملية 
الفر�س  ــن  م ــادة  ــف ــت ــص وال� الــعــاملــيــة 
“اإن  مو�صحًا  التحديدات.  وخماطبة 
“خارطة  ــعــام  ال هـــذا  �ــصــعــار  اخــتــيــار 
املبا�صر:  الأجنبي  ال�صتثمار  م�صتقبل 
خالل  من  العاملية  القت�صادات  اإثراء 

العوملة 

وزير القت�ساد : 102.6 مليار دولر ر�سيد ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف 5 قطاعات بالإمارات 

ورجال �لأعمال وكبار �لأكادمييني 
�أك��ر من  و�خل���رب�ء و�ملهتمني من 
و�أمريكا  �أوروب�����ا  م��ن  دول����ة   140
�لالتينية  و�أم����ري����ك����ا  �ل�����س��م��ال��ي��ة 
و�أفريقيا و�ل�سرق �لأو�سط و�آ�سيا«. 
“�سيح�سر بع�س  وقال �ل�سيز�وي: 
م��ن روؤ���س��اء �ل���دول يف ه��ذ� �حلدث 
مور�لي�س”،  “�إيفو  ف��خ��ام��ة  وه���م 
رئي�س دولة بوليفيا وفخامة حممد 
نيجرييا  جمهورية  رئي�س  بخاري، 
�لحتادية وفخامة رئي�س تتار�ستان 
ومعايل  م���ي���ن���ن���ي���خ���ان���وف،  ر����س���ت���م 
رم�سان قديروف رئي�س جمهورية 
م�سلم،  هو�سيف  ومعايل  �ل�سي�سان، 
�ل�سي�سان  جمهورية  رئي�س  ن��ائ��ب 
�مل�����س��وؤول��ني رفيعي  م���ن  وغ���ريه���م 
140 دولة  �أك��ر من  �مل�ستوى من 
ح��ول �ل��ع��امل. وي�����س��ارك يف �حلدث 
و27  وزر�ء  وروؤ�ساء  دول  روؤ�ساء   5

وزير�ً«. 

�لإمار�ت  دول��ة  �أن  معاليه  و�أ���س��اف 
ت��ق��دم��ت م���ن ح��ي��ث ق���درت���ه���ا على 
�ملبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  ج��ذب 
عليه  كانت  عما  مر�تب   5 مبقد�ر 
يف عام 2016 “�ملرتبة 35 عاملياً” 
لت�سبح يف �ملرتبة 30 عاملياً يف عام 
2017. وجنحت دولة �لإمار�ت يف 
�لحتفاظ مبكانتها كوجهة �إقليمية 
�لأجنبية  ل��ال���س��ت��ث��م��ار�ت  ودول���ي���ة 
�مل����ب����ا�����س����رة، ح���ي���ث ح���اف���ظ���ت على 
جمموعة  ب��ني  م��ن  �لأول  ترتيبها 
�ل�سنو�ت  خ���الل  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����دول 
�خل��م�����س��ة �مل��ا���س��ي��ة ل��ت��ج��ذب خالل 
10.35 مليار  2017 قر�بة  عام 
%36 من  ن�سبته  �سكّلت ما  دولر 
�إجمايل �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر 
�ل������دول  جم���م���وع���ة  �إىل  �مل����ت����دف����ق 
�لدولة على  �لعربية. كما حافظت 
دول غرب  �لثاين من بني  ترتيبها 
�آ�سيا خالل �لفرتة ذ�تها لت�ستحوذ 

�لقت�سادي  ب���ال�������س���اأن  �ل���ف���اع���ل���ة 
م�ستوى  وع���ل���ى  و�ل����س���ت���ث���م���اري. 
�لعديد  ت���ربز  �ل��دول��ي��ة،  �مل�����س��ارك��ة 
خمتلف  م������ن  �مل�����������س�����ارك�����ات  م������ن 
�أبرز  ت�����س��ارك  �ل��ع��امل، حيث  ق���ار�ت 
�لتقليدية  �ل�ستثمارية  �لوجهات 
�مللتقى.  ف���ع���ال���ي���ات  يف  �ل����ع����امل  يف 
�لعديد  �مل��ل��ت��ق��ى  يف  ت�������س���ارك  ك��م��ا 
�لتقليدية  �لأورب���ي���ة  �لأ����س���و�ق  م��ن 
و�لو�عدة يف جمال �ل�ستثمار حيث 
ع���رو����س جاذبة  ب��ت��ق��دمي  ���س��ت��ق��وم 

للم�ستثمرين �لأجانب. 
�لتا�سعة  �ل��دورة  برنامج  ويت�سمن 
�ل�سنوي  �ل���س��ت��ث��م��ار  م��ل��ت��ق��ى  م���ن 
و�جلل�سات  �مل��وؤمت��ر�ت  م��ن  �لعديد 
�لتي  �ل���ع���م���ل  وور���������س  �حل�����و�ري�����ة 
�لعمل  ن��و�ح��ي  خم��ت��ل��ف  �ستناق�س 
وفر�سه  و�آف�����اق�����ه  �ل����س���ت���ث���م���اري 
و�ل�����ت�����ح�����دي�����ات �ل�����ت�����ي ت����و�ج����ه����ه، 
عدد  �جلل�سات  ه��ذه  يف  و�سي�سارك 

�مل�����س��وؤول��ني و�خل����رب�ء و�سناع  م��ن 
�لقر�ر على م�ستوى �لعامل.

�ل�سيز�وي،  د�وود  ق���ال  جهته  م��ن 
مللتقى  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
جميع  �أن  �ل�������س���ن���وي  �ل����س���ت���ث���م���ار 
�ل�����دورة  �أن  ت����دل ع��ل��ى  �مل���وؤ����س���ر�ت 
�حل��ال��ي��ة ���س��ت��ك��ون �أك����ر جن��اح��ا يف 
ت��اري��خ �مل��ل��ت��ق��ى ن��ظ��ر� ل��ع��دد �لدول 
ونوعية  و�ل���ع���ار����س���ني  �مل�������س���ارك���ة 
و�لنقا�سات  �لتقدميية  �ل��ع��رو���س 
�إ�سافة  �مللتقى،  �سيت�سمنها  �ل��ت��ي 
للفعاليات �مل�ساحبة و�لتي �ست�سيف 

�لكثري لأهمية �مللتقى.
هذ�  “يعد  �ل�������س���ي���ز�وي:  و�أ�����س����اف 
�حل�����دث �ل���ع���امل���ي �أك�����رب م��ن�����س��ة يف 
�ل�����ع�����امل ل���ال����س���ت���ث���م���ار �لأج���ن���ب���ي 
�مل��ب��ا���س��ر. وي�����س��ت��ق��ط��ب �حل����دث ما 
يفوق 20000 من قادة �ل�سركات 
و�سانعي �ل�سيا�سات ورجال �لأعمال 
و�مل�ستثمرين �لإقليميني و�لدوليني 

من   40.6% ن�����س��ب��ت��ه  م����ا  ع���ل���ى 
�إجمايل �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر 
�آ�سيا.  غ���رب  منطقة  �إىل  �مل��ت��دف��ق 
�ل�ستثمار  ر���س��ي��د  ح��ق��ق  و�أي�������س���ا 
�لأجنبي �ملبا�سر �لرت�كمي �لد�خل 
�إىل �لدولة حتى نهاية عام 2017 
منو�ً بن�سبة 8.7% مقارنة بالفرتة 
 .2016 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  نف�سها 
�لأجنبي  �ل���س��ت��ث��م��ار  ر���س��ي��د  وب��ل��غ 
مليار   129.9 �مل���رت�ك���م  �مل��ب��ا���س��ر 

دولر حتى نهاية عام 2017«. 
وبيئة  �لق��ت�����س��ادي  �مل��ن��اخ  تناف�سية 

�لأعمال بالدولة:
دولة  “تتمتع  م��ع��ال��ي��ه:  و�أ�����س����اف 
�لإم�����ار�ت مب��ن��اخ �ق��ت�����س��ادي وبيئة 
�أعمال مرنة مدعومة ببنية حتتية 
وتكنولوجية  ت�سريعية  وبنية  قوية 
وقد  �لنمو.  على  وق���د�رة  متطورة 
م��وؤخ��ر� حزمة من  �ل��دول��ة  �أطلقت 
�ملبادر�ت لتحفيز �لنمو �لقت�سادي 

�لأجنبي  �ل���س��ت��ث��م��ار  �إج��م��ايل  م��ن 
�لإمار�ت  دولة  �إىل  �لد�خل  �ملبا�سر 

بلغت 23.8%. 
و�أن�سطة  �مل��ال��ي��ة  �لأن�����س��ط��ة  ق��ط��اع 
�ل������ت������اأم������ني ح�����ي�����ث ب�����ل�����غ ر����س���ي���د 
�ملبا�سرة  �لأج��ن��ب��ي��ة  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت 
23 مليار  ق��ر�ب��ة  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ�  يف 
�إجمايل  بن�سبة م�ساهمة من  دولر 
�ملبا�سر  �لأج����ن����ب����ي  �ل����س���ت���ث���م���ار 
�ل��د�خ��ل �إىل دول���ة �لإم����ار�ت بلغت 

 .19.3%
حيث  �لتحويلية  �ل�سناعات  قطاع 
�لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  ر�سيد  بلغ 
�ل��ق��ط��اع حو�يل  �مل��ب��ا���س��رة يف ه���ذ� 
10.9 مليار دولر بن�سبة م�ساهمة 
�لأجنبي  �ل���س��ت��ث��م��ار  �إج��م��ايل  م��ن 
�لإمار�ت  دولة  �إىل  �لد�خل  �ملبا�سر 

بلغت 9.2%. 
�ملحاجر  و��ستغالل  �لتعدين  قطاع 
�ل�ستثمار�ت  ر����س���ي���د  ب���ل���غ  ح���ي���ث 

�ملالية  �ل���ك���ف���اءة  رف����ع  �إىل  ت���ه���دف 
�ل�ستثمار،  وتن�سيط  و�لقت�سادية، 
وحت�سني  �ملحلي،  �لإن��ت��اج  وحتفيز 
ب���ي���ئ���ة �لأع������م������ال وج���ع���ل���ه���ا �أك�����ر 
ك��ف��اءة وج��اذب��ي��ة، وت��ط��وي��ر �لقدرة 

�لتناف�سية، وت�سجيع �لبتكار. 
�ل�ستثمار  ه��ي��ك��ل  ����س���ه���دت  وق�����د 
�لأجنبي �ملبا�سر �لد�خل �إىل �لدولة 
�لقطاعات  م��ن  ع��دد  �سمل  ت��ن��وع��اً، 
�أبرزها، قطاع جتارة  �حليوية، من 
�جلملة و�لتجزئة: حيث بلغ ر�سيد 
يف  �ملبا�سرة  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت 
مليار   29.8 ق��ر�ب��ة  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ� 
�إجمايل  بن�سبة م�ساهمة من  دولر 
�ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر �لد�خل 

�إىل �لإمار�ت بلغت 24.9%. 
ق��ط��اع �لأن�����س��ط��ة �ل��ع��ق��اري��ة حيث 
�لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  ر�سيد  بلغ 
قر�بة  �ل���ق���ط���اع  ه����ذ�  يف  �مل��ب��ا���س��رة 
28.4 مليار دولر بن�سبة م�ساهمة 

�لقطاع  ه��ذ�  يف  �ملبا�سرة  �لأجنبية 
بن�سبة  دولر  مليار   10.5 ح��و�يل 
�ل�ستثمار  �إج��م��ايل  م��ن  م�ساهمة 
دولة  �إىل  �لد�خل  �ملبا�سر  �لأجنبي 

�لإمار�ت بلغت 8.8%. 
تاريخ  يف  �لأو���س��ع  �لعاملية  �مل�ساركة 

�حلدث
�ل�ستثمار  م��ل��ت��ق��ى  يف  وت�������س���ارك 
�ل�سنوي 2019 عدد من �لوجهات 
�لتقليدية  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة 
فر�سة  لها  تتاح  و�ل��ت��ي  و�ل��و�ع��دة، 
م�ستثمرين  م���ع  �مل��ب��ا���س��ر  �ل���ل���ق���اء 
حمتملني من جميع �أنحاء �لعامل، 
�ملن�سة  ه����و  �مل��ل��ت��ق��ى  ي��ج��ع��ل  مم����ا 
�ل�ستثمار  ف��ر���س  لتعزيز  �ملثالية 
من  �لعديد  ل��دى  �ملبا�سر  �لأجنبي 

�ملدن و�لدول �لعاملية.
ه����ذ� وت�����س��م ق��ائ��م��ة رع�����اة ملتقى 
عدد�   2019 �ل�سنوي  �ل�ستثمار 
و�لهيئات  �ل�������س���رك���ات  ك����ربى  م���ن 

يقام حتت رعاية حممد بن را�صد اآل مكتوم وحتت �صعار »خارطة م�صتقبل ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر: اإثراء القت�صادات العاملية من خالل العوملة الرقمية«
ملتقى ال�ستثمار ال�سنوي 2019 ينطلق اليوم مب�ساركة عاملية وا�سعة هي الأكرب يف تاريخه 

وزير القت�ساد: دولة الإمارات جنحت يف تطوير بنية رقمية متقدمة تتواءم مع متطلبات اقت�ساد امل�ستقبل

�لدول  جمموعة  بني  من  �لأول  وبرتتيبها  �ملبا�سرة  �لأجنبية  لال�ستثمار�ت 
قر�بة   2017 عام  خالل  لتجذب  �ملا�سية  �خلم�س  �ل�سنو�ت  خالل  �لعربية 
10.35 مليار دولر �سكّلت ما ن�سبته %36 من �إجمايل �ل�ستثمار �لأجنبي 
�لإمار�ت  �إىل حفاظ  بالإ�سافة  �لعربية  �لدول  �إىل جمموعة  �ملتدفق  �ملبا�سر 
لت�ستحوذ  ذ�تها  �لفرتة  خ��الل  �آ�سيا  غ��رب  دول  بني  من  �لثاين  ترتيبها  على 
على ما ن�سبته %40.6 من �إجمايل �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر �ملتدفق �إىل 
منطقة غرب �آ�سيا. وقال �ملن�سوري �إن �لإمار�ت تبو�أت �ملرتبة 12 عامليا من 
حيث عدد م�ساريع �ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�سرة �جلديدة �ملعلن عنها خالل 
عام 2017 باإجمايل 329 م�سروعا معلنا عنه مقابل 303 يف عام 2016 
كما   FDI Markets �ل���  بيانات  �إىل  �مل�ستندة  �لأونكتاد  تقارير  بح�سب 
�ملبا�سرة  �لأجنبية  لال�ستثمار�ت  عنها  �ملعلن  �جلديدة  �مل�ساريع  عدد  �سجلت 
يف دولة �لإمار�ت منو�ً بن�سبة %8.6 خالل �لفرتة ذ�تها. ونوه معايل وزير 

•• اأبوظبي-وام:

�أر�سدة  �إجمايل  �أن  �ملن�سوري وزير �لقت�ساد  ك�سف معايل �سلطان بن �سعيد 
�ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�سرة �لرت�كمية يف خم�سة قطاعات رئي�سة بالإمار�ت 
�ملبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  ر�سيد  �إجمايل  من  دولر  مليار   102.6 بلغت 
 129.9 �ملرت�كم  �ملبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  ر�سيد  بلغ  �إذ  للدولة  �لد�خل 
من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   8.7% بنمو   2017 ع��ام  بنهاية  دولر  مليار 
و�أكد معايل وزير �لقت�ساد يف حو�ر مع وكالة �أنباء �لإمار�ت  �لعام 2016. 
عاملية  ومرتبة  �إقليمية  �سد�رة  حتقيق  يف  جنحت  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  “و�م” 
متقدمة وتقدمت من حيث قدرتها على جذب �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر 5 
مر�تب عما كانت عليه يف عام 2016 /�ملرتبة 35 عامليا/ لت�سبح يف �ملرتبة 
ودولية  �إقليمية  كوجهة  مبكانتها  �حتفظت  2017..كما  ع��ام  يف  عامليا   30

%23.8من �إجمايل �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر �لد�خل �إىل دولة  م�ساهمة 
مليار�ت   3 بنحو  �لقطاع  هذ�  �مل�ستثمرة يف  �ل��دول  �لهند  وتت�سدر  �لإم���ار�ت 
�ملرتبة  باك�ستان يف  ثم  دولر  2 مليار  قيمته  �ملتحدة مبا  �ململكة  تليها  دولر 
�لأن�سطة  �أن قطاع  �إىل  معاليه  و�أ�سار  دولر«.  مليار   1.5 قيمته  �لثالثة مبا 
�ملالية و�لتاأمني يحل يف �ملرتبة �لثالثة حيث بلغ ر�سيد �ل�ستثمار�ت �لأجنبية 
�ملبا�سرة يف هذ� �لقطاع نحو 23 مليار دولر بن�سبة م�ساهمة %19.3 من 
�إجمايل �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر �لد�خل �إىل دولة �لإمار�ت ومن �أبرز �لدول 
�مل�ستثمرة يف هذ� �لقطاع �ململكة �ملتحدة بقيمة 7.4 مليار دولر تليها �أمريكا 
مبا قيمته 1.9 مليار دولر وفرن�سا مبا قيمته 1.1 مليار دولر ونوه معاليه 
�لتحويلية بلغ  �ل�سناعات  �ملبا�سرة يف قطاع  �أن ر�سيد �ل�ستثمار�ت �لأجنبية 
10.9 مليار دولر بن�سبة م�ساهمة %9.2 من �إجمايل �ل�ستثمار �لأجنبي 

�ملبا�سر �لد�خل �إىل دولة �لإمار�ت .

من   %  24.9 على  ي�ستحوذ  و�لتجزئة  �جلملة  جت��ارة  قطاع  �أن  �لقت�ساد 
�إجمايل ر�سيد �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر �لد�خل للدولة يليه قطاع �لأن�سطة 
ب�%19.3 ثم  �ملالية و�لتاأمني  % وقطاع �لأن�سطة   23.8 �لعقارية بن�سبة 
% و�لتعدين و��ستغالل �ملحاجر بن�سبة   9.2 ب�  قطاع �ل�سناعات �لتحويلية 
%. و�أ�ساف �ملن�سوري �أن قطاع جتارة �جلملة و�لتجزئة ياأتي يف مقدمة   8.8
29.8 مليار دولر  ر�سيد �ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�سرة �إىل �لدولة بقيمة 
�ملبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  ر�سيد  �إج��م��ايل  من   24.9% م�ساهمة  بن�سبة 
�لد�خل �إىل �لإمار�ت فيما تاأتي �جلزر �لعذر�ء �لربيطانية يف مقدمة �لدول 
�مل�ستثمرة يف هذ� �لقطاع بقيمة 3.1 مليار دولر تليها �سوي�سر� بقيمة 2.9 
مليار دولر ثم �ململكة �ملتحدة مبا قيمته 1.9 مليار دولر وقال معايل وزير 
“ياأتي قطاع �لأن�سطة �لعقارية يف �ملرتبة �لثانية حيث بلغ ر�سيد  �لقت�ساد 
�ل�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�سرة يف هذ� �لقطاع نحو 28.4 مليار دولر بن�سبة 

الإمارات الأوىل عامليا يف تبني منظومة »ت�سريع القت�ساد الدائري 360« غرفة دبي تنظم دورات تدريبية للمتاأهلني 
للدورة الرابعة من »دبي لرواد الأعمال«

 •• دبي-وام :

“دبي للم�ساريع �لنا�سئة” �إحدى مبادر�ت غرفة جتارة و�سناعة  �ختتمت 
دبي �ملبتكرة لدعم ريادة �لأعمال �سل�سلة من �لدور�ت �لتدريبية �ملخ�س�سة 
لأ�سحاب �لأفكار �ل� 50 �ملتاأهلة للمرحلة �لتالية من “م�سابقة دبي لرو�د 
�لأعمال �لذكية” يف دورتها �لر�بعة. و�ساهمت هذه �ل�سل�سلة من �لدور�ت 
للم�سابقة وم�ساعدتهم  و�ملتاأهلني  للم�ساركني  �لدعم  �لتدريبية يف توفري 
�لو�قع  �أر���س  �إىل  �لبتكارية  �لتجارية  و�أفكارهم  م�ساريعهم  حتويل  على 
�آلية  ت�سريع  وكيفية  �لت�سويق  و�أهمية  مفهوم  على  �ل�سوء  �سلطت  حيث 
بكافة  وت��زوي��ده��م  �مل�����س��ارك��ني  م�����س��اع��دة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  و�ل��ب��ي��ع  �لت�سويق 
�ملعلومات �لتي يحتاجونها لت�سميم خطة عمل ناجحة و��ستثنائية. و�أد�ر 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�س�س  عبد�لوهاب  �أحمد  �لتدريبية  �ل��دور�ت  هذه 
حيث عّرف �مل�ساركني   »Next Arabia FZE ل�سركة “نك�ست �أر�بيا
باخلطط و�لأ�ساليب �حلديثة للبدء بامل�ساريع �لتجارية وتوفري فهم �سامل 
ملفهوم �لت�سويق و�أهميته بالإ�سافة �إىل �طالع �مل�ساركني على كيفية ت�سميم 
و�إن�ساء خطة عمل ناجحة. و�أكدت ناتاليا �ساي�سيفا مدير ريادة �لأعمال يف 
�إنها تعترب من�سة  غرفة دبي �أهمية تنظيم هذه �ل��دور�ت �لتدريبية حيث 
مثالية لتطوير �لأفكار �ملتاأهلة للمرحلة �لتالية من �مل�سابقة لكونها توفر 
�لدعم �لالزم لهم وت�ساعدهم على حتويل �أفكارهم �لتجارية �ملبتكرة �إىل 

م�ساريع حقيقية بالإ�سافة �إىل �سقل مهار�تهم يف �لعر�س �لتقدميي.
من  �أك���ر  �لرت�سيح  ب��اب  �إق��ف��ال  م��ع  �لنا�سئة”  للم�ساريع  “دبي  وتلقت 
و�لتحول  �ل�سطناعي  و�ل��ذك��اء  �سني  �لبلوك  ح��ول  مبتكرة  ف��ك��رًة   250
�ختيار  ج��رى  �مل�سابقة حيث  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل����دورة  وذل���ك �سمن  �ل��رق��م��ي 
و�لأفكار  �لطلبات  10 من هذه  �سيتاأهل  ثم  �لأولية  �ملرحلة  50 طلبا يف 
�لتجارية للمرحلة �لنهائية من �لتقييم و�لتي �ستجري حتت �إ�سر�ف جلنة 

متخ�س�سة من �ملحكمني من جمتمع ريادة �لأعمال يف دبي.
و�أ�سحاب  �لأعمال  رو�د  �أم��ام جميع  �مل�سابقة كانت مفتوحة  �أن هذه  يذكر 
�مل�����س��اري��ع �ل��ن��ا���س��ئ��ة �مل��ق��ي��م��ني يف دول���ة �لإم������ار�ت ح��ي��ث تطلب م��ن جميع 
�ملت�سابقني �أن يقدمو� �أفكارهم �لتجارية �لتي تدعم �لتوجهات �لتكنولوجية 
و�لروؤية �مل�ستقبلية لدبي و�لتي ت�سمل �لبلوك �سني �أو �لذكاء �ل�سطناعي 

�أو �لتحول �لرقمي.

ت���دوي���ره���ا، وت��ع��ت��رب ك���ف���اءة �مل����و�رد 
و�إع����ادة ت��دوي��ره��ا م��ن �أ���س�����س مدن 
�مل�ستقبل و��ستد�مة �لإنتاج. وت�سري 
در��سات �ملنتدى �لقت�سادي �لعاملي 
�لد�ئري  �لقت�ساد  ت�سريع  �أن  �إىل 
جمال  يف  ث�����ورة  ���س��ي��ح��دث   360
����س��ت��غ��الل �مل�������و�رد �ل�����س��خ��م��ة من 
و�حدة  منها  و�سيجعل  �ل��ن��ف��اي��ات، 
�لقيمة  ذ�ت  �ل��ق��ط��اع��ات  �أه����م  م��ن 

•• دبي-وام :

بالتعاون  �لإم���ار�ت  حكومة  وقعت 
�لعاملي  �لق���ت�������س���اد  م���ن���ت���دى  م����ع 
�أفريقيا  و�سمال  �لأو���س��ط  لل�سرق 
�لقت�ساد  “ت�سريع  م���ب���ادرة  ع��ل��ى 
�أوىل  ل��ت��ك��ون   ”360 �ل����د�ئ����ري 
�ل������دول �ل���د�ع���م���ة ل��ل��م��ب��ادرة على 
�مل�ستوى �لعاملي، ومبا يعك�س مكانة 
ع���امل���ي وخمترب  ك���م���رك���ز  �ل����دول����ة 
م���ف���ت���وح ل���الب���ت���ك���ار �لق���ت�������س���ادي 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي ومن������وذج ر�ئ�����د يف 
�لتنمية �ل�ستد�مة، حيث يتما�سى 
�ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى �مل����ب����ادرة م���ع روؤي����ة 
�لإمار�ت 2021 ومئوية �لإمار�ت 
2071. وقع على �ملبادرة من طرف 
�لدكتور  معايل  �لإم����ار�ت  حكومة 
ث����اين ب���ن �أح���م���د �ل����زي����ودي وزي���ر 
�مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة ومعايل  �ل��ت��غ��ري 
ع��م��ر ب���ن ���س��ل��ط��ان �ل��ع��ل��م��اء وزي���ر 
دول���ة ل��ل��ذك��اء �لإ���س��ط��ن��اع��ي، ومن 
�لعاملي  �لق��ت�����س��اد  م��ن��ت��دى  ط���رف 
رئي�س  ب����ر�ن����دي،  ب���ورج���ي  �ل�����س��ي��د 
م�ساركة  خ����الل  وذل�����ك  �مل���ن���ت���دى، 
منتدى  �أع����م����ال  يف  �ل����دول����ة  وف����د 
�لأو�سط  لل�سرق  �لعاملي  �لقت�ساد 
و�سمال �أفريقيا و�ملنعقد يف �ململكة 
�لأردنية يومي 6 و 7 �أبريل، حيث 
ياأتي �لتوقيع �مل�سرتك على �ملبادرة 
�ل�سرت�تيجية  للتوجهات  ترجمة 

و�مل����ائ����ي، و�لأم�������ن �لق���ت�������س���ادي ، 
�لذكية،  �حل��ك��وم��ي��ة  و�خل����دم����ات 
رفع  �إىل  بالإ�سافة  �لذكية،  و�مل��دن 
�لقطاعني  يف  �لب��ت��ك��ار  �إم���ك���ان���ات 

�حلكومي و�خلا�س.
�لد�ئري  �لقت�ساد  مفهوم  ويقدم 
م�ستد�م  لقت�ساد  متكاملة  روؤي���ة 
ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى �مل������و�رد م���ن خالل 
بالعتماد  ت��دوي��ره��ا  �إع����ادة  تعزيز 
�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  تقنيات  على 
نطاق  ع��ل��ى  ت�سني”  و”�لبلوك 
�لد�ئري  �لقت�ساد  وي��ق��وم  و����س��ع، 
حا�سنة  بيئة  تاأ�سي�س  على  كذلك 
�لبيئة.  جم�����ال  يف  ل���الب���ت���ك���ار�ت 
ويهدف �ملفهوم �لقت�سادي �ملبتكر 
�لنفايات من خالل  �إىل �حلد من 
ت�سميم �سلع قابلة لإعادة �لتدوير 
�ل�ستفادة  ي�سمن  مب��ا  و�لتجديد 
�ن���ت���ه���اء عمرها  ب��ع��د  م��ن��ه��ا ح��ت��ى 
يف  كفاءة  يحقق  ومب��ا  �لفرت��سي 
��ستخد�م �ملو�رد �لطبيعية. وت�سعى 
�ملبادرة �إىل توظيف تقنيات �لثورة 
�ل�سناعية �لر�بعة لتحقيق �قت�ساد 
د�ئري بكفاءة وفعالية، حيث ُترَفق 
جميع �ملو�د �مل�سنَّعة ببيانات رقمية 
رقمية  ب�����س��م��ة  �أو  ���س��ف��ر  ك����ج����و�ز 
حيث  �ملو�د”،  “�إنرتنت  ت�����س��م��ى 
توفر هذه �لتقنيات �إمكانات هائلة 
ميكن �أن توؤدي �إىل �حلد من هدر 
�ملو�رد، وتتبع ��ستخد�ماتها و�إعادة 

للذكاء  دولة  وزير  �لعلماء  �سلطان 
دول���ة  �ن�����س��م��ام  �إن  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
ت�سريع  م����ب����ادرة  �إىل  �لإم�����������ار�ت 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �ل��د�ئ��ري  �لق��ت�����س��اد 
يعك�س  �لعاملي،  �لقت�ساد  منتدى 
على  بالعتماد  �حلكومة  توجهات 
�لتكنولوجية  و�لأدو�ت  �لإمكانات 
م�ستقبل  ل�������س���ن���اع���ة  �مل���ت���ق���دم���ة 
�أف���������س����ل ل���ل���م���ج���ت���م���ع���ات، وي����وؤك����د 
�جلهود  بتعزيز  �حل��ك��وم��ة  �ل��ت��ز�م 
��ستد�مة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل����ك����وك����ب ل����الأج����ي����ال �ل����ق����ادم����ة. 
تكنولوجيا  “�أن  معاليه:  و�أ���س��اف 
ر�فد�ً  متثل  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  جلهود  رئي�سياً 
�ل�ساملة، وملبادر�ت وم�ساريع �إعادة 
للحفاظ  �لهادفة  �لعاملية  �لتدوير 
�لطبيعية  �مل�����و�رد  ����س��ت��د�م��ة  ع��ل��ى 
م��ن خالل  ون�سعى  و�لق��ت�����س��ادي��ة، 
توقيع هذه �ملبادرة لتاأكيد �سرورة 
ت���ب���ن���ي �ل�����ذك�����اء �ل����س���ط���ن���اع���ي يف 
باعتبارها  �لتنمية  ��سرت�تيجيات 
فر�سة يجب على �لدول ��ستثمارها 
�ملبادرة  وت��ق��دم  �لأم���ث���ل«.  بال�سكل 
��سرت�تيجية و��سحة �ملعامل و�إطار� 
�ل�سناعية  �ل��ث��ورة  لتقنيات  عمليا 
��ستعد�دية  ي���وؤك���د  مب���ا  �ل���ر�ب���ع���ة 
عامليا  م����رك����ز�  ل��ت�����س��ب��ح  �ل�����دول�����ة 
�لتكنولوجي  �لب��ت��ك��ار  لتطبيقات 
�لغذ�ئي  �لأم����ن  م��ث��ل  يف جم���الت 

طريق  ع���ن  ع��م��ل��ي��ة  م���ب���ادر�ت  �إىل 
وب��ن��ي��ة حتتية  م��وؤه��ل��ة  بيئة  �إن�����س��اء 
�لقطاعات  من��و  ل��دع��م  م�ستد�مة 
�حليوية �لقت�سادية و�لجتماعية 
و�لبيئية مبا يخدم �لإن�سان. وقال 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين ب���ن �أحمد 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  وزي����ر  �ل����زي����ودي، 
يف  �ل����دول����ة  :”جناح  �إن  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
بالعتبار�ت  �لتنمية  خطط  رب��ط 
�لبيئية جاء نتيجة �هتمام قيادتنا 
تعزيز  يف  �ل��الم��ت��ن��اه��ي  �ل��ر���س��ي��دة 
م�����س��رية �ل��ت��ن��م��ي��ة و�لزده��������ار مع 
مو�ردنا  ����س��ت��د�م��ة  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وق����د ���س��اه��م ذل����ك يف 
ر�ئ����������دة على  حت���ق���ي���ق جن�����اح�����ات 
�مل�ستوى �لعاملي، ون�سعى من خالل 
�لد�ئري  �لقت�ساد  ت�سريع  مبادرة 
�لقت�ساد  م���ن���ت���دى  م�����ع   360
�ملرتبطة  �ملفاهيم  لتعميم  �لعاملي 
�لقائمة  �مل�ساريع  على  بال�ستد�مة 
على  �ملحافظة  بهدف  و�مل�ستقبلية 
�ملو�رد وزيادة �لعتماد على �لطاقة 
�لنظيفة، وتطبيق معايري �لتنمية 
�سرورة  معاليه  و�أك��د  �مل�ستد�مة«. 
�ل�سناعية  �ل��ث��ورة  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة 
�لر�بعة يف دعم �لقت�ساد �لد�ئري، 
�لأم��ر �لذي من �ساأنه �مل�ساهمة يف 
خلق فر�س �قت�سادية وفر�س عمل 

جديدة لل�سباب يف �ملنطقة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال م��ع��ايل ع��م��ر بن 

�لقت�ساد�ت  م��ن  للكثري  �مل�سافة 
�سادر  تقرير  �أو�سح  كما  �لوطنية، 
�أن  �لعاملي  �لقت�سادي  عن منتدى 
على  �سيوفر  �ل���د�ئ���ري  �لق��ت�����س��اد 
بحلول  دولر  ت��ري��ل��ي��ون  �ل���ع���امل 
�ألف  م��ائ��ة  و�سيولد   ،2025 ع��ام 
خم�س  خ������الل  ج�����دي�����دة  وظ���ي���ف���ة 
���س��ن��و�ت، م��ع �سمان �حل��ف��اظ على 

�ملو�رد �لقت�سادية.

مطارات واإقامة دبي يتعاونان لبناء قيادات امل�ستقبل يف قطاع الطريان 
•• دبي – الفجر:

ب��روح �لفريق هو  �أن �لعمل  �أك��د جمال �حل��اي نائب �لرئي�س يف مطار�ت دبي على 
و�حد من �أ�سر�ر جناح مطار دبي �لدويل وو�سوله �إىل ما هو عليه �لآن من تفوق 
وريادة،  م�سري� �إىل �أن �لفرتة �ملقبلة تتطلب �لرتقاء �لد�ئم بالأد�ء لتوفري �أف�سل 

�خلدمات لنحو 90 مليون م�سافر ي�ستخدمون مطار دبي �لدويل �سنويا.
�ل�سباط  لكبار  دب��ي  م��ط��ار�ت  نظمتها  �لتي  �لتدريبية  �ل���دورة  ذل��ك يف ختام  ج��اء 

�لتابعني للهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�سية �لعاملني يف مطار دبي �لدويل.
و�أ�سار �حلاي خالل ح�سوره حفل �لتكرمي �خلا�س �لذي �أقيم لتخريج �ملتدربني، 
�ىل �ن مطار�ت دبي حر�ست على �أن تكون �لدورة �لتدريبية مكثفة و�ساملة لأبرز 
يف  كل  ي�ساهمون  حمرتفني  موظفني  وبناء  �لعمل،  فرق  قيادة  يف  �لتميز  معايري 

جمال عمله يف بناء قياد�ت �مل�ستقبل �لذين �سيحملون �لر�ية من بعدهم.
ومن جانبه �أكد �لعميد طالل �ل�سنقيطي م�ساعد �ملدير �لعام لقطاع �ملنافذ �جلوية 

بالإد�رة �لعامة لالإقامة و�سوؤون �لأجانب بدبي على �أهمية �لدورة و�ملعايري �لتي مت 
�أنها �ستوؤ�س�س لبناء قياد�ت م�ستقبلية مت�سلحة  �إىل  �لتدريب، م�سري�  �عتمادها يف 
يف  �ملميزة  وجتاربهم  �سبقوهم  �لذين  وخ��رب�ت  �حلديثة  �لقيادة  معايري  باأف�سل 
�خلدمات  �أف�سل  وتوفري  و�لبتكار  �لب���د�ع  م�سرية  تعزز  متميزة  عمل  بيئة  بناء 
للم�سافرين.  ودعا �لعميد طالل خالل ح�سوره حفل �لتخريج، �ل�سباط �لذين 
��سعاد  �لتدريبية، �ىل �ن يكونو� خري قدوة لزمالئهم و�لعمل على  �أكملو� �لدورة 
�أف�سل  �لربنامج، على  �لتي ت�سمنها  �لعمل  �ملحا�سر�ت وور�س  �ملتعاملني. وركزت 
بالن�سبة  ب��الأد�ء و�لتعريف مبتطلبات �لنجاح  �لعاملية من �جل �لرتقاء  �ملمار�سات 
�ل�سلوكية  و�ملهار�ت  �ملعرفية  �ملدر�ء باخلطط  وتزويد  �ملوؤ�س�سات  �لقيادة يف  لفريق 
وحت�سني  و�جلن�سية،  للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  يف  �لعمل  ف��رق  لتنمية  �ل��الزم��ة 
فرق  بناء  جم��ال  يف  �ملمار�سات  �أف�سل  على  و�لتعرف  و�لتحاور  �لتو��سل  م��ه��ار�ت 
م�سارهم  وتطوير  �ملوظفني  لتحفيز  �لتنموي  �لتخطيط  ثقافة  وت�سجيع  �لعمل 

�لوظيفي. 
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املال والأعمال

الرتويج ملقومات ال�سياحية اجلديدة.. دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي ت�سارك يف معر�س �سي تريد العاملي لل�سياحة البحرية يف ميامي 
�لتي يتمتع بها �لقطاع يف �أبوظبي على م�ستوى منطقة �خلليج �لعربي، وذلك 
-2019 �لقادم  �لبحرية  �ل�سياحة  مو�سم  �لقطاع ل�ستقبال  ��ستعد�د�ت  �سمن 
 11 �أك��ر من  ت�ست�سيفه مدينة ميامي  �ل��ذي  �لعاملي  يجمع �حل��دث   .2020
وذلك  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  �ستى  م��ن  �لبحرية  �ل��رح��الت  بقطاع  �لعاملني  م��ن  �أل��ف 
للتو��سل وتبادل �خلرب�ت ومناق�سة �أحدث توجهات �لقطاع، بالإ�سافة �إىل بناء 
�حلو�ر  �ساعة من جل�سات   50 �أك��ر من  �ملعر�س من  ويتاألف  �سر�كات مثمرة. 
�لتي تركز على �أخبار �ل�سناعة و�آخر �بتكار�ت قطاع �لرحالت �لبحرية و�سالمة 
�لبحرية  للرحالت  �لعربي  �لتحالف  زيارة  تتز�من  �ل�سيرب�ين.  و�لأم��ن  �ملو�نئ 
و�ساطئ  ز�ي��د  ميناء  تر�سيخ  مع  بخا�سة  �أبوظبي،  ملو�نئ  �ملتز�يدة  �ل�سعبية  مع 
�سري بني يا�س لل�سفن �ل�سياحية كوجهة عاملية مف�سلة �أوىل مل�سغلي �لرحالت 
�لبحرية و�لزو�ر. كما يوفر معر�س �سي تريد �لعاملي لل�سياحة �لبحرية فر�سة 
�أبوظبي، وتعزيز وبناء �ل�سر�كات  فريدة للرتويج لقطاع �لرحالت �لبحرية يف 

•• اأبوظبي - الفجر

تقود د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي وفد �لإمارة للم�ساركة يف معر�س “�سي 
�ملتخ�س�س  �لر�ئد  �ل�سنوي  �لعاملي  �ملعر�س  �لبحرية،  لل�سياحة  �لعاملي  تريد” 
بالوليات  و�ل��ذي تقام فعالياته يف ولية فلوريد�  �لبحرية،  �لرحالت  يف قطاع 

�ملتحدة �لأمريكية يف �لفرتة من 8 �إىل 11 �أبريل �لقادم. 
ي�سم �لوفد �لذي ترت�أ�سه د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي �أبرز �ل�سركاء يف 
�لقطاع، من بينهم مو�نئ �أبوظبي، �لحتاد للطري�ن، ووفد من �لهيئة �لحتادية 
للهوية و�جلن�سية متمثلة بالإد�رة �لعامة لالإقامة و�سوؤون �لأجانب – �أبوظبي 
ي��رت�أ���س��ه �مل��ق��دم ���س��امل حم��م��د �ل��ع��ام��ري رئ��ي�����س ق�سم م��ر�ك��ز �مل��و�ن��ئ �لبحرية 
�لرتويج  �إىل  �سعياً  وذل��ك  ز�ي��د،  ميناء  فرع  �سيف علي �حلب�سي مدير  و�لنقيب 
لقدر�ت قطاع �ل�سياحة �لبحرية يف �أبوظبي، و��ستعر��س عنا�سر وعو�مل �جلذب 

طويلة �لأمد، بالإ�سافة �إىل كونه من�سة هامة ل�ستك�ساف فر�س جديدة لتنمية 
�ل��ع��امل.  يتطلع قطاع  �أن��ح��اء  �ل�سناعة من خمتلف  �لأع��م��ال مع رو�د وخ��رب�ء 
�لرحالت �لبحرية يف �أبوظبي �إىل �لرتحيب بعودة خطوط �لرحالت �لبحرية 
خالل عام 2019، حيث َيعدُّ م�سغلي �لرحالت �لبحرية �لعامليني �إمارة �أبوظبي 
وجهة �أ�سا�سية لرحالتهم. وتت�سمن �خلطوط �لتي تعود �إىل �أبوظبي من جديد 
كل من كو�ستا، و�سيليربتي، وعايدة، و�إم �إ�س �سي �سبلينديد�، و�إم �إ�س �سي لرييكا، 
وكري�ستال كروز. وقال �سعيد �لظاهري مدير �سياحة �لهتمامات �خلا�سة يف د�ئرة 
�لثقافة و�ل�سياحة � �أبوظبي: “ُيعد قطاع �لرحالت �لبحرية من �أهم �لقطاعات 
�ل�سياحية �لرئي�سة �لتي ن�سعى �إىل تعزيز ح�سورها عاملياً �سعياً ل�ستقطاب �ملزيد 
من �لزو�ر من خمتلف �أرجاء �لعامل. وتعد م�ساركتنا يف معر�س �سي تريد �لعاملي 
للتجارب  �لرتويج  يف  �ل�سرت�تيجية  خططنا  حتقيق  يف  و�أ�سا�سية  هامة  خطوة 
معدلت  ي�سجل  �أبوظبي  يف  �لبحرية  �ل�سياحة  قطاع  �أّن  وبخا�سة  �ل�ستثنائية 

�لبحرية،  لل�سياحة  ر�ئ��دة  �لإم��ارة كوجهة  تعزيز مكانة  ت�سهم يف  منو مرتفعة، 
ونحن على ثقة من قدرتنا على حتقيق �أهد�فنا من �لقطاع هذ� �لعام وتخطي 
�أرقام زو�ر �لعام �ملا�سي، نظر�ً �إىل �ملر�فق عاملية �مل�ستوى و�لوجهات �ملعرتف بها 
عاملياً �لتي تتمتع بها �أبوظبي، عالوة على �لر�سائل �لرتويجية �مل�ستد�مة �لتي 
�لظاهري، مديرة  ر��سد  نورة  �مل�ستهدفة«. وقالت  �إي�سالها لالأ�سو�ق  نعمل على 
حمطة �أبوظبي لل�سفن �ل�سياحية، “تعد حمطة �أبوظبي لل�سفن �ل�سياحية من 
�أبرز �ملحطات يف �ملنطقة لتقدمي خدمات �ل�سياحة �لبحرية �ملتكاملة. ونحر�س 
�لعاملة يف  �ل�سركات  �أب��رز  ي�ستقطب  �لذي  �لعاملي  �مل�ساركة يف هذ� �حلدث  على 
جمال �لنقل �لبحري بهدف دعم �جلهود �مل�سرتكة �لر�مية �إىل �لرتويج لإمارة 
جهودنا  و�أث��م��رت  �لبحرية.  �ل�سياحة  جم��ال  يف  �ملهمة  �ملقا�سد  كاأحد  �أبوظبي 
�مل�سرتكة يف زيادة عدد �ل�سفن �ل�سياحية �لتي جتتذبها كل من حمطة �أبوظبي 

لل�سفن �ل�سياحية و�ساطئ �سري بني يا�س لل�سفن �ل�سياحية.

»الإمارات الإ�صالمي« اأول م�صرف اإ�صالمي يف العامل يطلق خدمة 

املحادثات امل�سرفية عرب تطبيق »وات�ساب«

انطالق فعاليات ملتقى ال�صركات النا�صئة ومعر�س مدن امل�صتقبل اليوم  يف مركز دبي التجاري العاملي

احلدثان يركزان على الفوائد والتحديات والفر�س الناجتة عن الأمتتة الرقمية

اتفاقية الزدواج ال�سريبي بني الإمارات وال�سعودية تدخل حيز التنفيذ
�ملبا�سر،  وغ��ري  �ملبا�سر  �ل�سريبي  �لإزدو�ج  م��ن  للمكلفني 
�لدولة  يف  �ل�ستثماري  باملناخ  ب���دوره  يرتقي  �ل��ذي  �لأم���ر 

ويعزز جاذبية �لدولة كوجهة لال�ستثمار�ت �لأجنبية.«
�ل�سعودية  و�لبنوك  �ملو�طنني  ��ستثمار�ت  قيمة  بلغت  وقد   
د�خل �لإمار�ت خالل عام 2017 �إىل 17.08 مليار درهم، 
فيما و���س��ل ع��دد رخ�����س �لأن�����س��ط��ة �لق��ت�����س��ادي��ة �ملمنوحة 
للمو�طنني �ل�سعوديني يف �لإمار�ت �إىل 12،451 مع نهاية 

عام 2017.
�لتبادل  ح��ج��م  �أن  �إىل  �ل��ر���س��م��ي��ة  �لح�����س��ائ��ي��ات  وت�����س��ري   
�إىل  و�سل   2017 عام  و�لإم���ار�ت  �ل�سعودية  بني  �لتجاري 
يف  �ل�سعوديني  �مل�ساهمني  ع��دد  و�أن  دره��م،  مليار   32،93
خالل   118،878 �إىل  و�سل  �لإمار�تية  �مل�ساهمة  �سركات 
�لعام نف�سه. وقد بلغت قيمة �ل�سفقات �لعقارية للمو�طنني 
�ل�سعوديني يف �لإمار�ت 59 مليار درهم خالل عام 2017، 
حيث يقدر �إجمايل عدد مالكي �لعقار�ت 
�لإمار�ت  يف  �ل�سعوديني  �ملو�طنني  من 
عام  ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى  وذل������ك   4،989 ب����� 

.2017
�لعربي���������ة  �لإم��ار�ت  دولة  �أن  �إىل  ي�سار   
على  �لثان���������ي  �ملرك�����������ز  حتتل  �ملتحدة 
من  عربياً  و�لأول  �لعال��������م  م�س���������توى 
�لزدو�ج  جتنب  �ت��ف��اق��ي��ات  ع�����دد  حيث 
�ل�سريبي..  حيث و�سل عدد �لتفاقيات 
�لتي �أبرمته������ا �لدولة منذ عام 1989 
حتى عام 2018، �إىل 210 �تفاقيات، 
�لزدو�ج  لتجنب  �ت��ف��اق��ي��ة   123 منها 
حلماية  �ت���ف���اق���ي���ة  و87  �ل�������س���ري���ب���ي، 
وت�سجيع �ل�ستثمار، يف ذ�ت �لوقت �لذي 
�ملرتبطة  �مل��ع��رف��ة  �ل��دول��ة يف جم��ال ن�سر  ت��ربز فيه ج��ه��ود 

بق�سايا �لزدو�ج �ل�سريبي يف �ملنطقة و�لعامل.
�لتعاون  ملنظمة  ��سرت�تيجياً  �سريكاً  �ل��دول��ة  وتعترب  ه��ذ�   
�لقت�سادي و�لتنمية يف جمال رفع م�ستوى �لوعي باأهمية 
وقد  �ملنطقة،  م�ستوى  على  �ل�سريبية  �مل��ع��اه��د�ت  ق�سايا 
ت��ع��ززت ه���ذه �ل�����س��ر�ك��ة ب��ني �جل��ان��ب��ني م���وؤخ���ر�ً م��ن خالل 
�لندو�ت  ب��رن��ام��ج  لتمديد  �لتفاهم  م��ذك��رة  على  �لتوقيع 
 2019 ع���ام  ���س��ن��و�ت م��ن  ث���الث  مل���دة  �مل�����س��رتك  �لتثقيفية 
و�مل�ساعدة  �ل��دع��م  ت��وف��ري  �إىل  �ل���ه���ادف   ،2021 ول��غ��اي��ة 
جمال  يف  �إفريقيا،  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  ل��دول 
�لعملي  للتطبيق  �لفهم  وت��ط��وي��ر  �ل�سريبية  �لت��ف��اق��ي��ات 

للمبادئ �ل�سريبية �لدولية. 

•• دبي-الفجر: 

دولة  بني  �ملوقعة  �ل�سريبي  �لزدو�ج  جتنب  �تفاقية  دخلت 
حيز  �ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�لتنفيذ �عتبار�ً من مطلع �سهر �أبريل �حلايل، وذلك بعدما 
وفقاً  �لالزمة  �لإج���ر�ء�ت  با�ستكمال  �لدولتان،  كلتا  قامت 

لنظامهما لدخول هذه �لتفاقية حيز �لنفاذ.
وكانت دولة �لإمار�ت ممثلة بوز�رة �ملالية قد وقعت �تفاقية 
�لدخل  على  �ل�سر�ئب  �ساأن  يف  �ل�سريبي  �لزدو�ج  لتجنب 
وعلى ر�أ�س �ملال وملنع �لتهرب �ل�سريبي مع �ململكة �لعربية 
�سهر  �ل�سعودية يف جدة يف  �ملالية  وز�رة  �ل�سعودي����ة يف مقر 

مايو من عام 2018. 
�مل�سائل  �ل��ت��ع��اون يف  �أط����ر  ت��ع��زي��ز  �إىل  �لت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 
و�لقت�سادية  �مل���ال���ي���ة  �ل�������س���ر�ك���ة  وت���وط���ي���د  �ل�����س��ري��ب��ي��ة، 

و�ل�ستثمارية بني �لدولتني �ل�سقيقتني، 
وهو ما يتما�سى مع جهود دولة �لإمار�ت 
وت�سجيع  �ل�ستثمارية  �لفر�س  زي��ادة  يف 
�ل���ت���ب���ادل �ل���ت���ج���اري وت���ع���زي���ز �لأه������د�ف 
ل���ل���دول���ة م���ن خ����الل تنويع  �لإمن���ائ���ي���ة 
م�سادر �لدخل �لوطني وتوفري �حلماية 

�لكاملة لل�سلع و�خلدمات.  
�أك��د �سعادة يون�س حاجي خ��وري، وكيل   
�ت��ف��اق��ي��ة جتنب  دخ���ول  �أن  �مل��ال��ي��ة  وز�رة 
�لعربية  �ململكة  مع  �ل�سريبي  �لزدو�ج 
�ل�سعودية حيز �لنفاذ ي�سكل خطوة هامة 
�لثنائية  �ل��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  �سعيد  ع��ل��ى 
على  وخا�س���������ة  �ل�سقيقني  �لبلدين  بني 

�مل�س������توى �ملايل و�لقت�سادي.
توفري  يف  �لتفاقية  هذه  “�س�����ت�س���اهم  �س������عادته:  وق��������ال   
مناخ ��ستثماري �أكر مرونة ي�����وؤكد موقع �لدولة باعتبارها 
وجه�������ة �أ�سا�سية لال�ستثمار�ت �ل�سعودية، كما ي�سكل تطبيق 
�أط��ر  تفعيل  �سعي��������د  على  نوعية  نقلة  �لتفاقي�����ة  ه��ذه 
�لتعاون �ملال��������ي و�لقت�س���ادي و�ل�سريب�����ي بني دول جمل�س 
“تهدف  �سعادة يون�س حاجي خ��وري:  و�أ���س��اف  �ل��ت��ع��اون.«  
وز�رة �ملالية من خالل تو�سيع �سبكة �تفاقيات جتنب �لزدو�ج 
�ل�سريبي �لثنائية مع خمتلف دول �لعامل �إىل تطبيق روؤية 
وتعزيز  �لدخل  م�سادر  تنويع  يف  للدولة  �لر�سيدة  �لقيادة 
�لأهد�ف �لإمنائية للدولة، حيث ت�ساهم هذه �لتفاقيات يف 
للحدود  �لعابرة  �لتجارة  وتي�سري  �ل�سريبي،  �لإزدو�ج  �إز�لة 
�لكاملة  �حلماية  توفري  عن  ف�ساًل  �ل�ستثمار�ت،  وتدفق 

�ملخ�س�سة لالأفر�د، و�خلدمات، وفرق �لتميز، ووحد�ت 
�لأعمال، وبن�سبة منو بلغت %17 باملقارنة مع �لدورة 
تقدم  �حلفل،  خ��الل  �لفتتاحية  كلمته  ويف  �ل�سابقة.  
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�سام�سي،  جمعة  حممد  �لكابنت 
ملو�نئ �أبوظبي، بالتهنئة �إىل كافة �مل�ساركني من �أفر�د 
وفرق �لتميز و�خلدمات و�لوحد�ت �لتنظيمية، موؤكد�ً 
�أبوظبي  مو�نئ  حققتها  �لتي  �لعديدة  �لنجاحات  �أن 
يعود �لف�سل فيها �إىل حر�س وتفاين جميع �ملوظفني 

على ترجمة روؤية ور�سالة وقيم و�أهد�ف �ل�سركة.

•• اأبوظبي-وام:

�ل��ف��ائ��زي��ن بجائزة  �أب��وظ��ب��ي ع��ن نتائج  �أع��ل��ن��ت م��و�ن��ئ 
�لتميز �لد�خلية “مفنود” خالل حفل ح�سره موظفو 
�ل�سركة و عدد من ممثلي �جلهات �حلكومية و�ل�سركاء 
.ت��ه��دف �جل���ائ���زة �إىل ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة �ل��ت��م��ي��ز وحتقيق 
�لتطور يف جمال �لعمل على �سعيد �لأفر�د و�خلدمات 
�لدورة  ه��ذه  و�سهدت   . �لعمل  ووح���د�ت  �لتميز  وف��رق 
�لأربع  فئاتها  يف  م�ساركة   90 م��ن  �أك���ر  مفنود  م��ن 

•• دبي-الفجر:

عن  �لإ�سالمي”  “�لإمار�ت  �أع��ل��ن   
�مل�سرفية  �ملحادثات  خدمة  �إط��الق 
للمتعاملني عرب تطبيق “و�ت�ساب”، 
�إ�سالمي  م�سرف  �أول  بذلك  ليكون 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل���ع���امل ي��ط��ل��ق هذ� 
�ملر��سلة  تطبيق  عرب  �مل�سريف  �حلل 

�ل�سهري.
وي������اأت������ي �إط���������الق ح�����ل �مل����ح����ادث����ات 
�مل�����س��رف��ي��ة �جل����دي����د، �مل����دع����وم من 
ملتعاملي  ليتيح  “�إنفوبيد”،  �سركة 
�إج������ر�ء  �لإ�سالمي”  “�لإمار�ت 

•• دبي – الفجر:

�لر�مية  �ل���دوؤوب���ة  م�ساعيها  �سمن   
�سركائها  م��ع  �ل��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�لدوليني، و�لرتويج ملكانة دبي �لقوية 
و�إجناز�تها يف جمال ت�سجيل وتنظيم 
�لأر��سي  د�ئ����رة  ���س��ارك��ت  �لأر�����س���ي، 
و�لأمالك يف دبي يف �لدورة �لع�سرين 
من “موؤمتر �لأر��سي و�لفقر” �لذي 
�لعا�سمة  يف  �ل����دويل  �ل��ب��ن��ك  ن��ظ��م��ه 
وتعد  م��وؤخ��ر�ً.  و��سنطن  �لأمريكية 
�ملوؤمتر من  لهذ�  �سريًكا  دبي  �أر��سي 
�مل�ستوى  رفيع  وف���ًد�  �إر�سالها  خ��الل 
عن  م�سرقة  �سورة  تقدمي  على  رّك��ز 

�إ�سالمي يطلق تطبيق  �أول م�سرف 
�لهاتف  ع��رب  �مل�����س��رف��ي��ة  �خل���دم���ات 
ملتعاملينا  �أت���اح  م��ن  و�أول  �مل��ت��ح��رك، 
 Apple Pay، �������س�����ت�����خ�����د�م 
 Google Pay، Samsung

.»Pay
ول��ال���س��رت�ك يف �خل��دم��ة �جلديدة، 
ر�سالة  �إر����س���ال  للمتعاملني  مي��ك��ن 
عرب “و�ت�ساب” �إىل �لرقم 4451 
�أو  �مل�سجل،  هاتفهم  رقم  با�ستخد�م 
�ل�سرت�ك يف �خلدمات عرب تطبيق 
�لهاتف  ع��ل��ى  �مل�����س��رف��ي��ة  �خل���دم���ات 

�ملتحرك �أو عرب �لإنرتنت.

لتتحول �إىل و�حدة من �أف�سل وجهات 
ع��ل��ى م�ستوى  �ل��ع��ق��اري  �ل���س��ت��ث��م��ار 
�ل��وف��د يف مد�خالته  ورّك����ز  �ل��ع��امل. 
�أر����س��ي دب��ي يف ن�سر  �إب���ر�ز دور  على 
م�ستوى  على  �ملتخ�س�سة  �خل���رب�ت 
�خلليجي  �ل����ت����ع����اون  جم��ل�����س  دول 
�لأو����س���ط و�سمال  �ل�����س��رق  وم��ن��ط��ق��ة 
�لنا�سئة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  وع��ل��ى  �أف��ري��ق��ي��ا، 
بيانات  �إىل  �إ���س��اف��ة  ت��ت��ب��ن��اه��ا،  �ل��ت��ي 
�لأطار  ومنوذج  و�خل�سو�سية  �مللكية 
�لقانوين و�حلوكمة يف دولة �لإمار�ت 
�لتقنيات  ل�ستخد�م  �ملتحدة  �لعربية 
�لوفد  و��ستعر�س  �لأر��سي،  �إد�رة  يف 
��ا و�ح�����ًد� م��ن �أه����م �لإجن������از�ت،  �أي�����سً
وهو ت�سجيل �ل�سبق يف جمال �عتماد 
عمليات  يف  ت�سني”  “�لبلوك  تقنية 
�إد�رة �لأر��سي من �أجل حفز �لبتكار 

يف هذ� �ملجال. 
�أحدث  على   �ل�سوء  �مل��وؤمت��ر  و�سلط 
�لأب������ح������اث و�لب�����ت�����ك�����ار�ت و�أف�������س���ل 
�إد�رة �لأر�����س���ي يف  ب�����س��اأن  �مل��م��ار���س��ات 
ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل، �لأم�����ر �لذي 
يجعل منه و�حد�ً من �أكرب �لفعاليات 
�لأر��سي،  �إد�رة  جم���ال  يف  �ل��دول��ي��ة 
حيث ��ستقطبت دورة هذ� �لعام �أكر 
�حلكومات  من  م�سارك   1500 من 
و�لأك�����ادمي�����ي�����ني و�مل���ج���ت���م���ع �مل����دين 

و�لقطاع �خلا�س.

للمتعاملني.  �لفائق  و�لأمان  �لتامة 
ول�سمان �لتحقق من �سالمة و�أمان 
�ل��ت��ج��رب��ة �مل�����س��رف��ي��ة، ي��ت��ع��ني على 
�ملتعاملني �لتحقق دوماً من �لإ�سارة 
“�لإمار�ت  ����س��م  بجانب  �خل�����س��ر�ء 

�لإ�سالمي” يف �ملحادثة.
طّر�ف،  ب��ن  �سهيل  ق��ال  جانبه،  م��ن 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
�لإمار�ت �لإ�سالمي: “يندرج �إطالق 
خ���دم���ة �مل���ح���ادث���ات �مل�����س��رف��ي��ة عرب 
��سرت�تيجيتنا  �إط���ار  يف  ’و�ت�ساب‘ 
معظم  ل���ت���ح���وي���ل  �لأم���������د  ط���وي���ل���ة 
�لقنو�ت  �إىل  �مل�����س��رف��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات��ن��ا 
�لهو�تف  وتطبيقات  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�لتز�منا  م��ن  و�ن��ط��الق��اً  �مل��ت��ح��رك��ة. 
�لبتكار�ت  �أح���دث  بتقدمي  �ل��ر����س��خ 
يف  للمتعاملني  �ل�سباقة  �مل�سرفية 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، قمنا 
ب��ط��رح �ل��ع��دي��د م��ن �حل��ل��ول �لأوىل 
�ل���ق���ط���اع، ح��ي��ث كّنا  م���ن ن��وع��ه��ا يف 

خدمة  �إط������الق  “ياأتي  و�أ������س�����اف: 
للمتعاملني  �مل�����س��رف��ي��ة  �مل���ح���ادث���ات 
ليعك�س  ’و�ت�ساب‘  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب 
خدماتنا  برقمنة  �ملتو��سل  �لتز�منا 
�ملتعاملني عرب  �لتفاعل مع  وتعزيز 
�لجتماعي.  �ل���ت���و�����س���ل  م��ن�����س��ات 
�لإ�سالمي‘  ’�لإمار�ت  و���س��ي��و����س��ل 
تطوير  �إىل  �ل��د�ئ��م  �سعيه  بالتاأكيد 
بالتقنيات  مدفوعة  مبتكرة  حلول 
�حل����دي����ث����ة مت����ّه����د ط����ري����ق حت�����ّول 
�ملتعاملني من �لفروع �لتقليدية �إىل 
�لقنو�ت �لرقمية متا�سياً مع مبادرة 

’دبي �لذكية‘».
قد  �لإ�سالمي”  “�لإمار�ت  وك���ان 
ق���ام ب��دم��ج �أن��ظ��م��ت��ه �ل��رئ��ي�����س��ي��ة مع 
وباتت  بزن�س”.  “و�ت�ساب  ح����ل 
جميع �لر�سائل �ملتد�ولة عرب ح�ساب 
�لتابع  �مل���وّث���ق  بزن�س”  “و�ت�ساب 
تخ�سع  �لإ�سالمي”  “لإمار�ت  ل��� 
�ل�سرية  ي�سمن  مما  كامل،  لت�سفري 

�ليومية  �مل�������س���رف���ي���ة  ع��م��ل��ي��ات��ه��م 
�ل�سال�سة  مب��ن��ت��ه��ى  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب 
و�ل�������س���ه���ول���ة، ك��م��ا �أن�����ه ���س��ي�����س��ه��م يف 
�لرتقاء مبنظومة �لقنو�ت �مل�سرفية 
“�لإمار�ت  ي��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �لرقمية 
للمتعاملني  وي��ت��ي��ح  �لإ�سالمي” 
مثل  �ملز�يا  من  جمموعة  ��ستخد�م 
�حل�سابات،  �أر�����س����دة  م���ن  �ل��ت��ح��ق��ق 
وحجب �لبطاقات �مل�سرفية �حلالية 

موؤقتاً �أو رفع �حلجب عنها.
�سيفي،  و�سيم  قال  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
للخدمات  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب 
�مل�سرفية لالأفر�د و�إد�رة �لرو�ت يف 
“بو�سفنا  �لإ�سالمي”:  “�لإمار�ت 
�لعامل  يف  �إ����س���الم���ي  م�����س��رف  �أول 
�مل�سرفية  �خل����دم����ات  ح����ل  ي��ط��ل��ق 
هذه  ج��اءت  ’و�ت�ساب‘،  تطبيق  عرب 
يف  ك����رو�ٍد  مكانتنا  لرت�سخ  �خل��ط��وة 
�سمن  �لرقمية  و�خلدمات  �لبتكار 

قطاع �ل�سريفة �لإ�سالمية«.

ت�سني”،  ب�����ل�����وك  “دبي  جت�����رب�����ة 
�لأر��سي  يف  ل��ل��م��ر�أة  �حل��ق��وق  حفظ 
�لعقارية،  �ل��ت�����س��ري��ع��ات  و�ل���ع���ق���ار�ت، 
تطوير  عن  خا�سة  ن��دوة  �إىل  �إ�سافة 

�أنظمة �لوطن �لعربي.
هدفنا  “كان  جم����رن:  ب���ن  و�أ����س���اف 
�لأ�سا�س من �مل�ساركة تقدمي جتربتنا 
و�أن  ل�سيما  �أجمع،  للعامل  �لناجحة 
ي�ستقطب  �ل�����دويل  �ل��ب��ن��ك  م���وؤمت���ر 
�لعامل،  �أن����ح����اء  ج��م��ي��ع  م���ن  وف�������وًد� 
ويحر�س جميع �مل�ساركني على تبادل 
�خل�������رب�ت، ع��ل��ى ����س���وء �أه���م���ي���ة هذ� 
�ملجال يف �لتطوير �حل�سري وتنظيم 

�ملدن �لذكية وتعزيز �ل�ستد�مة”.
و���س��ج��ل وف����د �ل����د�ئ����رة ت���ف���اع���اًل مع 
�لعديد من �لوفود �لدولية، وجنحو� 
يف ع��ر���س �لإجن�����از�ت �مل��ت��م��ي��زة �لتي 
حققتها �لد�ئرة، �إ�سافة �إىل �مل�ساركة 
�لنقا�س.  ج��ل�����س��ات  م���ن  �ل���ع���دي���د  يف 
�جلل�سات  يف  �ل���د�ئ���رة  وف���د  و����س���ارك 
�لد�ئرة  نظر  ووج��ه��ات  روؤى  ل��ط��رح 
�إىل جانب  �مل�����س��ارك��ة،  �ل���وف���ود  �أم�����ام 
ت��ن��اول �أه���م �لإجن�����از�ت �ل��ت��ي حت�سب 
ل��د�ئ��رة �لأر����س��ي و�لأم����الك يف دبي 
و�لتنظيم  �لت�سجيل  م�ستوى  ع��ل��ى 
�ل��ك��ب��ري يف دعم  �ل���ع���ق���اري، ودوره������ا 
ت�سهدها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��اري��ة  �ل��ن��ه�����س��ة 
م��ن عقدين،  يقرب  م��ا  �لإم����ارة منذ 

نود  وهنا  �لعقارية.  �لأنظمة  تطوير 
�لتاأكيد �أننا على �أمت ��ستعد�د لتوفري  
خرب�تنا للدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة، 
ل�سيما و�أن �إمارتنا �أ�سبحت منوذًجا 
�لأمت��ت��ة وح��ف��ظ �حلقوق.  ن��اج��ح يف 
�ل�ستعانة  �ل�����دويل  ل��ل��ب��ن��ك  ومي��ك��ن 
ب���خ���رب�ت �ل����د�ئ����رة مل�����س��اع��دة �ل����دول 
�لفقرية و�لدول �لنامية، كما يطلب 
م�ساركة قياد�ت من �لد�ئرة، يف �إطار  
�لدول  لتقييم  ��سرت�تيجية  �سر�كة 
�لعربي  �ملوؤمتر  ل�ست�سافة  �ملتقدمة 
و�لعقار�ت  �لأر�����س���ي  لإد�رة  �لأول 
م�ساركتها  وخ��الل  �ل����دويل«.  �لبنك 
�أر��سي  حر�ست  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  دورة  يف 
لها  مميز  ح�سور  ت�سجيل  على  دب��ي 
ذ�ت  �لدولية  �لفعاليات  �أج��ن��دة  على 
�لعقاري،  �ل��ت�����س��ج��ي��ل  ب��ن��ظ��م  �ل�����س��ل��ة 
م���ن خ����الل م�����س��ارك��ة وف����د �ل���د�ئ���رة 
�لنقا�سية لتقدمي وجهات  باجلل�سات 
�أنظمة  ت��ط��وي��ر  ���س��ب��ل  ن��ظ��ره��ا ح���ول 
�لنامية،  �ل��دول  �لأر��سي يف  ت�سجيل 
�لعديد  على  للق�ساء  �حللول  كاأحد 
ذلك  �مل�ستع�سية، مبا يف  �مل�ساكل  من 
للنهو�س  وكو�سيلة  و�جل����وع،  �لفقر 
�لزر�عة  مثل  �لأ���س��ا���س،  بالقطاعات 
وكان  �لتحتية.  و�لبنية  و�ل��ع��ق��ار�ت 
ت��ن��ظ��ي��م خم�س  ���س��ه��د  �مل����وؤمت����ر ق����د 
ج��ل�����س��ات، وه����ي: ح��وك��م��ة �لأر�����س���ي، 

�إمارة دبي، باعتبارها منوذًجا لأف�سل 
�ملمار�سات يف جمال �لأر��سي وحفظ 
�لتي  �لأن���ظ���م���ة  وت���ط���وي���ر  �حل���ق���وق 
تدعم �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة �لتي 
�أعلنتها �لأمم �ملتحدة للعام 2030، 
�أف�سل  م�����س��ت��ق��ب��ل  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف 
و�لت�سدي  للجميع  ��ستد�مة  و�أك��ر 
�ل�سدد  ه��ذ�  ويف  �لعاملية.  للتحديات 
�سلطان بطي بن جمرن،  �سعادة  قال 
“نفخر   دب�����ي:  �أر������س����ي  م���دي���ر ع����ام 
�سريًكا  لخ��ت��ي��ارن��ا  دب����ي  �أر������س����ي  يف 
م���وث���وًق���ا ل��ل��ب��ن��ك �ل������دويل، وم���رك���ًز� 
ووجهة مف�سلة لتقدمي �ل�ست�سار�ت 
على  �ملنطقة  ت�ساعد  �لتي  و�لرب�مج 

قيادة �لإم��ارة يف تنفيذ �لبتكار�ت 
ويتز�يد  �مل��ن��ط��ق��ة.  يف  �ل��رق��م��ي��ة 
دور م��ع��ر���س م���دن �مل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 
يف  و�لت�سال  �لعوملة  تز�يد  خ�سم 

�لعامل«.
�مل�ستقبل  م��دن  معر�س  و�سيوفر 
للمعار�س  ع��امل��ي��ة  م��ن�����س��ة  ���ا  �أي�������سً
متعددة  دول  م��ن  ع��ار���س��ني  ت�سم 
و�ج�����ت�����م�����اع�����ات ب�����ني م���وؤ����س�������س���ات 
�لقطاعني �لعام و�خلا�س. و�سيتم 
هامة  ف���ر����س���ة  �مل�������س���ارك���ني  م���ن���ح 
وخدماتهم  مل�ساريعهم  ل��ل��رتوي��ج 
و�ل�����ت�����و�������س�����ل م������ع �حل����ك����وم����ات 
�مل�ستوى  على  �خلا�سة  و�ملوؤ�س�سات 

�لعاملي.

••دبي-الفجر:

ت�سهد دبي �ليوم �لثنني 8 �أبريل 
ملتقى  فعاليات  �ن��ط��الق  �جل���اري 
مدن  ومعر�س  �لنا�سئة  �ل�سركات 
�لتجاري  دب��ي  م��رك��ز  يف  �مل�ستقبل 
كبار  �سيجمعان  و�ل��ل��ذي��ن  �ل��ع��امل��ي 
و�مل�ستثمرين  �حل���ك���وم���ات  ق�����ادة 
وخرب�ء �ل�سناعة من جميع �أنحاء 
�لعامل ملدة ثالثة �أيام ملناق�سة �لدور 
�مل��ه��م ل��ل�����س��رك��ات �ل��ن��ا���س��ئ��ة ومدن 
�لجتماعية  �لتنمية  يف  �مل�ستقبل 
للدول  �مل�����س��ت��د�م��ة  و�لق��ت�����س��ادي��ة 

و�لنمو �لقت�سادي فيها.
�لنا�سئة  �ل�سركات  ملتقى  وينطلق 

على  �مل�ستقبل”  م���دن  “معر�س 
خم�سة حلول ر�ئدة ملدينة �مل�ستقبل، 
وه��������ي: �ل������ذك������اء �ل����س���ط���ن���اع���ى، 
و�لبنية  �لت�سني”،  و”�لبلوك 
�لذكي،  و�لتنقل  �لذكية،  �لتحتية 
و�ل���س��ت��د�م��ة. ووف��ًق��ا مل��ا ���س��رح به 
ف����رغ����ل، ف������اإن ه�����ذ� �حل������دث يعد 
�ل�سناعات  ملختلف  متميزة  من�سة 
للتفاعل ومناق�سة وعر�س �حللول 

�لر�ئدة مل�ستقبل ذكي م�ستد�م.
و���س��ت�����س��م �ل���������دورة �ل���ث���ال���ث���ة من 
و�أ�سحاب  وق����ادة  خ���رب�ء  �مل��ع��ر���س 
موؤمتر�ت  يف  �سي�ساركون  �لهتمام 
وور���س عمل تتناول جمموعة من 
�لثقة،  م�ستقبل  م��ن  �مل��و���س��وع��ات، 

و�ل���ت���ن���ق���ل �حل���������س����ري �لأخ�������س���ر 
�ملدن  �إىل  �لذكية  �لتحتية  و�لبنية 
�مل�������س���ت���د�م���ة. وق�����ال ف���رغ���ل: “يف 
�ستتاح  �مل�����س��ت��ق��ب��ل،  م���دن  م��ع��ر���س 
�لأفكار  لتبادل  للم�ساركني فر�سة 
وت�سكيل  �لتفكري  يف  �أق��ر�ن��ه��م  م��ع 
على  ت�ساعد  ��ستثمارية  ���س��ر�ك��ات 
�لجتماعية  �ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ج��ه��ة 
و�سن�سلط  و�لبيئية.  و�لقت�سادية 
�ل�������س���وء �أي���������س����اً ع���ل���ى �إجن��������از�ت 
وخ��ط��ط دب���ي م��ث��ل م���ب���ادر�ت دبي 
�إن�ساء  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي   ،10X
من���اذج �أع��م��ال ج��دي��دة م��ن خالل 
ت��ب��ن��ي �ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل���ث���وري���ة. ومن 
خ���الل �ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك ف��اإن��ن��ا نوؤكد 

مدن  وم��ع��ر���س   AIM Start
م���ع ملتقى  ب��ال��ت��ز�م��ن  �مل�����س��ت��ق��ب��ل 
 AIM �ل�������س���ن���وي  �ل����س���ت���ث���م���ار 
�ملن�سة  ي���ع���د  و�ل��������ذي   ،2019
لال�ستثمار  �ل���ع���امل  يف  �ل����ر�ئ����دة 
 .»FDI« �مل����ب����ا�����س����ر  �لأج�����ن�����ب�����ي 
من  �حل��ال��ي��ة  �ل�����دورة  وت�ستقطب 
 AIM �لنا�سئة  �ل�سركات  ملتقى 
�ل�سركات  م����ئ����ات   Startup
25 دولة  �ل���و�ع���دة م��ن  �ل��ن��ا���س��ئ��ة 
حت��ت ���س��ق��ف و�ح����د ل��ل��م�����س��اع��دة يف 
�لتجارية  �ل���ت���ف���اع���الت  ت�����س��ه��ي��ل 
بينها  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة  و�ل�����س��ر�ك��ات 
وكبار  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ك���ب���ار  وب�����ني 
�ملوؤ�س�سات  وممثلي  �لأعمال  رجال 

و�ل����ف����ر�����س �ل���ت���ي ي���و�ج���ه���ا عامل 
�لأمتتة  ب�����س��ب��ب  �ل���ي���وم  �لأع����م����ال 

�لرقمية وعامل �لتطبيقات«. 
“�جلدير  ف������رغ������ل:  و�أ���������س��������اف 
ُت���ب���ذل ج��ه��ود مكثفة  ب���ال���ذك���ر�أن���ه 
للتحول �لرقمي يف دبي و�لإمار�ت 
�ل�سركات  وتلعب  �ملتحدة،  �لعربية 
�لنا�سئة �لتي تعترب حيوية لعتماد 
�لدولة على �لقت�ساد �لقائم على 
جناح  يف  دور�ً  و�لب��ت��ك��ار،  �مل��ع��رف��ة 
ه���ذه �مل����ب����ادر�ت. ون���ظ���ر�ً لأن����ه من 
منو  يف  ن�ساهم  �أن  مبكان  �لأهمية 
هذ� �لقطاع ملو�كبة �لتطور �لعاملي، 
�ل�سركات  منكن  �ل��و�ق��ع  يف  فنحن 
تزويدهم  خ�����الل  م����ن  �ل��ن��ا���س��ئ��ة 

�لدولية و�جلهات �حلكومية.
منح  �سيتم  ذل���ك  �إىل  وب��الإ���س��اف��ة 
�ل�سركات �ل�سغرية �مل�ساركة فر�سة 
�ل��ر�ئ��دة جلمهور  لإظ��ه��ار حلولها 
ع��امل��ي م��ت��ن��وع، وت��زوي��ده��ا مبن�سة 
�لتعر�س  �أق�سى قدر من  لتحقيق 
من  ومتكينها  �جل��دي��دة  لالأ�سو�ق 

تو�سيع نطاق و�سولها.
م�سروع،  مدير  فرغل،  وليد  وقال 
 AIM �لنا�سئة  �ل�سركات  ملتقى 
ملتقى  »���س��ي��ق��وم   :Startup
 AIM �ل���ن���ا����س���ئ���ة  �ل���������س����رك����ات 
مبناق�سة  �ل��ع��ام  ه��ذ�   Startup
�لتايل  �جليل  تقنيات  �آث��ار  ور�سد 
و�لتحديات  �ل��ف��و�ئ��د  و��ستك�ساف 

مبكان ميكنهم من خالله �مل�ساركة 
ب�سهولة يف �جلهود و�ل�سر�كات مع 
�ملحتملني  و�ل�سركاء  �مل�ستثمرين 

من جميع �أنحاء �لعامل«.
وخالل �حلدث �سيتم عقد حلقات 
ن��ق��ا���س��ي��ة ت���رك���ز ع���ل���ى ف���ه���م لعبة 
�لع�سر  يف  و�ل�ستثمار  �ل�ستثمار، 
�لرقمي، وم�ستقبل ريادة �لأعمال، 
 »AI« وتاأثري �لذكاء �ل�سطناعي
و�لعتبار�ت  ت�سني”،  و”�لبلوك 
و�لجتماعية  و�مل��ال��ي��ة  �لقانونية 
وغريها  �خل���ارج،  يف  �لتو�سع  عند 
�لكثري من �لق�سايا و�لأمور حمل 

�لنقا�س. 
�سريكز  �أخ�����������رى،  ن���اح���ي���ة  وم������ن 

اأرا�سي دبي �سريك موثوق للبنك الدويل يف »موؤمتر الأرا�سي والفقر« يف وا�سنطن

موانئ اأبوظبي تعلن الفائزين بجوائز »مفنود«
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املال والأعمال

•• دبي –الفجر:

ب��ن��ت حممد   بحثت م��ع��ايل م���رمي 
�مل�����ه�����ريي، وزي��������رة دول�������ة ل���الأم���ن 
تطوير  و�آف��������اق  ���س��ب��ل  �ل����غ����ذ�ئ����ي، 
�ل��ع��الق��ات �ل��ه��ن��دي��ة �لإم��ار�ت��ي��ة يف 
جم��ال �إن��ت��اج �ل��غ��ذ�ء، وذل���ك خالل 
زيارة ر�سمية للهند، و�لتي ت�سمنت 
رفيعة  �لجتماعات  م��ن  جمموعة 
وممثلي  �لقر�ر  �سناع  مع  �مل�ستوى 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة و�خل���ا����س���ة 
وم���ن���ت���ج���ي �لأغ������ذي������ة و�خل��������رب�ء 

�لزر�عيني يف �لهند. 
يومني،  مل����دة  �ل����زي����ارة  و����س��ت��م��رت 
و��ستهدفت �إن�ساء وتعزيز حتالفات 

جمال  يف  ر�ئ���دة  حكومية  موؤ�س�سة 
ناق�ست  حيث  �ل��زر�ع��ي��ة،  �ل��ب��ح��وث 
وممثلي  م�������س���وؤويل  م���ع  م��ع��ال��ي��ه��ا 
�ل��ت��ع��اون يف جمالت  ���س��ب��ل  �مل��ع��ه��د 
�ل���ب���ح���وث و�ل���ت���ط���وي���ر يف �لأم�����ن 
مع  �جتماع  ذل��ك  و�أعقب  �لغذ�ئي، 
وكيل  �سوبر�مانيام،  بو�سبا  �سعادة 
وز�رة �ل�سناعات �لغذ�ئية يف �لهند 
م���ع معايل  ����س��ت��ع��ر���س��ت  و�ل���ت���ي   ،
�ل��ه��ن��د يف جمال  �مل���ه���ريي ج���ه���ود 
مبا  �لزر�عي،  �لقت�سادي  �لنفتاح 
يف ذلك توليد فر�س �لعمل، وزيادة 
�مل��ز�رع��ني وخ��ل��ق فائ�س من  دخ��ل 

�لأغذية للت�سدير.
ك��م��ا ق��اب��ل��ت م��ع��ال��ي��ه��ا �ل��دك��ت��ور يو 

و�لرئي�س  �لعام  �ملدير  �أو�ستي،  �إ���س 
�لتعاونية  �لهند  ل�سركة  �لتنفيذي 
لأ���س��م��دة �مل����ز�رع����ني، �إح�����دى �أكرب 
�جلمعيات �لتعاونية يف �لهند، حيث 
ناق�ست معاليها جهود �جلمعية يف 
ت��ث��ق��ي��ف �مل���ز�رع���ني يف �ل��ه��ن��د. كما 
�سوري�س  م��ع��ايل  م��ع��ال��ي��ه��ا  �ل��ت��ق��ت 
و�ل�سناعة  �ل��ت��ج��ارة  وزي��ر  ب��ر�ب��ه��و، 
و�ل�����ط�����ري�ن �مل�������دين، ح���ي���ث جرى 
�لثنائي لتاأ�سي�س  �آفاق �لعمل  بحث 
حت��ال��ف ل��الأم��ن �ل��غ��ذ�ئ��ي. وخالل 
�سوي�س  م���ع���ايل  �أ����س���ار  �لج���ت���م���اع، 
ب��ر�ب��ه��و �إىل �أه��م��ي��ة �ل�����س��ر�ك��ة بني 
�لأمن  و�لإم����ار�ت يف جم��ال  �لهند 
�ل��غ��ذ�ئ��ي، �م��ت��ث��ال ب��ك��ون �لإم����ار�ت 

�لعالقات  وت��ع��م��ي��ق  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�سمان  يف  ت�����س��ه��م  �ل���ت���ي  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
�إم��د�د�ت غذ�ء قوية وطويلة �ملدى 
ل��دول��ة �لإم�������ار�ت، وذل����ك كخطوة 
دولة  �إط��ار جهود حكومة  يف  هامة 
ل�سمان م�سادر غذ�ئية  �لإم���ار�ت  
قوية وموثوقة ومتنوعة من �ساأنها 
من  �لنتقال  يف  �لدولة  ت�ساعد  �أن 
موؤ�سر  ���س��م��ن  �حل��ال��ي��ة  م��رت��ب��ت��ه��ا 
�إىل  �ل��ع��امل��ي  �ل��غ��ذ�ء  �أم���ن  ت�سنيف 

�ملركز �لأول بحلول عام 2051.
ور�فق معايل �ملهريي خالل �لزيارة 
�سفري  �لبنا  �أحمد  �لدكتور  �سعادة 
دول��ة �لإم���ار�ت لدى �لهند و�أحمد 
لدولة  �لتجاري  �مللحق  �لفالحي، 

�لتقت  �ل��ه��ن��د. ح��ي��ث  �لإم������ار�ت يف 
�جلهات  ع����ن  مب��م��ث��ل��ني  م��ع��ال��ي��ه��ا 
و�ل�سركات  �ل��ه��ن��دي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
تفعيل  ب���ه���دف  وذل������ك  �خل���ا����س���ة، 
�ملقاربات و�لو�سائل �لكفيلة بتعزيز 
��سرت�تيجي  ك�����س��ري��ك  �ل��ه��ن��د  دور 
لدولة �لإمار�ت يف جهودها لتعزيز 
�لأمن �لغذ�ئي �لقائم على �لبتكار، 
�لآليات  م��ن  ع��رب جمموعة  وذل���ك 
�لتي تت�سمن توفري �لغذ�ء �ملنا�سب 
�أف�سل  وف��ق  �لبلدين  لح��ت��ي��اج��ات 

�ملمار�سات �لعاملية.  
وق��ال��ت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حممد 
و�لهند  �لإم����ار�ت  “لدى  �مل��ه��ريي: 
عالقات قوية، من �لتبادل �لتجاري 

على  نحر�س  ل��ذ�  �ل�سكان،  وحركة 
�ملتينة  �ل��ع��الق��ات  ه��ذه  على  �لبناء 
يف �إن�����س��اء حت��ال��ف ج��دي��د  يف قطاع 
�ل��غ��ذ�ئ��ي، و�ل����ذي يت�سمن  �لأم����ن 
ت��ع��زي��ز ت���ب���ادل �مل��ع��رف��ة و�خل����رب�ت 
يف  �لبلدين  بني  �ملمار�سات  و�ف�سل 
�لزر�عي،  �ملت�سلة بالإنتاج  �ملجالت 
�لطالبي  �ل��ت��ب��ادل  ب��ر�م��ج  وتفعيل 
و�لتعاون  �لزر�عية  �لتكنولوجيا  يف 
يف جم���الت �ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر يف 
�ملنتجات  ت��و�ف��ق  و�سمان  �ل��زر�ع��ة، 

�لهندية مع متطلبات �لدولة ».
“ت�سمنت  م��ع��ال��ي��ه��ا:  و�أ�����س����اف����ت 
�لجتماعات  من  جمموعة  �لزيارة 
�إيجاد  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  و�ل��ن��ق��ا���س��ات 

لالأطعمة  للرتويج  �ل�سبل   �أف�سل 
و�لأغذية  �لكينو�  وزر�ع��ة  �ملغذية، 
�لع�سوية، و�حلد من هدر �لطعام، 
وت����ب����ادل �أف�������س���ل �مل���م���ار����س���ات بني 
و�لهنديني،  �لإمار�تيني  �ملز�رعني 
كما �أبرمنا خالل �لزيارة جمموعة 
م���ن �لت��ف��اق��ي��ات �ل��ت��ي ت��رك��ز على 
�أهمية �ل�ستعد�د حلالت �لطو�رئ 
�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة، و����س���م���ان وج�����ود قناة 
مفتوحة ثنائية �لجتاه لال�ستثمار 
�ل���زر�ع���ي يف ك��ال �ل��ب��ل��دي��ن، بهدف 
�لغذ�ئي  �لأم���ن  متطلبات  حتقيق 
لكال �لدولتني.«  و�سهد �ليوم �لأول 
�ملعهد  �إىل  �مل��ه��ريي  م��ع��ايل  زي����ارة 
وهي  �ل��زر�ع��ي��ة،  للبحوث  �ل��ه��ن��دي 

����س���ري���ك  ل��ل��ه��ن��د يف جم�����ال �أم����ن 
�لطاقة. كما �لتقت معايل �ملهريي 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �أرور�،  �أ���س��و�ين 
، حيث   «  LT Foods Ltd »�ل
�لتو�سعات  على  �ملناق�سات  ت��رك��زت 
�ل�سركة  ت��ق��دم��ه��ا  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي 
�مل�ستهلكني  م���ت���ط���ل���ب���ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
وم���������س����ت����ه����دف����ات  �لإم�������������������ار�ت  يف 
��سرت�تيجيتها لالأمن �لغذ�ئي. �أما 
معاليها  فجمع  �لأخ���ري  �لج��ت��م��اع 
مع �حتاد �ل�سناعات �لهندية، وهي 
جمعية جتارية غري حكومية وغري 
ربحية، حيث نظمت جل�سة تفاعلية 
مع بع�س ممثلني قطاع �ل�سناعات 

�لزر�عية و�ل�سناعات �لغذ�ئية. 

مرمي املهريي تبحث تعزيز �سراكات اإنتاج الغذاء وت�سهيل الأعمال التجارية وتوجهات الأمن الغذائي يف الهند

اقت�سادية ال�سارقة توؤكد مواكبتها اأحدث التوجهات يف جودة اخلدمات
•• ال�شارقة- وام:

د�ئرة  رئي�س  �ل�سويدي  ه��ده  ب��ن  �هلل  عبد  �سلطان  �سعادة  �أك��د   
ومو�كبة  �مل�ستمر  �لتطوير  �أن  بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية 
�أحدث �لتوجهات �لعاملية فيما يخ�س جودة �خلدمات يف �سلب 
��سرت�تيجية �لد�ئرة �لتي تعمل على تنمية �قت�ساد �لإمارة من 
كو�در  با�ستخد�م  �ملتميزة  �خلدمات  وتقدمي  �لتخطيط  خالل 
ب�سرية موؤهلة ونظم تقنية متطورة وفق �أعلى معايري �جلودة. 
�جلودة  �سهادة  �إىل  بالرتقية  ريج�سرت  لويدز  تو�سية  �إن  وق��ال 
بعد  ج���اء  ل��ل��د�ئ��رة  �مل��م��ن��وح��ة   ISO 9001:2015 “�آيزو 
�ملوؤ�س�سي  مر�جعة تبني �لإد�ر�ت لآيزو لإد�رة �ملخاطر و�ل�سياق 
و�سيا�سة جودة �ملو��سفة �جلديدة و�إدر�جها على �ملوقع �خلارجي 

وهو ما يتطابق مع �أهد�ف �لد�ئرة يف �لعمل على حتقيق �لتنمية 
و�أ�ساف  �ملمار�سات.  يف  �جل��ودة  وحتقيق  �مل�ستد�مة  �لقت�سادية 
�لد�ئرة  م�سرية  �إىل  ي�ساف  �آخ��ر  �إجن���از�  يعد  �لإجن���از  ه��ذ�  �أن 
للمر�جعة  باجتيازها  �لد�ئرة  �أكملت  فقد  بالنجاحات  �حلافلة 
�لدورية 16 عاما منذ ح�سولها على هذه �ملو��سفة �لأمر �لذي 
وفق  �ملتعاملني  كافة  بالتميز يف خدمة  �لد�ئم  �لتز�مها  يعك�س 
�حلكيمة  �ل��روؤي��ة  ��ستلهام  �إط���ار  ويف  �لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل 
�لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب 
�لبتكار  على  ت�سدد  �لتي  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�سو 
قنو�ت  ع��رب  للعمالء  وتوفريها  للخدمات  �مل�ستمر  و�لتطوير 
�أن �لد�ئرة حتر�س بانتظام على ن�سر  ذكية متعددة. و�أ�سار �إىل 
�لتوجهات  كافة  على  و�طالعهم  �ملوظفني  بني  �جل��ودة  ثقافة 

�حل��دي��ث��ة يف جم���ال �جل�����ودة و�ل��ت��م��ي��ز �مل��وؤ���س�����س��ي �إمي���ان���ا منها 
�أف�سل  على  �ملتعاملني  �لعمل يف خدمة  لفريق  بالدور �حليوي 
�ملوؤ�س�سي وحتقيق  ب��الأد�ء  نحو ممكن و�رتباط جودة �خلدمات 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  وك��ان��ت  �ل�سرت�تيجية.  �لأه����د�ف 
�جلودة  �إد�رة  نظام  وترقية  بنجاح  �لر�سمي  �لتدقيق  �ج��ت��ازت 
هيئة  م��ن  �جل��دي��د  �لإ����س���د�ر  “ �إىل   9001:2015 “ �آي����زو 
�لروؤى  �سمن  وذلك  �لعاملية  �أ�سور�ن�س  كو�لتي  ريج�سرت  لويدز 
�لقت�سادية  �لدر��سات  و�إع��د�د  �لتنموية  و�خلطط  �لقت�سادية 
ت�سجيل  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  �لقطاعي  �لأد�ء  �إح�����س��اء�ت  وت��وف��ري 
وترخي�س �لأن�سطة �لقت�سادية و�خلدمات �لقانونية وخدمات 
ل��ل��ت��ج��ارة و�ل�سناعة  �ل��ت��ج��اري��ة و�ل���رتوي���ج  �ل��رق��اب��ة و�حل��م��اي��ة 

و�ل�ستثمار يف �إمارة �ل�سارقة.

ومقاٍه مبا يف ذلك مطعم ي�ستقبل 
�ل�ساعة،  م������د�ر  ع���ل���ى  �ل�������س���ي���وف 
و�ملقهى، ومطعمني يقدمان قو�ئم 
�إىل  �إ�سافة  بهما،  خا�سة  ماأكولت 
�ل�ساطئية.  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رده��ة 
للياقة  م���رك���ز�ً  �مل�����س��روع  و�سي�سم 
�لبدنية م�سمم خ�سي�ساً للمنتجع، 
يف  �لأطفال  لألعاب  �آمنة  ومناطق 

�لد�خل ويف �لهو�ء �لطلق.

تن�سجم  خ��دم��ات  �جل��دي��د  �لفندق 
م��ع �أع��ل��ى م��ع��اي��ري �جل����ودة، متتاز 
و�لبتكار،  و�ل�ستباقية  بال�سال�سة 
على  �ل�سيوف  �ح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
ك��اف��ة �مل�����س��ت��وي��ات، و�إث������ر�ء جتربة 
�إقامتهم يف �ملنتجع.  ويعترب منتجع 
�لأكرب  هليتون”  ب��اي  “هامبتون 
تقدميه  ح��ي��ث  م��ن  و�لأول  ع��امل��ي��اً 
�إىل  �إ�سافة  �ساملة،  �سيافة  جتربة 

م��ز�ي��ا �مل��وق��ع �حل��ي��وي يف “جزيرة 
قريبة  م�����س��اف��ة  ع���ل���ى  �ملرجان” 
باي  ت��ري  “دبل  و�سبا  منتجع  م��ن 
فعلياً  �فتتاحه  �ل��ذي مت  هيلتون” 
ويتيح  غ���رف���ة.    723 حم��ت�����س��ن��اً 
�ملنتجع �لع�سري �جلديد، وهو من 
�لأرب��ع جنوم، و�سوًل ح�سرياً  فئة 
و�سي�سم  مميز.  رملي  �ساطئ  �إىل 
مطاعم  و5  مت�سلة  غ��رف   505

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

رقيط  حم��م��د  “موؤ�س�سة  �أع��ل��ن��ت 
فندقني  �إط�����الق  ع���ن  �لعقارية” 
جديدين �سمن “جزيرة �ملرجان”، 
“مرجان”،  �سركة  م�ساريع  �أب���رز 
�لتملك  ل��ع��ق��ار�ت  �لرئي�س  �مل��ط��ور 
�حلر يف �إمارة ر�أ�س �خليمة. وميثل 
�لفندقان �جلديد�ن �إ�سافة مميزة 
�إىل وجهات �ل�سيافة �ملتنوعة �لتي 
ي�سكل  ما  وه��و  �لإم���ارة،  حتت�سنها 
�حلكومية  ل���ل���روؤي���ة  ق���وي���اً  ر�ف������د�ً 
�لقطاع  �أد�ء  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
�ل�ستثمار�ت  و��ستقطاب  �ل�سياحي 
تعترب  و  �خل����ي����م����ة.   ر�أ����������س  �إىل 
“موؤ�س�سة حممد رقيط �لعقارية” 
من �أو�ئل رو�د �ل�ستثمار �لفندقي 
�فتتحت  فقد  �مل��رج��ان،  ج��زي��رة  يف 
هيلتون”  ب��اي  ت��ري  “دبل  منتجع 
2014، وو�سعت  عام  يف �جلزيرة 
مل�سروع  �لأ����س���ا����س  ح��ج��ر  م����وؤخ����ر�ً 
�ملرجان”  ج����زي����رة  “هامبتون 
�لأكرب على م�ستوى  �سيكون  �لذي 
وج����ه����ات �ل���ع���الم���ة �ل���ت���ج���اري���ة يف 
غ���رف   505 مب���ج���م���وع  �ل�����ع�����امل 
�ليوم  �لإع��������الن  وم�����ع  ف���ن���دق���ي���ة. 
ج���زي���رة  “كونر�د  م��ن��ت��ج��ع  ع����ن 
�ملرجان” �جلديد، �ست�سل �لطاقة 
�لثالثة  ل��ل��ف��ن��ادق  �ل���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
وجناحاً  غ��رف��ة   1350 نحو  �إىل 
فاخر�ً. و�أ�سار �سعادة حممد رقيط 

“�لفندقني �جلديدين �سي�ساهمان 
بدور جوهري يف زيادة عدد �لغرف 
�لطلب  ل����س���ت���ي���ع���اب  �ل���ف���ن���دق���ي���ة 
�لذي  �لأم���ر  �لإم���ارة  على  �ملتز�يد 
كوجهة  �جل��زي��رة  �سمعة  م��ن  يعزز 
�سيافة عاملية �مل�ستوى تقدم فر�ساً 
كافة  من  للم�ستثمرين  ��ستثنائية 
�لعبدويل  و���س��دد  �لعامل”.  �أن��ح��اء 
على �أهمية مو�كبة عمليات �ل�سركة 
�لتي  �لطموحة  �حلكومية  للروؤية 
�لتحتية  �لبنى  تطوير  على  تركز 
لقطاع �ل�سياحة، وهي �لروؤية �لتي 
متتلك “جزيرة �ملرجان” �ملقومات 
“�ملوقع  بف�سل  لدعمها  �ل��الزم��ة 
�حليوي وتنوع �خليار�ت �لرتفيهية 
�لإم��ارة من  �إىل  �لو�سول  و�سهولة 
و�لعامل،  �ل���دول���ة  �أرج�����اء  خم��ت��ل��ف 
�لكبرية  �حل�����و�ف�����ز  ع���ل���ى  ع�������الوًة 

�لفندقية  �مل�ساريع  �أن  �إىل  �لعلي، 
�ملرجان”  “جزيرة  يف  �جل���دي���دة 
ه����ي جت�����س��ي��د ل��ث��ق��ت��ه �ل���ك���ب���رية يف 
�سياحية  كوجهة  �جل��زي��رة  مكانة 
�إىل  �مل��ن��ط��ق��ة، لف���ت���اً  رئ��ي�����س��ي��ة يف 
�لبيئة �ل�ستثمارية �لإيجابية �لتي 
تقدمها ر�أ���س �خليمة ول �سيما يف 
قطاع م�ساريع �ل�سيافة، و�ملوؤ�سر�ت 
�لإيجابية للنمو �ملتو��سل يف �أعد�د 
�لإم������ارة،  �إىل  �ل���و�ف���دي���ن  �ل�����س��ي��اح 
و�جلهود �جلبارة �لتي تبذلها هيئة 
يف  �ل�سياحة  لتنمية  �خليمة  ر�أ����س 
�لرتويج لإم��ارة ر�أ�س �خليمة على 
�ل�سعيد �لعاملي. و�أ�ساف مو�سحاً: 
�ملمثل  �لأول  م�����س��روع��ن��ا  “يحقق 
مبنتجع ’دبل تري باي هيلتون‘ يف 
�إ�سغال  معدلت  �ملرجان‘  ’جزيرة 
ت��ر���س��ي��خ موقعه  ع��ال��ي��ة، وجن���ح يف 

و�لزو�ر  لل�سيوف  مف�سلة  كوجهة 
و�لعاملي  �لإقليمي  �مل�ستويني  على 
ع��ل��ى ح���د ����س���و�ء. وب��ال��ن�����س��ب��ة لنا، 
��ستكمال  على  موجه  تركيزنا  فاإن 
وفق  �لفندقية  م�ساريعنا  تنفيذ 
�خلطط �لزمنية �ملحددة، ونتعاون 
�أف�سل  م�����ع  �مل���ن���ط���ل���ق  ه������ذ�  م�����ن 
توفري  ل�سمان  �لعامليني  �مل�سغلني 
�لع�سرية  �حل���ي���اة  جت�����ارب  �أرق������ى 
ل�������س���ي���وف���ن���ا«. وم�����ن ج���ان���ب���ه �أك����د 
�ملهند�س عبد�هلل �لعبدويل، �لع�سو 
�ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة 
�ملرجان”  “جزيرة  �أن  “مرجان”، 
ت��و����س��ل ����س��ت��ق��ط��اب �ه��ت��م��ام عاملي 
وجتتذب ��ستثمار�ت هامة يف قطاع 
�مل�ستثمرين  ق��ب��ل  م���ن  �ل�����س��ي��اف��ة 
وم�سغلي  �ل���ع���امل���ي���ني  و  �مل��ح��ل��ي��ني 
�أن  �إىل  �لعبدويل  و�أ���س��ار  �لفنادق. 

�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا و�ل���ت���ي ت���ع���زز ثقة 
�مل�ستثمرين و�هتمامهم«.  ويجري 
�ملرجان”  جزيرة  “كونر�د  تطوير 
ف���اخ���ر�ً مبحاذ�ة  م��ن��ت��ج��ع��اً  ل��ي��ك��ون 
“جزيرة  ل�����  �ل�������س���اح���ر  �ل�������س���اط���ئ 
غرفة   120 حمت�سناً  �ملرجان”، 
ت�سمل �لفيالت �ل�ساطئية. وميكن 
باقة  م���ن  �ل����س���ت���ف���ادة  ل��ل�����س��ي��وف 
متكاملة من �ملر�فق �لعاملية، ومنها 
و�سالون  �لبدنية،  �للياقة  م��رك��ز 
�لتجميل، ومنتجع �ل�سبا �ل�سحي، 
وحو�س �ل�سباحة �خلارجي، ونادي 
�أي�ساً  �لفندق  و�سي�سم  �لأط��ف��ال. 
تت�سمن  م��ت��ن��وع��ة  ط��ع��ام  خ���ي���ار�ت 
�جتماعية بجو�ر  ورده��ة  مطعمني 
�ل�������س���اط���ئ. وك����م����ا ه����و �حل�������ال يف 
�لتجارية  �لعالمة  وج��ه��ات  جميع 
�سيقدم  �ل��ع��امل،  ح���ول  “كونر�د” 

 1350 غرفة فندقية يف جزيرة املرجان

حممد رقيط العقارية تن�سىء فندقا  ي�سم 120 غرفة 

برعاية �سيف بن زايد .. انطالق 
موؤمتر ومعر�س » �سيمل�س« الأربعاء

•• اأبوظبي-وام:

�لد�خلية، تنطلق  �ل��وزر�ء وزير  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  حتت رعاية 
فعاليات موؤمتر ومعر�س تكنولوجيات �لقت�ساد �لرقمي “ �سيمل�س” يومي 10 و11 �أبريل �جلاري يف مركز 
دبي �لتجاري �لعاملي بتنظيم جامعة �لدول �لعربية وجمل�س �لوحدة �لقت�سادية �لعربية بالتعاون مع �سركة “ 
تري�بني �لعاملية لتنظيم �ملوؤمتر�ت«. ي�سارك يف �ملعر�س - �لأكرب يف �ل�سرق �لأو�سط يف هذ� �ملجال - 350 عار�سا 
دوليا و�أكر من 400 متحدث من جهات عاملية مثل منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية وخمترب�ت هارفارد 
لالبتكار ومركز �لبتكار يف �ململكة �ملتحدة، يف 250 جل�سة متخ�س�سة على هام�س �ملعر�س تلقي �ل�سوء على 
�أحدث �لتقنيات و�لتحديات يف عامل �لثورة �لرقمية.. وت�سهد ن�سخة �لعام ح�سور� مميز� حيث مت ت�سجيل 11 
�ألف ز�ئر حتى �لآن. وتناق�س جل�سات �ملوؤمتر - �لتي ي�سارك فيها نخبة من �خلرب�ء �لدوليني - حماور رئي�سة 

وهي �لتكنولوجيا �ملالية، و�ملدفوعات �لرقمية، و�لتجارة �لإلكرتونية، وجتارة �لتجزئة، و�لهوية �لرقمية.

رت�������س���ل   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�لفلبني      ، بدريجو  في�سنت 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )1729347EC( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت���������س����ال 

0544409555

فقدان جواز �سفر
�ري����ن����ى   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�لفلبني      ، م��ي��ت��ال  رمي��و���س 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
)a3729935p( من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم  

0552168063

فقدان جواز �سفر
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة : الفجر

�أه��������ايل ذوي  مب�������س���ارك���ة ج��م��ع��ي��ة 
�لإع����اق����ة �لإم����ار�ت����ي����ة وع�����دد من 
�لإمار�تية  �لع��الم��ي��ة  �ل��ق��ي��اد�ت 
تنظم �جلمعية �خلليجية لالعاقة 
�لن�سخة �ل�تا�سعة ع�سرة من �مللتقى 
�لعام، يف �لفرتة من 9-11 �بريل 
�لبحرين،  مبملكة  �لقادم  �جل��اري 
برعاية �سمو �ل�سيخ خالد بن حمد 
لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  خليفة  �آل 
و�لريا�سة  لل�سباب  �لأعلى  �ملجل�س 
�لحتاد  رئي�س  �لبحرين  مبملكة 
�لرئي�س  �لقوى  لألعاب  �لبحريني 
�لفخري لالحتاد �لبحريني لذوي 
�لعزمية، حتت �سعار “ريا�سة ذوي 

�لعزمية حتد وطموح«.
حمد  ب��ن  خالد  �ل�سيخ  �سمو  وق��ال 
لهذ�  رع��اي��ت��ن��ا  “�إن  خ��ل��ي��ف��ة:  �آل 
�مللتقى �خلليجي، تاأتي من منطلق 
�خو�ننا  دع��م  على  �ل��د�ئ��م  حر�سنا 
خمتلف  يف  �ل����ع����زمي����ة  ذوي  م����ن 
�مل��ب��ادر�ت �لتي  �ملجالت من خ��الل 
ن���وج���ه ب���اإط���الق���ه���ا، م���ن �أج�����ل �أن 
يف  و�ل��ف��اع��ل��ة  �حلقيقية  �مل�ساهمة 
ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة م��الئ��م��ة، ت��رف��ع من 
ليكونو�  وت���اأه���ل���ه���م  م�����س��ت��وي��ات��ه��م 
و�مل�ساركة  �لن��دم��اج  على  ق��ادري��ن 
مبجتمعات  �لتنموية  �لعملية  يف 

دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�لعربية«.

“مما ل �سك فيه،  و�أ�ساف �سموه: 
�سعار  حت��ت  �مللتقى  ه��ذ�  �إق��ام��ة  �أن 
دللة  ل��ه��ا  �ل��ع��زمي��ة  ذوي  ري��ا���س��ة 
�لذي ت�سطلع  �لدور  و��سحة على 
�لو�سع  ت��ع��زي��ز  يف  �ل���ري���ا����س���ة  ب���ه 
�ل�������س���ح���ي و�لج����ت����م����اع����ي ل�����ذوي 
ي�����س��اه��م يف توفري  �ل��ع��زمي��ة، مم���ا 
�لأجو�ء �ملثالية �لتي تدفعهم نحو 
�لإمكانيات و�لقدر�ت يف هذ�  �إبر�ز 

�ملجال«.
وبني �سمو �ل�سيخ خالد بن حمد �آل 
جتربة  لديها  �لبحرين  �أن  خليفة 
فريدة يف هذ� �ملجال، و�لتي دفعت 
�لريا�سيني من ذوي �لعزمية لرفع 
ع��ل��م مم��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن ع��ال��ي��ا يف 

خمتلف �ملحافل �لقارية و�لدولية.
�أنهم كانو� ول يز�لون  و�أكد �سموه 
للجميع،  و�ع����ت����ز�ز  ف��خ��ر  م�����س��در 
حقيقي  �ساهد  �مل�سرفة  ونتائجهم 
طاقات  م��ن  ب��ه  يتمتعون  م��ا  ع��ل��ى 
�حل�سور  م���ن  ع�����ززت  و�إب�����د�ع�����ات 
�لبحريني على �سعيد �لريا�سة يف 

�لعامل.
�لفخري  �لرئي�س  ق��ال  جهته،  من 
خليفة  ب��ن  دعيج  �ل�سيخ  للجمعية 

“نعتز ونفتخر برعاية  �آل خليفة: 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ خ��ال��د ب���ن ح��م��د �آل 
�مللتقى، فهو �سخ�سية  خليفة لهذ� 
مميزة ذ�ت عالقة ر��سخة بالريا�سة 
�سموه �ساحب  و�لريا�سيني، وكون 
تاأثريها  ل��ه��ا  �إن�����س��ان��ي��ة  م����ب����ادر�ت 
و�لتي  �لعزمية،  ذوي  �لو��سح على 
�سملت م�ساركات بارزة لالأ�سخا�س 

من ذوي �لعزمية.
�آل  خليفة  ب��ن  دع��ي��ج  �ل�سيخ  وب���نّي 

خليفة �أن �مللتقى ي�سعى �إىل حتقيق 
جمموعة من �لأهد�ف، من بينها: 
ممار�سة  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف 
�لريا�سة لالأ�سخا�س ذوي �لعزمية، 
و�لفعالة  �ل�سحيحة  و�لأ���س��ال��ي��ب 
لالأ�سخا�س  �ل��ري��ا���س��ي  ل��ل��ت��دري��ب 
بدور  و�ل��ت��ع��ري��ف  �ل���ع���زمي���ة،  ذوي 
ت�سجيع  يف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات 
�إ�سافة  ل��ه��م،  �ل��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة 
�إىل �لإملام بال�سعوبات �لتي تعرقل 

للريا�سة،  �لعزمية  ذوي  ممار�سة 
وعر�س مناذج يقتدى بها يف �ملجال 

�لريا�سي.
�سالح  �ملهند�س  �لإم��ار�ت��ي  و�أ���س��ار 
�أن  �إىل    : �جلمعية  رئي�س  �ملو�سى 
�مللتقى �لعلمي �أ�سبح من �لأحد�ث 
ت�ست�سيفه  �لتي  �لبارزة  �خلليجية 
دول جمل�س �لتعاون بدول �خلليج 
حقق  فقد  �سنوي،  ب�سكل  �لعربية 
�مللتقى منذ �نطالقته عام 2001، 

�لكثري من �لأه���د�ف �مل��رج��وة، ول 
يز�ل ير�سم �خلطى لكي يحقق كل 
�لعزمية،  ذوي  طموحات  يلبي  م��ا 
�لتجارب  تطوير  نحو  تدفع  �لتي 

�خلليجية يف هذ� �ل�ساأن.
�لعلمي  �مللتقى  ه��ذ�  �أن  �إىل  ي�سار 
حكوميني  م���������س����وؤول����ني  ي���ج���م���ع 
وق�����ادة �مل��ج��ت��م��ع �مل����دين و�خل����رب�ء 
يف  �لعاملة  و�لكو�در  و�لأكادمييني 
و�لأ�سخا�س  �ل��ع��زمي��ة  ذوي  ق��ط��اع 

من ذوي �لعزمية و�أ�سرهم، وي�سمل 
تناق�س  يومية  عمل  جل�سات  على 
بحثية  ج�����دي�����دة،  ع��ل��م��ي��ة  �أور�ق 
ع��م��ل يقدمها  وم��ي��د�ن��ي��ة، وور�����س 
ودوليني،  و�أكادمييني عرب  خرب�ء 
�لناجحة  �لنماذج  �إب��ر�ز  ف�ساًل عن 
دول  ك���ل  م���ن  �ل���ع���زمي���ة  ذوي  م���ن 
�خلليج  ب�����دول  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
“جنوم  ع�����ن�����و�ن  حت�����ت  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ملعر�س  ع���ن  ف�����س��اًل  �لتحدي”، 
�لتقني و�لتعريفي �مل�ساحب وعدد 
م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي ت��ه��م بذوي 

�لعزمية و�أ�سرهم ومر�كزهم. 
و�ك����د �مل��و���س��ى �ن �ل��ن��ج��اح �ل���دويل 
�لعربية  �لم������ار�ت  ل���دول���ة  �مل��ب��ه��ر 
�ملتحدة يف تنظيم �لوملبياد �لعاملي 
�خلا�س برعاية كرمية من �ساحب 
�ل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نائب  �ب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
قد  �مل�سلحة  للقو�ت  �لعلى  �لقائد 
ب��ال��ن��ت��ائ��ج �لكربى  �ل��ع��امل  �أب���ه���رت 
�لهمم  ��سحاب  رعاية  يف  �مللمو�سة 
�لفعاليات  تنظيم  ب�سبل  و�لرتقاء 
حتد  يف  �لقادمني  لتجعل  �لكربى 
تنظيم  يف  �ملقبلة  �لع���و�م  يف  كبري 
�ل��ن�����س��خ��ة �ل��ق��ادم��ة وك���م ك���ان �أد�ء 
�بناء �خلليج و�لم��ار�ت مذهال يف 
حتقيق �لكثري من �لنتائج �ملتقدمة 

ما �أبهر �جلميع بهمتهم �لعالية.

نظم نادي �لإمار�ت وبالتعاون مع �ملوؤ�س�سة �لعقابية 
و�لإ�سالحية ب�سرطة ر�أ�س �خليمة فعالية ريا�سية 
�لنادي مع  و�إد�ري���ي  ومبار�ة ودي��ة جمعت مدربي 
�لعاملي  �ل��ي��وم  مبنا�سبة  �لعقابية  �ملوؤ�س�سة  ن��زلء 

للريا�سة من �أجل �ل�سالم .

وقال حممود ح�سن �ل�سم�سي رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لنادي: تعترب �لريا�سة �أد�ة مهمة لتعزيز �ل�سالم 
�ل�سباب  مت��ك��ني  يف  ت�سهم  �أن  ومي��ك��ن  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
و�أف��ر�د �ملجتمع وتوفر بيئة من �مل�ساو�ة و�حرت�م 
حقوق �لإن�سان، وميكن للريا�سة �أن جتمع �لنا�س 

كاأد�ة  �لقيم  تعزيز  وباإمكانها  �لأطياف  كافة  من 
دولتنا  عليه  ت�سري  �ل��ذي  �لت�سامح  نهج  يف  قوية 

خالل هذ� �لعام. 
�إد�رة  ح��ي��ث د���س��ن��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ة �ل��ت��ي �ح��ت�����س��ن��ت��ه��ا 
ر�أ�س  ب�سرطة  و�ل���س��الح��ي��ة  �لعقابية  �مل��وؤ���س�����س��ة 

�خليمة وبح�سور �أحمد علي �لبادي نائب م�سرف 
ع��ام �مل��ر�ح��ل �ل�سنية ب��ن��ادي �لإم����ار�ت وع���دد من 
�لإد�ريني و�ملدربني وكذلك �إد�رة �ملوؤ�س�سة �لعقابية 
طابع  عليه  غلب  ك��روي  ودي  بلقاء  و�لإ�سالحية 

�ملناف�سة �ملغلف بروح �لت�سامح و�لود.

وقالت فاطمة �ملعمري ع�سو جمل�س �إد�رة �لنادي 
�لثقايف و�لجتماعي:  �لن�ساط  �لعام على  �مل�سرف 
�إننا يف نادي �لإمار�ت د�أبنا على �مل�ساركة �ملجتمعية 
يف خم��ت��ل��ف �لأح���������د�ث و�مل���ن���ا����س���ب���ات �ل���دول���ي���ة ، 
�لعقابية  �مل��وؤ���س�����س��ة  �إد�رة  م��ع  �ل��ي��وم  وم�����س��ارك��ت��ن��ا 

�لعاملي  �ل��ي��وم  مبنا�سبة  ون��زلئ��ه��ا  و�ل���س��الح��ي��ة 
للريا�سة من �أجل �ل�سالم ، حيث مل نغفل عن هذه 
�ملوؤ�س�سة  �إد�رة  ون�سكر  �ملجتمع  �سر�ئح  من  �لفئة 
�لذي  �لالحمدود  و�لتعاون  �لفعالية  �إجن��اح  على 

مل�سناه خالل تنظيم �لن�ساط �لريا�سي.

•• ال�شارقة - الفجر:

وخورفكان  �لأهلي  �سباب  فرق  تاأهلت 
للمجموعات  �أب���ط���ال  �حل�����س��ن  ودب����ا 
�ىل  �لثو�ين  كاأف�سل  و�لن�سر  �لثالث 
ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س ���س��اح��ب �ل�سمو  ن�����س��ف 
�ل�سالت  ق���دم  ل��ك��رة  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�لفوز  بعد  �لأه��ل��ي  �سباب  تاأهل  وج��اء 
خورفكان  وف���وز   1-2 �لبطائح  على 
على �لن�سر 4-1 وتعادل دبا �حل�سن 

مع �لظفرة 1-1 .
�ل��دور ن�سف  و�جريت قرعة مباريات 
�للجنة  مقر  يف  �أم�����س  ظهر  �لنهائي 
بال�سارقة  �ل�����س��الت  لكرة  �لتنفيذية 
رئي�س  ج�����اين  ع���ب���د�مل���ل���ك  ب���ح�������س���ور 
وك������رمي خليل  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�لأندية  ومم��ث��ل��ي  �ل��ل��ج��ن��ة  ���س��ك��رت��ري 

عبد�هلل  �ل��ن��ه��ائ��ي  ل��ن�����س��ف  �مل��ت��اه��ل��ة 
وهيثم  �لأه���ل���ي  ���س��ب��اب  �د�ري  ك��ي��دي 
خورفكان  ن�����ادي  ف���ري���ق  م���دي���ر  ع��ي��د 

ووليد عبد�لرحمن مدير فريق نادي 
�ل��ن�����س��ر و����س��ف��رت �ل��ق��رع��ة ع���ن لقاء 
�لأهلي  و�سباب  �لن�سر  مع  خورفكان 

مع دبا �حل�سن وتلعب �ملباريات بنظام 
�ل�سابعة  يف  ويلتقي  و�لإي���اب  �ل��ذه��اب 
و�لربع من م�ساء �ليوم خورفكان مع 

�سيفه �لن�سر ويلتقي غد� دبا �حل�سن 
ويلتقي  �لأه����ل����ي  ���س��ب��اب  ���س��ي��ف��ه  م���ع 
�لن�سر مع خورفكان يف مبار�ة �لإياب 
ر��سد  �سالة  ملعب  على  �لأربعاء  غد� 
بن حمد�ن يف نادي �لن�سر ويحل دبا 
���س��ب��اب �لأهلي  �حل�����س��ن ���س��ي��ف��ا ع��ل��ى 
يف  مكتوم  ب��ن  �سعيد  �سالة  ملعب  يف 
�سالة �سعيد بن مكتوم يف نادي �سباب 
�لأهلي يف �ملمزر ويلتقي �ملتاهالن �ىل 
�لن�سخة  ك��ا���س  على  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 
15 �بريل  �لعا�سرة من �لبطولة يوم 
مبار�ة  ملعب  حتديد  و�سيتم  �جل��اري 
�لعا�سر  �ملو�سم  ختام  وم�سك  �لنهائي 
للعبة لحقا و�سي�سهد �ليوم �خلتامي 
للمو�سم �لعا�سر مفاجات كبرية �سيتم 

�لإعالن عنها لحقا .
و توجه عبد�مللك جاين رئي�س �للجنة 

بال�سكر  �ل�����س��الت  ل��ك��رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�ىل ج��م��ي��ع �لأن���دي���ة �مل��ن�����س��وي��ة حتت 
ن�سف  �ىل  �ملتاهلني  وهنا  �للعبة  لو�ء 
ن���ه���ائ���ي �ل���ك���ا����س ومت���ن���ى ح���ظ���ا �وف����ر 
يف  �لتوفيق  يحالفها  مل  �لتي  للفرق 
عن  �ع��رب  �ن  بعد  �ل��ق��ادم��ة  �ل�سنو�ت 
�لتنفيذية عن م�ستوى  �للجنة  ر�ساء 
مو�هب  ظ��ه��ور  ننتظر  وق����ال  �ل��ل��ع��ب��ة 

�ل�سباب  دوري  م��ب��اري��ات  م��ن  ج��دي��دة 
�ل�����ذي �ن��ط��ل��ق �جل��م��ع��ة �مل���ا����س���ي من 
باهتمام  و�أ����س���اد  مليحة  ن���ادي  ���س��ال��ة 
�لريا�سي  �ل�سارقة  جمل�س  ومتابعة 
و�حتاد �لكرة و�إد�ر�ت �لأندية وبجهود 
ج��م��ي��ع �أع�����س��اء �ل��ل��ج��ن��ة وح���ك���ام كرة 
�ل�سالت كما توجه بال�سكر و�لتقدير 
و�سائل �لعالم �ملختلفة على �لتغطية 

�ملميزة للعبة وقال �ن �للجنة �ستعمل 
على �خر�ج حفل ختام �ملو�سم �لعا�سر 
للعبة ب�سورة متميزة ومن �لن توجه 
�لريا�سية  �لقياد�ت  كافة  �ىل  �لدعوة 
�لد�ر�ت  �لن��دي��ة و جمال�س  وروؤ���س��اء 
م�سك  حفل  حل�سور  �للعبة  وحمبي 
خ���ت���ام �مل���و����س���م �ل���ع���ا����س���ر ل���ك���رة قدم 

�ل�سالت .

الإمارات ت�صارك يف ملتقى » ريا�صة ذوي العزمية حتد وطموح « اخلليجي بالبحرين

�سالح املو�سى : اأبناء التعاون اأبهروا العامل باإجنازاتهم املتقدمة يف الأوملبياد اخلا�س

مبنا�صبة اليوم العاملي للريا�صة من اأجل ال�صالم

نادي الإمارات ينظم مباراة ودية مع نزلء املوؤ�س�سة العقابية براأ�س اخليمة

دبا احل�صن ي�صتقبل �صباب الأهلي غدا 

خورفكان ي�ست�سيف الن�سر يف ن�سف نهائي كاأ�س ال�سالت الليلة 

 �سرطة اأبوظبي تفوز باملركز الثاين يف الألعاب احلكومية  
�لرجال  فئة  يف  �أبوظبي  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  فريق  ت��وج 
ب��امل��رك��ز �ل��ث��اين يف ب��ط��ول��ة �لأل���ع���اب �حل��ك��وم��ي��ة يف ن�سختها 
بيت�س  كايت  �ساطئ  على  فعالياتها  �ختتمت  و�لتي  �لثانية، 
�آل  ر��سد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  برعاية  بدبي، 
رئي�س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  �ملجل�س  رئ��ي�����س  دب���ي،  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل 
�لنعيمي   �ساهني  �سامل  �للو�ء  وهناأ   . �لريا�سي  دبي  جمل�س 
حتقيقه  على  �لفريق   ، بالإنابة  �لب�سرية  �مل��و�رد  مديرقطاع 
للقيادة،  �لريا�سية  �لإجن��از�ت  �إجن��از متميز ي�ساف لر�سيد 
ر�ئد�ً  �لألعاب �حلكومية قدمت منوذجاً  �أن مبادرة  مو�سحاً 
و�لتن�سيق  �ل��ت��ع��اون  وع���ززت  �ل��و�ح��د،  �ل��ف��ري��ق  ب���روح  للعمل 
�مل�سرتك بني خمتلف موؤ�س�سات �لدولة. و�أ�ساد �لعقيد حممد 

�ل�سرطية،  �لريا�سية  �ل��رتب��ي��ة  م��رك��ز  م��دي��ر  ب��وع��ل��ي،  عبيد 
بقطاع �ملو�رد �لب�سرية، باجلهود �لكبرية �لتي حققها �لفريق 
و�حد،  “ فريق  �سعار  حتت  �قيمت  �لتي  �لبطولة  يف  للتميز 
هدف و�حد”  م�سري�ً  �إىل  �أن �لفريق حقق م�ستويات جيدة  
يف مو�جهة �لتحديات وتخطي �ل�سعاب.  وكان فريق �سرطة 
�سمو  بقيادة   »F3 فريق«  مع  للنهائيات،  تاأهل  قد  �أبوظبي 
و�ل���ذي فاز  �ل مكتوم،  ر����س��د  ب��ن  ب��ن حممد  �ل�سيخ ح��م��د�ن 
باملركز �لأول، فيما حل ثالثا فريق �سرطة دبي.  ويذكر  �أن 
باملناف�سات  حافلة  كانت  �أي��ام  لعدة  ��ستمرت   �لتي  �لبطولة 
و�ل�سيد�ت، من  �لرجال  168 فريقا من  �لقوية ومب�ساركة 

ودولية. حملية  وخا�سة  حكومية  جهة   106

عبداهلل ال�سرقي وعمر القا�سمي ي�ساركان 
اجلبلي بالفجرية امل�سري  يف  مغامرا   80

�سارك �ل�سيخ عبد�هلل بن حمد بن �سيف �ل�سرقي رئي�س �حتاد �لإمار�ت لبناء 
�لأج�سام و�للياقة و�ل�سيخ عمر بن �سقر �لقا�سمي يف فعاليات برنامج �مل�سري 
�لوريعة.  حممية  يف  �أم�س  للمغامر�ت  �لفجرية  مركز  نظمه  �ل��ذي  �جلبلي 
ويهدف �لربنامج - �لذي �سهد م�ساركة 80 مغامر� من �ملحرتفني و�لهو�ة 
�مل�سار�ت �جلبيلية  �إم��ارة �لفجرية ومنها  �إىل �لتعرف على معامل  بالدولة - 
و�ملناطق �لأثرية و�لأحياء �لطبيعية و�لكهوف �جلبلية . و�أكد �سعيد �ملعمري 
يف  ودوره��ا  �جلبلي  �مل�سري  ريا�سة  �أهمية  للمغامر�ت  �لفجرية  مركز  مدير 
تطوير مهار�ت �ملغامر ورفع م�ستوى لياقته خا�سة يف ظل ما تتمع به �إمارة 

�لفجرية من ت�ساري�س جغر�فية ت�سجع على ممار�سة هذه �لريا�سة.
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تعقد جلنة �لقو�نني بالحتاد �لدويل لل�سطرجن برئا�سة �حلكم 
وذلك  �ل��ي��وم  �جتماعا  عبد�لرحيم  م��ه��دي  �لإم���ار�ت���ي  �ل���دويل 
بفندق موفنبيك بدبي، وت�ستمر �لجتماعات على مد�ر يومني، 

ويح�سرها 5 �أع�ساء �مل�سجلني باللجنة. 
�أن  �للجنة  رئي�س  عبد�لرحيم  مهدي  �ل���دويل  �ملحا�سر  و�أك���د 
�للجان  جميع  يف  �لجتماعات  ب��د�أ  لل�سطرجن  �ل��دويل  �لحت��اد 
بعد ت�سكيلها موؤخر�، و�خرتنا �أن يكون �جتماع جلنة �لقو�نني 
طر�أت  �لتي  و�لتعديالت  �للعبة  قو�نني  ملناق�سة  بدبي  �لدولية 
�لبطولت  يف  تظهر  �لتي  �لتحكيمية  و�حل��الت  موؤخر�،  عليها 
على م�ستوى �لعامل ومناق�سة �ملقرتحات �ملقدمة من �لحتاد�ت 

�لوطنية، ودر��ستها و�لبث فيها و�لتعديالت �ملنا�سبة للعبة.
و�أ�ساف �أن �لأع�ساء من �أمريكا وفرن�سا وعدد من �لدول بجانب 
بجانب  ���س��ريف  كع�سو  يح�سر  و�ل���ذي  للجنة  �ل�سابق  �لرئي�س 
�لإمار�ت  �حت��اد  رئي�س  �ملعيني  ح�سن  �سرحان  �لدكتور  ح�سور 

لل�سطرجن للرتحيب بال�سيوف.
�خ��ت��ار �حل��ك��م و�ملحا�سر  ق��د  لل�سطرجن،  �ل���دويل  ك��ان �لحت���اد 
�لقو�نني  للجنة  رئي�سا  عبد�لرحيم  مهدي  �لإم��ار�ت��ي  �ل��دويل 
للدورة  �لنتخابات  بعد  �جلديد  �لت�سكيل  �ل��دويل، يف  بالحتاد 
مدينة  يف  �لعاملي  �لأومل��ب��ي��اد  هام�س  على  ج��رت  �لتي  �جل��دي��دة 

تومي بجورجيا. 

جلنة قوانني دويل ال�سطرجن جتتمع يف دبي 

•• ال�شارقة - الفجر:

ك�سفت جلنة �سباق �لأندية للثقافة 
�ل�سارقة  ملجل�س  �ل��ت��اب��ع  و�ل��ف��ن��ون 
�ل�سحفي  �مل���وؤمت���ر  يف  �ل��ري��ا���س��ي 
�خلا�س بالن�سخة �لثامنة بتو��سل 
مزيد  و�ق��ب��ال  �لإيجابية  �مل�ساركة 
�مل�سابقة  ف��ئ��ات  يف  �ل��الع��ب��ني  م���ن 
و�ملر�كز  �لأندية  قبل  من  �لعا�سرة 
تفاعل  م��وؤك��دة  �ل�سارقة   �إم���ارة  يف 
�ل�سباق  �لأن��دي��ة ودوره����ا يف جن��اح 
�ل�سحيح  �لجت���اه  يف  ي�سري  �ل���ذي 

من مو�سم لآخر.. 
حيثث تتو��سل فعاليات �ل�سباق يف 
2019م  عام  من  �لثامنة  ن�سخته 
�لريا�سي  �ل�سارقة  جمل�س  بروؤية 
بحكومة �ل�سارقة  يف ظل توجيهات 
�لدكتور  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو 
�ل�سارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
بني  �لثقايف  �ل��وع��ي  ن�سر  ب�سرورة 
�أجل  من  �ل�سباب  من  �لريا�سيني 
خ��ل��ق ج��ي��ل ري��ا���س��ي ج��دي��د يحمل 
�لهتمام  جانب  �إىل  متطور�ً  فكر�ً 
لتكون  �ل��ري��ا���س��ي��ة  ب��ال��ن�����س��اط��ات 

�لأندية جامعة لكل �جلو�نب. 
�ل�سحفي  �مل���وؤمت���ر  ح�����س��ور  ت��ق��دم 
�أم�س �لأول يف �سالة نادي �ل�سارقة 
�سعيد  م�سبح  لل�سطرجن  �ل��ث��ق��ايف 

ب��ال��ع��ج��ي��د �ل��ك��ت��ب��ي ع�����س��و جمل�س 
�ل�����س��ارق��ة �ل��ري��ا���س��ي رئ��ي�����س جلنة 
�سباق �لأندية و�سعيد �لعاجل نائب 
�حلمادي  وع��ب��د�هلل  �للجنة  رئي�س 
وع���ب���د�هلل عمر�ن  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و 
�إد�رة  �لنعيمي نائب رئي�س جمل�س 
نادي �ل�سارقة للثقافة و�ل�سطرجن. 
كما ح�سر �ملوؤمتر �ل�سحفي �سامل 
رئي�س  ه����وي����دن  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
�لثقايف  �ل��ذي��د  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
ع�سو  �جل���اري  وخليفه  �لريا�سي 
�لعام  �ل�سر  �أم���ني  �لإد�رة  جمل�س 

وممثلي �أندية �إمارة �ل�سارقة .
م�سبح  �أ����س���اد  �مل���وؤمت���ر  ب���د�ي���ة  ويف 
�ل�سباق  ب��ت��ط��ور  �لكتبي  بالعجيد 
�لثامنة  �لن�سخة  �إىل  و�سوله  حتى 
لتعاون  يعود  ذل��ك   �أن  �إىل  م�سري� 
ودعم �لأندية �مل�ساركة �لتي �أ�سهمت 
�ل�سباق  لإجن�������اح  و�ف�������رة  ب���ج���ه���ود 
�لإيجابية  �مل�����س��ارك��ات  خ���الل  م��ن 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ة جل��م��ي��ع �لأع�����س��اء من 
�أن  و�أو����س���ح  �ملثقفني  �ل��ري��ا���س��ي��ني 
�لن�سخة  ه����ذه  يف  �ل�����س��ب��اق  ف���ئ���ات 
ه���ي حفظ  ف��ئ��ات   10 �إىل   و���س��ل 
و�ملعلومات  �لكرمي  �لقر�آن  وت��الوة 
�لعامة و�مل�سرح و�لر�سم و�لت�سوير 
�لت�سويرية  و�لأفالم  �لفوتوغر�يف 
وقال  و�لن�ساد،،  و�لق�سة  و�ل�سعر 
�ملجال  ف��ت��ح  �حل��ال��ي��ة  �لن�سخة  �إن 

�ملقيمني  م�����ن  �ل�����دول�����ة  مل����و�ل����ي����د 
بامل�ساركة بن�سبة ل تتجاوز 20% 
كما �أن �ل�سباق �سيبد�أ �عتبار� من 8 
�إبريل ويتو��سل حتى نهاية �ل�سهر 

�لأندية  ل��ت��ك��رمي  ب��ح��ف��ل  �جل�����اري 
�لفائزة .

�ل�سباق  �سرية  �لكتبي  و��ستعر�س 
ل��غ��اي��ة ه���ذه �ل������دورة  م��ب��ي��ن��ا  عدد 

�مل�ساركني  وع��دد  �مل�ساركة  �جلهات 
�ل�������س���ب���اق يف كل  وع�������دد جم�������الت 
�لأوىل    �ل���دورة  :�أول:  قائال  دورة 

 2012

عدد �جلهات :  8
عدد �مل�ساركني:  221

جم���الت �ل�����س��ب��اق:  8 ه���ي  حفظ 
�ل��ك��رمي  و�مل�سرح  وت����الوة �ل���ق���ر�آن 

�لفوتوغر�يف  و�لت�سوير  و�ل�سعر 
و�ل���ق�������س���ة �ل���ق�������س���رية و�لأف��������الم  

و�ملعلومات �لعامة و�لر�سم 
�أول: �لدورة �لثانية  2013 

عدد �جلهات :  13
عدد �مل�ساركني:  260

جمالت �ل�سباق:  8
�أول: �لدورة �لثالثة    2014

عدد �جلهات :  15
عدد �مل�ساركني:290
جمالت �ل�سباق:  8

�أول: �لدورة �لر�بعة   2015
عدد �جلهات :  17

عدد �مل�ساركني: 310
�إ�سافة  9  مت  �ل�����س��ب��اق:   جم���الت 
م�سابقة �لإن�ساد  �عتبار� من  هذه 

�لدورة 
�أول: �لدورة �خلام�سة    2016

عدد �جلهات :  17
عدد �مل�ساركني:  370

جمالت �ل�سباق:  9
 

�أول: �لدورة �ل�ساد�سة    2017
عدد �جلهات :  20

عدد �مل�ساركني:  420
10  مت �إ�سافة  جم��الت �ل�سباق:  
هذه  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �خل���ط  م�سابقة 

�لدورة 
�أول: �لدورة �ل�سابعة    2018

عدد �جلهات :  22
عدد �مل�ساركني:  482
جمالت �ل�سباق:  10

�أول: �لدورة �لثامنة    2019 
عدد �جلهات : 25

عدد �مل�ساركني:  491
جمالت �ل�سباق   10

�ل�سماح  �ل���������دورة   ه�����ذه  وج����دي����د 
بن�سبة 

�مل�ساركة  يف  �لدولة  ملو�ليد   20%
�لعاجل  ����س���ع���ي���د  حت������دث  ب���������دوره 
ينظم  �ل����ع����ام  ل���ه���ذ�  �ل�������س���ب���اق  �أن 
�ل�سارقة  ن�������ادي  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
تدوير  �إط��ار  يف  لل�سطرجن  �لثقايف 
�أن  بعد  �لأن��دي��ة  كافة  على  �ل�سباق 
ن��ادي مليحه   �ملا�سي يف  �لعام  نظم 
�ملوؤمتر �سامل حممد  وتقدم خالل 
ب��ن ه��وي��دن برغبة ن��ادي �ل��ذي��د يف 
�ملقبل  �ل��ع��ام  �لفعاليات  ��ست�سافة 
عمر�ن  �أ�����س����ادع����ب����د�هلل  ب�������دوره   .
�إد�رة  �لنعيمي نائب رئي�س جمل�س 
�ل�سارقة للثقافة و�ل�سطرجن  نادي 
��ستعد�د  م���وؤك���د�  �ل�����س��ب��اق  ب��ن��ج��اح 
�ل�سارقة للثقافة و�ل�سطرجن  نادي 
�لأندية  �سباق  فعاليات  با�ست�سافة 
�لعام يف �سالته وموؤكد� على  هذ� 
ي��ح��ق��ق جن��اح��ا كبري�  �ل�����س��ب��اق  �ن 
�لنو�حي  يف  �ل��الع��ب��ني  ت��اأه��ي��ل  يف 

�لثقافية و�لفنية .

•• دبي- الفجر:

�ملقبل  �ل�سبت  ي��وم  �ل�ستار  ي�سدل 
دبي جوينور  فعاليات بطولة  على 
ريغاتا للقو�رب �ل�سر�عية �حلديثة 
)نا�سئني( و�لتي ينظمها نادي دبي 
بحلة  �لبحرية  للريا�سات  �لدويل 
�ملو�سم  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  ج���دي���دة 
-2018 �ل���ب���ح���ري  �ل���ري���ا����س���ي 
�جلولة  مناف�سات  باإقامة   2019

�لر�بعة و�خلتامية.
وتقام �لفعاليات يوم �ل�سبت �ملقبل 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن���ادي دب��ي للقو�رب 
�سو�طئ  على  )دو���س��ك(  �ل�سر�عية 
ج��م��ري� مب�����س��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري من 
و�لأكادمييات  �ل��ب��ح��ري��ة  �لأن���دي���ة 
�مل��ت��خ�����س�����س��ة يف ه����ذ� �مل���ج���ال من 
�أندية �حلمرية �لثقايف  بينها فرق 
ر�أ������س �خليمة  ون�����ادي  �ل��ري��ا���س��ي 
ل��ل�����س��ر�ع ون�����ادي �حل���م���ر� يف ر�أ����س 
للقو�رب  دب�����ي  ون��������ادي  �خل���ي���م���ة 

�ل�سر�عية
�جلولة  �أل����ق����اب  ع���ل���ى  وي��ت��ن��اف�����س 
�ملرتقبة  و�خل���ت���ام���ي���ة  �ل����ر�ب����ع����ة 

ي���وم �ل�����س��ب��ت �مل��ق��ب��ل م���ا ي��زي��د عن 
�سوف  ومت�سابقة  مت�سابقا   40
فئات  �أرب���ع  �أل��ق��اب  على  يتناف�سون 
ونا�سئات  نا�سئني   4.7 ل��ي��زر  ه��ي 

و�وبتم�ست �سغار للجن�سني
وكان نادي دبي �لدويل للريا�سات 
�إ�سرت�تيجيته  و���س��م��ن  �ل��ب��ح��ري��ة 
�ل��ن��ا���س��ئ��ة يف هذه  �ل��ف��ئ��ات  ل���دع���م 
�لريا�سة �لوملبية قد نظم وبنجاح 
دبي  بطولة  �سمن  ج���ولت  ث��الث 
جونيور ريغاتا للقو�رب �ل�سر�عية 
بد�ية  م��ن��ذ  -ن��ا���س��ئ��ني  �حل���دي���ث���ة 

 2019-2018 �حل���ايل  �مل��و���س��م 
جنوم  من  نخبة  �إيجاد  يف  �أ�سهمت 
�مل�ستقبل لهذه �لريا�سة خا�سة يف 
تاأ�سي�س مو�هب متميزة  وحفزهم 

لي�سلو� �إىل �علي جاهزية.
مد�ر  على  �ملناف�سات  �أظهرت  وقد 
ب�����روز مو�هب  �ل���ث���الث  �جل�����ولت 
نادي  ف��ري��ق  �سمن  و�ع���دة  وطنية 

�حل����م����ري����ة �ل����ث����ق����ايف �ل���ري���ا����س���ي 
عدد  جم���ار�ة  ��ستطاعو�  و�ل��ل��ذي��ن 
بالفعل  و���س��ع��دو�  �ملت�سابقني  م��ن 
�لفئات  يف  �ل��ت��ت��وي��ج  م��ن�����س��ات  �إىل 
ليزر  يف  و�سغار  نا�سئني  �ملختلفة 
4.7 و�وبتم�ست من بينهم �سلطان 
�ل��ع��وي�����س وخ���ال���د �مل��ن��دو���س جنما 

�ملنتخبات �لوطنية.

�لقمزي  حم���م���د  ه�����زمي  وك�������س���ف 
نادي  يف  �ل�����س��ب��اق��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
�لبحرية  للريا�سات  �ل���دويل  دب��ي 
�ل���ن���ادي  يف  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن 
وتو��سال مع �لنجاح �لكبري �لذي 
و�سلت �إليه �لبطولة و�لتي �أطلقها 
�لنادي عام 2000 بهدف تطوير 
�ملو�هب �ل�ساعدة ر�أت رفع درجات 

�حل��م��ا���س ب��ني �مل�����س��ارك��ني ليتعدي 
كل  يف  �لأوىل  �مل���ر�ك���ز  �ل��ت��ن��اف�����س 
�جلولة با�ستحد�ث تتويج �أ�سحاب 
�لعام  �ل��رتت��ي��ب  يف  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز 

لكل فئة.
�ل�����س��ب��ت لن  ي����وم  �أن ���س��ب��اق  وق����ال 
ب����ل ح�ساد  ج���ول���ة  ي���ك���ون جم�����رد 
�مل�ساركني  جلميع  بالن�سبة  �ملو�سم 

يف �ملناف�سات م�سري� �إىل �أن �للجنة 
دبي  ن��ادي  م��ع  وبالتعاون  �ملنظمة 
ل���ل���ق���و�رب �ل�������س���ر�ع���ي���ة )دو�����س����ك( 
�ستقوم باختيار �أبطال �ملو�سم وفق 
�مل��ع��اي��ري �مل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه��ا يف هذه 
�مل�سابقات من قبل جلنة �لتحكيم.

توجيه  ع���ل���ى  �ل���ق���م���زي  وح����ر�����س 
دبي  ن�����ادي  �إىل  �جل���زي���ل  �ل�����س��ك��ر 

على  )دو�سك(  �ل�سر�عية  للقو�رب 
�إجن��اح �جلولت  دعمه وجهوده يف 
�ملرتقبة  و�جل������ول������ة  �ل�������س���اب���ق���ة 
�لريا�سية  �لأن��دي��ة  جميع  وكذلك 
ت�سارك يف �حلدث  �لتي  و�لبحرية 
�لثقايف  نادي �حلمرية  بينها  ومن 
للخيمة  ر�أ������س  ون�����ادي  �ل��ري��ا���س��ي 

لل�سر�ع �حلديث

يف ظل ما يحققه من جناحات كبرية يف تاأهيل الالعبني بالنواحي الثقافية والفنية 

يف املوؤمتر ال�سحفي ل�سباق الأندية للثقافة والفنون فتح املجال ملواليد الدولة يف امل�ساركة  

�صاطئ جمريا يحت�صن املناف�صات

اآخر حمطات جولت )دبي جونيور ريغاتا(  ال�سبت
القمزي: ا�صتحدثنا تتويج اأبطال املو�صم يف ليلة اخلتام

•• ال�شارقة- الفجر:

للمو�سم  �ليد  ك��رة  لرب�عم  �ل�ساد�س  �لعام  �ملهرجان  فعاليات  �ختتمت 
�ل�سارقة  ن��ادي  مالعب  ��ست�سافته  �ل��ذي   2019-2018 �لريا�سي 
�لريا�سي مب�ساركة فريقي بر�عم �ل�سارقة لكرة �ليد ) �أ ، ب ( بالإ�سافة 

�إىل  15 فريقاً من �أندية �لدولة،
مق�سمة على 4 جمموعات ت�سم �أندية، �جلزيرة – �لو�سل – دبا �حل�سن 
– خورفكان- �لوحدة – يورو�ست – �لن�سر – �لذيد - �لعني – �لبطائح 

– مليحة. كلباء  – �حتاد  �لأهلي  – �سباب  يا�س  – بني  – �ملد�م 
للعبة  �لأ�سا�سية  �ملهار�ت  �لالعبني  �ك�ساب  �ملهرجانات على  وتركز هذه 
و�لتعرف على قو�نينها من خالل �ملمار�سة �لفعلية و�لحتكاك وخو�س 
�لفئة  ه��ذه  يف  �مل�ساركة  �لأن��دي��ة  يف  �أق��ر�ن��ه��م  م��ع  �لتناف�سية  �مل��ب��اري��ات 

�لعمرية، بغ�س �لنظر عن نتائج �ملباريات وجمع نقاط �لفوز.
وتعد هذه �لقاعدة من �لالعبني �ل�سغار، �لر�فد �لأ�سا�سي لفرق �ملر�حل 

�ل�سنية لكرة �ليد بنادي �ل�سارقة، وكافة �أندية �لدولة . 

نادي ال�سارقة ي�ست�سيف ختامًا ناجحًا ملهرجان براعم كرة اليد
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الفجر الريا�ضي
عاقب نادي باري�س �سان جرمان �لفرن�سي لعب و�سطه �أدريان ر�بيو 
“�إعجابه”  ب�سبب  �ملا�سي  �ل�سهر  ر�ت��ب��ه  وح�سم  �أي���ام  �ستة  ب��الإي��ق��اف 
للفرن�سي باتري�س �إيفر�  بفيديو  �لتو��سل،  مو�قع  “”ليك”” على 
يف  �لعا�سمة  ن��ادي  على  �لإجنليزي  يونايتد  مان�س�سرت  بفوز  يحتفل 

دوري �أبطال �أوروبا لكرة �لقدم، بح�سب تقارير �سحافية.
�طلعت  �أنها  �إىل  �ل�سبت  �سبور” �لفرن�سية  �سي  �أم  “�أر  �سبكة  و�أ�سارت 
جرمان  �سان  �إد�رة  فيها  تبلغ  �أبريل،  من  �ل�3  يف  موؤرخة  ر�سالة  على 
بقر�رها،  �ملا�سية،  �لأ�سهر  يف  بالفريق  عالقته  �ساءت  �ل��ذي  �لالعب 
�ملفو�س  �لعام  �أ�سبوع، وجمعه مبديره  قبل  �جتماع عقد  على خلفية 

جان-كلود بالن و�ملدير �لريا�سي �أنتريو هريكي.
و�أو�سح م�سوؤولو �لنادي يف هذه �لر�سالة �أنهم يفر�سون على �لالعب 
تاأديبية بالإيقاف ملدة 6 �أيام وح�سم �لر�تب”، م�سريين �إىل  “عقوبة 
15 م��ار���س و20 منه ح��ني ك��ان موقوفا  �ل��ف��رتة متتد ب��ني  �أن ه��ذه 

ب�سكل موقت.

ي��وؤك��د مدرب  �ل�����س��ح��ايف، مل  �مل��وؤمت��ر  �ل�سبت خ��الل  ���س��وؤ�ل  ورد� على 
�مل�ساألة  �إن  ب��ال��ق��ول  �لأم����ر، مكتفيا  ت��وخ��ل  ت��وم��ا���س  �لأمل����اين  �ل��ف��ري��ق 

�لنادي«. “تخ�س 
بفيديو  �إعجابه  �أن  �ل��الع��ب،  �إىل  ر�سالتها  يف  �ل��ن��ادي  �إد�رة  و�ع��ت��ربت 
�إيفر� �لذي يحتفل فيه بتاأهل فريقه �ل�سابق �إىل ربع نهائي م�سابقة 
�إي��اب��ا بعد   1-3 باري�س  “فاز يف  �ل��ق��دم  ك��رة  �أوروب����ا يف  �أب��ط��ال  دوري 
خ�سارته ذهابا -2�سفر” “ت�سبب با�سطر�ب يف �سفوف �لنادي نظر� 
�أي�سا  لكن  تلته،  �لتي  �لإعالمية  ل��الرت��د�د�ت  �خل�سو�س  وج��ه  على 
�لأحد�ث �خلطرة �لتي جرت على هام�س �لتدريب يف ملعب بارك دي 

�لذين وجهو� لك �لتهام ب�سكل  �مل�سجعني  10 مار�س مع  بر�ن�س يف 
�سريح«.

وتابعت �لر�سالة “�أنتم “ر�بيو” ملزمون بو�جب �لولء و�لتحفظ”، 
�لذي  �لفريق  و�سفاء  بتما�سك  “ي�سر  ذل��ك  �ح���رت�م  ع��دم  �أن  ع���اّدًة 

تنتمون �إليه«.
للعبة،  �لفرن�سي  �لعقوبة لدى �لحت��اد  ��ستئناف هذه  لر�بيو  وميكن 

وهو ما مل يقم به حتى �لآن، بح�سب ما �أ�سارت �إليه “�أر �أم �سي«.
�ل�24 من  �أبريل �حل��ايل،  �ل�3من  �أمت يف  �ل��ذي  ر�بيو  و�ساءت عالقة 
�لعمر، بفريقه يف �لأ�سهر �ملا�سية، ل�سيما على خلفية ف�سل �ملفاو�سات 

ب�ساأن متديد عقده �لذي ينتهي يف يونيو �ملقبل. و�أكد نادي بر�سلونة 
�لإ�سباين يف �أو�خر �لعام �ملا�سي �إىل �أنه كان على تو��سل مع �لالعب 

للتعاقد معه، من دون �أن ت�سل �لأمور �إىل خو�تيمها.
�إد�رة �سان جرمان يف  و�نتقدت و�لدة ر�بيو ووكيلة �أعماله فريونيك، 
ت�سريحات  يف  معتربة  �للعب،  عن  جنلها  �إي��ق��اف  بعد  �ملا�سي  مار�س 

�سحافية �أنه “�سجني، هو حتى رهينة لدى �سان جرمان«.
باإمكانه  لي�س  يحدث” و�أن  ما  كل  ب�سبب  “يعاين  جنلها  �أن  وك�سفت 
“بانتظار ما �ستوؤول �إليه �لأم��ور. من �ل�سروري �أن  �أن يجمد حياته 
يعتني بنف�سه، �أن يعي�س!... �أدريان مل يلعب منذ دي�سمرب ورمبا حتى 
يونيو. يف مهنة �حرت�فية، فهذه �لأ�سهر �ل�6 تعدُّ فرتة طويلة جد�! 
لقد �أخذ كرهينة لأنه ل يريد �لر�سوخ، هو يحرتم �لعقد. �أدريان ل 

يطلب �سوى هذ� �لأمر. �حرت�م عقده«.
ومل يتوقف ر�بيو عن �لتمارين رغم �إيقافه من �سان جرمان، لكن يف 

من�ساآت ل تخ�س �لأخري رف�ست �لو�لدة �لإف�ساح عن مكانها.

رابيو يتلقى عقوبة من �سان جريمان

•• العني- الفجر

�ساحب  رعاية  حتت  �أم�س  �نطلقت 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة بطولة كاأ�س 
ل��رم��اي��ة �لأط���ب���اق - �لعني  �ل���ع���امل 
�لألعاب  ل�����دورة  �مل��وؤه��ل��ة   2019
وذل���ك   2020 ط��وك��ي��و  �لأومل���ب���ي���ة 
على ميادين نادي �لعني للفرو�سية 

و�لرماية و�لغولف.
ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  وت�����س��ت��م��ر 
و�لقو�س  للرماية  �لإم�����ار�ت  �حت���اد 
�أب��ري��ل �جلاري   15 و�ل�����س��ه��م ح��ت��ى 
ر�ميا   526 م���ن  �أك����ر  مب�����س��ارك��ة 
ور�مية ميثلون �أكر من 71 دولة.

وكانت �للجنة �ملنظمة �أقامت م�ساء 
�أم�������س ب��ف��ن��دق �ل��ع��ني روت���ان���ا حفل 
�فتتاح كاأ�س �لعامل لرماية �لطباق 
رئي�س  لي�سني  ف��الدمي��ري  بح�سور 
و�ل�سيخ  ل��ل��رم��اي��ة  �ل����دويل  �لحت����اد 
رئي�س  خليفة  �آل  �هلل  عبد  ب��ن  علي 
�لحت���اد �لآ���س��ي��وي و�ل��ل��و�ء �لدكتور 
�حتاد  رئي�س  �لري�سي  نا�سر  �أحمد 
حازم  و�ل��ل��و�ء  للفرو�سية  �لإم����ار�ت 
�لأفريقي  �لحتادين  رئي�س  ح�سني 
�لعتيبي  دعيج  و�ملهند�س  و�مل�سري 
و�لكويتي  �لعربي  �لحتادين  رئي�س 
وع��ب��د �مل��ح�����س��ن �ل���دو����س���ري �لأم���ني 
�لعامة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �مل�������س���اع���د  �ل����ع����ام 

حميد  �هلل  ع��ب��د  و�ل���ل���و�ء  للريا�سة 
رئي�س  ن�����ائ�����ب  �مل������ه������ريي  حم����م����د 
و�لقو�س  للرماية  �لإم�����ار�ت  �حت���اد 
رئي�س  �لكمايل  �هلل  وعبد  و�ل�سهم 
ورئي�س  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة 
و�لنائب  للرماية  �ل�سعودي  �لحتاد 
ل��و���س��ي��ان��و رو���س��ي رئي�س  �ل���ربمل���اين 
وروؤ�ساء  للرماية  �لإيطايل  �لحت��اد 
�ل��وف��ود �مل�����س��ارك��ة و�أع�����س��اء جمل�س 
�إد�رة �حتاد �لرماية للقو�س و�ل�سهم 
و�ل�سركات  �ل��رم��اة  م��ن  وع��دد كبري 

و�جلهات �لد�عمة للبطولة.
حممد  �هلل  ع���ب���د  �ل�����ل�����و�ء  ورح�������ب 
�حتاد  رئي�س  ن��ائ��ب  �مل��ه��ريي  حميد 
�لإم��ار�ت للرماية و�لقو�س و�ل�سهم 
ب�سيوف �لإم��ار�ت و�حل�سور معربا 
مدينة  ب���اح���ت�������س���ان  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن 
�ل��ع��ني ل��ه��ذه �ل��ت��ظ��اه��رة �ل��ع��امل��ي��ة “ 
�لعني  �لأطباق  �لعامل لرماية  كاأ�س 
حمط  ����س���ت���ك���ون  �ل���ت���ي   ”2019
�أهم ج�سور  �أحد  �لعامل لأنها  �أنظار 
�إىل دورة �لألعاب �لأوملبية  �لو�سول 

�ملقبلة طوكيو 2020 .
�سرورنا  دو�ع������ي  مل���ن  “ �إن�����ه  وق�����ال 
�ل��ب��ط��ول��ة �حل��ال��ي��ة �لتي  �أن حت��ظ��ى 
برعاية  �لت�سامح  ع��ام  م��ع  ت��ت��ز�م��ن 
بن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة 
با�سمكم  �أت��ق��دم  �أن  يل  ..و����س��م��ح��و� 

جميعا باأ�سمى �آيات �ل�سكر و�لعرفان 
�إىل �سموه على هذه �لرعاية �لكرمية 

�لتي تعطى لنا قوة دفع هائلة ».
�سعادته  �ملهريي عن  �ل��ل��و�ء  و�أع���رب 
بيننا  �لرماة  من  �لكم  ه��ذ�  بتو�جد 
روح  يج�سد  �ل���ذي  �لت�سامح  ع��ام  يف 
من  �أك����ر  تعي�سه  �ل����ذي  �ل��ت��ع��اي�����س 
دولتنا  �أر����س  على  جن�سية   200
�لغالية م�سري� �إىل �أن دولة �لإمار�ت 
�عتادت فتح ذر�عيها لحت�سان �أكرب 
�لريا�سية  و�لأح�������د�ث  �ل��ب��ط��ولت 
بف�سل �لرعاية و�لدعم �لذي جتده 
م���ن �ل���ق���ي���ادة �ل��ر���س��ي��دة �ل���ت���ي تعدُّ 

�لريا�سة �أ�سلوب حياة.
و�أ����س���اد ب��ال��ت��ع��اون �ل��ك��ب��ري م��ن عدد 
و�خلا�سة  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  من 
�لإع�����الم معترب�  وب��ج��ه��ود و���س��ائ��ل 
�أن��ه��م ���س��رك��اء يف ه��ذ� �ل��ن��ج��اح �لذي 

�ستحققه �لبطولة.
رئي�س  �ل���ك���م���ايل  �هلل  ع��ب��د  و�أل����ق����ى 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ك��ل��م��ة ���س��ك��ر فيها 
�ملختلفة  �للجان  �لعاملني يف  جهود 
جهات  م�����ن  �ل����د�ع����م����ني  وت�����ع�����اون 
دعم  �أ�سهمت يف  يد  وكل  وموؤ�س�سات 

�لبطولة.
م����ن ج���ان���ب���ه ن���ق���ل حم���م���د وه�����د�ن 
�سكر  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �ل���ف���ن���ي  �مل�����ن�����دوب 
للرماية  �ل����دويل  �لحت����اد  وت��ق��دي��ر 
�إىل �حتاد �لإمار�ت للرماية و�لقو�س 
للبطولة  �ملنظمة  و�للجنة  و�ل�سهم 

و�لرماية  للفرو�سية  �لعني  ون���ادي 
و�جل���ول���ف وج��م��ي��ع �ل��ق��ائ��م��ني على 
لدعمهم  �لهام  �حل��دث  ه��ذ�  تنظيم 
�ملبذولة  �لعظيمة  وجل��ه��وده��م  ل��ه 
يف  و�لخ��ال���س  باخلربة  و�ملمزوجة 
بالتاأكيد  يوؤدي  �سوف  و�لذي  �لعمل 

�ىل جناح �لبطولة وبامتياز.
وقال “ �سبق لنادي �لعني للفرو�سية 
��ست�ساف  �أن  و�جل��ول��ف  و�ل��رم��اي��ة 
عدة بطولت عاملية وقارية و�قليمية 
وكتب لها جميعا �لنجاح وهذ� يعك�س 
ومطابقته  ميادينه  ومتيز  جاهزية 
لأحدث �لتقنيات �لعاملية مما ي�سهم 
�أد�ء  ليقدمو�  �مل�ساركني  حتفيز  يف 

متميز خالل مناف�سات �سريفة«.
و�أع����رب ممثل �لحت���اد �ل���دويل عن 
باقامة  ل��ل��ج��م��ي��ع  �أم��ن��ي��ات��ه  �ط���ي���ب 
و�أن  �ل����ع����ني  م���دي���ن���ة  يف  ����س���ع���ي���دة 
وهم  �أوط��ان��ه��م  �إىل  جميعا  ي��ع��ودو� 
ي��ح��م��ل��ون ذك���ري���ات �مل��ح��ب��ة و�لأخ����وة 
�لإمار�ت  دول��ة  من  �أ�سدقائهم  من 

�لعربية �ملتحدة.
م��ن ج��ان��ب��ه �أع����رب �ل�����س��ي��خ ع��ل��ي بن 
�لحتاد  رئ��ي�����س  خليفة  �آل  ع��ب��د�هلل 
�سكره لدولة  �لآ�سيوي للرماية عن 
�لإم��ار�ت على دعوته حل�سور حفل 
�لعامل  ك���اأ����س  وم��ن��اف�����س��ات  �ف���ت���ت���اح 
�لرعاية  مثمنا  �لأط��ب��اق..  لرماية 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  من  �لكرمية 
�آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�ي��د 

�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�سلحة لهذ� �حلدث �لعاملي.

�أن  �لآ�سيوي  �لحت��اد  رئي�س  وتوقع 
ت�����س��ه��د �ل��ب��ط��ول��ة م��ن��اف�����س��ات قوية 
ب�����س��ب��ب ���س��ع��ي �ل����رم����اة �جل������اد �إىل 
�لأوملبية  �لأل���ع���اب  ل�����دورة  �ل��ت��اأه��ل 

طوكيو 2020 .
و�أع�ساء  رئ��ي�����س  �إىل  ���س��ك��ره  وق����دم 
جمل�س �د�رة �حتاد �لمار�ت للرماية 
�لتنظيم  ع��ل��ى  و�ل�����س��ه��م  و�ل���ق���و����س 
�جليد وحفل �لفتتاح �لر�ئع موؤكد� 
ور�مية  ر�م���ي���ا   526 م�����س��ارك��ة  �أن 
ميثلون 71 دولة عاملية لدليل على 
�أهمية هذه �لبطولة �حلالية موؤكد� 
�أن �لبطولة تاأتي يف مقدمة �أولويات 

كافة رماة �لعامل.
رئي�س  ح�سني  ح���ازم  �ل��ل��و�ء  و�أ����س���اد 
و�لفريقي  �مل�������س���ري  �لحت�����ادي�����ن 
�لعامل  كاأ�س  �فتتاح  بحفل  للرماية 
فقر�ت  م��ن  ت�سمنه  ومب��ا  للرماية 
ت���ر�ث���ي���ة م���ع���ربة ور�ئ����ع����ة..وق����ال “ 
جاء تنظيم �حتاد �لإم��ار�ت للحدث 
وهذ�  م�ستوى  �أع��ل��ى  على  كعادتهم 
ميلكون  لأنهم  عليهم  بجديد  لي�س 
م�����ن �خل�������ربة و�ل�������ك�������و�در �مل���وؤه���ل���ة 
�لرماية  ح��ر���س  م��وؤك��د�  لذلك”.. 

�مل�سرية على �لتو�جد يف �لبطولة.
�حتاد  �إىل  و�لتقدير  �ل�سكر  ووج���ه 
�لإم��ار�ت للرماية و�لقو�س و�ل�سهم 
و�ل��ت��وف��ي��ق لكافة  �ل��ن��ج��اح  م��ت��م��ن��ي��ا 

�مل�ساركني.
و�أع����رب رئ��ي�����س �لحت���ادي���ن �لعربي 
دعيج  �ملهند�س  للرماية  و�لكويتي 
�لعتيبي عن �سعادته بتو�جده بدولة 
�لمار�ت �لتي يعتربها بلده �لثاين 
للبطولة  �لكرمية  بالرعاية  م�سيد� 
من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ولدعم �سموه �لكبري 
ل���ري���ا����س���ة ورم����اي����ة �لم���������ار�ت مما 
كافة  على  �للعبة  تطوير  يف  ��سهم 
�حتاد  �ىل  �ل�سكر  موجها  �ل�سعد.. 
�لم��ار�ت للرماية و�لقو�س و�ل�سهم 
على دعوتهم �لكرميه له وعلى هذ� 

�لتنظيم �ملميز.
ك��م��ا �أع����رب �مل�����س��وؤول �ل��ك��وي��ت��ي عن 
رماتنا  �لتوفيق  يحالف  �أن  يف  �أمله 
�لعرب يف �لتاأهل �إىل �أوملبياد طوكيو 
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نا�سر  �أحمد  �لدكتور  �للو�ء  و�أ���س��اد 
�ل��ري�����س��ي رئ��ي�����س �حت�����اد �لإم�������ار�ت 
لحتاد  �ل�سابق  �لرئي�س  للفرو�سية 
�لذي  �لالحمدود  بالدعم  �لرماية 
حت��ظ��ى ب��ه��ا ري��ا���س��ة �لإم�������ار�ت من 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
�لر�سيدة  ح��ك��وم��ت��ن��ا  وروؤي������ة  �هلل” 
بقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
و�لرعاية  �هلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  من  �لكرمية 
�آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�ي��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�سلحة.
متيز  ور�ء  ق��ي��ادت��ن��ا  دع���م  �أن  و�أك�����د 
ورماية  عامة  وريا�ستنا  ريا�سيينا 
�أن  �إىل  م�����س��ري�  خ��ا���س��ة  �لم�������ار�ت 
ب�سرورة  م�����س��وؤول��ي��ن��ا  ت���وج���ي���ه���ات 
تنظيمة  ي��ت��م  ح���دث  ك��ل  يعك�س  �أن 
�ل�����وج�����ه �حل���������س����اري و�ل���ري���ا����س���ي 
�سيوفنا  يعود  و�أن  �لغالية  لدولتنا 
�أطيب  يحملون  وه��م  بلد�نهم  �إىل 
و�سعبها  �لإم������ار�ت  ع��ن  �ل��ذك��ري��ات 

�لكرمي.
يف  �أمله  عن  �لري�سي  �للو�ء  و�أع��رب 
�أو �أكر من رماتنا يف  �أن يتاأهل ر�م 
�لبطولة �إىل �أوملبياد طوكيو 2020 
لتكتمل فرحتنا بال�ست�سافة متمنيا 

للتنظيم كل �لنجاح.
ب��ط��ول��ة كاأ�س  �ف��ت��ت��اح  وج�����اء ح��ف��ل 
�لعني  �لأط�����ب�����اق  ل���رم���اي���ة  �ل����ع����امل 
ويحكي  وم���ب���ه���ر�  ر�ئ���ع���ا   2019
ب�سورة مب�سطة يف  �لم���ار�ت  ت��ر�ث 
�حلفل  ��ستهل  حيث  �لت�سامح  ع��ام 
�ل�سيخ  ل��ه  للمغفور  بليغة  بكلمات 
موؤ�س�س  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د 
وباين نه�سة دولة �لمار�ت �لعربية 
كلماته  �جلميع  تابع  �ل��ذي  �ملتحدة 

�ملوؤثرة عن �لت�سامح.
وقدمت تلميذ�ت مدر�سة حممد بن 

ر�ق�سة  وتر�ثية  فنية  لوحات  خالد 
مب�����س��اح��ب��ة �لأه�����ازي�����ج و�لأغ�������اين 
�ليولة  ف��رق��ة  ق��دم��ت  كما  �ل�سعبية 
نال  بالع�سي  تر�ثيا  عر�سا  بالعني 

�عجاب �حل�سور.
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  و�أق��ام��ت 
����س���رف �سيوف  ع��ل��ى  ع�����س��اء  ح��ف��ل 
و�سبق  روت��ان��ا  �لعني  بفندق  �ل��دول��ة 
حفل �لع�ساء تبادل �لدروع �لتذكارية 
�أهدى كل من �حتاد �لمار�ت  حيث 
ل��ل��رم��اي��ة و�ل��ق��و���س و�ل�����س��ه��م دروعا 
لي�سني  ف����الدمي����ري  �ىل  ت���ذك���اري���ة 
و�إىل رئي�س �لحتاد �لآ�سيوي �ل�سيخ 
علي عبد �هلل �آل خليفة و�إىل �للو�ء 
�لدكتور �أحمد نا�سر �لري�سي رئي�س 
�لرئي�س  للفرو�سية  �لم��ار�ت  �حت��اد 
عبد  و�إىل  �ل��رم��اي��ة  لحت��اد  �ل�سابق 
�لعام  �لأم�����ني  �ل���دو����س���ري  �مل��ح�����س��ن 
للريا�سة  �ل��ع��ام��ة  للهيئة  �مل�����س��اع��د 
و�إىل رئي�س �لحتاد �لفريقي �للو�ء 
�لر�عية  �جلهات  و�إىل  ح�سني  ح��ازم 

و�لد�عمة للحدث.
للرماية  �مل�������س���ري  �لحت������اد  وق�����دم 
رئي�س  �ىل  مماثلة  ت��ذك��اري��ة  دروع���ا 
�ل���دويل ون��ظ��ريه �لآ�سيوي  �لحت���اد 
�ل����دو�����س����ري  �مل���ح�������س���ن  ع���ب���د  و�إىل 
�لأمني �لعام �مل�ساعد للهيئة �لعامة 
�هلل  ع��ب��د  �ل����ل����و�ء  و�إىل  ل��ل��ري��ا���س��ة 
�ملهريي نائب رئي�س �حتاد �لمار�ت 

للرماية و�لقو�س و�ل�سهم.

وجه �لأوروغوياين لوي�س �سو�ريز و�لأرجنتيني ليونيل 
مي�سي �ل�سربة �لقا�سية لآمال �أتلتيكو مدريد باملناف�سة 
على �للقب، بقيادة بر�سلونة للفوز على �سيفه -2�سفر 
بهدفني يف �لوقت �لقاتل يف �ملرحلة �حلادية و�لثالثني.

ورغ���م ����س��ط��ر�ره لإك���م���ال �ل��ل��ق��اء ب��ع�����س��رة لع��ب��ني منذ 
�لدقيقة 28 بعد طرد مهاجمه دييغو كو�ستا لعرت��سه 
“كامب  من  للعودة  طريقه  يف  �أتلتيكو  بد�  �حلكم،  على 
نو” بالتعادل، لكن �سو�ريز ومي�سي كرر� �سيناريو �ملرحلة 
�أمام فياريال   4-4 �لتعادل  �أدركا  �ملا�سية �لثالثاء حني 
�ل��ذي دخل بديال”  “ملي�سي   90 �لدقيقتني  بهدفني يف 

و3+90 “ل�سو�ريز«.
لكن ثنائي �لنادي �لكاتالوين مل ينتظر� هذه �ملرة حتى 
�ل��وق��ت ب���دل �ل�����س��ائ��ع، ب��ل ح�سما �ل��ل��ق��اء ق��ب��ل ق��ر�ب��ة 5 
قو�سية  ر�ئعة  بت�سديدة  �لأول  �لوقت،  نهاية  على  دقائق 
من م�سارف �ملنطقة “85” و�لثاين بعد جمهود فردي 
“86”، لريفع �لأول ر�سيده �إىل 20 هدفا يف �لدوري 
�أم���ام زميله  �ل�����س��د�رة  33 يف  �إىل  �ملو�سم، و�ل��ث��اين  ه��ذ� 

�لأوروغوياين.
و����س��ت��م��رت ع��ق��دة م����درب �أت��ل��ت��ي��ك��و �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي دييغو 
�سيميوين �أمام بر�سلونة، �إذ مل مل يذق طعم �لفوز على 
�لأخري على �سعيد �لدوري للمو�جهة �ل�15، فيما يعود 
�لفوز �لأخري لنادي �لعا�سمة على غرميه �لكاتالوين يف 
“2-1” يف   2010 14 �سباط-فرب�ير  “ل ليغا” �إىل 
فوزه  �أن  حني  يف  كالديرون”،  “ف�سينتي  �ل�سابق  ملعبه 
�لأخري على ملعب “كامب نو” يعود ��إى �سباط-فرب�ير 

.»1-3“  2006
�أنه  فالفريدي  �إرن�ستو  �مل���درب  لفريق  بالن�سبة  و�لأه���م 
قبل  �أتلتيكو  ع��ن  نقطة   11 ب��ف��ارق  �ل�����س��د�رة  يف  �بتعد 
�ملو�سم، يف حني عزز جنمه �ملطلق  ختام  على  مر�حل   7
مي�سي �سجله من �لرقام �لقيا�سية بتجاوزه حار�س ريال 
كا�سيا�س  �إيكر  حاليا  �لربتغايل  وبورتو  �ل�سابق  مدريد 
بعدما  �لإ�سباين  �ل��دوري  �نت�سار�ت يف  �لالعبني  كاأكر 

رفع �لأرجنتيني ر�سيده �إىل 335 فوز�.
وعلى ملعب “�سانتياغو برنابيو”، جنب �لفرن�سي كرمي 
بنزمية مو�طنه ومدربه زين �لدين زيد�ن هزمية ثانية 

تو�ليا يف مبار�ته �لر�بعة بعد عودته لال�سر�ف على ريال 
مدريد، وذلك بتحويل تخلف �لأخري �أمام �إيبار �إىل فوز 
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�ل��ذي �سيخرج من �ملو�سم  �أظهر ري��ال  وعلى رغم ف��وزه، 
يعاين  �ل��ت��ي  �مل�سكلة  �أن  وق��اري��ا،  �ل��وف��ا���س حمليا  خ��ايل 
منها لي�ست مرتبطة بهوية �ملدرب �لذي ي�سرف عليه بل 
ب�سلوك �لالعبني ورغبتهم بتقدمي كل ما لديهم. وبد�أ 
�إ�سبانيا  ملنتخب  �ل�سابق  �مل��درب  �ملو�سم مع  �مللكي  �لنادي 
�سانتياغو  بالأرجنتيني  ��ستبدله  ث��م  لوبيتيغي  جولن 
�لذي  �مل��درب  بزيد�ن،  �ل�ستعانة  يقرر  �أن  قبل  �سولري، 
قاده لحر�ز لقب دوري �أبطال �أوروبا يف �ملو��سم �لثالثة 

�ملا�سية.
ريال  مني  ب��اإ���س��ر�ف��ه،  �لأول��ي��ني  مبار�تيه  ف��وزه يف  وبعد 
م�سيفه  �أم���ام  �لفرن�سي  م��ع  �لأوىل  بهزميته  �لأرب��ع��اء 
فالن�سيا 1-2 يف �ملرحلة �ل�سابقة، وكاد �أن يتلقى �ل�سبت 
مناف�سه  �أح��رج  �أن  له  �سبق  �ل��ذي  �إي��ب��ار  يد  على  �لثانية 
�لعمالق باكت�ساحه ذهابا بثالثية نظيفة حني كان حتت 

�إ�سر�ف �سولري.
وب��ف��وزه �ل��ث��ال��ث ب��ق��ي��ادة زي����د�ن، رف��ع ري���ال ر���س��ي��ده �إىل 
�لثالث بفارق نقطتني خلف جاره  �ملركز  يف  نقطة   60

�أتلتيكو.
�ملو�سم لن  “هذ�  ويف حتليله لو�سع �لفريق، قال زيد�ن 
نفوز باأي لقب، و�للعب من �أجل ل �سيء “�أي دون حافز” 
�سبع  ل��ن��ا  تبقى   ”...“ ن�ست�سلم  ل��ن  لكننا  م��ع��ق��د.  �أم���ر 

مباريات و�سنحاول �أن ننهي �ملو�سم يف �ملركز �لثاين«.
�لقائد  ���س��ارة  �رت���دى  �ل���ذي  بنزمية  �ملنقذ  وبخ�سو�س 
يقدم  “كرمي  ق���ال  لإر�ح���ت���ه،  ر�م��و���س  �سريخيو  ب��غ��ي��اب 
ت�سور  يغري  �أن  رمب��ا  باإمكانه  ب��اأه��د�ف��ه،  كبري�.  مو�سما 
�لنا�س”، ملمحا �إىل �أنه �سيبني �لفريق �ملو�سم �ملقبل من 

حول مو�طنه.
وو��سل زيد�ن �ملد�ورة يف ت�سكيلته باإعادة �لويلزي غاريث 
بايل و�إي�سكو �إىل �لت�سكيلة �لأ�سا�س، بينما جل�س �لأملاين 
طوين كرو�س ولوكا�س فا�سكيز على مقاعد �لبدلء على 

غر�ر �لرب�زيلي كا�سيمريو.
وفر�س �لنادي �مللكي �أف�سليته منذ �لبد�ية، �إل �أن وترية 

و�ندفاع لعبيه تر�جعا مع تقدم �لدقائق، ما �سمح لإيبار 
كيلور  �لكو�ستاريكي  �حل��ار���س  منطقة  نحو  بالنطالق 
عرب   39 �لدقيقة  يف  �سباكه  ه��ز  يف  جن��ح  حتى  ن��اف��ا���س 

مارك كاردونا. و�نتظر ريال حتى �لدقيقة 59 لإدر�ك 
�إثر عر�سية  ر�أ�سية  كرة  بنزمية من  �لتعادل عرب 

من ماركو �أ�سن�سيو “59”، ما �أعطى فريقه 
�ل���دف���ع �مل��ع��ن��وي �ل�����الزم مل��ح��ا���س��رة �سيفه 

و����س���ول �إىل ت�����س��ج��ي��ل ه����دف �ل��ت��ق��دم يف 
�أخ��رى من بنزمية  81 بر�أ�سية  �لدقيقة 

كرو�س  �ل��ب��دي��ل  م��ن  عر�سية  ب��ع��د 
�إث���ر رك��ل��ة رك��ن��ي��ة، ر�ف��ع��ا ر�سيده 
هذ�  �ل�����دوري  يف  ه��دف��ا   17 �إىل 

�ملو�سم.
وح�سل بنزمية بعدها على ثالث 

لكنه  �ل�”هاتريك”،  لتحقيق  ذه��ب��ي��ة  ف��ر���س 
ماركو  �ل�سربي  �حل��ار���س  بتاألق  �أول  ��سطدم 
فوق  �لكرة  �لثانية  يف  لعب  ثم  دميرتوفيت�س، 
من  خاليا  ك��ان  �مل��رم��ى  �أن  رغ��م  على  �لعار�سة 
حار�سه، قبل �أن يعانده �حلظ بعدما ناب �لقائم 

�لأي�سر عن حار�س �ل�سيوف.
ويف �لعا�سمة �أي�سا، حقق ر�يو فايكانو �لقابع يف 

�ملركز �لتا�سع ع�سر قبل �لأخري، �ملفاجاأة بايقاف 
خا�سها  �ل��ت��ي  �مل��ت��ت��ال��ي��ة  �ل�17  �مل��ب��اري��ات  �سل�سلة 
�مل�سابقات”�أطول  خمتلف  يف  هزمية  دون  فالن�سيا 

بفوزه  �لكربى”،  �خل��م�����س  �ل���دوري���ات  يف  �سل�سلة 
“32” وماريو  توما�س  ر�وول دي  �سجلهما  بهدفني 

“1+90” يف مبار�ة كانت لتتغري جمرياتها  �سو�ريز 
لو جنح د�ين باريخو يف ترجمة ركلة جز�ء لل�سيوف يف 
نقطة   46 عند  فالن�سيا  ر�سيد  وجتمد   .28 �لدقيقة 
�إز�ح���ة خيتايف ع��ن �مل��رك��ز �لأخ���ري �مل��وؤه��ل �ىل  وف�سل يف 
�لأخ���ري مع  م��ب��ار�ة  بانتظار  ول��و موقتا  �لأب��ط��ال  دوري 
بالرت�جع حتى  �أ�سبح مهدد�  كما  �لأح��د،  بلباو  �أتلتيك 
�لوليد  بلد  على  �إ�سبيلية  ف��وز  ح��ال  يف  �ل�سابع  �مل��رك��ز 
�لأحد، و�ألفي�س على ليغاني�س، علما باأن بلباو يتخلف 

عنه بفارق ثالث نقاط فقط.

انطالق بطولة كاأ�س العامل لرماية الأطباق يف العني 

�سواريز ومي�سي يوجهان ال�سربة القا�سية لأتلتيكو 

�مل��درب �لفرن�سي زين �لدين زي��د�ن وقع كبري على لعبي ريال  كانت لكلمات 
�إي��ب��ار، يف �جل��ول��ة 31 م��ن �لدوري  م��دري��د، م��ا ب��ني �سوطي م��ب��ار�ت��ه��م �أم���ام 
�لنادي  لعب  عن  “ماركا” �لإ�سبانية  �سحيفة  ونقلت  �لقدم.  لكرة  �لإ�سباين 
�لفريق بطريقة جيدة خالل  زي��د�ن حفز  �إن  ريغيلون، قوله  �مللكي، �سريخيو 
ف��رتة �ل���س��رت�ح��ة، مم��ا جعله ي��ت��د�رك �مل��وق��ف ويخطف �ل��ن��ق��اط �ل��ث��الث��ة يف 
�مللكي بهدف  �لفريق  بتاأخر  �للقاء  �لأول من  �ل�سوط  �لثاين. و�نتهى  �ل�سوط 
نظيف، وبعد مرور 14 دقيقة على بد�ية �ل�سوط �لثاين، �فتتح بنزمية ح�سة 
�لت�سجيل، ثم �أ�ساف �لهدف �لثاين يف �لدقيقة 81. وقال ريغيلون “�سدد لنا 
على  لتحفيزنا  منه  �أ�سياء يف حماولة   4 على  �ل�سرت�حة  زي��د�ن خالل فرتة 
بذل �ملزيد للفوز باملبار�ة”، وعددها كما يلي:”ركز على �لتعامل “بهدوء” مع 
ما  �إىل  و�أ���س��ار  �إننا حمرتفون،  ق��ال  ثم  �سيىء،  �أننا منر مبو�سم  وعلى  �للقاء، 
�لإ�سباين  �لهزمية«. وتابع �لالعب  �أو  �لتعادل  به لتجنب نتيجة  �لقيام  يجب 
�إنه جزء مهم من فريقنا.. ل �أرى �أن �ملباريات �ملتبقية  “زيد�ن يحفزنا كثري�، 
هي �ختبار�ت لنا للمو�سم �ملقبل كما يعتقد �لبع�س«. ي�سار �إىل �أن هذ� هو �لفوز 
�لثالث للريال بقيادة زيد�ن، �لأول له من �أ�سل 9 مباريات هذ� �ملو�سم تخلف يف 
�سوطها �لأول. ورفع ريال مدريد ر�سيده �إىل 60 نقطة يف �ملركز �لثالث، بفارق 
نقطتني و13 على �لتو�يل خلف جاره �أتلتيكو وغرميه بر�سلونة �ملت�سدر. وبد�أ 
ثم  لوبيتيغي،  �إ�سبانيا جولن  ملنتخب  �ل�سابق  �مل��درب  مع  �ملو�سم  �مللكي  �لنادي 
بزيد�ن،  �ل�ستعانة  يقرر  �أن  قبل  ���س��ولري،  �سانتياغو  بالأرجنتيني  ��ستبدله 

�ملدرب �لذي قاده لإحر�ز لقب دوري �أبطال �أوروبا يف �ملو��سم �لثالثة �ملا�سية.

»4 اأ�سياء« قالها زيدان بني 
ال�سوطني.. قلبت نتيجة املباراة



طفل براأ�سني وقلب واحد
بر�أ�سني  طفال  �سيدة  و�سعت  حيث  "نادرة"،  ولدة  م�سر  �سهدت 
وقلب و�حد يف جنوبي �لبالد، وفق ما ذكرت و�سائل �إعالم م�سرية، 
وز�رة  وكيل  عن  �مل�سرية  "�لوطن"  �سحيفة  ونقلت  �خلمي�س. 
�ل�سحة يف �أ�سو�ن، �إيهاب حنفي، قوله �إن �سيدة يف �لع�سرينيات من 
عمرها و�سعت طفال بر�أ�سني وقلب و�حد باأحد �لعياد�ت �خلا�سة"، 
م�سيفا �أن "�لطفل نقل �إىل ح�سانة يف �إحدى �مل�ست�سفيات باأ�سو�ن 

ملتابعة حالته �ل�سحية".
�لطفل خرج  لأن  ن���ادرة،  تعد  �ل���ولدة  ه��ذه  �أن  �إىل  و�أ���س��ار حنفي 

بر�أ�سني وعمودين فقريني و�أمعاء وقلب وجذع و�حد.
و�أكد �مل�سوؤول �مل�سري �أن حالة �لر�سيع �ل�سحية جيدة، م�سري� �أنه 
�سينقل بعد �أيام �إىل �ملركز �لقومي للبحوث يف �لعا�سمة �لقاهرة 

ملتابعة حالته.
لل�سحيفة  �سنة"،   37" �أح��م��د،  ف���ر�ج  حممد  �لطفل  و�ل���د  وق���ال 
�مل�سرية، �إنه زوجته �لبالغة من �لعمر 25 عاما، خ�سعت لعملية 
�لعمر  من  تبلغ  �أخ��رى  طفلة  لديه  �أن  مو�سحا  قي�سرية،  ولدة 

عاما، وقد جاءت �إىل �لدنيا بولدة طبيعية.

معجزة تنقذ طفلة ده�ستها �سيارة
موت  م��ن  حقيقية  مب��ع��ج��زة  �سنو�ت"   9" �أم��ري��ك��ي��ة  طفلة  جن��ت 
حمتم، �إثر ده�سها ب�سيارة ت�سري ب�سرعة جنونية، �أثناء لعبها �أمام 

منزل �لعائلة، يف 29 مار�س �ملا�سي.
وجرت �حلادثة عندما ��سطدمت �سيارة م�سرعة من نوع "فورد" 
مبنزل عائلة هوملز، �لو�قع يف مقاطعة ديكالب، يف ولية جورجيا 
�لأمريكية، حيث ده�ست �ل�سيارة �لطفلة، لديريهانا هوملز، قبل �أن 

ترتطم باجلد�ر �خلارجي للمنزل.
�سدمتها  حلظة  ع��ن  بولتون،  �سارلوت  �لطفلة،  و�ل���دة  وحت��دث��ت 
وذهولها عندما هرعت �إىل خارج �ملنزل، لتجد طفلتها ممددة على 
�لأر�س بال حر�ك وبعينني مفتوحتني، حيث ظنت يف بادئ �لأمر 
�أن لديريهانا قد ماتت. كانت �لطفلة يف حالة �سحية حرجة عند 
�إ�سعافها �إىل �مل�سفى، حيث تعر�ست لت�سرب يف �سمام قلبي، وك�سر 
يف �جلمجمة، وك�سر يف عظم �حلو�س، يف حني ن�سر و�لدها موؤخر� 
�أ�سبحت بحالة  �أن لديريهانا قد  �سورة من د�خل �مل�سفى موؤكد� 
�ملنزل  يف  كانت  �لتي  لديريهانا  عائلة  به  �أدل��ت  ملا  ووفقا  جيدة. 
�حل���ادث، ولذ  وق��وع  �ل�سيارة عند  كانا يف  �سخ�سني  ف��اإن  �آن���ذ�ك، 
�ل�سيارة  رك��اب  ع��دد  م��ن  �لتحقق  ب��ال��ف��ر�ر، يف ح��ني تعذر  كالهما 

بالعتماد على ت�سجيالت كامري� �ملر�قبة.

اأ�سرة تنتحر ب�سكل جماعي 
ك�سفت هيئة حملفني �أمريكية، موؤخر�، �سبب وفاة �مر�أتني و�ستة 
من �أطفالهما بالتبني، د�خل �سيارة �نحدرت من �أعلى �لهاوية يف 
ولية كاليفورنيا. وبح�سب ما نقلت جملة "تامي" �لأمريكية، فاإن 
�لأدلة �ملوجودة �أمام هيئة �ملحلفني، تظهر �أن �إحدى �ملر�أتني كانت 
تبحث يف �لإنرتنت حول طريقة لالنتحار، فيما قامت �ملر�أة �لثانية 
بال�سغط على دو��سة �ل�سرعة حتى تنجرف �ل�سيارة �لريا�سية من 
هارت،  و�سارة  �أن كال من جونيفر  �لق�ساة،  ووجد  �لهاوية.  �أعلى 
قتلتا نف�سيهما، يف 26 مار�س �ملا�سي، يف مقاطعة ميندو�سيو، وهو 
ما �أدى �إىل م�سرع �لأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 و19 
�سنة. وكانت �ل�سلطات قد رجحت �أن يكون �حلادث متعمد� لكنها 

�نتظرت هيئة �ملحلفني كي حتدد �سبب �لكارثة ب�سكل ر�سمي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كامريا �سّرية وبث مبا�سر ب�سقة م�ستاأجرة
�كت�سفت  �إنها  �إيرلند�  يف  م�سافرة  عائلة  قالت  بعدما   ،"Airbnb" عاد �جلدل جمدد� ب�ساأن من�سة تاأجري �لبيوت

كامري� ت�سور كل �سيء يف �سقة مت حجزها طريق �ملوقع.
وبح�سب ما نقلت "�سي �إن �إن"، فاإن عائلة نيلي بريكر �لتي تنحدر من نيوزيلند�، �كت�سفت وجود كامري� مر�قبة 

ت�سجل كل �سيء عن طريق �لبث �ملبا�سر.
�أن زوجها �لذي يعمل خبري�  �أن �لكامري� كان خمباأة يف جهاز ��ست�سعار �حلريق، و�أو�سحت  �مل��ر�أة بريكر  و�أ�سافت 
�أمنيا �كت�سف �أنها مت�سلة بالإنرتنت. و��سطف كافة �أفر�د �لعائلة �أمام �لكامري� كما لو �أنهم يلتقطون �سورة �سيلفي 

حتى يخربو� �ساحب �لبيت باأنهم �كت�سفو� �أمر �لكامري�.
�حرت�م  على  وتوؤكد  �لعائلة  بجانب  تقف  �إنها  �ل�سركة  قالت  �لكامري�،  بوجود   "Airbnb" من�سة  �إب��الغ  وبعد 
خ�سو�سيتها. ومبوجب �سيا�سة موقع �حلجز، يتوجب على مالك �لبيت �أن يخرب �لنزلء بوجود �أي كامري� تقوم 

بالت�سجيل، حتى يكونو� على بينة من �أمرهم.
بتاأجريها  �لتي يقوم  بال�سقة  �أ�سر�ر  �أي  �إحلاق  �لكامري� حتى يتفادى  �أنه حر�س على و�سع  �لبيت  وزعم �ساحب 
و�أبدو�  �أقامو� بها،  �لتي  �لبيوت  ��ستكو� من وج��ود كامري�ت يف  �أخ��رى قد  ن��زلء �سابقون يف دول  با�ستمر�ر. وك��ان 

خماوف من �نتهاك خ�سو�سيتهم وحياتهم �حلميمية.
وبخالف موقع "بوكينغ" �لذي يتيح حجز �ل�سقق و�لفنادق �ملفرو�سة فقط، ي�سمح موقع "�إير بي �إن بي" با�ستئجار 

بيوت يقيم فيها �أ�سحابها، ويقول خرب�ء �إنه ميتاز عن غريه باأ�سعار مغرية.
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ممر�سة ت�سبح اأّما للر�سيعة التي وّلدتها
"�أمومة" فريدة من نوعها، مع ر�سيعة  �أمريكية، عالقة  �أقامت ممر�سة 
ما�سا�سو�ست�س  بولية  م�ست�سفى  يف  �ملخدر�ت  على  مدمنة  �م��ر�أة  �أجنبتها 
�لأمريكية. وبح�سب ما نقلت �سحيفة "مريور"، فاإن �ملمر�سة ليز �سميث، 
45 �سنة، كانت ترغب يف �أن ت�سبح �أما، لكنها تعاين �لعقم، وقال �لأطباء 

�إنها غري موؤهلة لالإجناب عن طريق �لتلقيح �ل�سناعي.
وُولدت �لر�سيعة، جيزيل، ب�سكل مبكر يف �لأ�سبوع �لتا�سع و�لع�سر لأم و�أب 

مدمنني على �ملخدر�ت، ومل يكن وزنها يتجاوز 800 غر�م.
ومل تتلق �لر�سيعة �أي زيار�ت طيلة �لأ�سهر �لتي ق�ستها يف �مل�ست�سفى، وبد� 
م�ستقبلها غام�سا قبل �أن تبادر �ملمر�سة �إىل تويل م�سوؤولية �لرعاية من 
�لر�سيعة  رعاية  �ملمر�سة  تولت  �لبد�ية،  ويف  يومي.  ب�سكل  زيارتها  خالل 
�لو�لدين،  و�ساية  حتت  ت��ز�ل  ما  كانت  �ملولودة  لأن  فقط،  تطوعي  ب�سكل 
وحني �سحبت منهما �ل�سلطات حق �حل�سانة ب�سبب �إدمان �ملخدر�ت، �أ�سبح 
�لتبني ممكنا. وعانت �لر�سيعة ما ي�سمى مبتالزمة �لن�سحاب من جر�ء 
�إدمان و�لدتها، وحني تبنت �ملمر�سة �لر�سيعة جيزيل ب�سكل ر�سمي، مل تعد 

يف حاجة �إىل ق�سد �مل�ست�سفى.

حل لغز اأ�سلحة حماربي الترياكوتا
لعقود من �لزمن �حتار �لعلماء يف �ل�سر ور�ء �حتفاظ �لأ�سلحة �لربونزية 
ملحاربي �لتري�كوتا �ل�سينيني باأ�سطحها لمعة وحادة ويف حالتها �لأ�سلية 

تقريبا رغم دفنها لأكر من �ألفي عام.
�لعلماء، ون�سر �خلمي�س،  �أج��ر�ه فريق دويل من  �ل��ذي  �لبحث،  وقد يحل 
�للغز بدح�س فر�سية مثرية لالهتمام قامت على �أن �حلرفيني �ل�سينيني 

�لقدماء ��ستخدمو� طريقة متطورة للحفظ بال�ستعانة مبعدن �لكروم.
وخل�س �لعلماء بعد فح�س 464 من �لأ�سلحة و�لقطع �لربونزية �إىل �أن 
�لف�سل يف �حلفاظ على �لأ�سلحة مبا يف ذلك �ل�سيوف و�لرماح يرجع �إىل 
عو�مل �ل�سدفة �لبحتة مثل حمتوى �لربونز �لعايل من �لق�سدير وتكوين 
�أن �لكروم �ملوجود على �لأ�سطح  �إىل  �لرتبة �ملالئم. كما خل�س �لباحثون 
�لربونزية كان جمرد بقايا طالء غني بالكروم ��ستخدمه �حلرفيون على 
�حلفاظ  يف  دور  �أي  يلعب  مل  حيث  �لأ�سلحة،  وقطع  �لتري�كوتا  متاثيل 
�مل�سنوعة  و�خليول  �ملحاربني  �آلف  من  �لتري�كوتا  جي�س  ويتكون  عليها. 
�لربونزية  و�لأ�سلحة  �لعربات  جانب  �إىل  �لطبيعي  باحلجم  �خل��زف  من 
�مليالد تخ�س  قبل  �لثالث  �لقرن  �إىل  تعود  ج��زء من مقربة �سخمة  وه��و 
ت�سني �سي هو�نغ �أول �إمرب�طور �ل�سني �ملوحدة. وعر عليها بالقرب من 
مدينة �سيان عام 1974 وهي متثل و�حدة من �أعظم �لكت�سافات �لأثرية 

يف �لقرن �لع�سرين.

بعد طالق اأغنى رجل .. 
ع�سيقته تكمل اخلطة

ب��ع��د ي���وم و�ح���د ف��ق��ط م��ن �إعالن 
�سركة  م���وؤ����س�������س  ب�����ني  �ل�����ط�����الق 
ب��ي��زو���س، وزوجته  �أم�����ازون، ج��ي��ف 
�أغنى  ع�سيقة  ق��دم��ت  م��اك��ي��ن��زي، 
ر�سميا  ط��ل��ب��ا  �ل���ع���امل،  يف  �سخ�س 

لالنف�سال عن زوجها.
"بزن�س  ن��ق��ل م��وق��ع  وب��ح�����س��ب م���ا 
�لأخبار  م��ق��دم��ة  ف���اإن  �إن�سايدر"، 
و�سعت  �سان�سيز،  لورين  �ل�سابقة، 
�ل��ط��الق من  �ملحكمة ط��ل��ب  �أم����ام 
زوج���ه���ا، ب��ات��ري��ك و�ي��ت�����س��ل، وهو 
مو�هب  �سركة  يف  تنفيذي  م��دي��ر 
"خطة"  �أنها  تبدو  فيما  بهوليود، 
معدة م�سبقا لالرتباط بامللياردير 

�لأمريكي.
وهما  زوجها،  �سان�سيز مع  وطلبت 
�أن  ع����ام����ا،   13 م���ن���ذ  م���رت���ب���ط���ان 
�مل�سرتكة  �حل�سانة  من  ي�ستفيد� 
�مل�سادر،  بع�س  وذكرت  لطفليهما، 
يناير  يف  �ن��ف�����س��ال  �ل���زوج���ني  �أن 
�نك�ساف  بعد  مبا�سرة  �أي  �ملا�سي، 
بيزو�س  ب���ني  �ل���ع���الق���ة  ف�����س��ي��ح��ة 
و�سان�سيز. وك�سفت جملة "نا�سنال 
تفا�سيل  �لأم��ريك��ي��ة  �إنكو�يرر" 
�حلميمية  �ل���ع���الق���ة  م���ن  دق��ي��ق��ة 
ب��ني ب��ي��زو���س و���س��ان�����س��ي��ز، ���س��و�ء يف 
�لفنادق  يف  �أو  �خلا�سة  �لطائر�ت 
تبادل  ع���ن  و�مل���ط���اع���م، وحت���دث���ت 

�لثنني ل�سور �سيلفي "خليعة".
تقارير  ذك�������رت   �جل���م���ع���ة،  وي������وم 
�أنهت  �لتي  ماكينزي  �أن  �سحفية، 
بيزو�س  زوجها  مع  �لطالق  �تفاق 
�لعامل،  �أغ��ن��ى رج��ل يف  �ل���ذي يعد 
�أ�سهم  من  �ملئة  يف   4 على  ح�سلت 
�سركة "�أمازون"، وهي ح�سة ت�سل 
قيمتها �إىل 35 مليار دولر، لت�سبح 

ثالث �أغنى �مر�أة يف �لعامل.

طفلة ت�ستلهم خطة ذكية للتغيب 
عن المتحان

متّكنت طفلة �سغرية تبلغ من �لعمر 6 �سنو�ت من ��ستلهام 
من  كيدز" للتهرب  "يوتيوب  موقع  بو��سطة  �سريرة  فكرة 
و�أو�سحت  �لم��ت��ح��ان.  وع��دم تقدمي  �مل��در���س��ة  �إىل  �ل��ذه��اب 
�سحيفة "ذ� �سن" �لربيطانية �أن طفلة تدعى ليلي �سويل، 
عمدت �إىل ملء ج�سدها بنقاط حمر�ء بو��سطة قلم تلوين 
كي ل  �ملائي،  �جل��دري  �إنها م�سابة مبر�س  عائلتها  لتوهم 
تذهب �إىل �ملدر�سة. وقالت �سارلوت، و�لدة �لطفلة، �إن �بنتها 
خالل  وم��ن  كيدز"  "يوتيوب  م��وق��ع  متابعة  على  مدمنة 
�إحدى مقاطع �لفيديو ��ستطاعت �أن ت�ستلهم تلك "�خلطة 
�لذكية". ولكن �لأهل مل يقنتعو� بكالم "�لطفلة �ملخادعة" 
�مل�ست�سفى  �إىل  �أخ��ذه��ا  �إ���س��ر�ر �لأخ���رية على ���س��رورة  رغ��م 
لإجر�ء �لفح�سو�سات �لالزمة. و�حتاجت ليلي �أن تنتظر 4 
�أيام حتى ذهبت تلك �لبقع، وهنا تقول �أمها �ساحكة: "من 
ح�سن حظها �أن �بنتي نفذت خمططها يوم �خلمي�س، وبذلك 
فقط."  و�ح��د  ي��وم  �سوى  يروها  �أن  �أ�سدقاوؤها  ي�سطر  مل 
�للغة،  �متحان  تقدمي  من  منا�سا  جتد  مل  ليلي  �أن  ويبدو 
�أن ��سطرت  "حبل �لكذب ق�سري"، وبعد  �أن  �أن تعلمت  بعد 

كذلك لتحمل �سحكات و�سخرية �أهلها لعدة �أيام.

�سيادون ينقذون كنغرا من الغرق!
�إن���ق���اذ �سيادين  ي���وث���ق ع��م��ل��ي��ة  �ن��ت�����س��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و 
�أ�سرت�ليني لكنغر كاد يغرق يف �ملحيط، بالقرب من ولية 
كوينزلند �لأ�سرت�لية. ويظهر �أحد �ل�سيادين يف �ملقطع 
�أو�سله  حيث  بالكنغر،  ومم�سكا  �ل��ق��ارب  م��ن  ي��ده  م���اد� 

�ل�سيادون �إىل بر �لأمان و�أنقذوه من موت حمتم.
�لتو��سل  �سبكات  ع��رب  و����س��ع��ا  �ن��ت�����س��ار�  �لفيديو  ولق���ى 
�لج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث �أ����س���اد �ل��ك��ث��ري م���ن �مل��ت��اب��ع��ني بنبل 

�ل�سيادين �لثالثة وح�سن عملهم.

اكت�ساف حوت برمائي ب� اأربعة اأرجل
بجنوب  �ساحلية  �سحر�ء  يف  حفريات  على  علماء  ع��ر 
�أرج��ل عا�س يف �لبحر و�لرب  باأربعة  بريو حلوت برمائي 
قبل نحو 43 مليون عام وذلك يف �كت�ساف ي�سرح مرحلة 

مهمة يف تطور �لثدييات �لبحرية.
�أمتار  �أربعة  يبلغ طوله  �ل��ذي  �حل��وت،  �إن  �لعلماء  وق��ال 
�نتقالية  خطوة  ميثل  �مل�سامل،  برييغو�سيتو�س  وي�سمى 
مع  بالكامل  متكيفة  �حل��ي��ت��ان  ت�سبح  �أن  قبل  حا�سمة 
�حل��ي��اة �لبحرية. وك��ان��ت �لأط����ر�ف �لأرب��ع��ة ت��ق��در على 
حمل �حل��وت يف �ل��رب وه��و ما يعني �أن��ه ك��ان يتمكن من 
ورمبا  لال�سرت�حة  �ل�سخري  �ل�ساحل  ذل��ك  �إىل  �لعودة 

�لولدة قبل �أن يق�سي معظم وقته يف �لبحر.
ب��ح��و�ف��ر ���س��غ��رية ورمب���ا كانت  �أط����ر�ف �حل���وت  وتنتهي 

مو�سولة باأغ�سية مل�ساعدته على �ل�سباحة.
�أول��ي��ف��ر لم����ربت �خل��ب��ري يف �حل��ف��ري��ات باملعهد  وق����ال 
�لبلجيكي �مللكي للعلوم �لطبيعية �لذي �أ�سرف على �لبحث 
�ملن�سور بدورية "كارنت بيولوجي" "نعتقد �أن "هذ� �لنوع 
من �حليتان" كانت تقتات د�خل �ملاء و�أن حتركاتها هناك 
كانت �أ�سهل مقارنة بالرب". ومل يكن �أ�سل ن�ساأة �حليتان 
�كت�سفت  عندما  �لت�سعينيات  حتى  و��سح  ب�سكل  مفهوما 

حفريات لالأجيال �لأوىل منها.

�سغري غوريال ينوح على اأمه يفطر القلوب
حيو�نات  �أن  موؤخر�  �لعلماء،  من  باحثني  فريق  �كت�سف 
�لغوريال ت�سابه �لب�سر متاما يف حالت �لوفاة، فهي حتزن 

على موتاها ولديها "طقو�س جناز�ت" خا�سة بها.
وبح�سب �سحيفة "ديلي ميل" فاإن هذ� �لكت�ساف حدث 
م��ن خ��الل م��ر�ق��ب��ة ث��الث��ة جم��م��وع��ات م��ن �ل��غ��وري��ال يف 
�لكونغو  وج��م��ه��وري��ة  رو�ن����د�  م��ن  بكل  طبيعة  حمميات 

�لدميقر�طية.
�لغوريال  حيو�نات  من  جمموعة  �أن  �لأم��ر  يف  و�لغريب 
�جتمعت حول جثة غوريال ل تنتمي �إليها، يف حني كان 
�مليتني �لثنني ينتميان للمجموعتني نف�سيهما ، ولكن يف 
جميع �حلالت كانت ردود �لفعل مت�سابهة ب�ساأن �لتعامل 

مع حادثة �لوفاة.
ج��ل�����س��ت �حليو�نات   ، ج��م��ي��ع��ه��ا  �ل���ث���الث  �حل�����الت  ف��ف��ي 
بالقرب من �جلثة و�أخذت حتدق فيها، وت�سمها، وتركلها، 
وتتفح�سها، وبالن�سبة ل�سرب �جلثة يرى �لعلماء �أن هذ� 
�لغوريال  �سعور  �إىل  م��رده  يكون  قد  �ل��ع��دو�ين  �ل�سلوك 
�لهامدة  �جلثة  �إيقاظ  غري  ق��ادرة  غري  لأنها  بالإحباط 

من "�سباتها �لأخري".  قرد ياأكل جوز الهند يف موقع يف دامبول , ب�صريلنكا )اأ ف ب(

قذف راكب مدين من مقاتلة 
يف اجلو عن طريق اخلطاأ

�ملعروف هو �أن �لأ�سخا�س �ملدربني 
فقط هم �لذين يركبون �لطائر�ت 
�لعاديون  �مل��دن��ي��ون  �أم����ا  �مل��ق��ات��ل��ة، 
ليحلقو�  �لفر�سة  لهم  تتاح  فقلما 

على منت �ملركبة �ل�سريعة.
ف���اإن   ،"BGR" م���وق���ع  وب��ح�����س��ب 
�سخ�سا مدنيا يف �لر�بعة و�ل�ستني 
رك���ب ط���ائ���رة مقاتلة،  ع��م��ره  م���ن 
م����وؤخ����ر�، ل��ك��ن جت��رب��ت��ه ك����ادت �أن 
ت��ن��ت��ه��ي ع���ل���ى ن���ح���و م����اأ�����س����اوي يف 

فرن�سا.
يذكر  �ل�����ذي مل  �ل���رج���ل  و���س��ع��د 
����س��م��ه، مب��ث��اب��ة ر�ك�����ب ع��ل��ى منت 
لكنه  "ر�فال"،  ط��ر�ز  م��ن  مقاتلة 
�لهو�ء  �إىل  مقعده  ب��ق��ذف  ف��وج��ئ 
ث��م ه��ب��ط �إىل �لأر�����س ع��ن طريق 
مظلة، و�أ�سيب يف ظهره من جر�ء 
�ل�سقوط، يف �أو�خر مار�س �ملا�سي.

�مل�ست�سفى  �إىل  �ل���رج���ل  ن��ق��ل  ومت 
لتلقي �لعالج فيما ��ستطاع �لطيار 
�إىل  ب��امل��ق��ات��ل��ة  ي��ع��ود  �أن  �مل��ح��رتف 
�سان  �جل��وي��ة يف منطقة  �ل��ق��اع��دة 
فرن�سا،   ���س��رق��ي  ���س��م��ال  دي����زي����ي، 

ب�سكل �آمن.
و�أ���س��ي��ب �ل��ط��ي��ار ب���ج���روح يف يده 
ب�����س��ب��ب �ل���زج���اج �ل����ذي ت��ط��اي��ر يف 
�لر�كب  مقعد  قذف  عقب  �ملقاتلة 

�ملدين.
�جلي�س  �ت���خ���ذ  �حل�������ادث،  وع���ق���ب 
�ل��ف��رن�����س��ي ق������ر�ر� ب���وق���ف ط���ري�ن 
لأجل  "ر�فال"  م��ق��ات��الت  ب��ع�����س 
�إجر�ء �ختبار�ت �ل�سالمة وحتديد 
�ل�سبب �لذي �أدى �إىل قذف �ملقعد 

ب�سكل مفاجئ.

ما الذي يحدث عند موت م�سافر على منت الطائرة؟
ت�سري �لح�ساء�ت �إىل �أن موت �لركاب على 
�أك��ر �سيوعا مم��ا يعتقد،  �ل��ط��ائ��ر�ت  م��نت 
وذل���ك ب�سبب �رت��ف��اع ع���دد ك��ب��ار �ل�����س��ن يف 

فئات �مل�سافرين.
وي�����س��ارك �ل���رك���اب جت��ارب��ه��م �خل��ا���س��ة مع 
و��سفني  م���ع���ه���م،  ي�������س���اف���رون  �أ����س���خ���ا����س 
�لطائر�ت باأنها "خز�ئن جثث" لالحتفاظ 

باملوتى حتى �لهبوط.
مزودة  فعليا،  �ل��ط��ائ��ر�ت  بع�س  و�سممت 
مب�ساحات قادرة على �حتو�ء جثة متو�سطة 
ح���الت  �ل���ه���ب���وط. ويف  ح���ني  �إىل  �حل���ج���م 
�أخ���رى، يتم و���س��ع �جل��ث��ث يف �مل��م��ر، بعيد� 

قدر �مل�ستطاع عن �أنظار �لركاب.
�لطائر�ت  ج��م��ي��ع  �أن  م���ن  �ل���رغ���م  وع���ل���ى 
على  �ل���ق���ادرة  "�خلز�ئن"  ه���ذه  مت��ل��ك  ل 
�ملوظفني  �أن  �إل  �مل���وت���ى،  ج��ث��ث  ����س��ت��ي��ع��اب 

مدربون جيد� على �لتعامل مع هذ� �ملوقف 
بحذر.

وقال متحدث با�سم �سركة �لطري�ن "ر�يان 
جميع  �إن  �سن"،  "ذي  ل�����س��ح��ي��ف��ة  �إير" 
�لطائر�ت حتمل معد�ت �لإ�سعافات �لأولية، 
يف  �ل�سالمة  لقو�عد  كامل  �متثال  "وهو 
�لحتاد �لأوروبي، ويتم تدريب جميع �أفر�د 
�لأولية،  �لإ�سعافات  �إج��ر�ء�ت  �لطاقم على 
�لقلب،  �أجهزة تنظيم �سربات  مبا يف ذلك 

�لتي يتم نقلها على منت �لطائرة".
و�أ����س���اف �مل��ت��ح��دث ق��ائ��ال: "يف ح���ال وقوع 
تدخال  يتطلب  ف��اإن��ه  �ل��رح��ل��ة،  يف  ح����ادث 
طبيا، حيث يقوم طاقم �لطائرة بالتحول 
�لطبية  �مل�ساعدة  وطلب  مطار  �أق��رب  �إىل 
هبوط  قبل  �ل���س��ت��ع��د�د  و���س��ع  يف  ليكونو� 

�لطائرة".

هل كايتي بريي حامل 
مبولودها الأول؟

" كايتي  عنو�نه  ن�سر �لعدد �لأخري من جملة "Life & Style" تقرير 
بريي  و �أورلندو بلوم  يبد�أن يف تاأ�سي�س عائلة"، وقد جاء يف �لتقرير �أن 
بعد ظهورها  وذل��ك  �لأول،  بطفلها  تكون حاماًل  �أن  �ملتوقع  بريي من 

مرتدية مالب�س ف�سفا�سة خالل �لفرتة �ملا�سية.
وقال م�سدر للمجلة �إن بريي كانت حتلم باأن تكون حاماًل،  من زوجها 
�أنها  �ملوؤكد  فمن  �لآن  حامل  بريي  كانت  "و�إذ�  �مل�سدر:  و�أ�ساف  بلوم. 

�ستوؤجل حفل زفافها، بعد �أن تنجب طفلها �لأول".
لكن موقع " جو�سيب كوب " نفى �أن �لثنائي ينتظر�ن مولودهما �لأول، 
وذلك بعد �لتو��سل مع م�سدر مقرب من �لثنائي، �لذي �أكد �أن كل ما 

يتم تد�وله ما هو �إل �أكاذيب.


