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اجلي�ش ال�طني الليبي ي�ؤكد:
املعركة يف بدايتها وطرابل�س 
�شتنتف�س قريبًا �شد امللي�شيات

•• طرابل�س-وكاالت:

ق���ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ق���و�ت �جل��ي�����ش �ل��وط��ن��ي �لليبي �ل��ل��و�ء �أحمد 
�مل�سماري، يف ت�سريحات لقناة �حلرة �لإخبارية �إن »معركة طر�بل�ش 

ل تز�ل يف بد�يتها«.
�لعامة  �لقيادة  �ل�سادرة من  �أن قو�عد �ل�ستباك  �مل�سماري،  و�أ�ساف 

متنع ��ستخد�م �لأ�سلحة �لثقيلة و�لطري�ن د�خل �لأحياء �ل�سكنية.
وتابع �ملتحدث �أن »�جلماعات �لإرهابية« �ملتح�سنة يف طر�بل�ش تتخذ 

من �لأحياء �ل�سكنية »دروعاً ب�سرية«.
م�ساد  بهجوم  قامت  �لوفاق  حكومة  »ميلي�سيات  �إن  �مل�سماري  وقال 

بعد و�سول دعم ع�سكري لها«.
و�حتدمت �ملعارك على �أبو�ب �لعا�سمة �لليبية طر�بل�ش بعد �إعالن 
ملي�سيات حكومة �لوفاق �لوطني »مرحلة �لهجوم« �مل�ساد على قو�ت 
�أن  �مل�سماري  و�أ���س��اف  حفرت.  خليفة  �مل�سري  بقيادة  �لليبي  �جلي�ش 

»طر�بل�ش �ستنتف�ش قريباً ... دعماً للقو�ت �مل�سلحة«.
وكان �لرئي�ش �لأمريكي دونالد تر�مب �أجرى �ت�ساًل هاتفياً بامل�سري 

خليفة حفرت و�أعرب عن دعمه جلهود �لأخري يف حماربة �لإرهاب.
�مل�سري خليفة حفرت،  بقيادة  �لليبي«  �لوطني  »�جلي�ش  وكانت قو�ت 
�ملو�لية  �مليلي�سيات  �أبريل )ني�سان( هجوماً على  �لر�بع من  �سنت يف 

حلكومة �لوفاق برئا�سة فايز �ل�سر�ج.
من جانبها تعزز �مللي�سيات �لتابعة حلكومة �لوفاق يف ليبيا مو�قعها 
بعد معارك عنيفة خا�ستها �سد قو�ت �مل�سري خليفة حفرت على �بو�ب 

طر�بل�ش �لتي ��ستهدفها ق�سف ليال.
وترتكز �ملعارك يف �ل�ساحية �جلنوبية لطر�بل�ش و��سفرت حتى �لن 
نزوح  �ىل  و�دت  مدنيون،  بينهم  جريحا  و1128  قتيال   227 عن 

نحو 30 �لف �سخ�ش وفق �لمم �ملتحدة.

جمل�ش ال�زراء يعتمد ا�صرتاتيجية االإمارات ال�طنية للذكاء اال�صطناعي 2031 

حممد بن را�شد: الإمارات اليوم اأكرث ا�شتعدادا للم�شتقبل .. 
و اأكرث تفاوؤل باأجيالنا القادمة.. وبحياة اأكرث ذكاء و �شهولة

•• اأبوظبي-وام: 

�عتمد جمل�ش �لوزر�ء برئا�سة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
�آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 
 ،2031 �ل�سطناعي  للذكاء  �لوطنية  �لإم��ار�ت  ��سرت�تيجية  �هلل« 
�لرئا�سة  ق�سر  يف  �م�����ش  ���س��ب��اح  باملجل���ش  �ج��ت��م��اع��ه  خ���الل  وذل���ك 
باأبوظبي بح�سور �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 

رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة .

مالمح  �ل�سطناعي  للذكاء  �لوطنية  �لإم���ار�ت  ��سرت�تيجية  ت�سم 
ر�ئ���دة عامليا يف جمال  �لإم����ار�ت  دول��ة  ��سرت�تيجية جلعل  و�أه��د�ف��ا 
منظومة  لتطوير  و�ل�سعي   2031 بحلول  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء 

متكاملة توظف �لذكاء �ل�سطناعي يف �ملجالت �حليوية للدولة.
)�لتفا�سيل �ش2(

االإمارات تدين الهجمات االإرهابية وت�ؤكد وق�فها وت�صامنها مع احلك�مة وال�صعب ال�صريالنكي 

حممد بن زايد: موجة اإرهابية جديدة تطال الإن�شانية والعامل
مئات القتلى واجلرحى ب�صل�صلة تفجريات اإرهابية ت�صتهدف فنادق وكنائ�ش يف �صريالنكا

اإح����ب����اط ع��م��ل اإره���اب���ي 
بال�شعودية الزلفي  مبحافظة 

•• الريا�س-وام:

�ل�سعودية  �لأم���ن  ق��و�ت  �أحبطت 
��ستهدف  �إره��اب��ي��ا  هجوما  �م�����ش 

مركز مباحث حمافظة �لزلفي.
�ملتحدث  �لر�سمي  �ملتحدث  وقال 
�إن  �لدولة  �أمن  لرئا�سة  �لر�سمي 
جمموعة �إرهابية هاجمت �ملركز 
يف حماولة بائ�سة لقتحامه وقد 
�لدولة  �أمن  رئا�سة  ت�سدت قو�ت 
مبا  معهم  وتعاملت  للمهاجمني 
عن  �أ���س��ف��ر  م���ا  �مل���وق���ف  يقت�سيه 
�أربعة  وع��دده��م  جميعا  مقتلهم 

�إرهابيني.
�ل�سعودية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
�لر�سمي  �مل��ت��ح��دث  ع��ن  )و�������ش( 
ق���ول���ه: �إن����ه ي��ج��ري �ل��ت��ث��ب��ت من 
ه��وي��ات �مل��ه��اج��م��ني، م�����س��ري� �إىل 
�إ���س��اب��ة ث��الث��ة م��ن رج���ال �لأمن 
على  ي��ت��ل��ق��ون  طفيفة  ب��اإ���س��اب��ات 

�إثرها �لعالج �لالزم.

دعم  �ل��ت��اأك��ي��د   ، �ل�����س��ي��اق  ه����ذ�  ويف 
حممود  �لفل�سطيني  �لرئي�ش  خطة 
يف  قدمها  �ل��ت��ي  عبا�ش”�أبومازن” 

جمل�ش �لأمن عام 2018.
�لدول  �ل��ت��ز�م  ، على  �ملجل�ش  و���س��دد 
�لعربية باتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لالزمة 
�ل�سرقية  �ل��ق��د���ش  م��دي��ن��ة  حل��م��اي��ة 
فل�سطني  دول�����ة  ع��ا���س��م��ة  �مل��ح��ت��ل��ة 
�لعربية  ه��وي��ت��ه��ا  ع��ل��ى  و�حل����ف����اظ 
و�لتاريخية  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  وم��ك��ان��ت��ه��ا 
�لإ�سالمية  مقد�ساتها  ي�سمل  مب��ا 
و�مل�سيحية �سد �ل�سيا�سات و�خلطط 

و�ملمار�سات �لإ�سر�ئيلية
من جانبه قال �لرئي�ش �لفل�سطيني 
رئي�ش  �إن  �م�������ش،  ع��ب��ا���ش،  حم��م��ود 
بنيامني  �لإ�����س����ر�ئ����ي����ل����ي  �ل�����������وزر�ء 
نتانياهو ل يوؤمن بال�سالم، ويتذرع 

بعدم وجود �سريك فل�سطيني.

•• اخلرطوم-وكاالت:

�عتقلت �ل�سلطات �ل�سود�نية عدد� 
�ملوؤمتر  حزب  م�سوؤويل  كبار  من 
�لوطني �ل�سود�ين �حلاكم �سابقا، 
يف ح��ني طلب �ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام من 
و�ملخابر�ت  �لأم����ن  ج��ه��از  م��دي��ر 
ي�ستبه  �أف���ر�د  عن  �حل�سانة  رف��ع 

بقلتهم �أحد �ملحتجني.
وقال �ملجل�ش �لع�سكري �لنتقايل 
�إحالة  �أي�سا  �إنه قرر  �ل�سود�ن  يف 
جميع من هم برتبة فريق بجهاز 
�لأم�������ن �ل���وط���ن���ي و�مل����خ����اب����ر�ت، 
وع���دده���م ث��م��ان��ي��ة، ل��ل��ت��ق��اع��د يف 
�إطار عملية �إعادة هيكلة �جلهاز.

�ملوؤمتر  ح���زب  يف  م�����س��در  وذك����ر 
�لوطني �ل�سود�ين، �لذي يتزعمه 
�لرئي�ش �ملعزول عمر �لب�سري، �إن 
�حلزب  رئي�ش  �عتقلت  �ل�سلطات 
و�لنائب  ه�����ارون،  �أح��م��د  �مل��ك��ل��ف 
�لأول �ل�سابق لرئي�ش �جلمهورية 

على عثمان حممد.
�لعتقالت  ح��م��ل��ة  ���س��م��ل��ت  ك��م��ا 
م�ساعد رئي�ش �جلمهورية عو�ش 
�ل��ع��ام للحركة  �جل����از، و�لأم�����ني 
ح�سن،  �أحمد  �لزبري  �لإ�سالمية 
ورئ��ي�����ش �ل��رمل��ان �لأ���س��ب��ق �أحمد 

•• القاهرة-وكاالت:

�لعربية  �ل��دول  �أك��د جمل�ش جامعة 
على م�ستوى وزر�ء �خلارجية �لعرب 
قدمت  �ل���ت���ي  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل������دول  �أن 
مبادرة �ل�سالم �لعربية عام 2002 
و�ملبنية على �أ�سا�ش �لقانون �لدويل 
ومبد�أ  �لدولية  �ل�سرعية  وق���ر�ر�ت 
�لأر�ش مقابل �ل�سالم ، ل ميكنها �أن 
لتن�سجم  �سفقة  �أو  خطة  �أي  تقبل 

مع هذه �ملرجعيات �لدولية.
�أ���س��دره يف  ، يف بيان  و���س��دد �ملجل�ش 
ختام دورته غري �لعادية �م�ش ب�ساأن 
�لفل�سطينية  �ل��ق�����س��ي��ة  »ت����ط����ور�ت 
�ملالية«  و�لأزم���ة  �ل�سيا�سي  –�مل�سار 
�لفل�سطيني  �ل���رئ���ي�������ش  ب��ح�����س��ور 
حم���م���ود ع��ب��ا���ش »�أب������وم������ازن«، على 
يف  تنجح  ل��ن  �سفقة  ه��ك��ذ�  مثل  �أن 

•• اأبوظبي - وام-الفجر-وكاالت:

قال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
�لتفجري�ت  �ن  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�أرو�ح  ح�������س���دت  �ل���ت���ي  �ل�����غ�����ادرة 
موجة  ���س��ري��الن��ك��ا،  يف  �لأب����ري����اء 
�لن�سانية  تطال  جديدة  �إرهابية 
و�ل������ع������امل..و�أ�������س������اف ����س���م���وه يف 
�ل�سخ�سي  ح�سابه  على  ت��غ��ري��دة 
�لأعمال  ن��دي��ن  )ت���وي���رت(:  ع��ل��ى 
برياء  �لأ ��ستهدفت  �لتي  �جلبانة 
و�سعب  لقيادة  تعازينا  �لآم��ن��ني، 
بال�سفاء  ومت��ن��ي��ات��ن��ا  ���س��ري��الن��ك��ا 
�أحوج  �ل��ي��وم  �ل��ع��امل  للم�سابني، 
مايكون للوقوف بحزم ل�ستئ�سال 

منابت هذ� �لإرهاب �ملمنهج.
�سل�سلة  �لإم������ار�ت  دول����ة  و�أد�ن�����ت 
�لتي  �لإره�����اب�����ي�����ة  �ل���ت���ف���ج���ري�ت 
�����س���ت���ه���دف���ت ك���ن���ائ�������ش وف����ن����ادق 
�ل�سرييالنكية  �ل���ع���ا����س���م���ة  يف 

كولومبو.
و�أعربت وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
�ل��دويل - يف بيان لها �م�ش- عن 
�إد�ن��ة دول��ة �لإم���ار�ت و��ستنكارها 
لهذه �لأعمال �لإرهابية .. موؤكدة 
و�لر�ف�ش  �لثابت  �لدولة  موقف 

��ستهدفت  �إره���اب���ي���ة  �ع����ت����د�ء�ت 
ف����ن����ادق ف��خ��م��ة وك���ن���ائ�������ش حيث 
عيد  مبنا�سبة  ق��د�دي�����ش  �ق��ي��م��ت 
�ل��ف�����س��ح يف ���س��ري��الن��ك��ا، م���ا �أث���ار 

�إد�نات �ستى يف �لعامل.
�أن  �ل�سرطة  با�سم  �لناطق  وق��ال 
�لعتبار  يف  تاأخذ  �حل�سيلة  هذه 
�لثمانية  �لن���ف���ج���ار�ت  ���س��ح��اي��ا 
و��ساف  �جلزيرة.  يف  وقعت  �لتي 
�أن��ه��ا هجمات  ن��وؤك��د  �أن  »ل ميكن 
ثالثة  �أن  م��و���س��ح��ا  �ن��ت��ح��اري��ة«، 

�أ�سخا�ش �أوقفو�.
�ل�سريالنكية  �ل�سلطات  و�أعلنت 
وتعطيل  ف������ور�  ل��ل��ت��ج��ول  م��ن��ع��ا 
ملنع  �لجتماعي  �لتو��سل  �سبكات 
ن�سر »�أنباء غري �سحيحة وكاذبة« 

بعد �لتفجري�ت.
وه��ذه �لع��ت��د�ء�ت �لتي مل تعلن 
حتى  عنها  م�سوؤوليتها  جهة  �أي 
�لبالد  يف  منذ  �لأعنف  هي  �لآن، 
قبل  �لأهلية  �حل��رب  �نتهاء  منذ 

ع�سر �سنو�ت.
ويف ت�سجيل فيديو يف و�حدة من 
يظهر  ��ستهدفت،  �لتي  �لكنائ�ش 
يغطي  بينما  �جلثث  من  �لعديد 
�لأر���ش حطام وبقع دم��اء. و�أدى 
�لن��ف��ج��ار �إىل �ن��ه��ي��ار �أج����ز�ء من 

�ل�سقف.

�إبر�هيم �لطاهر.
�ل�سلطات  �أن  �مل�����س��در  و�أ����س���اف 
�لرملان  رئي�ش  م��ن  ك��ال  و�سعت 
ع��م��ر، وم�ساعد  �أح��م��د  �إب��ر�ه��ي��م 
رئ���ي�������ش �جل���م���ه���وري���ة �لأ����س���ب���ق 
�لإقامة  ره����ن  ن��اف��ع  ع��ل��ى  ن��اف��ع 

�جلرية.
وع����زل �جل��ي�����ش �ل��ب�����س��ري يف 11 
�أب��ري��ل �جل����اري، ب��ع��د �أ���س��ه��ر من 
�لحتجاجات على حكمه، وقالت 
م�����س��ادر م���ن ع��ائ��ل��ت��ه يف �لآون�����ة 
�لأخرية �إنه ُنقل �إىل �سجن كوبر 

�سديد �حلر��سة يف �خلرطوم.

يف  و�ل�سامل  �لد�ئم  �ل�سالم  حتقيق 
�إذ� مل تلب �حلقوق  �ل�سرق �لأو�سط 
�لفل�سطيني  ل��ل�����س��ع��ب  �مل�������س���روع���ة 
�ملنا�سل وعلى ر�أ�سها حقه يف تقرير 
ذ�ت  �مل�ستقلة  دولته  و�إق��ام��ة  �مل�سري 

و�لإره���اب  �لعنف  �أ�سكال  ملختلف 
و�ل�����ذي ي�����س��ت��ه��دف �جل��م��ي��ع دون 
متييز ب��ني دي���ن وع���رق و�أي����ا كان 

م�سدره ومنطلقاته.
و�أك�������دت وق�����وف دول�����ة �لإم�������ار�ت 
وت�سامنها مع �حلكومة و�ل�سعب 
�لعنف  مو�جهة  يف  �ل�سرييالنكي 

�ل�سود�ن  وكالة  ذك��رت  ذل��ك،  �إىل 
وفد�  �أن  �لأح�����د  �أم�������ش  ل��الأن��ب��اء 
�سود�نيا �سيزور �لوليات �ملتحدة 
�ل�����س��ود�ن من  رف��ع  لبحث  قريبا 

قائمة �لدول �لر�عية لالإرهاب.
عبد  ع������ن  �ل������وك������ال������ة  ون����ق����ل����ت 
�ملجل�ش  رئي�ش  �ل��ره��ان  �ل��ف��ت��اح 
�ل�سود�ن  يف  �لنتقايل  �لع�سكري 
و�سي�سافر  ت�سكل  “�لوفد  ق��ول��ه 
ه��ذ� �لأ���س��ب��وع �أو �لأ���س��ب��وع �ملقبل 
ملناق�سة  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �إىل 
�أمر رفع ��سم �ل�سود�ن من قائمة 

�لدول �لر�عية لالإرهاب«.

يونيو   4 خ���ط���وط  ع��ل��ى  �ل�������س���ي���ادة 
1967 وعا�سمتها �لقد�ش �ل�سرقية 
وحق �لالجئني يف �لعودة و�لتعوي�ش 
�ل�سالم  ومبادرة   194 �لقر�ر  وفق 
�لأ�سرى،  ���س��ر�ح  و�إط�����الق  �ل��ع��رب��ي��ة 

�ملجتمع  د�ع����ي����ة  و�ل�����ت�����ط�����رف.. 
�لدويل �إىل �لتكاتف ملو�جهة هذه 
�أمن  تهدد  �لتي  �خل��ط��رية  �لآف���ة 
و�جتثاثها  �لعامل  دول  و��ستقر�ر 

من جذورها.
دولة  تعازي  �ل��وز�رة عن  و�أعربت 
�لإمار�ت ومو��ساتها لأهايل وذوي 

�ل�����س��ح��اي��ا ج����ر�ء ه���ذه �جلرمية 
�لنكر�ء .. متمنية �ل�سفاء �لعاجل 
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تون�س: حقيقة هبوط طائرة 
ع�شكرية قطرية بجربة...؟

•• الفجر - تون�س

تبعا لتد�ول بع�ش و�سائل �لإعالم ملعلومات مفادها �أّن طائرة نقل ع�سكرية قطرية 
�أ�سلحة ومعد�ت ع�سكرية  �لأربعاء مبطار جربة جرجي�ش على متنها  يوم  حطت 
لدعم ميلي�سيات ليبية، �أ�سدرت �لإد�رة �لعامة للجمارك �لتون�سية بالغا تو�سيحا 
�لطائرة  �أّن  حيث  �ل�سّحة،  من  لها  �أ�سا�ش  ول  مغلوطة  �ملعلومات  هذه  �أّن  مفاده 
�أبريل   15 �لإثنني  ي��وم  جرجي�ش  جربة  مبطار  فعال  حّطت  �مل��ذك��ورة  �لع�سكرية 
�جلاري لأ�سباب فنّية وذلك بعد �حل�سول على �لرت�خي�ش �ل�سرورية من �ل�سلط 
 11 من  �ملتكون  طاقمها  متنها  على  كان  و  و�لع�سكرية  �ملدنية  �جلوية  �لوطنية 

ع�سكريا و عدد من �أفر�د �جلي�ش �لقطري.
�أّي معد�ت ع�سكرية ح�سب بيان  و�أف��اد �لبالغ باأنه مل مل يكن على منت �لطائرة 
�حلمولة �لذي مّت �لت�سريح به ل�سلطة �لإ�سر�ف باملطار، ومل يتّم �إنز�ل �أّي ب�سائع 

�أو معد�ت على �أر�ش �ملطار.
)�لتفا�سيل �ش10(

الإمارات وال�شعودية تقدمان حزمة م�شرتكة من امل�شاعدات 
بقيمة ثالثة مليارات دولر اأمريكي جلمهورية ال�شودان 

•• اأبوظبي-وام: 

��ست�سعار� منهما لو�جبهما نحو �ل�سعب �ل�سود�ين �ل�سقيق من منطلق �لتعاون 
�لبناء و دعما جلمهورية �ل�سود�ن �ل�سقيقة �أعلنت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�مل�ساعد�ت جلمهورية  م�سرتكة من  تقدمي حزمة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  و 
 500 �أمريكي منها  �إىل ثالثة مليار�ت دولر  �إجمايل مبالغها  �ل�سود�ن ي�سل 
ذلك  و  �ل�سود�ين  �ملركزي  �لبنك  كوديعة يف  �لبلدين  دولر مقدمة من  مليون 
لتقوية مركزه �ملايل و تخفيف �ل�سغوط على �جلنيه �ل�سود�ين و حتقيق مزيد 
من �ل�ستقر�ر يف �سعر �ل�سرف .. كما �سيتم �سرف باقي �ملبلغ لتلبية �لحتياجات 

�مللحة لل�سعب �ل�سود�ين �ل�سقيق و ت�سمل �لغذ�ء و �لدو�ء و م�ستقات �لنفط.

 »اخلارجية والتعاون الدويل« تهيب مبواطني الدولة تاأجيل 
�شفرهم اإىل �شريالنكا وتطلب من املوجودين فيها املغادرة 

•• اأبوظبي-وام: 

�أهابت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل مبو�طني �لدولة تاأجيل �ل�سفر �إىل 
�سريالنكا يف �لوقت �حلا�سر ب�سبب �لأو�ساع �لر�هنة هناك. وطلبت �لوز�رة يف 
بيان لها �م�ش من مو�طني �لدولة �ملتو�جدين يف �سريالنكا �ملغادرة و�لتو��سل 

مع مركز �لت�سال �لتابع للوز�رة على �لرقم 0097180044444.

ملك البحرين ياأمر بتثبيت جن�شية 551 حمكوما
•• املنامة-وام:

�أمر جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين بتثبيت جن�سية 
�سدرت بحقهم �أحكام باإ�سقاط �جلن�سية تطبيقا ملا ن�ست عليه  حمكوما   551
�ملادة 24 مكرر من �لقانون رقم 58 ل�سنة 2006 ب�ساأن حماية �ملجتمع من 
�لأعمال �لإرهابية. وقالت وكالة �أنباء �لبحرين �إن �لأمر �ل�سامي ياأتي ��ستكمال ملا 

ن�ست عليه �ملادة �ملذكورة من عدم نفاذ �حلكم �ل مبو�فقة ملك �لبالد.

حطام ودماء و�سحايا يف �حدى �لكنائ�ش �لتي تعر�ست لهجوم �رهابي )� ف ب(

�سود�نيات تتظاهرن �مام مقر وز�رة �لدفاع يف �خلرطوم )رويرتز(

�لجتماع �لوز�ري �لعربي مبقر �جلامعة �لعربية بالقاهرة )رويرتز(

امللي�صيات تخرق الهدنة جمددًا وحت�صد يف احلديدة

احلوثي ي�شتخدم اأبناء الدريهمي دروعا ب�شرية ومينع امل�شاعدات

اعتقال قيادات واإقالة �صباط وجتريد من احل�صانة

وفد �شوداين يزور وا�شنطن لرفع اخلرطوم من قائمة الإرهاب

الرئي�ش الفل�صطيني: نتانياه� ال ي�ؤمن بال�صالم

وزراء اخلارجية العرب: لن نقبل اأي �شفقة لتن�شجم مع املرجعيات الدولية

•• اليمن-وكاالت:

بق�سف  للهدنة  خروقها  �حلوثي  ميلي�سيات  ج��ددت 
مو�قع قو�ت �لعمالقة و�ملقاومة �سرق مدينة �ل�سالح 
ويف مثلث كيلو 16 �سرق �ملدينة ومديرية �لدريهمي 

جنوب �ملحافظة �حلديدة.
�مليلي�سيات  �أن  ميد�نية  ع�سكرية  م�سادر  و�أو���س��ح��ت 
ق�سفت مبدفعية �لهاون و�سو�ريخ حر�رية و�لأ�سلحة 
�ل��ر���س��ا���س��ة م��و�ق��ع �ل���ق���و�ت �مل�����س��رتك��ة يف ع���دة �أنحاء 

مبنطقة �ل�ساحل �لغربي جنوب �حلديدة.
�ملزيد  ح�سد  يو��سلون  �حلوثيني  �أن  �مل�سادر  و�أك��دت 
من �ملقاتلني و�لآليات �لع�سكرية �إىل �حلديدة يف �إطار 
ومعد�ت  ق��و�ت  ��ستقدمت  حيث  �لع�سكري  �لت�سعيد 
�إىل منطقة �جلبلية  ع�سكرية جديدة و�أ�سلحة ثقيلة 
�ل�سرقية  �مل��رت��ف��ع��ات  ويف  �لتحيتا  مل��دي��ري��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 

و�ل�سمالية ملديرية حي�ش.
هذ� ومنعت ميلي�سيات �حلوثي �لإير�نية، دخول مو�د 
�حلديدة  حمافظة  يف  �لدريهمي  مدينة  �إىل  �إغ��اث��ة 
غ��رب��ي �ل��ي��م��ن، و�ح��ت��ج��زت �مل��ئ��ات م��ن �أب���ن���اء �ملدينة 
م�سادر  ذك��رت  ما  وف��ق  ب�سرية،  دروع��ا  و��ستخدمتهم 

»�سكاي نيوز عربية« يف �ليمن، �أم�ش �لأحد.

للمدنيني  �إغ��اث��ي��ة  قافلة  �إن  حملية  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
�لدريهمي  م��دي��ن��ة  م���رك���ز  د�خ�����ل  ت��وج��ه��ت  �مل��ت��ب��ق��ني 
�ملدينة  �أبناء  لند�ء  ��ستجابة  �حلديدة،  مدينة  جنوب 
�ل�سرعية  ق�����و�ت  ���س��ي��ط��رة  م��ن��اط��ق  يف  �مل���وج���ودي���ن 
منعو�  �حلوثيني  لكن  باحلديدة،  �لعربي  و�لتحالف 

�إدخال �ملو�د �أو خروج �ملدنيني ل�ستالمها.
و�أ���س��اف��ت �مل�����س��ادر �أن �ل���ق���و�ت �أط��ل��ق��ت ن�����د�ء�ت عر 
بالدخول  ل��ل�����س��ي��ار�ت  ي�سمح  ح��ت��ى  �ل�����س��وت  م��ك��ر�ت 
للمدينة لتقدمي �لإغاثة للموطنني با�سم �لإن�سانية، 
لكن �مليلي�سيات رف�ست �لند�ء، وهددت كل من يحاول 
ب�سرية  دروع��ا  تتخذهم  �لذين  �ملوطنني  �خل��روج من 

بالقتل.
�لنار  �لإير�نية  �حلوثي  ميلي�سيات  من  �أف��ر�د  و�أطلق 

على قو�ت دعم �ل�سرعية �لتي تر�فق قافلة �لإغاثة.
قتلت  قد  لإي���ر�ن  �ملو�لية  �حلوثي  ميلي�سيات  وكانت 
�مر�أتني حاولتا �خلروج من �لدريهمي، يف وقت �سابق، 

كما �أنها زرعت �لألغام يف حميط �ملدينة بالكامل.
و�ل�سرعية  �لتحالف  ق��و�ت  تفر�ش  ع��دة،  �أ�سهر  ومنذ 
ح�سار� �سامال على �مليلي�سيات يف �لدريهمي، حيث كان 
با�ستطاعتهم �قتحام �ملدينة وتطهريها، لكن �لتز�ما 

باتفاق �ل�سويد حال دون ذلك.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون امللكة اليزابيث الثانية بيوم ميالدها
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة »حفظه 
�هلل« برقية تهنئة �إىل �ساحبة �جلاللة �مللكة �ليز�بيث �لثانية ملكة �ململكة 
�ملتحدة لريطانيا �لعظمى و�أيرلند� �ل�سمالية وذلك مبنا�سبة يوم ميالد 
جاللتها. كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�ساحب �ل�سمو 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ 
�مللكة  �جل��الل��ة  �ساحبة  �إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت 

�ليز�بيث �لثانية.

اجلهات املجتمعية تطلق عددا من املبادرات فى من�شة موحدة مبعر�س اأبوظبي للكتاب
•• ابوظبي-وام:

�لدويل  �أبوظبي  معر�ش  �أن  �بوظبي  �ملجتمع  تنمية  د�ئ���رة  ك�سفت 
حتت  �ملجتمعية  �جل��ه��ات  م��ن  لعدد  �لأول  �لظهور  �سي�سهد  للكتاب 
مظلة و�حدة، وذلك عر �مل�ساركة يف »�ملن�سة �لجتماعية �ملوحدة«، 
يف خطوة تهدف �إىل تعزيز �لوعي بالدور �لذي يقوم به قطاع تنمية 

�ملجتمع �جتاه خمتلف �سر�ئح جمتمع �إمارة �أبوظبي.
�لد�ئرة و�سركائها من  �مل�ساركة يف خطوة توؤكد م�ساعي  وتاأتي هذه 
�جلهات �لجتماعية، لإبر�ز �لدور �حليوي �لذي يلعبه قطاع تنمية 
عر  �أبوظبي،  �إم���ارة  يف  �مل��زده��ر  �لتنموي  �مل�سهد  تعزيز  يف  �ملجتمع 

�ملحفل  هذ�  �أهمية  مع  تتما�سى  و�لتي  و�لهادفة،  �ملتنوعة  �لأن�سطة 
�أكر من  �أبوظبي، وي�سارك فيه  �إم��ارة  �لثقايف �لعريق �لذي تنظمه 
�ألف عار�ش من 50 دولة يعر�سون �أكر من 500 �ألف عنو�ن باأكر 

من 30 لغة.
و���س��ت��ح��ت��ف��ي �جل���ه���ات �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب���امل���و�ه���ب و�مل����ه����ار�ت و�ل���ق���در�ت 
�ل�ستثنائية �لتي تتفرد بها كافة �سر�ئح جمتمع �أبوظبي، �إ�سافة �إىل 
�لتعريف بعدد من �خلدمات �لتي ت�سب يف م�سلحة تعزيز ��ستقر�ر 

�لأ�سرة، ومتكني �أ�سحاب �لهمم، ورعاية �لأطفال وكبار �ملو�طنني.
به  تتميز  �لذي  �لثقايف  �لتنوع  �ملوحدة  �لجتماعية  �ملن�سة  و�سترز 
و�لأدبية  �لثقافية  �لإ���س��د�ر�ت  �أب��رز  ��ستعر��ش  �أبوظبي، عر  �إم��ارة 

�لتي  �لأن�����س��ط��ة  م��ن  ع���دد�ً  �ملن�سة  �ستت�سمن  كما  خمتلفة.  بلغات 
عمٍل  ور���ش  باإعطاء  �سيقومون  و�لذين  �لهمم،  �أ�سحاب  بها  �سيقوم 
متنوعة ف�سال عن �إطالق عدٍد من �ملبادر�ت �لتي تقوم بها �جلهات 
�لت�سامح ح�سور�ً  �أبوظبي حيث �سيكون ملحور  �إم��ارة  �لجتماعية يف 

من خالل عدد من �لأن�سطة �لتي تعمل عليها �جلهات.
للجهات  �مل�سرتكة  �لروؤية  على  �ملوحدة،  �لجتماعية  �ملن�سة  وتوؤكد 
�لج��ت��م��اع��ي��ة، ح��ي��ث ت���ويل �جل��ه��ات �أه��م��ي��ة ك���رى ل��ك��اف��ة �لأح����د�ث 
�إمارة  جمتمع  ب��ه  يتفرد  م��ا  على  �ل�����س��وء  ت�سّلط  �ل��ت��ي  و�لفعاليات 
حب  بكل  فيه  �جلميع  يعي�ش  مت�ساحما  جمتمعا  باعتباره  �أبوظبي 

و�حرت�م.

جمل�ش ال�زراء يعتمد ا�صرتاتيجية االإمارات ال�طنية للذكاء اال�صطناعي 2031 

حممد بن را�شد : نريد للذكاء ال�شطناعي اأن يكون حا�شرا يف اأعمالنا وحياتنا وخدماتنا احلكومية

•• اأبوظبي-وام: 

برئا�سة  �ل������وزر�ء  جم��ل�����ش  �ع��ت��م��د 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ش  رئي�ش 
�لإمار�ت  ��سرت�تيجية  �هلل«  »رع��اه 
�ل�سطناعي  ل���ل���ذك���اء  �ل��وط��ن��ي��ة 
�جتماعه  خ���الل  وذل���ك   ،2031
�م�����ش يف ق�سر  ب��امل��ج��ل�����������ش ���س��ب��اح 
�لرئا�سة باأبوظبي بح�سور �لفريق 
�سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�ش جمل�ش  نائب 
�لد�خلية و�سمو �ل�سيخ من�سور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 

�لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة .
ت�������س���م �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة �لإم���������ار�ت 
�ل�سطناعي  ل���ل���ذك���اء  �ل��وط��ن��ي��ة 
��سرت�تيجية  و�أه�����د�ف�����ا  م���الم���ح 
جلعل دول��ة �لإم���ار�ت ر�ئ��دة عامليا 
�ل�سطناعي  �ل����ذك����اء  جم�����ال  يف 
لتطوير  و�ل�سعي   2031 بحلول 
�لذكاء  توظف  متكاملة  منظومة 
�حليوية  �ملجالت  يف  �ل�سطناعي 

للدولة.
و �أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ش  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����س��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش �ل������وزر�ء 
دولة  �أن  �هلل«  »رع�����اه  دب����ي  ح��اك��م 
ق��دم��ا لتحقيق  �لإم������ار�ت مت�����س��ي 
روؤيتها وتطلعات �سعبها من خالل 
م�����س��اري��ع وخ���ط���ط و�����س���ح���ة نحو 

مئوية �لإمار�ت 2071 .
وقال �سموه : » بد�أنا رحلة �لتحول 
بخدمات  �سنة   18 قبل  �حلكومي 
�إلكرتونية .. و�ليوم ننطلق ملرحلة 
قطاعاتنا  ف���ي���ه  ت��ع��ت��م��د  ج����دي����دة 
�لذكاء  ع��ل��ى  �مل�ستقبلية  وب��ن��ي��ت��ن��ا 

�لأولوية  ذ�ت  �لقطاعات  من  ع��دد 
و�ملتمثلة  �حل���ال���ي���ة  �مل���رح���ل���ة  يف 
و�خلدمات  و�ل���ط���اق���ة،  �مل������و�رد  يف 
�ل�سياحة  و�ل���ن���ق���ل،  �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
�ل�سحية،  و�ل��رع��اي��ة  و�ل�����س��ي��اف��ة، 
�لإلكرتوين، و�لتي يتوقع  و�لأم��ن 
يف  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  ي�سهم  �أن 
جذرية  وتغيري�ت  مكا�سب  حتقيق 

بها.
ك��م��ا ت�����س��م �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة خطة 
ر��سخة  جت����اري����ة  ع���الم���ة  ل���ب���ن���اء 
ل��دول��ة �لإم����ار�ت يف جم��ال �لذكاء 
�أن�سطة  خ���الل  م��ن  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
�ل������ذك������اء �ل�����س����ط����ن����اع����ي و�ل����ت����ي 
����س���ت���وؤدي جل���ع���ل دول������ة �لإم��������ار�ت 
�لذكاء  لتكنولوجيا  �ختبار  من�سة 
خدمات  وت����ق����دمي  �ل����س���ط���ن���اع���ي 
�إىل  متطورة،  بتكنولوجيا  م��ع��ززة 
و�لتاأهيل  للتدريب  ب��ر�م��ج  جانب 
وتطوير  و�لأبحاث  �ملو�هب  وتبني 

�لبيانات و�حلوكمة.

دول�����ة �لإم���������ار�ت ر�ئ������دة ع��امل��ي��ا يف 
�ل�سطناعي بحلول  �لذكاء  جمال 

عام 2031 .
�لوطنية  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت�����س��م 
ثمانية �أهد�ف ��سرت�تيجية وعدد� 
�لهادفة  و�لتوجهات  �مل��ب��ادر�ت  من 
�ل�سطناعي  �ل����ذك����اء  ل��ت��وظ��ي��ف 
ت���ط���وي���ر جم����الت  و�إ�����س����ه����ام����ه يف 
و�لقت�ساد  �لتعليم  م��ث��ل  ح��ي��وي��ة 
وت�����ط�����وي�����ر �حل�����ك�����وم�����ة و�����س����ع����ادة 
�ملجتمع .. فيما ي�سرف على تنفيذ 
�لإم����ار�ت  جمل�ش  �ل�سرت�تيجية 
و�لتعامالت  �ل�سطناعي  للذكاء 
�ل�سركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��رق��م��ي��ة 
و�جل���ه���ات �مل��ح��ل��ي��ة و�لإحت����ادي����ة يف 

دولة �لإمار�ت.
ثمانية  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وت�����س��م 
تر�سيخ  وهي  ��سرت�تيجية  �أه��د�ف 
للذكاء  ك��وج��ه��ة  �ل����دول����ة  م��ك��ان��ة 
تناف�سيتها  زي����ادة  و  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
�ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت �لأول���وي���ة عر  يف 

�ل�سطناعي« .
�أطلقنا   «  : ����س���م���وه  �أ�������س������اف  و 
للذكاء  وط���ن���ي���ة  �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
م�ساريعنا  �أح����د   .  . �ل���س��ط��ن��اع��ي 
للذكاء  نريد   ..  2071 للمئوية 
حا�سر�  ي���ك���ون  �أن  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
وخدماتنا  وح��ي��ات��ن��ا  �أع��م��ال��ن��ا  يف 

�حلكومية«.
و �أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم �أن دولة �لإمار�ت 
��ستعد�د�  �لأكر  �لدول  تعتر من 
وت�سعى  �لتكنولوجية  للمتغري�ت 
م�ستقبلية  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ل��ت��وف��ري 
ول�سعادة  �حل��ي��اة  �أ�سلوب  لتح�سني 
�لنا�ش .. وقال �سموه : » �لإمار�ت 
 .. للم�ستقبل  ��ستعد�د�  �أكر  �ليوم 
�لقادمة..  باأجيالنا  ت��ف��اوؤل  و�أك��ر 

وبحياة �أكر ذكاء و�سهولة«.
و�ع����ت����م����د جم���ل�������ش �ل��������������وزر�ء .. 
�لوطنية  �لم�����ار�ت  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
للذكاء �ل�سطناعي 2031 جلعل 

�إىل  �ل�سطناعي،  �ل��ذك��اء  تطوير 
م��ن��ظ��وم��ة خ�سبة  ت��ط��وي��ر  ج��ان��ب 
يف  و�عتماده  �ل�سطناعي،  للذكاء 
جمال خدمات �ملتعاملني وحت�سني 

م�ستوى �ملعي�سة و�أد�ء �حلكومة.
��ستقطاب  كذلك  �لأه��د�ف  وي�سم 
�لوظائف  ع��ل��ى  �مل��و�ه��ب  وت��دري��ب 
�لذكاء  �سيمكنها  �لتي  �مل�ستقبلية 
�لقدر�ت  و��ستقطاب  �ل�سطناعي 
يف  للعمل  عامليا  �ل��ر�ئ��دة  �لبحثية 
وتوفري  �مل�����س��ت��ه��دف��ة،  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لتحتية  و�ل����ب����ن����ي����ة  �ل����ب����ي����ان����ات 
مبثابة  لت�سبح  �لد�عمة  �لأ�سا�سية 
من�سة �ختبار للذكاء �ل�سطناعي، 
�إىل جانب �سمان �حلوكمة �لفعالة 

و�لتنظيم �لأمثل.
�سمن  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  وت���رت���ك���ز 
ت���وج���ه���ات���ه���ا ع���ل���ى �ل�����س����ت����ف����ادة يف 
�ملرحلة �لقادمة من �لأ�سول �ملادية 
�عتماد و�ختبار  �إط��ار  و�لرقمية يف 
جانب  �إىل  �ل���س��ط��ن��اع��ي،  �ل���ذك���اء 

�إط��ار مو�كبة �لتطور  وذلك �سمن 
�ملوؤ�س�سي.

خ���الل جل�سته  �مل��ج��ل�����ش  �ع��ت��م��د  و 
�ل��ن��ظ��ام �لإم����ار�ت����ي ل��ل��رق��اب��ة على 
�مل���ن���ت���ج���ات �ل��ن�����س��ي��ج��ي��ة وذل������ك يف 
�ملنتجات وتطوير  �إط��ار رفع جودة 
�لرقابية  �لفنية و�لأنظمة  �للو�ئح 
و�حلماية  �ل�������س���الم���ة  جم�����ال  يف 

�ل�سحية.
�إد�رة  و�ع��ت��م��د �مل��ج��ل�����ش م��ن��ح ب���دل 
�أ�سحاب  م��ر�ك��ز  مل��دي��ري  مدر�سية 
�ملجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  يف  �ل��ه��م��م 
�لقوى  م�������س���ارك���ة  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف 
قدر�تها  وتطوير  �ملو�طنة  �لعاملة 
وزيادة �لكفاءة و�ملرونة و�لإنتاجية. 
�سمن  و��ستعر�ش  �ملجل�ش  �طلع  و 
�ل���������س����وؤون �حل���ك���وم���ي���ة ع������دد� من 
باملجل�ش  �خل���ا����س���ة  �ل���ت���و����س���ي���ات 
�لوطني �لإحتاديفي ب�ساأن مو�سوع 
ووقاية  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  ���س��ي��ا���س��ة 
�مل����و�رد  وز�رة  ���س��ي��ا���س��ة  و  �مل��ج��ت��م��ع 
جانب  �إىل  و�ل���ت���وط���ني  �ل��ب�����س��ري��ة 
�لإحت���ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ش  طلب 

و �ع��ت��م��د جم��ل�����ش �ل������وزر�ء خالل 
�لوطنية  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  جل�سته 
لالإد�رة �ملتكاملة للمو�د �لكيميائية 
�إد�رة  بنظم  �لرت��ق��اء  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
�لريادة  وحتقيق  �لكيميائية  �مل��و�د 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  م���وح���دة  ب��ط��ري��ق��ة 
تاأثري�تها  م���ن  و�حل����د  �ل���وط���ن���ي، 
�ملخاطر  و�إد�رة  و�لبيئية،  �ل�سحية 
�ملرتبطة بها وفق �أف�سل �ملمار�سات 
�لقدر�ت  بناء  جانب  �إىل  �لعاملية، 
وت�����اأه�����ي�����ل �ل����ع����ام����ل����ني وت���ط���وي���ر 
يف  �ل��ت��ك��ام��ل  لتحقيق  �لت�سريعات 

هذ� �ملجال.
�عتمد   .. �لت�سريعية  �ل�سوؤون  و يف 
�مل���ج���ل�������ش ع��������دد� م�����ن �ل������ق������ر�ر�ت 
و�ل����ق����و�ن����ني �لإحت�����ادي�����ة يف �إط�����ار 
و��ستملت  �حلكومي  �لعمل  تنظيم 
�لقر�ر�ت على �إعد�د م�سروع قانون 
�حتادي لتعديل بع�ش �أحكام قانون 
و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  تنظيم 
�ل���������دويل، وت���ع���دي���ل ب��ع�����ش م����و�د 
بنظام  �خلا�ش  �لإحت���ادي  �لقانون 
و�لقن�سلي،  �لدبلوما�سي  �ل�سلك 

مو�سوع  م��ن��اق�����س��ة  ع��ل��ى  �مل���و�ف���ق���ة 
�ساأن  يف  �لق��ت�����س��اد  وز�رة  �سيا�سة 

دعم قطاع �ل�سياحة.
�عتمد   .. �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  ويف 
و�����س����ادق �مل��ج��ل�����ش ع��ل��ى ع����دد من 
ت�سمنت  �ل���دول���ي���ة،  �لت���ف���اق���ي���ات 
�لت�سديق على �تفاقية بني حكومة 
�لدولة وحكومة جمهورية بوت�سو�نا 
لتجنب �لزدو�ج �ل�سريبي و ثالث 
�تفاقيات مع كل من حكومة مملكة 
بوتان  مملكة  وح��ك��وم��ة  �لبحرين 
وح��ك��وم��ة ف��ان��و�ت��و ب�����س��اأن خدمات 

�لنقل �جلوي.
�تفاقية  �أي�سا  �لتفاقيات  �سملت  و 
�لآ�سيوية  �أوملبية  �لبار  �للجنة  مع 
ب�ساأن ��ست�سافة مقرها يف �لدولة، 
�ت��ف��اق��ي��ة مع  �ع���ت���م���اد  ج���ان���ب  �إىل 
جمهورية �أوزبك�ستان ب�ساأن �لتعاون 
و�مل�����س��اع��دة �لإد�ري�������ة �مل��ت��ب��ادل��ة يف 
�مل�سائل �جلمركية، و�عتماد �تفاقية 
تكميلية لتفاقية �ملقر �ملرمة بني 
�لدولية  و�لوكالة  �لدولة  حكومة 

للطاقة �ملتجددة »�آيرينا ».

حممد بن را�صد..
�صنة بخدمات اإلكرتونية .. والي�م ننطلق ملرحلة جديدة تعتمد فيه قطاعاتنا وبنيتنا امل�صتقبلية على الذكاء اال�صطناعي   18 قبل  احلك�مي  التح�ل  رحلة  • بداأنا 

و اأكرث تفاوؤال باأجيالنا القادمة.. وبحياة اأكرث ذكاء و �صه�لة   .. للم�صتقبل  ا�صتعدادا  اأكرث  الي�م  • االإمارات 

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع، ووزارة امل�ارد الب�صرية والت�طني، ووزارة االقت�صاد  �صيا�صة  ب�صاأن  االحتادي  ال�طني  املجل�ش  ت��صيات  من  عدد  • ا�صتعرا�ش 

تراأ�ش اجتماع جمل�ش اأمناء م�ؤ�ص�صة زايد لالأعمال اخلريية واالإن�صانية

نهيان بن زايد: الإمارات ر�شخت ريادتها على خارطة العمل الإن�شاين عامليًا
•• اأبوظبي –الفجر:

ز�يد  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ  �سمو  �أك���د 
�أمناء  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  �آل 
موؤ�س�سة ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
و�لإن�سانية،  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
ومو��سلة  �جلهود  ت�سافر  �أهمية 
�مل�������س���رية جت�����اه �ل���ع���م���ل �خل����ريي 
و�لإن���������س����اين وف�����ق �ل���ن���ه���ج �ل����ذي 
�سبيل  ويف  �ملوؤ�س�ش،  �ل��و�ل��د  �أر���س��اه 
على  �لإم����ار�ت  دول��ة  مكانة  تعزيز 
�أكر  باعتبارها  �لعاملية  �خل��ارط��ة 
�لإن�سانية،  ل��ل��م�����س��اع��د�ت  م���ان���ح 

ناق�سو�  كما  �ل��ع��امل،  دول  خمتلف 
عدد من �ملو��سيع �لتي تدعم روؤية 
�ملوؤ�س�سة باأن ت�سبح موؤ�س�سة ر�ئدة 
م�ستوى  على  �لإن�����س��اين  �لعمل  يف 
له  �ملغفور  �إرث  يعك�ش  مبا  �لعامل 
نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ 
»طيب �هلل ث��ر�ه« يف مد يد �لعون 
للمحتاجني، دون متييز بني عرق 

�أو جن�ش �أو دين �أو لون.
وخطط  م�ساريع  �لجتماع  وبحث 
�مل���و�زن���ة  ���س��م��ل��ت   ،2019 �ل���ع���ام 
و�لر�مج  و�مل�����س��اري��ع  �ل�����س��ن��وي��ة، 
�ل��ت��ي ���س��ت��ن��ف��ذه��ا �مل��وؤ���س�����س��ة خالل 

�خلريية و�لإن�سانية.
ز�يد  بن  نهيان  �ل�سيخ  �سمو  وق��ال 
ز�يد  موؤ�س�سة  »جنحت  نهيان:  �آل 
لالأعمال �خلريية و�لإن�سانية منذ 
تاأ�سي�سها وحتى �ليوم يف �مل�ساهمة 
�سعيد  ع���ل���ى  �ل�����دول�����ة  مب�������س���رية 
�لأعمال �خلريية و�لإن�سانية، من 
و�لر�مج  �مل�����س��اري��ع  تنفيذ  خ��الل 
وخارجها  �ل��دول��ة  د�خ���ل  �ملتنوعة 
مبا ين�سجم مع روؤيتها باأن ت�سبح 
�لعمل �لإن�ساين  موؤ�س�سة ر�ئدة يف 
يعك�ش  ومبا  �لعامل،  م�ستوى  على 
�مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�����س��ي��خ ز�ي����د بن  �إرث 

ومنوذجاً للت�سامح.
ج���اء ذل���ك خ���الل �ج��ت��م��اع جمل�ش 
�سلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�س�سة  �أم��ن��اء 
�خلريية  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  �آل 
و�لإن�����س��ان��ي��ة، و�ل�����ذي ع��ق��د مبقر 
�ملوؤ�س�سة يف �أبوظبي، وبح�سور كل 
�لقمزي،  �لرحمن  �سعادة عبد  من 
و�سعادة  �ملزروعي،  م�سبح  و�سعادة 
�أع�ساء  �لظاهري،  خلفان  حممد 
�إىل جانب  �ملوؤ�س�سة،  �أمناء  جمل�ش 
ب���ن كردو�ش  ����س���امل  ���س��ع��ادة ح��م��د 
�لعامري �ملدير �لعام ملوؤ�س�سة ز�يد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 

�سلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« 
يف مد يد �لعون للمحتاجني، دون 
دين  �أو  �أو جن�ش  ع��رق  ب��ني  متييز 
قدماَ  �ملوؤ�س�سة   ومت�سي  ل��ون،  �أو 
و�لإن�سانية  �خل���ري  ر���س��ال��ة  لن�سر 
وم�ساعدة �أكر عدد من �ملحتاجني 

حول �لعامل«.
و�طلع �سمو �ل�سيخ نهيان بن ز�يد، 
�لجتماع  خ��الل  �ملجل�ش  و�أع�ساء 
�لتي حققتها  �أهم �لإجن��از�ت  على 
�ملا�سي،  �ل���ع���ام  خ����الل  �مل��وؤ���س�����س��ة 
من  �لعديد  تنفيذ  ت�سمنت  و�لتي 
يف  و�خل��ريي��ة  �لإن�سانية  �مل�ساريع 

�أهد�ف  يحقق  مبا  ب�ساأنها  �تخذت 
بال�سحة،  �ملمثلة  �ل�ستة  �ملوؤ�س�سة 
�حلج،  �خلريية،  �لأعمال  �لتعليم، 

�لإغاثة، و�جلو�ئز.
جمل�ش  �عتمد  �لج��ت��م��اع  وخ���الل 
�لأم���ن���اء ب��ع�����ش �ل��ت��ع��دي��الت على 

�إىل جانب مناق�سة  �لعام �جل��اري، 
�أهم م�ستجد�ت برنامج ز�يد للحج 
�ل�����ذي ي���وف���ر ف��ر���س��ة لأل�����ف حاج 
�سنوياً من د�خل �لدولة وخارجها 
نفقة  ع��ل��ى  �حل����ج  ف��ري�����س��ة  لأد�ء 
�لتي  �لقر�ر�ت  ومناق�سة  �ملوؤ�س�سة، 

�لهيكل �لتنظيمي، وذلك يف  �إطار 
ح���ر����ش �مل��وؤ���س�����س��ة ع��ل��ى �لرت���ق���اء 
بدورها �لإن�ساين ومكانتها �لر�ئدة 
مع  ين�سجم  مب���ا  �مل���ج���ال،  ه���ذ�  يف 
ر�سالتها �لر�مية �إىل تنفيذ بر�مج 

وم�ساريع خريية م�ستد�مة .
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي للمعا�شات: 3200 مواطن �شرفوا مكافاآت نهاية اخلدمة يف 2018

•• اأبوظبي- وام:

�علن �سندوق معا�سات ومكافاآت �لتقاعد لإمارة �أبوظبي، �أن عدد حالت 
 3200 �ملا�سي،  �لعام  نهاية  بلغ حتى  نهاية �خلدمة،  ��ستحقاق مكافاأة 
�ملوؤّمن  ن�سبة  مّثلت  فيما   ،58% منهم  �لذكور  ن�سبة  �سّكلت  م�ستحقاً، 
عليهم �لذين ��ستحقو� مكافاأة عن مدد خدمات تر�وحت ما بني 2 �إىل 
4 �سنو�ت، �لن�سبة �لأكر، حيث بلغت 37 % من �إجمايل من ��ستحقو� 

�ملكافاآت.
�ل��ذي ل  للموؤمن عليه  نهاية �خلدمة متنح  �أن مكافاأة  �ل�سندوق  وذك��ر 
ي�ستحق معا�ساً تقاعدياً عند �نتهاء خدمته، لعدم تو�فر �أي من �سروط 
 ،2000 ل�سنة   2 رق��م  �لقانون  �أحكام  ح�سب  �ل���و�ردة  �ملعا�ش  ��ستحقاق 

لفتاً �إىل �أنه ي�ستثنى من ذلك بلوغ �ملوؤمن عليه �سن �لإحالة �إىل �لتقاعد 
�أو �لوفاة �أو حالت �لعجز �لكلي.

وبح�سب �إح�ساء�ت �ل�سندوق فاإن حالت ��ستحقاق مكافاأة نهاية �خلدمة 
2018 بلغت ثالثة �آلف و184 حالة، مبتو�سط خدمة 5  خالل عام 
للعام  �ملكافاأة  ��ستحقاق  �لتغرّي يف عدد حالت  ن�سبة  بلغت  �سنو�ت، فيما 
�ملا�سي %10، كما بلغ متو�سط عمر حالت ��ستحقاق �ملكافاأة 31 عاماً، 
�لعام  �سرفت  �لتي  �خلدمة  نهاية  مكافاآت  قيمة  متو�سط  و�سل  بينما 

�ملا�سي، �إىل 192 �ألف درهًم.
وحدد �ل�سندوق �سروط و�سو�بط ��ستحقاق مكافاأة نهاية �خلدمة، وهي 
»�أن يكون �ملوؤمن عليه م�سجاًل لدى �ل�سندوق من خالل عمله يف �لقطاع 
�حلكومي �أو �سبه �حلكومي �أو �لقطاع �خلا�ش، و�أن ي�ستويف �حلد �لأدنى 

من مدة �ل�سرت�ك �لالزمة للح�سول على �ملكافاأة عند �نتهاء �خلدمة 
-�سنة ميالدية كاملة وفقاً ملا حدده �لقانون-، على �أن يتم �حت�ساب هذه 
�ملكافاأة بو�قع �سهر ون�سف �ل�سهر من �آخر ر�تب �أو �أجر تقا�ساه �ملوؤمن 
يتقا�سى  بينما  �لأوىل،  �خلم�ش  خدمته  �سنو�ت  من  �سنة  كل  عن  عليه 

ر�تب �أو �أجر �سهرين عن كل �سنة من �سنو�ت خدمته �خلم�ش �لتالية.
و�أ�سار �إىل �أنه يتم ح�ساب مكافاأة نهاية �خلدمة بو�قع ر�تب �أو �أجر ثالثة 
�أن  �سنو�ت، على   10 ز�دت مدة �خلدمة على  �إذ� ما  �سنة،  �أ�سهر عن كل 

يعتر جزء �ل�سهر، �سهر�ً كاماًل.
�مل��وؤم��ن عليه من  يتم ح��رم��ان  �أن  �ملمكن  م��ن  �أن��ه  �إىل  �ل�سندوق  و�أ���س��ار 
�ملكافاأة يف عدد من �حلالت منها �إ�سقاط �أو �سحب جن�سية �لدولة منه، 
لفتاً �إىل �أنه يف تلك �حلالة وعند وفاة �ملوؤّمن عليه يوؤدى للم�ستحقني 

عنه ن�سف �أن�سبتهم.
و�أو�سح �ل�سندوق �أن حرمان �ملوؤمن عليه من �ملكافاأة ل يجوز �إل بقر�ر 
تاأديبي، على �أل يتجاوز ذلك ربع �ملكافاأة، م�سري�ً �إىل �أنه ل يجوز �حلرمان 

�إل عن �لأعمال �لتي وقعت من �ملوؤمن عليه قبل �نتهاء خدمته.
ولفت �ل�سندوق �إىل عدم جو�ز �إجر�ء خ�سم �أو توقيع حجز على �ملبالغ 
�لو�جبة �لأد�ء لدى �ل�سندوق �إىل �ساحب �ملعا�ش �أو �ملكافاأة �أو �مل�ستحقني 
عنه، �إل وفاء لنفقة حمكوم بها من �لق�ساء �أو ل�سد�د ما يكون مطلوباً 
لل�سندوق �أو جلهة عمل �ملوؤمن عليه ل�سبب يتعلق باأد�ء عمله، �أو ل�سرتد�د 
ما �سرف �إليه بغري وجه حق، م�سري�ً �إىل �سرورة عدم جتاوز ما يخ�سم 
يف هذه �حلالت ربع �ملكافاأة، وعند �لتز�حم تكون �لأولوية لدين �لنفقة 

ثم باقي �لديون ح�سب ترتيبها �لو�رد بالقانون.

عبداهلل بن زايد يلتقي طلبة الإمارات الدار�شني يف الوليات املتحدة 
•• وا�سنطن دي �سي -وام:

و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  �سمو  �لتقى 
�لدويل - يف مقر �سفارة �لدولة يف و��سنطن دي �سي - جمموعة من �لطلبة 
�لإمار�تيني �لد�ر�سني يف عدد من �جلامعات يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�لوليات  ل��دى  �ل��دول��ة  �سفري  �لعتيبة  مانع  يو�سف  معايل  بح�سور  وذل��ك 

�ملتحدة �لأمريكية.
و�ملثابرة يف م�سو�رهم  �لطلبة على �لجتهاد   - �للقاء  �سموه - خالل  وحث 
�لتعليمي و�سجعهم على �لتخ�س�ش يف �ملجالت �لتي تلبي �حتياجات �لدولة 
يف �سوق �لعمل وحتقيق �لتميز و�لتغلب على �لتحديات �لتي تو�جههم و�أن 

يكونو� خري �سفر�ء لوطنهم يف �خلارج.
�ل�سيخ  �سمو  بلقاء  و�ع��ت��ز�زه��م  فرحتهم  ع��ن  �لطلبة  �أع���رب  جانبهم  م��ن 

عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان .. معاهدين �سموه على حتقيق �آمال بالدهم فيهم 
�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  تعرف   .. مت�سل  �سياق  ويف  و�سعبا.  قيادة 
�أع�ساء �ل�سفارة من �لدبلوما�سيني و�سكرهم  نهيان - خالل �لزيارة - على 
على �جلهود �لتي يبذلونها خلدمة بالدهم و�لإع��الء من �ساأنها .. م�سيد� 
ت��و�ج��ده��م يف �لوليات  �أث��ن��اء  �مل��و�ط��ن��ني �لإم��ار�ت��ي��ني  بجهودهم يف خ��دم��ة 
و�لدبلوما�سية  �لت�����س��ال  ق�سم  على  �سموه  �طلع  كما  �لأم��ري��ك��ي��ة.  �ملتحدة 

�لعامة �جلديد يف �ل�سفارة حيث مت ��ستعر��ش �أهم �مل�ساريع �لتي مت �إجنازها 
يف �لق�سم و�ملتعلقة بالعالقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت و�لوليات �ملتحدة 
تقدم  �لتي  �خلدمات  �إىل  �إ�سافة  �لإعالمي  �ملحتوى  �إنتاج  مثل  �لأمريكية 
ملو�طني �لدولة يف �خلارج.   ح�سر �للقاء .. �سمو �ل�سيخ ز�يد بن حممد بن 
ز�يد �آل نهيان و�ل�سيخ هز�ع بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان و�ل�سيخ يا�ش بن 

حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان و�ل�سيخ ز�يد بن عي�سى بن ز�يد �آل نهيان.

»م�شاندة« ت�شلم م�شروع »زد 35« يف مدينة حممد بن زايد بتكلفة 280.7 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام: 

للخدمات  �أبوظبي  �سركة  �سلمت 
�لعامة » م�ساندة » م�سروع �لطرق 
زد   « �لتحتية  و�لبنية  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
يف  ع��ق��ود   3 ع��ل��ى  �مل�����وزع   «  35
مدينة حممد بن ز�ي��د وه��م زد » 
� 2 »، وزد   35  « وزد   ،«  1  �  35

.« 3 � 35 «
وقالت �ل�سركة �إنها �أجنزت �أعمال 
�مل�����س��روع ب��ال��ك��ام��ل ب��ال��ت��ع��اون مع 
بلدية مدينة �أبوظبي وفقا لأعلى 
�لعاملية  �ملو��سفات  �ملعايري و�أرقى 
�إج���م���ال���ي���ة بلغت  ب��ت��ك��ل��ف��ة  وذل�����ك 
درهم  م��ل��ي��ون   280.7 ح����و�يل 
د�خلية  ط����رق  �إن�������س���اء  وت�����س��م��ن 
�سكنية على  لأر����ش  وبنية حتتية 

م�ساحة 1.5 مليون مرت مربع.
و يقع م�سروع » زد 35 » يف مدينة 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د ب��اأب��وظ��ب��ي على 
مطار  جنوب  مرت�  كيلو  بعد 20 
تقاطع  ع���ن���د  �ل�������دويل  �أب���وظ���ب���ي 
�مل��ف��رق – ط��ري��ق �أب��وظ��ب��ي �لعني 
و��ستمل على تنفيذ �أعمال �لطرق 
و�لبنية �لتحتية مبا يف ذلك �أعمال 
�سبكات �سرف مياه �لأمطار، مياه 
وكل  �ل�سحي،  و�ل�سرف  �ل�سرب، 

لقطع �لأر��سي �ل�سكنية يف مدينة 
قدرها  بتكلفة  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
85.95 مليون درهم ومت تنفيذه 
�ألف   642.9 بلغت  م�ساحة  على 
م��رت م��رب��ع، وي��خ��دم 105 قطع 
حمطات  و5  م��ر�ف��ق  و4  �سكنية 
كهرباء فرعية، كما ت�سمن تنفيذ 
�أع��م��ال ط��رق وبنية حتتية بطول 
�سبكات  و�إن�ساء  مرت،  كيلو   7.5
بطول  �لأم���ط���ار  م��ي��اه  لت�سريف 
�سحي  و���س��رف  م��رت  كيلو   8.5
بطول 7.2 كيلو مرت ومياه �سرب 
و�ت�سالت  كيلو مرت   7.9 بطول 
بطول 42 كيلو مرت�، �إىل جانب 
�إنارة �لطرق بطول  �إن�ساء �سبكات 
 168 وتركيب  م��رت،  كيلو   7.6

عامود �إنارة.
فت�سمن   « �أم��ا عقد زد »35 - 3 
�إن�����س��اء ط���رق وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة على 
م�ساحة قدرها 443.6 �ألف مرت 
مربع بتكلفة بلغت نحو 101.9 
 224 يخدم  حيث  دره��م،  مليون 
�سكنية، و11 مرفقا  �أر�ش  قطعة 
فرعية  ك����ه����رب����اء  حم����ط����ات  و8 
�سمل  كما  وم��در���س��ة،  وم�سجدين 
وبنية حتتية  �أع��م��ال ط��رق  تنفيذ 
و�إن�ساء  م���رت،  كيلو   7.7 ب��ط��ول 

�أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة.

ب�سكل  ت�سعى  �أن��ه��ا  �إىل  و�أ����س���ارت 
متو��سل وجهد حثيث �إىل تنفيذ 
توجيهات �لقيادة �لر�سيدة للدولة 
�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  روؤي����ة  وحت��ق��ي��ق 
من خالل تنفيذ م�ساريع تنموية 
بنية  وت��وف��ري  م�ستد�مة  طموحة 
�إىل  �إ�سافة  حتتية عالية �جل��ودة، 
م��و�ك��ب��ة �ل��ت��ط��ور �مل�����س��ت��م��ر �لذي 
ت�سهده �لإم��ارة وتلبية �حتياجات 
�مل��ج��ت��م��ع م���ن خ���الل �إجن�����از تلك 

�مل�ساريع �حليوية و�لهامة.
�لتام  �لتز�مها  »م�ساندة«  �أك��دت  و 
خالل  من  �ملعايري  �أرق��ى  بتقدمي 
�خلدمية  �مل�ساريع  وتنفيذ  �إد�رة 
�أعلى  �إىل  لأفر�د �ملجتمع، و�سول 
تلبية  عن  ف�سال  �لتميز،  درج��ات 
�لح���ت���ي���اج���ات �خل���دم���ي���ة لأف�����ر�د 
�لبنية  مكونات  وتعزيز  �ملجتمع، 
منو  حجم  مع  لتتنا�سب  �لتحتية 
�سكانها،  ع���دد  و�رت���ف���اع  �مل��ن��ط��ق��ة 
متطلبات  م�����ع  ي�����ت�����الءم  ومب�������ا 
و�حتياجات  و�ل��ت��ط��وي��ر،  �لتنمية 
�لتنمية  �ملحلي، ومعايري  �ملجتمع 

�مل�ستد�مة.
عقود  ت���ف���ا����س���ي���ل  �إىل  ل���ف���ت���ت  و 

م��ن ���س��ب��ك��ات �لت�������س���الت، و�إن����ارة 
�ل����ط����رق، و���س��ب��ك��ة �ل���ك���ه���رب���اء مع 
�ملحطات �لفرعية لها بعدد / 21 

/ حمطة.
و يخدم �مل�سروع - بعقوده �لثالثة 
�أر���ش �سكنية، و4  531 قطعة   -
م�ساجد، و3 مد�ر�ش، و25 مرفقا 
�جتماعيا وريا�سيا ويوفر خدمات 
لقاطني  م��ت��ك��ام��ل��ة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
�مل��ن��ط��ق��ة ب��ال��ك��ام��ل، �إ����س���اف���ة �إىل 
ممر�ت  تت�سمن  خمتلفة  خدمات 

م�ساة تغطي جميع �ملنطقة.
تنفيذها  �إن   « م�ساندة   « ق��ال��ت  و 
حر�سها  �إط��ار  يف  ياأتي  للم�سروع 
على جت�سيد روؤية �ساحب �ل�سمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ 
نحو  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ش 
�جلودة  عالية  حتتية  بنية  توفري 
و�ملجتمع  �ل���ف���رد  ح���اج���ات  ت��ل��ب��ي 
�ملعايري  �أف�������س���ل  م���ع  وت��ت��م��ا���س��ى 
�ل���ع���امل���ي���ة وت�������س���ت���ه���دف �لرت����ق����اء 
�أركان  وتوطيد  �حل��ي��اة  مب�ستوى 
�ل���ت���ن���م���ي���ة �مل�������س���ت���د�م���ة و�إ����س���ع���اد 
�إىل  م�����س��رية  ورف��اه��ي��ت��ه،  �ملجتمع 
�أن هذه �مل�ساريع حتظى بالهتمام 
�ل����دوؤوب����ة م���ن �ساحب  و�مل��ت��اب��ع��ة 
�آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 

يوفرها  �لتي  و�خلدمات  �مل�سروع 
�إىل  منوها   .. ح��ده  على  كل عقد 
�لد�خلية  �لطرق  �إن�ساء  تكلفة  �أن 
�لأر��سي  لقطع  �لتحتية  و�لبنية 
�ل�سكنية يف مدينة حممد بن ز�يد 
عقد زد » 35 � 1 » بلغت ما يقارب 
درهم، ومت تنفيذه  مليون   92.7
على م�ساحة قدرها 545.4 �ألف 

مرت مربع.
ويخدم عقد زد » 35 � 1 » 202 
مر�فق  �أر���ش �سكنية و10  قطعة 
فرعية  ك����ه����رب����اء  حم����ط����ات  و8 
وم���در����س���ت���ني، كما  وم�����س��ج��دي��ن 
ت�سمن تنفيذ �أعمال طرق بطول 
8.2 كيلو مرت، و�سبكات ت�سريف 
8.3 كيلو  م��ي��اه �لأم��ط��ار ب��ط��ول 
 8.9 م��رت، ���س��رف �سحي ب��ط��ول 
ك��ي��ل��و م���رت، وم���ي���اه ���س��رب بطول 
و�ت�سالت بطول  مرت  كيلو   7.9
�إىل  �إ���س��اف��ة  م���رت،  كيلو   31.1
�إنارة �لطرق بطول  �إن�ساء �سبكات 
 191 وتركيب  مرت�ت  كيلو   10
�إن��ارة و8 حمطات كهرباء  عامود 

فرعية.
 « 2  �  35 وفيما يخ�ش عقد زد » 
.. �أو�سحت » م�ساندة » �أنه ت�سمن 
حتتية  وبنية  د�خلية  طرق  �إن�ساء 

متطورة،  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  خ���دم���ات 
ب���ل���غ���ت نحو  �إج���م���ال���ي���ة  ب��ت��ك��ل��ف��ة 
موؤكدة  دره��م..  مليون   280.7
م�ستويات  �أعلى  تطبيق  مر�عاتها 
�لت�سميم  يف  و�ل�����س��الم��ة  �لأم����ن 
م�ساحات  وت��خ��ط��ي��ط  و�ل��ت��ن��ف��ي��ذ، 
م�سار�ت  وت��وف��ري  كافية  خ�سر�ء 
�لهو�ئية  ل����ل����در�ج����ات  ومم�������ر�ت 
حتتية  بنية  تنفيذ  مت  �إذ  و�مل�ساة، 
ومبعايري  ل��ل��م�����س��روع  م��ت��ك��ام��ل��ة 
عاملية وح�سب ��سرت�طات �جلهات 
�خل��دم��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة، م��ع �ل��ت��زم تام 
جمال  يف  �ملعايري  �أف�سل  بتقدمي 
خالل  من  �خل�سر�ء،  �ل�ستد�مة 

�لأمطار  م��ي��اه  ت�����س��ري��ف  ���س��ب��ك��ات 
بطول 7.1 كيلو مرت ومياه �سرب 
و�ت�سالت  كيلو مرت   7.5 بطول 
ف�سال  م��رت،  كيلو   28.2 بطول 
�لطرق  �إن����ارة  �سبكات  �إن�����س��اء  ع��ن 
وتركيب  م��رت  كيلو   8.2 ب��ط��ول 

عامود �إنارة.  189
�أن����ه  �إىل   « »م�������س���ان���دة  ل���ف���ت���ت  و 
م�سروع  ت��ن��ف��ي��ذ  و  ت�����س��م��ي��م  مت 
�أعماله  ك���اف���ة  �إجن������از  و   35 زد 
�سركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  بالكامل 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ني، وف���ق���اً لأرق����ى 
م����ع����اي����ري �جل����������ودة و�ل�������س���الم���ة 
ولتوفري  �لتحتية،  �لبنية  ملكونات 

تطبيق �أف�سل �ملمار�سات للحفاظ 
وحماية  �لطبيعية  �مل�����و�رد  ع��ل��ى 
�مل�سروع عن  �لبيئة. ويعر تنفيذ 
خطة �لتطوير �ل�ساملة لأبوظبي 
حر�ش  �إط��ار  و�سمن  و�سو�حيها، 
د�ئ���������رة �ل���ت���خ���ط���ي���ط �ل���ع���م���ر�ين 
و��سرت�تيجيتها  و�ل����ب����ل����دي����ات 
منظومة  ت��ط��وي��ر  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 
�ملدن،  جميع  يف  �لتحتية  �ل��ب��ن��ى 
وخ�����س��و���س��ا �مل����دن �حل��دي��ث��ة مثل 
وتهيئة  ز�ي���د،  ب��ن  حممد  مدينة 
ع��ل��ى مو�كبة  �ل���ق���ادرة  �خل���دم���ات 
ت�سهده  �ل����ذي  �مل��ت�����س��ارع  �ل��ت��ط��ور 

�ملدينة.

النيابة العامة الحتادية تبحث التعاون 
مع نظريتها بالكويت

•• الكويت- وام:

برئا�سة  �لحت��ادي��ة  �لعامة  �لنيابة  من  ق�سائي  وف��د  ز�ر 
�لنائب  �ل�سام�سي  �سيف  حمد  �لدكتور  �مل�ست�سار  �سعادة 
�لعام للدولة �لنيابة �لعامة بدولة �لكويت �ل�سقيقة حيث 
�لنائب  �لع�سعو�سي  علي  �سر�ر  �مل�ست�سار  مبعايل  �لتقو� 
�لري�سي  �لكويت بح�سور�سعادة �سقر نا�سر  �لعام لدولة 

�سفري �لدولة لدى دولة �لكويت.
وبحث �جلانبان �أوجه �لتعاون �ملمكنة بني �لنيابة �لعامة 
على  ق�سائي  تعاون  لتحقيق  دفعها  وكيفية  �لدولتني  يف 

م�ستوى يخدم �لعد�لة �جلنائية يف �لدولتني.
ورحب �لنائب �لعام لدولة �لكويت بالنائب �لعام �لإمار�تي 
و�لوفد �ملر�فق له م�ستعر�سا منظومة عمل �لنيابة �لعامة 

بالكويت فيما �عرب �سعادة �لنائب �لعام للدولة عن �سكره 
للجانب �لكويتي. ح�سر �للقاء �مل�ست�سار �سلطان �جلويعد 
طارق  و�مل�ست�سار  �لأول،  �ل��ع��ام  �ملحامي  ب��اأع��م��ال  �لقائم 
و�مل�ست�سار  �لكلية،  عجمان  لنيابة  �لعام  �ملحامي  �لر��سد 
�لعامة،  �لأم����و�ل  لنيابة  �ل��ع��ام  �مل��ح��ام��ي  معتوق  ح�سني 
�لق�سائي  �لتعاون  �إد�رة  مدير  �ل��زي��ودي  علي  و�مل�ست�سار 
�لعام وعن  �لنائب  �لقمزي مدير مكتب  �ل��دويل، و�سيف 
�لأول حم��م��د فهيد  �ل���ع���ام  �مل��ح��ام��ي  �ل��ك��وي��ت��ي  �جل���ان���ب 
بوجروه  ماجد  �سلطان  �لأول  �ل��ع��ام  ،و�مل��ح��ام��ي  �لزعبي 
و�ملحامي   ، �مل�سعد  �هلل  عبد  ب��در  �لأول  �ل��ع��ام  ،و�مل��ح��ام��ي 
�لعام رجيب �لرجيب حمامي عام نيابتي �لأمو�ل �لعامة 
�إبر�هيم �لغنام مدير نيابة  و�ل�سوؤون �لتجارية ، وم�سعل 

�سئون �لتنفيذ �جلنائي و�لتعاون �لدويل.

اأكرث من  1.8 مليون  زائر من 164 دولة للموقع اللكرتوين ل�شندوق الزكاة
•• اأبوظبي-الفجر:

�����س����رح �����س����ع����ادة �لأم���������ني �ل���ع���ام 
�ل����زك����اة ع��ب��د �هلل بن  ل�����س��ن��دوق 
�ملوقع  زو�ر  �أن  �مل���ه���ريي  ع��ق��ي��دة 
�لزكاة  ل�����س��ن��دوق  �لإل�����ك�����رتوين 
�أل��ف ز�ئ��ر من  بلغ ميلون و811 
164 دولة خالل �لعام 2018م، 
وم���ن �ل�����س��ف��ح��ات �ل��ت��ي ك���ان لها 
�لإق���ب���ال �لأك����ر م��ن �ل�����زو�ر هي 
�سفحة طلب �لزكاة حيث بلغ عدد 
�لزيار�ت لها 592،455 ز�ئر ثم 
تليها �سفحة حا�سبة �لزكاة بعدد 
من  ��ستفادو�  ز�ئ��ر   307،637
خ��دم��ات ح�ساب �ل��زك��اة وت��اأت��ي يف 
�ملرتبة �لثالثة �ل�سفحة �لرئي�سة 
��ستفادو�  ز�ئر   189،222 بعدد 
م���ن �مل���ع���ل���وم���ات و�آخ������ر �لأخ���ب���ار 
�ل�سفحة  �ملوجودة يف  و�لفعاليات 
�إىل ما  �ل��رئ��ي�����س��ة. و�أرج�����ع ذل���ك 
�لزكاة  �سندوق  م��وق��ع  ب��ه  يتميز 
�لإل���ك���رتوين م��ن خ��دم��ات ر�ئدة 
ومتميزة يحظى بها منذ تد�سني 
�ملوقع  على  �لإلكرتونية  خدماته 
2005م  �ل��ع��ام  يف  �لإل���ك���رتوين 
كان من �أبرزها خدمة دفع �لزكاة 
ك����اأول ج��ه��ة حكومية  �إل��ك��رتون��ًي��ا 
جمتمعية تقدم خدمة دفع �لزكاة 

�إلكرتونًيا على م�ستوى �لدولة.
هذ� بالإ�سافة �إىل باقة �خلدمات 
�لأخرى �لتي حظيت مبتابعة زو�ر 
و�ل�ستفادة  �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع 
�لفتاوى  خ���دم���ة  وت�����س��م��ل  م��ن��ه��ا 

�لفئات �ملحتاج.
وع���ن �أك���ر �ل���ق���ار�ت �ل��ت��ي حظي 
فيها  و�مل����ق����ي����م����ون  م����و�ط����ن����وه����ا 
بال�ستفادة من خدمات �ل�سندوق 
�لإل���ك���رتون���ي���ة ق����ال ���س��ع��ادت��ه، �أن 
�آ�سيا  ق������ارة  وم��ق��ي��م��و  م���و�ط���ن���و 
�مل����رك����ز ومي���ث���ل���ه���ا دول  �ح����ت����ل����و� 
�خلليج ودول �سرق �آ�سيا كال�سني 
�أفريقيا  ق����ارة  وت��ل��ي��ه��ا  وغ���ريه���ا، 
�ملوجودة  �لدول  �لكثري من  حيث 
بزيارة  ق���ام���و�  �أف��ري��ق��ي��ا  ق����ارة  يف 
�ملوقع �للكرتوين ل�سندوق مثل 
و�ملغرب  �لعربية  جمهورية م�سر 
و�جلز�ئر، كما كان هناك زو�ر من 

“حا�سبة  وب��اق��ة  �ل��زك��اة،  وح�ساب 
جمموعة  تت�سمن  �لتي  �لزكاة” 
م���ن �ل���ر�م���ج �ل��ت��ي ت�����س��ه��ل على 
�أمو�لهم  زك��اة  ح�ساب  �ملتعاملني 
�لذهب  زك�����اة  م��ن��ه��ا:  �مل���ت���ن���وع���ة، 
و�ل��ف�����س��ة، و�لأن�����ع�����ام، و�ل�������زروع، 
و�مل�ستغالت.  �حل��������رة،  و�مل����ه����ن 
�ملتميز  �لرنامج  �إىل  بالإ�سافة 
م�ستوى  على  نوعه  من  و�لفريد 
�لإم���������ار�ت  “برنامج  �ل�����ع�����امل: 
 – �ل�سركات  زكاة  حل�ساب  �لعاملي 
ي�ستفيدون  كما  �لر�بع”.  �جليل 
م�ساريع  على  للتعرف  �ملوقع  من 
على  باخلري  تعود  �لتي  �ل�سرف 

�ل��دول �ملوجودة يف ق��ار�ت �أمريكا 
�جلنوبية  و�أم���ري���ك���ا  �ل�����س��م��ال��ي��ة 
م���ن���ه���ا �ل�������ولي�������ات �لأم����ري����ك����ي����ة 
و�لدول  وكند�  و�ملك�سيك  �ملتحدة 
�مل���ت���و�ج���دة يف ق����ارة �أوروب������ا مثل 
فرن�سا و �أملانيا. كما و�أ�سار �لأمني 
�لإلكرتوين  �مل��وق��ع  �أن  �إىل  �ل��ع��ام 
�لثالث  بلغاته  يتميز  لل�سندوق 
و�لجنليزية  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���ل���غ���ة 
ز�ئري  جموع  ملر�عاة  و�لإ�سبانية 
كما  جن�سياتهم  مبختلف  �مل��وق��ع 
�أن������ه ي��ح��ظ��ى ب��ث��ق��ة �مل����زك����ني من 
و�أو�سح  �ل���دول���ة.  وخ�����ارج  د�خ����ل 
وعر  �ل�������س���ن���دوق  �إن  ����س���ع���ادت���ه 
م��وق��ع��ه �لإل����ك����رتوين ع��م��ل على 
و�ملترعني  ل��ل��م��زك��ني  �ل��ت�����س��ه��ي��ل 
ك��اف��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي زك��ات��ه��م بكل 
و�لتي  و�ملي�سرة،  �مل�سهلة  �ل��ط��رق 
يقدمها �ل�سندوق على مد�ر 24 
�ساعة وذلك عر خدماته �ملتعددة 
م���ن خ����الل �مل���وق���ع �لإل����ك����رتوين 

لل�سندوق.
�أمني عام  �أ�ساف �سعادة  ومن هنا 
به  يحظى  ما  �أن  �ل��زك��اة  �سندوق 
�ل�سندوق من �هتمام و��سع وثقة 
ع��ال��ي��ة م���ن �مل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن تلك 
�لطيبة  لل�سمعة  �ل��دول هو ثمرة 
�ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا �ل��دول��ة يف ظل 
�ل�سمو  �لقيادة �حلكيمة ل�ساحب 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ 
و�أخيه  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�ش 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حممد 
رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن 

�ل���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش �ل����وزر�ء 
و�إخو�نهما  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
�ملجل�ش  �أع�����س��اء  �ل�سمو  �أ���س��ح��اب 
و�أخيهما  �لإم���ار�ت،  حكام  �لأعلى 
�ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  �ساحب 
�أبوظبي  �آِل نهيان ويل عهد  ز�يد 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �مل�سلحة بدولة 
�مل��ت��ح��دة.  ول��ف��ت ���س��ع��ادة �ملهريي 
متعاملي  ع���ل���ى  �ل��ت�����س��ه��ي��ل  �أن 
على  تاأكيد�  ياأتي  كما  �ل�سندوق 
�ل�سرت�تيجية  �خل��ط��ة  �أه�����د�ف 
يف  �مل�ساهمة  يف  �ل��زك��اة  ل�سندوق 
ب��ال��زك��اة و�لتعريف  �ل��وع��ي  زي���ادة 
بخدمات �ل�سندوق،و�لتوجه نحو 
�للكرتونية.  �خل��دم��ات  تطوير 
�ل����ذي حققه  �ل���رق���م  �إن  م�����س��ري�ً 
ل�سندوق  �لإل�����ك�����رتوين  �مل����وق����ع 
�ل����زك����اة م���ن ح��ي��ث ع����دد زي�����ار�ت 
��ستقطابا  �لأك���ر  يجعله  �ل���دول 
ل����ل����زو�ر ع���ل���ى م�����س��ت��وى �ل���ع���امل، 
يعد  �لإجن��������از  ه�����ذ�  �أن  م�����وؤك�����د�ً 
�لتي  �ملكانة  على  و��سحاً  موؤ�سر�ً 
على  �ل��زك��اة  ���س��ن��دوق  بها  يتمتع 
كما  و�ل��ع��امل��ي.  �ملحلي  �مل�ستويني 
�ملوقع �للكرتوين يوفر كافة  �أن 
و�لدقيقة  �ل�����س��ام��ل��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
وم�سارفها  �ل��زك��اة  يخ�ش  فيما 
�سندوق  وم�������س���اري���ع  �ل�����س��رع��ي��ة 
�ل��زك��اة، ولفت �أم��ني ع��ام �سندوق 
�لزكاة �أن �ملوقع �سيو��سل تطوره 
جميع  م��ن  �ملتعاملني  يخدم  مب��ا 

�أنحاء �لعامل .
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اأخبـار الإمـارات

حميد النعيمي يح�شر فعاليات »مهرجان عجمان لالأيتام«
•• عجمان -وام:

�ل�سيخ  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب  �أث����ن����ى 
ح��م��ي��د ب��ن ر����س��د �ل��ن��ع��ي��م��ي ع�سو 
عجمان  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����ش 
�لر�سيدة يف  �لقيادة  �إ�سهامات  على 
دعم فئة �لأيتام حيث كانت �سباقة 
�حلكومية  �مل��وؤ���س�����س��ات  �إن�������س���اء  يف 
�ل���ت���ي ترعى  �ل�����س��ام��ل��ة  و�لأه���ل���ي���ة 
�خلدمات  جميع  وتت�سمن  �لأيتام 
منتهجة  �لإن�����س��ان  يحتاجها  �ل��ت��ي 
�لتي  �ل�����س��ام��ي��ة  �مل����ب����ادئ  ذل����ك  يف 
حثنا عليها ديننا �حلنيف �لد�عية 
ل��ت��ك��رمي ه���ذه �ل��ف��ئ��ة م��ن �ملجتمع 
ت�سمن  �لتي  �لقو�نني  �سرعت  كما 

حقوقهم.
�لتي  ب���ال���رع���اي���ة  ����س���م���وه  و�أ������س�����اد 
يف  لالأيتام  �لإم����ار�ت  دول��ة  توليها 
ل�ساحب  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���ق���ي���ادة  ظ���ل 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�ش  نهيان 
بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  و�ساحب 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة 
�ل����������وزر�ء حاكم  رئ���ي�������ش جم���ل�������ش 
�ل�سمو  و���س��اح��ب  »رع���اه �هلل«  دب��ي 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
و�إخو�نهم  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى 
�أع�����س��اء �ملجل�ش  �ل�����س��م��و  �أ���س��ح��اب 
�لأع��ل��ى حكام �لإم���ار�ت من خالل 

�لعامة  و�لهيئة  �خلريية  �لنعيمي 
ل��ل�����س��وؤون �لإ���س��الم��ي��ة و�لأوق������اف 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  وهيئة 
وهيئة �لأعمال �خلريية يف عجمان 
وج���م���ع���ي���ة �لإح�����������س�����ان �خل����ريي����ة 
�ل���ر وج��م��ع��ي��ة بيت  د�ر  وج��م��ع��ي��ة 
�خل�����ري وم���ت���ح���ف ع���ج���م���ان وع����دد 
�لدعم  ك��ل  �ل��ذي��ن  �لأ�سخا�ش  م��ن 

و�لرعاية لالأيتام .
�ملهرجان..  فعاليات  حفل  ح�سر 
�ل�سيخة عزة بنت عبد�هلل �لنعيمي 
�لعمل  نائب رئي�ش جمل�ش تن�سيق 
م���دي���ر عام  ع���ج���م���ان  �خل������ريي يف 
�لنعيمي  ر��سد  بن  حميد  موؤ�س�سة 
�خل���ريي���ة و���س��ع��ادة ع���ب���د�هلل �أمني 
�ل�سرفاء �مل�ست�سار يف ديو�ن �حلاكم 
و�سعادة عبيد حمد �لزعابي مدير 
لل�سوؤون  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب 
�لإ���س��الم��ي��ة و�لأوق����اف يف عجمان 
و�سعادة �لدكتور خالد عبد �لوهاب 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة  �مل��دي��ر  �خل��اج��ة 
�لأع���م���ال �خل��ريي��ة و���س��ع��ادة �سيف 
�لهالل  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لأحمر يف عجمان وعدد من مدر�ء 
�خلريية  و�جل���م���ع���ي���ات  �ل���ه���ي���ئ���ات 
غليطة  بن  طارق  و�سعادة  بالدولة 
�ل�سمو حاكم  مدير مكتب �ساحب 
ع��ج��م��ان و����س���ع���ادة ي��و���س��ف حممد 
�لت�سريفات  ع���ام  م��دي��ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي 

و�ل�سيافة وكبار �مل�سوؤولني.

رعاية  ع��ل��ى  �مل��ت��و����س��ل  ح��ر���س��ه��م 
�ل�سريحة  ه��ذه  وم�ساندة  وتنمية 

من �ملجتمع.
جاء ذلك عقب ح�سور �سموه حفل 
�لر�بع  عجمان  »مهرجان  فعاليات 
ن��ظ��م��ه جمل�ش  ل��الأي��ت��ام » و�ل�����ذي 
مب�ساركة  �خل���ريي  �لعمل  تن�سيق 
�أكر من 150 يتيما من خمتلف 
�جل��ه��ات و�مل��وؤ���س�����س��ات �خل��ريي��ة يف 
��سرت�حة  و�أق��ي��م يف  �إم���ارة عجمان 

�سموه من منطقة �حلليو.
وقال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد 
�لإ�سالم  �إن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ر�����س���د  ب���ن 
ب��الأي��ت��ام و�أقر  ح��ث على �له��ت��م��ام 

ي�سقو�  �أن  �أج��ل  م��ن  بهم  �مل�ستمرة 
طريقهم يف �حلياة بنجاح« .

�لتي   - �مل��ه��رج��ان  فعاليات  وب���د�أت 
ي�سارك فيها �أكر من 150 يتيما 
تقوم برعايتهم �لهيئات و�ملوؤ�س�سات 
و�جل���م���ع���ي���ات �خل���ريي���ة يف �إم�����ارة 
ل�سعادة  بكلمة   - و�أ�سرهم  عجمان 
مرمي �ملعمري �لأمني �لعام ملجل�ش 
�خل��ريي يف عجمان  �لعمل  تن�سيق 
�إقامة  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  فيها  �أك���دت 
�لتو��سل مع  �ملهرجان كل عام هو 
�أبنائنا �لأيتام �لذين عا�سو� يف دولة 
جميعا  �حت�سنتهم  �لتي  �لإم���ار�ت 
على  و�أ�سرهم  ومقيمني  مو�طنني 

�ل�سيخ ز�يد » طيب �هلل  �ملغفور له 
ث�����ر�ه » م���ن ث���م���ار �خل����ري وحمبة 
�ل��غ��ري ك��م��ا ن���رى �أب���ن���اء �لإم������ار�ت 
جمال  يف  �لأم��ث��ل��ة  �أروع  ي�سربون 
�لعمل �خلريي و�لإن�ساين مل�ساعدة 
ميد�ن  ك���ل  يف  ف��ه��م  و�مل��ح��ت��اج��ني 
�إن�ساين يف د�خل �لدولة �أو خارجها. 
�ل���ع���ام ملجل�ش  �لأم�����ني  و�أو����س���ح���ت 
�لتن�سيق �خلريي �أن هذ� �ملهرجان 
هو ثمرة من ثمار �ملح�سنني ونتاج 
�أوىل  �ل���ذي  �ملجتمع  ل��ه��ذ�  طبيعي 
�ل��رع��اي��ة و�لهتمام  ك��ام��ل  �لأي��ت��ام 
ودعمهم  م�ساندتهم  على  وحر�ش 
بنظرة  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  �إىل  ل��ي��ت��ط��ل��ع��و� 

�حلياة  لهم  ت�سمن  �لتي  حقوقهم 
�لنف�سي  و�ل����س���ت���ق���ر�ر  �ل���ك���رمي���ة 
ياأتي  وت���ك���رمي���ه���م  و�لج���ت���م���اع���ي 
�لإ�سالمية  ق��ي��م��ن��ا  م���ن  �ن��ط��الق��ا 
�لتي �أعلت من �ساأنهم وحفظت لهم 
مكانتهم يف �ملجتمع ليكونو� �أفر�د� 
لأنف�سهم  و����س���احل���ني  م��ن��ت��ج��ني 
خ�����الل تقدمي  م����ن  وجم��ت��م��ع��ه��م 
و�ل�سحية  �ل���رتب���وي���ة  �ل���رع���اي���ة 

و�لنف�سية وجميع ما يلزمهم.
و�أ�ساف �سموه »�إننا يف �إمارة عجمان 
ن�سعى لتذليل كل �ملعوقات �أمام هذه 
�لفئة ونبذل �جلهود �ملختلفة �لتي 
و�لعناية  �حتياجاتهم  تلبية  تتيح 

ه���ذه �لأر������ش �ل��ط��ي��ب��ة �ل��ت��ي تويل 
يف  �لأي��ت��ام  برعاية  كبري�  �هتماما 

ظل �لقيادة �لر�سيدة.
و�أ�سادت يف كلمتها بالدعم �ملتو��سل 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  و�ل��ك��ب��ري 
ورعايته  �لنعيمي  ر��سد  بن  حميد 
فئات  من  �ل�سريحة  لهذه  �لد�ئمة 
�لري  �لعطاء  مثمنة   .. �ملجتمع 
�سائر  ل�����س��م��وه يف  �مل���ح���دود  وغ����ري 
جمالت �لعمل �خلريي و�لإن�ساين 
�مل�سهودة  و�لرعاية  �لدعم  و�أهمها 

ل�سموه لالأيتام.
و�أ�سارت �إىل �أنه يف » عام �لت�سامح » 
نرى ما غر�سه فينا �لو�لد �ملوؤ�س�ش 

طموحة و�ثقة تكن �حلب و�لولء 
وقيادتهم  ل��وط��ن��ه��م  و�ل����ع����رف����ان 
�ملوؤ�س�سات  �لر�سيدة.. م�سيدة بدور 
و�ل���ه���ي���ئ���ات و�جل���م���ع���ي���ات ورج�����ال 
هذ�  �إجن��اح  مل�ساهمتهم يف  �لأعمال 
و�لب�سمة  �لفرح  و�إدخ��ال  �ملهرجان 

على وجوه �لأطفال �لأيتام.
حاكم  �ل�������س���م���و  �����س����اح����ب  وك��������رم 
�لطلبة  �ملهرجان  ختام  يف  عجمان 
�ملوؤ�س�سات  �لأيتام يف  �ملتميزين من 
و�جلمعيات �لتي ترعاهم كما كرم 
و�ملوؤ�س�سات  و�لأ���س��خ��ا���ش  �ل���رع���اة 
�ملهرجان  لهذ�  و�لد�عمة  �مل�ساندة 
ب���ن ر��سد  وه����م م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د 

القطامي: 38392 طبيبا و م�شاعدا وفنيا يف القطاع اخلا�س .. و ت�شهيالت ل�شتقطاب الكفاءات
•• دبي - وام:

�أكد معايل حميد حممد �لقطامي 
�ملدير �لعام لهيئة �ل�سحة بدبي �أن 
�لقطاع �ل�سحي �خلا�ش �أحد �أهم 
للهيئة  �ل�سرت�تيجيني  �ل�سركاء 
ت��ع��ول على  دب���ي«  �إن »�سحة  وق���ال 
�ل��ق��ط��اع و قدر�ت  �إم��ك��ان��ي��ات ه���ذ� 
�مل�ستوى  عالية  �لطبية  موؤ�س�ساته 
�سحة  م�����س��ت��ق��ب��ل  �إىل  ل��ل��و���س��ول 

�أف�سل.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل �ل�����زي�����ارة �لتي 
مل�ست�سفى  �م�ش  �لقطامي  بها  ق��ام 
»كينغز كوليدج لندن« بدبي وكان 
�سوماخر  كر�ستيان  ��ستقباله  يف 
�ملدير �لتنفيذي للم�ست�سفى وعدد 

من �مل�سوؤولني و�ملخت�سني .
�لهيئة  �أن  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  ���س��دد  و 
�لأنظمة  م��ن  �ل��ع��دي��د  ��ستحدثت 
خاللها  م��ن  ب�سطت  �لتي  �لذكية 
ف�سال  �لطبية  �ملن�ساآت  تر�خي�ش 
»�سريان«  ن���ظ���ام  ����س��ت��ح��د�ث  ع���ن 
�ملطور لإ�ستقطاب �أف�سل �لكفاء�ت 
�ل���ط���ب���ي���ة وت�������س���ه���ي���ل �إج������������ر�ء�ت 
ترخي�ش �لأطباء وجميع �لعاملني 
عددهم  و���س��ل  �ل��ذي��ن  �ل�سحيني 
و�ملر�كز  �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ج��م��ي��ع  يف 
و�ل��ع��ي��اد�ت �خل��ا���س��ة ح��ت��ى مطلع 

طفرة  ت�سهد  دب��ي  �أن  �إىل  �أ���س��ار  و 
�مل�ست�سفيات  ���س��ل�����س��ل��ة  ت���و�ج���د  يف 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ت��ن��ت��م��ي ل��ع��دة دول 
�لطبي  �مل��ج��ال  يف  متقدمة  ك��رى 
م��وؤك��د� �أن م��ن ���س��اأن ذل��ك تقدمي 
خدمات �سحية وفق �أعلى �ملعايري 
تو�سيع  ع���ن  ف�����س��ال  و�مل�����س��ت��وي��ات 
ت��ب��ادل �خل���ر�ت و�لتجارب  ن��ط��اق 
�حلكومية  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل��ن�����س��اآت  ب��ني 
و�خل����ا�����س����ة مب����ا ي����خ����دم �أه�������د�ف 
�ملر�سى  وم�������س���ل���ح���ة  �ل���ت���ط���وي���ر 

و�ملجتمع ب�سكل عام .
مل�ستوى  ت���ق���دي���ره  ع����ن  �أع�������رب  و 

�لعام �جلاري لأكر من 38392 
طبيبا و م�ساعد� و فنيا .

تزخر  دب����ي  �أن  �ل��ق��ط��ام��ي  ذك����ر  و 
و�ملر�كز  �مل�ست�سفيات  من  بالعديد 
و�لعياد�ت �لطبية �خلا�سة �ملوثوق 
فيها �لتي تعمل جنبا �إىل جنب مع 
�أفر�ده  و  �ملجتمع  خلدمة  �لهيئة 
�ل��ط��ب��ي ليكون  �ل��ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر 
�ملتطلبات  تلبية  على  ق���درة  �أك���ر 
�لطبية �ملتز�يدة �إ�سافة �إىل قدرته 
�ل�سياحة  ح���رك���ة  م���و�ك���ب���ة  ع���ل���ى 
ت�����س��ه��ده��ا مدينة  �ل��ت��ي  �ل�����س��ح��ي��ة 

دبي .

توفرها  �لتي  �ملتقدمة  �لتجهيز�ت 
لندن«  كوليدج  »كينغز  م�ست�سفى 
حري�سة  �ل���ه���ي���ئ���ة  �إن  ق�����ال  و   ..
ل�سل�سة  ر�ق��ي��ة  من��اذج  �إ�سافة  على 
�لتي  �لعاملية  �خلا�سة  �مل�ست�سفيات 

حتت�سنها دبي.
و تفقد معايل �لقطامي م�ست�سفى 
» كينغز كوليدج لندن » و �أق�سامه 
�أ�ساليب  ع��ل��ى  �ط���ل���ع  و  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�لعالج �ملتبعة يف �مل�ست�سفى وتعرف 
�إىل �لكادر �لطبي و�لطبي �مل�ساند 
خدمة  يف  �ل���ت���وف���ي���ق  ل����ه  م��ت��م��ن��ي��ا 

�ملر�سى و�ملجتمع بوجه عام.

باقة من الأدب والثقافة والفن على جناح الهند �شيف �شرف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 2019
•• اأبوظبي-وام:

ي�ستعر�ش جناح �لهند �سيف �سرف معر�ش �أبوظبي �لدويل للكتاب 2019 
�لذى يحت�سنه مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ش من 24 ولغاية 30 �أبريل 
�جلاري باقة من �لأدب و�لثقافة و�لفن و�ملو�سيقى و�ل�سينما و�لرق�ش تعك�ش 

تنوع وغنى �لنتاج �لثقايف �لهندي.
�إىل  يتطلعون  �لذين  للم�ستثمرين  مميزة  فر�سة  �لهندية  �مل�ساركة  وتوفر 
�لهندية  �لن�سر  ودور  و�ل�سركات  �ملجموعات  توفرها  �لتي  �لفر�ش  �غتنام 
�لهندي يف  ��ست�سافة �جلناح  �لتعاون �خلليجي ��سافة �ىل  يف دول جمل�ش 
�ملعر�ش لطيف و��سع من �لكّتاب و�ملوؤلفني و�لباحثني يف �ل�سوؤون �لأدبية من 

�لهند ليكونو� �سفر�ء بلدهم يف جمالت �لأدب و�لفنون.
و�ست�سهد �ملن�سة �لرئي�سية للمعر�ش بع�ساً من �أكر �ملوؤلفني �ملوهوبني يف 
�لهند، من �أبرزهم �سعادة نفديب �سينغ �سوري �سفري جمهورية �لهند لدى 
ن�سخة  �أول  وه��و  �حلرية«  وب��روح  بالدم  »ُكتب  كتابه  �سيطلق  �ل��ذي  �لدولة 
مرتجمة من �لبنجابية �إىل �لإجنليزية لق�سيدة ’خوين فاي�ساخي‘، و�لتي 
�لتي  باغ  جليانو�ل  ملذبحة  م�ساهد�ته  على  بناًء  �ل�سفري  �سعادة  جّد  كتبها 
وقعت يف 13 �أبريل عام 1919. ومن جانبها، ُت�سّجل بريتي �سينوي، �ملوؤلفة 
�لتي حققت كتبها �أف�سل �ملبيعات، م�ساركتها يف �ملعر�ش من خالل حديثها 
عن كتابها �جلديد »��ستيقظو�، �حلياة ُتنادي«، ملناق�سة �لإلهام �لكامن ور�ءه، 

ف�ساًل عن �أهمية ��ستمتاعنا باحلياة كّل يوم لأق�سى حد ممكن.
�جلديد  كتابه  ح��ول  دب��ي،  يف  �ملقيم  �لكاتب  �أونيكري�سان،  ديباك  ويتحدث 
»ل��ل��ذ�ك��رة: �أن��ا �خ��رتع��ت �ل��ن��ا���ش«، و�ل���ذي ت��ن��اول فيه �لنا�ش �ل��ذي��ن قامو� 
�سري  �ملوؤلف  ُيلقي  فيما  كتابه  مالمح  ر�سم  يف  م�ساهمتهم  و�ُسبل  بتن�سئته 
بري�د ر�جار�م، كلمة ُيرّكز فيها على مو��سيع وقيم �ل�سالم و�حلقيقة �لتي 
تطرق �إليها يف كتابه »��ستك�ساف حياة �ملاهامتا« بينما �سيتحدث مانوج د��ش، 
�أكر �لأ�سماء �ملرموقة يف �مل�سهد �لأدب��ي �لهندي، حول كتابه »�لهند،  �أحد 
دولتي �ل�سغرية«، و�لذي يتناول حال �لقيم �لهندية يف �ملجتمع �لهندي د�ئم 
�لتغرّي. كما يقدم �ملعر�ش قائمة متمّيزة من نخبة �ملوؤدين �لهنود، ليقدمو� 
�ملو�سيقى  �إىل  و�لرق�ش  �لكال�سيكية  �ملو�سيقى  بني  ت��رت�وح  �لتي  عرو�سهم 
�ل�سعبية  ذو  �ملغني  ح�سور  �ىل  ��سافة  �لكثري  وغريها  �ل�سعبية  �لبنجابية 

و�ملغني  �ل�سعبية،  للمو�سيقى  خان‘  ’كوتل  وفرقة  جا�سي،  جا�سر  �لهائلة 
وكاتب �لأغاين هاربريت.

وقال عبد�هلل ماجد �آل علي، �ملدير �لتنفيذي بالإنابة لقطاع د�ر �لكتب يف 
�ل�سرف  ك�سيف  �لهند  �ختيار  »ياأتي  �أبوظبي:   - و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة 
لن�سخة هذ� �لعام من �ملعر�ش كدليل على �لدور �لكبري �لذي يلعبه معر�ش 
�أبوظبي �لدويل للكتاب يف �لنفتاح على �لثقافات �لأخرى؛ وهي �مليزة �لتي 
�لرنامج  وُيعتر   .2019 ع��ام  خ��الل  ب��ارزة  ب�سمة  ت��رتك  �أّن  �ملتوقع  من 
�لثقايف ل�سيف �ل�سرف جزء�ً من �لعمل �ملكثف �لذي �أجنزناه لتعزيز قدرة 
�ملعر�ش على �لبتكار و�لتفاعل مع �جلمهور، و�ل�ستناد على جناحه �ملبهر 
عاماً بعد عام ليج�سد تلك �ملن�سة �ل�سنوية �لهامة جلميع �لأطر�ف �ملعنية 
يف قطاع �لن�سر«. و�عرب عن تطلعه �إىل �لكتاب و�لأدب��اء و�ملفكرين �لهنود 
�ل�سنو�ت  م��دى  على  باإبد�عاتهم  �لعاملية  �ل�ساحة  �أث���رو�  �لذين  �لعام  ه��ذ� 
�ملا�سية، لنتعرف عن كثب على �لثقافة �لهندية �ملتميزة. ومن جانبها، قالت 
�ل�سرور  »يغمرنا  �لإم���ار�ت:  دول��ة  يف  �لهندية  �ل�سفارة  ممثلة  بانت،  �سميتا 
باختيار �لهند ك�سيف �ل�سرف يف دورة هذ� �لعام من معر�ش �أبوظبي �لدويل 
للكتاب. �إذ تتمتع �لهند بعالقات متينة ور��سخة مع دولة �لإمار�ت �لعربية 
جتمعنا  �لتي  �لتاريخية  للرو�بط  �نعكا�ساً  �ل�سر�كة  ه��ذه  وُتعتر  �ملتحدة 
بالعامل �لعربي. وتتمثل م�ساركتنا يف �ملعر�ش يف وفد رفيع مكون من �أكر 
100 م�سارك، مت�سمناً جهات �لن�سر و�لنقاد �لأدبيني و�ملوؤلفني، كما  من 
حتظى �لهند باأكر جناح يف ن�سخة هذ� �لعام من �ملعر�ش. و�أوّد �أن �أعرب عن 
�متناننا لد�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي لرت�سيح �لهند ك�سيف �سرف 
عدد  �أك��ر  ب��دوري  و�أ�سجع  �ملعر�ش،  يف  مل�ساركتنا  ُقدماً  ونتطلع  للمعر�ش. 

ممكن من �أفر�د �جلالية للقدوم وزيارة �لفعالية«.
وُي�سّكل معر�ش �أبوظبي �لدويل للكتاب �سوقاً �سنوية لقطاع �لن�سر يف منطقة 
تتيح للمو�هب  �أفريقيا، حيث يوفر من�سة فريدة  �لأو�سط و�سمال  �ل�سرق 
�ملحلية و�لعاملية يف �لقطاع عر�ش نتاجها و�إبد�عاتها، و�لتو��سل مع �لرو�د 
و�ملخت�سني يف هذ� �لقطاع. وت�سم �لدورة 29 من معر�ش �أبوظبي �لدويل 
50 بلد�ً، لعر�ش  �أك��ر من  1000 عار�ش من  �أك��ر من  للكتاب م�ساركة 
�أكر من 500 �ألف كتاب فيما ي�سهد �ملعر�ش لول مرة م�ساركة عار�سني 

من �أوكر�نيا، وجمهورية �لت�سيك، و�إ�ستونيا، ومالطا و�لرتغال.

بح�ص�ر قائد عام �صرطة راأ�ش اخليمة

املنتدى الوقائي الأول يحذر من ا�شتهداف  املخدرات للطلبة
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

بن  �هلل  ع����ب����د  ع����ل����ي  �ل������ل������و�ء  �أك��������د 
ع���ل���و�ن �ل��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
�أه��م��ي��ة تعاون  ر�أ������ش �خل��ي��م��ة ع��ل��ى 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  وكافة  �لأ���س��رة 

�آخ����ذة  �مل����خ����در�ت  �آف�����ة  �أن  و�أ�����س����اف 
ب���ال���ت���ز�ي���د ع���امل���ي���ا وت���رت���ف���ع درج����ة 
بالرغم  ���س��م��وم��ه��ا  وق����وة  خ��ط��ورت��ه��ا 
م��ن �جل��ه��ود �ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا �جلهات 
�ل�����س��رط��ي��ة مل��ح��ارب��ت��ه��ا م���ا ي��ع��ن��ي �أن 
خطو�ت  �أول  ي��ع��ت��ر  م��ن��ه��ا  �ل��وق��اي��ة 

للطالبات  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات 
�لأن�ساري  يحيى  �لدكتور  بح�سور 
�لتقنية  ل��ك��ل��ي��ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�لعامون  �مل�����در�ء  م���ن  �ل��ع��ل��ي��ا وع����دد 
�آف����ة  �أن  �إىل  �ل�������س���رط���ة  و����س���ب���اط 
�لفرد  تاأثري�تها من  �ملخدر�ت متتد 

�لركيزة  �أن  على  عجمان  جامعة  يف 
�لأ���س��ا���ش يف ه���ذ� �جل��ان��ب تتمثل يف 
و�تباع  �لإن�����س��ان  ب��ن��اء  �ل��رتك��ي��ز على 
�لإج�������ر�ء�ت �ل��وق��ائ��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
�لإدم�����ان م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز �جلانب 
�لن�شء  يف  و�لأخ�����الق�����ي  �ل����رتب����وي 

و�ملجتمعية يف مكافحة �آفة �ملخدر�ت 
�ل��ت��ي ت��ه��دد ���س��الم��ة �لأب���ن���اء و�أم���ن 

و��ستقر�ر �لأوطان .
�أم�ش خالل  �ملنتدى �لوقائي  و�أ�سار 
�لعامة  �لقيادة  نظمته  �ل��ذي  �لأول 
و��ست�سافته  �خليمة  ر�أ����ش  ل�سرطة 

�لت�سدي لها وملروجيها .
للمنتدى  �حل��و�ري��ة  �جلل�سة  وب���د�أت 
�أد�رت��ه مرمي �ل�سحي بت�سليط  �لذي 
�لدكتورة �أنعام يو�سع �لأ�ستاذ �مل�ساعد 
ق�سم  و�لعلوم  �لإن�سانيات  كليات  يف 
�ملجتمعية  و�خل��دم��ة  �لجتماع  علم 

�إىل �لأ�سرة و�ملجتمع مما يتطلب من 
�ملعنية  وكافة �جلهات  �لأم��ور  �أولياء 
مبخاطر  وتثقيفهم  �لأبناء  حت�سني 
�ملخدر�ت و�ل�سقوط يف �سرك �لإدمان 
مع �لتنبه لأية تغري�ت �أو مالحظات 

ج�سدية �أو �سلوكية تطر�أ عليهم.

فكرة  ملو�جهة  ��سرت�تيجيات  وو�سع 
جانب  �إىل  م�����رة  لأول  �ل���ت���ع���اط���ي 
�مل�ساركة يف �مل�سوؤولية وح�سن �ملتابعة 
بني  �لأ�سا�سية  و�ل�سر�كة  و�ل��رق��اب��ة 
حلماية  �ملجتمعية  �ملوؤ�س�سات  ك��اف��ة 

�لفرد من �لإدمان .
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•• عجمان ـ الفجر 

�لوطنية  عملها  ملنهجية  ��ستكماًل 
�ل�سنوية  عملها  خل��ط��ة  وت��ن��ف��ي��ذ�ً 
�لهادفة �إىل تعزيز �لقٌيم �خلريية 
و�لإن�سانية يف عام �لت�سامح، �ساركت 
جمعية بيت �خلري ممثاًل بفرعها 
و�لتن�سيق  وب��ال��ت��ع��اون  عجمان  يف 
مع  جمل�ش تن�سيق �لعمل �خلريي 
بفعالية  ب���ع���ج���م���ان  و�لأوق�������������اف 
مهرجان �لأيتام يف ن�سخته �لر�بعة 
تو�لياً بالتن�سيق �لتي �ُقيمت ع�سر 
“�ل�سبت” �ملو�فق  �أم�����ش  �أول  ي��وم 

لتاريخ 20 �أبريل �حلايل.
وقالت �ل�سيدة �أمرية حممد �ساكر 
م���دي���ر ف����رع ج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت �خلري 
�إد�رة  جم��ل�����ش  �إن  ع��ج��م��ان،  ف����رع  

�مل�ساركة  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ش  �جلمعية 
�حلكومية  �جل�����ه�����ات  ك����اف����ة  م�����ع 
�لوطنية  و�ملوؤ�س�سات  و�لإن�سانية 
كل  بتوفري  �ملبا�سرة  �لعالقة  ذ�ت 
لالأ�سر  �ل��ك��رمي  �لعي�ش  م��ق��وم��ات 
لقيم  ،تر�سيخاً  و�ملتعففة  �مل��ع��وزة 
روؤى  من  �مل�ستمدة  �جلمعية  عمل 
�أر�سى  و�ل���ت���ي  �ل��وط��ن��ي��ة  ق��ي��ادت��ن��ا 
�ملوؤ�س�ش  و�لو�لد  �لقائد  قو�عدها 
ز�يد  �ل�سيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
بن �سلطان �آل نهيان – طيب �هلل 

ثر�ه.
�أن م�ساركة فرع جمعية  و�أ�سافت  
ب��ي��ت �خل���ري م��ع خم��ت��ل��ف  �للجان 
�لر�بع  عجمان  ملهرجان  �ملنظمة  
للنجاح  ��ستكماًل  ي��اأت��ي  ل��الأي��ت��ام، 
�لعطاء  مبادئ  لتكري�ش  �ملتو��سل 

�لبهجة على وجوه  ور�سم  و�ملحبة 
فئة  ومنها  �مل�ستحة،  �لفئات  كافة 
�أن  �إىل  م�سرية  �لأي��ت��ام،  �لأط��ف��ال 
ذلك ي�ستند يف �آليات عمله �ملنبثقة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �إع��الن  من 

رئي�ش  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
 2019 ع��ام  �ل��دول��ة، حفظه �هلل، 
عاماً للت�سامح، و�قتد�ء بتوجيهات 
�ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة ب��ال��وق��وف �إىل 

جانب �لأيتام ودعمهم ورعايتهم.
و�أك����دت �ل�����س��ي��دة �أم����رية ���س��اك��ر �أن 
�جلمعية �ساركت يف حفل مهرجان 
�لأي��ت��ام م��ن خ��الل تكرميها لعدد 
�ملتفوقني  من  �لأيتام  �لطلبة  من 
در����س��ي��اً و�مل���رت�وح���ة �أع��م��اره��م ما 
�مل�ساركة  و�أن  8-11عاماً   ب��ني 
�لطفال  وت�سجيع  لتحفيز  هدفت 
وبناء  و�ملعرفة  �لعلم  على  �لأي��ت��ام 
لوطنها  بحبها  مت�سلحة  �أج��ي��ال 
و�لن����ت����م����اء �إل����ي����ه و�ل������دف������اع عن 
مكت�سباته و�لوقوف خلف قيادتهم 

�سند�ً وعوناً لها يف كافة �ملحافل.

•• اأبوظبي-الفجر:

�إجناز�  �أبوظبي  بلدية مدينة  حققت 
بح�سولها  مت���ث���ل  ج����دي����د�  ع���امل���ي���ا 
�إنتاج  ع��ل��ى ���س��ه��ادة �م��ت��ي��از يف جم���ال 
�خلر�ئط �لبيئية �لهند�سية �لرقمية 
�سمن �مل�سابقة �لتي �أقيمت موؤخر� يف 

�ململكة �ملتحدة - لندن.
وقد جاء هذ� �ل�سبق للبلدية حمققة 
�لريادة كونها �لوحيدة على م�ستوى 
�ل���وط���ن �ل���ع���رب���ي �ل���ت���ي حت��ق��ق هذ� 
�لإجناز وتناف�ش كرى �لدول �لعاملية 
ومن بينها: “�ل�سني، كوريا، �ليابان، 
فرن�سا، �ندوني�سيا، كمبوديا ،�إيطاليا، 
،�لر�زيل  نورووي  �ملتحدة،  �لوليات 

،�ململكة �ملتحدة ، �لهند«.  من جانبه 
�سلطان  خلفان  �ملهند�ش  �سعادة  �أك��د 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  �مل���دي���ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
بلدية  ح�����س��ول  �أن  �مل�����دن  ت��خ��ط��ي��ط 

تناف�ست  جائزة  على  �أبوظبي  مدينة 
يعك�ش  وع��ري��ق��ة  ر�ئ�����دة  دول  ع��ل��ي��ه��ا 

مدى �لتقدم �حل�ساري �لذي حققته 
�إم�������ارة �أب���وظ���ب���ي وذل�����ك م���ن خالل 

ت�سخريها �أحدث �لتقنيات �لتي تدعم 
وترتقي بخدماتها، حتى  ممار�ساتها 
�أ���س��ب��ح��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي يف 
م�ساف �ملوؤ�س�سات �لعاملية �لتي حتجز 
لها مكانا يف �ل�سفوف �لأمامية وهذ� 
م�سدر فخر لنا، وبالوقت ذ�ته حافز 
�لإجناز�ت  �ملزيد من  لتحقيق  ود�فع 
جلميع  �ملوؤ�س�سي  �ل��ولء  تعك�ش  �لتي 
على  وح��ر���س��ه��م  �ل��ب��ل��دي��ة  منت�سبي 
طاقات  م��ن  لديهم  م��ا  �أف�سل  �إب���د�ء 
يف  ت�ساهم  و�بتكارية  �إبد�عية  و�أفكار 

دعم مكانة �لبلدية حمليا وعامليا .
على �ل�سعيد ذ�ته �سارك ق�سم هند�سة 
 Be« مل�����س��اب��ق��ة �ل��ع��امل��ي��ة� �ل���رتب���ة يف 
من  �ملقامة   »Inspired 2018

قبل �سركة BENTLEY  �لعاملية 
�لهند�سية  �لرقمية  �حللول  لر�مج 
�خلر�ئط  لإن���ت���اج  م�����س��روع  لأف�����س��ل 
�ملناف�سات  �سمن  �لهند�سية  �لبيئية 
)�إد�رة    GIMSتطبيق خ��الل  من 
نظم �ملعلومات �جليوتقنية( �ملخت�ش 
�إىل  �لورقية  �لرتبة  بيانات  بتحويل 
تفاعلية  خ��ري��ط��ة  رق��م��ي��ة يف  ب��ي��ان��ات 

مركزية موحدة.
وقد جاءت هذه �لنتيجة ثمرة ل�سعي 

نحو  �مل�ستمر  �أبوظبي  مدينة  بلدية 
و�لدخول  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  تطبيق 
للخر�ئط  �لإل���ك���رتون���ي���ة  �ل���ث���ورة  يف 
�لذكية لتحقيق �لروؤية باإيجاد نظام 
بلدي ذي كفاءة عاملية يحقق �لتنمية 
معايري  وي��ع��زز  �مل��ن�����س��ودة،  �مل�ستد�مة 
�أبوظبي،  م��دي��ن��ة  يف  �حل���ي���اه  ج����ودة 
وحر�سا على رفع م�ستوى �خلدمات 
ت��خ��دم �جلهات  �ل��ت��ي  �لإل���ك���رتون���ي���ة 

�حلكومية و�خلا�سة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أقامت جلنة �سيد�ت نادي تر�ث �لإمار�ت على مدى 
ثالثة �أيام، فعاليات ملتقى �لأ�سر �لإمار�تية �ملنتجة 
“عود �لر�يح” يف دورته �لثانية، يف �لقرية �لرت�ثية 
ت���ر�ث �لإم������ار�ت، وذل���ك بالتز�من  ل��ن��ادي  �ل��ت��اب��ع��ة 

�لعاملي  باليوم  �لإم����ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  �حتفالت  م��ع 
للرت�ث. 

�لأ�سر  �لعديد من  �لرت�ثي،  �مللتقى  هذ�  �ساركت يف 
و�لأعمار  �ل��ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  �ملنتجة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
ذ�ت �ملو�هب و�ملهار�ت �ملتعّددة، من بينهن موظفات 
�ملعرو�سات  ت��ن��ّوع��ت  م��ن��زل، حيث  ورب���ات  وط��ال��ب��ات 

“�ملالب�ش  مثل  و�مل����ر�أة  �لأ���س��رة  م�ستلزمات  ب��ني  م��ا 
�ليدوية،  و�لأ�سغال  و�ل��دخ��ون،  و�لعطور  �لرت�ثية، 
و�ملنتجات  �لأط��ف��ال،  و�أل��ع��اب  �ل�سعبية،  و�مل��اأك��ولت 
�خلا�سة بال�َسعر و�لب�سرة �مل�سنوعة يدوياً و�ملعدة يف 

�ملنزل من مو�د طبيعية مئة باملئة«. 
وتاتي فعاليات ملتقى �لأ�سر �ملنتجة يف �طار حر�ش 

�لنادي على دعم �لأ�سر �لإمار�تية وحتفيز عطائها، 
على �ملزيد من �لتقدم و�لتما�سك �لأ�سري و�لتالحم 
عر�سها،  يتم  �لتي  �ملنتجات  خ��الل  من  �ملجتمعي،  
لهذه  �لقت�سادي  بامل�ستوى  �لرتقاء  �إىل  و�لهادفة 
�لأ���س��ر وت��ن��وي��ع م�����س��ادر دخ��ل��ه��ا، و����س��ت��ث��م��ار طاقات 
�أف���ر�ده���ا وت��ط��وي��ر ق��در�ت��ه��م، ب��الإ���س��اف��ة �إىل �سقل 

مهار�تهم.
وقي حظي �مللتقى بتو�فد �ل�سياح من جميع �لدول 
ومن خمتلف �جلن�سيات و�لثقافات مما �سكل فر�سة 
لتعريفهم بالرت�ث �لإمار�تي و�قتناء هذه �ملنتجات 
�مل��م��ي��زة.  وم���ن ج��ان��ب �آخ���ر ���س��ارك م��رك��ز �أبوظبي 
عود  “معر�ش  �لن�سائي  �ل�سمحة  ومركز  �لن�سائي 

�لر�يح” م��ن خ��الل ع��ر���ش ف��ق��ر�ت ت��ر�ث��ي��ة، ومنها 
و�لغزل”،  و�ل�����س��دو  “ كالتلي  �ل��ي��دوي��ة  �مل�����س��غ��ولت 
�ل�سعبية،  و�لأك��الت  لل�سقور،  �إىل عر�ش  بالإ�سافة 
و�لر�سم  ك���الأل���ع���اب  �لأط���ف���ال  خ��ا���س��ة يف  وف���ق���ر�ت 
وغريها من �لفقر�ت �لتي �أمتعت �حل�سور ور�سمت 

�لفرحة على وجوه �لأطفال.

جلنة �شيدات »نادي تراث الإمارات« تختتم فعاليات »عود الّرايح«

•• الفجرية -الفجر:

�ملرور و�لدوريات  باإد�رة  �لفجرية متمثلة  �لقيادة ل�سرطة  نظمت 
ح��م��ل��ت��ه��ا �مل����روري����ة �ل��ف��رع��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة ل���ه���ذ� �ل���ع���ام حت���ت �سعار 
�ملفاجئ قاتل “، �عتبار�ً من 21 �أبريل �جلاري وملدة  “�لنحر�ف 
�لد�خلية  ل����وز�رة  �لإ�سرت�تيجية  �لأه����د�ف  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �سهر، 

و�سرطة �لفجرية و�ملتمثلة يف جعل �لطرق �أكر �أمناً.
وتهدف حملة “�لنحر�ف �ملفاجئ قاتل” �إىل �حلد من �ل�سلوكيات 

و�ملمار�سات �لقاتلة �لتي يرتكبها �ل�سائقني �مل�ستهرتين بحياتهم 
وحياة من ي�ساركهم �لطريق كما ت�سلط �ل�سوء �إىل �أهم �لأ�سباب 
يت�سبب يف وقوع  باملركبة مما  �ملفاجئ  �إىل �لنحر�ف  ت��وؤدي  �لتي 

�حلو�دث �ملرورية على �لطريق.
�إد�رة  و�أو�سح �لعميد دكتور علي ر��سد بن عو��ش �ليماحي مدير 
باملركبة من  �ملفاجئ  �لن��ح��ر�ف  �أن  بالفجرية  و�ل��دوري��ات  �مل��رور 
�مل�سببات �لرئي�سة لأخطر �حلو�دث �لتي تكون نتيجتها �إما �إ�سابة 

�أو �إعاقة �أو وفاة.

ودعا �سعادته �إىل �سرورة �للتز�م بالأنظمة �ملرورية ل�سمان �سالمة 
�لنحر�ف  �أن  �إىل  �ليماحي  �لعميد  ون��وه  �لطريق،  على  �جلميع 
غر�مة  بدفع  لل�سائق  وملزمة  مرورية  خمالفة  باملركبة  �ملفاجئ 
“4” نقاط مرورية، كما حذر  “1000” درهم و  مالية قدرها 
قاتلة  �سرعات  على  �خلطر  كالنحر�ف  �خلطرة  �ل�سلوكيات  من 
�أثناء �لقيادة وعدم ترك م�سافة كافية  و��ستخد�م �لهاتف �لنقال 
�أول موزة عبد�ل�سالم �لدرمكي مدير  بني �ملركبات. و�أكد �ملالزم 
فرع �لتوعية و�لإعالم �ملروري بالإنابة �أن قائد �ملركبة هو �أ�سا�ش 

�ل�سالمة �ملرورية على �لطريق من خالل وعيه وثقافته بخطرة 
�ملرورية.  �حل��و�دث  وق��وع  يف  و�سببها  �ملتهورة  �ل�سلبية  �ملمار�سات 
�أول م��وزة حول دور حمالت �لتوعية �ملرورية يف  �مل��الزم  وحت��دث 
تعزيز مفاهيم �لقيادة �لآمنة على �لطريق، كما �أو�سحت �لر�مج 
�ل��وع��ي و�ل��ث��ق��اف��ة �ملرورية  �مل��ع��دة لن�سر  �ل��ت��وع��وي��ة  و�مل��ح��ا���س��ر�ت 
وت��ق��دمي �ل��ن�����س��ائ��ح و�لإر�����س����اد�ت �ل��وق��ائ��ي��ة ع��ر ن��ق��اط �لتوعية 
وو�سائل  �لن�سية  �لر�سائل  عر  �لتوعية  �إىل  بالإ�سافة  �ملختلفة 

�لتو��سل �لجتماعي وتوزيع �لرو�سور�ت و�لكتيبات.

�شرطة الفجرية تطلق حملتها املرورية الفرعية الثانية
 »النحراف املفاجئ قاتل«

ال�حيدة على م�صت�ى ال�طن العربي و�صمن م�صابقة ُنظمت يف لندن

بلدية مدينة اأبوظبي تفوز ب�شهادة امتياز لأف�شل م�شروع لإنتاج 
اخلرائط البيئية الهند�شية الرقمية

•• راأ�س اخليمة- الفجر

�أكد �لعقيد عادل علي �لغي�ش مدير �إد�رة ترخي�ش 
للعمليات  �ل��ع��ام��ة  ب�����الإد�رة  و�ل�سائقني  �لآل��ي��ات 
�جليل  �أهمية  على  تثقيفية  ور�سة عمل  �ملركزية 

�لر�بع من منظومة �لتميز �حلكومي .
“�ساركني  م����ب����ادرة  يف  ي���ت���ح���دث  �ل��غ��ي�����ش  ك�����ان 
�لكرى  �لقاعة  يف  تنظيمها  مت  �لتي  معرفتي” 
�مل����رور و�ل��رتخ��ي�����ش وبح�سور  مب��رك��ز خ��دم��ات 
و�لأف���ر�د �سمن  و�سف �سباط  30 �سابطاً  نحو 

ر�أ���ش �خليمة  �لعامة ل�سرطة  �لقيادة  �إط��ار �سعي 
�ل�سرت�تيجي  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ه���دف  لتحقيق 
�لر�مي �إىل تعزيز ثقافة �لبتكار و�لتميز يف بيئة 

�لعمل �ملوؤ�س�سي .
 وحتدث مدير �إد�رة ترخي�ش �لآليات و�ل�سائقني 
للحكومات  �ل��ر�ب��ع  �جل��ي��ل  �أه��م��ي��ة منظومة  ع��ن 
�ل�ساعية للو�سول �إىل �آفاق جديدة تتعدى �لتميز 
�لرئي�سية  و�لأه������د�ف  �ل���ري���ادة  مل�����س��ت��وى  وت�����س��ل 
للمنظومة �ملتمثلة يف حتقيق �لرفاهية و�ل�سعادة 
للمحاور  و�ف���ي���ا  ���س��رح��ا  وق���دم���ا   ، ل��ل��م��و�ط��ن��ني 

�لرئي�سة للمنظومة و�آلية �لعمل بها .
   ويف ختام �لور�سة ، ��ستمع �لغي�ش ل�ستف�سار�ت 
كافة  �لأ�سئلة  و�أج��اب على   ومد�خالت �حل�سور 
�لوعي لدى  ب�سكل مف�سل لتعزيز  و�أج��اب عليها 
�لبتكارية  �لأفكار  �إىل تقدمي  ، ودعاهم  �جلميع 
ل�����س��م��ان ت��ق��دمي �خل���دم���ات �لإد�ري������ة ك��اف��ة وفق 
وتوظيف  و�ل�سفافية  و�ل��ك��ف��اءة  �جل���ودة  معايري 
�حللول  و��ستخد�م  �ل�سطناعي  �لذكاء  تقنيات 
و�لتقنيات �لذكية يف جمال خدمات �سرطة ر�أ�ش 

�خليمة لتعزيز �لأمن و�لأمان .

•• راأ�س اخليمة-وام:

�لثانية  �لدفعة  بتخريج  �لوطن  �سندوق  �حتفل 
�لإمار�تي  “�ملرمج  لطالب  �لأوىل  �ملرحلة  من 
وطالبة  طالبا   80 وعددهم  �خليمة  ر�أ�ش  “ يف 
ح�سر  للموهوبني.  �خليمة  ر�أ����ش  �أك��ادمي��ي��ة  يف 
�ل���دي���ن �لقا�سي  ت���اج  ���س��ع��ادة حم��م��د  �لح��ت��ف��ال 
حارب  �سمية  و�سعادة  �لوطن  �سندوق  عام  مدير 
�ل�سيخ  موؤ�س�سة  �د�رة  جمل�ش  رئي�ش  �ل�سويدي 
�سعود بن �سقر �لتعليمية �خلريية . و�أكد حممد 

�لقا�سي �أهمية تخريج �لدفعة �لثانية م�سري� �إىل 
�أنه �سيتم �إدر�ج �ملتميزين منهم يف �ملرحلة �لثانية 
�لتي �سرتكز على �لذكاء �ل�سطناعي.. و تنمية 
�أكر  ومتقدم  تف�سيلي  ب�سكل  �لرجمة  مو�هب 
�سمية  �أك���دت  جانبها  وم��ن  �لأوىل.  �ملرحلة  ع��ن 
حارب �أن هذ� �لرنامح �أ�ساف نخبه من �لطلبة 
�لأكادميية يف �حت�سان  �أه��د�ف  �ملتميزين وحقق 
�ملوؤ�س�سية  �ل�����س��ر�ك��ه  وتفعيل  ورع��اي��ت��ه��ا  �مل��و�ه��ب 
�أثمر بر�مج نوعيه يف  �لذي  �لوطن  مع �سندوق 
بناء  يف  �لد�ئم  و�سعيه  و�للغات  �لرجمة  جم��ال 

وت�سليحهم  لتاأهليهم  �لطلبة  وم��ه��ار�ت  ق���در�ت 
�لقت�ساد  نحو  و�لتحول   21 �ل�  �لقرن  مبهار�ت 
�لإمار�تي  �مل��رم��ج   “ برنامج  �أن  يذكر  �مل��ع��ريف. 
�لذين  �لإمار�تيني  �لأطفال  تعليم  �إىل  “ يهدف 
�أ�سا�سيات  ع��ام��اً  و14   7 ب��ني  �أع��م��اره��م  ت���رت�وح 
�ل���رجم���ة ب��ط��ري��ق��ة مم��ت��ع��ة وت��ف��اع��ل��ي��ة ويطمح 
�لرنامج بحلول عام 2020 �إىل تعليم 2500 
ط��ف��ل �أ���س��ا���س��ي��ات �ل���رجم���ة م���ن خ���الل �ملرحلة 
�لأوىل وت�سجيل 500 منهم يف بر�مج �لرجمة 

�ملتقدمة من خالل �ملرحلة �لثانية و�لثالثة.

     عرب » �صاركني معرفتي«

العقيد عادل الغي�س : التقنيات الذكية 
ت�شعد املتعاملني 

بيت اخلري بعجمان ُت�شارك مبهرجان الأيتام بتكرمي 
الطلبة املتفوقني درا�شيًا

�شندوق الوطن يحتفل بتخريج طالب 
»املربمج الإماراتي« يف راأ�س اخليمة
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

�لجتماعية  �خلدمات  د�ئرة  ت�سارك 
فعاليات �لدورة �ل� 11 من مهرجان 
�ل�����س��ارق��ة �ل���ق���ر�ئ���ي ل��ل��ط��ف��ل، �لذي 
للكتاب،  �ل�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
خالل �لفرتة من 17 – 27 �أبريل 
�ل�سارقة،  �إك�سبو  مركز  يف  �جل���اري، 

حتت �سعار “��ستك�سف �ملعرفة« 
�لق�سري  �إب���ر�ه���ي���م  م����رمي  ���س��رح��ت 
�لجتماعي  �ل��ت��ث��ق��ي��ف  �إد�رة  م��دي��ر 
�لد�ئرة  م�����س��ارك��ة  �أت����ت  ب���ال���د�ئ���رة: 
�أن�سطة   3 خ���الل  م��ن  �مل��ه��رج��ان  يف 
م���ب���ت���ك���رة، و�ل����ت����ي مت��ث��ل��ت يف �رم����ي 
بكرة  ت��رت��ب��ط  م�سابقة  وه���ي  وت��ع��ل��م 
�أ�سئلة  وت��ت�����س��م��ن  و�لأرق��������ام  �ل�����رد 
وتندرج  لالأطفال  وتثقيفية  توعوية 
فيها عدة م�سابقات منها: �لرنامج 

يوؤذيك  مل��ن  ل  تقول  كيف  �ل��ت��وع��وي 
ثقافية،  وم�سابقات  حقوقي  ولعبة 
�حلميدة  �لأخ��الق��ي��ة  �لقيم  وبع�ش 
�لأطفال  بها  يتحلى  �أن  يجب  �لتي 

�ل�سدق،  �لت�سامح،  �لكبري،  “توقري 
�ل�������س���ع���ادة، �ل���ه���وي���ة �ل���وط���ن���ي���ة، بر 
�لو�لدين، �لولء و�لنتماء، �لأمانة، 

�لنظام«.

و�أ���س��اف��ت: ك��م��ا ت�����س��ارك �ل���د�ئ���رة يف 
تخ�سي�ش  خ�����الل  م����ن  �مل����ه����رج����ان 
“و�حة  م�سمى  حتت  لالأطفال  رك��ن 
فيها  ي��ت��م  �ل�سغري” و�ل��ت��ي  �مل��ث��ق��ف 

تثقيفية  ب���ر�م���ج  �لأط����ف����ال  ت��ق��دمي 
لزمالئهم، بالإ�سافة �إىل تخ�سي�ش 
رك���ن لأول���ي���اء �لأم�����ور حت��ت م�سمى 
فيه  ي��ت��م  �لأ�سري”  “�لتخطيط 
�����س����رح  �مل���ث���ق���ف �لج���ت���م���اع���ي لويل 
�لأمر فيما يتعلق ب�”وثيقة �أ�سرتي” 
و�لتي ت�ساعد �أفر�د �لأ�سرة للحفاظ 
ع��ل��ى �ل��ق��ي��م �لأ���س��ا���س��ي��ة �ل��ت��ي جتب 
وتعليمها  بها  �لتحلي  �أ�سرة  كل  على 
جلميع �أف��ر�ده، وهي �لتي ت�ساهم يف 
و�لتي  عليه،  ويعتمد  و�ع  جيل  بناء 
�لديني  �جل��ان��ب  ت��ع��زي��ز  �ىل  ت��ه��دف 
�لأ�سرة وتعزيز �لتالحم  �أف��ر�د  لدى 
�لأ������س�����ري، ك���م���ا �ن���ه���ا مت���ك���ن �ف�����ر�د 
و�لمكانيات  �ل��ق��در�ت  برفع  �ل�سرة 
وتغر�ش  للدخل  �لأمثل  و�ل�ستخد�م 
�ل�سرة ومتكنها  �لإيجابية يف  �لقيم 

من �لتخطيط للم�ستقبل.

وق����ال �ح��م��د �إب���ر�ه���ي���م �مل��ي��ل مدير 
بالد�ئرة،  �حلكومي  �لت�سال  �إد�رة 
منوطة  حكومية  كجهة  �ل��د�ئ��رة  �أن 
مبهام �خلدمات �لجتماعية حتر�ش 
�لفعاليات  جميع  يف  �مل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
�ل����وط����ن����ي����ة مب������ا ف���ي���ه���ا �مل����ع����ار�����ش 
هذ�  وم��ن  �ملجتمعية،  و�مل��ه��رج��ان��ات 
�لد�ئرة يف مهرجان  �ملنطلق �ساركت 
ل��ل��ط��ف��ل بجناح  �ل��ق��ر�ئ��ي  �ل�����س��ارق��ة 
�جلمهور  �إىل  �أن�سطتها  فيه  تعر�ش 
وخا�سة فيما يتعلق بر�مج �لأطفال، 
و�أن م�ساركة �لد�ئرة يف هذ �ملهرجان 
�لتوعوية  �إي�����س��ال  �أب�����و�ب  م���ن  ب���اب 
خالل  من  �لأطفال  لفئة  و�لتثقيف 
�ل�����ر�م�����ج و�مل�������س���اب���ق���ات و�لأل�����ع�����اب 
�لرتفيهية �مل�سلية لتعريف �لأطفال 
بحقوقهم �لتي لبد �أن يتمتع بها �أي 

طفل دون متييز.

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل��وط��ن��ي لدولة  �لأر����س���ي���ف  �ح��ت��ف��ى 
�أم�ش  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت 
تو�فق  �لتي  �لليلة”  “حق  مبنا�سبة 
�ملباركة،  �سعبان  م��ن  �لن�سف  ليلة 
�ملنا�سبة يف  �إحياء هذه  وحر�ش على 
�أجو�ء من �ملحبة �لإن�سانية و�لت�سامح 
ملا لها من دور كبري يف �إحياء �ملوروث 
�ل��ث��ق��ايف و�لج���ت���م���اع���ي �ل�����ذي يرز 
�جل��ان��ب �حل�����س��اري و�مل�����س��رق لدولة 
�مل��ت��ح��دة، وتاأتي  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
�لأن�سطة  ����س���م���ن  �مل���ن���ا����س���ب���ة  ه�����ذه 
�لأر�سيف  ينظمها  �لتي  �لجتماعية 
�لهوية  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف  �ل����وط����ن����ي 
�لوطنية، وغر�ش �لتفا�سيل �جلميلة 
للرت�ث يف نفو�ش �لأجيال �جلديدة.   
�لوطني  �لأر�سيف  �حتفالت  وجاءت 
ب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة مم��ي��زة ل��ه��ذ� �لعام؛ 
ح��ي��ث ق��دم��ت ط��ال��ب��ات م��ن مدر�سة 

فاطمة بنت مبارك بلبا�سهم �لرت�ثي 
�أنغام  ع��ل��ى  ت��ر�ث��ي��ة  ف��ن��ي��ة  ع���رو����س���اً 
�أثناء  �مل��األ��وف��ة  �ل��رت�ث��ي��ة  �لأه���ازي���ج 
�لليلة”:  “حق  مبنا�سبة  �لح��ت��ف��ال 
مكة  ب��ي��ت  يعطيكم،  �هلل  “عطونا 

�سعادة  و������س�����ارك  ي������ودي������ك������م....«.   
�لري�سي  حم��م��د  �هلل  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور 
مدير عام �لأر�سيف �لوطني، ومدر�ء 
�لإد�ر�ت، وجميع �ملوظفني �لحتفال 
بهذه �ملنا�سبة، حيث تفقدو� من�سات 

�إد�ر�ت �لأر�سيف �لوطني �لتي �أقيمت 
تزيينها  وق���د مت  �مل��ن��ا���س��ب��ة،  ه���ذه  يف 
فيها  عر�ست  وق��د  تر�ثية،  مبظاهر 
�لرت�ثية  �لأط��ب��اق  وبع�ش  �حل��ل��وى 
�عتاد  وق��د  ه��ذ�  باملنا�سبة.  �خلا�سة 

�لحتفال  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي  �لأر���س��ي��ف 
�ل�سنوي بهذه �ملنا�سبة مب�ساركة �أبناء 
�ملد�ر�ش،  ط��ل��ب��ة  وب��ع�����ش  �مل��وظ��ف��ني، 
“حق  ب�  �لحتفال  ج��اء جمهور  وق��د 
باأجو�ء  مفعماً  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �لليلة” 

بني  جمعت  �ل��ت��ي  و�مل��ح��ب��ة  �لت�سامح 
حر�ش  وقد  �جلن�سيات،  من  �لعديد 
�ملنا�سبة  بهذه  �مل�ساركة  على  �جلميع 
�لرت�ث  يف  �ملميزة  مكانتها  لها  �لتي 
خا�سة،  و�لإم��ار�ت��ي  عامة  �خلليجي 

�ل��رت�ث يف  تاأ�سيل  �ملهم يف  ولدورها 
نفو�ش �لأج��ي��ال �جل��دي��دة مب��ا يعزز 
�ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة وذل����ك م���ن �أب����رز 
�أه������د�ف �لأر����س���ي���ف �ل���وط���ن���ي، ومن 
من  �لن�سف  ليلة  ف���اإن  �أخ���رى  جهة 

�سعبان �ملباركة تبعث يف نفو�ش �لكبار 
�ل�سعادة ملا تنع�سه من ذكريات  �أي�ساً 
من  ت�سيعه  ومل��ا  �لبهيجة،  �لطفولة 
�أبناء  ب���ني  و�ل����رت�ب����ط  �مل��ح��ب��ة  روح 
�لأر�سيف  �لإمار�تي.  ونظم  �ملجتمع 
م�سابقة  �مل��ن��ا���س��ب��ة  ب���ه���ذه  �ل���وط���ن���ي 
وحي  من  فيها  �لأ�سئلة  جميع  كانت 
�مل�ساركني  جلميع  �لإمار�تي  �ل��رت�ث 
�ملوظفني، وطلبة  �أبناء  �لأطفال  من 
فنية  عرو�ساً  قدمو�  �لذين  �ملد�ر�ش 
ر�ئ��ع��ة، وق��د مت تخ�سي�ش رك��ن لكل 
بتزيينها  ق��ام��ت  �لإد�ر�ت  م��ن  �إد�رة 
توزيع  ومت  ب��اأ���س��ل��وب��ه��ا،  وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
�ل��ه��د�ي��ا و�حل���ل���وى ع��ل��ى �لأط���ف���ال. 
مظاهر  �أن  ب����ال����ذك����ر  و�جل������دي������ر 
�لحتفال كلها جاءت باأ�سكال حتاكي 
م���ف���رد�ت �ل�����رت�ث �لإم�����ار�ت�����ي، وقد 
�خلا�سة  �لرت�ثية  �لأه��ازي��ج  ت���رددت 
�لأر�سيف  رح����اب  يف  �مل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه 

�لوطني.  

•• العني  - الفجر:

ن���ف���ذت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل���ع���ني حملة 
ميد�نية مكثفة للتوعية باإز�لة  �لعزب 
�لع�سو�ئية يف �لقطاع �ل�سرقي ، وذلك 
و�للو�ئح  بالأنظمة  �لل��ت��ز�م  ل�سمان 
�خل�سو�ش،  ه�����ذ�  يف  ب���ه���ا  �مل���ع���م���ول 
�لب�سري  �لت�سويه  مظاهر  ومكافحة 
للمنطقة  �ل��ع��ام  �ملظهر  على  ح��ف��اظ��اً 
�لع�سو�ئية  �ل��ع��زب  ر���س��د  يتم  حيث   ،
خالل  م��ن  طويلة  لفرتة  �ملهجورة  و 
�جلولت �ليومية للمفت�سني و �نذ�رها 

ملدة 7 �أيام .
وت���ه���دف �جل�����ولت �ل��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة على 
�ملنظر  ت�سويه  مل��ن��ع  �مل��ه��ج��ورة  �ل��ع��زب 
�مل�ساحات  ��ستغالل  و  للمدينة  �ل��ع��ام 
ب�سكل غري قانوين و �لتي من دورها 
، هذ�  �لنظامية  �لغري  �أم��الك  �إع��اق��ة 
�أو  �أن�سطة  �أي  �إق��ام��ة  منع  جانب  �إىل 

�أماكن  يف  م��رغ��وب��ة  غ���ري  مم��ار���س��ات 
�لعزب �ملهجورة ، لذ� يتم �لتن�سيق مع 
�لعني  مدينة  بلدية  يف  �لإز�ل���ة  �سعبة 
للبدء باأعمال �لهدم بعد �نق�ساء مدة 

�لإنذ�ر .
وق����ال �أح��م��د �حل���م���ودي رئ��ي�����ش ق�سم 
�مل��ظ��ه��ر �ل���ع���ام ب��ال��ق��ط��اع �ل�����س��رق��ي ،  
ت�����س��م��ن��ت �حل��م��ل��ة  ت��وع��ي��ة و�إخ���ط���ار 
�لتعديات،  �إز�ل���ة  ب�سرورة  �ملخالفني 
ومنحتهم �ملدة كافية لإز�لة �ملخالفات، 
وبعد �نق�ساء �ملهلة �ملمنوحة مت ت�سكيل 
فريق عمل لتنفيذ عملية �لإز�لة �لتي 
��ستمرت �سهرين و�أ�سفرت عن حترير 
ما  �إز�ل��ة  و   ، للمخالفني  �ن��ذ�ر�َ   70
خمالفة   ع�سو�ئية  عزبة   70 ي��ق��ارب  
�لقانونية  �لإج���������ر�ء�ت  �ت���خ���اذ  ب��ع��د 

�ملعمول بها يف هذ� �ل�ساأن.
�أن �لعزب �ملخالفة   ، وتابع  �حلمودي 
�إىل �حلد  ت��ف��ت��ق��د  �إز�ل���ت���ه���ا،  �ل��ت��ي مت 

�لأدن���������ى م����ن �مل���ع���اي���ري �ل�����س��ح��ي��ة و 
،  حيث تعك�ش هذه  �لمن و�ل�سالمة 
�ل����دوري����ة ل��ر���س��د  �لعزب  �حل���م���الت 
�لعني  مدينة  بلدية  حر�ش  �ملخالفة 
على ن�سر �لتوعية حول �أهمية �إز�لتها 

و�لق�ساء على م�سّوهات �ملظهر �لعام.
و �أكد �حلمودي : كما و تنظم �إد�ر�ت 
ب��ب��ل��دي��ة مدينة  �ل��رق��اب��ة و�ل��ت��ف��ت��ي�����ش 
منظمة  حمالت  دوري  ب�سكل  �ل��ع��ني  
وم��درو���س��ة لإز�ل���ة �ل��ع��زب �ملخالفة يف 

خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات��ه��ا �خل��م�����س��ة، بناء 
�لر�سائل  و  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل���زي���ار�ت  ع��ل��ى 
ليتم  للبلدية،  ت�سل  �لتي  و�لبالغات 
ب�سرورة  �مل��خ��ال��ف��ني  �إخ���ط���ار  ب��ع��ده��ا 
�أ���س��اف �حلمودي  و   . �لتعديات  �إز�ل���ة 

: ت�سعى �لبلدية  جاهدة على تكثيف 
من  م��زي��د  لن�سر  �ل���دوري���ة  حمالتها 
وحتذيرهم  �أ�سحابها،  ب��ني  �لتوعية 
�سيما  ل  ت�سببها  �ل��ت��ي  �مل��خ��اط��ر  م��ن 
�أجل  ت��ع��م��ل ج��اه��دة م��ن  �أن �ل��ب��ل��دي��ة 
�ملنظمة  و�ل��ق��و�ن��ني  �ل��ل��و�ئ��ح  تطبيق 
�حل�ساري  باملظهر  و�لل��ت��ز�م  للعزب، 
للمدينة، بالإ�سافة �إىل �حلفاظ على 
�لروة �حليو�نية وفق �أ�س�ش ومعايري 
�سحيحة. و نوه �حلمودي باأنه يالحظ 
�ملمار�سات  ب��ع�����ش  �ل��ع��زب  م��ن��اط��ق  يف 
زيادة  و  �ملخلفات  �إلقاء  �خلاطئة مثل 
م�����س��اح��ات �ل��ع��زب و ����س��ت��غ��الل �لعزب 
لغري �لغاية �ملوجودة لها ، كما تنت�سر 
ممار�سة �لبناء �لع�سو�ئي د�خل �لعزب 
، و عليه نهيب باجلمهور �لكرمي عند 
مالحظة �أي عزب مهجورة �أو �ي من 
بالرقم  �لت�سال  �خلاطئة  �ملمار�سات 

. عنها  للتبليغ   800555

االحتفال اأ�صفى اأج�اء املحبة االإن�صانية والت�صامح

الأر�شيف الوطني يحتفي ب� »حق الليلة« بعرو�س فنية واأهازيج تراثية

عرب عملية ر�صد ي�مية للمنطقة

بلدية مدينة العني تنذر و تزيل 70 عزبة ع�شوائية وخمالفة يف القطاع ال�شرقي

•• دبي-الفجر:

عقد �سعادة طار�ش عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، 
�جتماعاً تن�سيقياً مع �أع�ساء �ملجل�ش �لقيادي للتطوير 
و�لبد�ع �ملوؤ�س�سي بالد�ئرة، ملر�جعة �خلطط �لت�سغيلية 
لعام  �لأول  �ل��رب��ع  بنتائج  �خل��ا���س��ة  �لأد�ء  وم��وؤ���س��ر�ت 
2019 للوقوف عليها و�لعمل على متابعتها للو�سول 
 “ وه��ي  ل��ل��د�ئ��رة  �ل�سرت�تيجية  �لأه����د�ف  حتقيق  �إىل 
حماكم ر�ئدة متميزة عاملياً« حيث ��ستهل �سعادة طار�ش 

�ملن�سوري �لجتماع بعر�ش �خلطط �لت�سغيلية �خلا�سة 
بالإد�ر�ت و�أق�سامها، و�أهمية �لعمل على تنفيذها، ومن 
�لربع  بنتائج  �خلا�سة  �لأد�ء  م��وؤ���س��ر�ت  ��ستعر�ش  ث��م 
�لأول 2019 لدى كل �د�رة، و�لتي ميكن من خاللها 
قيا�ش ومقارنة �لأد�ء يف �ستى �ملجالت، ومعرفة �لو�سع 
متت  كما  �أف�سل  م�ستقبل  لو�سع  و�لتخطيط  �حل��ايل 
وكيفية  �لذكية،  �خل��دم��ات  وم��وؤ���س��ر�ت  �لأد�ء  مر�جعة 
متت  �لتي  و�لتحديات،  �ملقدمة  �لطلبات  مع  �لتعامل 

مو�جهتها.

مدير عام حماكم دبي يعقد اجتماعًا مع اأع�شاء املجل�س القيادي 
للتطوير والإبداع املوؤ�ش�شي لتحقيق الأهداف ال�شرتاتيجية للدائرة

»اجتماعية ال�شارقة« ت�شارك يف »املهرجان القرائي للطفل« ب� 3 ابتكارات 

الإمارات للتنمية براأ�س اخليمة تنظم  
فعاليات متنوعة يف عام الت�شامح

•• راأ�س اخليمة- الفجر

�لفعاليات  من  �لعديد  �لجتماعية  للتنمية  �لإم���ار�ت  جمعية  نظمت 
 43 “عدد   2019 �لت�سامح  “عام  و�لأن�سطة خالل �لربع �لأول من 
من  غفري�  جمهور�  و��ستقطبت  متنوعة  مو�سوعات  تناولت  فعالية 

�جلن�سني . 
منها  ك��ان  فعالية،   43 �إىل  �لفعاليات  ع��دد  �إج��م��ايل  بلغ  وتف�سيال  
�أبرزها حما�سرة “حتت ظل �لقيادة  �ملجالت  خمتلفة  حما�سرة   13
�لر�سيدة” وحما�سرة “تخيل نف�سك 2030” ،عالوة على  13 دورة 
جمال�ش  و4   ،«  TOTملدربني� وتطوير  “�إعد�د  دورة  مثل  تدريبية 
“�ألفة  �لت�سامح  جمل�ش  �أهمها  �لت�سامح  ع��ام  مع  تتز�من  �إجتماعية 
وحمبة وعطاء” �لذي يهدف لتعزيز قيم �لت�سامح يف �لأ�سرة و�ملجتمع، 
��ست�ساف  �لتي  �خل�سر�ء”  “�لإناقة  كور�سة  عمل  ور���س��ات   5 وع��دد 
تعليمية  رح��الت  ث��الث  و�ح��دة منها وونظمت �جلمعية  �لرم�ش  ف��رع 

وترفيهية �إىل كل من مدينة م�سدر وق�سر �حل�سن ودبي مول.
ركزت  و�إمن��ا  �لد�خلية  �لفعاليات  على  �لإم���ار�ت  جمعية  تقت�سر  ومل 
�أيظاً على �لفعاليات �خلارجية كفعالية “ يوم �ل�سعادة “ يف مركز �ملنار 
مول تز�منا مع يوم �ل�سعادة �لعاملي وبطولة �لفرجان �لثامنة مب�ساركة 

فريقاً.   16
ومن �أبرز �لفعاليات �لتي نظمتها جمعية �لمار�ت للتنمية �لجتماعية 
�قامة �ملجل�ش �لريا�سي حتت عنو�ن “�أخالقيات �لت�سامح �لريا�سي” 
بالتعاون مع مكتب ثقافة �حرت�م �لقانون بوز�رة �لد�خلية و�لذي ياأتي 

يف �إطار �إي�سال �لر�سالة �لتوعوية ب�ساأن �لأخالقيات �لريا�سية.
ك��م��ا مت ت��ط��وي��ر وحت�����س��ني م���ر�ف���ق �جل��م��ع��ي��ة ك��ت��غ��ي��ري ك��ل��ي يف قاعة 
وحت�سينات  تعديالت  و�إ�سافة  �لظيت  يف  �جلمعية  مبقر  �ملحا�سر�ت 
ب��امل��ر�ف��ق �لأخ�����رى، ب��ال���س��اف��ة �إىل ت��ط��وي��ر ���س��ال��ة جمعية �لإم����ار�ت 

للمنا�سبات بفرع �لرم�ش.
جلمعية  �لعام  �ملدير  �لرئي�ش  نائب  عنر  بن  �سامل  خلف  �سعادة  �أك��د 
�لإمار�ت �أن �جلمعية تعر عن �لتز�مها بنهج �لدولة و�لو�لد �ملوؤ�س�ش 
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه يف 
حيث  �ملجتمع،  �سر�ئح  لكافة  و�لتعليمية  �لإجتماعية  �لثقافات  تعزيز 
وثقافية منوعة  وتربوية  �جتماعية  بر�مج وخدمات  قدمت �جلمعية 
باإ�ستقطاب �أكر من 1000 م�سارك وم�ساركة للربع �لول من �لعام 

�حلايل«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

ي��ع��ر���ش �مل��ت��ح��ف �ل���رت�ث���ي �مل��غ��رب��ي - 
�أبوظبي”  يف  “�ملغرب  فعالية  �سمن 
م�����س��ك��وك��ات ن���ق���دي���ة م��غ��رب��ي��ة ن�����ادرة 
يعود  و�لف�سة  �لذهب  من  م�سنوعة 
وت�سم  ع����ام   1000 �ىل  ت��اري��خ��ه��ا 
من  وت���ر�ث���ي���ة  �أث���ري���ة  ق��ط��ع��ة   300
�خلزفية  و�لأو�ين  �لزيتية  �لقناديل 
�لأن��دل�����س��ي��ة و�مل������و�د �ل��ت��اري��خ��ي��ة من 
ت��ع��ر���ش خ���ارج  250 ق��ط��ع��ة  ب��ي��ن��ه��م 
وحتمل  �لأوىل.  للمرة  �ملغرب  وطنها 
�ملغرب  رو�ق  �ىل  �جلمهور  �لفعاليات 
�لتاريخ مبا يحتويه  بعبق  ي�سع  �لذي 
و�أث����ري����ة عريقة  ت���ر�ث���ي���ة  ك���ن���وز  م���ن 
تخاطب حو��ش �لزو�ر �ملتجولني بني 
�ملوروث  �أغ���و�ر  ل�سر  �ملتحف  جنبات 
�ل��ع��ري��ق ومكونات  �ل��ث��ق��ايف و�ل��رت�ث��ي 
ح�����س��ارة �مل���غ���رب �ل���ري���ة ع���ر رحلة 
ت�����س��رد ت���اري���خ �مل��م��ل��ك��ة �مل��غ��رب��ي��ة منذ 
�لع�سر  �إىل  �لإ���س��الم  م��ا قبل  ف���رت�ت 
“�حللي  جمموعة  وجت��ذب  �حلديث. 
�مللكية” �أنظار �لزو�ر وحمبي �لرت�ث 
مناطق  خمتلف  خ�سو�سية  متثل  �إذ 
و�ل�سحر�وية  �حل�������س���ري���ة  �مل����غ����رب 
يف ���س��ي��اغ��ة �حل���ل���ي م���ن ح��ي��ث �مل����و�د 
و�لتطريز  و�لأل����������و�ن  �مل�����س��ت��خ��دم��ة 
منطقة  م��ن  تختلف  �ل��ت��ي  للمالب�ش 
�إىل �أخرى وت�سم ت�سكيلة خمتلفة من 
يعك�ش  مما  �ململكة  يف  �حللي  خريطة 
للمغرب  و�حل�����س��اري  �لثقايف  �لتنوع 
يتعرفون  ف��ي��م��ا  �ل��ع�����س��ور  م���ر  ع��ل��ى 

مر  على  �ملغربية  �لنقود  ت��اري��خ  على 
للفرتة  تعود  نقود  �لتاريخ عر قطع 
بعد  و�لثاين  �لأول  للقرن  �لرومانية 
�مليالد وعر عليها يف �ملو�قع �لأثرية 
�لقدمية و�أهمها قطعة �لنقد �إ�سكندر 
�أن�ش  و�سرح  �لنادرة.  �لذهبية  �لأك��ر 
�لتاريخ  م��ت��ح��ف  م���دي���ر  �ل�������س���در�ت���ي 
�أنباء  لوكالة  �لرباط  يف  و�حل�سار�ت 
يتيح  �مل��ت��ح��ف  “و�م” ب����اأن  �لإم������ار�ت 
ل��ل��ز�ئ��ر ���س��ر �أغ����و�ر ت��اري��خ �أل���ف �سنة 
م���ن ���س��ك �ل���ن���ق���ود يف �مل���غ���رب خالل 
�مل�سار  �لإ���س��الم��ي��ة يف ح���دود  �ل��ف��رتة 
�مليالدي  �لثامن  �ل��ق��رن  م��ن  �لزمني 
�إىل حدود �لقرن �لتا�سع ع�سر �إذ �سك 
�لثامن  �ل��ق��رن  يف  مغربي  دره���م  �أول 
��ستمرت  �مليالدي مبدينة فا�ش حيث 
هذه �لنقود مع �لأ�سر �ملتو�لية م�سري� 
�إىل �أن �لنقود يف هذه �لفرتة �لزمنية 

كانت ت�سك من �لذهب و�لف�سة على 
ما  مزخرفة  ومربعة  د�ئ��ري��ة  �أ���س��ك��ال 
وقال   . �ملغربي  �ل��ت��اري��خ  ث���ر�ء  يعك�ش 
�أن�ش �ل�سدر�تي �إن زو�ر �ملتحف ميكنهم 
“�حللي  م����ن  جم���م���وع���ة  م�������س���اه���دة 
وتعك�ش  م���رة  لأول  ت��ع��ر���ش  �مللكية” 
�لتنوع �لذي حتظى به خمتلف مناطق 
حيث  و�ل�سحر�وية  �حل�سرية  �ملغرب 
من �ملقرر �أن تعر�ش جمموعة �حللى 
�ملغربي  �ل��وط��ن��ي  �مل��ت��ح��ف  يف  �مل��ل��ك��ي��ة 
�ملقبلة  �لفرتة  للحلى و�لأزي��اء خالل 
ويقدر عددها ب� 4 �آلف قطعة قدمت 
وتعر�ش  ك��ه��ب��ة  �مل��غ��رب��ي��ة  ل��ل��م��ت��اح��ف 
�ملتحف  يف  م��رة  لأول  منها  جمموعة 
�أن  معتر�  باأبوظبي  �ملغربي  �لرت�ثي 
دولة  يف  �لرت�ثية  �لقطع  هذه  عر�ش 
�ملوروث  تقا�سم  ياأتي بهدف  �لإم��ار�ت 
�لرت�ثي �ملغربي و�لإن�ساين مع �لزو�ر 

و��ستعر��ش  و�خلليجيني  �لإمار�تيني 
�لتنوع �لذي تزخر به �ململكة �ملغربية 
ع��ل��ى م��ر �ل��ع�����س��ور ع��ر ق��ط��ع �أثرية 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة �لتي  �ل���ت���ج���ارب  ت��و���س��ح 
�مل��غ��رب��ي. و تتنوع  ب��ه��ا �لإن�������س���ان  م���ر 
�ملخطوطات  ب��ني  م��ا  �لأث��ري��ة  �لقطع 
و�لنقود �لإ�سالمية و�لقناديل �لزيتية 
و�لأو�ين �خلزفية �لإ�سالمية و�حللي 
نبذة  مع  �لفرو�سية  و�أدو�ت  �لنقدية 
�ملتنوع  �ملغربي  �لت�سكيلي  �مل�سهد  عن 
ك��ر�ف��د م��ن رو�ف����د �لأ���س��ال��ة و�لعمق 
عبد  ق��ال  وب���دوره  �ملغربي.  �لتاريخي 
�لعزيز �لإدري�سي مدير متحف حممد 
يف  و�ملعا�سر  �حلديث  للفن  �ل�ساد�ش 
ت�����س��ري��ح��ات ل��وك��ال��ة �أن���ب���اء �لإم�����ار�ت 
�ملتحف  خ��الل  م��ن  “ن�سعى  “و�م”: 
�لرت�ثي �ملغربي �إىل تقدمي قر�ءة حول 
�لفرت�ت  منذ  �ملغربي  �لتاريخ  م�سار 

�لرومانية  �ل��ف��رتة  �إىل  �لكال�سيكية 
م��رور� مبجيء �لإ�سالم و�ل��دول �لتي 
تعاقبت على حكم �ملغرب منذ تاأ�سي�ش 
�لدولة �لإدري�سية �إىل �لفرتة �لر�هنة 
من  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل���ق���ر�ءة  ن�ستقي  �إذ 
عر  و�لعمالت  �لنقد  م��ر�ح��ل  تطور 
تر�سم  �لتي  �مل�سكوكات  من  جمموعة 
�ملغربية.  للثقافة  �لزمني  �خلط  هذ� 
�أن �لقطع �لأثرية و�لرت�ثية  و�أ�ساف 
�ململكة  تر�سد  �ملتحف  يف  �مل��ع��رو���س��ة 
�ملتنوعة  وثقافاتها  بجذورها  �ملغربية 
وب��ان��ف��ت��اح��ه��ا ع��ل��ى �حل����د�ث����ة وت���رز 
خ�سو�سيات �لتعدد �لثقايف لل�سخ�سية 
جمموعة  عر�ش  خ��الل  م��ن  �ملغربية 
م���ن �حل��ل��ي و�مل��الب�����ش �ل��ت��ي تختلف 
من منطقة �إىل �أخرى بالإ�سافة �إىل 
من  �ملغربي  �لفار�ش  �سخ�سية  عر�ش 
�لثامن  �لقرن  �إىل  تعود  قطع  خ��الل 
�مل��ت��ح��ف �سورة  ي��ق��دم  ث��م  ع�سر وم���ن 
�لع�سرين عر  �ل��ق��رن  �مل��غ��رب يف  ع��ن 
لوحات �لفن �لت�سكيلي �ملعا�سر. و�أكد 
�لفعالية  ه��ذه  �أهمية  على  �لإدري�سي 
�لثقافة  �ملعرفة  �لتي متكن من تعدد 
�ملغربي  �ل�����س��ق��ي��ق��ني  �ل�����س��ع��ب��ني  ب���ني 
�ل�ستمر�رية  تبني  كونها  و�لإم��ار�ت��ي 
�لعربية  �ل���ث���ق���اف���ات  ب����ني  �ل���ق���ائ���م���ة 
�إىل  �ملحيط  من  �ل�سائدة  �لإ�سالمية 
م�ساهدتها  ل��ل��زو�ر  ميكن  �إذ  �خلليج 
من  مت��ك��ن  �إذ  م��ل��م��و���ش  م����ادي  ب�سكل 
�للتقاء  وع��ن��ا���س��ر  �لأخ������ر  م��ع��رف��ة 
�ل�سد�قة  �أو�����س���ر  وت��وط��ي��د  و�ل��ت��م��ي��ز 
و�لأخوة �لقائمة بني قيادتي �لبلدين 

وكالة  وتر�سد  و�سعبيهما.  �ل�سقيقني 
�أنباء �لإم��ار�ت “و�م” �أب��رز 10 قطع 
�أثرية وتر�ثية مغربية تعر�ش للمرة 
تعرف  �ل���ت���ي  �مل����غ����رب  خ������ارج  �لأوىل 
وباحل�سار�ت  �لعريق  �ململكة  بتاريخ 
�ل���ت���ي ت��ع��اق��ب��ت ع��ل��ى �أر����س���ه���ا خالل 
تت�سدر  ح���ي���ث  �ل����زم����ن  م����ن  ق�������رون 
“قعدة  و  و�أدو�ته”  “�لفار�ش  �لقطع 
�لعرو�ش” �لتي تو�سع كزينة للحائط 
�لزينة”  “خز�نة  و  �أج��ل جتميله  من 
�لتي تت�سمن �مل�سط �خل�سبي ومهر�ز 
لطحن �لكحل �خلا�ش بالعني و�ملكحلة 
��سافة  �ل��زي��ن��ة  �دو�ت  م���ن  وغ���ريه���ا 
“حامل  و  �ملغربي”  “�لقفطان  �ىل 
حت�سري  ي���ح���اك���ى  �ل������ذى  �لبارود” 
. كما تت�سمن  �لبارود بحنكة ومهارة 
�لتي  �لفنية”  “�للوحات  �ملعرو�سات 
�حلياة  من  �ملغربي  �لفنان  ��ستلهمها 
�لذي  مرجانية”  “حلي  و  �مل��غ��رب��ي��ة 
�ملغربيات  ل��ل��ن�����س��اء  ك��زي��ن��ة  ي�����س��ت��خ��دم 
متتد  �ل��ت��ي  �لنقدية”  “�لعمالت  و 
حقبة  �إىل  �ل��روم��ان��ي��ة  �حل��ق��ب��ة  م���ن 
�نو�ع  �لنبوي” �حد  “�ملد  و  �لعلويني 
��سافة  �ل����زك����اة  ل���س��ت��خ��ر�ج  �مل���ك���ي���ال 
يندرج  �ل����ذى  �لدر�ع”  “م�سند  �ىل 
ل��ل��دلل��ة على  �ل���روم���ان  �سمن رم���وز 
“�ملغرب  �عتقاد�تهم. يذكر �أن فعالية 
�لثقافية  بني  ما  “ تتنوع  �أبوظبي  يف 
من  وجمموعة  و�لتاريخية  و�لفنية 
وذل��ك حتى  �لقدمية  و�لآث���ار  �لتحف 
�أبوظبي  مركز  يف  �حلايل  �أبريل   30

�لوطني للمعار�ش.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي” �لتي متثل  “�ملغرب يف  �إىل فعالية  تو�فد 
ج�����س��ر�ً ي��ر���س��خ م���ب���ادئ �مل��ح��ب��ة و�لأخ������وة ب���ني دولة 
ز�ئر  �آلف   4 �أك��ر من  �ملغربية،  و�ململكة  �لإم���ار�ت 
خالل ثالثة �أيام من �فتتاحها يف �لعا�سمة �أبوظبي 
و��ستمتعو�  ل��ل��م��ع��ار���ش،  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز 
و�ملو�سيقى  �لفن  جم��ال  يف  ومتنوعة  حية  باأن�سطة 
و�ل�سناعات �لتقليدية �ليدوية وفن �لطهي و�لأزياء، 

و�لتي تنر من ثناياها عبق تر�ث و�أ�سالة �ملغرب.

حمبة  ج�سر  �أبوظبي”  يف  “�ملغرب  فعالية  وتعتر 
وتو��سل وتبادل ح�ساري وثقايف بني دولة �لإمار�ت 
و�مل��م��ل��ك��ة �مل��غ��رب��ي��ة، ح��ي��ث ت��ق��دم �ل��ف��ع��ال��ي��ة من�سًة 
لل�سناعات �لتقليدية �لتي تعتر ر�فد�ً غنياً للرت�ث 
�ملغربي �لأ�سيل، و�أحد �ملكونات �لأ�سا�سية لل�سخ�سية 
م��وروث��اً ح�سارياً  �أن��ت��ج  و�ل���ذي  �لإب��د�ع��ي��ة،  �ملغربية 

تتناقله �لأجيال �ملتعاقبة.
عليها  �لتي طغت  �لفعالية  �أروق��ة  �لتجول يف  وعند 
�أركانها،  جميع  يف  و�لتن�سيق  و�لأن��اق��ة  �جلمال  روح 
�لز�ئرون  يجد  �لعريق،  �ملا�سي  ر�ئحة  منها  وتفوح 

وقد  و�مازيغياً،  وعربياً  و�إ�سالمياً  �أندل�سياً  خليطاً 
ع��ل��ى وجوههم،  و�ل����ف����رح  �ل��ب��ه��ج��ة  ع���الم���ات  ب����دت 
من  �ملعرو�سات  وتاألق  �سحر  عن  عيونهم  وحتدثت 
حتف �أثرية نادرة وبديعة، ومنتجات تقليدية يدوية 
جذ�بة تو�رثها �لأبناء عن �ًلباء و�لأجد�د، وحتاكي 

�لإبد�ع و�لبتكار و�خليال.
�لرت�ثي  �ملغربي  و�لعزف  �ملو�سيقى  فن  حظي  وق��د 
�لأ�سيل، باإعجاب �جلميع �أي�ساً، حيث ُقدمت بع�ش 
�لرق�سات �ل�سعبية و�لأغاين و�ملعزوفات �لأندل�سية 
�ل��ر�ق��ي��ة و�أ���س��ف��ت ج���و�ً م��ن �ل�����س��رور و�ملتعة وطرب 

�ملاأكولت  �أل��ذ  �ل��زو�ر  لها قلب و�أذن هاويها، وت��ذوق 
مبذ�قها  و��ستمتعو�  �ملغربي  �ملطبخ  من  و�حللويات 
به  ملا حتلت  باأيادي �سناعها  و�أ�سادو�  �لأخ��اذ  �لر�ئع 
م��ن ط��ع��م متميز ل ن��ظ��ري ل���ه. وع���ر �ل��ع��دي��د من 
�لفعالية  �ل��زو�ر عن م�ساعرهم خالل تو�جدهم يف 
ز�ئ��رة وحمرتفة  �ل�سيدة غيتا، مغربية  قالت  حيث 
�لفعالية  يف  ب��وج��وده��ا  ج���د�ً  �سعيدة  �أن��ه��ا  ت�سوير 
وفخورة برت�ث �أجد�دها �لذي يعتره �ملغاربة جزء 
م�سري  �أح��م��د،  �ل�سيد  �أم��ا  حياتهم.  م��ن  يتجز�أ  ل 
�لثانية،  لل�سنة  �لفعالية  �لإم��ار�ت وي��زور  ومقيم يف 

مهمة  ف��ع��ال��ي��ة  �أبوظبي”  يف  “�ملغرب  �أن  ف����ريى 
�أن كل ما يف  �لعريق حيث  �ملغربي  وتعرف بالرت�ث 
�ملكان يعتر جماًل �أخاذ�ً يعجز �لإن�سان عن و�سفه، 
حيث  م��ن  ومن�سقة  منظمة  �لفعالية  �أن  و�أ����س���اف 
�ل��دي��ك��ور وع���دد �أج��ن��ح��ة �مل��ع��رو���س��ات. وم��ن ناحيته 
باململكة  عالقتنا  �أن  �إم��ار�ت��ي  مو�طن  �سلطان،  ق��ال 
�لقائد  ي��د  على  ت��وط��دت  قدمية  تاريخية  �ملغربية 
�ملوؤ�س�ش �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �َل نهيان، 
طيب �هلل ثر�ه، و�أن �أبناء �لوطن �سيبقون على �ملبادئ 
�لأ�سلية �لتي تعلموها، وهو �لآن يرى �أن هذ� �ملكان 

�إل قلب ينب�ش باملحبة و�ل�سالم، وبدوره قال  لي�ش 
�ل�سيد منهل، �سوري مقيم يف �أبوظبي، �أن �لفعالية 
وت�سميمها غاية يف �لإبد�ع و�لرقي و�لروعة.  ي�سار 
�إىل �أن �أن�سطة فعالية “�ملغرب يف �أبوظبي” ت�ستمر 
طيباً  �أث��ر�ً  ل��زو�ره��ا  �سترتك  �أخوية  تر�ثية  ب��اأج��و�ء 
وخمزونهم  خ��ي��ال��ه��م  وت����ري  ذ�ك��رت��ه��م  و�ستنع�ش 
�ملعريف، خا�سة و�أن �أن�سطتها تتنوع ما بني �لثقافية 
و�لفنية و�لتاريخية، وجمموعة من �لتحف و�لآثار 
2019 يف مركز  �إبريل   30 وذل��ك حتى  �لقدمية، 

�أبوظبي �لوطني للمعار�ش.

•• اأبوظبي-وام:

�إ�سد�ر  �إع��ادة  �ملركزي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  م�سرف  قرر 
“عام ز�يد”  �مل�سكوكة �لتذكارية م�ن �لف�سة �لتي حتمل �سعار 
وذلك نظر�ً لالإقبال �لكبري عليها ونفاذ �لإ�سد�ر �لأول. تاأتي 
بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�س�ش  ب��الأب  �حتفاًء  �ملبادرة  هذه 
�سلطان �آل نهيان - طيَّب �هلل ثر�ه - ودوره يف تاأ�سي�ش �لدولة 
�لتاريخية  �لإجن��از�ت  �لذي يتجلى و��سحاً يف  وبنائها وف�سله 
خمتلف  يف  �لإم�����ار�ت  دول���ة  حققتها  �ل��ت��ي  �لعاملية  و�ل�����س��د�رة 
�ملجالت و�لتي ي�سري على نهجه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
�أ�سبحت  “حفظه �هلل” حتى  �لدولة  �آل نهيان رئي�ش  ز�يد  بن 
�لإمار�ت �ليوم منوذجاً يحتذى به يف م�سرية �لتنمية �ل�ساملة 

من  �نطالقاً  تاأتي  كما   .. �لر�سيدة  �لقيادة  روؤي��ة  مع  متا�سياً 
�إميان �مل�سرف باأن �ل�سعوب ت�ستقي هويتها وكيانها من �لتاريخ 
ر��سد  م��ب��ارك  م��ع��ايل  وق���ال  ���س��ع��وب��ه��ا.  ي��ك��ّون �سخ�سية  �ل���ذي 
ب��اإط��الق هذه  “ نفخر  �مل��رك��زي  �مل�����س��رف  �ملن�سوري حم��اف��ظ 
�ملبادرة �لرمزية �لتي تخلد ذكرى “مئوية ز�يد”، وتر�سخ دوره 
يف نه�سة �لإمار�ت ورفعتها “، و�أ�ساف: “يعك�ش هذ� �لإ�سد�ر 
للو�لد  �سعبها  وف����اء  ع��ن  وي��ع��ر  �لإم������ار�ت  ن��ب�����ش  �ل��ت��ذك��اري 
�ملوؤ�س�ش«. و�سيطرح �مل�سرف �ملركزي 5000 م�سكوكة تذكارية 
من �لف�سة زنة 60 جر�ماً ويت�سمن �لوجه �لأمامي لها �سعار 
�ملنا�سبة وعبارة “عام ز�يد -1918 2018” و�ستتوفر للبيع 
وذلك  وف��روع��ه  �مل��رك��زي  للم�سرف  �لرئي�ش  �مل��ق��ر  ط��ري��ق  ع��ن 

�عتبار�ً من �ليوم  �لثنني �ملو�فق 22 �أبريل �جلاري .

•• دبي – الفجر: 

من  �لن��ت��ه��اء  ع��ن  �لذكية  دب��ي  �أعلنت 
“�لهوية  مل�������س���روع  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة 
رقمية  وطنية  �أول هوية  �لرقمية” - 
ل��دول��ة �لإم����ار�ت - م��ن خ��الل دم��ج 7 
ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة ر�ئ�����دة يف دب���ي حتى 
�لآن، وذلك بالتعاون مع �لهيئة �لعامة 

لتنظيم قطاع �لت�سالت.
للمو�طنني  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  وت��ت��ي��ح 
و�ملقيمني و�لزو�ر �إىل �لإمارة �إمكانية 
�لو�سول ب�سهولة �إىل خدمات �جلهات 
�ل�سبع عر �لهو�تف �لذكية من خالل 
دون  �لإل���ك���رتوين،  �ل���دخ���ول  ت�سجيل 
�خلدمة.  م��ر�ك��ز  زي����ارة  �إىل  �حل��اج��ة 
وت�سم �جلهات �حلكومية �ل�سبع �لتي 
�إليها من  �لو�سول  للمتعاملني  ميكن 
خالل �ملرحلة �لأوىل كاًل من : د�ئرة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����س��ادي��ة يف دب����ي، هيئة 

كهرباء ومياه دبي، �سرطة دبي، حماكم 
دبي، د�ئرة �لأر��سي و�لأمالك، وهيئة 

�ل�سحة و �إد�رة �لدفاع �ملدين بدبي. 
�لهوية  �أطلقت  �لذكية قد  وكانت دبي 
�أكتوبر  يف  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �لرقمية 
�لعامة  �لهيئة  مع  بال�سر�كة   2018
وبالتعاون  �لت�سالت،  قطاع  لتنظيم 
�لذكية  و�خلدمات  �لأنظمة  هيئة  مع 
ب����اأب����وظ����ب����ي، وم�����رك�����ز دب������ي ل���الأم���ن 
�لإل������ك������رتوين، و�ل���ه���ي���ئ���ة �لحت����ادي����ة 

للهوية و�جلن�سية.
م�سوؤولية  �ل����ذك����ي����ة  دب������ي  وت�����ت�����وىل 
دم���ج �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة يف 
�ل��ه��وي��ة، م��ن خ��الل م��ر�ح��ل متتالية. 
�لأخ���رى  ب���الإم���ار�ت  يتعلق  فيما  �أم���ا 
فقد  �لحت��ادي��ة،  �حلكومية  و�جل��ه��ات 
قطاع  لتنظيم  �لعامة  �لهيئة  ح��ددت 
�لت�سالت �جلهات �لتي تنوي دجمها 
قريباً. ويكمن �لهدف �لنهائي يف دمج 

�ملحلية  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  ج��م��ي��ع 
و�لحتادية بالكامل يف �لهوية �لرقمية 

لدولة �لإمار�ت.
وق��������ال �ل������ل������و�ء خ���ب���ري ر�������س�����د ث���اين 
�ملدين  �ل��دف��اع  ع��ام  مدير  �ملطرو�سي، 
�لعامة  �لإد�رة  “حتر�ش  ب����دب����ي 
للدفاع �ملدين بدبي �أن تكون ر�ئدة يف 
خدماتها �لرقمية �لذكية �لتخ�س�سية 
�لأرو�ح  بحماية  �ملبا�سرة  �ل�سلة  ذ�ت 
توظيف  ع���ر  و�ل���ب���ي���ئ���ة،  و�مل��م��ت��ل��ك��ات 
تلك  جميع  يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 
�إ���س��ع��اد �ملتعاملني  ب��ه��دف  �خل���دم���ات،  
و�لتكامل  �ل��رب��ط  حتقيق  خ���الل  م��ن 
�لرقمي مع �ل�سركاء �حلكوميني حتت 
�لذكية  “ دبي  مظلة موؤ�س�سة حكومة 
“ لتكون دبي يف مقدمة �ملدن �لذكية 

يف �لعامل. 
�ملوحد  �ل�����دخ�����ول  “يعد  و�أ�������س������اف: 
ب��ال��ه��وي��ة �ل��رق��م��ي��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت، 

�حلكومية  �جل����ه����ات  ج���م���ي���ع  ودم�������ج 
بيئة  يف  بالكامل  و�لحت��ادي��ة  �ملحلية 
�مل�ستخدمني  ومت��ك��ني  ذك��ي��ة،  رق��م��ي��ة 
ب����خ����ط����و�ت ب�������س���ي���ط���ة م�����ن �ل����دخ����ول 
جلميع  �لرقمية  �لهوية  ع��ر  �مل��وح��د 
�أي  تقدمها  �ل��ت��ي  �لرقمية  �خل��دم��ات 
جهة حكومية بالدولة، ركيزة �أ�سا�سية 
�لتحول  �حلكومي من  �لعمل  لتمكني 
�لورقية  �مل��ع��ام��الت  �ل��رق��م��ي وجت����اوز 
�لنا�ش بتوفري �لوقت و�جلهد  و�إ�سعاد 
معايري  وف��ق  �لنتائج  �أف�سل  وحتقيق 

�لتناف�سية �لعاملية للمدن �لذكية. 
�ملدير  لوتاه،  و�سام  �سعادة  �أك��د  ب��دوره 
مل���وؤ����س�������س���ة ح���ك���وم���ة دبي  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
لدولة  �لرقمية  “�لهوية  �إن  �لذكية، 
يف  �أ�سا�سية  رك��ي��زة  ت�سكل  �لإمار�ت”، 
مبادر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  مت��ك��ني  عملية 
�مل�ستوى  على  �سو�ء  �لرقمي،  �لتحول 
تدعم  ك���م���ا  �لحت�����������ادي،  �أو  �مل���ح���ل���ي 

��سرت�تيجية  م�����س��ت��ه��دف��ات  حت��ق��ي��ق 
ل�سناعة  �ل��الورق��ي��ة  للمعامالت  دب��ي 
للخدمات  ت����ط����ور�ً  �أك������ر  م�����س��ت��ق��ب��ل 
متاماً  خالية  تكون  بحيث  �حلكومية، 
م����ن �مل���ع���ام���الت �ل����ورق����ي����ة، وت���ت���الءم 
ب�سكل مثايل مع معايري �ملدن �لذكية 
“قطعت  �سعادته:  و�أ���س��اف  �لعاملية«.  
يف م�سريتها  مهماً  �سوطاً  �لذكية  دبي 
ن��ح��و ب��ن��اء �أ���س��ع��د و�أذك����ى م��دي��ن��ة على 
توظيفها  خ����الل  م���ن  �لأر��������ش،  وج����ه 
للتكنولوجيا �ملتقدمة ب�سكل مكثف يف 
جميع جمالت �حلياة �ليومية، وعر 
��ستثنائية  وجت����ارب  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
للنا�ش، ت�سهم يف توفري �لوقت و�جلهد 
�لذكية،  �حل��ك��وم��ة  م��ف��ه��وم  وت��ك��ر���ش 
��سرت�تيجية  لأه���د�ف  ترجمة  وذل��ك 

�لدولة للتحول �لرقمي �ل�سامل. 
�ل���ي���وم من  م���ا حت��ق��ق  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 
رب����ط ب���دخ���ول م���وح���د ل�����س��ب��ع جهات 

�إم�����������ارة دب����ي  ح���ك���وم���ي���ة ح����ي����وي����ة يف 
ه��و مرحلة  �ل��رق��م��ي��ة،  �ل��ه��وي��ة  �سمن 
�ساملة،  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  خ��ط��ة  يف  �أوىل 
�لدخول  م���ن  �مل�����س��ت��خ��دم��ني  ل��ت��م��ك��ني 
جلميع  �لرقمية  �لهوية  ع��ر  �مل��وح��د 
�أي  تقدمها  �ل��ت��ي  �لرقمية  �خل��دم��ات 
�إىل  منوهاً  بالدولة”.  حكومية  جهة 
دور �ل��ت��ع��اون �حل��ك��وم��ي �مل�����س��رتك يف 
وتو�سيع  �ل��ه��دف،  ه��ذ�  حتقيق  ت�سريع 
�لإلكرتونية  �حلكومة  خدمات  نطاق 
جانبه  م��ن  �لحت����ادي.   �مل�ستوى  على 
ق����ال ����س���امل �حل��و���س��ن��ي، ن���ائ���ب مدير 
– قطاع  �لت�سالت  تنظيم  عام هيئة 
�حلكومة �لذكية بالإنابة: “�إن �لعمل 
�حلكومي �مل�سرتك قد �أثبت �أنه مفتاح 
حتقيق �لإجناز�ت �لوطنية يف خمتلف 
م�سرية  ���س��م��ن  �مل���ن���درج���ة  �مل�������س���اري���ع 
نعمل  �لرقمي. ونحن جميعاً  �لتحول 
باأن  �لر�سيدة  قيادتنا  توجيهات  وف��ق 

م�سروعاً  �ل���ذك���ي���ة  �حل���ك���وم���ة  ت���ك���ون 
و�ملحلية  �لحت���ادي���ة  للجهات  ���س��ام��اًل 
للمتعاملني  ي��وف��ر  مب��ا  �ل�����س��و�ء،  على 
و�سعيدة.  وتفاعلية  متكاملة  جت��رب��ة 
من هنا فاأن �لتعاون بني �لهيئة وبني 
�لأوىل  �ملرحلة  �إجن���از  يف  �لذكية  دب��ي 
�لإمار�ت،  لدولة  �لرقمية  �لهوية  من 
يعّد منوذجاً مب�سر�ً، ونتوقع �أن يوؤدي 
�لنتائج و�لإجن���از�ت يف  �ملزيد من  �إىل 
�هلل.«  وميكن  ب����اإذن  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل��رح��ل��ة 
“�لهوية  يف  �لت�سجيل  للم�ستخدمني 
عر  �لإمار�ت”،  ل���دول���ة  �ل��رق��م��ي��ة 
حت��م��ي��ل �ل��ت��ط��ب��ي��ق �خل���ا����ش ب��ه��ا من 
متاجر تطبيقات �أنظمة �أندرويد و�أبل، 
و�ل�سرت�ك عن طريق ثالث خطو�ت 
�لهوية  ب�سيطة تت�سمن، م�سح بطاقة 
�لتحقق  ثم  بهم،  �خلا�سة  �لإمار�تية 
�مل��ح��م��ول وعنو�ن  �ل��ه��ات��ف  رق����م  م���ن 
�ل����ري����د �لإل�����ك�����رتوين �خل����ا�����ش بكل 

دخول  رم��ز  حتديد  و�أخ����ري�ً  متعامل، 
مل�ستخدمي  وميكن  بالتطبيق.  خا�ش 
 Smart Pass و    DubaiID
ب�سهولة  �حل��ال��ي��ة  ح�ساباتهم  حت��وي��ل 
عملية  لإك��م��ال  �لتطبيق،  خ��الل  م��ن 
�إمكانات  ع��ل��ى  و�حل�������س���ول  �ل��ت��ح��ق��ق 
وميكن  كما  �ملتاحة.  �لرقمي  �لتوقيع 
جلميع �مل�ستخدمني زيارة �أقرب منفذ 
�لرقمية  ه��وي��ت��ه��م  ل��ت��اأك��ي��د  ت�����س��ج��ي��ل 
�لإلكرتوين  �لتوقيع  على  و�حل�سول 
ب��اأن منافذ  �لتطبيق. علماً  من خالل 
�أنحاء  خمتلف  يف  متوفرة  �لت�سجيل 

�لدولة. 

امل�شرف املركزي يعيد اإ�شدار م�شكوكة تذكارية تكرميا لل�شيخ زايد

الرتاث واالأ�صالة املغربية بعبق  ا�صتمتع�ا  اأيام  ثالثة  يف  للفعالية  زائر  اآالف   4

»املغرب يف اأبوظبي« ت�شتقطب الزوار وتبهج عيون الناظرين

ال�شفري امل�شري : القرتاع على التعديالت الد�شتورية 
�شهد اإقبال متزايدا من الناخبني

•• اأبوظبي-وام:

بعد  �إن��ه  �لدولة  لدى  �لعربية  �سفري جمهورية م�سر  �لبديوي  ف��وؤ�د  �سريف حممد  �سعادة  قال 
�إغالق �للجنة �لنتخابية يف �ل�سفارة �مل�سرية و �لقن�سلية �لعامة �مل�سرية بدبي لالقرت�ع على 
�لتعديالت �لد�ستورية يف وقت لحق �م�ش �ستبد�أ عملية �لفرز و �إر�سال �لنتائج �إىل �لهيئة �لوطنية 
لالنتخابات يف م�سر .. م�سري� �إىل �أن عملية �لقرت�ع �لتي جرت على مد�ر ثالثة �أيام �سهدت 
بذلتها �جلهات  �لتي  باجلهود  له  ت�سريحات  �لبديوي يف  �أ�ساد  و  �لناخبني.  متز�يد� من  �إقبال 
�مل�سوؤولة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لت�سهيل جميع �لإج��ر�ء�ت للم�سريني �ملقيمني على 
�أر�سها من خالل ت�سهيل �لإج��ر�ء�ت و�إجنازها ب�سرعة فائقة وتوفري كل �آليات �لدعم مبعايري 
عاملية. و لفت �إىل �أن فرتة �لقرت�ع يف �ل�سفارة و�لقن�سلية �سهدت ت�سجيل �أ�سماء �أبناء �جلالية 

�مل�سرية �لر�غبني يف �إنهاء �ملوقف �لتجنيدي و ��ستخر�ج بطاقة �لرقم �لقومي .

من خالل دمج 7 جهات حك�مية

»دبي الذكية« وهيئة تنظيم قطاع الت�شالت تنجزان املرحلة الأوىل من »الهوية الرقمية لدولة الإمارات« 

م�شكوكات نقدية مغربية نادرة تعود لألف عام تعر�س يف اأبوظبي لأول مرة 
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العدد 12612 بتاريخ 2019/4/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بوند تو بوند للت�ساميم �لعالنيه

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:2247542 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/مبارك بالل مبارك �سامل �لرميثي من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ مبارك بالل مبارك �سامل �لرميثي من 100% �ىل %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/ ��سافة جوفيند كومار ياد�ف جاير�م �سيف ياد�ف %49

تعديل ��سم جتاري من/ بوند تو بوند للت�ساميم �لعالنيه

POINT TO POINT ADVERTISING DESIGNS

�ىل/بوند تو بوند للت�ساميم �لعالنيه ذ.م.م

POINT TO POINT ADVERTISING DESIGNS LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش 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 12612 بتاريخ 2019/4/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لنور للمحاماه و�ل�ست�سار�ت �لقانونية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1337159 
تعديل ر�أ�ش �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/ �لنور للمحاماه و�ل�ست�سار�ت �لقانونية
AL NOOR LAWYERS & LEGAL CONSULTANTS

�ىل/�لنور للمحاماه و�ل�ست�سار�ت �لقانونية - �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ.م.م
AL NOOR LAWYERS & LEGAL CONSULTANTS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/��سافة �ل�ست�سار�ت �ل�سريبية )6920002(
تعديل ن�ساط/��سافة خدمات �لوكيل �ل�سريبي )6920007(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش 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 12612 بتاريخ 2019/4/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ملثلث �ل�سرقي لال�ست�سار�ت و�لتطوير

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:2608987 

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/ �ملثلث �ل�سرقي لال�ست�سار�ت و�لتطوير

ALMUTHLATH ALSHARQIU CONSULTING AND DEVELOPMENT

�ىل/�ملثلث �ل�سرقي لال�ست�سار�ت و�لتطوير - �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ.م.م

ALMUTHLATH ALSHARQIU CONSULTING AND DEVELOPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش 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 12612 بتاريخ 2019/4/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون حت�سني

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1033828 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة خليل �بر�هيم خلف ��سماعيل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح نا�سر �سالح مقبل عبد�هلل
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش 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 12612 بتاريخ 2019/4/22 

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

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1191547 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عبد�هلل حامد م�سلم بخيت �لعامري %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد �سهيل عي�سه طناف �ملنهايل
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف كوين حممد كوتي فالبيل
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش 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 12612 بتاريخ 2019/4/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة �سبكة �خلليج 

CN لالنظمة �لمنية ذ.م.م  رخ�سة رقم:1082025 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�هلل عبد�لقادر �حمد �جلفري �لها�سمي %67

تعديل ن�سب �ل�سركاء/�سيف حممد عابد بخيت من 49% �ىل %33
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي �حمد حمد �لظاهري
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�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 12612 بتاريخ 2019/4/22 

اإعــــــــــالن
لال�ستثمار�ت  جلوبال  �ل�س�����ادة/ميد  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �لتجارية ذ.م.م  رخ�سة رقم:1190326 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سركة �لرموز لال�ستثمار�ت ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة تو�جد لال�ستثمار�ت ذ.م.م

TAWAJUD INVESTMENTS LLC

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف جلف كابيتال - �سركة م�ساهمة خا�سة
GULF CAPITAL - PJS 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف جلف كابيتال بارترز
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
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 12612 بتاريخ 2019/4/22 

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

دملا لل�سفر
 رخ�سة رقم:CN 2241604 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �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 12612 بتاريخ 2019/4/22 

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

�خلليج للعقار
 رخ�سة رقم:CN 1148903 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �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 12612 بتاريخ 2019/4/22 

دار الت�شاهيل للخدمات الدارية - ذ م م
يعلن �ل�سادة / مكتب �لقمة �لعاملية لتدقيق �حل�سابات، �نه مبوجب 
قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية �ملنعقدة يف تاريخ 2019/04/17 

�ملوثق لدى كاتب �لعدل يف �أبوظبي بحل وت�سفية �سركة: 
دار الت�صاهيل للخدمات االدارية - ذ م م

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية-�بوظبي 
�أو  �عرت��ش  �أي  لديه  من  فعلى    CN-1505991 بالرقم 
مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�سفى �ملعني موبايل رقم 0505915350  
فاك�ش  026349416  �ش ب 3757  �بوظبي �سارع حمد�ن  برج �لغيث- 
طابق )17( مكتب رقم 32 و�ح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتية وذلك خالل 

مدة �أق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12612 بتاريخ 2019/4/22 

كريتف �شيدز الن�شائية- ذ م م
تاريخ  يف  �ملنعقدة  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
2019/04/09 �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم  1905007530 يعلن 
عن  م،  م  ذ  و�لتدقيق  لال�ست�سار�ت  و�سركاه  كري�سان  فوؤ�د  �مل�سفى 

ت�سفية �سركة:
كريتف �صيدز االن�صائية - ذ م م 

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية-�بوظبي بالرقم
 CN-2110315 فعلى من لدية �ي �عرت��ش �و مطالبة �لتقدم 
�إىل مكتب �مل�سفى �ملعني هاتف رقم  025551165 فاك�ش 025516698 
�آل نهيان بناية رقم 9 )بالز� 30(  –مع�سكر  �ش.ب 96205 �بوظبي 
�لثبوتيه،  �مل�ستند�ت  و�إح�سار   )B-GF( رقم �لطابق )G( مكتب 

وذلك خالل مدة �أق�ساها 45 يوما من تاريخ  ن�سر هذ� �لعالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12612 بتاريخ 2019/4/22 

�شكاي جلف لال�شت�شارات والبحوث- ذ م م
و�ل�ست�سار�ت  �حل�سابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
�لعادية  �لعمومية غري  �أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية  �لد�رية 

�ل�سادر بتاريخ
2019/04/16 بحل وت�صفية �صركة

�سكاي جلف لال�ست�سار�ت و�لبحوث - ذ م م 
�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية-�بوظبي بالرقم

 CN-2230896 فعلى من لدية �ي �عرت��ش �و مطالبة �لتقدم 
�إىل مكتب �مل�سفى �ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�ش 026716054 
عبد�هلل  �سعيد  بناية  �ل�سياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �ش.ب 
�جلنيبي �لطابق )7( مكتب رقم )705( و�إح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتيه، 

وذلك خالل مدة �أق�ساها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12612 بتاريخ 2019/4/22 

اإعــــــــــالن
للتجميل   �لفر�ح  �ل�س�����ادة/مركز  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1105543 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة جماهد خان ر�سول حممد %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة علياء خمي�ش حممد عبيد �لكعبي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ��سيه بنت جيالين ذيبي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف علياء خمي�ش حممد عبيد �لكعبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش 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 12612 بتاريخ 2019/4/22 

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

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1109725 
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�ساحة 1*4 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ مطعم نيون
NEON RESTAURANT

�ىل/مطعم نور �با�سني
NOOR ABASEEN RESTAURANT

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش 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 12612 بتاريخ 2019/4/22 

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

CN ز�هد �سيخ ذ.م.م رخ�سة رقم:1104545 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�سب �ل�سركاء
حممد ز�هد �سيخ عتيق �حمد من 24% �ىل %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف عادل �حمد عتيق �حمد 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش 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 12612 بتاريخ 2019/4/22 

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

CN خلدمة �ل�سيار�ت رخ�سة رقم:2196411 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة حمد عبد�هلل عامر �سامل �حلمريي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سامل �بر�هيم حممد دروي�ش �لنعيمي 

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش 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 12612 بتاريخ 2019/4/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سوبر ماركت �لغروب 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1182881 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد جا�سم حممد عبد�هلل �حلمادي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان عي�سى فرج عي�سى �لفالحي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�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 م غ 

العدد 12612 بتاريخ 2019/4/22 

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

CN �ملركزية للمقاولت �لعامة رخ�سة رقم:1022729 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة ميثه عبد�هلل مبارك �ملزروعي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف م�سلم حممد ر��سد حفيظ �ملزروعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش 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 م غ 

العدد 12612 بتاريخ 2019/4/22 

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

�سط �لعرب للمو�د �لزر�عية- فرع 1
 رخ�سة رقم:CN 1124246-1 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ش  �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(

�لعدد 12612 بتاريخ 2019/4/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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را�شد النعيمي ووزير اإيرلندي يبحثان تعزيز التعاون الأكادميي
•• عجمان -وام:

�لبلدية و�لتخطيط يف  �لنعيمي رئي�ش د�ئرة  �ل�سيخ ر��سد بن حميد  بحث 
و�لتوظيف  للتجارة  �لأي��رل��ن��دي  �ل��دول��ة  وزي��ر  برين  ب��ات  وم��ع��ايل  عجمان 
يف  �لبيانات  وحماية  �ملوحدة  �لرقمية  �لأوروب���ي  �لحت��اد  و�سوق  و�لأع��م��ال 
�حلكومة �لإيرلندية .. �سبل �لتعاون �مل�سرتك بني �إمارة عجمان وجمهورية 
وخ�سو�سا  و�لأعمال،  و�لتكنولوجيا  و�لبتكار  �ل�سحة  جمالت  يف  �أيرلند� 
بر�مج  تطوير  يف  �ل��ت��ع��اون  ل��زي��ادة  �ل��ط��رف��ان  ي�سعى  حيث  �ل��ع��ايل  �لتعليم 

�ل�سطناعي  و�لذكاء  و�لتكنولوجيا  و�لعلوم  �ل�سحة  جمالت  يف  �أكادميية 
و�لروبوتات . ح�سر �للقاء - �لذي عقد يف مقر كلية �ملدينة �جلامعية بعجمان 
و�لأعمال  �لتجارة  م�ست�سار  �سيكايف  و�يامون  �لكلية،  رئي�ش  خان  عمر�ن   -
“�نرتبر�يز�أيرلند�”.  وكالة  يف  �أفريقيا  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  ملنطقة 
تتجاوز  �لتعليم  ق��ط��اع  �أهمية  �أن  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����س��د  �ل�سيخ  و�أك���د 
�إحدى �لركائز  �لأثر �لقت�سادي و�مل�ساهمة يف تنويع �لقت�ساد، حيث يعد 
�لقوة  ��سرت�تيجية  تعزيز  يف  وي�سهم   ،2021 عجمان  ل��روؤي��ة  �لأ�سا�سية 
�ل�سطناعي  للذكاء  �لإم����ار�ت  و��سرت�تيجية  �لإم�����ار�ت،  ل��دول��ة  �لناعمة 

“مئوية �لإمار�ت 2071”. و�أ�سار  2031، و�لتي ت�سهم جميعها بتحقيق 
�إىل �سرورة �ل�ستفادة من جتربة �أيرلند� يف دمج �ملمار�سات �لبتكارية ببيئة 
�لأعمال لديها، ل�سيما يف جمايل �لتعليم و�لرعاية �ل�سحية، م�سدد� على 
�أهمية تنمية عالقات �لتعاون بني دولة �لإمار�ت ب�سكل عام و�إمارة عجمان 
خ�سو�سا، مع جمهورية �إيرلند�، خ�سو�سا و�أن �لطرفني جتمعهما م�سالح 
وقو��سم م�سرتكة يف روؤيتهما مل�ستقبل �لتنمية �لقت�سادية، وهو ما ي�ستدعي 
مو��سلة �لتعاون لت�سجيع �ل�ستثمار وتبادل �خلر�ت و�أف�سل �ملمار�سات مبا 
�لعالقات  �أهمية  برين  بات  معايل  �أك��د  جهته  من  �ملتبادلة.  �ملنفعة  يحقق 

�لقت�سادية بني �لطرفني، وحر�سهم على بناء قنو�ت تعاون بني �ل�سركات 
وموؤ�س�سات �لأعمال يف �لبلدين خالل �ملرحلة �ملقبلة، ول �سيما يف قطاعات 
�خلدمات وتقنية �ملعلومات و�لأبحاث �لعلمية و�ل�سناعة و�لتعليم. وتطرق 
�للقاء �إىل �أهمية توطيد �ل�سر�كة وتو�سيع �أطر �لتعاون �لقت�سادي مبختلف 
�لإمار�ت  دول��ة  بني  �لعالقات  �أن  يذكر   . �مل�سرتك  �لهتمام  ذ�ت  �مل��ج��الت 
وجمهورية �أيرلند� ت�سهد منو� كبري�، �إذ بلغ حجم �لتجارة �خلارجية غري 
�لنفطية �سامال جتارة �ملناطق �حلرة خالل عام 2017 نحو 760 مليون 

دولر ، مرتفعا من نحو 745 مليون دولر خالل عام 2016.

ال�شودان مب�شاجد  لفر�شها  الدولة  �شفارة  ت�شلمها  ال�شجاد  من  حاويات   5
•• اخلرطوم -وام: 

�سلمت �سفارة �لدولة يف �خلرطوم 
�ملجل�ش �لأعلى لالأوقاف و�لتوجيه 
و�لإر�ساد �ل�سود�ين خم�ش حاويات 
تبلغ كل منها 40 قدما من فر�ش 
���س��ج��اد �مل�����س��اج��د �ل��ف��اخ��ر ت��ق��در ب 
240 �ألف مرت مربع مقدمة من 
�لهيئة �لعامة لل�سوؤون �لإ�سالمية 
و�لأوقاف بالدولة ليتم فر�سها فى 
عدد من �مل�ساجد بوليات �ل�سود�ن 
�مل�ساريع  �إط���ار  يف  وذل���ك  �ملختلفة 
�لتي ظلت تقدمها �لم��ار�ت دعما 
ل�ستقبال  و����س��ت��ع��د�د�  ل��ل�����س��ود�ن 

�سهر رم�سان �ملبارك.
�لذي ت�سمن  �مل�سروع  ومت تد�سني 
ف��ر���ش ع���دد م���ن �مل�����س��اج��د بولية 
وحفاوة  ��ستقبال  و�سط  �خلرطوم 
م����ن �مل���و�ط���ن���ني �ل����ذي����ن �أ�����س����ادو� 

فيه على توفري �مل�ساحف �ل�سريفة 
بالإ�سافة �إىل تدريب �لأئمة .

ب����د�ي����ة �سهر  �مل��ن��ت��ظ��ر م����ع  وم�����ن 
�مل�ساريع  تد�سني  �مل��ب��ارك  رم�سان 

منذ  �ملتو��سل  ودعمها  ب��الإم��ار�ت 
ل  �لقطاعات،  ع��دد من  �سنو�ت يف 
�لإ�سالمية  �ل�����س��وؤون  ق��ط��اع  �سيما 
و�لأوق����اف �ل���ذي درج���ت �لإم���ار�ت 

�ل�سود�ن  يف  تنفذ  �ل��ت��ي  �ملو�سمية 
و�ملوؤ�س�سات  �جلمعيات  م��ن  بدعم 
لل�سود�ن  دعما  بالدولة  �خل��ريي��ة 

و�سعبه فى كل �ملر�حل.

»الوطني الإحتادي « و »الدوما الرو�شي« يبحثان التعاون الربملاين
•• اأبوظبي-وام:

عبد�هلل  عبد�لعزيز  �سعادة  �لتقى 
لرئي�سة  �ل��ث��اين  �لنائب  �ل��زع��اب��ي 
رئي�ش  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�ش 
جمموعة �ل�سد�قة مع �لرملانات 
�ملجل�ش  مقر  يف  �م�����ش  �لأوروب���ي���ة 
باأبوظبي وفد� برملانيا من جمل�ش 
�سعادة  ����س���م  �ل����رو�����س����ي  �ل�����دوم�����ا 
جمموعة  من�سق  بوي�سار  �سايتيف 
�لوطني  �مل��ج��ل�����ش  م���ع  �ل���ع���الق���ات 
�أع�ساء  م����ن  وع�������دد�  �لحت��������ادي 

�ملجموعة.
�سبل  �للقاء  بحث �جلانبان خالل 
تعزيز عالقات �لتعاون و�ل�سد�قة 

و  1972م  ع���ام  ف���ر�ي���ر   12 يف 
�لعامة  �لأم��ان��ة  دور  و  �لآن  حتى 
�ل�سرت�تيجية  وخطته  للمجل�ش 
و�أه����د�ف����ه����ا   2021-2016
�ل�������دور  ج�����ان�����ب  �إىل  �مل���خ���ت���ل���ف���ة 
�لدبلوما�سية  تلعبه  �ل���ذي  �مل��ه��م 
�ملختلفة  ون�����س��اط��ات��ه��ا  �ل��رمل��ان��ي��ة 
�مل�ستويني  ع���ل���ى  و�إجن������از�ت������ه������ا 
�أهمية  و�أك��د  و�ل���دويل..  �لإقليمي 
تبادل �لزيار�ت و�خلر�ت و�ملعرفة 
ب��ني �مل��ج��ل�����ش �ل��وط��ن��ي �لإحت����ادي 

وجمل�ش �لدوما �لرو�سي.
و�أع�ساء  رئي�ش  عر  جانبهم  من 
عن  �لرو�سي  �لدوما  جمل�ش  وفد 
وحفاوة  �ل�سيافة  حل�سن  �سكرهم 

بالدولة.
تعزيز  �أه���م���ي���ة  �جل���ان���ب���ان  �أك�����د  و 
وتفعيل عالقات �لتعاون �لرملاين 
تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  خ��الل  م��ن 
و�إن�ساء جلنة �سد�قة برملانية بني 
�جلانبني، ف�سال عن �أهمية تبادل 
وتوحيد  و�خل��������ر�ت  �ل������زي������ار�ت 
�ملحافل  يف  و�مل������و�ق������ف  �ل����������روؤى 
�لدولية، مبا يعك�ش �لتطور �لذي 
ت�����س��ه��ده ع����الق����ات �ل���ت���ع���اون بني 
�ملجالت  يف  �ل�سديقني  �لبلدين 
�لزعابي عمق  �سعادة  �أك��د  و  كافة. 
ع����الق����ات �ل�������س���د�ق���ة و�ل���ت���ع���اون 
�ل�سديقني  �لبلدين  بني  �لقائمة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �لإم�����ار�ت 

�لرملانية  ل�سيما  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
�ل����ع����م����ل على  وك���ي���ف���ي���ة  م����ن����ه����ا، 
تطويرها �إىل �آفاق �أو�سع مبا يعود 
و�ل�سعبني  �لبلدين  على  بالنفع 

�ل�سديقني يف خمتلف �ملجالت.
�ملجل�ش  ع�������س���و�  �ل���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
�ل�����وط�����ن�����ي �لإحت����������������ادي ع�������س���و� 
جمموعة �ل�سد�قة مع �لرملانات 
�سعيد  �ل��دك��ت��ور  �سعادة  �لأوروب��ي��ة 
�ملهند�سة  و�سعادة  �ملطوع  عبد�هلل 
عزة �سليمان بن �سليمان �إىل جانب 
�لظاهري  ���س��ب��ي��ب  �أح���م���د  ���س��ع��ادة 
�سعادة  و  للمجل�ش  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
بالأعمال  �لقائم  فيديكا�ش  يوري 
�����س����ف����ارة رو�����س����ي����ا �لحت�����ادي�����ة  يف 

وجمهورية رو�سيا �لحتادية و�لتي 
م��ط��رد� على خمتلف  ت�سهد من��و� 
�ل�سعد .. و لفت �إىل �أهمية تن�سيق 
�مل�ساركة  خالل  �ملو�قف  و  �جلهود 
�لدولية  �لرملانية  �لفعاليات  يف 
�لق�سايا  ي��خ�����ش  ف��ي��م��ا  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�لتي ت�سكل �أولوية و�هتماما لدى 

�لبلدين و �ل�سعبني �ل�سديقني.
�أحمد  ����س���ع���ادة  �أط���ل���ع  م���ن ج��ه��ت��ه 
و�أع�ساء  رئي�ش  �لظاهري  �سبيب 
�خت�سا�سات  ع��ل��ى  �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د 
�مل���ج���ل�������ش �ل����وط����ن����ي �لإحت����������ادي 
�لت�سريعية و�لرقابية و�ل�سيا�سية، 
�لرملانية  �حلياة  تطور  وم��ر�ح��ل 
�ملجل�ش  تاأ�سي�ش  م��ن��ذ  �ل��دول��ة  يف 

�ل�����س��دي��ق��ني يف خمتلف  �ل��ب��ل��دي��ن 
�سعيد  ع��ل��ى  وخ���ا����س���ة  �مل����ج����الت 
بها  �لدفع  و  �لرملانية  �لعالقات 

خالل  وج��دوه��ا  �ل��ت��ي  �ل�ستقبال 
�أهمية  موؤكدين  للدولة  زيارتهم 
ت��ط��وي��ر �ل��ع��الق��ات �مل�����س��رتك��ة بني 

قدما نحو �آف��اق �أرح��ب من خالل 
برملانية  ����س���د�ق���ة  جل��ن��ة  �إن�������س���اء 

م�سرتكة بني �ملجل�سني.

ح�شني احلمادي: فل�شفة التعليم يف الإمارات تراعي عدة حقائق اأهمها اأن العامل متغري
•• العني - وام:

�أكد معايل ح�سني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم على �أهمية 
�أجل �ل�ستمر�ر يف رفد  �أطياف �ملجتمع من  حتقيق �سر�كة فعلية مع كافة 
منظومتنا �لتعليمية باأفكار نرية كفيلة با�ستد�مة تطوير �لتعليم يف �لدولة 
�لذي حظي منذ تاأ�سي�ش �لدولة بدعم �سخي من قيادتنا �لر�سيدة لإميانها 
�لر��سخ باأهمية �لتعليم وقدرته على حتقيق قفز�ت نوعية يف م�سرية �لدولة 

�ملمتدة يف خمتلف �ملجالت.
و�أو�سح معاليه خالل ح�سوره جل�سة حو�رية نظمتها وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
يف مدر�سة حممد بن خالد مبدينة �لعني بعنو�ن “نت�سارك” �إن �لتعليم يف 

�لدولة بني على عدة معطيات وحقائق �أهمها �أن �لعامل متغري.
و �أ�ساف معاليه �أن معايري �ملدر�سة �لإمار�تية وما ت�ستمل عليه من مناهج 
ومقارنات  دقيقة  لدر��سات  وفقا  و�سعت  تدري�ش  و�أي��ام  و�إج���از�ت  ومنا�سط 
باختيار  �ل���وز�رة  قامت  �إذ  �لتعليم  جم��ال  يف  �ملتقدمة  �ل���دول  م��ع  معيارية 
منظومتها �لتعليمية �حلديثة حتت مظلة �ملدر�سة �لإمار�تية بعد ��ستعر��ش 
�أف�سل �ملنظومات �لتعليمية يف �لعامل مبا ت�ستمل عليه من مناهج و�أن�سطة 

و�أ�ساليب تدري�ش.
�لعامل  �أن  وهو  وفقا ملعطى حموري  تبنى  �لتعليم  فل�سفة  �إن  وقال معاليه 
متغري ونتيجة لذلك قمنا ببناء منظومة تعليمية حديثة مو�كبة ملتطلبات 

نه�ستنا و�سروط متيزنا يف �مل�ستقبل .

و�كد �حلمادي �ن وز�رة �لرتبية و�لتعليم ملتزمة بدر��سة كافة �ملالحظات 
�لإد�ر�ت  متثل  و�ل��ت��ي  �ملتاحة  �لتو��سل  ق��ن��و�ت  �ستى  ع��ر  �إليها  ت��رد  �لتي 
�بتكار قنو�ت تو��سل  �ل��وز�رة تعمل على  �أن  �إىل  �ملدر�سية جزء� منها لفتا 

ب�سكل م�ستمر ل�سمان حتقيق تو��سل فعال مع كافة �أفر�د �ملجتمع.
بدوره �أو�سح �سعادة �لدكتور حمد �ليحيائي �لوكيل �مل�ساعد لقطاع �ملناهج 
�لأمور  �أولياء  �أ�سئلة ومالحظات  على  رده  �ل��وز�رة يف معر�ش  و�لتقييم يف 
�لقطاع  باملرونة و�لإن�ساف ويعكف  �لإمار�تية تت�سف  �لتعليم  �أن منظومة 
�ملعني ب�سكل متو��سل على در��سة �لتقارير �لو�ردة من �مليد�ن لتوخي �لدقة 
عند تقييم �لطلبة وعدم حتميلهم م�سوؤولية �أية ��سكاليات قد حتدث خالل 

�أيام �لدر��سة.
وتوفري  �ملدر�سية  باملناهج  �سلة  ذ�ت  و�أفكار  حماور  عدة  �جلل�سة  وت�سمنت 
�ملعلمني �لأكفاء وكيفية �ل�ستفادة من �لأن�سطة �ملدر�سية لتطوير مهار�ت 
�لطلبة و�سهدت كذلك طرح �لعديد من �لأفكار �لإيجابية من �أولياء �لأمور 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وجهود  خطط  مع  مبا�سر  متا�ش  على  تقع  و�لتي 
�لر�مية لتطوير �لتعليم ..م�سريين كذلك �إىل �سرورة �إعادة �لنظر بتوزيع 
�أيام �لإجاز�ت خالل �لعام �لدر��سي و �لعمل على زيادة �لهتمام بالطلبة من 

�أ�سحاب �لهمم.
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�سام�سي  لبنى  �سعادة  �حل��و�ري��ة  �جلل�سة  ح�سر 
�لعمليات �ملدر�سية باأبوظبي وعدد من �لقياد�ت �لرتبوية وجمع غفري من 

�أولياء �أمور �لطلبة.

البواردي ووزير الدفاع الوطني الكندي يبحثان التعاون امل�شرتك
•• اأبوظبي - وام:

دولة  وزي��ر  �ل��ب��و�ردي  �أحمد  بن  حممد  معايل  ��ستقبل 
معايل  �أم�ش  باأبوظبي  �ل���وز�رة  مقر  يف  �ل��دف��اع  ل�سوؤون 
�لذي  �لكندي  �لوطني  �ل��دف��اع  وزي��ر  �ساجان  هارجيت 
يزور �لبالد حاليا. ورحب معاليه خالل �للقاء - �لذي 
ح�سره �سعادة مطر �سامل �لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع 
�ل�سد�قة  ب��ح��ث ع��الق��ات  �ل��ك��ن��دي وج����رى  ب��ال��وزي��ر   -

�مل��ت��ح��دة وكند�  �لعربية  ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت  و�ل��ت��ع��اون 
�لبلدين  م�سالح  يخدم  مبا  وتنميتها  تطويرها  و�سبل 
�ل�سديقني. و��ستعر�ش �جلانبان جمالت �لتن�سيق بني 
�لبلدين يف عدد من �ل�سوؤون �لدفاعية و�لع�سكرية وتبادل 
�لهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  م��ن  ع��دد  ح��ول  �لنظر  وج��ه��ات 
وتطور�تها.  �ملنطقة  يف  �لر�هنة  و�مل�ستجد�ت  �مل�سرتك 
ح�سر �للقاء عدد من كبار �مل�سوؤولني و�ل�سباط يف وز�رة 

�لدفاع و�لوفد �ملر�فق للوزير �لكندي.

عامني  منذ  ال�صباب  على  يحتال  خليجيا  تك�صف   »eCrime«

»حتريات �شرطة دبي« تقب�س على»فاتنة �شناب �شات«
•• دبي-الفجر: 

حميطه  يف  ج��ي��دة  ب�سمعة  يتمتع 
جهة  يف  وي���ع���م���ل  �لج����ت����م����اع����ي، 
ي�سمن  ر�تباً  ويتقا�سى  مرموقة، 
�حلياة،  وج��ودة  �لعي�ش  رفاهية  له 
على  �حل�����س��ول  يف  ط��م��ع��ه  �أن  �إل 
�ملزيد، قاده لأب�سع �أ�ساليب �لك�سب، 
�لرقمي،  �لف�ساء  رحابة  م�ستغاًل 
خ��ل��ف ح�سابات  �ل��ت�����س��رت  و���س��ه��ول��ة 
وه��م��ي��ة ع��ل��ى »���س��ن��اب ���س��ات«، حيث 
لفتيات  ع����دة  ���س��خ�����س��ي��ات  �ن��ت��ح��ل 
بال�سباب  �لإيقاع  خليجيات، بهدف 
و�لحتيال عليهم عر طلب حتويل 
و�لود  �لر�سا  لك�سب  مالية  مبالغ 
�سامل  �لعميد جمال  و�أكد  و�للقاء، 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  �جل�����الف، 
�جلنائية،  و�مل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
�أم����ر »ف��ات��ن��ة ���س��ن��اب ����س���ات« ما  �أن 
فتاة  �كت�ساف  ل��ول  لينك�سف،  ك��ان 
يدير  م����ن  ه���ن���اك  �أن  ب��ال�����س��دف��ة 
�سورها  م�ستخدماً  وهمياً  ح�ساباً 
و����س��م��اً غ��ري ����س��م��ه��ا، ح��ي��ث جلاأت 
�لعامة  �لإد�رة  ملن�سة  �ل��ف��ور  على 
يف  �جلنائية  و�مل��ب��اح��ث  للتحريات 
�لتي   ،»eCrime« دب��ي  �سرطة 
�أنقذتها و�أنقذت 4 �سابات خليجيات 
�حتيالية  ع��م��ل��ي��ات  م��ن  �أخ���ري���ات، 
با�ستخد�م  �خلليجي  ينفذها  ك��ان 
وهمية،  ح�سابات   5 عر  �سورهن 
ور�ح �سحيتها �أكر من 50 �ساباً. 

من�صة م�ؤثرة
�سامل  ج����م����ال  �ل���ع���م���ي���د  و�أو������س�����ح 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  �جل�����الف، 
�أن  �جلنائية،  و�ملباحث  للتحريات 
 ،»eCrime«من�سة »�إي كر�مي« �أو
قد �ساهمت منذ �إطالقها منذ نحو 
ع����ام ت��ق��ري��ب��اً، يف �إن���ق���اذ ك��ث��ري من 
�لإلكرتونية،  �جل���ر�ئ���م  ���س��ح��اي��ا 
و�أطفال،  ومر�هقني  ون�ساء  رج��اًل 

وذلك �سمن م�ستويات عالية جد�ً 
وقال:  و�ل�سرية،  �خل�سو�سية  من 
طريق  عن  خليجية  فتاة  �كت�سفت 
�ل�سدفة �أن هناك من يدير ح�ساباً 
وهمياً على »�سناب �سات«، م�ستخدماً 
�سورها و��سماً غري ��سمها، فقامت 
ب��الغ عر من�سة  بفتح  �لفور  على 
لتبد�أ   ،»www.ecrime.ae«
دورياتنا �لرقمية عملها يف �لبحث 
للمجرم  �لتو�سل  وبعد  و�لتحري، 
�أ�سبوع  على مدى  ن�ساطه  ومتابعة 
�أ�سلوباً  ي��ت��ب��ع  �أن����ه  �ك�سفنا  ك��ام��ل، 
ن�ساطه  ب��دء  منذ  خبيثاً  �إج��ر�م��ي��اً 
�أن�ساأ  �لإجر�مي منذ عامني، حيث 
�سور  خلف  وت�سرت  وهمياً  ح�ساباً 
عملية  لت�سهيل  خ��ل��ي��ج��ي��ة،  ل��ف��ت��اة 
�خلا�سة  �حل�����س��اب��ات  يف  �إ���س��اف��ت��ه 
ثم  �أوىل،  ك��خ��ط��وة  »�ل���ر�ي���ف���ت«، 
�عتمد على بر�مج متطورة تخفي 
وحتميل  �ل�سا�سة  ت�سوير  عملية 
بعد  لين�سئ  ثانية،  �ل�سور كخطوة 
ذلك 5 ح�سابات وهمية على »�سناب 
خليجيات،  ���س��اب��ات  خلم�ش  ���س��ات«، 
بحيث ي�ستمل كل ح�ساب على �سور 
متعددة،  و�سعيات  يف  لهن  خا�سة 
لالإيقاع  �حل�سابات  هذه  و��ستخدم 
عر  عليهم  و�لح��ت��ي��ال  ب��ال�����س��ب��ان 
مالية،  ومبالغ  ثمينة  هد�يا  طلب 
وق��د وق��ع يف �سباكه �أك��ر من 50 

�ساباً. 

�لقب�ش �خلليجي  �إلقاء  وتابع: مت 
�أو »فاتنة �سناب �سات«، وقد �عرتف 
�لنيابة  �إىل  بجر�ئمه، ومت حتويله 

�لعامة، ل�ستكمال �لإجر�ء�ت. 

خط�ة �صرورية
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل��ن��ق��ي��ب عبد�هلل 
�ملباحث  �إد�رة  نائب مدير  �ل�سحي، 
�لإلكرتونية: يكتفي بع�ش م�ساهري 
�لجتماعي،  �ل���ت���و�����س���ل  م����و�ق����ع 
�لر�سمية  بالتنويه عر ح�ساباتهم 
لهم  مت��ت  ل  وهمية  ح�سابات  �إىل 
عدم  �إىل  متابعيهم  د�ع��ني  ب�سلة، 
وه���ذ� يعك�ش قلة  م��ع��ه��ا،  �ل��ت��ع��ام��ل 
به،  ي��ق��وم��ون  م��ا  ب��خ��ط��ورة  وعيهم 

ت�سع  و�إن هذه �خلطوة ل  ل�سيما 
�لوهمية،  �حل�سابات  لن�ساط  ح��د�ً 
لذلك يتوجب عليهم  �لتبليغ عر 
�لإلكرتونية   »eCrime« من�سة 
�لقب�ش على  لنا  ليت�سنى  �ملجانية، 
م��دي��ري ه���ذه �حل�����س��اب��ات و�إغ���الق 
ن�ساطهم  و�إي�����ق�����اف  ح�����س��اب��ات��ه��م 
علماً  �ملجتمع،  وحماية  �لإج��ر�م��ي 
�ملن�سة  ع���ر  �ل��ت��ب��ل��ي��غ  ع��م��ل��ي��ة  �أن 
ول  و���س��ري��ع��ة  �سهلة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

ت�ستغرق �سوى دقائق.  

ن�صائح
و��ستطرد: ندعو جميع م�ستخدمي 
�إىل  �لجتماعي  �لتو��سل  م��و�ق��ع 

�لثقة  وع�����دم  و�حل�������ذر،  �حل��ي��ط��ة 
ب��ال��غ��رب��اء �أو ح��ت��ى �إ���س��اف��ة م��ن ل 
يعرفونه ج��ي��د�ً، و�لأه���م م��ن ذلك 
حتى  خا�سة  ���س��ور  ن�سر  ع��دم  كله 
»بر�يفت«،  خا�ساً  �حل�ساب  كان  لو 
�أو  �ل���������س����ور،  ل���ت�������س���ري���ب  جت���ن���ب���اً 
�لتالعب بها، �أو �لتورط يف جر�ئم 
يتابعك  من  كل  فلي�ش  �إلكرتونية، 
فاإننا  و�أخ����ري�ً  �خل���ري،  ل��ك  ي�سمر 
بعدم  �ل����ك����رمي  �جل���م���ه���ور  ن���وج���ه 
�ل�������رتدد ب�����الإب�����الغ ع����ن �جل���ر�ئ���م 
من�سة  و�إن  خا�سة  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
�لبالغات  ت��ت��ل��ق��ى   »eCrime«
معها  وتتعامل  �ل�ساعة،  مد�ر  على 

ب�سرية بالغة. 

�حمد  /ن������ور  �مل����دع����و  ف���ق���د 
�����س����وري      ، �ل������ق������دور  زي���������اد 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
من   )n011591614(رقم
يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم  0503150064

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د �مل���دع���و /م�����ادن عادل 
�مل�������اح�������ى ع����ب����د�حل����ف����ي����ظ 
�جلن�سية  ���������س��������ود�ين      ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)P04856129( من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم  

0507894485

فقدان جواز �شفر

فقد �ملدعو /جافني توما�ش 
ت��وم��ا���ش ج��و���س��ي��ف، هندي    
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
يجده  من   )N6980004(
عليه �لت�سال بتليفون رقم  

0554611322

فقدان جواز �شفر
بر��ساد  /�سرى  �ملدعو  فقد 
ن���ي���ب���ال    �جلن�سية  ث���اب���ا، 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
يجده  م��ن   )05881126(
عليه �لت�سال بتليفون رقم  

0554611322

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو /�سعيد زيد�ين 
، مغربي    �جلن�سية - جو�ز 
 )0456983( رق���م  ���س��ف��ره 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
�و  �سرطة  �ق��رب مركز  �ىل 

�ل�سفارة �ملغربية

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د �مل�������دع�������و /ح���ب���ي���ب 
����س��م��اع��ي��ل ب��خ��ي��ت ح��ام��د ، 
�سود�ين    �جلن�سية - جو�ز 
 )04590505( رق��م  �سفره 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
�و  �سرطة  �ق��رب مركز  �ىل 

�ل�سفارة �ل�سود�نية

فقدان جواز �شفر

�لدين  /ن�سر  �مل��دع��و  فقد 
بابكر علي �لعقيد ، �سود�ين    
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
يجده  م��ن   )05131279(
�ق���رب  ت�����س��ل��ي��م��ه �ىل  ع��ل��ي��ه 
�ل�سفارة  �و  ���س��رط��ة  م��رك��ز 

�ل�سود�نية

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د �مل��دع��و /ب��ون��و �سامي 
ه����ن����دي      ، ������س�����ام�����ي  ر�م�����������ا 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
يجده  من   )7420898K(
�ق���رب  ت�����س��ل��ي��م��ه �ىل  ع��ل��ي��ه 
�ل�سفارة  �و  ���س��رط��ة  م��رك��ز 

�لهندية

فقدان جواز �شفر

ف���ق���د �مل����دع����و /خ����ال����د كل 
�ف����غ����ان���������س����ت����ان      ، ح����ب����ي����ب 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
من   )00933021( رق����م 
ي��ج��ده ع��ل��ي��ه ت�����س��ل��ي��م��ه �ىل 
�ق�������رب م����رك����ز ����س���رط���ة �و 

�سفارة �فغان�ستان

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

ول   .40% �مل�ساركة  ن�سبة  تتخط  مل  ح��ال  يف  �ي��ف��ان��وف  غيورغي 
ميكن للرئي�ش �ملنتهية وليته �لرت�سح �إىل ولية جديدة بعد توليه 
طفيفاً  تقدماً  ل��ل��ر�أي  ��ستطالعات  وتعطي   .2009 منذ  �ثنتني 
فيها  تكون  5مايو  يف  ثانية  دورة  �إىل  وت�سري  بند�روف�سكي  ل�ستيفو 
�ل�ستفتاء  وخ���الل  ل��ه.  مناف�سة  �سيليانوف�سك-د�فكوفا  غ��ورد�ن��ا 
�مل�ساركة  ن�سبة  ت�سل  مل  �جلمهورية،  ��سم  تغيري  ح��ول  �ل�ست�ساري 
“على  �سيفتح  �لنتخابات  �إع��ادة  �إّن  ز�ييف  يقول   .40% عتبة  �إىل 
�إقامة  �له�سة و�سط �حتمال  يف هذه �لدولة  �أزمة �سيا�سية جديدة” 
�لفر�سية،  يوؤمن بهذه  �ل��وزر�ء ل  و�إذ� كان رئي�ش  �نتخابات مبكرة. 
فاإّنه يتطرق �ليها �ثناء تقدمي �حللول �ملحتملة يف �لإعالم �ملحلي: 
�إعادة �لنتخابات، �إلغاء �لعتبة �لدنيا للم�ساركة يف �لقرت�ع �أو �إ�سناد 

مهمة �ختيار رئي�ش �إىل �لرملان.

�لذين يتولون �ل�سلطة منذ ربيع 2017، وكانت تظاهرت �سابقاً �سّد 
�حلزب �لدميوقر�طي للوحدة �لوطنية �ملقدونية. يقول نيكوف�سكي 
وي�سف جممل �لأحز�ب  �إّنه “مل ي�سعر يوماً بالإحباط كما �ليوم”، 
�ميليا  تعتر  جانبها  م��ن  مل�ساكلنا«.  ي��اأب��ه  ل  �إج��ر�م��ي  ب”حتالف 
وت�سيف  “�لال�سيء”،  �أج��ل  من  �ليمني  و�جهت  �أّنها  �ستويانو�سكا 
�لدميوقر�طيني  �ل���س��رت�ك��ي��ني  و���س��ول  منذ  تغيري”  �أي  �أرى  “ل 
�إىل   20 �أح��ز�ب �لأقلية �لألبانية )بني  �إىل �ل�سلطة مدعومني من 
من  �ل�سمالية  مقدونيا  وتعاين  م��و�ط��ن(.  مليون   2،1 من   25%
ركود �قت�سادي �سديد يف ظل ن�سبة بطالة تتعدى %20 ومتو�سط 
لل�سكان  كبرية  هجرة  ع��ن  ف�ساًل  ي��ورو   400 عند  متوقف  رو�ت���ب 
�ملنهكني نتيجة �لف�ساد و�ملح�سوبيات. وت�سل حدود عدم �ملبالة �إىل 
�إىل �نتخاب خلف للرئي�ش �لقومي  ي��وؤدي  �أّن �لق��رت�ع قد ل  درج��ة 

ح�سري ملقاطعتها �لتي ت�سمل مدينة ت�سالونيكي، �لفيتو �لذي كانت 
ت�سعه يف وجه �ن�سمام جارتها �إىل حلف �سمال �لأطل�سي و�أمام بدء 
ومّت  يونيو.  يف  �ملنتظرة  �لأوروب���ي  �لحت��اد  �إىل  �لن�سمام  حمادثات 
�لتد�ول با�سم رئي�ش �لوزر�ء زور�ن ز�ييف ونظريه �ليوناين �ليك�سي�ش 
تي�سر��ش لنيل جائزة نوبل لل�سالم. غري �أّن هذ� مل ينعك�ش حما�سًة 
�لذي  �ل�سم �جلديد  بينهم غالبية ترف�ش  1،8 مليون ناخب  على 
تعتره �أمر� مفرو�سا من �خلارج. وقبل ذلك، فاإّن غالبية �ملو�طنني 
م�سوؤوليتها.  �ل�سلطة  ويحملون  �لقت�سادية،  �ل�سائقة  من  تعاين 
يتفق لوبكو نيكوف�سكي )58 عاماً( و�ميليا �ستويانو�سكا )49 عاماً( 
عند �حلديث عن �ختيار رئي�ش للدولة، على �أّن ل �سيء يتغرّي. �لأول 
�سرطي من حزب �ملعار�سة �ليميني )�حلزب �لدميوقر�طي للوحدة 
�لوطنية �ملقدونية(، فيما توؤيد �لثانية �ل�سرت�كيني �لدميوقر�طيني 

 •• �سكوبيي-اأ ف ب:

من  خم��اوف  و�سط  جديد�ً  رئي�ساً  مقدونيا  �سمال  جمهورية  تختار 
�متناع عدد كبري من �لناخبني عن �لت�سويت ما ميكن �أن يوؤدي �ىل 
�ملو�طنني و�ل�سيا�سيني بعد  �لهوة بني  �إىل  �إلغاء �لق��رت�ع يف موؤ�سر 
ثالثة �أ�سهر على تغيري ��سم �لبالد. ويتو�جه يف �ل�ستحقاق مر�سح 
غورد�نا  �ليمينية  �ملعار�سة  ومر�سحة  بند�روف�سكي  �ستيفو  �لي�سار 
ريكا.  بلرمي  �لألبان  مر�سح  �إىل  بالإ�سافة  �سيليانوف�سك-د�فكوفا، 
و�إذ� كان دور �لرئي�ش فخرياً، فاإّن هذ� �أول �قرت�ع بعدما بدل �لبلد 
�لبلقاين ��سمه لي�سبح “جمهورية �سمال مقدونيا” مبقت�سى �تفاق 

مع �ليونان لقي ترحيبا يف �لغرب، وبالأخ�ش يف �لحتاد �لأوروبي.
ونتيجة ذلك �لتفاق، رفعت �أثينا �لتي كانت تقول �إّن مقدونيا ��سم 

مقدونيا تختار رئي�شها وخماوف من �شعف امل�شاركة 

••الفجر - تون�س
�لإعالم  و�سائل  بع�ش  ل��ت��د�ول  تبعا 
نقل  ط���ائ���رة  �أّن  م��ف��اده��ا  مل��ع��ل��وم��ات 
ع�سكرية قطرية حطت يوم �لأربعاء 
متنها  على  جرجي�ش  جربة  مبطار 
�أ���س��ل��ح��ة وم���ع���د�ت ع�����س��ك��ري��ة لدعم 
�لإد�رة  �أ���س��درت  ليبية،  ميلي�سيات 
بالغا  �لتون�سية  للجمارك  �لعامة 
�ملعلومات  ه��ذه  �أّن  م��ف��اده  تو�سيحا 
مغلوطة ول �أ�سا�ش لها من �ل�سّحة، 
حيث �أّن �لطائرة �لع�سكرية �ملذكورة 
حّطت فعال مبطار جربة جرجي�ش 
ي����وم �لإث���ن���ني 15 �أب���ري���ل �جل����اري 
�حل�سول  بعد  وذل��ك  فنّية  لأ���س��ب��اب 
ع��ل��ى �ل��رت�خ��ي�����ش �ل�����س��روري��ة من 
�ملدنية  �جل���وي���ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����س��ل��ط 

و�لع�سكرية و كان على متنها طاقمها 
�ملتكون من 11 ع�سكريا و عدد من 

�أفر�د �جلي�ش �لقطري.
و�أف����اد �ل��ب��الغ ب��اأن��ه مل مل يكن على 
م��ع��د�ت ع�سكرية  �أّي  �ل��ط��ائ��رة  م��نت 
ح�����س��ب ب���ي���ان �حل���م���ول���ة �ل������ذي مّت 
�ل��ت�����س��ري��ح ب���ه ل�����س��ل��ط��ة �لإ�����س����ر�ف 
باملطار، ومل يتّم �إنز�ل �أّي ب�سائع �أو 

معد�ت على �أر�ش �ملطار.
�لطائرة بقيت  ب��اأن  �ل��ب��الغ  و����س��اف 
م��غ��ل��ق��ة وحت����ت ح���ر�����س���ة �ل���وح���د�ت 
باملطار  �لطائر�ت  مبرب�ش  �لأمنية 
�خل�سوع  ب���ع���د  ط���اق���م���ه���ا  وغ���������ادر 
ل��الإج��ر�ء�ت �حل��دودي��ة �جل���اري بها 
�لعمل يف �جتاه �أحد �لفنادق مبدينة 

جربة.
�أبريل   17 وغ��ادرت �لطائرة بتاريخ 

طاقمها  كامل  متنها  وعلى   2019
يف �جت�����اه ن��ي��ج��ريي��ا ح�����س��ب م���ا هو 

متوّفر مبخّطط �لرحلة.
للجمارك  �لعامة  �لإد�رة  �أك��دت  كما 
�أق�سى تد�بري  �أّن م�ساحلها تتوّخى 
دخول  بخ�سو�ش  و�حل���ذر  �حليطة 
وخ���������روج �لأ�����س����خ����ا�����ش و�لأم����ت����ع����ة 
و�ل���ب�������س���ائ���ع وو����س���ائ���ل �ل���ن���ق���ل عر 
�ل��ب��و�ب��ات �حل���دودي���ة ب���ر�أ����ش جدير 
�لوطن  لأم�����ن  ���س��م��ان��ا  و�ل���ذه���ب���ي���ة 
كتلة  �لنائبة عن  وكانت  و�سيادته.   
ك�سفت  ق��د  �ملليح،  مل��ي��اء  تون�ش  ن���د�ء 
بنزول  “تفيد  �أخ���ب���ار�  تلقيها  ع��ن 
طائرة نقل ع�سكرية قطرية مبطار 
�أ�سلحة  متنها  على  جرجي�ش  جربة 
ميلي�سيات  لدعم  ع�سكرية  ومعد�ت 
تدوينة  يف  �لنائب  و�أك���دت  ليبية«.  

�ت�سلت  �أنها  ن�سرتها على �سفحتها، 
باجلهات �ملخت�سة و�أن هذه �لأخرية 
�أكدت لها �سحة وجود �لطائرة و�أنها 
حطت مبطار جربة لأ�سباب فنية ل 

عالقة لها مبا يح�سل بليبيا.
تلتزم  �أن  “�أرجو  و�أ�������س������اف������ت 
�لتون�سية  و�خلارجية  �لدبلوما�سية 
ن�سرة  وع��دم  �ل��ذي عهدناه  باحلياد 

طرف على ح�ساب �خر«.
�خل���ارج���ي���ة  وز�رة  �ن  �ىل  ي�������س���ار 
�أنه  ل��ه��ا،  ب���الغ  يف  �أك����دت  �لتون�سية، 
ي���ج���ري �ل���ع���م���ل ح���ال���ي���ا ع���ل���ى عقد 
تون�ش  خ���ارج���ي���ة  ل�������وزر�ء  �ج���ت���م���اع 
�لعا�سمة،  بتون�ش  وم�سر  و�جلز�ئر 
لتن�سيق جهود �لدول �لثالث بهدف 
�إنهاء حالة �لتوتر يف ليبيا و��ستئناف 
�ل�سيا�سية، م�سرية يف هذ�  �ملباحثات 

كل معاين �لإن�سانية«.
�لأردنية  �خلارجية  وز�رة  و�أد�ن���ت 
�سل�سلة  �لعبار�ت”  “باأ�سد 
�ل��ت��ف��ج��ري�ت، ح��ي��ث��ال��ت��ي وق��ع��ت يف 

�لعا�سمة كولومبو و�سو�حيها.
�أح��م��د �لطيب  ون���دد �سيخ �لأزه���ر 

�أت�سور  “ل  ق���ائ���ال:  ب��ال��ه��ج��م��ات، 
�آدم�����ي�����ا ق����د ي�����س��ت��ه��دف �لآم����ن����ني 
�لإرهابيون  ه����وؤلء  ع��ي��ده��م.  ي���وم 
كل  تعاليم  مع  فطرتهم  تناق�ست 

�لأديان«.
�لرئي�ش  ع����ّل����ق  دول����ي����ة  �إد�ن�����������ات 

�لأم����ريك����ي دون���ال���د ت���ر�م���ب على 
�سريالنكا،  يف  �ل��د�م��ي��ة  �لأح����د�ث 

قائال يف تغريدة:
�سعب  م����ن  �ل��ق��ل��ب��ي��ة  “تعازينا   
�ل�سعب  �إىل  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 
�لتفجري�ت  ب��ع��د  �ل�����س��ري��الن��ك��ي 

�لكنائ�ش  على  �مل��روع��ة  �لإره��اب��ي��ة 
و�لفنادق. نحن م�ستعدون لتقدمي 

�مل�ساعدة«.
و�أبدى �لبابا فرن�سي�ش تعاطفه مع 
تعر�ست  �ل��ت��ي  �مل�سيحية  �جلالية 
لل�سالة،  جتمعها  �أث���ن���اء  ل��ه��ج��وم 

�إثرها  على  يتلقون  قد  مهن  وهي 
تهديد�ت يف �ملو�سل.

بني �لزبائن، �أبو نز�ر )45 عاما(، 
ويحمل  ترخي�سا  ��ست�سدر  �ل��ذي 
�لوقت  ط���و�ل  م�سد�ساً  �لآن  م��ع��ه 
ويحتفظ ببندقية “كال�سنيكوف”، 

يف حمله لل�سريفة.
عن�سر  ح�سن،  ح��ام��د  ج��ان��ب��ه،  �ىل 
�سالحا  يحمل  ع��ام��ا(،   21( �أم���ن 
قبل  وي�سلمه  عمله  �ساعات  خ��الل 
�ل��دو�م، لكنه جاء يتفح�ش  �نتهاء 
�ملتاجر  �أح����د  و�أع���ت���دة يف  �أ���س��ل��ح��ة 

ل�سر�ء �آخر.
يرتدي  �ل��ذي  �ل�ساب  ه��ذ�  وي�سري 

لوكالة فر�ن�ش بر�ش،  ع�سكرياً  زياً 
“حلمايتي  �سالحا  يحتاج  �أن��ه  �إىل 
�ملو�سل  و����س���ع  لأن  �ل�����س��خ�����س��ي��ة، 

�لأمني ماز�ل غري م�ستقر«.
�ملتطرفني  م��ئ��ات  ه��ن��اك  وم�����از�ل 
نينوى،  حم��اف��ظ��ة  يف  ي��خ��ت��ب��ئ��ون 
خ�سو�سا  �ملو�سل،  مدنها  وك��رى 
و�سحر�وية  ج��ب��ل��ي��ة  م��ن��اط��ق  يف 
�سوريا،  م���ع  �حل�����دود  م���ن  ق��ري��ب��ة 

وفقا مل�سادر �أمنية.
معاقل  ع����ل����ى  �ل����ق���������س����اء  ورغ��������م 
�ملتطرفني د�خل �ملدن �لعر�قية، ل 
عنا�سر  ت�ستهدف  �لهجمات  ت��ز�ل 
ت�سرب  و�أح��ي��ان��اً  �سخ�سياً  �لأم���ن 

منازلهم.
�ملو�سل  �لأ�سلحة متوفرة يف  كانت 
بعدما �أ�سبحت معقاًل للتمرد �سد 
�ل��ق��و�ت �لأم��ريك��ي��ة �ل��ت��ي �أطاحت 
 ،2003 عام  بنظام �سد�م ح�سني 
عا�سمة  �إىل  حتولت  بعدما  وحتى 

ملا ي�سمى “�خلالفة«.
يوؤكد خر�ء وم�سوؤولون حمليون، 
بينها  �أ���س��ل��ح��ة خم��ت��ل��ف��ة  �ن��ت�����س��ار 
�ل�سود�ء  �ل�����س��وق  �إىل  ت�����س��رب  م���ا 
ل�����دى ���س��ي��ط��رة �مل���ت���ط���رف���ني على 
هزمية  �إث��������ر  �ل���������س����الح  خم��������ازن 
�ل���ق���و�ت �حل��ك��وم��ي��ة يف ح��زي��ر�ن/
لت�سليح  بالإ�سافة   ،2014 يونيو 

قوميات  حلماية  ر�سمياً  جماعات 
�أو �أقليات.

م���ن ج��ه��ت��ه، ي��ق��ول م�����س��در �أمني 
لفر�ن�ش بر�ش �إن �ل�سلطات �لأمنية 
�ل�ستيالء  م��ت��ك��رر  ب�����س��ك��ل  ت��ع��ل��ن 
باأ�سلحة  حم��م��ل��ة  ���س��اح��ن��ات  ع��ل��ى 
للمتطرفني  ت��اب��ع��ة  وم��ت��ف��ج��ر�ت 
لكن “�لأ�سلحة �خلفيفة مبختلف 
�ل�سوق  يف  �أ����س���ب���ح���ت  �أن����و�ع����ه����ا 

�ل�سود�ء«.
�أ�سلحة  “هناك  �أن  �إىل  وي�����س��ري 
بعد  عليها  ع��ر  و�أخ�����رى  ���س��رق��ت 
نقله  وم������ا  �ل�����دو�ع�����������ش،  ه��������روب 
حمافظة  �إىل  �سالح”  م���ه���رب���و 

�ل�سوؤون  وزي����ر  �أن  �إىل  �خل�����س��و���ش 
�جلهيناوي  خ��م��ي�����ش  �خل����ارج����ي����ة 
ي��و����س��ل �ل��ق��ي��ام ب��ات�����س��الت و�إج����ر�ء 
م�������س���اور�ت م���ع خم��ت��ل��ف �لأط������ر�ف 
للتعجيل  و�ل����دول����ي����ة  �لق���ل���ي���م���ي���ة 
هذ�  يف  �لع�سكرية  �ملو�جهات  باإنهاء 
و�علنت  ه��ذ�  لتون�ش.  �مل��ج��اور  �لبلد 
�لقن�سلية �لعامة �لليبية بتون�ش �أن 
�إعطاء  على  ت��و�ف��ق  مل  تون�ش  دول���ة 
�سحفي  م���وؤمت���ر  ل��ع��ق��د  �ل��رخ�����س��ة 
�ملوؤقتة  باحلكومة  �خلارجية  لوزير 
�ملنا�سرة  �حل����وي����ج  �ل�����ه�����ادي  ع���ب���د 
��ستقبل  �ملقابل  يف  حفرت.  للم�سري 
�جلهيناوي  خمي�ش  �خلارجية  وزير 
يف �لأي����ام �لخ���رية �لخ����و�ين خالد 
�مل�������س���ري رئ���ي�������ش جم���ل�������ش �ل����دول����ة 

�ل�ست�ساري.

�أمام �لآلف �لذين  وذلك يف كلمة 
كانو� ي�ستمعون لعظة عيد �لقيامة 

يف �ساحة �لقدي�ش بطر�ش.
�لأملانية  �مل�ست�سارة  و�سفت  فيما 
ر���س��ال��ة تعزية  �أن��غ��ي��ال م��ريك��ل يف 
للرئي�ش �ل�سريالنكي، �لتفجري�ت 
م�ستهجنة  �سادم”،  “�أمر  ب��اأن��ه��ا 
�ل���ذي���ن جتمعو�  �ل���ن���ا����ش  ت��ع��ر���ش 
ل�”هذه  �لقيامة  بعيد  لالحتفال 

�لهجمات �لوح�سية �ملتعمدة«.
وقالت رئي�سة �لوزر�ء �لريطانية 
“�أعمال  تويرت:  على  ماي  ترييز� 
يف  و�لفنادق  �لكنائ�ش  �سد  �لعنف 
�سريالنكا مروعة بحق. وتعاطفي 
�لعميق مع كل من ت�سررو� خالل 

تلك �ملحنة �لع�سيبة«.
كما �أد�نت رئي�سة وزر�ء نيوزيلند�، 
بيان مكتوب  �أردي��رن، يف  جا�سيند� 
�لإرهابية”،  �لأع�������م�������ال  “كل 
يف  هجوم  “م�ساهدة  �أن  و�أ���س��اف��ت 
�ل��ن��ا���ش يف  وج���ود  ل���دى  �سريالنكا 

كنائ�ش وفنادق �أمر �سادم«.
ي��ذك��ر �أن ن��ي��وزي��ل��ن��د� ت��ع��ر���س��ت يف 
مار�ش �ملا�سي لهجومني ��ستهدفا 
�جلمعة،  �سالة  خ��الل  م�سجدين 
مما  ت�سري�ش،  كر�ي�ست  مدينة  يف 
�أدى �إىل مقتل 50 �سخ�سا و�إ�سابة 

�آخرين.
�إ�سبانيا  وزر�ء  رئ���ي�������ش  وع����ّل����ق 
�لهجمات،  على  �سانت�سيث،  بيدرو 
بالقول:  ت���وي���رت  يف  ح�����س��اب��ه  يف 
يتمكنا  ل��ن  و�لهمجية  “�لإرهاب 

�أبد� من هزميتنا«.

و�سوريا.  لرتكيا  �ملتاخمة  نينوى 
�لأ�سلحة  ب��ي��ع  خم�����ازن  وت��ع��ر���ش 
�لآن يف �ملو�سل، بنادق �أوتوماتيكية 
�أو  و�سينية  �أم��ريك��ي��ة  وم�سد�سات 
ك���رو�ت���ي���ة �ل�����س��ن��ع، وب���ن���ادق �سيد 
وكال�سنيكوف، يرت�وح �سعرها بني 

500 وخم�سة �آلف دولر.
ي��رى ع��امل �لج��ت��م��اع علي زيد�ن 
�أن بيع وتد�ول �لأ�سلحة يف �ملو�سل 
�سيطرة  كانت حتت  �لتي  و�ملناطق 

�جلهاديني ميثل م�سدر قلق.
�ملظلمة  �ل����ف����رتة  ت���ل���ك  وح���م���ل���ت 
تاأثري�ت �سلبية �نعك�ست على رجال 
حملو� بنادق على �أكتافهم و�أطفال 
�ملد�ر�ش،  يف  ع�سكريا  تعليما  تلقو� 
وطرح  جمع  بعمليات  وري��ا���س��ي��ات 

للر�سا�ش و�لقنابل �ليدوية.
للفتيان  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ن��ف�����س��ه  �لأم�����ر 
�مل���ر�ه���ق���ني �ل���ذي���ن �أج�������رو� على 
وحتى  ع�����س��ك��ري��ة،  ت��دري��ب��ات  تلقي 
�لذين كانو� يرغمون على  �لعامة 
عمليات  تنفيذ  وم�ساهدة  ح�سور 
و�ل��ع��ق��وب��ات �جل�سدية يف  �لإع����د�م 

�ل�ساحات �لعامة.
�أمنية من  بدورها، حذرت م�سادر 
يف  �لأ�سلحة  وبيع  �نت�سار  خطورة 
نهاية  يف  وقوعها  خ�سية  �ملو�سل، 

�ملطاف بيد م�سلحني.
ي��ق��ول زي����د�ن يف ه���ذ� �ل�����س��دد، �إن 
“�ملو�سل حمررة حديثا، ول تز�ل 
ممكن  نائمة  �إرهابية  خاليا  فيها 
وحت�سل  �لظاهرة  هذه  ت�ستغل  �أن 

على �ل�سالح بطريقة �أو باأخرى«.
لدمار  تعر�ست  �ملنطقة  �أن  وذك��ر 
ب�سبب �ملعارك، ورغم م�ساعي �إعادة 
يهدد  �ل�سالح  تد�ول  فاإن  �لإعمار، 

ب”�زدياد �جلر�ئم«.

الأزهر يدين الهجمات 
الإرهابية فى �شريالنكا 

•• القاهرة-وام:
�ل�سريف  �لأزه��ر  �سيخ  �لطيب  �أحمد  �لدكتور  �لأك��ر  �لإم��ام  ف�سيلة  �أد�ن 
�لهجمات �لإرهابية �لتي ��ستهدفت عدد� من �لكنائ�ش و �لفنادق بالعا�سمة 
�ل�سريالنكية “ كولومبو” وحميطها و �أ�سفرت عن مقتل �أكر من 150 

�سخ�سا و مئات �مل�سابني وذلك خالل �لحتفال بقد��ش عيد �لف�سح.
و قال ف�سيلة �لإمام �لأكر �سيخ �لأزهر يف بيان له : “ ل �أت�سور �أن �آدميا 
�لإرهابيون تناق�ست فطرتهم  �لآمنني يوم عيدهم.. هوؤلء  قد ي�ستهدف 
وللم�سابني  بال�سر  �ل�سحايا  ل��ذوي  دع��ا  و   ..“ �لأدي���ان  ك��ل  تعاليم  م��ع 

بال�سفاء �لعاجل.

املجل�س العاملي للمجتمعات امل�شلمة 
يدين التفجريات الإرهابية يف �شريالنكا

•• اأبوظبي - وام:

�لعتد�ء�ت  �لعبار�ت  “ باأ�سد  �مل�سلمة  للمجتمعات  �لعاملي  “ �ملجل�ش  �أد�ن 
�لإره��اب��ي��ة �ل��ت��ي ����س��ت��ه��دف��ت ع���دد� م��ن �ل��ك��ن��ائ�����ش و�ل��ف��ن��ادق يف �لعا�سمة 

�ل�سريالنكية كولومبو.
و �أعلن �ملجل�ش يف بيان له ��ستنكاره �ل�سديد لتلك �لهجمات �لإرهابية �لتي 
�نتهكت حرمة دور �لعبادة و ر�ح �سحيتها �أبرياء ل ذنب لهم و حث على عدم 
�ل�سماح باأن توؤثر مثل هذه �لعتد�ء�ت �جلبانة على مناخ �لأمن و �لتعاي�ش 

�لذي تنعم به �سريالنكا.
و عر �ملجل�ش �لعاملي للمجتمعات �مل�سلمة عن ثقته باجلهود �لتي تبذلها 
�حلكومة �ل�سريالنكية للقب�ش على �جلناة و تقدميهم للعد�لة .. م�سيد� 
يف  تكاتفهم  و  �ل�سريالنكي  �ل�سعب  مكونات  جميع  بتعاون  ذ�ت��ه  �لوقت  يف 

مو�جهة �لإرهاب �لذي ي�ستهدف وطنهم وجمتمعهم.
و قدم �ملجل�ش تعازيه حلكومة و �سعب �سريالنكا يف �سحايا هذه �لعتد�ء�ت 

�لإرهابية .. ومتنى مل�سابني �ل�سفاء �لعاجل. 

تون�س: حقيقة هبوط طائرة ع�شكرية قطرية بجربة...؟

طائرة قطرية تثري ��سئلة

البابا ي�صفها بـ »العنف ال�ح�صي«

تنديد عربي وعاملي بتفجريات �شريالنكا الدامية
•• عوا�سم-وكاالت:

من  وق�������ادة  ع���رب���ي���ة،  دول  ن������ددت 
خمتلف �أنحاء �لعامل، بالتفجري�ت 
�لتي ��ستهدفت عدد� من �لكنائ�ش 
�إىل  و�أدت  �سريالنكا،  يف  و�لفنادق 
�لأقل،  �أ�سخا�ش على   207 مقتل 

و�إ�سابة �أكر من 450 �آخرين.  
حتفهم،  �أ���س��خ��ا���ش   207 ول��ق��ي 
يف  م�ست�سفيات،  �إىل  �مل��ئ��ات  ون��ق��ل 
تفجري�ت هزت 3 كنائ�ش و3 فنادق 
يف �سريالنكا، �لأحد، بالتز�من مع 

�حتفالت عيد �لف�سح.
بوز�رة  م�����س��وؤول  م�سدر  ع��ر  كما 
�خل��ارج��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة، ع��ن �إد�ن���ة 
ل�سل�سلة  و�����س���ت���ن���ك���اره���ا  �مل��م��ل��ك��ة 
�ل�����ت�����ف�����ج�����ري�ت �لإره��������اب��������ي��������ة يف 
ع��ل��ى �سرورة  م���وؤك���د�  ���س��ري��الن��ك��ا، 
“ت�سافر �جلهود �لدولية للق�ساء 
�لأمن  يهدد  �ل��ذي  �لإره����اب،  على 
�أن��ح��اء �لعامل  و�ل���س��ت��ق��ر�ر يف ك��ل 

من دون ��ستثناء«.
�مل�سري  �لرئي�ش  ق��ال  جانبه،  من 
�لأعمال  �إن  �ل�سي�سي،  �لفتاح  عبد 
�لإرهابية �لتي وقعت يف �سريالنكا، 
و�إمنا  بعينها،  دول��ة  ت�ستهدف  “ل 

ت�ستهدف �لإن�سانية كلها«.
يف  �سفحته  على  �ل�سي�سي  و�أ�ساف 
“�أتقدم بخال�ش �لعز�ء  في�سبوك: 
وعلينا  �لأح������د�ث،  ه���ذه  ل�سحايا 
نقف  �أن  م��ك��ان��ه،  يف  ك���ل  ج��م��ي��ع��ا، 
�لتاريخية  م�سوؤوليتنا  �أم��ام  �ليوم 
جت��اه ه��ذه �لأع��م��ال �مل��ت��ج��ردة من 

 •• املو�سل-اأ ف ب:

ت�سهد �أماكن بيع �لأ�سلحة �لنارية 
من بنادق �سيد وم�سد�سات وبنادق 
�لتي  �ملو�سل  مدينة  يف  هجومية 
حو�ىل  منذ  �ل�سلطات  ��ستعادتها 
�ملتطرفني،  ق��ب�����س��ة  م���ن  ع���ام���ني 
�لبع�ش  يعترها  �إذ  كبري�  �إق��ب��اًل 
���س��روري��ة حل��م��اي��ة �أن��ف�����س��ه��م رغم 

طرد تنظيم د�ع�ش �لإرهابي.
تر�خي�ش،  �ل�سلطات  �إ���س��د�ر  بعد 
�سر�ء  على  عام  قبل  تقت�سر  كانت 
�ليوم  ي�����س��م��ح  �ل�������س���ي���د،  �أ����س���ل���ح���ة 
�أو  ل��ل��م��دن��ي��ني ب�������س���ر�ء م�����س��د���ش 
ب��ن��دق��ي��ة ل��ل��دف��اع ع���ن �ل��ن��ف�����ش، ما 
يثري خماوف يف هذه �ملدينة حيث 

ل تز�ل �آثار تنظيم د�ع�ش ماثلة.
�ملتاجر،  ه��ذه  �أح���د  �ساحب  ي��وؤك��د 
وع���دده���ا ���س��ت��ة يف �مل���دي���ن���ة، وك���ان 
ح�����س��ل ق���ب���ل �أ����س���ه���ر ق��ل��ي��ل��ة على 
لبيع  �لد�خلية  وز�رة  من  مو�فقة 
“بنادق  �أن  �مل��و���س��ل،  يف  �لأ���س��ل��ح��ة 
%70 من جمموع  �ل�سيد ت�سكل 

�ملبيعات«.
�ل��رج��ل �لأرب��ع��ي��ن��ي، طالبا  ي��ذك��ر 
ي�ستقبل  �أن���ه  ه��وي��ت��ه،  ك�سف  ع���دم 
�أن  موؤكد�  �لزبائن”  من  “�لكثري 
ترخي�ش  لديهم  ملن  تبيع  �ملتاجر 
�إ�سافة  �ملدنيني،  م��ن  �سالح  حمل 
�إىل عدد كبري “من عنا�سر قو�ت 

�لمن«.
وي������وؤك������د �����س����اح����ب م���ت���ج���ر �آخ�����ر 
وكذلك  للمدنيني  �أ�سلحة  “نبيع 

للع�سكريني«.
بني  �أن  �إىل  �ل��ت��اج��ر  ه���ذ�  وي��ل��ف��ت 
�لزبائن �ملدنيني �سيادون، وكذلك 
�سحافيون”،  �أو  �أع���م���ال  “رجال 

و�صط قلق رغم طرد داع�ش االإرهابي

�شكان املو�شل ي�شرتون ال�شالح دفاعا عن النف�س  
توقف الرحالت اجلوية يف العا�شمة الليبية 

•• طرابل�س-اأ ف ب:

توقفت �حلركة �جلوية لب�سع �ساعات يف طر�بل�ش ليل �لأحد “لأ�سباب �أمنية”، 
وفق ما �أعلن مطار معيتيقة، �لوحيد �لذي يعمل يف �لعا�سمة �لليبية، قبل �أن 
ت�ستاأنف لحقا. و�سمع لياًل دوي �نفجار�ت مل يتحدد م�سدرها، فيما حتدث 
يتمكن  ب��ر���ش، مل  فر�ن�ش  لوكالة  ���س��وؤ�ل  ورد� على  ج��وي��ة.  غ���ار�ت  ع��ن  �سهود 
على  يوؤكد  �أن  ومقّرها طر�بل�ش، من  �لوطني  �لوفاق  با�سم حكومة  متحدث 
�لفور حدوث غار�ت جوية. وذكرت �سفحة مطار معيتيقية على في�سبوك �أّن 
�لو�قع على  رحلتني على �لأق��ل جرى حتويل م�سارهما نحو مطار م�سر�تة 
ويقع  �ل��رح��الت.  ��ستئناف  �إىل  �سباحاً  ت�سري  �أن  قبل  �سرقاً،  كلم   200 بعد 
مطار معيتيقة يف �سرق طر�بل�ش، وتعّر�ش يف 8 ني�سان/�بريل �إىل غارة جوية 
ومنذ  حفرت.  خليفة  �مل�سري  يقوده  �ل��ذي  �لليبي”  �لوطني  “�جلي�ش  تبناها 
ذلك �لوقت، �أ�سبح متاحاً �أمام �لرحالت �مل�سائية و�لليلية فقط )من �ل�ساعة 
15،00 ت غ �إىل �ل�ساعة �ل�ساد�سة بتوقيت غرينت�ش(. ويقود “�جلي�ش �لوطني 
ني�سان/ �لر�بع من  منذ  ت�سكيله، هجوماً  �مل�سري حفرت  �أعلن  �لذي  �لليبي” 
�بريل لل�سيطرة على طر�بل�ش حيث مقّر حكومة �لوفاق �لوطني برئا�سة فايز 
�ل�سّر�ج . وبعد تقّدم �سريع يف �لبد�ية، ير�وح “�جلي�ش �لوطني” مكانه منذ 
عدة �يام على �بو�ب �لعا�سمة حيث يو�جه مقاومة �سديدة من قو�ت حكومة 
�لوفاق �لتي تعززت بالتحاق قو�ت من غرب ليبيا بها. وبالإ�سافة �إىل �ملعارك 

�مليد�نية، يتبادل �لطرفان غار�ت جوية وتهماً با�ستهد�ف �ملدنيني.

متديد ولية الرئي�س الأفغاين  
 •• كابول-اأ ف ب:

�لرئي�ش  ولي��ة  متديد  ق��ررت  �أنها  �أم�ش  �أفغان�ستان  يف  �لعليا  �ملحكمة  �أعلنت 
�أ���س��رف غ��ن��ي �ل��ت��ي ك���ان ي��ف��رت���ش �أن تنتهي يف 22 �أي����ار م��اي��و، ح��ت��ى �إج���ر�ء 
بيان  يف  �لعليا  �ملحكمة  وق��ال��ت  �ملقبل.  �سبتمر  �أي��ل��ول  يف  رئا�سية  �نتخابات 
و�أ�سافت  جديد”.  رئي�ش  �ن��ت��خ��اب  حتى  غني  �لرئي�ش  ولي���ة  “مددت  �إن��ه��ا 
�لهيئة  تو�جهها  �لتي  و�للوج�ستية  و�لأمنية  �ملالية  �ل�سعوبات  “تتفهم  �أنها 
 2019 �بريل  ني�سان   20 يف  مقرر�  �لرئا�سي  �لق���رت�ع  وك��ان  �لنتخابية«. 
ب�سبب  �أيلول/�سبتمر،   28 �إىل  ثم  يوليو  مت��وز   20 �إىل  �أوىل  م��رة  �أرج���ىء 
�إن هذ�  �لوطنية لالنتخابات حينذ�ك  �ملفو�سية  �إع��د�ده. وقالت  �سعوبات يف 
�لتاأجيل �جلديد يهدف �إىل �إتاحة “تطبيق �لقانون �لنتخابي ب�سكل �أف�سل” 
و”�سمان �سفافية وت�سجيل �لناخبني«. و�أ�سارت �إىل �أن �لنتخابات �لت�سريعية 
�لتي جرت يف ت�سرين �لأول/�كتوبر �سهدت “م�ساكل وحتديات عديدة” جتعل 
فان  ل��ذ�،  �ملقبلة.  لالنتخابات  ��ستعد�د  باإ�سالحات  “�لقيام  �ل�سروري  من 

تنظيم �نتخابات” يف �ملوعد “�ملعلن من قبل لي�ش ممكنا«.
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بالإعد�م  �لأحكام  �أول  �أم�ش  �لعر�قية،  �لق�سائية  �ل�سلطات  �أ�سدرت 
�سوريا  ق���و�ت  م��ن  ب��غ��د�د  حكومة  ت�سلمتهم  �إره��اب��ي��ني  لأرب��ع��ة  �سنقاً 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة خ��الل �لأ���س��ه��ر �لأخ����رية. وك��ان��ت حم��اك��م ب��غ��د�د قد 
ب��ا���س��رت �لأ���س��ب��وع �مل��ا���س��ي �إج�����ر�ء�ت حم��اك��م��ة 900 ع��ر�ق��ي ي�ستبه 
�ملركز  بيان �سادر عن  وذك��ر  �لإره��اب��ي.  د�ع�ش  تنظيم  �إىل  بانتمائهم 
حمكمة  يف  �لأوىل  “�لهيئة  �أن  �لأع��ل��ى  �لق�ساء  ملجل�ش  �لإع��الم��ي 
جنايات �لكرخ نظرت ق�سية �أربعة مد�نني بالنتماء لع�سابات د�ع�ش 
�لأبرياء  �مل��و�ط��ن��ني  ��ستهدفت  �إج��ر�م��ي��ة  عمليات  ن��ف��ذو�  �لإره��اب��ي��ة، 
بهدف زعزعة �لأمن و�ل�ستقر�ر د�خل �لعر�ق و�سوريا«. و�أ�سار �لبيان 
�لعر�قية بعد  �ملحاكم  “�لإرهابيني متت حماكمتهم من قبل  �أن  �إىل 
��ستالمهم من قو�ت �سوريا �لدميقر�طية كونهم مطلوبون للق�ساء 
�ملادة  لأح��ك��ام  ����س��ت��ن��اد�ً  بحقهم  ���س��در  “�حلكم  �أن  مبيناً  �لعر�قي”، 
�ل��ع��ر�ق مع  �إىل  ه��وؤلء  �لإره���اب«. ونقل  قانون مكافحة  �لر�بعة من 
�إطباق قو�ت �سوريا �لدميوقر�طية على منطقة �لباغوز، �آخر جيوب 
للعر�ق  �سوريا، وط��رده منها. و�سبق  �لإرهابي يف �سرق  د�ع�ش  تنظيم 
�إىل تنظيم  �ن�سمو�  �لذين  �أج��رى حماكمات لآلف من مو�طنيه  �أن 
د�ع�ش، بينهم ن�ساء، وحكم على مئات منهم بالإعد�م. ول تز�ل بالد 
�لإع����د�م يف  �أح��ك��ام  تنفيذ  �لأوىل يف  �ل���دول �خلم�ش  ب��ني  �ل��ر�ف��دي��ن 
�لعامل، بح�سب تقرير ن�سرته منظمة �لعفو �لدولية �لأ�سبوع �ملا�سي.

�إن  قال �ملتحدث با�سم �لحتاد �لأوروب��ي يف فل�سطني �سادي عثمان، 
�لحتاد �لأوروبي يرف�ش �أية �إجر�ء�ت �أحادية ��سر�ئيلية �سو�ء ب�سم 
من  جزء  �أي  على  �ل�سر�ئيلية  �ل�سيادة  فر�ش  �أو  �ل�سرقية  �لقد�ش 

�أر��سي �ل�سفة �لغربية �لتي �حتلت عام 1967.
و�أ�ساف عثمان يف حديث نقلته وكالة �لأنباء �لفل�سطينية )وفا(، �أن 
هناك معايري �أوروبية متفق عليها، وموقف �لحتاد �لأوروبي و��سح 
على  �لقائمة  �ملرجعيات  وف��ق  مفاو�سات  و�أي��ة  �ل�سالم،  عملية  من 
عليه  تبادل متفق  1967، مع  يونيو )حزير�ن(  �لر�بع من  حدود 
�ملتفق  للمعايري  �لإط��ار خمالف  ياأتي خارج هذ�  لالأر��سي، وكل ما 

عليها و�لتي توؤيدها كافة �لدول �لوروبية و�لحتاد �لأوروبي.
�لأمريكية بقرب  �لت�سريحات  �لأوروب��ي من  وحول موقف �لحت��اد 
يتعامل  �لحت����اد  �أن  �أو���س��ح  �ل��ق��رن،  ب�سفقة  ي�سمى  ع��م��ا  �لع����الن 
�لإد�رة  �أعلنت  فعندما  عنها،  �لع���الن  بعد  و�خل��ط��ط  �مل��و�ق��ف  م��ع 
�ملوقف  �إليها، كان  �سفارتها  بالقد�ش ونقل  �لأمريكية عن �عرت�فها 
�لوروبي ر�ف�ساً لذلك، و�إذ� كانت هذه �ل�سفقة تتعار�ش مع �ملبادئ 
�ملتفق عليها ومع مبادئ �ل�سرعية �لدولية فاإن �لحتاد �سينظر لها 

و�سيكون له موقف حيالها.

ك�سفت معلومات �سحافية عن عودة زعيم تنظيم �لقاعدة يف بالد �ل�سام 
مناطق  يف  �جتماعات  يعقد  حيث  �لأخ���رية،  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لعلن  �إىل 
�سورية حماذية للحدود مع تركيا. وذكرت وكالة “�سبوتنيك” �لرو�سية، 
�أنه بعد �سهرين على �ختفائه، �إثر تعر�سه لإ�سابات خطرية بانفجارين 
��ستهدفا موكبه، عاد “�أبو حممد �جلولين” للظهور جمدد�ً يف �إدلب، 
�أعطى  �إدل��ب،  يف  �لتكفريية  �لتنظيمات  لقياد�ت  �جتماعاً  تر�أ�ش  حيث 
�ملحافظة.  يف  �مل�سريية”  ب�”�ملعركة  تتعلق  �سارمة  توجيهات  خالله 
�أول من  �أن �جلولين تر�أ�ش �جتماعاً  �إدلب  وك�سفت م�سادر حملية يف 
�أم�ش �جلمعة يف بلدة �أطمة �حلدودية مع تركيا، �سم ثمانية قياديني 
من �ل�سف �لأول يف تنظيمات �إرهابية خمتلفة، بينها �حلزب �لإ�سالمي 
�لرتك�ستاين وحر��ش �لدين وجي�ش �لعزة، بالإ�سافة �إىل ثالثة �أ�سخا�ش 
جمهويل �لهوية يتحدثون �للغة �لرتكية. وكانت �لوكالة عينها ذكرت 
يف 18 فر�ير )�سباط( �ملا�سي، �أن �نفجارين عنيفني هز� مدينة �إدلب، 
�أ�سيب فيها �إ�سابة �جلولين، فيما قتل �إثنان من مر�فقيه، نقل �إثرها 
حيث تلقى �لإ�سعافات �لأ�سا�سية  �إىل “�مل�سفى �لتخ�س�سي �جلر�حي” 
د�خله، قبل نقله على وجه �ل�سرعة �إىل مكان جمهول خارج �إدلب حتت 
�أكد  تركياً  طبياً  م�سدر�ً  �أن  �سبوتنيك،  تقرير  وتابع  م�سددة.  حر��سة 
�إىل م�ست�سفى  نقل  �جل��ولين  �أن  �ملا�سي  )�سباط(  25 فر�ير  بتاريخ 

بولية هاتاي �لرتكية �إثر �إ�سابته بتفجري يف �إدلب.

عوا�سم

بغداد

بروك�سيل

مو�سكو

الطوائف الغربية حتتفل 
بعيد الف�شح يف كني�شة القيامة 

 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

كني�سة  يف  �لغربي  �لتقومي  ح�سب  �لف�سح  بعيد  �أم�ش  �حلجاج  مئات  �حتفل 
�لقيامة يف �لقد�ش �ل�سرقية �ملحتلة. وحتتفل �لطو�ئف �مل�سيحية �لتي تتبع 
�لتقومي �لغربي “�لكاثوليك و�لروت�ستانت” بعيد �لف�سح �أو عيد �لقيامة 
�لأحد، بينما يحتفل �مل�سيحيون �لأرثوذك�ش بالعيد �لأحد �ملقبل �ملو�فق 28 
ني�سان �أبريل. ويعتقد �مل�سيحيون �أن ي�سوع �مل�سيح دفن يف موقع كني�سة �لقيامة 
حاليا بالبلدة �لقدمية بالقد�ش �ملحتلة، بعد �أن �سلبه �لرومان يف �لعام 30 
�أو 33 ميالدية. ويحيط �سريح مزخرف مت جتديده موؤخر� بالكهف �لذي 
�إىل  �لطو�ئف  م��ن خمتلف  �مل��وؤم��ن��ون  وت��دف��ق  �مل�سيح.  دف��ن  �أن��ه مكان  يعتقد 
د�خل �لكني�سة يف م�سهد مهيب. وبد� �حلاج �لبولندي ماثيو نوفاك متاثر� 
�لدين«.  �أن ت�سعر بروحانية  “�لأمر خمتلف بالفعل، ميكنك  بامل�سهد، وقال 
يف حني كانت دوناتيال بوهلر �لقادمة من �سوي�سر� متذمرة وقالت “ح�سود 
كثرية جتتاح �ملكان وهذ� يقلل من فرتة �لتاأمل و�لروحانيات«. و�أقام �ملدبر 
�لر�سويل لبطريركية �لالتني يف �لقد�ش بيار باتي�ستا بيت�سابال، قد��سا قرب 
�سريح �مل�سيح، وحتدث يف عظة �لعيد ملمحا �إىل �لأمل و�لعنف �ملنت�سر يف كل 
“كل و�حد  مكان، و�إىل �لأمل �لذي يولد من رحم �لإمي��ان. وقال يف �لعظة 
منا ذكور� و�إناثا يجلب جتربته يف عيد �لف�سح، من �ملوت و�لقيامة«. ومل ي�سر 
فنادق  كنائ�ش وثالثة  �لأح��د ثالث  �لتي طالت  �لهجمات  �إىل  ب�سكل مبا�سر 
ويوؤمن  ��سخا�ش.   207 من  �أك��ر  مقتل  عن  و�أ�سفرت  �سريالنكا  يف  فاخرة 
�مل�سيحيون بح�سب �لأناجيل باأن �مل�سيح قام من بني �لمو�ت، و�أن ن�سوة و�سلن 

لدهن جثمانه بالزيت بعد ثالثة �أيام على دفنه وجدن �لقر خاليا.

مل يعد اأمامه �ص�ى خيارين: امل�اجهة اأو امل�صاحلة 

اأربعة حتّولت ت�شّرع م�شتقبل اأردوغان على املجهول

بات م�صتعدًا ل�صم مناطق ا�صتيطانية

بعد فوزه يف النتخابات.. ماذا ينتظر نتانياهو؟
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

بنتيجة �لنتخابات �لإ�سر�ئيلية �لتي �أجريت يف 9 �أبريل 
�لليكود  ح��زب  بقيادة  �ليمينية  �لكتلة  ف��ازت  )ني�سان(، 
وزعيمه رئي�ش �لوزر�ء، بنيامني نتانياهو، ب� 65 مقعد�ً 

من �إجمايل 120 مقعد�ً يف �لكني�ست. 
وك��ان ذل��ك �لق����رت�ع، ب���ر�أي �أل���وف ب��ني، رئي�ش حترير 
�سحيفة “هاآرت�ش”، مبثابة ��ستفتاء على قيادة نتانياهو، 
يف �سوء �نتظار توجيه ثالث تهم �إليه يف ق�سايا ف�ساد. 
مناف�ساً  نتانياهو  و�ج��ه  �سنو�ت،  ع�سر  منذ  مرة  ولأول 
قوياً متثل يف �سخ�ش بيني غانتز، جر�ل متقاعد حاز 

على دعم �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية، ونخبة قدمية. 
خام�ش  نتانياهو  ير�أ�ش  كي  �لطريق  �لفوز  ه��ذ�  ومهد 
�ل���وزر�ء  رئي�ش  حماية  �أه��د�ف��ه��ا  �أه���م  �ستكون  حكومة 
�لقانوين  �لو�سع  وتطبيع  ق�سائية،  ع��د�ل��ة  نظام  م��ن 
وتقييد  �لغربية،  �ل�سفة  يف  �لإ�سر�ئيلية  للم�ستوطنات 
تعقد  و�سوف  �لعليا.  �لإ�سر�ئيلية  �ملحكمة  ��ستقاللية 
عملية  �ملحتملني  نتانياهو  ���س��رك��اء  و���س��ط  �نق�سامات 
�ليمني  لأن  لن متنعه،  لكنها  �ئتالف حكومي،  ت�سكيل 
نتانياهو  يت�سم  �إيديولوجياً، كما  �لإ�سر�ئيلي متما�سك 

مبهارة �سيا�سية. 

نتيجة غري مفاجئة
مل  �أفريز”،  “فورين  موقع  يف  ب��ني،  عر�سه  م��ا  ووف��ق 
دل���ت جميع  ف��ق��د  م��ف��اج��ئ��ة.  �لن��ت��خ��اب��ات  ت��ك��ن نتيجة 
بنى  وق��د  بالغالبية.  �ليمني  ف��وز  �ل���ر�أي،  ��ستطالعات 
طويلة  ��سرت�تيجية  غانتز  بقيادة  �أبي�ش  �أزرق  ح��زب 
�لأجل على �أمل �إخفاق �أحز�ب ميينية �سغرية يف جتاوز 
جتريد  وب��ال��ت��ايل  �لكني�ست،  ل��دخ��ول   3.25% عتبة 
�ملت�سددين  �أو  �لليكود،  و�إج��ب��ار  �أغلبيته،  من  نتانياهو 

على �لدخول يف �سفقة. 
كي  ل�سغوط  و�سيتعر�ش  �ملعار�سة،  �سيقود  غانتز  لكن 
ين�سم �إىل حكومة وحدة بقيادة نتانياهو، وهو ما تعهد 

بالمتناع عنه. 

تكتيكات الت�صهري
وبر�أي كاتب �ملقال، كانت �حلملة �لنتخابية ب�سعة. ويف 
�لبد�ية، حاول نتانياهو �إقناع �ملدعي �لعام �لإ�سر�ئيلي، 

�حلديدية، تعر �لأخري و�أنه بات �أ�سعف ب�سكل متز�يد 
�أمام �أزمات �لتدهور �لقت�سادي �حلاد. ومن �ملتوقع �أن 
وعلى  غ��ول  �هلل  عبد  �ل�سابق  �لرئي�ش  خ�سومه،  يقوم 
حركة  بتاأ�سي�ش  �ل�سابق،  �ل��وزر�ء  رئي�ش  نائب  باباجان 
و�لتنمية  �لعد�لة  د�خ��ل حزب  جديدة من خالل مترد 

�أو �إن�ساء حزب جديد. 
ر�بعاً: رمبا �أفلح �ختيار �أردوغان �لتحالف مع �لدو�ئر 
�لقمعية )�لقوميون �ملت�سددون و�لع�سكريون �ملناه�سون 
�هلل  فتح  �لدين  لرجل  �ملنا�سرين  ��سطهاد  يف  للغرب( 
فيما  ع�سكية  نتائج  عن  �أ�سفر  �لنهج  هذ�  ولكن  غولن، 
يتعلق بالناخبني �لأكر�د، مما ت�سبب يف خ�سارة �أردوغان 
و�جلنوبية.  �لغربية  �لأن��ا���س��ول  يف  �مل���دن  م��ن  للعديد 
من   15% �أن  يف  لأردوغ����ان  �لقا�سي  �ل��در���ش  ويتمثل 
�ل�سكان �لأتر�ك يقاومون كل �أنو�ع �ل�سطهاد، وبغ�ش 
�لنظر عن مدى �سعوبة ذلك، فاإن هذ� �لدر�ش قد جاء 

متاأخر�ً جد�ً. 

امل�اجهة اأم امل�صاحلة؟ 
وي���رى ك��ات��ب �مل��ق��ال �أن �أردوغ����ان مل يعد �أم��ام��ه �سوى 

•• وا�سنطن-وكاالت:

و�سف �لكاتب �لرتكي يافوز بيدر خ�سارة حزب �لعد�لة 
����س��ط��ن��ب��ول باأنها  و�ل��ت��ن��م��ي��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات �لأخ�����رية يف 
�نتكا�سة ودر�ش قا�ٍش، رمبا جاء متاأخر�ً، للرئي�ش �لرتكي 
رجب طيب �أردوغان؛ �إذ �إن %15 من �ل�سكان �لأتر�ك 
�ملمار�ش  و�ل�ستبد�د  �ل�سطهاد  �أن��و�ع  جميع  يقاومون 
�آر�ب  “ذ�  ���س��ده��م.  وي����رى �ل��ك��ات��ب، يف م��ق��ال مب��وق��ع 
�حلاكم  حزبه  بهزمية  يقبل  لن  �أردوغ���ان  �أن  ويكلي”، 
ويتخلى عن ��سطنبول؛ وبخا�سة لأن هذه �ملدينة على 
وجه �لتحديد، �لبالغ تعد�د �سكانها 15 مليون ن�سمة، 
ق�سته  كانت  ما  وغالباً  �ل�سيا�سي،  مهده  مبثابة  كانت 
حول  تتمحور  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  يف  للبقاء  �ملده�سة 
��سطنبول.  وحتمل مدينة ��سطنبول ب�سمات �أردوغان 
يف كل مكان. وبالن�سبة �إىل تركيا ُتعد مركز�ً يجمع �ملال 
تخلى  �إذ�  ف��اإن��ه  �لكاتب  وبح�سب  و�ملثقفني،  و�لإع����الم 
�أردوغ��ان عن �ملدينة، فاإن هذ� يعني �أن �لأخ��ري �سيقوم 
�إىل  �ستقود  �لتي  �لتحركات  من  ملوجة  �لعنان  باإطالق 

�نهيار حكمه �لذي يبدو كاأنه ل ُيقهر. 
وي���ع���ت���ر ك���ات���ب �مل����ق����ال �أن ت�����س��ل��ي��م �مل��ج��ل�����ش �لأع���ل���ى 
�إىل مر�سح  ��سطنبول  بلدية  رئا�سة  وثيقة  لالنتخابات 
حزب �ل�سعب �جلمهوري �ملعار�ش �أكرم �إمام �أوغلو، وهو 
عاماً،   48 يبلغ عمره  �لأ���س��ود  �لبحر  �ساحل  رج��ل من 
�ملحنكني يف  �ملر�قبني  للعديد من  كان مبثابة مفاجئة 
تركيا، بيد �أن عن�سر �ملفاجاأة يظل خمتبئاً يف �ل�سيا�سة 
�لرتكية �ملتقلبة دوماً، وكثري�ً ما يطفو على �ل�سطح يف 

�أوقات غري متوقعة. 
ويقول �لكاتب: “يو�جه �جلميع يف �لبلد �لذي مزقته 
�أن  �مل��رء  على  يتعني  ولكن  متوقع،  غري  م�سار�ً  �لأزم���ة 
ي��ت��وخ��ى �حل����ذر �ل�����س��دي��د ع��ن��د ك��ت��اب��ة �أي حت��ل��ي��ل حول 
تركيا. وميكن �لقول �إن �ملجل�ش �لأعلى لالنتخابات قد 
و�جه �سغوطاً هائلة من دو�ئر حزب �لعد�لة و�لتنمية 
�ملوؤ�س�سية لهذ� �ملجل�ش، ورمبا  �أن �حلكمة  �حلاكم، بيد 
بدعم من ديناميات �أخرى د�خل �لدولة، قد �أ�سفرت عن 

�إعالنه بفوز �أكرم �إمام �أوغلو«.

خ�صارة املدن الكربى
وعلى �لرغم من ذلك، فاإنه ينبغي توخي �حلذر، بح�سب 
وحليفه  و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  ح��زب  تقدمي  لأن  �ل��ك��ات��ب، 

يقود  رمبا  ��ستثنائي  للتما�ش  �لقومية  �حلركة  حزب 
�إىل مفاجاأة �أخرى ت�سكل �إحباطاً للمعار�سة �إذ� وجدت 

��سطنبول نف�سها م�سطرة �إىل �إعادة �لت�سويت. 
باأردوغان  �ل�سرر  ب��اإحل��اق  �لهزمية  ه��ذه  ت�سببت  وق��د 
ن�سبة  على  ح��زب��ه  ح�سول  م��ن  �ل��رغ��م  فعلى  بالفعل؛ 
��سطنبول  خ�سارة  ف��اإن  �ملحلية،  �لأ���س��و�ت  م��ن   52%
ُتعد هزمية �سخ�سية بالن�سبة �إليه، و�إذ� ��ستمرت خ�سارة 
قبل  من  نهائي  ب�سكل  �لنتيجة  ح�سم  )بعد  ��سطنبول 
خ�سارة  يعني  ه��ذ�  ف���اإن  لالنتخابات(  �لأع��ل��ى  �ملجل�ش 
�أك��ر 7 مدن يف تركيا، وهي خ�سارة  �أردوغ���ان ل� 6 من 

فادحة جلزء كبري جد�ً من �لقت�ساد. 
ينعك�ش  �سوف  �لهائل  �لتغيري  هذ�  �أن  �لكاتب  ويو�سح 
حد  على  و�مل�ستقبلية  �جلارية  �مل�سروعات،  جميع  على 
�لعمالة  �أي�����س��اً  �ستتاأثر  كما  �ل��ب��ل��دي��ات،  تلك  يف  ���س��و�ء 
�حلزبية و�لولء�ت ب�سكل مبا�سر ورمبا يحدث ذلك يف 
وقت �أقرب من �ملتوقع، ف�ساًل عن �أن �لأزمة �لقت�سادية 
�ملتعمقة يف تركيا �ملركزية �ستوؤدي �إىل �نق�سامات حادة 
�ملعار�سة  �إىل  ي��ن��ت��م��ون  �ل��ذي��ن  �ل��ب��ل��دي��ات  روؤ����س���اء  ب��ني 

و�لرئي�ش �أردوغان.

اأربعة حت�الت رئي�صية
�أرب���ع���ة حتولت  �مل��ق��ال  ي��ط��رح  �ل���ر�ه���ن،  �ل��و���س��ع  و�إىل 

رئي�سية، ت�سكل حتديات بالن�سبة �إىل �أردوغان وهي: 
�نتقال  ع��ن  �مل��ح��ل��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج  ك�سفت  �أوًل: 
�لأ�سو�ت من كتل حزب �لعد�لة و�لتنمية �إىل �لأحز�ب 
ت�سييق  �إىل  �سيقود  �ل���ذي  �لأم���ر  �ل�����س��ارم��ة،  �لقومية 
“تاأثري  يعك�ش  ث��ان��ي��اً:  لأردوغ�������ان.   �ل�سيا�سي  �مل��ل��ع��ب 
��سطنبول”، �لذي بد� كعالمة على تنف�ش �ل�سعد�ء من 
�لقطاعات �لتي تعاين من �سغوط �سديدة يف �لبالد، �أن 
فتيل  لنزع  تاريخية  فر�سة  لديها  �لرئي�سية  �ملعار�سة 
�لتوتر و�ل�ستقطاب يف تركيا. وي�سبه �أ�سلوب �أكرم �إمام 
�أوغلو، يف كثري من �جلو�نب، �لرئي�ش �لرتكي �لر�حل 
�أن يحرر  35 عاماً  ��ستطاع منذ  �أوز�ل، �لذي  تورغوت 
�ساملة  ر�سالة  عر  �لع�سكري  �حللم  كابو�ش  من  تركيا 
�حت�سنت �لنق�سامات �لإيديولوجية و�لإثنية، ومن ثم 
ما  �مل�سار يف  �سوف يحدد�ن  وت�سرفاته  �أوغلو  نهج  فاإن 

يتعلق باإمكانية عودة تركيا �إىل طبيعتها. 
�حلرية  ح��زب  د�خ���ل  �ل�سامتة  �لكتلة  لح��ظ��ت  ث��ال��ث��اً: 
و�لعد�لة �لتي �سخطت من غطر�سة �أردوغان وقب�سته 

وهو   ،68.5% ن�سبة  �لنتخاب  يف  م�ساركتهم  تتجاوز 
�أ�سعف �إقبال �سهدته �إ�سر�ئيل منذ 1999.

وح�����س��ب �ل��ك��ات��ب، جن��ح ك��ال م��ن ن��ت��ان��ي��اه��و وغ��ان��ت��ز يف 
تعزيز �أحز�بهم، حيث �سي�سغل �لليكود مع �أزرق-�أبي�ش 

�لغالبية يف �لكني�ست، لأول مرة منذ 1992. 
جتاه  ل�سرت�تيجيته  �لليكود  ف��وز  يعزى  جديد،  وم��ن 
�لأق���ل���ي���ات. ف��ق��د ���س��ك��ل حت��ال��ف��ات م��ع ي��ه��ود مت�سددين 
عرب  ناخبني  تهمي�ش  وح���اول  ك��ب��رية،  ب��اأع��د�د  �سوتو� 
جد�ً. وعلى  �إقبالهم �سعيفاً  كان  و�لذين  �أحز�بهم،  مع 
مت�سددين يف  يهود  م�ساركة  ن�سبة  و�سلت  �ملثال،  �سبيل 
%84.5 بينما مل يتعد  �إىل  �إليت  �إن  م�ستوطنة موي 

�أف��ي��خ��اي م��ان��دي��ل��ب��ي��ل��ت، ب��ت��اأج��ي��ل ن�����س��ر م�����س��ودة لئحة 
لتكتيكات  �ل��وزر�ء  رئي�ش  �لتهام. وعندما ف�سل، حتول 
�لت�سهري و�سعى لت�سوير غانتز كحدث مرتكب جر�ئم 
جن�سية، وخطر �أمنياً )زعمت ��ستخبار�ت �إ�سر�ئيلية �أن 

�إير�ن �خرتقت موبايل كانتز(، و�أنه معتوه وفا�سد.
ردو�  ولكنهم  �لتهامات،  تلك  و�أن�ساره  غانتز  وجتاهل 
ر حزب �أبي�ش  عر �تهام رئي�ش �لوزر�ء باخليانة. فقد ذكَّ
�أخ�سر  �سوًء�  �أملانيا  منح  نتانياهو  ب��اأن  �لناخبني  �أزرق 
لبيع غو��سات معقدة �إىل م�سر، و�أخفى �لأمر عن قادة 
و�لتهامات  بالتهامات  �ل�سحافة  و�ن�سغلت  �جلي�ش. 
�مل�سادة، ولكن ذلك مل يحم�ش �لإ�سر�ئيليني، �لذين مل 

حلكومة  ميكن  حيث  �مل�ساحلة،  �أو  �ملو�جهة  خيارين: 
�أردوغان عرقلة �لأمور للحكومات �ملحلية �لتي تقودها 
�ملعار�سة يف �أنقرة و��سطنبول من خالل حجب �لتمويل 
�إىل  ذلك  و�سيوؤدي  �حليوية،  �لتحتية  و�لبنية  للر�مج 
للحكومة  �ملنتقدين  م��ن  �ل��ع��دي��د  ب��ني  �لغ�سب  �إث����ارة 
�ملحلية وتعميق �ل�ستقطاب يف �لبالد ب�سكل �أكر، ولكن 
و�سائل  �سبكات  على  و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  ح��زب  �سيطرة 
�لإعالم �لرتكية �سوف ت�ساعده يف �ل�سيطرة على �سرد 
�لأح������د�ث. و�لأك�����ر م��ن ذل���ك، مي��ك��ن حل���زب �لعد�لة 
�لرملانية  �ل��ق��ر�ر�ت  خ��الل  م��ن  يفر�ش،  �أن  و�لتنمية 
و�ملر��سيم �لتنفيذية، �ملزيد من �ل�سلطة لأردوغان على 

ح�ساب �حلكومات �لبلدية. 
�مل�ساحلة  ي��خ��ت��ار  رمب���ا  �أردوغ������ان  �أن  �ل��ك��ات��ب  ويختتم 
�ل�سديدة  �لقت�سادية  �لعا�سفة  �أن  متاماً  ي��درك  لأن��ه 
تقرتب ويعني ذلك �سقوطه ب�سكل �أكر، ولذلك ليز�ل 
ما  على  فهو  تركيا”،  “حتالف  عن  باحلديث  من�سغاًل 
حتت  وطنية،  وح��دة  حكومة  ت�سكيل  �إىل  يطمح  يبدو 
رئا�سته، ت�سم جميع �لأحز�ب �ل�سيا�سية با�ستثناء حزب 

�ل�سعوب �لدميقر�طي �ملو�يل لالأكر�د.  

�أكر بلدة عربية  �لإقبال على �لنتخابات يف �لنا�سرة، 
متاأ�سلة  ميزة  منح  م��ا   ،39.8% ن�سبة  �إ�سر�ئيل،  يف 

للكتلة �ليمينية. 
نتانياهو  ب��ذل   ،2009 يف  �ل�سلطة  �إىل  ع��ودت��ه  وم��ن��ذ 
كطابور  �ل��ع��رب��ي��ة  �لأح�����ز�ب  لت�سوير  ج��ه��ده  ق�����س��ارى 

خام�ش. 
وجنح هذ� �لتكتيك يف تخويف �أحز�ب �سهيونية ي�سارية 
�أح��ز�ب عربية، ما مينع  من تبني ق�سية م�سرتكة مع 
ت�سكيل �ئتالف ي�ساري. ويف 2015، �سكلت �أحز�ب عربية 
قائمة م�سرتكة من �ملر�سحني وح�سدو� 13 مقعد�ً، ما 
�ل�سابق. وجاء رد  �أكر حزب يف �لكني�ست  جعلهم ثالث 
“�لدولية  ق��ان��ون  مت��ري��ر  ع��ر  نتانياهو  �ئ��ت��الف  فعل 
قومياً  وطناً  �إ�سر�ئيل  بجعل  يق�سي  �ل��ذي  �لقومية”، 
�لدرجة  من  مكانة  �ليهود  غري  منح  �أي  فقط،  لليهود 
�أبعد من  �لدنيا. ويف �حلملة �لأخ��رية، م�سى نتانياهو 

ذلك، و��سفاً �أحز�باً عربية باأنه “�أن�سار �لإرهاب«. 

ق�ة �صيا�صية
نتانياهو، قبيل �لنتخاب، قوته  �أظهر  �لكاتب،  وح�سب 
�لوليات  روؤ����س���اء  دع���م  ع��ل��ى  ح�سوله  ع��ر  �ل�سيا�سية 
�مل��ت��ح��دة ورو���س��ي��ا و�ل���ر�زي���ل. وك��م��ا ك��ان م��ت��وق��ع��اً، كان 
عندما  �لأكر كرماً  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ش 
�أعلن �أن �لوليات �ملتحدة �سوف تعرتف ب�سيادة �إ�سر�ئيل 
على مرتفعات �جلولن �ملحتلة منذ 1967. و��ستثمر 
نتانياهو هذ� �لت�سريح مبر�هنته على نيل بركة �أمريكا 
يف حال �سمت �إ�سر�ئيل م�ستوطنات يف �ل�سفة �لغربية، 

�أو بع�ساً منها.
�لقرن”  “�سفقة  بن�سر  �لأبي�ش  �لبيت  �إىل ذلك، تعهد 
لإنهاء �ل�سر�ع �لإ�سر�ئيلي – �لعربي بعد �أد�ء �حلكومة 

�لإ�سر�ئيلية �جلديدة �لق�سم.
ت��ر�م��ب دعماً  ق��دم��ت �سفقة  �إذ�  �ل��ك��ات��ب،  ب����ر�أي  ل��ك��ن، 
�قت�سادياً للفل�سطينيني يف مقابل تخليهم عن مطلبهم 
لقامة �لدولة، فهم، على �لأرجح �سريف�سونها. وعندها 
على  �لفل�سطيني  �لرف�ش  �لإ�سر�ئيلي  �ليمني  �سي�سور 
ي�ستخدمه لترير مطالب  و�سوف  للتعاون،  �أنه رف�ش 
نتانياهو  رف�ش  �ملا�سي  ويف  ��ستيطانية.  مناطق  ب�سم 
تلك �ملطالب، لكنه بات �ليوم م�ستعد�ً لتلبيتها من �أجل 

�جتذ�ب ناخبي م�ستوطنات ومن �ليمني �ملتطرف.

قائد جديد جلهاز الأمن الداخلي يف اجلزائر
بجولة مكثفة من �لجتماعات و�للقاء�ت مع قادة 
�حلالية،  �ليهودية  �لأع��ي��اد  عطله  عقب  �لأح���ز�ب 
�ملقبل،  �ل�سبت  م�ساء  �ستنتهي  �لتي  �لعطلة  وه��ي 
�لت�سكيل  ع��ن  ل��الع��الن  حثيثة  حم����اولت  ظ��ل  يف 

�حلكومي خالل �لأ�سابيع �لقليلة �ملقبلة«.
كلف  ريفلني  روؤوف���ني  �لإ�سر�ئيلي  �لرئي�ش  وك��ان 
بت�سكيل �حلكومة  نتانياهو  �ملا�سي  �لأربعاء  ر�سمياً 
�جلديدة، وذلك بعد �أ�سبوع من فوز مع�سكر �ليمني 

بقيادة حزب �لليكود يف �لنتخابات �لرملانية.
�لعامة  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  ف����از  ن��ت��ن��ي��اه��و  �أن  وي���ذك���ر 

�لإ�سر�ئيلية لينال فرتة ولية خام�سة قيا�سية.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�أفيغدور  بيتنا”،  “�إ�سر�ئيل  ح����زب  زع��ي��م  �أك����د 
ليرمان، يف ت�سريحات ن�سرتها �سحيفة “�إ�سر�ئيل 
�ليوم” على �لتم�سك باملبادئ �ل�سيا�سية �لتي رفعها 
حكم  على  �لق�ساء  و�أهمها  �لنتخابات،  يف  �حل��زب 
�لق�ساء  على  و�لعمل جدياً  غ��زة،  حركة حما�ش يف 
�ل��ذي يعقد  �لأم���ر  غ��زة،  م��ن  نابع  �أي تهديد  على 
ل��الئ��ت��الف �حلكومي  �حل���زب  �ن�سمام  ف��ر���ش  م��ن 

�حلايل. 
�سيقوم  نتانياهو  “�إن )بنيامني(  �ل�سحيفة  وقالت 

�ل�سبت �أن “حمكمة �سيدي �حممد بالعا�سمة ��ستدعت �لوزير �لأول �ل�سابق 
�أويحيى، وك��ذ� وزي��ر �ملالية �حل��ايل �ل��ذي �سغل من�سب حمافظ بنك  �أحمد 
�لعام  �ملال  بتبديد  تتعّلق  للتحقيق يف ق�سايا  لوكال،  �سابقاً حممد  �جلز�ئر 
�ملحامي عبد �هلل هبول  �ل�سابق  �لقا�سي  و�متياز�ت غري م�سروعة«. و�سرح 
لوكالة فرن�ش بر�ش �أن “عدم ح�سوره قد يكون ر�جعا لعدم تلقيه �ل�ستدعاء 
عن  �ويحيى  لأحمد  �ل�ستدعاء  توجيه  �إع��الن  “جمرد  �أن  و�أ�ساف  �أ�سال«. 
م�سكوكا  �لأق��ل  على  �و  �ل�سبهة  حتت  يجعله  )�حلكومي(  �لتلفزيون  طريق 
177 من �لد�ستور  “�ملادة  يف تورطه يف ق�سايا ف�ساد«. ويف هذه �حلال فاإن 
تعطي �لمتياز �لق�سائي للوزير �لأول حيث ل ميكن حماكمته عن �جلنح 
و�جلنايات �إل من �ملحكمة �لعليا للدولة” �لتي مل تر �لنور بعد “ومل ي�سدر 

�لقانون �لذي يحدد ت�سكيلتها و�إجر�ء�ت عملها«.

•• اجلزائر-وكاالت:

�أفادت تقارير �إخبارية بتعيني �جلر�ل و��سيني بوعزة، قائد�ً جديد�ً جلهاز 
�لأمن �لد�خلي يف �جلز�ئر خلفاً للجر�ل عبد �لقادرة بوهدية، �لذي �أنهيت 
مهامه. وقالت �لتقارير �إن “بوعزة، �لذي كان ي�سغل من�سب �ملدير �ملركزي 
�جلديد  من�سبه  �سيتوىل  �ملا�سي،  )�آب(  �أغ�سط�ش  منذ  �لع�سكرية  للمن�ساآت 
�م�ش �لأحد. �إىل ذلك، جتمع نحو 300 �سخ�ش �أمام حمكمة �سيدي �حممد 
�ل�سابق  �ل����وزر�ء  رئي�ش  مثول  �نتظار  يف  �لأح���د  �لعا�سمة  �جل��ز�ئ��ر  بو�سط 
�ملالية �حلايل حمافظ �لبنك �ملركزي �ل�سابق حممد  �أويحيى ووزير  �أحمد 
�لعام”،  �مل��ال  ب�”تبديد  خ�سو�ساً  تتعّلق  ق�سايا  يف  معهما  للتحقيق  لوكال 
بح�سب �سحايف يف وكالة فرن�ش بر�ش. وكان �لتلفزيون �حلكومي �أعلن م�ساء 

هذا هو �شرط ليربمان للتحالف مع نتانياهو

مقتل ع�شرة ع�شكريني ماليني يف هجوم 
•• باماكو-اأ ف ب:

�أعلن م�سدر �أمني يف مايل �إن ما ل 
يقل عن ع�سرة جنود ماليني قتلو� 
متطرفون  ���س��ن��ه  ه��ج��وم  يف  �م�����ش 
على �لأرجح على مع�سكر للجي�ش 
يف ب����ل����دة غ�����ريي )و������س�����ط( ق���رب 

�حلدود مع موريتانيا.
�لك�سف  ع��دم  طالبا  �مل�سدر  وق��ال 
جنود  “ع�سرة  �إن  ه���وي���ت���ه  ع����ن 
�أن  مو�سحا  قتلو�”،  �لأق����ل  ع��ل��ى 
غابة  م���ن  و���س��ل��و�  “�لإرهابيني 

�ملالذ �لمن منذ �سنو�ت  و�غادو” 
للمتطرفني �ملاليني.

“و�سلو�  �مل��ه��اج��م��ني  �أن  و�أ����س���اف 
�سغرية  و�ساحنات  نارية  بدر�جات 
�أحرقو�  ح��ي��ث  �ملع�سكر  وه��اج��م��و� 
و��ستولو� على  �لآل��ي��ات  م��ن  ع��دد� 

�أخرى«.
�ملالية  �مل�����س��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت  و�أك������دت 
�ل��ه��ج��وم. وق��ال��ت يف ت��غ��ري��دة على 
�ملالية  �مل�سلحة  “�لقو�ت  �إن  تويرت 
قطاع  يف  �لأح���د  لهجوم  تعر�ست 

ويجري  تعزيز�ت  �ر���س��ال  ن���ار�. مت 
تقييم �لو�سع«.

“هناك  و���س��رح م�����س��در ع�����س��ك��ري 
قتلى و�أ�سر�ر«.

و�أو�سح �أحد �سكان �ملنطقة لوكالة 
كان  “�لر�سا�ش  �أن  بر�ش  فر�ن�ش 
�لع�سكريون.  فوجىء  �ملطر.  مثل 
وجنوب  �سرق  من  �ملتطرفون  جاء 
�آليات  �أح��رق��و�  �لع�سكرية.  �لثكنة 
�إرهابيني  ر�أي���ت  ب��اأخ��رى.  ورح��ل��و� 
ي�����س��ع��ان در�ج���ت���ه���م���ا �ل���ن���اري���ة يف 

و�أكد  بها«.  لريحال  للجي�ش  �آلية 
�أن تعزيز�ت  م�سدر ع�سكري مايل 
�أر�سلت �إىل نار� �لتي تقع على بعد 
و105  ب���ام���اك���و  ع���ن  ك��ل��م   370

كيلومرت�ت عن غريي.
و�سيطرت على �سمال مايل يف �آذ�ر 
مرتبطة  جماعات   2012 مار�ش 
ق�سم  ط��رد  وق��د  �لقاعدة.  بتنظيم 
ع�سكري  تدخل  بف�سل  منها  كبري 
دويل �أطلق يف 2013 مببادرة من 

فرن�سا، ول يز�ل م�ستمر�.
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عربي ودويل

�إي�ش.  �لثمن؟ “400 مليون دولر”، 
�إي���غ���ور ن��وف��اك��وف��ي��ت�����ش، مدير  ي��ق��ول 
�ل�����س��وؤون �لدولية  �لأب��ح��اث يف م��رك��ز 
�ن  و�لأم��ن، وهو معهد م�ستقل، رغم 
مليار�ت   3 بنحو  تقدر  �ل�سول  هذه 
�لغاز،  �ل��رو���ش  ينتج  ومنذئذ،  دولر. 
من  ب��امل��ائ��ة   3 �ل  ي��دف��ع��ون  ل  لكنهم 
�لإت���������او�ت ل���ل���دول���ة �ل�����س��رب��ي��ة، �أق���ل 
يف  �ملعتادة”.   �مل���ع���دلت  م���ن  ب��ك��ث��ري 
هذه  مقابل  �إّن  �لبع�ش  يقول  بلغر�د، 
على  �حل��ك��وم��ة  ح�سلت  “�لهد�يا”، 
كو�سوفو.  ق�سية  ب�ساأن  مو�سكو  دع��م 
“كان  لأنه  تدقيق،  �ىل  �مل�سالة حتتاج 
�لح���و�ل،  ك��ل  يف  ذل��ك  لهم  �سيتحقق 
ي���ذّك���ر �مل��ح��ل��ل �ل�����س��ي��ا���س��ي دي����ان فوك 
�ستانكوفيت�ش، فمن م�سلحة �لكرملني 
�أن يظل �لو�سع يف كو�سوفو متجمد�ً، 
�إىل  وبري�ستينا  بلغر�د  تو�سلت  و�إذ� 
�لنهاية  يف  �سربيا  ف�ستدخل  �ت��ف��اق، 
�إىل �لحتاد �لأوروبي، و�ستفقد رو�سيا 

نفوذها يف �ملنطقة ».
ميكن  لأن��ه  متاأكدون؟  نحن  هل  لكن 
حليفه  ي�ستخدم  �أن  ع��ن��ده��ا  ل��ب��وت��ني 
ويزعزع  ط����رو�دة،  كح�سان  �ل�سربي 
وتخ�سى  �لأوروب����ي.  �لحت��اد  ��ستقر�ر 
�لكرى،  �لغربية  �خل��ارج��ي��ة  وز�ر�ت 
ه�����ذ� �ل�������س���ي���ن���اري���و، �ل������ذي ُي���خ���ف���ي يف 
يجب  ه��ل  حقيقية:  مع�سلة  �ل��و�ق��ع 
دم����ج �ل�����س��رب يف م��ن��ط��ق��ة ���س��ن��غ��ن �أو 
�أوروب��ا، بينما �لقوى  تركهم عند باب 
�لوليات  )�ل�سني،  �لأخ���رى  �لكرى 
�مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة( ت��زح��ف ب��ق��وة يف 

هذه �ملنطقة؟
بالن�سبة لل�سرب، يف كل �لحو�ل، هذ� 
����س���ار.. لأن��ه��م �خ���ري� �سيجدون  خ��ر 

�أنف�سهم يف قلب �لعامل. 

 ف���ه���ذ� �ل���ه���ج���وم �ل���ن���اع���م ي�����س��م��ح له 
هدفه؟  �أوروب���������ا.  ق��ل��ب  يف  ب��ال��ت��ج��ذر 
تقدم  ومنع  �لغربية  �لهيمنة  �إ�سعاف 
�لناتو يف �ملنطقة. ولئن مل يتمكن من 
منع �جلبل �لأ�سود من �لن�سمام �إىل 
بوتني  �أن  �إل   ،2017 ع��ام  �لطل�سي 
ب��ل��غ��ر�د يف م����د�ره.. بكل  �إب��ق��اء  يعتزم 

�لو�سائل.

منقذ ا�صمه فالدميري
�أك������ر من  ���س��رب��ي��ا  ����س���اع���د  ب���ل���د  �أي 
و�سع  �سئلو�،  عندما  ع��اًم��ا؟  ع�سرين 
�لثانية،  �مل��رت��ب��ة  يف  رو���س��ي��ا  �ل�����س��رب 
وز�رة  ع��ام  ك��ل  ��ستطالع جتريه  وف��ق 
�ل��ت��ك��ام��ل �لأوروب�����ي يف ب��ل��غ��ر�د. وقال 
م��اج��ا ب��وب��ي��ت�����ش، ن��ائ��ب رئ��ي�����ش �لفرع 
“حتى  �لأوروب��ي��ة:  للحركة  �ل�سربي 
�لطليعة،  رو�سيا  حتتل   ،2016 ع��ام 
رغ����م �ن���ه���ا ل ت���وج���د م���ن ب���ني �أك���ر 
ياأتي  �أي����ن  ف��م��ن  مانحني”.  ع�����س��رة 
�لرو�ش  ي�����س��ارك  “ مل  �لتباعد؟  ه��ذ� 
يف ق�سف �لناتو لبلغر�د عام 1999، 
وع���ار����س���و� ����س��ت��ق��الل ك��و���س��وف��و عام 
ديان  �ل�سيا�سي  �ملحلل  يقول   ،2008
رو�سيا  ذهبت  بل  �ستانكوفيت�ش،  فوك 
�لفيتو �سد قر�ر �لأمم  ��ستخد�م  حّد 
 8 مقتل  �عتبار  �ىل  �ل��ه��ادف  �ملتحدة 
�لف م�سلم على يد �لقو�ت �ل�سربية 
�إبادة   1995 ع��ام  �سريرينيت�سا  يف 
يعتر  بالمتنان،  و���س��ع��ور�  جماعية. 
�ل�سرب بوتني منقذهم، وتدعم دعاية 

مو�سكو �أ�سطورة �لرو�ش �خلرّيين ».
فقد  �لر�سمي،  �خلطاب  �سدقنا  و�إذ� 
هّب �لرو�ش د�ئًما لإنقاذ �ل�سرب كلما 

كانو� يف ورطة. 
�ملتخ�س�ش  في�سري�،  فالدميري  يقول 

و�ملحا�سر  �ل�سالفية،  دول  ت��اري��خ  يف 
�سرت��سبورغ:  ج���ام���ع���ة  يف  �ل�������س���اب���ق 
“هذ� خطاأ، مل ت�ساعد رو�سيا �ل�سرب 
مطلًقا، ويف �لو�قع، كان �ستالني يكره 
عن  نظرنا  و�إذ�  ويوغو�سالفيا.  تيتو 
يعود  للرو�ش،  �ل�سرب  ح��ّب  �ن  ق��رب، 
لأنهم لي�سو� جري�ًنا لهم: من �لأ�سهل 
د�ئًما �أن حتب عن طريق �ملر��سلة...”. 
�ن �أ�سطورة �لأخوة �لريئة و�ملرتّفعة 
�لتاريخي.  �لتحليل  �م���ام  ت�سمد  ل 
كان  �ل�سرب،  رو�سيا  �ساعدت  “عندما 
خدمة  ����س���يء،  ك���ل  وق��ب��ل  �أوًل  ذل����ك، 
عام  ن�سر  تقرير  ي�سري  مل�ساحلها”، 
�لدر��سات  م��رك��ز  ق��ب��ل  م���ن   2016
�لأوروب�����ي�����ة �لأط��ل�����س��ي��ة، وه����و مركز 

�أبحاث مو�يل للغرب.

والءات باجلملة
ولكن بالن�سبة �إىل مو�سكو، لي�ش مهما: 
�أ�سطورة  �إن�ساء  هو  �لأ�سا�سي  �ل�سيء 
“بال�سد�قة  ل��الح��ت��ف��اء  م�����س��رتك��ة، 
�ي�سا  �أو  �لبلدين”،  ب��ني  �لتاريخية 
�جل  م���ن  �لرو�سية”  “�لت�سحية 
�أعلنت  عندما   ،1914 ع��ام  �سربيا، 
�ل�سربية  �ل�����س��د�ق��ة  ب��ا���س��م  م��و���س��ك��و، 
�لرو�سية، �حلرب على �لنم�سا و�ملجر. 
جمموعات  �أو  ط���الب���ي���ة،  ج��م��ع��ي��ات 
عن  يقل  ل  ما   ... وطنية  �أو  �سيا�سية 
رو�سية  حكومية  غ��ري  منظمة   109
تر�بط  �ج�����ل  م����ن  ب���ل���غ���ر�د  يف  ت��ع��م��ل 
�ل�ستطالع،  موؤلفو  لح��ظ  �لبلدين، 
�لن�ساط  ه��ذ�  لتاأثري  ياأ�سفون  �لذين 
وخا�سًة   - �ل�������س���اب���ة  �لأج�����ي�����ال  ع���ل���ى 

جو�ز  ك��ان  ولئن  �مل��ج��اورة.  و�لهر�سك 
�سفره بو�سنًيا، فاإن د�ين كانكوفيت�ش، 
م��ث��ل��ه م��ث��ل �ل��ع��دي��د م���ن ���س��ك��ان هذ� 
بلغر�د  �إىل  �أق����رب  �ل�����س��رب��ي،  �جل��ي��ب 
منه �إىل �سر�ييفو. وعلى �أكمام �سرتته 
�لثالثة  �لل������و�ن  ����س���ار�ت  �ل�������س���ود�ء، 
“يد�فع  يقول  و�ل�سربية.  �لرو�سية 
بوتني عنا �سد تهديد �لعوملة، ويدعم 
مطالبنا يف كو�سوفو - نحن مدينون 

له بكل �سيء!«.
1994 ج��ر�ء لغم  ُب��رتت �ساقه ع��ام   
�ل�سربي،  �جل���ي�������ش  يف  ي���ق���ات���ل  وه�����و 
ورئي�ش حركة قومية، تنظم م�سري�ت 
 ،2018 �سبتمر  يف  لرو�سيا.  موؤيدة 
�أم���ت���ار عندما   6 ن�����س��ر لف��ت��ة ط��ول��ه��ا 
جاء وزير �خلارجية �لرو�سي �سريغي 
�أرثوذك�سية  كني�سة  لفتتاح  لف���روف 
بانيا لوكا، على  خم�س�سة للرو�ش يف 
بعد خطو�ت قليلة من مقر �حلكومة. 
�أجاب:  مو�سكو؟  من  �مل��ال  يتلقى  هل 
مفل�ش،  ف��اأن��ا  ذ�ت���ي،  متويلي  �أن���ا  “ل، 
�أنفا�سي  ح���ت���ى  ����س���اأ����س���ت���م���ر  ل��ك��ن��ن��ي 

�لأخرية.” هل ي�سدق، ل؟

ح�صان طروادة لزعزعة 
ا�صتقرار االحتاد االأوروبي؟

يف بع�ش �لأحيان ي�سحب بوتني دفرت 
�ل�سرب  “�أ�سدقاءه”  لكن  �ل�سيكات، 
 ،2008 ع���ام  ك��ث��رًي�.  ي�ستفيدون  ل 
“غازبروم”  ل�سركة  تابع  فرع  �سيطر 
�ل��ع��م��الق��ة ع��ل��ى جمموعة  �ل��رو���س��ي��ة 
�آي•  �إن•  �ل�سربية  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��غ��از 

�لق�سوى.  �لنتيجة  �سعيف،  ��ستثمار 
لل�سرب،  �مل��ل��ي��ار�ت  ب��وت��ني  ي��ع��ط��ي  ل 
و�منا مينحهم �لهتمام. لقد فهم �أن 
دبلوما�سي  يقول  روحيا.  بعد�  لديهم 
رف�������ش �ل��ك�����س��ف ع���ن ه��وي��ت��ه: “منذ 
�سنو�ت  وحتى  �لأوىل  �لعاملية  �حل��رب 
ويف  �لعامل”،  ق��ل��ب  يف  ك���ان���و�  ت��ي��ت��و، 
�لت�سعينات، مت نفيهم من �أوروبا، بعد 
ل�سلوبود�ن  �ملتطرف  �لقومي  �جلنون 
�حلني،  ذل���ك  وم��ن��ذ  ميلو�سيفيت�ش، 
�أيهم؟  ول��ك��ن  م�ستقبل،  ع��ن  يبحثون 
�أوروب����������ا؟ �إن����ه����م ي����درك����ون ج����ي����ًد� �أن 
م�ستعدة  ولي�ست  �أزم���ة،  يف  بروك�سل، 
ت�سوية  عليهم  و�أن  ج��دي��دة،  لتو�سعة 
يتم  �أن  قبل  �ل�سائكة  كو�سوفو  م�ساألة 
�لكثري  يخلق  �ل���ذي  �لأم����ر  دجم��ه��م، 
بوتني  م��ن��ه  ي�ستفيد  �لإح���ب���اط،  م��ن 

بالكامل«.

»نحن مدين�ن 
بكل �صيء لب�تني!«

�لكرملني  ب�سيد  �ل�سرب  �إع��ج��اب  �إن 
م�ستعد  “�أنا  بعيد�.  يذهب  �أن  ميكن 
د�ي����ن  ي��ه��ت��ف  �أجله!”  م����ن  ل���ل���م���وت 
�لعمالق  ه���ذ�  ي��ع��ي�����ش  ك��ان��ك��وف��ي��ت�����ش. 
لوكا،  ب��ان��ي��ا  يف  م�����س��ت��دي��رة  حل��ي��ة  ذو 
�لبو�سنة  ج���م���ه���وري���ة  “عا�سمة” 
�لكيانات  من  و�ح��دة  وه��ي  �ل�سربية، 
�لبو�سنة  ت�������س���ك���ل  �ل����ت����ي  �ل����ث����الث����ة 

باملبادئ  للغاية  �ل�سطحية  معرفتهم 
�إعادة  �ن   ... �ل��ك��رى  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�ن  غري  ج��ّي��دة؛  م�سالة  �ملا�سي  كتابة 
�لتاأثري على �حلا�سر �أف�سل. ويف هذ� 
�ملجال، تبلي �ل�سحافة �ل�سربية بالء 

ح�سناً. 
وملا كان معظمها حتت �سيطرة رجال 
�أع���م���ال م��ق��رب��ني م���ن �ل�����س��ل��ط��ة، فان 
�ل�سربية،  و�ل�����س��ح��ف  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ات 
و�سائل  منها  �أكر  دعاية  �أدو�ت  ت�سبه 

�إعالم م�ستقلة.
�أك�����س��اك ب��ل��غ��ر�د، ل ن��رى غريها:   يف 
ع�سر�ت �ل�سحف �ل�سعبية �لتي حتمل 
ع���ن���اوي���ن ج����ذ�ب����ة، وغ���ال���ًب���ا م���ا تكون 
و�لتلغر�ف  �أل���و!،  بينها،  من  مغالية. 
�لإعالم  “و�سائل  �ملخر.  �أو  �ل�سربي 
�لبالد،  يف  ن���ف���وذ�ً  �لأك������ر  ه���ي  ه����ذه 
�ل�سحفية  فوت�سيت�ش،  م��اري��ا  ت��ق��ول 
ر��سكريكافنجي،  �لأخ��ب��اري  �ملوقع  يف 
وخطها �لتحريري مو�ت جد�ً للنظام 
 2018 ع����ام  �ل�����رو������ش«.  ول��ل��ح��ل��ف��اء 
�وىل  �سفحة   223 بت�سريح  ق��ام��ت 
“لقد  �ليومية.  تلغر�ف  من �سحيفة 
كما  230 معلومة خاطئة”،  وج��دت 
�لو�سائط  ه��ذه  تثري  ما  كثري�  تقول. 
�لكو�سوفيني(،  )مع  �لو�سيكة  �حل��رب 
�لع�سكرية  �مل���ن���اور�ت  مي��ج��دون  حيث 

مع �جلي�ش �لرو�سي.
فاإنها  ذل�����ك،  م���ن  �ل��ع��ك�����ش  و”على   

�لع�سكري  �ل��ت��ع��اون  مت���اًم���ا  ت��ت��ج��اه��ل 
�ملرتفعة،  ديناميكيته  رغم  �لناتو،  مع 
�إنهم  ف��وت�����س��ي��ت�����ش،  م����اري����ا  ت���الح���ظ 
�أن  ب����اأي ث��م��ن،  ي������رزو�،  �أن  ي���ري���دون 
�لغرب  و�أن  �أ���س��دق��اوؤن��ا،  ه��م  �ل��رو���ش 

يج�سد �ل�سر �ملطلق«. 
ووفًقا ملالحظاتها، فاإن غالفا من �أ�سل 
5، خم�س�ش لفالدميري بوتني: “�إنه 
وتقدمه  �ل�سحفية،  ت��ع��رتف  ي��ب��ي��ع!، 
و���س��ائ��ل �لإع������الم ك�����س��وب��رم��ان يهتم 
تقرتح  وع��ن��دم��ا  �سربيا”.  مب�سالح 
�ليومية  نوفو�ستي  في�سرين  �سحيفة 
و�سحية”،  ط��وي��ل��ة  حل��ي��اة  “و�سفات 
فالدميري   ... ب�سور  جت�سدها  فاإنها 
ه���ذه �حلما�سة،  م��ث��ل  و�م����ام  ب��وت��ني. 
و�سيلة  “�سبوتنيك”  �ع��ت��ب��ار  مي��ك��ن 
�لأخبار  ومل��وق��ع   ... م��ع��ار���س��ة  �إع����الم 
�لرو�سي هذ� مكاتب يف بلغر�د. ر�ديو، 
�لهاتف  على  وتطبيقة  وي��ب،  وموقع 
�ملحمول: �إنها يف كل مكان، وكعادتها، 

ُتظهر مو�سوعية ن�سبية.
�ست، على  فمن بني 300 مقالة ُخ�سّ
�سبيل �ملثال، للجبل �لأ�سود، �ت�سم 70 
و��سحة،  �سلبية  بلهجة  منها  باملائة 
ح�����س��ب م��رك��ز �ل���در�����س���ات �لأوروب���ي���ة 
يتنهد  ن�ستغرب؟،  “ملاذ�  �لأطل�سية. 
ر�ديت�ش،  �ألك�سندر  �لع�سكري  �خلبري 
توجد  �ل�سيار�ت،  موقف  �ىل  �جت��ه��و� 
�لرو�سية  لل�سفارة  خم�س�سة  �أم��اك��ن 

تخ�سع  ن���ظ���ره،  وج���ه���ة  وم����ن   .”...
�ل�����س��ح��اف��ة �ل�����س��رب��ي��ة ل��ت��اأث��ري كبري: 
�ل�سحفيني  ���س��ر�ء  ج��ًد�  �ل�سهل  “من 
 350( �ل�سهري  ر�تبهم  بلغر�د”.  يف 
ي�ست�سلم  وبع�سهم  هزيل جد�،  ي��ورو( 
�مل��ا���س��ي، خ�سرت  �ل��ع��ام  ل���الإغ���ر�ء. يف 
يف  �أخ��رى  مر�تب   10  )76( �سربيا 
ت�سنيف حرية �ل�سحافة �لذي و�سعته 

منظمة مر��سلون بال حدود ...

كني�صة م�صّي�صة جدا
مُتار�ش  ���ا،  �أي�������سً �لأح����ي����ان،  ب��ع�����ش  يف 
�ل���ق���وة �ل��ن��اع��م��ة حت���ت ع���ب���اءة كاهن. 
�ل�سربية  �لأرثوذك�سية  �لكني�سة  تقوم 
�إىل  �سيا�سية  ر�سائل  باإر�سال  بانتظام 
�ت��ب��اع��ه��ا، خ��ا���س��ة يف ك��و���س��وف��و، تلك 
�لألبانية،  �لأغ���ل���ب���ي���ة  ذ�ت  �مل��ن��ط��ق��ة 
مقد�سة”  “�أر�سا  ت��ع��ت��ره��ا  و�ل���ت���ي 
“يجب  ولي�ش كدولة م�ستقلة حًقا... 
على  �حل��ف��اظ  �أج���ل  م��ن  ن�ستب�سل  �أن 
�لبطريرك  �أع���ل���ن  ه���ك���ذ�  ك��و���س��وف��و، 
 ،2018 ع���ام  �أغ�����س��ط�����ش  �إي��ري��ن��ج يف 
�لقتال  علينا  �سيتعني  خ�سرناها،  �إذ� 
�لرو�ش  �ي�����س��ا،  ه��ن��ا  ل�ستعادتها”. 
لي�سو� بعيدين. بني دي�سمر 2012 
�لرو�سي  �ل�سفري  ز�ر   ،2016 ويناير 
�ل��ب��ط��ري��رك��ي��ة �ل�����س��رب��ي��ة ت�سع  م��ق��ر 
و�لدين  �ل�سيا�سية  �جلغر�فيا  مر�ت.. 

يتعاي�سان �أحيانا ...

 مل تتمكن رو�صيا من منع ان�صمام اجلبل االأ�ص�د لالأطل�صي، لكنها تعتزم اإبقاء بلغراد يف مدارها 

الق�ة الناعمة وال�صغط ال�صيا�صي والعاطفة:

�شربيا، امللعب الأثري للقي�شر فالدميري بوتني ...!
•• الفجر – خرية ال�سيباين

مبهارة، يدفع الرئي�ش الرو�صي بيادقه يف قلب البلقان. 
دون ان يكلفه ذلك �صيئا ... ل�صاعات كان�ا ينتظرون 
اأمام كني�صة �صانت �صافا االأرث�ذك�صية يف قلب بلغراد. 
وعندما ظهر يف ال�صاحة، اإىل جانب الرئي�ش ال�صربي 

فالدميري  كان  اجلميع:  �صمت  ف�ت�صيت�ش،  األك�صندر 
ب�تني �صياأخذ الكلمة، خالل زيارة ر�صمية ل�صربيا يف 
17 يناير املا�صي. جاء اأكرث من مائة األف �صخ�ش من 
جميع اأنحاء البالد للهتاف با�صمه يف �ص�ارع العا�صمة، 
وال �صك ان مثل هذا الدفق والكّم من احلب ي�صتحق 
خطابا، اأخذ الرئي�ش الرو�صي امليكروف�ن وقال ب�ص�ت 

بارد: “�صكرًا ل�صداقتكم«. وغادر. يف عامل الت�ص�يق، 
اأجل  القليل، من  نعطي   - الندرة”  “خلق  ُي�صّمى هذا 
وم�صتمرة.  ــدودة  حم غري  رغبة  املقابل،  يف  اإثـــارة، 
�صيد  تربط  التي  العالقة  جيًدا  املبداأ  هذا  ويلخ�ش 
معه  يتقا�صم  الــذي  ال�صربي،  “اأخيه”  بـ  الكرملني 
اإنه ي�صتثمر  نف�ش اجلذور ال�صالفية واالأرث�ذك�صية. 

قلياًل، لكنه مع ذلك يعترب بطاًل. كيف ينجح يف هذا 
وال�صغط  الناعمة  الق�ة  من  ذكي  مبزيج  ــاز؟  االجن
الدعاية،  يف  بطل  ب�تني  ان  والعاطفة.  ال�صيا�صي 
يعرف كيف يجد الكلمات التي يريد ال�صرب �صماعها. 
اإنه ميجد ما�صًيا م�صرتًكا، ولي�ش مهما اإن طّ�ع التاريخ 

ل�صل�صته:

كيف  القي�شر  يعرف 
التي  الكلمات  يجد 
�شماعها ال�شرب  يريد 

م��ن��ظ��م��ة غري  م��ائ��ة 
حكومية موؤيدة لرو�شيا 
و���ش��ح��اف��ة م��وال��ي��ة

البطريركية  مقر  رو�صيا  �صفري  زار 
يعني مبــا  مـــرات،  ت�صع  ال�صربية 
تعاي�ش اجلغرافيا ال�صيا�صية والدين 

يعترب ال�صرب ب�تني منقذهم، 
م��صك�  دعـــايـــة  وتـــدعـــم 
اخلرّيين ــرو�ــش  ال اأ�ــصــطــ�رة 

�لتوقيع على �تفاق �لغاز

رو�سيا يف �لبلقان �سوكة يف قدم �لطل�سي

�سعبية كبرية للرئي�ش �لرو�سي يف �سربيا

مل تعرتف رو�سيا مبذ�بح �ل�سرب �سد �مل�سلمني�لعالم �لرو�سي مكر�ش لبوتني

رو�سيا و�سربيا... �سر�كة د�ئمة

كني�سة م�سي�سة يف خدمة رو�سيا

 الهدف: التجذر يف قلب اأوروبا واإ�شعاف الهيمنة الغربية ومنع تقدم الناتو يف املنطقة

رجال املطافئ.. جوا�شي�س؟
ما هو �لغر�ش من �ملركز �لإن�ساين يف ن�ش؟ بني عام 2012 يف جنوب 
�لبالد، يف ظل �لزخم �لرو�سي، كان هذ� �ملبنى �ملتو��سع مقر� ر�سميا 
مو�سوع  وهو  �فتتاحه،  ومنذ  و�ملتطوعني.  �لطفاء  رج��ال  لتدريب 
تدريب  يريدون  �لرو�ش  �أن  يف  �لغرب  “ي�ستبه  دبلوما�سية.  توتر�ت 
�سحفي  وهو  �أنا�ستا�سيفيت�ش،  ديجان  ي��روي  ع�سكرية”  �سبه  ق��و�ت 

للبي بي �سي يف بلغر�د.
ا  �زد�د عدم �لثقة هذ� عندما طلبت مو�سكو من �سربيا و�سًعا خا�سً
و�لأمريكيني.  �لأوروب��ي��ني  تدخل  بعد  عليها،  حت�سل  مل  ملوظفيها. 
�ل��ي��وم، جت��ّم��د �مل��ل��ف و�مل��رك��ز، خ��ال تقريبا. مت �إط���الق �آخ���ر عملية 
نائب  في�سي�سالف فال�سينكو،  يقول   .2017 عام  ن�ش  �إن�سانية من 
مدير �ملوؤ�س�سة: “نحن ندرب حو�يل مائة �سخ�ش �سنوًيا”. كم حجم 
�قرتح  �ملا�سي،  �ل��ع��ام  دولر”،  مليون   41“  ... �أج���اب  �ل�ستثمار؟ 
�أع�ساء �حلزب �لر�ديكايل )�ليمني �ملتطرف( بناء مركز م�سابه مع 
�لرو�ش يف مقاطعة فويفودينا، �سمال نهر �لد�نوب. �لعمل �لإن�ساين، 

�لذر�ع �مل�سلح �جلديد لبوتني؟
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املال والأعمال

رعاية قرينة �ساحب �ل�سمو حاكم 
جو�هر  �ل�سيخة  �سمو  �ل�����س��ارق��ة، 
رئي�سة  �ل��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
�لأ�سرة،  ل�����س��وؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�ش 
م�سممات  ب���اأب���رز  �لح���ت���ف���اء  �إىل 
وخبري�ت  و�مل��ج��وه��ر�ت،  �لأزي�����اء، 
من  �ل�����س��ع��ر  وت�سفيف  �لتجميل 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �لإم�����ار�ت 
و�مل���ن���ط���ق���ة، وي�����س��م��ل ���س��ل�����س��ة من 
�لتي  �ل���ع���م���ل و�جل���ل�������س���ات  ور�������ش 
جت��م��ع ن��خ��ب��ة م���ن �خل����ب����ري�ت يف 
و�لعناية  و�لرفاه،  جمال �جلمال، 
�لرتكيز  م��ع  و�لأزي�����اء،  بال�سحة، 
و�لتجارب  �مل���ع���ارف  ت���ب���ادل  ع��ل��ى 

و�خلر�ت �لناجحة.

•• ال�سارقة-الفجر:

�أعمال  ���س��ي��د�ت  “جمل�ش  �أع���ل���ن 
�ل�سارقة” �لتابع ملوؤ�س�سة “مناء” 
لثالث  دعمه  باملر�أة عن  لالرتقاء 
�أع���م���ال، ومتكينهن  ���س��ي��دة  ع�����س��رة 
من عر�ش منتجاتهن وخدماتهن 
“معر�ش  م��ن  �لأوىل  �ل�����دورة  يف 
و�لأزياء  للجمال  �أزيان”  وملتقى 
�لفرتة  يف  ب��ال�����س��ح��ة،  و�ل��ع��ن��اي��ة 
�أبريل   21 حتى   18 م��ن  �ملمتدة 
�جل�����و�ه�����ر  ب�”مركز  �جل����������اري 
يف  و�ملوؤمتر�ت”  ل��ل��م��ن��ا���س��ب��ات 

�ل�سارقة.
وت�����ع�����ر������ش ر�ئ�������������د�ت �لأع������م������ال 

قالت  �ملعر�ش،  �مل�ساركة يف  وح��ول 
بدرية �سامل، من �سركة “د�ر �أبد�ر 
“وفر  �لثمينة”:  ل��ل��م��ج��وه��ر�ت 
جمل�ش �سيد�ت �أعمال �ل�سارقة يل 
�لفر�سة للم�ساركة يف جمموعة من 
�ملعار�ش �ملحلية و�لعاملية، ما �أ�سهم 
بالرتويج لعالمتي �لتجارية �لتي 
�ملتعاملني،  �أنظار  حمط  �أ�سبحت 
و����س���اع���دين ع���ل���ى �ل���و����س���ول �إىل 
ع���دد �أك����ر م��ن �مل��ت��ع��ام��ل��ني«. من 
ج���ه���ت���ه���ا، ق����ال����ت م������رمي م���ب���ارك 
“مارون  ���س��رك��ة  م���ن  �حل����م����ادي، 
للقاء نظر�ئي  “�أتطلع  ديز�ين”: 
و�ملتعاملني  �لأع��م��ال،  �سيد�ت  من 
مميزة  جمموعة  وعر�ش  �جل��دد، 

بال�سكر  و�أت�����وج�����ه  �مل���ع���ر����ش،  يف 
�لدعم  كامل  وفر  �ل��ذي  للمجل�ش 
و�لهتمام  و�ل��رع��اي��ة  و�مل�����س��اع��دة، 
لكافة �لأع�ساء �ملنت�سبات، ووجهنا 
ل��ع��ر���ش �أف�����س��ل م��ا ل��دي��ن��ا، وعزز 

روحنا �ملعنوية«.
�سيد�ت  ب��ك��اف��ة  �مل��ج��ل�����ش  وي���رح���ب 
ور�ئ�����������د�ت �لع�����م�����ال �ل���ر�غ���ب���ات 
ب����احل���������س����ول ع����ل����ى م�����زي�����د من 
�ملعلومات حول �ملجل�ش �أو�لنت�ساب 
ع�سويته،  ع��ل��ى  و�حل�����س��ول  �إل��ي��ه 
�ملجل�ش  من�سة  ل��زي��ارة  ويدعوهم 
�أو �لتو��سل على:  �سمن �ملعر�ش، 

.  info@sbwc.ae
ويهدف �ملعر�ش، �لذي ينظم حتت 

�سيد�ت  ل�”جمل�ش  �مل��ن��ت�����س��ب��ات 
�أعمال �ل�سارقة” جمموعة و��سعة 
�ملو�سة،  كمنتجات  �خل��ي��ار�ت،  من 
ومنتجات  و�ملالب�ش،  و�ملجوهر�ت، 
جانب  �إىل  و�ل��ت��ج��م��ي��ل،  �ل�����س��ح��ة، 
خ���الل  جت�����اري�����ة  ع����الم����ة   125
فعاليات “معر�ش وملتقى �أزيان”، 
�إذ ي�سعى �ملجل�ش لفتح �آفاق فر�ش 
جديدة لكافة �لأع�ساء من خالل 
و�حد  يف  �مل�����س��ارك��ة  م��ن  متكينهن 

من �أبرز �ملعار�ش �ملحلية. 
�ل�سيخة  ق��ال��ت  �ل�����س��اأن،  ه���ذ�  ويف 
رئي�ش  �لقا�سمي،  ماجد  بنت  هند 
�ل�سارقة:  �أع��م��ال  �سّيد�ت  جمل�ش 
�أزيان جمموعة متنوعة  “يعر�ش 

�مل�ساريع  و�إد�رة  �إط�������الق  ع���ل���ى 
توفري  �إىل  نهدف  كما  �لتجارية، 
مل�ساعدتهن  لهن  و�لفر�ش  �مل��و�رد 
على تطوير �سركاتهن، وتو�سيعها 
قائمة  ت�����س��م��ل  ب���ه���ا«.  و�لرت�����ق�����اء 
وملتقى  “معر�ش  يف  �مل�����س��ارك��ات 
�أزيان” بدعم من “جمل�ش �سيد�ت 
�آمنة  م��ن  ك��اًل  �ل�سارقة”  �أع��م��ال 
قايد  حممد  بهية  و  قايد  حممد 
�سول”؛  �آن���د  “لونا  ���س��رك��ة  م��ن   ،
وم�����رمي م���ب���ارك �حل����م����ادي، من 
وحمدة  ديز�ين”؛  “مارون  �سركة 
�سركة  م���ن  �ل�����س��ب��و���س��ي،  م���ب���ارك 
“�أمرية �لورد لف�ساتني �لأفر�ح”؛ 
�سركة  م���ن  ع��ب��د�ل��غ��ن��ي،  و�إل����ه����ام 

�ل���ف���اخ���رة، ويوفر  �مل��ن��ت��ج��ات  م���ن 
لرتويج  ملنت�سباتنا  مثالية  فر�سة 
�سركاتهن،  وم��ن��ت��ج��ات  خ���دم���ات 
و��سعة  جم��الت  �إتاحة  جانب  �إىل 
�لأعمال،  ���س��ي��د�ت  م��ع  ل��ل��ت��و����س��ل 
وميّثل  عمالئهن،  قاعدة  تو�سيع 
�لتي  ل��ل�����س��رك��ات  ت�����س��م��ح  م��ن�����س��ة 
بتبادل  �سيد�ت  وتديرها  متتلكها 
�مل����ع����ارف و�خل�������ر�ت يف جم���الت 
�أع��م��ال��ه��ن �مل��خ��ت��ل��ف��ة، ف�����س��اًل عن 
ر�ئد�ت  ب��اق��ي  م��ع  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 

�لأعمال �مل�ساركات يف �ملعر�ش«.
دعم  ج��ه��ود  “تتما�سى  و�أ���س��اف��ت: 
روؤية  مع  ع�سرة  �لثالث  �ل�سيد�ت 
�ملجل�ش �لر�مية لتحفيز �ل�سيد�ت 

وعائ�سة  دي���ز�ي���ن؛  �إي  �آن����د  “�أي 
�ل�سام�سي، من �سركة “جموهر�ت 
من  �����س����امل،  وب����دري����ة  جيو�ن”؛ 
للمجوهر�ت  �أب�����د�ر  “د�ر  ���س��رك��ة 
من  ي��ح��ي��ى،  و�أ���س��م��اء  �لثمينة”؛ 
وهنيدة  ديز�ين”؛  “�أي  ���س��رك��ة 
نايب من �سركة “هنيدة للت�سوير 
حممد  و�إمي�����ان  �لفوتوغر�يف”؛ 
�لقمزي، من �سركة “ذ� فلوري�ست 
�ملدفع،  ع��م��ر  و�إمي������ان  بوتيك”؛ 
و�سريين  “�لغرزة”؛  �سركة  م��ن 
و�سارة  “د�لغو”؛  �سركة  من  فرح، 
ف�سل، من �سركة “برييل بل�ش”؛ 
وع��ر���س��ي��ا ع���امل زب����ري، م��ن �سركة 

“�آر�سيز«.

�صركات نا�صئة تعر�ش منتجات وخدمات اجلمال واالأزياء والعناية بال�صحة

»جمل�س �شيدات اأعمال ال�شارقة« يدعم م�شاركة 13 رائدة اأعمال من منت�شباته يف »معر�س وملتقى اأزيان«

االإعالن عن الفائزين خالل احلفل اخلتامي ملنتدى »اإنرتبرايز اأجيليتي 2019« يف 30 اأبريل اجلاري 

اأفكار تتاأهل للمرحلة النهائية للدورة الرابعة من م�شابقة »دبي لرواد الأعمال الذكية«  10
وع���ر����س���ه���ا يف ك����ل م����ك����ان ع����ر �ل����رو�ب����ط 
للم�ساريع  “دبي  وت��ل��ق��ت  �لإل���ك���رتون���ي���ة.  
�أكر  �لرت�سيح  ب��اب  �إق��ف��ال  م��ع  �لنا�سئة” 
250 فكرًة مبتكرة حول �لبلوك �سني  من 
�لرقمي  و�ل��ت��ح��ول  و�ل���ذك���اء �ل���س��ط��ن��اع��ي 
�مل�سابقة،  من  �لر�بعة  �ل��دورة  �سمن  وذل��ك 
50 ط��ل��ب يف �ملرحلة  �خ��ت��ي��ار  ح��ي��ث ج���رى 
�لأولية، ثم تاأهل 10 فائزين للمرحلة �لتقييمية �لنهائية.  ويح�سل 3 فائزين 
على جائزة نقدية قّيمة بالإ�سافة �إىل توفري �لتدريب و�لدعم و�لتوجيه �لتي 
�أن هذه �مل�سابقة  �أفكارهم �إىل م�ساريع و�قعية، حيث  �ست�ساعدهم على حتويل 
�لعربية  �لإم���ار�ت  �ملقيمني يف دول��ة  �لأع��م��ال  �أم��ام جميع رو�د  كانت مفتوحة 
�ملتحدة، حيث تطلب من جميع �ملت�سابقني �أن يقدمو� �أفكارهم �لتجارية �لتي 
�مل�ستقبلية لدبي و�لتي ت�سمل �لبلوك  �لتكنولوجية و�لروؤية  تدعم �لتوجهات 
ت�سني �أو �لذكاء �ل�سطناعي �أو �لتحول �لرقمي. وتهدف هذه �مل�سابقة مل�ساعدة 

رو�د �لأعمال �ل�سباب ليكونو� جزء�ً من مبادر�ت دبي �ل�سرت�تيجية.

ب��ني �سركات �خل��ط��وط �جل��وي��ة و�ل�سركات  و�ل��ت��ج��ارة  �لت�����س��ال  ع��ر حت�سني 
“عربي  ومن�سة  �لذكية،  و�لعقود  ت�سني  �لبلوك  تقنية  �للوج�ستية من خالل 
 Simplifai “�سمبليفاي لبز  لتعليم �للغة �لعربية، ومن�سة   »Arabee
لإن�ساء جتربة ت�سوق جديدة يف �لعامل �لعربي من خالل توفري حل   »Labs
�لذكاء  با�ستخد�م  �لتجزئة  وجت��ارة  �لإلكرتونية  �لتجارية  للعالمات  مبتكر 
�ملبالغ  لتحويل   »Denarii Cash كا�ش  “ديناري  وتطبيق  �ل�سطناعي، 
Xpence« �لذي يعتر �أول ح�ساب  “�إك�سبن�ش  �ملالية بدون ر�سوم، وتطبيق 
�لنا�سئة يف منطقة  �مل�ساريع  و�أ���س��ح��اب  �لأع��م��ال  ل���رو�د  ورق��م��ي  ذك��ي  م�سريف 

�خلليج، ومن�سة “جيفرت�ب Giftrapp« لإن�ساء وتبادل قو�ئم �لهد�يا �لتي 
يرغب �مل�ستخدم باحل�سول عليها، وتطبيق “مونوكل Monocle« لتوفري 
 »Pic W Post جتربة و�قعية ثرية لل�سياح يف دبي ، ومن�سة “بيك و بو�ست
فو�تريهم  وح�ساب  �ملحا�سبة  تقارير  �إن�ساء  على  �ل�سغرية  �ل�سركات  مل�ساعدة 
و”بوكالفا  �ملن�سة،  على  يومي وحتميلها  ب�سكل  �لفو�تري  ت�سوير  وذلك عر 
وهي �أكر من�سة للكتب �مل�سموعة يف �لعامل �لعربي، ومن�سة   »Booklava
“ديز�ين هوبز Designhubz« مل�ساعدة �ل�سركات على حتويل ت�ساميمهم 
م�ساركتها  ميكن  �لأبعاد  ثالثية  �فرت��سية  ج��ولت  �إىل  �لهند�سية  و�أعمالهم 

•• دبي-الفجر:

�إحدى  �لنا�سئة”،  للم�ساريع  “دبي  ت�ستعد 
م������ب������ادر�ت غ����رف����ة جت�������ارة و����س���ن���اع���ة دب���ي 
�مل��ب��ت��ك��رة ل��دع��م ري����ادة �لأع���م���ال، لالإعالن 
م�سابقة  من  �لر�بعة  بالدورة  �لفائزين  عن 
“دبي لرو�د �لأعمال �لذكية”، �لتي �أطلقتها 

فعاليات  �حل��ايل على هام�ش  03 �أبريل  وذل��ك يف  �لذكية،  دب��ي  بالتعاون مع 
منتدى “�إنرتبر�يز �أجيليتي 9102”، وذلك بعد تاأهل 01 فائزين للمرحلة 
�مل�سابقة  �لثانية من  تاأهلت للمرحلة  05 فكرة  �أ�سل  �لنهائية من  �لتقييمية 
�لر�بعة. وقامت  دورتها �حلالية  �مل�سابقة يف  ��ستقبلتها  250 فكرة  �أ�سل  من 
�لأعمال يف دبي  ري��ادة  �ملحكمني و�خل��ر�ء من جمتمع  جلنة متخ�س�سة من 
موؤخر�ً باختيار 10 متاأهلني للمرحلة �لنهائية للم�سابقة، حيث �سملت لئحة 
“بيلريي  �سركة  م��ن  ك��ل  �لنهائية  �ملرحلة  يف  تتناف�ش  �لتي  �لع�سرة  �لأف��ك��ار 
�جلوي  و�ل�سحن  �للوج�ستية  �خل��دم��ات  قطاع  وتطوير  لتعزيز   »Peliere

جمل�س �شيدات اأعمال عجمان يوقع مذكرة تفاهم مع �شبكة املر�شد الجتماعية الإخبارية

اأعلن عن تعيني عمرو املنهايل رئي�صًا تنفيذيًا للم�صرف واإعادة ت�صكيل جمل�ش االإدارة

م�شرف الهالل ينطلق يف م�شرية التحّول اإىل ال�شريفة الرقمية بهدف الرتقاء بالتجربة امل�شرفية للعمالء
•• اأبوظبي-الفجر:

رئي�ساً  �ملنهايل  �سعد  عمرو  �ل�سيد  تعيني  عن  �م�ش  �لهالل  م�سرف  �أعلن 
تنفيذياً للم�سرف، ليتوىّل بذلك قيادة م�سرية �لتحول �لرقمي للم�سرف 
و�لإ�سر�ف على حتقيق �أهد�ف ��سرت�تيجيته �لر�مية �إىل �لرتقاء بتجربة 
�لعمالء، و�لجتاه نحو �ل�ستثمار ب�سكل رئي�سي يف �لتكنولوجيا و�خلدمات 

�مل�سرفية �ملتطورة.
�أعتاب  “يقف م�سرف �لهالل على  �ملنا�سبة، قال عمرو �ملنهايل:  ويف هذه 
مرحلة جديدة ومهّمة للغاية �ستتيح له فر�سة تبوء مكانة ر�ئدة يف جمال 
�ل�سريفة �لرقمية �لإ�سالمية لالأفر�د، من خالل �لرتكيز ب�سكل رئي�سي 
على تقدمي خدمات متطورة و��ستثنائية تري جتربة �لعمالء. وهنا لبد 
�لإد�رة  و�أع�ساء جمل�ش  رئي�ش  �إىل  �ل�سكر و�لمتنان  �أتقّدم بجزيل  �أن  يل 
على ثقتهم ودعمهم، و�أتطّلع قدماً �إىل �لعمل مع فريق �لإد�رة �لتنفيذية 
لتحقيق �أهد�ف م�سرية �لتحول �ل�سرت�تيجي للم�سرف. ويعك�ش �لتوجه 
�إىل �ل�ستثمار يف �ل�سريفة �لرقمية �لتز�منا �لد�ئم بتحقيق �لقيمة �ملثلى 
لعمالئنا، كما ير�ّسخ �ملكانة �لر�ئدة �لتي يحتّلها م�سرف �لهالل يف قطاع 
مبتكرة  وخدمات  ��ستثنائية  جتربة  من  يقّدمه  ملا  �لإ�سالمية  �ل�سريفة 
ومعا�سرة لعمالئنا«. ُيعتر �ملنهايل �أحد �مل�سرفيني �لإمار�تيني �ملتمّيزين، 
20 عاماً عمل خاللها يف جم��الت عدة  �أك��ر من  حيث متتّد خرته �إىل 
كاإد�رة �لئتمان و�ملخاطر و�ل�سريفة 
بنك  يف  عاماً   13 منها  �لإ�سالمية، 
�أبوظبي �لتجاري تقّلد خاللها عدد�ً 
تعيينه  حتى  �لإد�ري����ة  �ملنا�سب  م��ن 
رئي�ساً لل�سريفة �لإ�سالمية يف �لعام 
2010. كما ي�سغل �ملنهايل ع�سوية 
�ل�سركات  ب��ع�����ش  �إد�رة  جم���ال�������ش 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �ملالية  و�ملوؤ�س�سات 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة، ب���الإ����س���اف���ة �إىل 
ع�سوية جمل�ش �إد�رة �حتاد م�سارف 

�لإمار�ت.
تطوير  “ُيعتر  �مل��ن��ه��ايل:  و�أ����س���اف 
�ملو�هب و�لكو�در �ملو�طنة يف م�سرف 

�لذي  �لأم��ر  بها،  باللتز�م  نفخر  وم�سوؤولية  �أولوياتنا  �أه��م  �أح��د  �لهالل 
�ليوم  تتجاوز  و�لتي  �ملرتفعة  �لتوطني  معدلت  خ��الل  من  جلياً  ينعك�ش 
ن�سبة %50 من �إجمايل �لكو�در �لعاملة يف �مل�سرف – وهي �لن�سبة �لأعلى 
��سرت�تيجيتنا  �إط��ار  �ملتحدة. ويف  �لعربية  �لإم��ار�ت  �مل�سريف يف  �لقطاع  يف 
�جلديدة للنمو، ياأتي ��ستقطاب �ملهار�ت �لإمارتية مبثابة خطوة �أ�سا�سية يف 
دفع عجلة �لتحول �ل�سرت�تيجي للم�سرف«. ومن �ملقّرر �كتمال �لندماج 
�لقانوين بني كلٍّ من م�سرف �لهالل وبنك �أبوظبي �لتجاري وبنك �لحتاد 

جديدة  م�سرفية  جمموعة  عنه  لين�ساأ   ،2019 مايو   1 بتاريخ  �لوطني 
�لهالل  م�سرف  و�سيو��سل  و����س��ع.  �أع��م��ال  ونطاق  قوية  باإمكانات  تتمّتع 
�لتجاري  �أبوظبي  بنك  جمموعة  �سمن  منف�سلة  كوحدة  ن�ساطه  مز�ولة 
ب�سكل  و�سريّكز  �حلاليني،  �لتجارية  وعالمته  با�سمه  حمتفظاً  �جلديدة، 

رئي�سي على تقدمي �ملنتجات و�خلدمات �مل�سرفية �لإ�سالمية لالأفر�د.
ويف �إطار ��سرت�تيجيته للتحّول �لرقمي، يعمل م�سرف �لهالل حالياً على 
طرح جمموعة من �ملبادر�ت �ملبتكرة، �لتي تهدف �إىل �إح��د�ث تطور كبري 

على م�ستوى خدماته �مل�سرفية وتقدمي جتربة م�سرفية رقمية متكاملة 
م�سرف  �أطلق  �جلديدة،  ��سرت�تيجيته  نحو  خطو�ته  �أوىل  ويف  للعمالء. 
و��سعة  جمموعة  للعمالء  يوّفر  �لذكية  للهو�تف  جديد�ً  تطبيقاَ  �لهالل 
من �ملّيز�ت �ملبتكرة، مبا يف ذلك مّيزة �حلماية عر ب�سمة �لأ�سبع وب�سمة 
�لوجه. وميكن للعمالء حتميل �لتطبيق و�ل�ستفادة من �لتجربة �مل�سرفية 
�لبطاقة  رق��م  با�ستخد�م  �لذكية،  هو�تفهم  على  يوفرها  �لتي  �ملتكاملة 
و�إمتام  و�لإجنليزية،  �لعربية  �للغتني  بني  �لختيار  وميكنهم  �مل�سرفية، 
�لعديد من �ملعامالت ب�سهولة تامة، مثل �إمكانية �إ�سافة م�ستفيدين جدد 
على �حل�ساب با�ستخد�م �لرقم �مل�سريف �لدويل �لآيبان IBAN وغريها.

كما �سيتمّكن �لعمالء �جلدد من �ل�ستفادة من �لتجربة �لرقمية �ملتكاملة 
�مل�سرفية،  ملعامالتهم  �لأوىل  �ملر�حل  منذ  �لهالل  م�سرف  يوّفرها  �لتي 
حيث �سي�سبح باإمكانهم فتح ح�ساب جديد يف ب�سع خطو�ت ب�سيطة، وذلك 
عملية  جلعل  خ�سي�ساً  ت�سميمه  مت  �لذكية  للهو�تف  تطبيق  با�ستخد�م 

�إن�ساء �حل�ساب �مل�سريف �أ�سهل و�أ�سرع، و�سيتم �إطالقه يف وقت قريب.
ويف �لوقت نف�سه، بات باإمكان عمالء م�سرف �لهالل �ل�ستفادة من و�سول 
�ل�سر�ف �لآيل، يتجاوز  �أجهزة  �سبكة و��سعة من  �إىل  و�أكر فاعلية  �أ�سهل 
عددها 650 جهاز�ً يف خمتلف �أنحاء دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث 
ميكنهم �لآن ��ستخد�م �أجهزة �ل�سّر�ف �لآيل �لتابعة لكلٍّ من بنك �أبوظبي 
�لتجاري وبنك �لحتاد �لوطني وم�سرف �لهالل لإمتام عمليات �ل�سحب 

�لر�سيد  ع��ن  �ل��ن��ق��دي و�ل���س��ت��ف�����س��ار 
دون �أية ر�سوم.

وفيما مي�سي م�سرف �لهالل قدماً 
ل��ل��ت��ح��ّول �ل���رق���م���ي، قام  يف م�����س��رية 
جمل�ش �أبوظبي لال�ستثمار، �مل�ساهم 
بتعيني  �لهالل،  م�سرف  يف  �لوحيد 
للم�سرف،  ج���دي���د  �إد�رة  جم��ل�����ش 
عريقات.  ع����الء  �ل�����س��ي��د/  ب��رئ��ا���س��ة 
قيادة  على  �لإد�رة  جمل�ش  و�سريّكز 
�مل���رح���ل���ة �مل��ق��ب��ل��ة م����ن م�������س���رية منو 
�أعلى  �إر�����س����اء  �مل�������س���رف م���ن خ����الل 
و�لثقافة  �لر�سيدة  �حلوكمة  معايري 

�ملن�سبطة لإد�رة �ملخاطر.

�سيد�ت  دع���م  وي�����س��ب يف  �مل��ج��ل�����ش 
�لأع���م���ال وع�����س��و�ت �مل��ج��ل�����ش، من 
�إمكانية  خالل تطبيق �ل�سبكة مع 
�ملجل�ش  ع�������س���و�ت  ب���ني  �ل���ت���ع���اون 
�لجتماعية  �مل���ر����س���د  ���س��ب��ك��ة  و 

�لخبارية ب�سكل خا�ش.
�أ���س��اد ق��ا���س��م �ملر�سدي  م��ن ج��ان��ب��ه 
�عمال  ����س���ي���د�ت  ب��ج��ه��ود جم��ل�����ش 
�لعمال  ���س��ي��د�ت  دع��م  يف  عجمان 
وت���وف���ري ق���ن���و�ت ت��روي��ج��ي��ة توفر 
منتجات  ت�����رز  م��ب��ت��ك��رة  �آل����ي����ات 
�����س����ي����د�ت �لأع������م������ال وت�����ع�����زز من 
�لأ�سو�ق  يف  منتجاتهن  تناف�سية 
مقارنة باملنتجات �لأخرى، و�أ�ساف 
�لجتماعية  �مل���ر����س���د  ���س��ب��ك��ة  �إن 
�لإخ���ب���اري���ة ���س��ت��وف��ر م��ظ��ل��ة تربط 
�ملحلي  باملجتمع  �لأع��م��ال  �سيد�ت 
و�لتعريف  تو��سلهن  م��ن  ل��ت��زي��د 

مبنتجاتهن وخدماتهن.

•• عجمان ـ الفجر 

وقع جمل�ش �سيد�ت �أعمال عجمان 
عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  يف 
�ملر�سد  �سبكة  مع  تفاهم  مذكرة   ،
بهدف  �لإخ���ب���اري���ة،  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل��ط��رف��ني وتوفري  ب���ني  �ل��ت��ع��اون 
�ملجل�ش  ل��ع�����س��و�ت  ت��روج��ي��ة  ق��ن��اة 
منتجات  و�إب���ر�ز  ت�سويق  من  تعزز 

�سيد�ت �لأعمال و�لأ�سر �ملنتجة.
وق���ع م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م م��ن جانب 
�أع���م���ال عجمان  ���س��ي��د�ت  جم��ل�����ش 
�آل علي  خ��ل��ي��ف��ة  �آم���ن���ة  �ل���دك���ت���ورة 
�سبكة  جانب  ومن  �ملجل�ش،  رئي�ش 
�لخبارية  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل��ر���س��د 
رئي�ش  �مل���ر����س���دي  �أح����م����د  ق���ا����س���م 

جمل�ش �إد�رة �ل�سبكة.
وع����ل����ى ه���ام�������ش ت���وق���ي���ع م���ذك���رة 
�آمنة  �ل��دك��ت��ورة  �أك����دت  �ل��ت��ف��اه��م، 

�إىل  ي�سعى  �مل��ج��ل�����ش  �أن  و�أ���س��اف��ت 
زيادة خدماته �ملقدمة ب�سكل يزيد 
�سيد�ت  م��ن��ت��ج��ات  ت��ن��اف�����س��ي��ة  م���ن 

�لأعمال و�لأ�سر �ملنتجة.
ون�ست مذكرة �لتفاهم على تعزيز 
و�ل�سبكة  �مل��ج��ل�����ش  ب���ني  �ل���ت���ع���اون 
مب��ا ي��زي��د م��ن �ل��رتوي��ج لأن�سطة 

على  ح��ري�����ش  �مل��ج��ل�����ش  �أن  خليفة 
م�سافة  قيمة  ذ�ت  خدمات  توفري 
لع�سو�ته ل�سمان جناح م�ساريعهن 
و����س��ت��د�م��ت��ه��ا، م���ن خ����الل زي����ادة 
�لقطاعني  م��ع  �مل��ج��ل�����ش  ���س��ر�ك��ات 
�حل���ك���وم���ي و�خل����ا�����ش ل���س��ي��م��ا يف 

جمال �لت�سويق و�لتدريب.
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املال والأعمال

انتخاب الإمارات نائبا لرئي�س منتدى التعاون بني الإدارات ال�شريبية ملبادرة احلزام والطريق
•• بكني-وام:

�لد�ر�ت  بني  �لتعاون  منتدى  لرئي�ش  نائبا  �لم���ار�ت  �نتخبت 
�ل�����س��ري��ب��ي��ة مل���ب���ادرة �حل�����ز�م و�ل��ط��ري��ق �ل����ذي ع��ق��د يف �ل�سني 
. وت����ر�أ�����ش ���س��ع��ادة خ���ال���د ع��ل��ي �ل��ب�����س��ت��اين م���دي���ر ع����ام �لهيئة 
�لأول  �مل��ن��ت��دى  �إىل  �لإم�����ار�ت  دول���ة  وف��د  لل�سر�ئب  �لحت��ادي��ة 
�أيام مب�ساركة دولية كبرية. وتاأتي م�ساركة  �لذي ��ستمر ثالثة 
�لهيئة يف  و  �ملالية  و�ل��ذي �سم ممثلني عن وز�رة  �ل��دول��ة  وف��د 
�ملجال  �ل��دويل يف  �لتعاون  لتعزيز  �لم��ار�ت  ��سرت�تيجية  �إط��ار 
�ل�سريبي. وقد �سارك وفد �لدولة يف �جتماع �ملجل�ش �لإ�سر�يف 
على �ملبادرة ومت خالله �لتوقيع على مذكرة �لتفاهم للم�ساركة 
يف �ملنتدى و �نتخاب �لرئي�ش و�لنّو�ب حيث مت �نتخاب �لإمار�ت 

ناق�ش  و   . للرئي�ش  نائباً  �لب�ستاين  علي  خالد  ب�سعادة  ممثلة 
�ملنتدى و�سع �آليات لتعزيز �لتعاون �ل�سريبي بني دول ومناطق 
“�حلز�م و�لطريق”بهدف �إيجاد بيئة د�عمة للنمو �لقت�سادي 
�ل�سر�ئب و تعزيز  من خالل تقدمي خدمات متطورة لد�فعي 
�لتعاون �لقت�سادي �لدويل، و�إز�لة �لعقبات �أمام حركة �لتجارة 
ل��ل��ح��دود، وت��ب��ادل �خل���ر�ت و�مل��ع��ل��وم��ات يف  �ل��ع��اب��ر  و�ل�ستثمار 
�ملبادرة.  ت�سملها  �لتي  و�مل��ن��اط��ق  �ل���دول  ب��ني  �ل�سريبي  �مل��ج��ال 
�ملوؤمتر �لذي ي�سارك فيه  كما �سارك وفد �لدولة يف �جتماعات 
وبع�ش  كمر�قب  �مل�ساركة  و�ل���دول  �ملجل�ش  يف  �لأع�ساء  �ل��دول 
�ملنظمات �لدولية متعددة �لأطر�ف، و�لأكادمييني �ملتخ�س�سني 
�لقطاع  يف  �لعاملية  �ل�سركات  عن  وممثلني  �ل�سريبي  �ملجال  يف 
5 مبادر�ت  �إط��الق  �ملوؤمتر  �خلا�ش، حيث مت خالل �جتماعات 

رئي�سية تدعم �لتعاون �لدويل يف �ملجال �ل�سريبي لدول �حلز�م 
و�لطريق �سملت توفري �حللول �لتي ت�سمن رفع م�ستوى �ملعرفة 
بالقو�نني �ل�سريبية مبا يدعم �للتز�م بها ..وتطوير �آليات ف�ش 
�ل�سريبية  �لإد�ر�ت  �ملقدرة يف  بناء  �ملنازعات �ل�سريبية ..ودعم 
�مل�ساركة يف �ملبادرة عر توفري مر�كز تدريب م�سرتكة لتدريب 
�لعاملني يف هذه �لإد�ر�ت حيث مت �لإعالن عن 4 مر�كز تدريب 
كمرحلة �أوىل يتم فيها �لتدريب بثالث لغات ب�سكل مبدئي وهي 
يف  تقع  �ملر�كز  وه��ذه  و�لرتغالية  و�لإجنليزية  �ل�سينية  �للغة 
لد�فعي  �لمتثال  �إجر�ء�ت  وكاز�خ�ستان..ت�سهيل  �ل�سني ومكاو 
�ل�����س��ر�ئ��ب م��ن خ���الل تقليل ع���دد �ل��وث��ائ��ق �مل��ط��ل��وب��ة وتوفري 
�لأنظمة  تطوير  �ل��ط��وع��ي..و  �لمتثال  تدعم  �لتي  �ملعلومات 

�ل�سريبية من خالل �أمتتة �لأنظمة �لإلكرتونية.

موؤ�ش�شة اأبوظبي للطاقة تعلن عن تعيني جا�شم ح�شني ثابت رئي�ًشا تنفيذًيا والع�شو املنتدب 

% احل�صة ال�ص�قية لل�صركة يف املنطقة   15.5

مليار يورو �شايف مبيعات بوهرجنر اإجنلهامي يف ال�شنة املالية 2018  17.5

�ش��وق اأبوظبي لالأوراق املالي��ة يطلق حمل���ة 
»اأرباحك يف ح�شابك« لتحفيز امل�شتثمرين على حتديث بياناتهم البنكية 

نريفانا لل�شفر وال�شياحة ت�شارك يف فعاليات �شوق ال�شفر العربي 2019
���س��رك��ة ج��دي��دة ت��وف��ر ح��ل��وًل م��ت��ط��ورة فيما يخ�ش 
�ل�سفر،  �ل�������س���رك���ات، ووك������الت  ب���ني  جت�����ارة �جل��م��ل��ة 
�لفعاليات  �ل�سفر �لرقمية، و�سركات تنظيم  ووكالت 
و�لعلميات  �ملختلفة  و�لأن�سطة  �ل�سياحية  و�لرحالت 
ب�سبكة  وترتبط   بها،  �ملتعلقة  �ملختلفة  �للوج�ستية 
ت�سم �سركات تعمل يف �أكر من 20 قطاًعا ر�ئًد� وما 
يفوق �ل� 50000 فندق حول �لعامل، لتجمع بذلك 
�ل��ع��رو���ش يف من�سة و�ح����دة.  كما  طيًفا و����س��ًع��ا م��ن 
لل�سفر  لنريفانا  �لتابعة  �لفنادق  �إد�رة  �سركة  �ستكون 
و�ل�سياحة، وهي” �أرور� لل�سيافة “ حا�سرًة يف �سوق 
خمت�سة  �سركة  وه��ي  بدبي،   2019 �لعربي  �ل�سفر 
على  و�ستعمل  وعاملًيا،  �لفنادق حملًيا  و�إد�رة  بت�سغيل 
��ستعر��ش خدماتها عالية �جلودة �لتي تتمحور حول 
�تفاقيات  توقيع  �إىل  بالإ�سافة  �لعمالء،  �حتياجات 

جديدة مع �لفنادق �حلا�سرة يف �لفعالية. 
�ست�سلط  �ل��ر�ئ��د،  و�ل�سفر  �ل�سياحة  معر�ش  وخ��الل 
���س��رك��ة ن���ريف���ان���ا ل��ل�����س��ف��ر و�ل�����س��ي��اح��ة �ل�������س���وء على 
وباقات  ع��رو���ش  م��ن  و�جل��دي��دة  �لقائمة  منتجاتها 
ج���ذ�ب���ة، وجت����ارب مم��ي��زة يف �لإم������ار�ت وغ��ريه��ا من 

�لوجهات �ل�سياحية يف �أوروبا و�آ�سيا. 

••دبي-الفجر: 

�أكدت �سركة نريفانا لل�سفر و�ل�سياحة، م�ساركتها يف 
�سيقام يف مركز  �ل��ذي   ،2019 �لعربي  �ل�سفر  �سوق 
و  �إبريل   28 �لفرتة ما بني  �لعاملي يف  �لتجاري  دبي 
1 مايو.  وقال �ل�سيد عالء �لعلي، �لرئي�ش �لتنفيذي 
قدًما  نتطلع   “ و�ل�سياحة:  لل�سفر  نريفانا  ل�سركة 
تتما�سى  �لتي  �مل��رم��وق��ة  �لفعالية  ه��ذه  م��ن  ل��الإف��ادة 
�ل�سركات  لإط������الع  �ل�����س��اع��ي��ة  �إ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا  م���ع 
قطاع  يف  �لعاملة  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
�ل�سركة  �لتطور�ت يف  �أح��دث  على  و�ل�سياحة،  �ل�سفر 

و�لتفافيات ». 
و�أ���س��اف قائاًل: “ �سنعلن خ��الل ه��ذ� �حل��دث �لأبرز 
�لفاخرة  م��ن خدماتنا  ع��دٍد  ع��ن  �لو���س��ط  �ل�سرق  يف 
نخطط  �أننا  كما  �لعامل.  �أنحاء  خمتلف  يف  �جلديدة 
�لفنادق  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �ت��ف��اق��ي��ات  م��ن  �مل��زي��د  لتوقيع 

و�ملنتجعات و�ل�سركات �ل�سياحية �لعاملية هذ� �لعام«. 
�لتابعة  �ل�������س���رك���ات  ح�����س��ور  ع���ن  �لإع�������الن  ك��م��ا مت 
“نريفانا  لنريفانا لل�سفر و�ل�سياحة، و�لتي تت�سمن 
“، �حلائزة على عدد من �جلو�ئز وهي  �لعامل  حول 

وقبل  �خلليجي.  �لتعاون  جمل�ش 
ذل�����ك، ع��م��ل ل����دى ���س��رك��ة �أدن�����وك 
�أك����ر منتجي  �إح�����دى  �ل��ب��ح��ري��ة، 

�لنفط يف �ملنطقة.

�ل��ت��ي مت��ت��ل��ك �ل��ك��ث��ري م��ن عو�مل 
�لنمو«.

اقت�شادية راأ�س اخليمة: 41 فائزا 
�شمن ال�شحوبات يف املراكز التجارية 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

عن  �خليمة  ر�أ����ش  �قت�سادية  ك�سفت 
�ل�سحوبات  يف  م�ساركا   ”41“ ف��وز 
�مل���ر�ك���ز �ل��ت��ج��اري��ة يف �لإم�����ارة خالل 
�لربع �لأول لهذ� �لعام، نالو� خاللها 
�سيار�ت،  م���ث���ل  ق��ي��م��ة  ج����و�ئ����ز  ع�����دة 
وقد  نقدية،  ومبالغ  ذه��ب،  و�سبائك 
 520000 �جل��و�ئ��ز  �إج��م��ايل  بلغت 
5 من�ساآت جتارية  دره��م. قدمت من 
خالد  و�أ������س�����ار  �لإم�����������ارة.  يف  ك�����رى 
�لت�ساريح  �سعبة  مدير   – �لكياليل 
�لد�ئرة  �أن     - ب��ال��وك��ال��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
و���س��ع��ت ���س��ي��ا���س��ة و�����س����روط حم���ددة 
لإ����س���د�ر ت�����س��ري��ح �ل�����س��ح��وب��ات على 
�جلو�ئز، وتهدف �ل�سيا�سة �إىل تنظيم 
�ل�سحوبات  ت���ر�خ�������ش  م��ن��ح  ع��م��ل��ي��ة 
يف  �لتجارية  للمن�ساآت  �جل��و�ئ��ز  على 
�لإم�����ارة، و�ل��رق��اب��ة ع��ل��ى �آل��ي��ات منح 
�جلو�ئز ل�سمان �مل�سد�قية يف عمليات 

�ل�سحب حلماية �مل�ستهلكني. 

•• اأبوظبي-الفجر:

مت تعيني جا�سم ح�سني ثابت رئي�ًسا 
ملوؤ�س�سة  �ملنتدب  و�لع�سو  تنفيذًيا 
ت�سكيلها  �لتي مت  للطاقة  �أبوظبي 
موؤخًر�  و�ملعنية يف �إد�رة �ل�ستثمار 
يف ق��ط��اع �مل��ي��اه و�ل��ك��ه��رب��اء، ليقوم 
�ل���ت���ح���ّول يف قطاع  ع��ج��ل��ة  ب���دف���ع 

�ملر�فق �لعامة يف �أبوظبي.
موؤ�س�سة  �إىل  �ن�����س��م��ام��ه  وق���ب���ل 
���س��غ��ل جا�سم  ل��ل��ط��اق��ة،  �أب���وظ���ب���ي 
�لتنفيذي  �لرئي�ش  من�سب  ثابت 
لل�سركة �لوطنية للتريد �ملركزي 
�ل�سركة  جنحت  حيث  “تريد”. 
خ����الل ف����رتة ع��م��ل��ه �ل��ت��ي �متدت 
ل�ست �سنو�ت يف ريادة منوذج جديد 

ث��ق��ة ت��ام��ة يف ق��درت��ن��ا ع��ل��ى �إح���ر�ز 
تقدم �سريع نحو حتقيق �لأهد�ف 
�ملر�فق  ل��ق��ط��اع  و���س��ع��ه��ا  �ل��ت��ي مت 
�لعامة يف �لإمارة. » ويف وقت �سابق 
جا�سم  عمل  �ملهنية،  م�سريته  من 
�سركة مبادلة لال�ستثمار  ثابت يف 
�ل��رئ��ي�����ش لوحدة  ن��ائ��ب  مب��ن�����س��ب 
�ل�سناعة، حيث لعب دوًر� رئي�ساً يف 
برنامج �إعادة هيكلة ر�أ�سمال �سركة 
لإيجاد   ،2010 �ل��ع��ام  يف  ت��ري��د 
هيكل ر�أ�سمال م�ستقر ي�ساعد على 

حتقيق �لنجاح يف �مل�ستقبل.
ك��م��ا ع��م��ل ج��ا���س��م ث��اب��ت يف �سركة 
جر�ل �إلكرتيك للطاقة حيث كان 
من  �لعديد  ت�سغيل  ع��ن  م�����س��وؤوًل 
دول  يف  �لكبرية  �لطاقة  حمطات 

لقيادة  للموؤ�س�سة  جا�سم  �ن�سمام 
�لقطاع  ه����ذ�  يف  �ل��ت��ح��ول  ع��م��ل��ي��ة 
ن�سط يف  كم�ستثمر  دوره��ا  وتعزيز 
�لأه���د�ف  لتحقيق  �مل��ر�ف��ق  ق��ط��اع 

�ملرجوة لإمارة �أبوظبي«.
تعيينه  على  تعليقه  معر�ش  ويف 
جا�سم  ق������ال  �مل���ن�������س���ب،  ه������ذ�  يف 
ه���ذ�  ت������ويل  “ي�سرفني  ث�����اب�����ت: 
�ملرحلة  ه������ذه  يف  �ل����ه����ام  �ل��������دور 
�لعامة.  �مل��ر�ف��ق  لقطاع  �لفا�سلة 
وي��ت��م��ث��ل ه����ديف يف ���س��م��ان توفري 
�إمارة  يف  م�ستد�مة  طاقة  م�سادر 
�أبوظبي، ويف �لوقت نف�سه حتقيق 
وجميع  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  �أه����د�ف 
�مل�ستفيدين من �لرو�ت �لوطنية. 
وبوجود فريق عمل موؤهل، �أنا على 

يف  من��ًو�  وحتقيق  �مل�ستد�م،  للنمو 
�ملتعاقد  �لتريد  تو�سيالت  كمية 
%50، وكذلك  بلغ حو�يل  عليها 
منًو� يف �لإير�د�ت بلغ %28 على 
�لإم���ار�ت وخمتلف  دول��ة  م�ستوى 
�خلليجي،  �ل��ت��ع��اون  جمل�ش  دول 
ولح����ًق����ا ح�������س���ول �ل�������س���رك���ة على 
��ستثمار  بدرجة  �ئتماين  ت�سنيف 
“موديز”  وك����ال����ت����ي  ق����ب����ل  م�����ن 
هذ�  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ًق��ا  و”فيت�ش«. 
�سيف حممد  معايل  قال  �لتعيني، 
�إد�رة  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  �ل���ه���اج���ري، 
موؤ�س�سة �أبوظبي للطاقة: “يتمتع 
جا�سم ثابت بخرة و��سعة يف هذ� 
�لقطاع، وب�سّجل حافل بالإجناز�ت 
�إىل  ق��دًم��ا  ونتطلع  و�ل��ن��ج��اح��ات. 

•• دول التعاون-الفجر: 

�إجنلهامي‘،  ب��وه��رجن��ر   ’ ك�����س��ف��ت 
 ، �لعاملية  �لأدوي����ة  �سركات  �إح���دى 
عن نتائجها لل�سنة �ملالية 2018، 
مبيعاٍت  ت�سجيل  �أظ���ه���رت  و�ل��ت��ي 
�سافية بقيمة 17.5 مليار يورو.  
�ل�سركة  مبيعات  �سايف  �رتفع  كما 
تقّلبات  م��ر�ع��اة  بعد   4% بن�سبة 
وتقييم  ق��ي��م��ت��ه��ا،  وت���غ���رّي  �ل��ع��م��ل��ة 
“غري  مل�����رة و�ح��������دة  �ل����ت����اأث����ري�ت 
�سفقة  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة  �ملتكررة” 
تبادل �لأ�سول مع �سركة ’ �سانويف‘ 

جميع �ملناطق ب�سكٍل طفيف ليبلغ 
50،370 موظفاً )+%2(.

ويف �إطار تعليقه على �لنتائج �ملالية 
�لتي حققتها �ل�سركة، قال �إنريكي 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������ش  م�����ان�����زوين، 
ل�����س��رك��ة ب��وه��رجن��ر �إجن��ل��ه��امي يف 
وتركيا  �لأو���س��ط  �ل�����س��رق  منطقة 
�أد�ء �ل�سركة  “لقد عزز  و�أفريقيا: 
لت�سبح  مكانتها  من  �ملنطقة  عر 
�ل��ي��وم ث��ال��ث �أ���س��رع ���س��رك��ة دو�ئية 
�جلن�سيات منو�ً يف جمال  متعددة 
و�ثقون  ون��ح��ن  �لب�سرية  �لأدوي����ة 
للمنطقة  �مل�ستقبلية  توقعاتنا  من 

�حت�ساب  ب��ع��د  �مل��ج��م��وع��ة  �أرب�������اح 
يورو.  مليار   2.1 �إىل  �ل�سر�ئب 
يف هذ� �ل�سياق، قال �ل�سيد مايكل 
�لإد�رة  جم��ل�����ش  ع�����س��و  �سميلمر، 
�ملالية:  �ل�������س���وؤون  ع���ن  �مل�������س���وؤول 
“خالل عام 2018، �رتفع �لعائد 
على �سايف �ملبيعات من 19.3 �إىل 
ن�سبة  �رت��ف��ع��ت  ف��ي��م��ا  %19.8؛ 
 38% ح��و�يل  من  لدينا  �لأ�سهم 
�أن  ي��ع��ن��ي  م����ا  وه�����و   ،40% �إىل 
على  �حل��ف��اظ  يف  جنحت  �ل�سركة 
كما  للغاية”.  �سحي  م���ايل  �أد�ء 
�ملوظفني يف  و�رتفع متو�سط عدد 

ذلك،  جانب  �إىل   .2017 ع��ام  يف 
�رت��ف��ع �لإن���ف���اق �مل��خ�����س�����ش لدعم 
 3.2 جهود �لبحث و�لتطوير �إىل 
ما  وه���و   ،”%2.8+“ ي���ورو  م��ل��ي��ار 
�سايف  م��ن   18.1% ن�سبة  ميثل 

�ملبيعات �ل�سنوية.
من جهة ثانية، �سّجلت ��ستثمار�ت 
�مللمو�سة  �لأ�����س����ول  يف  �ل�����س��رك��ة 
�أع��ل��ى �رت���ف���اٍع ل��ه��ا ع��ل��ى �لإط����الق، 
نحو  �إىل  ق��ي��م��ت��ه��ا  و���س��ل��ت  ح��ي��ث 
وبلغ    .)%9+( ي������ورو  م���ل���ي���ار   1
مليار   3.5 �ل��ت�����س��غ��ي��ل��ي  �ل���دخ���ل 
�رتفعت  بينما   ،)0.4%-( ي��ورو 

•• اأبوظبي-وام:

�لتابع  �ل�����س��ن��اع��ة  تنمية  مكتب  ق���ام 
ل����د�ئ����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق���ت�������س���ادي���ة – 

�ملهنية  و�ل�سحة  �ل�سالمة  لإد�رة  نظاما   85 و�عتماد  مبر�جعة  �أبوظبي 
للمن�ساآت �ل�سناعية على م�ستوى �إمارة �أبوظبي خالل �لعام 2018 بزيادة 
ن�سبتها %136 مقارنة بعام 2017 �لذي مت فيه مر�جعة و�عتماد 36 

نظاما لإد�رة �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية.
كما قام �ملكتب بت�سنيف 181 من�ساأة �سناعية على م�ستوى �إمارة �أبوظبي 
�لعام  خ��الل  لالعتماد  �ملهنية  و�ل�سحة  لل�سالمة  �أبوظبي  ملركز  ورفعها 
�ملا�سي وذلك بهدف �إعد�د وتطبيق متطلبات نظام �إد�رة �ل�سالمة و�ل�سحة 
2017 �لذي بلغ فيه عدد  %101 مقارنة بالعام  �ملهنية بزيادة ن�سبتها 
�ملن�ساآت �ملر�سحة نحو 90 من�ساأة. جاء ذلك يف تقرير �إد�رة �لبيئة و�ل�سحة 
�ملخول  �ملكتب  بعّد   -  2018 للعام  �ل�سناعة  تنمية  مكتب  يف  و�ل�سالمة 
متطلبات  تطبيق  ملتابعة  �ملهنية  و�ل�سحة  لل�سالمة  �أبوظبي  مركز  م��ن 
 - �ل�سناعي  �لقطاع  يف  �ملهنية  و�ل�سحة  لل�سالمة  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  نظام 
حيث تتلخ�ش مهمته يف تنفيذ �ل�سيا�سات و�خلطط و�لر�مج ذ�ت �ل�سلة 
بالقطاع �ل�سناعي من خالل تهيئة �لأطر �لبيئية و�لقانونية و�لتنظيمية 
�لالزمة لإن�ساء �مل�سروعات �ل�سناعية د�خل �لإمارة. وح�سب �لتقرير، تلقى 
نظام  وثائق  من  وثيقة   129 �ملا�سي  �لعام  خالل  �ل�سناعة  تنمية  مكتب 
�إد�رة �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية وهو ما ميثل زيادة بن�سبة %153 مقارنة 
 51 نحو  ��ستالمها  مت  �لتي  �لوثائق  ع��دد  فيه  بلغ  و�ل��ذي   ،2017 بعام 
وثيقة. وذكر �لتقرير �أن �ملكتب قام مبر�جعة 106 �أنظمة لإد�رة �ل�سالمة 
 89% بن�سبة  زي���ادة  ميثل  م��ا  وه��و   2018 ع��ام  خ��الل  �ملهنية  و�ل�سحة 

مقارنة بعام 2017 �لذي مت فيه �لنتهاء من مر�جعة 56 نظاما.
وقال نبيل �لعولقي مدير �إد�رة �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة يف مكتب تنمية 
�ل�سناعة �إن �ملكتب يلتقي ب�سفة منتظمة مع �ملن�ساآت �ل�سناعية لإبالغها 
مبتطلبات مركز �أبوظبي لل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية كجهة تنظيمية ويقدم 

�إد�رة  نظام  متطلبات  وتطبيق  تطوير  ب�ساأن  و�لإر�ساد  و�ل�ست�سارة  �لدعم 
�ل�سالمة  جم��ال  يف  �ملمار�سات  �أف�سل  وح��ول  �ملهنية،  و�ل�سحة  �ل�سالمة 
و�للقاء�ت  �لج��ت��م��اع��ات  ع���دد  �إج��م��ايل  �أن  �إىل  و�أ����س���ار  �مل��ه��ن��ي��ة.  و�ل�����س��ح��ة 
�لعام  خالل  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  ممثلي  مع  �ملكتب  �أجر�ها  �لتي  �لت�ساورية 
خالل  ت�ساوريا  ولقاء  �جتماعا   478 ب  مقارنة   708 نحو  بلغ   2018

�لعام 2017 بزيادة ن�سبتها 48%.
�ل�سالمة  �إد�رة  �أنظمة  على  �لتدقيق  يجري  �ملكتب  �أن  �لعولقي  و�أو���س��ح 
وفقا  معتمدة  �أنظمة  متتلك  �لتي  �ل�سناعية  للمن�ساآت  �ملهنية  و�ل�سحة 
مت  حيث  �ملهنية،  و�ل�سحة  �ل�سالمة  لإد�رة  �أبوظبي  �إم��ارة  نظام  ملتطلبات 
خالل �لعام 2018 �إجر�ء 89 تدقيقا مقارنة بنحو 75 تدقيقا يف �لعام 

2017، �أي بزيادة ن�سبتها 19%.
�ل�سناعة  تنمية  مكتب  تقرير  وذك��ر 
و�ل�سالمة  و�ل�سحة  �لبيئة  �إد�رة  �أن 
�لمتثال  ت��ق��ي��ي��م  جت����ري  �مل��ك��ت��ب  يف 
�ملهنية  و�ل�سحة  �ل�سالمة  ملتطلبات 
�لعهد  حديثة  �ل�سناعية  للمن�ساآت 
حيال  مب�������س���وؤول���ي���ات���ه���ا  ل��ت��وع��ي��ت��ه��ا 
�ل�����س��الم��ة و�ل�����س��ح��ة �مل��ه��ن��ي��ة. ففي 
تقييمات  ع��دة  �أج��ري��ت   2018 ع��ام 
�ل�سالمة  مل���ت���ط���ل���ب���ات  ل����الم����ت����ث����ال 
�أهمها  وم������ن  �مل���ه���ن���ي���ة،  و�ل�������س���ح���ة 
حيث  �ملخاطر”،  ت�سنيف  “زيار�ت 
بزيادة  ت��ق��ي��ي��م��ا   661 ع���دده���ا  ب��ل��غ 
بعام  م����ق����ارن����ة   207% ن�����س��ب��ت��ه��ا 
تنفيذ  خ��الل��ه  مت  و�ل�����ذي   ،2017

215 تقييما لالمتثال.
لإجر�ء  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  مع  بالتن�سيق  ق��ام  �ملكتب  ب��اأن  �لعولقي،  و�أف��اد 
تدريبات وهمية للتاأهب للحر�ئق �لتي قد تقع د�خل �ملن�ساآت، حيث تلقى 
خالل �لعام �ملا�سي 321 تقرير� ب�ساأن تدريبات �لتاأهب حلالت �لطو�رئ 
 301 تلقي  خالله  مت  �ل��ذي   2017 بعام  مقارنة   7% ن�سبتها  ب��زي��ادة 
�لذي  �ل�سنوي  �خل��ارج��ي  �لتدقيق  لتقارير  بالن�سبة  �أن��ه  و�أو���س��ح  تقرير. 
من  �ملهنية  و�ل�سحة  �ل�سالمة  �إد�رة  لأنظمة  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  جتريه 
�أحد �سركات �لتدقيق �ملعتمدة من قبل مركز �بوظبي  قبل طرف ثالث / 
�لعام  خالل  قام  �ل�سناعة  تنمية  مكتب  ف��اإن   / �ملهنية  و�ل�سحة  لل�سالمة 
�خلارجي  �لتدقيق  ب�ساأن  �سنويا  تقرير�   368 ومر�جعة  بتلقي   2018
لالأنظمة �ملعتمدة، وذلك بزيادة ن�سبتها %48 مقارنة بعام 2017 حيث 

مت تلقي ومر�جعة 249 تقرير�.
تنمية  م���ك���ت���ب  ت����ق����ري����ر  يف  وج��������اء 
�إد�رة  �أن   2018 ل��ل��ع��ام  �ل�����س��ن��اع��ة 
باملكتب  و�ل�سالمة  و�ل�سحة  �لبيئة 
عمل  ور����ش  م��ن  فعالية   24 نظمت 
وحلقات نقا�ش وحمالت توعية حول 
مو��سيع خمتلفة متعلقة بال�سالمة 
�إمارة  م�ستوى  على  �ملهنية  و�ل�سحة 
ن�سبتها  ب����زي����ادة  وذل������ك  �أب����وظ����ب����ي، 
 2017 ب����ع����ام  م���ق���ارن���ة   166%
�لتي  �لتوعوية  �لأن�سطة  بلغت  حيث 
ور�سد  ف��ع��ال��ي��ات.   9 ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  مت 
�مل�سروع  ع����ن  م���ع���ل���وم���ات  �ل���ت���ق���ري���ر 
�أد�ء  ح����ول حت�����س��ني  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي 

�لقطاع �ل�سناعي يف جمال �ل�سالمة 
و�ل�سحة �ملهنية، م�سري� �إىل ��ستمر�ر 
عمل �ملكتب على �مل�سروع �لذي بد�أ يف 
نهاية  حتى  وي�ستمر   2016 �ل��ع��ام 
ملتطلبات  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  �متثال  ل�سمان  يهدف  و�ل��ذي   ،2020 �لعام 
�لقدر�ت  بناء  �إىل  �إ�سافة  �ملهنية،  و�ل�سحة  لل�سالمة  �أبوظبي  �إم��ارة  نظام 
وتعزيز �ملعرفة وبناء �لثقافة ذ�ت �ل�سلة على م�ستوى �لإمارة، ف�سال عن 
حول  �ملهنية  و�ل�سحة  �ل�سالمة  ب�ساأن  وحمدثة  �سحيحة  بيانات  توفري 
�مل�ساريع  �سمن  ومن  �أبوظبي.  �إم��ارة  يف  �لعاملة  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  جميع 
�ملو�د  �إد�رة   “ بعنو�ن  �لت�سغيلي  �مل�سروع  �لتقرير،  ر�سدها  �لتي  �لأخ��رى 
�خلطرة يف �لقطاع �ل�سناعي د�خل �إمارة �أبوظبي” �لذي يهدف �إىل �إعد�د 
قاعدة بيانات �ملن�ساآت �ل�سناعية �لعاملة يف �لإمارة �لتي تقوم باإنتاج مو�د 
�لكيماويات �خلطرة وتخزينها و��ستخد�مها. و�أفاد �لتقرير باأنه مت خالل 
�سمن  من�ساأة  و46  �ملخاطر  عالية  من�ساأة   133 ت�سنيف   2018 �لعام 
�ملخاطر،  منخف�سة  من�ساأتني  �إىل  �إ�سافة  �ملخاطر،  متو�سطة  �ل�سناعات 
ومتو�سطة  عالية  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  جلميع  جغر�فية  خر�ئط  �إع��د�د  ومت 
بالبيئة  �ملتعلقة  �لطو�رئ  ومر�قبة  تخطيط  �إج���ر�ء�ت  لتح�سني  �ملخاطر 
�مل�سروع  �ل�سناعة  تنمية  مكتب  تقرير  ر���س��د  كما  و�ل�����س��الم��ة.  و�ل�سحة 
من  و�حل���د  �ل�سناعية  �لدفيئة  �ل��غ��از�ت  م�����س��ادر  ح�سر  ح��ول  �لت�سغيلي 
�لنبعاثات وفقا لرنامج هيئة �لبيئة - �أبوظبي ب�ساأن تخفي�ش �لنبعاثات 
�مل�ستقبلية للغاز�ت �لدفيئة بحلول عام 2021 حيث حدد �ملكتب �لأهد�ف 
�لتي ت�ساهم يف خطة 2021 لتخفي�ش م�ستوى �نبعاثات �لغاز�ت �لدفيئة 
�أبوظبي.  �إم���ارة  م�ستوى  على  �ل�سناعي  �لقطاع  يف  �لعاملة  �ملن�ساآت  م��ن 
ويهدف �مل�سروع ملر�جعة وتقدير �لنبعاثات �ملحتملة للغاز�ت �لدفيئة من 
�لو�سول  �ملرغوب  �لتخفي�ش  م�ستوى  وحتديد  �لأول��وي��ة،  ذ�ت  �ل�سناعات 
�مل�سببة  �ل�سناعات  ب��ي��ان��ات بجميع  ق��اع��دة  �إع����د�د  م��ن خ��الل  وذل���ك  �إل��ي��ه 
لنبعاثات �لغاز�ت �لدفيئة، �إما من خالل �نبعاثات �لعمليات �ل�سناعية �أو 

من ��ستخد�م �لوقود لتنفيذ �لعمليات �ل�سناعية �ملختلفة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

لتعزيز  �مل��ت��و����س��ل  �سعيه  �إط����ار  يف 
ك��اف��ة خ��دم��ات��ه وخا�سة  وت��ط��وي��ر 
�أطلق  للم�ستثمرين،  �ملقّدمة  تلك 
�ملالية  ل�������الأور�ق  �أب���وظ���ب���ي  ����س���وق 
يف  “�أرباحك  بعنو�ن  توعية  حملة 
ح�سابك” و�لتي تهدف �إىل �سرورة 
�ل�سوق  بتزويد  �مل�ستثمرين  ق��ي��ام 
ب��رق��م �حل�����س��اب �مل�����س��ريف �ل���دويل 
�لت�������س���ال  ب���ي���ان���ات  و   IBAN
بطاقة  ب���ي���ان���ات  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ل�سمان  ذلك  و  �لإمار�تية  �لهوية 
�لنقدية  لأرب���اح���ه���م  ����س��ت��الم��ه��م 
�لبنكية.     ح�����س��اب��ات��ه��م  يف  م��ب��ا���س��رة 
ووجه �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية 
حتديث  �إىل  �مل�ستثمرين  جمهور 

�لرقمية  من�سته  ع��ر  ب��ي��ان��ات��ه��م 
و�ملتو�فقة مع  “�سهمي”  �ملتكاملة 
مبادرة �لدخول �لذكي و �حلكومة 
�مل�ستثمر  �سيتمكن  حيث  �ملتكاملة، 
�لكرتونياً  ب��ي��ان��ات��ه  حت��دي��ث  م���ن 
من خالل موقع �ل�سوق �أو تطبيق 
�لهاتف �لذكي حيث �سيقوم �لنظام 
�ملحفظة  ب���رب���ط  ت��ل��ق��ائ��ي  ب�����س��ك��ل 
�ل����س���ت���ث���م���اري���ة ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ر مع 
ح�ساب �لدخول �لذكي �خلا�ش به 
ذل��ك حزمة من  بعد  له  يتيح  مما 
مقدمتها  يف  �ل��رق��م��ي��ة  �خل���دم���ات 
حتديث �لبيانات �خلا�سة به. هذ� 
حتديث  للم�ستثمرين  ميكن  كما 
ب��ي��ان��ات��ه��م ع���ر زي�����ارة �أح����د فروع 
�أبوظبي  يف  �مل����ت����و�ج����دة  �ل�������س���وق 
و�ل�����ع�����ني و�ل����ظ����ف����رة و�ل�������س���ارق���ة 

تاأتي  بالإنابة:”  �مل��ال��ي��ة  ل����الأور�ق 
�إط��ار حر�ش �سوق  هذه �حلملة يف 
�أب���وظ���ب���ي ل���������الأور�ق �مل���ال���ي���ة على 
�لفاعل  �ل��ت��و����س��ل  �آل���ي���ات  ت��ف��ع��ي��ل 
خدماته  لتطوير  �مل�ستثمرين،  مع 
�مل�ستثمرين  ح����ق����وق  و�����س����م����ان 
وح�سولهم على �لتوزيعات �لنقدية 
بها،  ي�ستثمرون  �لتي  �ل�سركات  يف 
�سمن �لإطار �لزمني �ملعتمد ووفق 
�لت�سريعية،  �لإج��������ر�ء�ت  �أف�����س��ل 
�ل�سوق  �ل����ت����ز�م  �إط�������ار  يف  وذل������ك 
برنامج خطة �أبوظبي نحو تنمية 
وتطوير قطاع �خلدمات �ملالية يف 
�لبيئة  تعزيز  م��ن خ��الل  �لإم����ارة، 
�لتناف�سية ملمار�سة �لأعمال وجذب 
�أكد  و  �لإم����ارة.«    �ل�ستثمار�ت يف 
�سوق  �لتز�م  على  �ملن�سوري  �سعادة 

�أو من  و�ل��ف��ج��رية،  ور�أ����ش �خليمة 
�ل��و���س��اط��ة �خلا�سة  ���س��رك��ة  خ���الل 
م���ن ج��ان��ب��ه �سرح  و  ب��امل�����س��ت��ث��م��ر. 
�ملن�سوري،  ���س��امل  خليفة  ���س��ع��ادة: 
�أبوظبي  ل�سوق  �لتنفيذي  �لرئي�ش 

�مل��ال��ي��ة بالعمل  ل����الأور�ق  �أب��وظ��ب��ي 
�حلكومية  �جل����ه����ود  رف������د  ن���ح���و 
�لقت�سادية  �ل�����روؤي�����ة  وحت���ق���ي���ق 
و�لتنمية  �أبوظبي  لإم��ارة   2030
�لإمارة  يف  �مل�ستد�مة  �لقت�سادية 
و�ل���دول���ة. وحت��ق��ي��ق روؤي����ة حكومة 
�أبوظبي يف �لتحول �لرقمي، وذلك 
�إنطالقاً من �إميان �ل�سوق باأهمية 
�لتحول �لرقمي �لفعال و�مل�ستد�م، 
�ملعرفة  �ق��ت�����س��اد  مل��ف��ه��وم  وت��ع��زي��ز�ً 
تكنولوجيا  ت���وظ���ي���ف  و�أه����م����ي����ة 
رقمية  ح��ل��ول  لتوفري  �مل��ع��ل��وم��ات، 
متخ�س�سة مبتكرة تت�سم بال�سرعة 
متطلبات  وت����ل����ب����ي  و�ل������ك������ف������اءة، 
�أعلى  �مل��ت��ع��ام��ل��ني وب��ال��ت��و�ف��ق م���ع 
�ملعايري �لدولية يف جمال خدمات 

�أ�سو�ق �لأور�ق �ملالية و�لرقمية.

»تنمية ال�شناعات« باأبوظبي يعتمد 85 نظاما لإدارة ال�شالمة للمن�شاآت ال�شناعية يف الإمارة 
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الفجر الريا�ضي

•• نادي االإمارات-الفجر

تّوج فريق �سقور نادي �لإمار�ت حتت 18 �سنة 
“ م�سيفاً  “ ب  بطاًل ل��دوري كرة �لقدم �لفئة 
�ل�سنية  �ملر�حل  لل�سقور وقطاع  �إجن��از�ً جديد�ً 
�لتي  �ملبار�ة  �لتتويج بعد  �لإم��ار�ت، جاء  بنادي 
جمعت �لفريق مع دبا �حل�سن و�نتهت ل�سالح 
�لتي  �مل��ب��ار�ة  يف   2-8 كبرية  بنتيجة  �ل�سقور 

جرت بينهما بنادي �لإمار�ت.

�أحمد  �ل��ك��رة،  �حت��اد  �إد�رة  جمل�ش  ع�سو  وت��وج 
�لعو�سي  ��سماعيل  حممد  وبح�سور  �ملهبوبي، 
رئي�ش جمل�ش �إد�رة �سركة نادي �لإم��ار�ت لكرة 
�لقدم وعمر حممد �ملزكي نائب رئي�ش جمل�ش 
�إد�رة �ل�سركة و�أع�ساء جمل�ش �لإد�رة وبح�سور 
�لكرة  �حت��اد  يف  �مل�سابقات  جلنة  �سكرتري  �أي�سا 
�ملبار�ة  ب��ع��د  �ل�����س��ق��ور  ، لع��ب��ي  ���س��رور  حم��م��د 

بح�سور عدد من �أولياء �أمور �لالعبني.
وهناأ �أحمد �ملهبوبي نادي �لإمار�ت، قيادة و�إد�رة 

وج��م��اه��ري ب��ه��ذ� �لإجن������از، ك��م��ا ت��ق��دم بال�سكر 
و�لتقدير �إىل �إد�رة �ملر�حل �ل�سنية برئا�سة �أنور 
�ل��ب��ادي، �لتي ه��ي��اأت كل  �أح��م��د  �ل��درب��ي ونائبه 
لتوفري  �لإم��ك��ان��ات،  جميع  و�سخرت  �ل��ظ��روف، 

كل �سبل �لنجاح لفرق �ملر�حل �ل�سنية.
�إ���س��م��اع��ي��ل �لعو�سي  ق����ال حم��م��د  م���ن ج��ان��ب��ه 
رئي�ش �سركة كرة �لقدم:منتلك لعبني ر�ئعني، 
�لتي  �لعالية،  �لفنية  و�لإمكانات  �ملهارة  لديهم 
ت��خ��دم��ه��م، ل��ي��ك��ون��و� م��ن �أف�����س��ل �ل��الع��ب��ني يف 

�أ�ساهدهم جميعاً  �أن  �مل�ستقبل �لقريب، و�أمتنى 
يف �ملنتخبات �لوطنية، و�لفريق �لأول بالنادي.

ملا  �ل����دوري،  بطولة  ��ستحق  �لفريق  و�أ���س��اف: 
بقيادة  �ملعاون  �لفني  و�جلهاز  �لالعبون  قدمه 
�ل�سيخ ومدير �لفريق حممد بو  �مل��درب �سمري 
�حلمام طو�ل �ملو�سم �حلايل من �جتهاد و�لتز�م 
�لأمور  �أولياء  و�أ�سكر  و�ملباريات،  �لتدريبات  يف 
�ملو�سم،  ط��و�ل  �لالعبني  لأبنائهم  دعمهم  على 

ودعمهم �لد�ئم لهذ� �لفريق.

�مل�����درب �سمري  ���س��ن��ة   18 وي���ق���ود ف���ري���ق حت���ت 
حممد  و�لفني  �لإد�ري  �جلهاز  وي�سم  �ل�سيخ، 
مرو�ش  وليد  �لفريق،  مدير  �حل��م��ام  ب��و  ر����س��د 
�ل�سحي م�ساعد �ملدرب وم�سطفى وجيد مدرب 
عمر  حم��م��د،  خمي�ش  و�ل��الع��ب��ني،  �حل���ر�����ش، 
��سكندر،  �سموئيل  �سويد�ن،  علي  �لقحطاين، 
جمال   ، قا�سم  �سلطان  ب��در،  �سامل  علي،  �أحمد 
ر��سد  �حلو�سني،  يو�سف  ط��ار���ش،  فهد   ، �سعود 
�ملنعوت، عبد �هلل �ل�سحي، يو�سف وليد، عبد �هلل 

حويدري، جمعة �سنقاح، حممد ها�سم ، جا�سم 
، عمار عزيز،  كو�سي، ثاين علي، ح�سني ع�سام 
، �سامل ح�سن، بدر �خلليب، حمد  حممد �سيف 
�لأ�سلي،  �سعيد  �ل�سام�سي،  �هلل  عبد  �لطابور، 
عبد �هلل بخيت، �سيف جا�سم، حممد ��سماعيل، 
�ل��ع��ي��ان، م��ط��ر �ملعمري،  ه����ز�ع ن��اي��ف، م��ب��ارك 
�سعيد   ، �ل�سحي  خالد  �ل�سرهان،  �لعزيز  عبد 
جربه، حممد �حلمادي، علي �لبلو�سي، تي�سري 

�ل�سعدي.

•• اأبوظبي-الفجر

�لتعليمية  �أبوظبي  منطقة  ت�سدرت 
مناف�سات �ل�سباحة للبنات يف �فتتاح 
�لأوملبياد  م���ن  �ل�����س��اب��ع��ة  �ل��ن�����س��خ��ة 
جممع  يف  �لأول  �أم���������ش  �مل���در����س���ي 
حمد�ن بن حممد يف دبي بح�سولها 
على 12 ميد�لية ذهبية بينما جاءت 
�لتعليمية  �ملنطقة  �لثاين  �ملركز  يف 
مقابل  ذهبيات   4 بر�سيد  �لعني  يف 
يف  �لتعليمية  للمنطقة  ذهبيات   3

دبي يف �ملركز �لثالث.
�لفائزين  وتتويج  �ملناف�سات  ح�سر 
�ساهل  ����س���اه���ل  �لأوىل  ب����امل����ر�ك����ز 
�لطب  جل���ن���ة  رئ���ي�������ش  �ل���ط���ن���ي���ج���ي 
�ل���ري���ا����س���ي يف �ل���ل���ج���ن���ة �لأومل���ب���ي���ة 
�ملدير  دروي�ش  بن  �لوطنية وحممد 

�لتنفيذي للجنة.
“ فئة  و�فتتحت �لعني �ملناف�سات يف 
بذهبية  ب��ال��ف��وز   “ �سنة   11-10
�سباق 25 م حرة عن طريق �لطالبة 
بينما جاءت   .. ع��الم  �أح��م��د  م��الك 
�لثاين لر� �حل��ور�ين من  �ملركز  يف 
دبي وتبعتها يف �ملركز �لثالث نادين 

هالل من �أبوظبي.
 25 ل�  �ملخ�س�ش  �لثاين  �ل�سباق  �أما 
�لعظمة  ل��ي��ن��ا  ت��ف��وق  ���س��ه��د  م ظ��ه��ر 
�مليد�لية  ع��ل��ى  بح�سولها  دب���ي  م��ن 
دبي  يف  زميلتها  وتبعتها  �ل��ذه��ب��ي��ة 
لر� �حلور�ين ثم رباب �لعبيدي من 

�أبوظبي يف �ملركز �لثالث.
�سباق  بذهبية  �لعظمة  لينا  وف���ازت 
ثانية مالك  وج���اءت  ���س��در  م   25
�أح����م����د ع�����الم م����ن �ل���ع���ني ون���ادي���ن 
�لثالث  �ملركز  �أبوظبي يف  هالل من 
�ملنطقة  ���س��ي��ط��رت  ب����د�أت  �مل��ق��اب��ل  يف 
�ل�سباق  م���ن  لأب��وظ��ب��ي  �لتعليمية 
�ل���ر�ب���ع �مل��خ�����س�����ش ل��ل��ت��ت��اب��ع 25 م 
ح���رة ب��احل�����س��ول ع��ل��ى �مل��رك��ز �لأول 

ثم دبي يف �ملركز �لثاين و�ل�سارقة يف 
�ملركز �لثالث.

 .. “ ���س��ن��ة   13-12 “ ف��ئ��ة  �أم����ا يف 
فازت منار علي من �أبوظبي بذهبية 
�سباق 25 م حرة وجاءت مرمي بادو 
م��ن �ل�����س��ارق��ة يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين ثم 

مزنة في�سل من �أبوظبي ثالثة.
 50 �سباق  �أبوظبي يف  تاألق  و��ستمر 
�أم��ي��ن��ة �سوي�سي  م ح���رة ع��ن ط��ري��ق 
وت��ب��ع��ت��ه��ا ي��ا���س��م��ني �ل�����س��ام�����س��ي من 
 .. �أبوظبي  من  علي  منار  ثم  �لعني 
وعادت �لعني �إىل �مليد�ليات �لذهبية 
ع��ن ط��ري��ق ي��ا���س��م��ني �ل�����س��ام�����س��ي يف 
�ملركز  25 م ظهر وج��اءت يف  �سباق 
�ل��ث��اين م���ري� ع��ب��د�هلل م��ن �أبوظبي 
من  ن��ادر  فاطمة  �لثالث  �مل��رك��ز  ويف 

�ل�سارقة.
�أمينة  ف��ازت  ظهر  م   50 �سباق  ويف 
�لأول  باملركز  �أبوظبي  من  �سوي�سي 
ثم مري� عبد�هلل من �أبوظبي باملركز 
�لثاين ورو�ن �أحمد عالم من �لعني 
ب��ي��ن��م��ا حققت   .. �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  يف 

�أب���وظ���ب���ي ذهبية  �أن��ي�����ش م���ن  م��زن��ة 
�سباق 25 م ظهر تبعتها تالة �أمين 
من �ل�سارقة ثم زميلتها �سفية خالد 
يف �ملركز �لثالث .. فيما تاألقت �أنفال 
عطا�ش من دبي يف �سباق 50 م �سدر 
�سمة  ونالت  �لذهبية  على  وح�سلت 
�سامي من �لفجرية �لف�سية وتبعتها 
زميلتها رمي حممود بح�سولها على 
�أبوظبي  ف��ري��ق  و�أك����د  �ل���رون���زي���ة.. 
للتتابع تفوقه يف هذ� �ل�سباق بالفوز 
بذهبية 25 م تتابع حرة وجاء فريق 
�ل�سارقة يف �ملركز �لثاين، و�لفجرية 

ثالثا.
“ �سهدت  �سنة   15-14 “ فئة  �أم��ا 
��ستمر�ر تفوق �ملنطقة �لتعليمية يف 
�أبوظبي بح�سولها على 6 ميد�ليات 
ذه��ب��ي��ة م���ن ج��م��ل��ة 8 ���س��ب��اق��ات عن 
ط��ري��ق ه���د� خ��ال��د يف ���س��ب��اق 25 م 
50 م  ح��رة وره��ف ه�سام يف �سباقي 
حرة و100 م حرة وفاطمة عي�سى 
25 م ظهر و50 م ظهر  يف �سباقي 
م حرة   25 �سباق  �لتتابع يف  وفريق 

�لتعليمية  �مل��ن��ط��ق��ة  ن��ال��ت  بينما   ..
م   25 �سباقي  يف  ذهبيتني  �لعني  يف 
ظهر ع��ن ط��ري��ق �أي���ة خ��ال��د و50 م 

�سدر من خالل مهرة غريب.
�لطائرة  �لري�سة  و�أ�سفرت مناف�سات 
�أقيمت مناف�ساتها على  �لتي  للبنني 
���س��ال��ة �حل��دي��ب��ي��ة يف دب���ي ع���ن فوز 
�لطالب حممد علي من مدر�سة دبي 
�لتعليمية  دب��ي  منطقة  يف  �لوطنية 
فئة   “ م�����س��اب��ق��ة  يف  �لأول  ب��امل��رك��ز 
�سعود  وح���ل   “  2003  -  2002
و�دي  م��ن مدر�سة  �مل��زروع��ي  حممد 
�ل�سرقية  �ل�سارقة  مبنطقة  �حل��ل��و 
ث��ان��ي��ا وع��ب��د�هلل ع��ل��ي �مل���زروع���ي من 
مدر�سة و�دي �حللو يف نف�ش �ملنطقة 
ث��ال��ث��ا وع��ث��م��ان ع��م��ر حم��م��د لعب 
دبي  مبنطقة  �لوطنية  دبي  مدر�سة 

ثالثا مكرر .
 “  2004  -  2005 ف��ئ��ة   “ ويف 
ح���ق���ق �ل����الع����ب ع���ب���ا����ش وك���ي���ل من 
دبي  مبنطقة  �لوطنية  دبي  مدر�سة 
ع��ب��د �هلل  ع��ل��ي  �لأول وج����اء  �مل���رك���ز 

مر�د من دبي �لوطنية ثانيا وحممد 
و�دي  مدر�سة  م��ن  �مل��زروع��ي،  �سيف 
�ل�سرقية  �ل�سارقة  مبنطقة  �حل��ل��و 
ثالثا وعبد�هلل �أحمد �سالح من دبي 

�لوطنية مبنطقة دبي ثالث مكرر.
ويف “ فئة 2007 - 2006 “ حل 
مدر�سة  م��ن  �مل��زروع��ي  �سعيد  حامد 
�ل�سارقة  مب��ن��ط��ق��ة  �حل���ل���و  و�دي 
وحممد  �لأول  �مل��رك��ز  يف  �ل�سرقية 
منطقة   - �لوطنية  دب��ي  م��ن  وك��ي��ل 
�ملزروعي  ع��ل��ي  ث��ان��ي��ا وحم��م��د  دب���ي 
�ل�سارقة   - �حللو  و�دي  مدر�سة  من 
ث��ال��ث��ا وم��ن�����س��ور يو�سف  �ل�����س��رق��ي��ة 
�مل��زروع��ي م��ن م��در���س��ة و�دي �حللو 
�لثالث  �ملركز  يف  �ل�سرقية  �ل�سارقة 

مكرر.
 “  2008  -  2009 ف��ئ��ة   “ ويف 
حقق �سعيد عبد�هلل من دبي �لدولية 
�ملركز �لأول وحل زميله عبد �لعزيز 
�ملدر�سة نف�سها مبنطقة  حممد من 
دبي يف �ملركز �لثاين وجاء يف �ملركز 
�ل��ث��ال��ث ح��م��د ع��ب��د�هلل م��ن مدر�سة 

�لوطنية مبنطقة دبي وحممد  دبي 
ن��ا���س��ر �أح��م��د م��ن دب���ي �ل��وط��ن��ي��ة يف 

�ملركز �لثالث مكرر.
�ل�سنقيطي  ط����الل  ����س���ع���ادة  و�أك������د 
�لوطنية  �لأوملبية  �للجنة  عام  �أمني 
�لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ش  ب��ال��وك��ال��ة 
ل��رن��ام��ج �لأومل��ب��ي��اد �مل��در���س��ي عقب 
مناف�سات  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  ن��ه��اي��ة 
�لرنامج  م���ن  �ل�����س��اب��ع��ة  �ل��ن�����س��خ��ة 
و�لطالبات  �ل���ط���الب  �ه���ت���م���ام  �أن 
م�ستويات  حتقيق  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م 
�لتتويج  ع��ل��ى  و�مل��ن��اف�����س��ة  م��ت��ق��دم��ة 
�مللونة  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �لأوىل  ب��امل��ر�ك��ز 
�لطالبي  �مل�سروع  �أب��رز مكا�سب  تعد 
�لتي تتجلى و��سحة خالل �ملناف�سات 

�لنهائية .
و�أعرب عن �سعادته مبا يلم�سوه من 
�أبناءنا وبناتنا يف مثل هذ� �لنوع من 
على  �ل�سوء  ي�سلط  �ل��ذي  �ل��ر�م��ج 
�ملو�هب يف ريا�سات حتتاج �ملزيد من 
�له��ت��م��ام و�ل��رتك��ي��ز و�ل��ت��ك��ات��ف من 
�ملعنية  �لدولة  قبل جميع موؤ�س�سات 
�أج��ل تقدمي خمتلف  بالريا�سة من 
�أنو�ع �لرعاية لهم يف مرحلة عمرية 
�لإ�ستمر�ر  وم�ساعدتهم على  مبكرة 
قدر�تهم  تعزيز  نحو  م�سو�رهم  يف 
ب�سكل  و�ل��ت��ع��رف  و�لبدنية  �مل��ه��اري��ة 
�أكر على �أجو�ء �مل�ساركات و�لتناف�ش 
لزيادة  �مل��ج��ال  يفتح  مم��ا  �ل�����س��ري��ف 
�مل�ساركة  قبل  وجت��ارب��ه��م  خ��ر�ت��ه��م 
�لتي  �ملدر�سية �خلارجية  �ملحافل  يف 
يخو�سها �ملميزين منهم مع �لعديد 
م���ن �ل���ط���الب يف �ل������دول �لأخ�����رى 
�لريا�سات  �أو  �لقوى  �ألعاب  �سو�ء يف 
�أو �ل��ري�����س��ة �ل��ط��ائ��رة ..  �ل��دف��اع��ي��ة 
م�سري� �إىل �أن �للجنة د�ئما جنبا �إىل 
لتقدمي  �ملوهوبني  �أبنائها  مع  جنب 
�لأف�سل و�ل�ستفادة بال�سكل �لأمثل 

من �ملناف�سات و�ملحافل �ملختلفة .

تتويج �شقور 18 عامًا بنادي الإمارات ر�شميًا بدرع الدوري

اأخبار ال�شاعة .. »الإمارات وجهة  »اأبوظبي التعليمية« تت�شدر نتائج �شباحة البنات ب� 12 ذهبية
عاملية لريا�شة اجلوجيت�شو«

•• اأبوظبي-الفجر 

ملحرتيف  �ل��ع��امل��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  “ �إن  �ل�����س��اع��ة  “�أخبار  ن�����س��رة  ق��ال��ت 
�ل�سبت  �لأول  �أم�ش  �نطلقت  �لتي  ع�سرة  �حلادية  ن�سختها  يف  �جلوجيت�سو 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة وت�ستمر حتى �ل� 26 من �أبريل 
“ باأبوظبي جت�سد �لنجاح �لكبري �لذي ت�سهده  �أرينا  “ مبادلة  �جلاري يف 
هذه �لريا�سة على �ل�سعيد �لعاملي، وتز�يد �لإقبال عليها من عام �إىل �آخر، 
ولي�ش �أدل على ذلك من م�ساركة دول للمرة �لأوىل يف هذه �لن�سخة، وزيادة 
�أعد�د �لالعبني �مل�سجلني يف هذه �لبطولة من 102 دولة، ما يوؤكد �رتفاع 
�ل��ع��امل. وحتت  دول  م��ن  �لكثريين  ب��ات��ت جت��ذب  �ل��ت��ي  �للعبة  ه��ذه  �سعبية 
عنو�ن “ �لإمار�ت وجهة عاملية لريا�سة �جلوجيت�سو” .. �أكدت �أن �لنجاحات 
يف  �نطالقها  منذ  �ل�سابقة  �لع�سر  ن�سخها  يف  �لبطولة  ه��ذه  حققتها  �لتي 
للعبة  �لعاملية  �لعا�سمة  ها  بعدِّ �أبوظبي،  مكانة  من  ر�سخ  قد   2009 ع��ام 
�جلوجيت�سو، فقد حظيت هذه �لريا�سة باهتمام ودعم كبريين من جانب 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان وتطورت حتى �أ�سبحت تعد 
�لأوىل يف ت�سنيف بطولت �جلوجيت�سو دولياً؛ ملا تتميز به من جناح �لإعد�د 
�لريا�سة  تلك  مكانة  ع��ززت  طيبة  �سمعة  من  بهما  �رتبط  وم��ا  و�لتنظيم، 
 “ �أم�ش عن  �ل�سادرة  �لن�سرة  و�أ�سافت  وعاملياً.  و�إقليمياً  وح�سورها حملياً 
“ .. �أن تز�يد �مل�ساركة  مركز �لإم��ار�ت للدر��سات و�لبحوث �ل�سرت�تيجية 
�آخر  �إىل  �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�سو من عام  �أبوظبي  �لدولية يف بطولة 
ويف  و�لثقافات،  �ل�سعوب  بني  �لتقارب  �أدو�ت  �أه��م  باتت  �لريا�سة  �أن  يوؤكد 
وخا�سة  و�لفاعلة،  �لإيجابية  �لإن�سانية  �لقيم  منظومة  �إعالء  ذ�ته  �لوقت 
�لأبعاد  متكامل  م�سروع  �إنها  ريا�سة؛  �أكر من جمرد  �أن �جلوجيت�سو هي 
يربط بني �ل�سحة و�لكفاءة �لإنتاجية، وي�سهم يف بناء �أجيال قوية وموؤهلة 
ونف�سياً، وحم�سنة بقيم وعاد�ت �لن�سباط و�لنظام و�لثقة  �سحياً وعقلياً 
بالنف�ش و�ل��ولء للوطن، لهذ� فاإن �لن�سخة �حلادية ع�سرة للبطولة متثل 
نافذة عاملية مهمة تبعث من خاللها دولة �لإم��ار�ت بر�سالة حمبة و�سالم 
ب��ن��اء �مل�سرتكات  �أه���م ج�سور  ب��ات��ت  �ل��ري��ا���س��ة  �أن  و�إخ����اء وت��ع��اي�����ش، م��ف��اده��ا 
�لإن�سانية و�لثقافية بني �سعوب �لعامل �ملختلفة. وذكرت �أن ما ي�ساعف من 
�لإمار�ت  دولة  �حتفال  تو�كب  �أنها  للبطولة  ع�سر  �حلادية  �لن�سخة  �أهمية 
من  �لريا�سة  باأبطال  مرحبة  ذر�عيها  �ل��دول��ة  تفتح  حيث  �لت�سامح،  بعام 
و�حل�سار�ت،  �لثقافات  ملتقى  �أنها  بالفعل  لتوؤكد  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  خمتلف 
و�أنها جنحت يف جعل �لريا�سة �أد�ة للتقارب بني �ل�سعوب. و�أو�سحت �أن هذه 
�ساحب  �أعلنه  �لت�سامح” �لذي  “عام  فل�سفة  مع  تن�سجم  �لعاملية  �لبطولة 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة “حفظه �هلل” بهدف 
تعزيز �لدور �لعاملي �لذي تلعبه دولة �لإمار�ت كعا�سمة للتعاي�ش و�لتالقي 
يف  للم�ساركني  فر�سة  تتيح  �جلوجيت�سو،  وخا�سة  فالريا�سة،  �حل�ساري، 
ب���الآلف، وك��ذل��ك زو�ر  �ل��ذي��ن يقدر ع��دده��م  ه��ذه �لبطولة م��ن �لالعبني 
�ل���دول���ة، ل��الط��الع ع��ن ق���رب ع��ل��ى ع����اد�ت وت��ق��ال��ي��د وق��ي��م وت����ر�ث �ملجتمع 
�إن  وقالت  �لعاملية.  �حل�سارة  مع  �إن�سانية  م�سرتكات  متثل  �لتي  �لإمار�تي 
�لفتتاح �ملبهر لبطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�سو يوؤكد �أن دولة 
�أي  لتنظيم  �لب�سرية  و�لكو�در  �للوج�ستية  �لإمكانيات  �لإم��ار�ت متتلك كل 
حدث من �أي نوع؛ وهو ما يعزز من مكانة �لدولة �إقليمياً وعاملياً ويجعلها 
�أم  كانت  ريا�سية  �لعاملية  �لأح��د�ث  و��ست�سافة  لتنظيم  د�ئماً  �عتبار  حمل 
غري ريا�سية. و�ست�سكل �لن�سخة �حلادية ع�سرة لهذه �لبطولة بد�ية مرحلة 
جديدة يف تاريخ �للعبة على �ل�سعيد �لدويل، لي�ش للقو�عد و�ملعايري �لتي 
�إىل  للعبة  �لفني  بامل�ستوى  لالرتفاع  للجوجيت�سو  �لإم���ار�ت  �حت��اد  و�سعها 
�أعلى معدلته و�لرتكيز على نوعية �لالعبني فقط، و�إمنا لتز�يد �لهتمام 
بهذه �للعبة على �ل�سعيدين �لإقليمي و�ل��دويل، و�لعمل على �لرتقاء بها 

لتكون و�حدة من �أهم �لبطولت �لريا�سية خالل �ل�سنو�ت �ملقبلة �أي�ساً.
و�أكدت “ �أخبار �ل�ساعة “ يف ختام مقالها �لفتتاحي �أن �لدعم �لكبري �لذي 
يقدمه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، لريا�سة �جلوجيت�سو، 
وحتفيز �سباب �لإمار�ت على ممار�ستها و�لإبد�ع و�لإتقان فيها ميثل �لعامل 
�لرئي�ش ور�ء جناح هذه �لريا�سة وتر�سيخ ح�سورها على �ل�ساحة �لدولية، 
�إيجابي وفاعل  ب�سكل  ت�سهم  باعتبارها  �لريا�سة  �إىل هذه  لأن �سموه ينظر 
�لإيجابية فيهم،  �لقيم  و�ل�سباب، وغر�ش  �لن�شء  �سخ�سية  بناء وتكوين  يف 
�لقيادة  على  و�لقدرة  �لفريق  ب��روح  و�لعمل  و�ملبادرة  و�ل�سجاعة  كالتحمل 
و�لرتكيز، وهي �لقيم �لتي يحتاجها �أبناء �لوطن جميعاً لتعزيز م�ساركتهم 

يف م�سرية �لبناء و�لتنمية و�لتطور �لتي ت�سهدها �لدولة يف �ملجالت كافة.

•• خورفكان –الفجر: 

للفئة  16 عاماً  ل��دوري �لنا�سئني حتت   توج فريق خورفكان بطاًل 
)ب( بعد فوزه على فريق �لعربي ) 4 – 1 ( يف �ملبار�ة �لتي �أقيمت 
�أهد�ف  �أح��رز   . خورفكان  بنادي   2 رق��م  �لفرعي  �مللعب  على  �ليوم 
�لنعيمي  و�سعود   )  6  ( �لدقيقة  يف  ب�سري  علي  �ل��الع��ب  خ��ورف��ك��ان 
�سجل هدف  فيما    ،  )  77  ( خالد  و�سيف   )  82  ،  7 “هدفني” ) 

�سعادة  وق��ام   .  )  42  ( �لدقيقة  �آل علي يف  �أح��م��د  �ل��الع��ب  �لعربي 
حممد عبيد �ليماحي ع�سو جمل�ش �إد�ر�ة �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم 
بعد نهاية �ملبار�ة بت�سليم درع �مل�سابقة و�مليد�ليات �لذهبية لأع�ساء 
�جلهاز �لفني و�لإد�ري ولعبو فريق خورفكان . �سهد �لتتويج عبد 
عي�سى  و�سعادة  نادي خورفكان  �إد�رة  رئي�ش جمل�ش  �لنعيمي  �لعزيز 
غامن  وخليل  �لريا�سي  �ل�سارقة  جمل�ش  عام  �أم��ني  �خلز�مي  هالل 

ع�سو جلنة �مل�سابقات يف �حتاد �لكرة .

تتويج نادي خورفكان بطاًل لدوري النا�شئني 
حتت 16 عامًا الفئة )ب(
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•• دبي -الفجر:

�ل��ي��وم  حم���اور �لدورة  ب��دب��ي  �ل��ك��رة  �نطلقت مبقر �حت���اد 
�لتدريبية ملدربي كرة �لقدم �ل�ساطئية �مل�ستوى �لأول �لتي 
بالتعاون مع �لحتاد  �لقدم  �لإم��ار�ت لكرة  ينظمها �حتاد 
�لآ�سيوي للفرتة من 20 �إىل 25 �أبريل �جلاري مب�ساركة 
للكرة  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  ولع��ب��ي  �لفني  �جل��ه��از  �أع�����س��اء 
عليها  ي�سرف  �لتي  �ل���دورة  حم��اور  وتت�سمن  �ل�ساطئية. 

�ملحا�سر �لُعماين طالب هالل و�ملحا�سر �مل�ساعد �لبحريني 
حول  وعملية  ن��ظ��ري��ة  حم��ا���س��ر�ت  ح�سن  �سلمان  ���س��الح 
وبع�ش  �ل�ساطئية  �لقدم  ك��رة  و�أ�سا�سيات  مهار�ت  تطوير 
�لنقاط �لتي تخ�ش مو�د قانون �للعبة و�خلطط �لتكتيكية 
يف حالتي �لهجوم و�لدفاع  ومهار�ت حر��سة �ملرمى وطرق 
منتخبنا  م��درب  �ملازمي  حممد  و�أ�ساد   . �ل�سليمة  �لتغذية 
�لكرة  �حت��اد  و�هتمام  بحر�ش  �ل�ساطئية  للكرة  �لوطني 
مبنتخب �لكرة �ل�ساطئية وتوفريه كل �ُسُبل �لدعم �ملمكنة 

لتطوير مهار�ت وخر�ت لعبي �ملنتخب وهو �لأمر �لذي 
�ساعد يف ح�سد �ملنتخب لف�سية كاأ�ش �آ�سيا �ل�سهر �ملا�سي 
و�لتاأهل لنهائيات كاأ�ش �لعامل �ملقررة يف بار�جو�ي . و�أعرب 
�ستكت�سب  �لتي  �لإيجابية  باملخرجات  تفاوؤله  عن  �ملازمي 
�لفني  �ل��دورة ومردودها يف تطوير �جلانبني  من حم��اور 
و�لبدين لالعبني ، مطالباً �جلميع بال�ستفادة من خر�ت 
�لالزمة  �خل��ر�ت  لكت�ساب  �لآ�سيوي  �لحت��اد  حما�سري 

لتطوير م�ستوى �للعبة  .

مب�صاركة اأع�صاء اجلهاز الفني والالعبني 

انطالق حماور دورة مدربي الكرة ال�شاطئية للم�شتوى الأول

•• دبي-الفجر
نظم جمل�ش دبي �لريا�سي مبقره 
“ملتقى  للت�سميم  دب����ي  ح���ي  يف 
لأكادمييات  �ل��ث��ام��ن  �ل���دويل  دب��ي 
“تطوير  �سعار  �لقدم” حتت  ك��رة 
�لالعبني باأكادمييات كرة �لقدم” 
فعاليات  هام�ش  على  �أق��ي��م  �ل���ذي 
�لثامنة  �ل���دول���ي���ة  “دبي  ب��ط��ول��ة 

لكرة �لقدم حتت 16 �سنة«.
وحت��دث خ��الل �مل��وؤمت��ر نخبة من 
و�ملدربني  و�ملتخ�س�سني  �خل��ر�ء 
مي�سيل  ب��ي��ن��ه��م  وم����ن  �ل���دول���ي���ني 
����س���اب���ل���ون �مل����دي����ر �ل���ف���ن���ي لحت����اد 
�ل����ق����دم، �خلبري  ل���ك���رة  �لإم��������ار�ت 
����س���وم، كالب  ب���رين���ه���ارد  �لأمل�������اين 
فريق  ل���ي���م���ا حم���ل���ل  ك���الف���ي���ن���ت���ي 
كار�ستان  �ل���ر�زي���ل���ي،  ف��الم��ن��غ��و 
ج�����ورج م�����درب ف���ري���ق دورمت���ون���د 
هريناند�ز  �ي��ن��ارج��و���ش  �لأمل������اين، 
�لهالل  ف���ري���ق  م�����درب  ك���ارل���و����ش 
فريناند�ز  وخ��اف��ي��ري  �ل�����س��ع��ودي، 
م�سوؤول منهجية �أكادميية �أتلتيكو 

مدريد �لإ�سباين.
�لتجارب  �أجنح  �مللتقى  و��ستعر�ش 
�لتكنولوجيا  ت��ط��ب��ي��ق  جم����ال  يف 
�لالعبني  ت����دري����ب  يف  �حل���دي���ث���ة 

��ستقطاب  وط����رق  ب��الأك��ادمي��ي��ات 
�ل���الع���ب���ني �ل�������س���غ���ار �مل���وه���وب���ني، 
عمر  ع�����ل�����ي  ب����ح���������س����ور  وذل������������ك 
�لتطوير  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ب��ل��و���س��ي 
�لريا�سي،  دبي  مبجل�ش  �لريا�سي 
و�أح��م��د ���س��امل �مل��ه��ري م��دي��ر ق�سم 
وع��دد من  باملجل�ش،  �لأك��ادمي��ي��ات 
مدربي �أندية دبي، وقام علي عمر 
�ل��ب��ل��و���س��ي ب��ت��ك��رمي �مل��ت��ح��دث��ني يف 
�لتذكارية  �لدروع  �مللتقى و�سلمهم 

و�لتقطو� �ل�سور �جلماعية.
�لبلو�سي  ع����م����ر  ع����ل����ي  ورح���������ب 
�مللتقى  يف  و�حل�����س��ور  باملتحدثني 
و�أل�����ق�����ى ك���ل���م���ة �لف����ت����ت����اح وق�����ال: 
من  �لكثيف  �حل�����س��ور  “�أ�سعدنا 
و�لدولية  �ملحلية  �لأن��دي��ة  ممثلي 
يف �مللتقى �لذي جمع عدة مد�ر�ش 
و�حد  �سقف  حتت  خمتلفة  كروية 
و�لذي حتول �إىل حلقة نقا�سية مت 
�لدولية  �خل���ر�ت  ت��ب��ادل  خاللها 
م���ن مم��ث��ل��ي �أن���دي���ة دول���ي���ة ي�سل 
لتحقق  �ل�سنني  مئات  �إىل  عمرها 
�ل�ستفادة على كافة �لأ�سعدة �سو�ء 
�لتنظيمية،  �أو  �لإد�ري���ة  �أو  �لفنية 
وه����ذ� ه��و �ل��ه��دف �ل����ذي يحر�ش 
جمل�ش دبي �لريا�سي منذ �إن�سائه 
وتطوير  ل��ت��ع��زي��ز  حت��ق��ي��ق��ه  ع��ل��ى 

�لأكادمييات و�لنا�سئني يف �لأندية، 
كما نحر�ش على ��ستثمار �حل�سور 
�مل�ساركة يف بطولة  �ل��دويل للفرق 
دبي �لدولية يف �أن ينقلو� خر�تهم 
م���ن خ����الل م��ل��ت��ق��ى دب����ي �ل����دويل 
�ل��ع��ام��ل��ني يف  �إىل  ل���الأك���ادمي���ي���ات 
�لأك����ادمي����ي����ات ����س���و�ء م���درب���ني �أو 
�إد�ريني �أو لعبني لتطويرهم من 
خالل �لحتكاك مع هذه �خلر�ت 

و�ل�ستفادة من جتاربهم«. 
و�أ�ساف علي عمر: “ نحن فخورين 
بد�أ  �لدولية  دب��ي  بطولة  �أث��ر  ب��اأن 
يف  �ملحلية  فرقنا  نتائج  يف  يظهر 
�مل���ر�ح���ل �ل�����س��ن��ي��ة م���ن �أن���دي���ة دبي 
�أن  ن���ادي  م��ن  �أك���ر  ��ستطاع  حيث 
يحقق ل��ق��ب �أك���ر م��ن ب��ط��ول��ة يف 
�إىل  بال�سكر  ونتقدم  �مل��و���س��م،  ه��ذ� 
�سركة �سباب �لأهلي على ��ست�سافة 
فعاليات بطولة دبي �لدولية لكرة 
�لقدم حتت 16 �سنة، حيث حققنا 
��ستفادة كبرية من �إقامة �لبطولة 
يف ��ستاد معتمد تقام عليه مباريات 
دولية وهو �لأمر �لذي �أ�ساف �أبعاد 
�لالعبني  و�أعطي  للبطولة  �أق��وى 
م�ستوى  ع��ل��ى  للعب  �أق����وى  د�ف��ًع��ا 

�أكر«.

برامج ذكية النتقاء الالعبني
من  �لأوىل  �لعمل  ور���س��ة  ت��ن��اول��ت 
�مل��ل��ت��ق��ى م���و����س���وع ب����ر�م����ج �حت����اد 
�ملتحدة لتطوير  �لعربية  �لإمار�ت 
�لنا�سئني وحتدث خاللها �خلبري 
�ملدير  �سابلون  مي�سيل  �لبلجيكي 
�لفني باحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم 
�أفكاره عن م�ستقبل  وقدم خاللها 
ك�����رة �ل����ق����دم يف دول������ة �لإم��������ار�ت 
�ل����ع����رب����ي����ة �مل�����ت�����ح�����دة و�خل����ط����ط 
�لتطويرية لكافة �لفئات �لعمرية، 
�لحتاد  يف  “قمنا  �سابلون:  وق��ال 
�لبلجيكي بتطوير قطاع �لنا�سئني 
ل���ك���رة �ل���ق���دم ح��ت��ى �أ���س��ب��ح��ن��ا من 
�أف�������س���ل �مل����د�ر�����ش �ل���ك���روي���ة على 
�لطريقة  وت��ع��د  �ل��ع��امل،  م�ستوى 
�لأم�����ث�����ل ل���ت���ط���وي���ر �ل���الع���ب���ني يف 
�لإم����ار�ت ه��ي و���س��ع خطة طويلة 
ملمو�سة  ن��ت��ائ��ج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �لأم�����د 
يتطلب  �لأم���ر  وه���ذ�  وم�ستد�مة، 

بع�ش �لوقت«.
“نعمل على بناء  و�أ�ساف مي�سيل: 
�لتطوير،  لعملية  متكاملة  روؤي���ة 
تطوير  مي���ك���ن  ل  روؤي�������ة  ف����ب����دون 
ك���رة �ل���ق���دم، ف��ق��ط مي��ك��ن��ك �لفوز 
ل��ن حت�سل على  �مل��ب��اري��ات لكن  يف 
ولن  �لنهاية  يف  �مل��رج��وة  �لنتيجة 

بال�سورة  �ل���ق���ط���اع  ت��ط��وي��ر  ي��ت��م 
بر�مج  ن�����س��ع  ل���ذل���ك  �مل���ط���ل���وب���ة، 
جديدة لتطوير �ل�سباب و�لنا�سئني 
متطابقة مع �لروؤية طويلة �لأمد، 
11 م�����س��روع��اً قيد  وق���د و���س��ع��ن��ا 
و�أنظمة  خمتلفة  ف��رق  يف  �لتنفيذ 
م�ساريع  هناك  و�سيكون  خمتلفة، 
�ملرحلة  يف  لع����ب  ل��ك��ل  م��ن��ف�����س��ل��ة 
�ملقبلة، وهناك عدة عنا�سر مهمة 
و�أخذها يف  تطبيقها  على  نحر�ش 
�سرورية  ونعترها  �لعتبار  عني 
لتطوير قطاع �لنا�سئني و�ل�سباب، 
�لل����ت����ز�م باخلطة  ر�أ����س���ه���ا  وع���ل���ى 
مر�قبة  م��ع  �ملعتمدة  �لتطويرية 
�سري  من  و�لتاأكد  �لنتائج  وحتليل 

�خلطة يف �مل�سار �ل�سحيح«.
و�أك������د م��ي�����س��ي��ل ���س��اب��ل��ون ع��ل��ى �أن 
�لتطوير يبد�أ من �لالعبني ولي�ش 
�أندية  �أن هناك  �ملن�ساآت، وذكر  من 
مت��ل��ك م���ب���اٍن ر�ئ���ع���ة ل��ك��ن ل جتد 
فيها لعب ميكن �أن يقدم نتيجة، 
لذلك  ا،  �أي�سً �لعك�ش  هناك  بينما 
يعمل �حتاد �لإم��ار�ت على تطوير 
فردي  ب�سكل  �ل��الع��ب��ني  وحت�سني 
يف كل نادي بد�ية من عمر 6 �إىل 
بتطوير  �خلطة  وتهتم  ع��ام،   17
بالإ�سافة  ح����دة  ع��ل��ى  لع����ب  ك���ل 

مع  للفريق،  �جلماعي  �ل�سكل  �إىل 
تعويد �لالعبني على �لتكيف على 
�ختالفها،  على  �مل��ب��اري��ات  ظ���روف 
ك��م��ا ي��ع��م��ل �لحت������اد ع��ل��ى توفري 
للمدربني  متكاملة  بيانات  قاعدة 
و�لالعبني، ويف �لنهاية يتم �ختيار 
�أف�سل �لالعبني لتمثيل �ملنتخبات 
�ل��وط��ن��ي��ة، وي��ت��م �ل���ت���ع���اون جميع 
�مل��وؤ���س�����س��ات �ل��ري��ا���س��ي��ة و�لأن���دي���ة 

لتنفيذ �خلطة.
ويف �جلل�سة �لثانية حتدث �خلبري 
�لأملاين برنارد �سوم رئي�ش �للجنة 
�ل���ف���ن���ي���ة ب���ال���ب���ط���ول���ة وق�������ال: “ل 
�أثناء  �ل��ك��رة  يف  �لتحكم  ن�ستطيع 
�لأح���������و�ل فهي  ك���اف���ة  �ل���ل���ع���ب يف 
�لفريق  م�����س��ت��وى  ب��ت��غ��ري  ت��ت��غ��ري 
يف  �لتحكم  ميكننا  �إمن���ا  �خل�����س��م، 
لعبنا من خالل زيادة �لتدريبات 
�لتكتيك  على  و�ل��ت��دري��ب  �لبدنية 
�للجنة  ق��ام��ت  وق���د  �أك����ر،  ب�سكل 
�لفنية بتحليل طريقة لعب �لفرق 
�لدولية  دب��ي  بطولة  يف  �مل�����س��ارك��ة 
لكرة �لقدم، وكانت �أق�سام �لتحليل 
�لكرة  على  �ل�ستحو�ذ   ، �أرب��ع  على 
�إىل  �لهجوم  من  �لتحول  و�سرعة 
�لدفاع  وط��رق  �لعك�ش،  �أو  �ل��دف��اع 
وط�����رق �ل���ه���ج���وم، وت��و���س��ل��ت �إىل 

�لعامل  ه��ي  و�للياقة  �ل�سرعة  �أن 
وهي  باملبار�ة  �سيء  كل  يف  �ملتحكم 
�ل��ت��ي حت���دد �ل��ف��ائ��ز، ك��م��ا لحظت 
�خل���ارج���ي���ة  �ل����ف����رق  �أن  �ل���ل���ج���ن���ة 
�لكرة  على  �ل�ستحو�ذ  على  تركز 
فيه  يقع  �لتي  �لأخ��ط��اء  و��ستثمار 
�لفريق �خل�سم، �أما �لفرق �ملحلية 
فهي ت�سع عينها على �ملرمى دون 
�لطريق  يف  يو�جههم  مل��ا  �لن��ت��ب��اه 

له«.
كالفينتي  كالب  �أك��د  جانبه  وم��ن 
على  فالمنغو  ف��ري��ق  حملل  ليما 
ق�سم  �أه����م  ه��و  �لتحليل  ق�����س��م  �أن 
�ل�سبب  وه���و  ف��الم��ن��غ��و،  ن����ادي  يف 
�لرئي�ش يف و�سول �لنادي �إىل هذه 
نعمل  “ نحن  وق��ال:  �لآن،  �ملكانة 
�لتقنيات  �أح������دث  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى 
يف  تتخ�س�ش  �ل��ت��ي  �لتكنولوجية 
جم����ال �خ���ت���ي���ار �ل���الع���ب���ني، حيث 
و�لت�سويق  �ملعلومات  مركز  لدينا 
�لذي يتم فيه جمع كافة �ملعلومات 
عن �لالعبني وتزويدها للمدربني 
و�ملديرين  و�ل��ف��ن��ي��ني  و�مل��ن�����س��ق��ني 
باتخاذ  ع���الق���ة  ل���ه  ���س��خ�����ش  و�أي 
�ل����ق����ر�ر، ك��م��ا ي��ع��م��ل �مل���رك���ز على 
نف�سًيا  و�ملدربني  �لالعبني  تاأهيل 
�لقر�ر�ت  �تخاذ  من  يتمكنو�  حتى 

�لأف�������س���ل ع��ن��د �حل���اج���ة، ك��م��ا �أن 
لدينا بر�مج تعمل على حتليل كل 
حركة يقوم بها �لالعب و�لالعب 
�خل�����س��م و���س��ل��وك��ي��ات��ه��م ع���ر عدة 
ويعمل  خم��ت��ل��ف��ة،  ���س��ي��ن��اري��وه��ات 
�ملركز كو�سيلة ربط بني �لالعبني 
توفري  خالل  من  �لفنية  و�للجان 
�لالعبني  �أد�ء  عن  �لبيانات  كافة 
وم�ستوياتهم للمتخ�س�سني، ويتم 
ذل���ك ع���ر ه��ي��ك��ل ت��ن��ظ��ي��م��ي د�خل 
�لأول  ق�سمني  �إىل  مق�سم  �مل��رك��ز 
لنتقاء  و�ل���ث���اين  �لأد�ء  لتحليل 
�ينارجو�ش  وق������ال  �ل����الع����ب����ني«. 
فريق  م��درب  كارلو�ش  ه��رين��ان��د�ز 
�أه����م  “من  �ل�������س���ع���ودي:  �ل����ه����الل 
جناح  على  ت�ساعد  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�م��ل 
�مل����درب يف �جل��ان��ب �ل��ت��دري��ب��ي هو 
�إملامه بثقافة وطبيعة �لالعبني يف 
وبالتايل  فيها،  يعملها  �لتي  �لبلد 
ميكنه �أن يو�سل �ملعلومة �ملطلوبة 
كما  �ملرجوة”،  �ل��ف��ائ��دة  وحت��ق��ي��ق 
�لطرق  �ل��ه��الل  م���درب  ��ستعر�ش 
و�لتي  و�ل��ه��ج��وم  للدفاع  �ملختلفة 
كذلك  و�أو���س��ح  ف��ري��ق  ك��ل  تنا�سب 
وتدريب  م��ع��ه��ا  �ل��ت��ع��ام��ل  ك��ي��ف��ي��ة 
�خلطط  خمتلف  ع��ل��ى  �ل��الع��ب��ني 

�لدفاعية و�لهجومية.

•• اأبوظبي-الفجر

ملهمة  وق�������س�������ش  ف���ن���ي���ة  ل����وح����ات 
�أ�سحاب  ق��دم��ه��ا  �لإر�دة  ع��ن��و�ن��ه��ا 
�لهمم خالل م�ساركتهم يف مناف�سات 
 “ فعاليات  �سمن  �لبار�جوجيت�سو 
ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
حتت  ت��ع��ق��د  �ل���ت���ي  �جلوجيت�سو” 
رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة 
وت�ستمر حتى 26 �أبريل �جلاري يف 
�سالة “مبادلة �أرينا” مبدينة ز�يد 

�لريا�سية يف �أبوظبي.
�مل�ساركني  �ل��ه��م��م  �أ���س��ح��اب  وجن���ح 
 17 م��ن دول���ة �لإم������ار�ت يف ح�سد 
�ملناف�سات  �سمن  متنوعة  ميد�لية 
�لتي �أقيمت �أم�ش مقدمني عرو�سا 
ر�ئ���ع���ة ح��ظ��ي��ت ب��ت��ف��اع��ل ك��ب��ري من 
�جل��م��اه��ري �ل��غ��ف��رية �ل��ت��ي تو�جدت 

يف �حلدث.
و�أك������د م�������س���وؤول���ون وم�������س���ارك���ون يف 
يف  للجوجيت�سو”  �أبوظبي  “عاملية 
�لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�سريحات 
“و�م” �أن �أعد�د �لالعبني �مل�ساركني 
�لن�سخة  خالل  �لهمم  �أ�سحاب  من 
بن�سبة  �رتفع  �لبطولة  من  �حلالية 
لعب   100 ن��ح��و  �إىل   %  40
�لذي  �ملا�سي  بالعام  ولعبة مقارنة 
لعبا   60 ن���ح���و  م�������س���ارك���ة  ���س��ه��د 

ولعبة.
تنظيم  ع��ل��ى  �حل���ر����ش  �إن  وق���ال���و� 
�سمن  �لبار�جوجيت�سو  مناف�سات 
للرعاية  جت�����س��ي��د�  ي��اأت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة 
و�له����ت����م����ام �ل����ذي����ن ت���ول���ي���ه دول����ة 
�لإم��ار�ت لأ�سحاب �لهمم و�لإميان 
�ملطلق بقدر�تهم ودوره��م يف تنمية 

�ملجتمعات.
من جهته قال حممد �ملرزوقي مدير 
ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 

�جل��وج��ي�����س��ت��و �إن��ن��ا ح��ري�����س��ون على 
�لبار�جوجيت�سو  مناف�سات  تنظيم 
.. م�سري�  �لبطولة  �سنوي يف  ب�سكل 
�إىل زيادة �أعد�د �لالعبني �مل�ساركني 
�أكر  �إىل  �حل��ال��ي��ة  �لن�سخة  خ���الل 
مقارنة  ولع���ب���ة  لع���ب   100 م���ن 

بالعام �ملا�سي.
�لبار�جوجيت�سو  مناف�سات  �أن  و�أك��د 
�لتي مت تنظيمها �أم�ش �لأول ت�سكل 
�جلوجيت�سو  ريا�سة  لقيم  جت�سيد� 
و�لعزمية  �لإر�دة  ت�����س��م��ل  �ل���ت���ي 
�أ�سحاب  �أن  �إىل  لفتا   .. و�ل���س��ر�ر 
فريدة  فنية  ل��وح��ات  ق��دم��و�  �لهمم 
م���ن ن��وع��ه��ا ع��ك�����س��ت ���س��غ��ف��ه��م بهذه 

�لريا�سة.
من جانبه قال �سفيان بوليلة �ملدير 
لأ�سحاب  �ل��ع��ني  ن���ادي  ل��دى  �لفني 
�لهمم �إننا �سعد�ء بتحقيق ميد�ليات 
متنوعة خالل م�ساركتنا يف مناف�سات 
�أن �حتاد  .. موؤكد�  �لبار�جوجيت�سو 

�لإم��������ار�ت ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و ق����دم لنا 
فر�سة ر�ئعة من خالل �لعمل على 
على  �لهمم  �أ�سحاب  ح�سور  تعزيز 

ب�ساط �ملناف�سة.
و�أ�ساف �أن مناف�سات �لبار�جوجيت�سو 
�ساهمت يف تطوير قدر�ت �لالعبني 
وتعزيز عدد من �لقيم �لهامة لديهم 

مثل �لإر�دة و�حرت�م �لآخرين.
�ملت�سابق �لر�زيلي  من ناحيته قال 
ت��ي��اج��و ���س��ي��ل��ف��ا - �ل�����ذي ����س���ارك يف 
�إن  �ل��ب��ار�ج��وج��ي��ت�����س��و -  م��ن��اف�����س��ات 
دولة �لإمار�ت ر�ئدة يف دعم ومتكني 
�أ�سحاب �لهمم .. معربا عن �سعادته 
ب��امل�����س��ارك��ة يف ه���ذه �مل��ن��اف�����س��ات �لتي 
�أ�سحاب  ب���ق���در�ت  �لإمي�����ان  ت��ع��ك�����ش 

�لهمم ودورهم يف بناء �ملجتمعات.
فيما قال حممد عبد�هلل �سامل ويل 
مناف�سات  يف  �مل�����س��ارك��ني  �أح����د  �أم����ر 
تنظيم  �إن  �ل����ب����ار�ج����وج����ي����ت���������س����و 
فعاليات  ���س��م��ن  �مل��ن��اف�����س��ات  ه����ذه 

ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
�جلوجيت�سو ي�سهم يف تعزيز قدر�ت 
مهار�تهم  وتنمية  �لهمم  �أ���س��ح��اب 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  �أن  �إىل  م�����س��ري�   ..
ت���وج���ه ر����س���ال���ة ل��ل��ع��امل �أج���م���ع من 
�لفعاليات  ل��ه��ذه  تنظيمها  خ���الل 
توؤكد من خاللها �أن �أ�سحاب �لهمم 
�لتنمية يف  م�����س��رية  ���س��رك��اء يف  ه��م 

�ملجتمعات كافة.
وت�������س���ت���ق���ط���ب �ل���ن�������س���خ���ة �حل����ادي����ة 
�ل��ب��ط��ول��ة جم��م��وع��ة من  ع�سر م��ن 
�أكر من  �لريا�سيني �لقادمني من 
�ألقاب  على  للتناف�ش  دول��ة   100
ب��ج��و�ئ��ز مالية  و�ل���ف���وز  �ل��ب��ط��ول��ة 

ت�سل قيمتها �إىل مليوين درهم.
وفعاليات  م���ن���اف�������س���ات  وت�������س���ت���م���ر 
�جلاري  �أب��ري��ل   26 حتى  �لبطولة 
حيث �نطلقت �م�ش مناف�سات بطولة 
تقام  فيما   .. “�لإناث”  �لنا�سئني 
غد� مناف�سات �لذكور .. بينما تقام 

جميع  حاملي  من  �لأ�ستاذة  بطولة 
فئات �لأحزمة با�ستثناء �لأبي�ش يف 

باللقب. للظفر  �أبريل   23
 26 �إىل   24 م���ن  �ل���ف���رتة  وخ����الل 
�أبطال  ي��ت��ن��اف�����ش  �جل������اري  �أب����ري����ل 
ريا�سية  يف  �مل����ح����رتف����ني  �ل����ع����امل 
�لأرفع  باللقب  للفوز  �جلوجيت�سو 
ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  بطولة  يف 

�جلوجيت�سو.
�لإم���������ار�ت  �حت�������اد  �أن  �إىل  ي�������س���ار 
ختام  يف  ���س��ي��ع��ل��ن  ل��ل��ج��وج��ي�����س��ت��و 
�لعاملية  �أبوظبي  بطولة  مناف�سات 
�لفائزين  �جل��وج��ي��ت�����س��و  مل���ح���رتيف 
ب��ج��ائ��زة �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
 198 قيمتها  �لبالغ  �جلوجيت�سو 
وذل����ك خالل  �أم��ري��ك��ي  دولر  �أل����ف 
�أبريل �جلاري ويتم   27 حفل يقام 
ب��اأف�����س��ل �ملو�هب  خ��الل��ه �لح��ت��ف��اء 
لريا�سة  �ل���د�ع���م���ة  و�مل���وؤ����س�������س���ات 

�جلوجيت�سو.

ا�صتعر�ش اخلطط واال�صرتاتيجيات ملختلف املدار�ش الكروية

     ملتقى دبي الدويل الثامن يبحث تطوير الالعبني باأحدث التقنيات 

بطولة اجلوجيت�شو والأخوة الإن�شانية  
•• اأبوظبي-الفجر

ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  بطولة   “ م��ن  ع�سرة  �حل��ادي��ة  �لن�سخة  ت�سكل 
�جلوجيت�سو 2019” �لتي �نطلقت مب�ساركة �أكر من 100 دولة من 
“ �لتي  “ �لأخ���وة �لإن�سانية  �ل��ع��امل و�ح���دة م��ن جتليات  ق���ار�ت  خمتلف 
�لأمل  �لذي يغلفه  للت�سامح  �لإم��ار�ت بو�سفها مركز� عامليا  تعزز مكانة 
�إذ� كانت  و  �لعامل.  �لتاآلف بني �سعوب  و�لتفاوؤل لإح��د�ث نقلة نوعية يف 
�ملنا�سبة يف تو�سيفها �لفني تندرج �سمن �لأن�سطة �لريا�سية �ملتخ�س�سة 
يف �لألعاب �لقتالية، �إل �أن �ل�سماح مب�ساركة فئة “�لبار�جوجيت�سو” فيها 
ي�سبغ عليها بعد� �إن�سانيا خا�سة و�أن هذه �لريا�سة حتظى برعاية �ساحب 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 
�لآن  و�أ�سحت  �سنو�ت  �أكر من ع�سر  �مل�سلحة على مدى  للقو�ت  �لأعلى 
عنو�نا للتميز و�لإب��د�ع وم�سدر� لالإلهام يف حتقيق �جناز�ت كبرية على 
كل �لأ�سعدة �ملحلية و�لدولية. �إن ما بذل يف ��ست�سافة �لبطولة من جهد 
�ملجتمعية  للتوعية  خطط  من  مت  وما  �لتنظيم،  يف  و�ح��رت�يف  موؤ�س�سي، 
باأهد�فها �ل�سامية يعزز قيمتها يف معاين �لإن�سانية. لقد �أفا�ست موؤ�س�سات 
ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  لبطولة  �لرئي�سية  �لأه���د�ف  تبيان  يف  �لدولة 
�جلوجيت�سو من ز�وية �أنها �ملن�سة �لدولية لهوؤلء �لالعبني لكي يطورو� 
م�ستوى  على  ويتعاملو�  باأنف�سهم،  ثقتهم  وي��ع��ززو�  �لريا�سية  قدر�تهم 
�لند مع �لآخرين. �إن �لنطالقة �لقوية �لتي �سهدتها �لبطولة يف �سالة 
“مبادلة �أرينا”، مبدينة ز�يد، تر�سل �لعديد من �لر�سائل �لإن�سانية �ملهمة 
من �لإم��ار�ت �إىل خمتلف دول �لعامل.. بد�ية من مهرجان �جلوجيت�سو 
�لأبي�ش  �أ�سحاب �حل��ز�م  و�لكبار من  لل�سغار،  يتيح من�سة مميزة  �لذي 
�لعالية  �لهمم  �أ�سحاب  �ملبتدئني وكذلك من  �أو ما نطلق عليهم جماز� 
�ملتطوعني  فرق  �سال�سة  �أن  كما  �لعاملي..  �حل��دث  �أهمية  تعك�ش مدى   ..
برنامج  �أن  توؤكد  مطمئنة  مو�سر�ت  تعد  �ملائة  عن  �أع��د�ده��م  ز�دت  �لتي 
بذ�ت  �سيكون  �جل��اري  �أبريل  �سهر  �لع�سرين من  و  �ل�ساد�ش  �لعمل حتى 
�لكفاءة �لتي جاءت بها فعاليات �لفتتاح لهذه �لبطولة �لتي تتوج مو�سم 
�لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�سو  �أبوظبي  – 2019. غاية بطولة   2018
كما حققتها على مد�ر �لعقد �ملا�سي وتوهجت يف ن�سختها �حلادية ع�سرة 
ت�سطلع  �لتي  �لإن�سانية  �لر�سالة  وم�سد�قية  �أ�سالة  على  �لتاأكيد  هي 
و�لت�سامح  �ل�سعادة  �أه��د�ف  باعتبارها منوذجا يج�سد  �لإم��ار�ت  دولة  بها 
ويعطي لأ�سحاب �لهمم حقهم �لإن�ساين �لأ�سيل يف �لعي�ش بنمط حياة 
�سحي وحيوي. لقد تاأ�س�ست دولة �لإمار�ت على نهج ثابت من �لت�سامح و 
�لتاآلف و �لتعاون و �حرت�م ثقافات و �سعوب �لعامل.. وما رعاية �ساحب 
�أبوظبي ملحرتيف  �ليوم لبطولة  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 
�جلوجيت�سو �إل ��ستذكار� لالإرث �لعظيم �لذي �أر�ساه �ملوؤ�س�ش �ل�سيخ ز�يد 
و جعل �لت�سامح �أ�سا�سه ليثمر هذ� �لغر�ش موؤكد� مكانة �أبوظبي عا�سمة 

للفكر و�لريا�سة و �لثقافة �لإن�سانية.

كتب: حممد جالل الري�صي.

املدير التنفيذي ل�كالة اأنباء االإمارات.

 »الباراجوجيت�شو« .. ق�ش�س اإرادة ل� »اأ�شحاب الهمم« على ب�شاط الت�شامح
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

�مل�سرتك  �ل����ط����ري�ن  ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت 
مناف�سات “ بطولة �لطيار �حلديدي 
“ �لأوىل يف قاعدة �سويحان �جلوية 
فعاليات  ث��الث  على  ت�ستمل  و�ل��ت��ي 
�ل�سباحة  ه����ي  رئ���ي�������س���ة  ري���ا����س���ي���ة 
ورك��وب �ل��در�ج��ات و�جل���ري. وتعنى 
�ل�سلب  �ل��ق��وي  ب��ال��ط��ي��ار  �ل��ب��ط��ول��ة 
�ل�سجاع �ملتحدي حيث ترز �لعديد 
و  تطوير  و  �لبدنية  �ل��ك��ف��اء�ت  م��ن 
�جلماعية  و  �لفردية  �ملهار�ت  �سقل 
للريا�سيني  �ل��ف��ر���س��ة  �إع���ط���اء  م���ع 
�مل�سابقات  و  �لبطولت  للم�ساركة يف 
 . �مل�ستويات  على خمتلف  �لريا�سية 
قائد  نائب  �لبطولة  مناف�سات  �سهد 
�مل�����س��رتك وك���ب���ار �سباط  �ل���ط���ري�ن 
�لقو�ت �مل�سلحة .. وبد�أت بكلمة لقائد 
قاعدة �سويحان �جلوية قال فيها “ 
لقد حظيت �لقو�ت �مل�سلحة باهتمام 
و  �لر�سيدة  �لقيادة  قبل  م��ن  خا�ش 
و�لتقدم  �لتطور  هي تو�كب مر�حل 

�مل�سلحة  قو�تنا  �سهدته  �ل��ذي  كافة 
و�لذي كان جت�سيد� للنظرة �لثاقبة 
�ل�سيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �مل��وؤ���س�����ش  للقائد 
ز�يد بن �سلطان �آل نهيان “طيب �هلل 
�ل��ت��ط��ور و�لتقدم  “ وو����س��ل��ت  ث���ر�ه 
�ل�سمو  ����س���اح���ب  وم���ت���اب���ع���ة  ب���دع���م 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����س��ي��خ 

رئي�ش �لدولة �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�ساحب  �هلل”و  “حفظه  �مل�����س��ل��ح��ة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة لتكون �لذر�ع 
�حل�سني  و�ل�سياج  و�ل��و�ق��ي  �لقوية 
مل�سرية �لحتاد ومكت�سبات و�إجناز�ت 

�لتقدم  من  �ملزيد  ولتحقيق  قو�تنا 
قيادتنا  روؤي���ة  جت�سيد  و  و�لزده�����ار 
جميع  �أن  �إىل  و�أ����س���ار   .« �ل��ر���س��ي��دة 
�لريا�سية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  و  �لأن�����س��ط��ة 
حجر  هي  و�لتي  �مل�سلحة  �لقو�ت  يف 
�مل��ه��م و �حليوي  �لأ���س��ا���ش و�مل��رت��ك��ز 
�لقيادة  ت��ط��ل��ع��ات  ل��رتج��م��ة  ت���اأت���ي 

�مل�����س��ل��ح��ة يف  ق��و�ت��ن��ا  �لأع���ل���ى لت�سع 
م�����س��اف �أف�����س��ل �ل���ق���و�ت �مل��وؤه��ل��ة و 
للو�سول  �ل��ع��ايل  �ل��ت��دري��ب  �مل��درب��ة 
وقتالية  ب���دن���ي���ة  ج���اه���زي���ة  لأع����ل����ى 
�إن  �ل���الإم���ار�ت���ي . و ق���ال  ل��ل��ج��ن��دي 
�حلديدي  �لطيار  بطولة   “ �فتتاح 
لقناعة  ت���رج���م���ة  ي���ع���د  �لأوىل   “

�لريا�سة  باأهمية  �حلكيمة  قيادتنا 
�سخ�سية  بناء  يف  �لع�سكري  للرجل 
�مل��ق��ات��ل �مل��ح��رتف و �جل��اه��ز جلميع 
�للياقة  ت��ع��د  �ل��ق��ت��ال��ي��ة ح��ي��ث  �مل��ه��ام 
�مل��ه��م يف  �ل��رك��ن �لأ���س��ا���ش و  �لبدنية 
لقو�تنا  �لتاأهيل  و  �لتدريب  خطط 
�مل�سلحة . و�أو�سح �أن ما مييز �أهمية 

ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة ع���ن ���س��اب��ق��ات��ه��ا من 
�ختالفها  هو  و�مل�سابقات  �لبطولت 
�سيتم  �ل���ت���ي  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  ب��ن��وع��ي��ة 
م�ستوى  ع��ل��ى  م���رة  لأول  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
ت�سمل  ح���ي���ث  �مل�������س���رتك  �ل����ط����ري�ن 
خمتلفة  ري��ا���س��ات  �لبطولة  ف��ق��ر�ت 
و  �ل���در�ج���ات  ورك����وب  �ل�سباحة  ه��ي 

�جلزيل  بال�سكر  ت��وج��ه  و   . �جل���ري 
فعاليات  حل�����س��وره  �حل��ف��ل  ل��ر�ع��ي 
تكون  ب��اأن  نطمح  وق��ال   .. �لبطولة 
لتنظيم  �لن��ط��الق  نقطة  و  ح��اف��ز� 
�ل��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى م�ستوى  م��ث��ل ه���ذه 
رفع  يف  لأهميتها  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت 
�ل�سريف  �لتناف�ش  و  �ملعنوية  �ل��روح 
و �لرتقاء مب�ستوى �للياقة �لبدنية 
�لر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي�����ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
لأعلى  �مل�سلحة  بقو�تنا  ب��ال��و���س��ول 
ختام  و�أ���س��اف يف   . �لتاأهيل  درج���ات 
�لت�سامح  ع��ام  ومبنا�سبة  �إن��ه  كلمته 
�ملعطاء  ل��وط��ن��ن��ا  ح��ب��ن��ا  ع����ن  ن���ع���ر 
و�لتم�سك  ه��وي��ت��ه  ع��ل��ى  ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
تر�سيخ  و  و�أ�سالته  مبادئه  و  بقيمه 
�لتحلي  و  ثقافته  تعزيز  و  �سماحته 
بو�سطيته و �لتجمل باخللق �حلميد 
ختام  يف  و   .. �ل��ر���س��ي��د  �ل�����س��ل��وك  و 
�لبطولة �لتي �سهدت م�ساركة جميع 
م��ن��ت�����س��ب��ي �ل���ط���ري�ن �مل�����س��رتك كرم 
�لبطولة  يف  �لفائزين  �حلفل  ر�ع��ي 

و�لوحد�ت �ملتميزة .

وجه �لحتاد �لدويل للرماية �لتهنئة 
�ىل �حتاد �لم��ار�ت للرماية و�لقو�ش 
كا�ش  بطولة  ختام  مبنا�سبة  و�ل�سهم 
و�لنجاحات  �لط��ب��اق  لرماية  �ل��ع��امل 
م�سابقاتها  ج��م��ي��ع  يف  حققتها  �ل��ت��ي 
وحتقيق 3 �رقام قيا�سية عاملية يف رماية 
“�لرت�ب”رجال  �لطباق من �حلفرة 
�لطباق  ورم��اي��ة  �ملختلط  و�ل��زوج��ي 
“�ل�سكيت”رجال م�سيد�  �لبر�ج  من 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  وت���ع���اون  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م 
�لبطولة  �ن  خا�سة  �لعاملة  و�للجان 
�لنقاط  م��ن  �ل��ع��دي��د  بتجربة  حفلت 
�لفنية �لتي �سوف تكون عونا ونر��سا 
�ن�سطة  جميع  يف  و�حلكام  للمنظمني 
�لفار”   “ م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  �لحت�������اد 
ن���ظ���ام �ع�����ادة �ل��ف��ي��دي��و ل��ل��ت��ح��ق��ق من 

�ثار  و�ل��ذي  �لهدف من عدمه  �سحة 
�لعجاب يف �لنهائي .

�آل خليفة  �ل�سيخ علي عبد �هلل  وبعث 
رئي�ش �لحتاد �ل�سيوي برقية تهنئة 
�لمار�ت  رم��اي��ة  ����س��رة  مهنئا  مماثلة 
من  �ملزيد  لالحتاد  ومتمنيا  بالنجاح 
ب��ع��ث �للو�ء  �ل��ت��ق��دم و�لزده�������ار ك��م��ا 
حازم ح�سني رئي�ش �لحتادين �مل�سري 

و�لفريقي برقية تهنئة مماثلة .
وقد �ع��رب عبد �هلل �سامل بن يعقوب 
�ملكتب  ل��الحت��اد ع�سو  �ل��ع��ام  �لم���ني 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���الحت���اد �ل����س���ي���وي عن 
���س��ع��ادت��ه مب���ا ح��ق��ق��ت��ه �ل��ب��ط��ول��ة من 
�حل�ساري  �ل��وج��ه  لتعك�ش  جن��اح��ات 
و�ل���ري���ا����س���ي ل��دول��ت��ن��ا �ل��غ��ال��ي��ة �م���ام 
كوكبة من ريا�سيي 71 دولة تناف�سو� 

ملحمة  �ي������ام يف  ت�����س��ع��ة  م�����دى  ع���ل���ى 
ريا�سية لن تن�سى .

دولة  يف  :”�ننا  ي��ع��ق��وب  ب��ن  و�����س���اف 
يعود  �ن  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ون  �لم�������ار�ت 
يحملون  وه��م  بلد�نهم  �ىل  �سيوفنا 
�ج��م��ل �ل��ذك��ري��ات ع��ن ب��ل��دن��ا �لكرمي 
�ملعطاء يف عام �لت�سامح و�لتعاي�ش بني 
�ر�ش  على  �ملقيمة  �جلن�سيات  جميع 

�لدولة يف ود وحتاب .
�ل��ع��ام �ل�سكر �ىل كافة  ووج��ه �لم��ني 
�لد�عمة  و�جل���ه���ات  �لع����الم  و���س��ائ��ل 
يف  ��سهمو�  “�لذين  �لنجاح  “�سركاء 
�جن���اح �حل���دث و�ل��ذي��ن ك���ان ل��ه��ا دور 
فاعل يف ت�سهيل مهمة �للجنة �ملنظمة 
�ل�سيوف  �ل��ع��ام��ل��ة خل��دم��ة  و�ل��ل��ج��ان 
و��سرة  �ملنظمة  �للجنة  جهود  حمييا 

و�لرماية  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة  �ل���ع���ني  ن�����ادي 
�لثالثية  بامل�ساركة  و��ساد   . و�جلولف 
تر�ب  �مل�����س��اب��ق��ات  جلميع  �ل��ت��ت��وي��ج  يف 
و�لزوجي  و���س��ي��د�ت  رج����ال  و����س��ك��ي��ت 
�ل��دويل و�حتاد  �ملختلط بني �لحت��اد 
�لم������ار�ت ون�����ادي �ل��ع��ني مم���ا �عطى 
به  �سعر  و��سافيا  كبري�  بعد�  للحدث 
�لحتاد  �ىل  �لتهنئة  وجه  كما  �لرماة 
�ل�����س��ق��ي��ق مب��ن��ا���س��ب��ة فوز  �ل���ك���وي���ت���ي 
بامليد�لية  �لر�سيدي  من�سور  �لر�مي 
�لذهبية يف رماية�لطباق من �لبر�ج 
�للعاب  دورة  �ىل  “�ل�سكيت”وتاأهله 

�لوملبية طوكيو 2020 .
 و�����س���ار �ىل �ن �ل��ب��ط��ول��ة ����س��ه��م��ت يف 
خر�ت  �ىل  وحكامنا  رماتنا  �كت�ساب 
ب���ال���غ���ة �له���م���ي���ة يف ظل  ت���ر�ك���م���ي���ة 

�مل��ت��غ��ري�ت �ل��ت��ي ط����ر�أت ف��ع��ل��ى �سبيل 
�مل��ث��ل ل �حل�����س��ر ت��ط��ور م�����س��ت��وى كل 
م��ن ظ��اه��ر �ل��ع��ري��اين وحم��م��د ح�سن 
م�ساركة  ك��ان��ت  ك��م��ا   ) طبقا   120  (
يف  �لعرب  و�حلكام  �لدوليني  حكامنا 
�سارك  حيث  �يجابية  م�ساركة  �خلتام 
م�سعود�لعي�سائي  �لم���ار�ت���ي  �حل��ك��م 
و�جل����وري �مل�����س��ري��ا���س��رف ف����اروق �ىل 
دوما  �مل��ت��األ��ق  �ل����دويل  حكمنا  ج��ان��ب 
�لفح�ش  م�������س���وؤول  �ل�����س��ح��ي  ح�����س��ن 
�لنعيمي  ح�سن  �لتحكيمي  و�خل��ب��ري 
�ل���س��ت��ئ��ن��اف �ىل جانب  ع�����س��و جل��ن��ة 
�مل��ت��م��ث��ل يف رجاء  �ل��ن�����س��ائ��ي  �ل��ع��ن�����س��ر 
خ��ال��د وم��ن��ى �ل��زع��اب��ي و�ل��ل��ت��ني كان 
�مل�سابقات  دفة  �د�رة  يف  دور مهم  لهن 
�خلم�ش وبنجاح . وقد حر�ش �لمني 

�لعام على �هد�ء كتاب كن مدربا وهو 
�لرماية  عن  عربية  تريبية  مو�سوعة 
با�سل  �ع��ده  و�ل���ذي  �سنوفها  بختلف 
�مل�ستمر  للتطور  وف��ق��اَ  ع��ام��ر  حممد 
و�لتي  �ل���ع���امل  �ل��رم��اي��ة يف  ل��ري��ا���س��ة 
كافية  �لفنية   �مل���درب  خ��رة  تعد  مل 
فهناك  �لب����ط����ال  ل�����س��ن��اع��ة  وح���ده���ا 
ج���و�ن���ب �خ�����رى ل ت��ق��ل �ه��م��ي��ة عن 
كفاءة  علي  �لتاأثري  يف  �لفني  �جلانب 

�لد�ء للر�مي ولذلك مت �ع��د�د كتاب 
كن مدربا ليعني �ملدرب �خلبري لالملام 
بكافة جو�نب علم �لتدريب �لريا�سي 
�ول  ( يعتر  م���درب���اَ  ك��ن   ( وك��ت��اب    .
�لرماية  لريا�سة  مرجع علمي عربي 
بالر�مي  �ملرتبطة  �لعلوم  جمع  �ل��ذي 
و�مل����������درب و�ل�����ت�����ي ت�������س���م���ل �لن���ت���ق���اء 
و�لت�سريح و�لفني )بندقية - م�سد�ش 
- خرطو�ش - تارجت �سرنت - �هد�ف 

�لهمم  ����س��ح��اب  م��ت��ح��رك��ة( ورم���اي���ة 
�لنف�سي  �ل��ب��دين و�لع����د�د  و�لع����د�د 
“�لف�سيولوجي”  �لع�ساء  ووظ��ائ��ف 
وتقنني  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط  و�ل�����ت�����دري�����ب 
�لح������م������ال �ل���ت���دري���ب���ي���ة و�ل���ت���غ���ذي���ة 
و�لقانون و�ملن�سطات وتتجه �لنية �ىل 
لتعم  ل��غ��ات  ع��دة  �ىل  �ل��ك��ت��اب  ترجمة 
�لفائدة على جميع �ملنتمني �ىل ��سرة 

�لرماية �لدولية .

•• دبي –الفجر:

18 عاماً   توج نادي �سباب �لأهلي دبي بدرع دوري �ل�سباب حتت 
للفئة ) �أ ( بعد فوزه على نادي �حتاد كلباء ) 3 – 2 ( يف �ملبار�ة 

�لنهائية �لتي �أقيمت �أم�ش مبلعب �سباب �لأهلي .
وقام �سعادة ح�سن عبد�لوهاب �لقو��سي ع�سو جمل�ش �إد�رة �حتاد 
�لذهبية  و�مليد�ليات  �ل���دوري  درع  بت�سليم  �لقدم  لكرة  �لإم���ار�ت 

بح�سور   ، �لأهلي  �سباب  ولعبو  و�لإد�ري  �لفني  �جلهاز  لأع�ساء 
�أكادميية �سباب �لأهلي وعبد�ملجيد  �لدكتور مو�سي عبا�ش مدير 
ح�سني ع�سو جمل�ش �إد�رة �لنادي �سباب �لأهلي و عبد�لقادر ح�سن 
لعب منتخبنا �لوطني �ل�سابق . �أحرز �أهد�ف �سباب �لأهلي ح�سني 
قيزي يف �لدقيقة ) 36 ( وحارب �مل�سرخ ) 54 ( وحمد�ن �آل ب�سر 
) 87 ( ،فيمت �أحرز هديف �حتاد كلباء �لالعب �سيف �لزعابي ) 

.  )58  ( �لبارود  م�سعود  و�لالعب   )  16

تتويج نادي �شباب الأهلي بدرع دوري 
ال�شباب حتت 18 عامًا )اأ(

ح�����دد م������درب م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي، �لإ�����س����ب����اين بيب 
ب���دوري �لدرجة  يلعب  غ���و�ردي���ول، ه��دف��اً ج��دي��د�ً 
�إذ ت�سري تقارير �سحافية �إىل  �لأوىل �لأرجنتيني، 
�هتمامه بالالعب �ل�ساب تياغو �أملاد�، �لذي يطلق 
�إ�سارة لنجم  “مي�سي �جلديد”، يف  �لبع�ش  عليه 

بر�سلونة ليونيل مي�سي.
وبح�سب �سحيفة �آ�ش، فاإن لعب فيليز �سار�سفيلد 
�لذي ل يتعدى عمره 17 عاماً، على ر�د�ر مدرب 

بر�سلونة �ل�سابق، م�سيفة �أن �لنادي �لإجنليزي 
م�ستعد لدفع 23 مليون يورو مقابل 

�حل�������س���ول ع���ل���ى خ���دم���ات 
�جلديد«. “مي�سي 

وت�����������وؤك�����������د �ل���������س����ح����ف 
مان  �أن  �ل���ري���ط���ان���ي���ة 
����س���ي���ت���ي ي����ت����اب����ع لع����ب 
�لذي  �لهجومي  �لو�سط 
ت�������اأه�������ل ب�������ني ����س���ف���وف 
بالفريق  �ل���ن���ا����س���ئ���ني 

�ملحلي،  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
هذ�  ي��ن�����س��م  �أن  ق��ب��ل 
�مل�����و������س�����م ل���ل���ف���ري���ق 
خا�ش  حيث  �لأول، 
حتى  م����ب����ار�ة   16
خاللها  �سجل  �لآن، 

و�سنع  �أه�����د�ف  ث��الث��ة 
�إثنني.

�أن  �إىل  �آ������ش  و�أ������س�����ارت 
�أملاد� قد ينتقل ل�سفوف 
مان�س�سرت �سيتي �ل�سيف 
�ملقبل، لكن يف ظل �سغر 

معار�ً  ي���خ���رج  ق���د  ���س��ن��ه، 
لأحد �لأندية “�ل�سديقة” 

ل��ل��ف��ري��ق �لإجن���ل���ي���زي مثل 
جريونا �لإ�سباين. 

�لدوري  لقب  �ل�سبت  يوفنتو�ش  �أحرز 
�لإيطايل لكرة �لقدم للمو�سم �لثامن 
ما�سيميليانو  م��درب��ه  ل��ك��ن  ت��و�ل��ي��ا، 
�ل��ذي �سم  �لفريق  �أن  �أليغري يرى 
�لرتغايل  �لنجم  �مل��ا���س��ي  �ل�سيف 
يحتاج  رون��ال��دو،  كري�ستيانو 
ثورة  ولي�ش  تطوير  �ىل 
منذ  �ملتو��سل  بحثه  يف 
لقب  ع��ن  ع��ام��ا   23
دوري  يف  ث�������ال�������ث 

�أبطال �أوروبا.
يف �سيف 2018، 
رونالدو  �ن��ت��ق��ل 
م���������������ن ري���������������ال 
�لإ�سباين  م��دري��د 
“�ل�سيدة  ف��ري��ق  �ىل 
�سفقة  يف  �لعجوز” 
بلغت قيمتها نحو 100 
�إليها  وُن��ِظ��ر  ي���ورو،  مليون 
�أنها  على  و��سع  نطاق  على 
يوفنتو�ش  م����ن  حم����اول����ة 
لي�سيف �ىل تر�سانته، لعبا 
ت��ق��ارن يف  ل  ب��خ��رة  يتمتع 
دوري  �لأم،  �لقارية  �مل�سابقة 

�لأبطال.
رون������ال������دو، �أف�������س���ل لع�����ب يف 
�ل�����ع�����امل خ���م�������ش م����������ر�ت، هو 
للم�سابقة  �لتاريخي  �ل��ه��د�ف 
�لقارية، ومتوج بلقبها خم�ش 
يونايتد  )م��ان�����س�����س��رت  م����ر�ت 
2008، وريال يف  �لإنكليزي 
 ،2017  ،2016  ،2014
�ل���ظ���روف  ك���ان���ت  و2018(. 
�لباحث  ل��ي��وف��ن��ت��و���ش  م��ت��و�ف��رة 
ع���ن ت��ت��وي��ج ق�����اري ب��ع��د 1985 

خم�ش  �خل�سارة  وتعوي�ش  و1996، 
و�سع  م��ذ  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  م���ر�ت 
“�لكاأ�ش  ي��دي��ه ع��ل��ى  ل��ل��م��رة �لأخ����رية 
تاج  درة  �لكبريتني”،  �لأذن�����ني  ذ�ت 

م�سابقات �لأندية يف �لعامل.
لكن فريق “�ل�سيدة �لعجوز” ومدربه 
�ل���ذي ق���اده �ىل �ل��ث��ن��ائ��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة يف 
مو��سمه �لأربعة �ل�سابقة، �سقط قاريا 
جم����دد� ع��ن��د حم��ط��ة م��ب��ك��رة ن�سبيا 
ربع  �ل��دور  قي�ست بطموحاته:  ما  �ذ� 
�أم�سرتد�م  �أياك�ش  �سبان  �أمام  �لنهائي 

�لهولندي.
�ل�سبت  ي��وف��ن��ت��و���ش  �أ���س��ب��ح  وب��ع��دم��ا 
�لوطنية  �ل���ب���ط���ولت  يف  ف���ري���ق  �أول 
)�إيطاليا،  �لكرى  �لأوروبية �خلم�ش 
وفرن�سا(،  �إن��ك��ل��رت�  �أمل��ان��ي��ا،  �إ���س��ب��ان��ي��ا، 
ي��ح��رز �ل��ل��ق��ب �مل��ح��ل��ي ث��م��اين مر�ت 
ت��و�ل��ي��ا، ب��د� �أن �أل��ي��غ��ري و���س��ع ن�سب 
عينيه �سريعا �للقب �لأوروبي جمدد�، 
ل�سيما بعدما ح�سل على نباأ �سار بعد 
فيورنتينا  على   1-2 بنتيجة  �ل��ف��وز 
بن�سبة  بقاءه  يوؤكد  رون��ال��دو  �ل�سبت: 

باملئة«.  1000“
ت���وىل من�سبه  �ل����ذي  �أل��ي��غ��ري  وق����ال 
�لفريق  وق�����اد   2015-2014 يف 
�مل�سابقات،  خمتلف  يف  لقبا   11 �ىل 
ثورة  “�ىل  ي��ح��ت��اج  ل  ي��وف��ن��ت��و���ش  �أن 
�لتي  �لقدم  كرة  نوعية  تطوير  علينا 
ب�سكل  �لتعامل  نتعلم  و�أن  نقدمها، 
�أف�سل مع �لأحد�ث غري �ملتوقعة، لأن 
جمرى  بتغيري  كفيلة  �للحظات  هذه 

�لبطولت«.
�لأبطال  دوري  من  “�خلروج  �أ���س��اف 
كان موؤملا، لكن هذ� �للقب )�لإيطايل( 
�لقيام  �سيء عما متكنا من  يقول كل 

به، لقب ثامن تو�ليا مع تبقي خم�ش 
دعونا  �لآن  �مل��و���س��م   لنهاية  م��ب��اري��ات 
ن��ح��ت��ف��ل، وب��ع��ده��ا ���س��اأج��ت��م��ع ب������اإد�رة 
�لنادي و�سنتحدث ونحلل ما مل يجر 

على ما ير�م هذ� �ملو�سم«.
يف �ملو��سم �لأخرية، ��سطدم يوفنتو�ش 

بعقبات معقدة يف دوري �لأبطال.
يف 2017، بلغ �لنهائي قبل �أن يخ�سر 
�أمام ريال مدريد �ملتوج باللقب ثالث 
و2018.   2016 بني  تو�ليا  م��ر�ت 
يف �مل���و����س���م �مل���ا����س���ي، ت���و�ج���ه جم���دد� 
ربع  �مل��رة يف  وه��ذه  �مللكي  �لفريق  مع 
�ل��ن��ه��ائ��ي، ح��ي��ث ك���ان رون���ال���دو )34 
ع��ام��ا( �ل��ع��ام��ل �حل��ا���س��م: ذه��اب��ا على 
تورينو،  يف  �ستاديوم”  “�أليانز  ملعب 
م��ن مق�سية  �أح��ده��م��ا  ه��دف��ني  �سجل 
خ��ل��ف��ي��ة ر�ئ���ع���ة وم���ن���ح ف��ري��ق��ه �لفوز 
و�إيابا يف �سانتياغو برنابيو  -3�سفر، 
�سجل رك��ل��ة ج���ز�ء م��ث��رية ل��ل��ج��دل يف 
ت��وق��ي��ت ق��ات��ل، وم��ن��ح ف��ري��ق��ه �لهدف 
“رميونتاد�”  ل��ك��ب��ح  �ل��ك��ايف  �ل��وح��ي��د 
مذهلة لفريق �إيطايل عاد من مدريد 

فائز� 1-3.
ربع  يف  يوفنتو�ش  وق���ع  �مل��و���س��م،  ه���ذ� 
�أياك�ش  ���س��اب يف  �أم����ام ج��ي��ل  �ل��ن��ه��ائ��ي 
�لأف�سل  ن��ت��ائ��ج ه��ي  ل��ل��ف��ري��ق  ي��ح��ق��ق 
م��ن��ذ �أع�������و�م، ب��دل��ي��ل مت��ك��ن��ه يف ثمن 
�لنهائي من �إق�ساء حامل �للقب ريال 
مدريد )1-2 يف �أم�سرتد�م، 4-1 يف 

مدريد(.
توج  �ل��ذي  عاما(  �أليغري )51  حمل 
ب��الأم�����ش ب��ل��ق��ب��ه �خل��ام�����ش ت��و�ل��ي��ا يف 
�إجمال  و�ل�ساد�ش  �لإيطايل،  �ل��دوري 
 2011 ع����ام  م���ي���الن  م���ع  �أول  ب��ع��د 
�لأخ����ري لأي فريق  ل��ل��م��ف��ارق��ة  )ك����ان 

يوفنتو�ش(،  هيمنة  بدء  قبل  �إيطايل 
منها  ع��ان��ى  �ل��ت��ي  �لإ���س��اب��ات  �سل�سلة 
�ملا�سية،  �لأ�سابيع  يف  ل�سيما  فريقه 
�لأرجنتيني  �مل�����س��وؤول��ي��ة.  م���ن  ج����زء� 
باولو ديبال، �لأملاين �سامي خ�سرية، 
ماندزوكيت�ش،  م����اري����و  �ل����ك����رو�ت����ي 
غابو�  كو�ستا...  دوغ��ال���ش  �لر�زيلي 
�لفريق  و����س���ع  م���ا  ع�����دة،  م���ر�ح���ل  يف 
و�أحد�ث  ع��دي��دة  “�إ�سابات  خ�سم  يف 
بعد  �أليغري.  بح�سب  مرتقبة”،  غري 
�أكد  �لأب����ط����ال،  دوري  م���ن  �لإق�������س���اء 
ورئي�سه  �ل��ن��ادي  مع  �لتز�مه  �أليغري 
به  �أن��ه �جتمع  �أنييلي، م��وؤك��د�  �أن��دري��ا 
�ساأبقى يف يوفنتو�ش.  باأنني  “و�أبلغته 
بامل�ستقبل  ونفكر  �لإد�رة  مع  �ساأجل�ش 
�أمتتع باحلافز لكنت قلت  �أك��ن  لو مل 
ذل����ك م��ب��ا���س��رة، ل��ك��ن �ل���و����س���ع لي�ش 
ك���ذل���ك. �أع��ت��ق��د �أن����ه خ����الل �لأع�����و�م 
جيد،  ب�سكل  عملنا  �ملا�سية  �خلم�سة 
ت���ق���دم���و�«. وم����ع ترقب  و�ل���الع���ب���ون 
ر�م�����س��ي من  �آرون  �ل��وي��ل��زي  و���س��ول 
�ملقبل،  �ملو�سم  يف  �لإنكليزي  �أر���س��ن��ال 
ماتيا�ش  ب�سم  �هتمام  عن  و�حل��دي��ث 
دي ليخت من �أياك�ش، �ستكون م�ساألة 
تقدم �لالعبني من �لنقاط �لتي يركز 
�لقريب،  �مل�ستقبل  يف  �أليغري  عليها 
ل�سيما يف ظل هالة �حل�سور �لطاغي 
لرونالدو على �لآخرين، ل�سيما على 
�ملر�حل  يف  �لأه����د�ف  ت�سجيل  �سعيد 
�حلا�سمة. ن: يف دوري �لأبطال، �سجل 
رونالدو كل �لأهد�ف �خلم�سة لفريقه 
�ل���دوري  ويف  �لإق�����س��ائ��ي��ة،  �لأدو�ر  يف 
�لإي��ط��ايل ه��و ه��د�ف��ه �لأول م��ع 19، 
�لثاين  بفارق كبري عن ماندزوكيت�ش 

)8 �أهد�ف فقط(.

غوارديول يراقب »مي�شي اجلديد« األيغري يريد تطويرا ولي�س ثورة يف يوفنتو�س 

قيادة الطريان امل�شرتك تنظم بطولة »الطيار احلديدي« الأوىل

قراءة يف �صفحات كاأ�ش العامل العني 2019

الحتاد الدويل والأ�شيوي والأفريقي للرماية يهنئون بنجاحات كاأ�س العامل وي�شيدون بالتنظيم
ابن يعق�ب ي�صكر اجلهات الداعمة ويثمن جه�د حكامنا الدوليني



تفر�س �شروطًا قا�شية على �شيوف زفافها
�أن فر�ست  ب��ع��د  ���س��دي��دة،  لن��ت��ق��اد�ت  �أم��ري��ك��ي��ة  ع��رو���ش  تعر�ست 
جمموعة من �ل�سروط �لقا�سية على �ل�سيوف �لر�غبني بح�سور 

حفل زفافها. 
عن  ��سمها،  ع��ن  �لك�سف  يتم  مل  �ل��ت��ي  �ل��ع��رو���ش  �سقيقة  وك�سفت 
جمموعة من �ل�سروط، �لتي ت�سمنتها ر�سالة بالريد �لإلكرتوين 
�إىل �ملدعووين، ومل تكن هي �سخ�سياً م�ستثناة من هذه �ل�سروط، 

مما جعلها متتنع عن ح�سور �لزفاف.
�ل�سروط  ه��ذه  �أن  �عتقدت  �لبد�ية  "يف  �لعرو�ش  �سقيقة  وق��ال��ت 
�سروطها  �أنها م�سّرة على  �أك��دت يل  و�ل��دت��ي  دع��اب��ة، لكن  جم��رد 
يف  �سعر  مع  �لرجال  بدخول  �ل�سماح  ع��دم  بينها  وم��ن  �ل�سخيفة، 

�لوجه، ويجب �أن ل تقل قيمة �لهدية عن 300 دولر".
و�أ�سافت "تريد �سقيقتي �لتي �ستتزوج يف غ�سون 3 �أ�سابيع زفافاً 
�أنها  �سمعت  لكنني  طبيعتها،  ع��ن  فكرة  �أدن���ى  ل��دي  لي�ش  مثالياً، 
بلون  مناديل  خطيبها  ��سرتى  عندما  بالبكاء،  و�نفجرب  �نهارت 

خمتلف عن �لذي ترغب به".
بالريد  ر�سالة  �أر�سلت  �سقيقتها  �أن  �لعرو�ش  �سقيقة  و�أو�سحت 
�لإلكرتوين لكل �سخ�ش متت دعوته للحفل، وفر�ست عليهم عدد�ً 
�ألو�ن ربطات �لعنق �مل�سموحة  من �ل�سروط �لأخ��رى، ومن بينها 
وغري �مل�سموحة، �إ�سافة �إىل منع �أي من �ملدعووين من �حلديث 

�إىل �لعرو�ش �أو �لعري�ش على �نفر�د.
با�ستثناء  �ل�سور  �لتقاط  �مل��دع��ووي��ن  على  �لعرو�ش  حظرت  كما 
�مل�سور �ملعتمد، و�أي �مر�أة لديها �سعر ي�سل �إىل �أطول من كتفيها 
عليها �أن تق�سه �أو تخفيه بو�ساح، و�أي �سخ�ش يخالف هذه �لقو�عد 
�سحيفة  بح�سب  �ل��زف��اف،  من  للطرد  نف�سه  �سيعر�ش  �ل�سارمة، 

مريور �لريطانية.

ال�شجن مدى احلياة ملمر�شة قتلت مر�شاها
يف  لت�سببها  �حلياة  م��دى  بال�سجن  �إيطالية،  ممر�سة  على  حكم 

مقتل �أربعة من مر�ساها.
وكان مت �إلقاء �لقب�ش عليها قبل ثالثة �أعو�م فيما يتعلق بحالت 

وفاة مريبة ملر�سى كان يتم عالجهم حتت رعايتها.
مدينة  يف  حمكمة  قبل  من  عاما"   57" بونينو  فو�ستا  و�أدي��ن��ت 
�لإيطالية،  �لأنباء  وكالة  ذكرت  ح�سبما  تو�سكانا  باإقليم  ليفورنو 

�جلمعة.
باحلكم،  �لنطق  بعد  �لبكاء  يف  �ملمر�سة  �نفجرت  للوكالة،  ووفقا 

وقالت لل�سحافيني �إنه “غري عادل، ومل �أفعل �أي �سىء”.
وقالت حماميتها �سي�سارينا بارجيني �إنها “بالتاأكيد �ست�ستاأنف يف 

�حلكم”.
�سخ�سا   13 مقتل  يف  بت�سببها  �لأ���س��ل  يف  بونينو  يف  ي�ستبه  وك��ان 
يف جناح للعناية �ملركزية يف م�ست�سفى يف بيومبينو وهو ميناء يف 
فلورن�سا �لو�قعة بجنوب غرب �لبالد، وذلك يف �لفرتة بني كانون 

�لثاين- يناير عام 2014 �إىل �أيلول- �سبتمر عام  .2015
وقبل �أن يتم �إر�سالها للمحاكمة، �أ�سقط حمققون �تهامات تتعلق 
باأربع حالت  ب�سلتها  �أدينت  و�ليوم �جلمعة،  وف��اة،  بثالث حالت 

فقط ومتت تر�أتها من �ست حالت وفاة �أخرى.
�أن  بعد  �ل�ستني،  �سن  ف��وق  وكلهم  �ملر�سى،  ت��ويف  ل��الإدع��اء،  ووفقا 
لهم  �ملو�سوف  تناولو� جرعات كبرية من عقار “هيبارين” غري 

وهو عقار خا�ش بتجلط �لدم.
م�ست�سفيات  يف  م�سابهة  قتل  ح��الت  يف  �لعقار  ��ستخد�م  مت  وق��د 
وبوجه خا�ش من جانب �ملمر�ش �لت�سيكي بيرت زيالنكا. ويف عام 
مر�سى  �سبعة  لقتله  �حلياة  م��دى  بال�سجن  عليه  وحكم   ،2008

وحماولة قتل ع�سرة �آخرين.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

من مالحمه ..  ميكن ك�شف الرجل اخلائن
ك�سفت در��سة حديثة �أنه من �ل�سهل �كت�ساف �لرجال �خلائنني، كونهم يحملون �سمات �خليانة يف مالحمهم. وفقا 

ل�سحيفة "�لغارديان"، كلما ز�دت مالمح �لذكورة يف وجوه �لرجال ز�دت معها �حتمالية �أن يكونو� خائنني.
و�أو�سحت �لدر��سة �أن �ملالمح �لذكورية �ملق�سودة هي �جلبني �لبارز، و�لفك �لقوي، و�ل�سفاه �لرقيقة.

�إذ� كانت �لن�ساء  �أو  "زير �لن�ساء" من نف�ش جن�سهم،  �إذ� كان �لرجال قادرين على معرفة  ومل تو�سح �لدر��سة ما 
تعرف من تغوي �لرجال من بنات جن�سها.

و�أقيمت �لدر��سة على 293 رجال و472 �مر�أة، وكانت �لتقييمات من و�حد �إىل ع�سرة على مقيا�ش �عتقاد �أن �ساحب 
�أو �ساحبة �ل�سورة خائن �أو خائنة.

قالو�  �لذين  �لرجال  �إىل �سور  �لإخال�ش  درج��ات مرتفعة من عدم  �أعطو�  و�لن�ساء  �لرجال  �أن  �لنتائج  و�أظهرت 
باأنف�سهم �إنهم �أكر خيانة �أو �إغو�ء للن�ساء.

بها  يبدو  �لتي  �لذكورة  كانت مالمح  �ل�سمات  �أب��رز  �أن  وج��دو�  �لرجال،  بوجوه  تتعلق  �لتي  �ل�سمات  وعند فح�ش 
�أبلغه هوؤلء �لرجال عن  �رتبطت بعدم �لإخال�ش، �لذي  �أن مالمح �لذكورة  �أخرى  �أكدت حتليالت  �لوجه، حيث 

�أنف�سهم.
و�أعرب �لباحثون عن �ندها�سهم من �أن �مل�ساركني ر�أو� �خليانة و�إغو�ء �سريكات �حلياة يف وجوه �لرجال فقط.
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وزن امل�شافرين قبل الرحالت اجلوية.. اقرتاح قد ُيطبق قريبا
رمبا يتعني على �مل�سافرين م�ستقبال �أن يخ�سعو� لختبار وزن قبل �ل�سعود 

على منت طائر�تهم، ح�سب �قرت�ح جديد ل�سركة بريطانية.
خف�ش  �إىل  �ل��ب��ي��ئ��ة،  بحماية  �ملعنية  ماتريك�ش"  "فيول  ���س��رك��ة  وت�سعى 
�لطائر�ت،  بها  تت�سبب  �لتي  �لكربون  �نبعاثات  وبالتايل  �لوقود  ��ستهالك 

وذلك عر وزن �مل�سافرين قبل ��ستقاللهم لرحالتهم.
�أن �ل�سركة �ملتخ�س�سة يف علوم  "ديلي ميل" �لريطانية  وذكرت �سحيفة 
مع  حم��ادث��ات  جت��ري  �لريطانية،  بريك�ساير  مقاطعة  ومقرها  �لبيئة، 
�ملتحدة،  �ململكة  يف  طويلة  مل�سافات  طائر�ت  ت�سري  �لتي  �لطري�ن  �سركات 
�أثناء مرورهم  �مل�سافرين  تزن  �أن  �ساأنها  "و�ساد�ت �سغط" من  ن�سر  ب�ساأن 
�إىل طاقم  �ل��وزن مبا�سرة  ذل��ك، ميكن مترير معلومة  وبعد  �مل��ط��ار.  عر 
حتتاجه  �ل��ذي  �ل��وق��ود  كمية  تقدير  من  �لقيادة  طاقم  ليتمكن  �لطائرة، 
�لطائرة بدقة. ومل ت�ستقر �ل�سركة بعد على موقع تثبيت و�ساد�ت �ل�سغط 
بد�خل  �أو  �لأمتعة  ل��وزن  �ملخ�س�سة  �لأماكن  عند  �ستكون  وهل  �ملقرتحة، 
�مل�����س��اف��ري��ن. وق��ب��ل ك��ل رح��ل��ة ج��وي��ة، يتعني ع��ل��ى �سركات  �أج��ه��زة فح�ش 
لأنه  �لطائرة،  حتتاجها  �لتي  �لوقود  "بعناية" كمية  حت�سب  �أن  �لطري�ن 

كلما كان حملها ثقيال، كلما ز�دت ن�سبة �لوقود �لذي حتتاجه.
و��ستخد�م �ملزيد من �لوقود لي�ش مكلفا فقط ل�سركات �لنقل �جلوي، لكنه 

ينتج �أي�سا �ملزيد من �نبعاثات �لكربون.
با�ستخد�م  للم�سافرين  �لإجمايل  �لوزن  �لطري�ن  �سركات  وحاليا، حت�سب 
تقدير يعتمد على �جلن�ش، وتعتمد على متو�سط 88 كيلوغر�ما للرجال، 

و70 كيلوغر�ما للن�ساء، و35 كيلوغر�ما لالأطفال.

اإنقاذ رجل من ورم �شرطاين وزنه 28 كيلوغراما
خ�سع رجل يبلغ من �لعمر 68 عاما جلر�حة دقيقة لإز�لة ورم �سرطاين 
ع��م��الق ي��ل��ف رق��ب��ت��ه وظ��ه��ره، ب��ع��د م��ع��ان��ات��ه م��ع �حل��ال��ة �ل���ن���ادرة لع�سر�ت 

�ل�سنني.
وبح�سب �سبكة "فوك�ش نيوز" �لأمريكية، فاإن �ملري�ش، وهو �سيني ويدعى 
تانغ، كان م�سابا بالورم لأكر من 30 عاما، لكنه مل ي�ستطع �لعثور على 

طبيب م�ستعد لإز�لة �لزو�ئد �لتي بلغ وزنها نحو 28 كيلوغر�ما.
مبدينة  م�ست�سفى  يف  ج��ون  يانغ  �لدكتور  و�ف��ق  ذ�ت��ه،  للم�سدر  وفقا  لكن 
طوله  يبلغ  �ل��ذي  �ل���ورم،  يلف  حيث  �ل�سعبة،  حالته  ت��ويل  على  �سنغهاي 
وعموده  تانغ  رئتي  �سنتيمرت�،   63 نحو  وعر�سه  �سنتيمرت�   83 ح��و�يل 

�لفقري ويعيق �حلركة �لأوعية �لدموية �لرئي�سة.
ويف �لأول من �أبريل، قاد يانغ �لعملية �ل�سعبة �لتي ��ستغرقت 33 �ساعة، 
وقال �إن تانغ تعر�ش لفقد�ن دم كبري، لكنه يف حالة م�ستقرة �لآن بعد �إز�لة 
�لورم بالكامل. و�أ�سارت "فوك�ش نيوز" �إىل حت�سن حالة تانغ بعد �أيام من 

�جلر�حة، حتى �إنه بد�أ يتناول �لطعام ومي�سي مبفرده.

الثعابني تطرد رئي�س 
دولة من مكتبه

����س��ط��ر رئ��ي�����ش ل��ي��ب��ريي��ا �حل���ايل 
جن���م ك����رة �ل���ق���دم �ل�����س��اب��ق جورج 
ويا، �إىل �أد�ء مهامه �لرئا�سية من 
ب��ع��دم��ا ع���ر ع��ل��ى ثعبانني  ب��ي��ت��ه، 
مكتبه  ي�سم  حكومي  مبنى  د�خ��ل 

�لر�سمي.
ومتت مطالبة �لرئي�ش وم�سوؤولني 
وز�رة  يف  �آخ������ري������ن  ح���ك���وم���ي���ني 
�خلارجية، بالبقاء بعيد� عن �ملبنى 
�إىل حني �لتحقق من �سالمة �ملكان 
وخلوه من �حليو�نات �ل�سارة، وفق 

ما نقلت "�سكاي نيوز".
من  لأن���و�ع  موطنا  ليبرييا  وت��ع��د 
�سابق  ���س��ام��ة، ويف وق���ت  �ل��ث��ع��اب��ني 
من مار�ش �ملا�سي و�أبريل �جلاري، 
نف�سه  �حلكومي  �ملبنى  �إغ���الق  مت 

بهدف �لتعقيم ب�سبب ثعابني.
وبح�سب �مل�سدر، فاإن �ملبنى �سيعاد 
ب���ع���د ر�سد  ي�����وم �لث����ن����ني  ف��ت��ح��ه 
�سي�ستاأنف  وع��ن��ده��ا،  �ل��ث��ع��ب��ان��ني، 
�ل��رئ��ي�����ش و�مل�������س���وؤول���ون �لآخ�����رون 

مهامهم ب�سكل طبيعي.
وي���ع���د وي����ا �أح�����د �أب�����رز جن����وم كرة 
ل�سالح  ولعب  تاريخها،  يف  �لقدم 
�أن��دي��ة ك��روي��ة ك��رى منها باري�ش 
���س��ان ج��رم��ان �ل��ف��رن�����س��ي وميالن 
ومان�س�سرت  وت�سل�سي  �لإي���ط���ايل 
على  وح�����س��ل  �إجن���ل���رت�،  يف  �سيتي 
�أف�سل لعب يف �لعامل من  جائزة 
�لحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا( 

�سنة 1995.
�ل��ق��رن يف  ومت تتويج وي��ا ك��الع��ب 
�ل�سنة  خ���الل  �لأف��ري��ق��ي��ة  �ل���ق���ارة 
�لكرة  جائزة  �أي�سا  ون��ال  �ملو�لية، 
�أ�سبح   ،2018 �لذهبية، ويف يناير 
ريا�سي  م�سار  بعد  ل��ب��الده  رئي�سا 

و�سيا�سي حافل.

كيت هاد�شون حتتفل 
بعيد ميالدها 

ح�����س��ر ع����دد م���ن جن����وم ه���ول���ي���وود ع��ي��د ميالد 
�سن  بلغت  �لتي  هاد�سون   �لعاملية  كيت  �لنجمة 
�لأقارب  �لأربعني من عمرها كما ح�سر �حلفل 
با�سيفيك  يف  وذل���ك  �أ�سدقائها  م��ن  �آخ���ر  وع���دد 

بالي�سادي�ش، كاليفورنيا،
وقد حر�ست �لعديد من �لنجوم على �لحتفال 
منهم  ليوناردو  ن��ذك��ر  �ملنا�سبة  ب��ه��ذه  ك��ي��ت  م��ع 
فاتنة  ب��دت  �لتي  ويذر�سبون  وري�ش  كابريو   دي 
�أ�سود  بف�ستان  ظهرت  حيث  �لوردية،  باإطاللتها 
�أمامي،  ب�سق  ومزّين  ملّونة،  ورود  عليه  مطبوع 
�لناعم،  �ل�سوف  من  �سود�ء  توب  فوقه  و�رت��دت 
يد  وحقيبة  مفتوحا  ���س��ن��دًل  م��ع��ه  ن�ّسقت  ك��م��ا 
�أنها  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل���ت���وب،  ل��ل��ون  م��ط��اب��ق��ت��ني 
وهما  �ليدين  مت�سابكا  توث  جيم  وزوجها  كانت 

يدخالن مكان �لحتفال.

يقطع اإ�شبعه بعد ت�شويت خطاأ 
�سوت  �أن���ه  �أدرك  بعدما  �إ�سبعه  قطع  على  ن��اخ��ب  �أق���دم 
ي�سانده،  �ل��ذي  للحزب  �ملناف�ش  �حل��زب  ملر�سح  باخلطاأ 
خالل �ملرحلة �لثانية من �لنتخابات �لت�سريعية �لعامة 

يف �لهند، وفقا لوكالة �أنباء �آ�سيا �لدولية.
�ل��زر �لذي  �أن��ه �سغط باخلطاأ على  �أو���س��ح  ب��او�ن كومار 
يحمل �سعار زهرة �للوت�ش بدل من زر �سعار �لفيل ولذلك 
لت�سريحاته  وفقا  هذ� �خلطاأ،  ب�سبب  �سبابته  قرر قطع 
باهوجان  ح��زب  ملر�سح  �لت�سويت  �أر�د  ل��ل��وك��ال��ة.ك��وم��ار 
���س��ام��اغ ���س��د م��ر���س��ح ح���زب ب��ه��ار�ت��ي��ا ج��ان��ات��ا �حل��اك��م، يف 

مدينة بلند�سهر بولية �أوتربر�د�ش. 
و�نت�سر فيديو لكومار على �لإنرتنت بعد قطعه لأ�سبعه 

وهو يو�سح �أ�سباب �إقد�مه على فعلته.
يف  �سباباتهم  يغم�سون  �لهند  يف  �لناخبني  �أن  �إىل  ي�سار 

حر من �ل�سعب �إز�لته بعد �لإدلء باأ�سو�تهم.

اأول مكفوف يعرب املحيط الهادئ
�أول  ياباين  بحار  بات  �أ�سابيع،  عدة  ��ستغرقت  رحلة  بعد 
قارب  م��نت  على  �ل��ه��ادئ  �ملحيط  يعر  مكفوف  �سخ�ش 

�سر�عي، ح�سبما �أفادت �ل�سحافة �ليابانية.
�سباح  عاما"   52" �إي��و�م��وت��و  ميت�سوهريو  و���س��ل  وق��د 
�ل�سبت �إىل ميناء فوكو�سيما على منت مركبه �ل�سر�عي 
�إبحاره  على  �سهرين  نحو  بعد  م��رت�،   12 طوله  �لبالغ 
من كاليفورنيا. وغادر �لرجل �ملقيم يف �سان دييغو عند 
�سو�حل ولية كاليفورنيا �ملطلة على �ملحيط �لهادئ، هذه 
�ملدينة �لأمريكية يف 24 فر�ير ب�سحبة دوغ �سميث، وهو 
باملعلومات  �سفويا من خالل مده  �ساعده  �أمريكي  بحار 

�لالزمة مبا فيها �جتاه �لرياح.
وهذه �ملحاولة �لثانية للبحار �لياباين، فقبل 6 �سنو�ت، 
ب�سرعة بعدما  �نتهت  لكنها  �أوىل رحالته  �لرجل  �أجرى 

غرق قاربه �إثر ��سطد�مه بحوت.
وقال �ملغامر �لياباين خالل �حتفال �أقامه لدى و�سوله 
�إىل فوكو�سيما: "�أنا يف دياري. �سكر�"، منهيا بذلك رحلة 

�متدت على م�سافة تقرب من 14 �ألف كيلومرت.
�ليابانية:  "كيودو" �لإخبارية  لوكالة  �إيو�موتو  و�أو�سح 
"مل �أ�ست�سلم وحققت حلمي"، بعد �أن �أ�سبح �أول �سخ�ش 

مكفوف يعر �ملحيط �لهادئ.
وخا�ش �لياباين �لذي فقد ب�سره يف �سن �ل�ساد�سة ع�سرة، 
هذه �ملغامرة جلمع �أمو�ل ل�ستخد�مها يف �أن�سطة خريية 
مبا ي�سمل دعم جهود �لأطباء لتفادي �لأمر��ش �مل�سببة 

لفقد�ن �لب�سر، وفق موقعه �لإلكرتوين.

ذئب ب�شري طليق يثري رعب الن�شاء 
حتول عامل تو�سيل دليفري �إىل �سبح مرعب يف �لعا�سمة 
�عتد�ء  ح���و�دث   6 يف  ت���ورط  بعدما  ل��ن��دن،  �لريطانية 

جن�سي على ن�ساء، بينهن قا�سر يف عمر 14 عاما.
وح�سب �سحيفة �سن �لريطانية، فاإن �لوح�ش �جلن�سي 
�لذي ل يز�ل طليقا، هاجم ن�ساء يتم�سني مبفردهن يف 
عدة مناطق من �سمال لندن، بني 3 مار�ش �ملا�سي و18 
من �أبريل �جلاري. وذكرت �ل�سحايا �أن �مل�ستبه فيه كان 
وقدمن  �آخ��ره��ا،  يف  �سندوقا  حتمل  نارية  در�ج��ة  يركب 
مو��سفات ت�سري �إىل �أن عامل تو�سيل هو �لذي د�أب على 

تنفيذ �لعتد�ء�ت قبل �أن يلوذ بالفر�ر. بروك هندر�ص�ن حتمل الكاأ�ش بعد ف�زها ببط�لة LOTTE يف نادي ك� اأولينا للغ�لف يف كاب�يل، هاواي. ا ف ب

منر يهاجم حار�شة احلديقة 
قال م�سوؤولون �إن منر� من ف�سيلة 
ح��ار���س��ة يف حديقة  ه��اج��م  ن�����ادرة 
بولية  ت��وب��ي��ك��ا  م���دي���ن���ة  ح����ي����و�ن 
كان�سا�ش �لأمريكية فاأ�ساب ر�أ�سها 
عاملون  ي��ن��ج��ح  �أن  ق��ب��ل  ورق��ب��ت��ه��ا 
�آخرون يف �إغو�ء �حليو�ن بالطعام 

لالن�سر�ف عنها.
�ملتحدثة  ه��ادف��ي��ل��د  م���ويل  وق��ال��ت 
ب��ا���س��م �مل���دي���ن���ة ع���ر �ل���ه���ات���ف �إن 
�حلار�سة كانت يف حالة من �لوعي 
�لذي  �مل�ست�سفى  �إىل  نقلت  عندما 

و�سف حالتها بامل�ستقرة.
و�أ�سار برندن و�يلي مدير حديقة 
�إىل  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  �حل��ي��و�ن 
�لنمور  حار�سة  وهي  �ل�سحية،  �أن 
�لرئي�سة يف حديقة حيو�ن ومركز 
�لرعاية يف توبيكا، كانت يف منطقة 
عندما  بالنمور  خا�سة  مفتوحة 

تعر�ست للهجوم.
�ل�سومطري  �ل��ن��م��ر  �أن  و�أ����س���اف 
�سنو�ت،  ���س��ب��ع  �ل��ع��م��ر  �ل��ب��ال��غ م��ن 
�ملنطقة  ���س��اجن��ي��ف، دخ���ل  وي��دع��ى 
ما  وه������و  ب�����اأخ�����رى  �أو  ب���ط���ري���ق���ة 
�أب����د� عندما  ي��ح��دث  �أل  ي��ف��رت���ش 

يكون هناك �سخ�ش يف �لد�خل.
"هناك خطاأ ما هنا"  و�يلي  وق��ال 
م�سيفا �أن �لو�قعة قيد �لتحقيق. 
�أمور�  "�سهد بع�ش زمالئنا  وتابع 
خالل  �أب������د�  ت�����س��ه��ده��ا  �أل  ت���رج���و 
حياتك �ملهنية". و�أو�سح �أن بع�ش 
زو�ر حديقة �حليو�ن ر�أو� �ساجنيف 
وهو يهاجم �حلار�سة �لتي �أ�سيبت 
�لر�أ�ش  يف  غائرة  وج��روح  بتهتكات 
�أ���س��ي��ب��ت يف ظهرها  و�ل��رق��ب��ة ك��م��ا 

و�إحدى ذر�عيها.
وقال و�يلي �إن عاملني يف �حلديقة 
متكنو� بعد ع�سر دقائق من �إغو�ء 
�لنمر بح�سته من �لغذ�ء للدخول 

يف قف�ش.

الأبناء يروون اأهوال »بيت الرعب«.. وال�شجن املوؤبد للوالدين
بال�سجن مدى  �أمريكية، حكما  �أ�سدرت حمكمة 
12 من  �حل��ي��اة، بحق زوج��ني ت��ورط��ا يف تعذيب 

�أبنائهما �ل�13 طيلة �سنو�ت.
فاإن  "غارديان"،  �سحيفة  ن��ق��ل��ت  م��ا  وب��ح�����س��ب 
�لأب����وي����ن �ل���ل���ذي���ن �أدي����ن����ا ب��ال�����س��ج��ن �مل����وؤب����د لن 
بعد  �إل  �مل�سروط  �لإف��ر�ج  �إمكانية  من  ي�ستفيد� 

ق�ساء 25 �سنة يف �لزنز�نة.
�أمام  ل���وي���ز�،  و�لأم  د�ف��ي��د  �لأب  م��ن  ك��ل  و�أدي�����ن 
حمكمة يف ولية كاليفورنيا، و�أدىل بع�ش �لأبناء 
له  تعر�سو�  ما  ب�سهاد�ت �سادمة حول  �ل�سحايا 

على �أيدي �أقرب �لنا�ش.
و���س��م��ل��ت ���س��ن��وف �ل��ت��ع��ذي��ب �ل���ت���ي ت��ع��ر���ش لها 
د�خل  و�ل�سال�سل  ب��الأغ��الل  تقييد�  �لأط���ف���ال، 
�لبيت، ف�سال عن �ل�سرب �ملرح و�حلرمان من 

�ل�ستحمام.
من  فقط  و�ح���دة  �سنة  بعد  باحلكم  �لنطق  ومت 

جناح �بنة يف �ل�سابعة ع�سرة من عمرها يف �لقفز 
من �لنافذة، و�لت�سال بال�سرطة.

�إن  ���س��ه��ادة ���س��ادم��ة،  �ل�سجاعة يف  وق��ال��ت �لب��ن��ة 
طويلة،  ل��ف��رتة  مقيدين  ظ��ل��و�  �أ���س��ق��ائ��ه��ا  بع�ش 

و�أكدت �أنها مل ت�ستحم طيلة �أ�سهر.
وذرفت �لأم دموعا وهي تعتذر من �أبنائها، فيما 
كان زوجها يحاول �أن يديل بكلمة �أمام �ملحكمة، 

لكن �لزوجني مل ينجحا يف ك�سب �لتعاطف.
للتعذيب  تعر�سن  �لالئي  �لبنات  �إح��دى  وقالت 
لكنني  ب��اأك��م��ل��ه��ا،  ح��ي��ات��ي  �أب�����و�ي  �سلبني  "لقد 

�أ�ستعيد حياتي مرة �أخرى".
وعلى �لرغم من �لتعذيب �لذي وقع يف �لأ�سرة، 
قال بع�ش �لأبناء �إنهم ما ز�لو� يحبون �لو�لدين، 
وط��ل��ب �أح��ده��م �إ����س���د�ر ح��ك��م خم��ف��ف ق��ائ��ال �إن 
ب��ه ي�سب يف  ي��ق��وم��ان  م��ا  �أن  �ع��ت��ق��د�  و�لأم  �لأب 

م�سلحتهم.

�شاكريا حت�شد 500 مليون 
Loca �م�شاهد ب

فيديو  م�ساهد�ت  عدد  بو�سول  كبري�ً  �إجن��از�ً  �لعاملية  �ساكري�   �لنجمة  حققت 
كليب Loca �إىل 500 مليون م�ساهدة، بعد مرور 9 �سنو�ت على طرحه حيث 

مت طرحه يف 13 ت�سرين �لأول من �لعام 2010.
و�ل��ذي يحمل عنو�ن  ل�ساكري�،  �لتا�سع  �لألبوم  �أغنية من �سمن   Loca وتعد 
"�سروق �ل�سم�ش"، و�لذي �أ�سدرته يف عام 2010، وقد طرحت �أنذ�ك �ساكري� 

�لأغنية كاأول �أغنية منفردة لالألبوم يف عام 2010.
�أغنية Loca من تاأليف �ساكري� وبريز و�إدو�رد بيللو وديالن ميل�ش.

يذكر �أن �لفيديو كليب يبد�أ بتجول �ساكري� يف �سو�رع مدينة بر�سلونة، وحولها 
�ملعجبون، ثم ترق�ش على �ل�ساطئ، وي�ساركها ديزي ر��سكل �لرق�ش، ومن ثم 

تكمل جولتها يف �سو�رع مدينة بر�سلونة، وتلتقي بع�ش معجبيها.


